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O guarda civil Marcelo Matias Araújo, de 35 anos, foi baleado na noite de quarta-feira, dia 11, numa tentativa de 
assalto.  Araújo foi atingido no braço esquerdo, passou por cirurgia, e passa bem. O suspeito do crime foi preso em 
Salto, mas até o fechamento do jornal não havia sido apresentado na Delegacia de Polícia. 

Investigadores da Polícia 
Civil de Indaiatuba foram 
para Minas Gerais  buscar 
Ivan Ferreira de Santana, 
de 29 anos, apontado como 
o autor do duplo latrocínio 
ocorrido em 13 de janeiro, no 
bairro Itaici. Ele e a esposa 
Jéssica Lucas dos Santos, 
de 23 anos, foram presos no 
munício rural de Nova Ma-
trona/MG. 

Já está tudo pronto para 
o Carnaval em Indaiatuba, 
com desfiles das escolas 
de sambas, Carnaval das 
Marchinhas e festas nos 
principais clubes da cidade. 
Ao todo serão quatro dias 
de muita festa e animação. 
O Carnaval em Indaiatuba 
começa hoje, dia 13, e ter-
mina na próxima terça-feira, 
dia 17. 

A primeira Sessão Ordi-
nária da Câmara do ano está 
marcada para acontecer na 
próxima quinta-feira, dia 19, 
a partir das 18 horas, no Ple-
nário Joab José Puccinelh, e 
será aberta ao público. Duas 
Sessões já foram realizadas 
em 2015, porém em caráter 
extraordinário. 

A entidade Voluntárias de 
Apoio no Combate ao Câncer 
(Vollac) comemorou no dia 
20 de julho de 2014, 20 anos 
de atuação em Indaiatuba. 
Para celebrar as duas décadas, 
a entidade realiza no dia 20 de 
março, às 20h30 no Indaiatu-
ba Clube, o evento Rock in 
Heart (Rock no Coração). 

A Faculdade Max Planck 
realiza, no dia 1º de março, 
a primeira edição da mos-
tra gastronômica Chefs no 
Campus. O evento acontece 
no campus da faculdade, das 
11h às 16 horas. A entrada 
no campus será gratuita e 
também será permitida a 
utilização do estacionamento.

O Primavera tem amanhã, 
dia 14, mais uma chance de 
conquistar a primeira vitória 
em casa em 2015. O time 
duela contra o Flamengo de 
Guarulhos, às 16 horas, no Gi-
gante da Vila. O ingresso para 
a partida custa R$ 20, sendo 
meia-entrada para crianças, 
estudantes e aposentados. 

Uma ação da Polícia Fe-
deral e Militar resultou na 
prisão de quatro homens na 
tarde de sábado, dia 7, em 
Campinas. Com eles, os po-
liciais conseguiram recuperar 
parte de uma carga roubada da 
Agência Central dos Correios 
em Indaiatuba, na semana 
passada. 
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Guarda é baleado durante tentativa de assalto 
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Carnaval com responsabilidade Você acha que o 
aumento da gasolina 
mudará a rotina das 
pessoas?

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

Radares dia 14 a 19/02

Editorial EnqueteArtigos

Na próxima semana começa um dos eventos mais 
tradicionais do nosso País: o Carnaval. É tempo de 
festa, dança, alegria, diversão, mas também de muitas 
responsabilidades. O período também costuma ser de 
exageros e infelizmente, muitas vezes acarreta em 
tragédias.

Sai ano e entra ano e combinação álcool e volante 
é principal vilã também no Carnaval. É sim de direito 
de todo cidadão apreciar sua cerveja, por exemplo, 
desde que o mesmo não esteja dirigindo. O período é 
de muitos foliões nas ruas e o risco de atropelamentos 
e consequentemente em mortes são ainda maiores do 
que nos dias normais.

Sem falar que o motorista coloca sua própria vida 
em risco. Mas não adianta apenas manter o discurso 
conscientizador, lembrado praticamente em todos os 
feriados, tem que haver sempre ações em conjunto 
entre as forças de segurança do Município.

Os foliões também devem se prevenir e sempre 
usar camisinha. Não pense que apenas uma gravidez 
inesperada pode surpreender, mas a grande questão 
são as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

Enfim, que se comemore e muito o Carnaval. 
Brinque, pule, divirta-se. Mas com responsabilidade 
e cautela, para que a data não fique marcada negati-
vamente.

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

“Acho que não, por que o carro 
é uma necessidade, mesmo com 
a gasolina tão cara. Eu não tenho 
carro, pois moro no Centro e é 
tudo perto. Mas teria caso pre-
cisasse, mesmo sendo caro para 
mantê-lo”
Hipólito Rido, 84 anos, apo-
sentado 

“Acho que não muda por que 
precisamos ter um carro, eu não 
tenho e sei o quanto faz falta. 
Acho que independente do va-
lor da gasolina as pessoas vão 
continuar usando. É necessidade. 
Elivelton Conceição, de 22 
anos, desempregado 

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

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Alimentacao na Terceira Idade
Uma dieta alimentar balanceada é a melhor receita para uma vida saudável e longa. Com o aumento da expectativa de vida, que já 

passa dos 70 anos no Brasil.
O envelhecimento é um processo natural pelo qual todos passarão. O diferencial entre cada indivíduo está na forma como conduziu 

e conduz sua vida. "Uma alimentação adequada leva a pessoa envelhecer de forma saudável, com saúde. A qualidade dos rins, dos ossos, 
está ligada aos hábitos de vida durante a juventude. 

O ideal é, ao longo da vida, adotar uma dieta balanceada. E nunca é tarde para isso. É preciso começar o mais cedo possível a policiar 
os hábitos alimentares. O benefício será proporcional e, de certa forma, criará uma resistência aos males que possam surgir no futuro.

Com o envelhecimento, o corpo naturalmente sofre mutações. Uma delas é a redução da quantidade de água intra-celular. Os idosos 
estão mais propícios à desidratação porque possuem menos água no corpo. Desta forma, uma das principais recomendações é ingerir a 
maior quantidade de líquidos, mesmo sem sede. 

Após os 60 anos é normal a perda de massa magra e o aumento do tecido adiposo. As funções orgânicas diminuem, assim como as 
habilidades e resposta aos hormônios. São alterações comuns que qualquer idoso vai enfrentar.

A boa nutrição, no entanto, não deve ser confundida com a ingestão de suplementos e vitaminas sem prescrição médica. Facilmente 
encontradas em farmácias, esses produtos podem ser tornar grandes vilãos na terceira idade. De acordo com Moriguti, o excesso de 
alguns nutrientes pode fazer mal. Ele cita como exemplos as vitaminas A e E. Em excesso, a vitamina A aumenta o risco de hipertensão 
intracraniana. A vitamina E, em demasia, pode reduzir a imunidade. "Trabalhos mostram que a melhor vitamina é a que está no alimento. 
Suplementos só são necessários quando há deficiência de algum nutriente", comenta. 

A comercialização das vitaminas no Brasil não sofre fiscalização. Elas são vendidas como alimentos, diferente do que acontece nos 
EUA, onde o Food and Drugs Administration - FDA (órgão norte-americano responsável por regular medicamentos e alimentos), fiscaliza 
esse tipo de produto. Como não existe regulamentação e muitas embalagens prometem até retardo do envelhecimento, a procura aumenta.

Na terceira idade, ocorre uma redução da sensibilidade para sentir aroma e até mesmo sentir a necessidade de comer. Outra muta-
ção está relacionada à força. O idoso não tem mais a mesma mastigação de quando jovem e vai encontrar dificuldades para consumir 
determinados tipos de alimentos. Somam-se a isso, a falta de dentes, muito comum no Brasil, e o uso múltiplo de medicamentos, que 
influenciam na absorção dos nutrientes. "A dificuldade em mastigar faz com que haja uma absorção inadequada dos nutrientes. Com 
isso, o preparo do alimento é fundamental. 

Agora algumas dicas para ter uma vida mais saudavel nesta fase da vida
- Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia;
- Aprecie cada refeição, comendo e mastigando devagar os alimentos. Isso proporcionará uma digestão mais eficaz e melhor apro-

veitamento dos nutrientes, além de você poder saborear melhor os alimentos;
- Coma diariamente pelo menos três porções de verduras e legumes durante as refeições e 3 porções de frutas nas sobremesas e 

lanches, pois esses alimentos são ricos em vitaminas, sais minerais e fibras;
- Consuma seis porções do grupo de cereais por dia, como arroz, pão, batata e mandioca, pois eles são fonte de energia para o nosso 

organismo. Dê preferência aos alimentos integrais e preparados de forma mais natural;
- Inclua no seu dia a dia três porções de leite e derivados e uma porção de carnes, ovos ou peixes, dando preferência às carnes e aves 

sem gordura e pele aparente, por serem ricos em proteínas e vitaminas essenciais para nosso organismo;
- Varie os tipos de alimentos no seu dia a dia. Assim você conseguirá absorver diferentes tipos de vitaminas e sais minerais;
- Consuma no máximo uma porção de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina ao dia;
- Evite o consumo de refrigerantes e sucos industrializados, bolos, doces e outras guloseimas. Esses alimentos devem ser consumidos 

no máximo 2 vezes por semana;
- Beba cerca de 2 litros (6 a 8 copos) de água por dia. A ingestão de água, aliada ao consumo de fibras ajuda 

no bom funcionamento do intestino;
- Diminua a quantidade de sal nos alimentos e retire o saleiro da mesa. A porção total de sal a ser ingerida 

por dia é de 5g (1 colher de chá rasa) distribuída entre todas as refeições. Fique atento ao consumo de alimentos 
industrializados, como salames, sopas e molhos prontos por possuírem alto teor de sal.

Acredito que se forem seguidas estas dicas , teram uma vida muito saudavel e feliz. 

“Creio que não muda por que an-
dar de ônibus é tão caro quando 
andar de carro, mas pelo menos o 
carro tem conforto. Por isso mes-
mo o combustível sendo caro, as 
pessoas vão continuar usando. 
Lucielma Silva, 19 anos, de-
sempregada

“Acredito que vai mudar. Eu 
mesmo estou usando menos o 
carro, principalmente de final de 
semana. Gastava em média R$ 
450 por mês com combustível, 
com o aumento praticamente 
dobrou, pesou no bolso. 
Sérgio Luiz Padovan, 60 anos, 
torneiro mecânico 

“Acho que não muda, mas de-
veria por que o trânsito está 
insuportável. Eu mesmo deixei 
de andar de carro por que o preço 
do combustível e da manutenção 
está exorbitante. 
Antônio Amaral, 48 anos, 
garçom 

Atualização Legislativa Trabalhista e Previdenciária
A medida provisória 664/2014 editada no penúltimo dia do ano de 2014, traz alterações significativas a 

direitos previdenciários dos segurados que dependam de benefícios geridos pelo INSS.
Alterações como necessidade de carência para pensão por morte, quando antes não era necessária contri-

buição antes do de cujus falecer para que sua cônjuge fosse beneficiária da pensão por morte, hoje, é necessária 
24 contribuições para a esposa ou dependente faça jus ao benefício.

Uma das mais importantes alterações é a responsabilidade do empregador ao pagamento dos salários para 
empregado que ficar incapacitado para o labor seja por doença, acidente ou outro motivo, sendo que antes da 
medida o empregador pagava até o 15º dia passando ao INSS a responsabilidade do salário a partir do 16º dia. 
Hoje após a medida o empregador deverá pagar o salário do empregado incapacitado para o labor que fique 
nessa situação acima de 30 dias, ou seja, o empregador deve bancar o salário desse empregado até o 30º dia e 
o INSS a partir do 31º dia.

SEGURO DESEMPREGO - A medida provisória 665/2014 também editada no penúltimo dia do ano de 
2014, traz alterações significantes para os beneficiários do seguro desemprego e participantes do PIS, pois aos 
olhos dos especialistas, torna mais rígida a concessão dos benefícios.

Primeira alteração importante é no tocante ao seguro desemprego aos empregados dispensados sem justa 
causa em que para ter o benefício antes da medida, bastava ter trabalhado 6 meses com carteira assinada antes 
da dispensa.

Hoje com a nova medida, no momento de requerer o seguro desemprego pela primeira vez, deverá ter 
trabalhado 18 meses; pela segunda vez, ter trabalhado 12 meses e pela terceira vez em diante, ter trabalhado 
no mínimo 6 meses.

ABONO SALARIAL - A segunda alteração relevante com a medida provisória é a percepção anual do 
Abono Salarial, vejamos a alteração:

ANTES – Empregado que percebeu de seu empregador que contribui para o Programa de Integração Social 
ou para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, até 1 salário mínimo de remuneração 
mensal no período de 30 dias trabalhados no ano base.

DEPOIS - Empregado que percebeu de seu empregador que contribui para o Programa de Integração Social 
ou para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos de remuneração 
mensal no período de 180 dias (seis meses) trabalhados no ano base.

A medida provisória 665/2014 que tem força de lei passarão a ter eficácia no que tange 
ao seguro desemprego e abono salarial, a partir do dia 28/02 que é quando são convertidas 
em lei após trâmite legislativo. Até a presente data não é exigido tais requisitos para quem 
adquiriu o direito até dia 30/12/2014 quando foram publicadas tais medidas.

Eu passei por isso na vida
Todos os dias, a formiga chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. Era produtiva e feliz.  O 

gerente marimbondo estranhou a formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda 
mais se fosse supervisionada. E colocou uma barata, que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência, 
como supervisora.  A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o horário de entrada e saída da formiga. 
Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma aranha para 
organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas. O marimbondo ficou encantado com os relatórios da barata 
e pediu também gráficos com indicadores e análise das tendências que eram mostradas em reuniões. A barata, 
então, contratou uma mosca, e comprou um computador com impressora colorida. Logo, a formiga produtiva e 
feliz, começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões!  O marimbondo concluiu que era 
o momento de criar a função de gestor para a área onde a formiga produtiva e feliz, trabalhava. O cargo foi dado a 
uma cigarra, que mandou colocar carpete no seu escritório e comprar uma cadeira especial. A nova gestora cigarra 
logo precisou de um computador e de uma assistente (sua assistente na empresa anterior) para ajudá-la a preparar 
um plano estratégico de melhorias e um controle do orçamento para a área onde trabalhava a formiga, que já não 
cantarolava mais e cada dia se tornava mais chateada.  A cigarra, então, convenceu o gerente marimbondo, que era 
preciso fazer um estudo de clima. Mas, o marimbondo, ao rever as cifras, se deu conta de que a unidade na qual a 
formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou a coruja, uma prestigiada consultora, muito famosa, para 
que fizesse um diagnóstico da situação.  A coruja permaneceu três meses nos escritórios e emitiu um volumoso 
relatório, com vários volumes que concluía: "há muita gente nesta empresa". E adivinha quem o marimbondo 
mandou demitir? A formiga, claro, porque ela andava muito desmotivada e aborrecida.  Tenho certeza que você 

está pensando: "já vi esse filme em algum lugar Para suportar o impacto das mudanças faça 
o Leader Training da Signa, dia 17-28 e 01-03-2015. Inscreva-se www.signatreinamentos.
com.br 019.3875-7898
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OPORTUNIDADE 

Sesi está com inscrições 
abertas para aulas de música 

Mais de 250 mil veículos 
devem passar pela SP-75

Marginal será fechada na 
manhã de domingo para desfile 

A Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Pú-
blicas informou que 

a Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na margi-
nal do Parque Ecológico, no 
sentido bairro-Centro, ficará 
interditada a partir das 12 
horas de domingo, dia 15. O 
motivo é desfile das escolas 
de samba de Indaiatuba que 
ocorre a partir das 20h30. 

O trecho interditado será 
entre as ruas Miguel Domin-
gues e Manoel Ruz Perez, 
além das últimas quadras dos 
bairros que dão acesso à mar-
ginal como o Jardim do Vale, 
Jardim Adriana e Jardim São 
Francisco. 

Na segunda-feira, dia 16, 
para o show de axé que acon-
tecerá no palco montado ao 
lado da Raia de Remo (o Bar-
co), a interdição será parcial, 
ou seja, o tráfego de veículos 
não será interrompido no 
trecho. 

Para o Carnaval das Mar-
chinhas, que acontecerá se-
gunda-feira, dia 16, a interdi-
ção será no entorno da Praça 
Prudente de Moraes a partir 
das 13 horas do domingo, nas 
quadras entre as ruas Cer-
queira César e Bernardino de 
Campos.

A Secretária de Comu-
nicação Social da Prefeitura 
informou também que os ho-
rários e itinerários dos ônibus 
da Viação Indaiatubana não 
sofreram mudanças para os 
dias de folia. Ou seja, farão as 
mesmas linhas e param após 
a 0 hora. 

Para garantir a segurança 
nos dias de folia, a Guarda 
Civil informou que manterá 
o patrulhamento preventivo 
que já realiza em dias comuns. 
Porém fará um esquema de 
segurança dentro do perímetro 
do desfile de Carnaval, como 
acontece em todos os anos. 

De acordo com a Secretária 
de Comunicação Social da Pre-
feitura, o esquema de plantão 
que determinará a quantidade 
de homens nas ruas ainda será 
definido.  

Já a Polícia Militar infor-
mou que será realizado poli-
ciamento preventivo visando 
promover a segurança aos 
foliões, e operações para fla-
grar possíveis motoristas que 
estejam sob efeito de álcool. 
“A segurança será reforçada 
para que a festa transcorra sem 
incidentes, porém pedimos 
a colaboração da população, 
para que se divirtam com juízo. 
E sempre lembrando que bebi-
da e direção não combinam”, 
ressalta o tenente da Polícia 
Militar, Anderson Grans Silva.

Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé será fechada no domingo devido aos desfiles de Carnaval  

A assessoria de imprensa 
da concessionária Rodovia 
das Colinas, que administra 
a Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), informou que en-
tre a sexta-feira, dia 13, e a 
quarta-feira, dia 18, 257 mil 
veículos devem passar pelo 
trecho entre Campinas e Itu. 

A concessionária reco-
menda que o motorista evite 
pegar a estrada entre às 8h e 
19 horas de sábado. Durante 
a volta, o horário de maior 
movimento será entre 10h 
e 19 horas de terça-feira, 
dia 17. 

Em todas as rodovias ad-
ministradas pela Colinas, o 
movimento esperado para o 
Carnaval é de aproximada-
mente 806 mil veículos.  

Estrutura
A assessoria informou 

também que durante as fes-
tas, a Colinas realizará uma 
campanha de conscientiza-
ção com os usuários sobre 
a importância de não dirigir 
após a ingestão de bebidas 
alcoólicas. Os colaboradores 

Desde o último dia 5, o 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi) está com as inscrições 
para os cursos de iniciação 
musical em instrumentos de 
cordas em dez centros de ati-
vidades culturais da institui-
ção no Estado de São Paulo. 
A iniciativa visa promover 
o acesso à música, de forma 
interativa e lúdica, com foco 
no desenvolvimento pessoal e 
artístico dos alunos.

O curso, que é livre, gra-
tuito e não profissionalizante, 
é oferecido a toda comuni-
dade, não precisando ser da 
indústria ou ter a carteirinha 
do Sesi.

Por meio do programa, o 
Sesi-SP oferece um curso que 
consiste no ensino de instru-
mentos de cordas clássicas 
de orquestra (violino, viola 
d’arco, violoncelo e contra-
baixo acústico).

Os interessados devem 
realizar a matrícula até 28 de 

Os interessados devem realizar a matrícula até 28 de fevereiro

das praças de pedágio da 
concessionária distribuirão 
aos usuários milhares de 
leques comemorativos da 
campanha com mensagens 
sobre o tema.

O usuário das Rodovias 
administradas pela Colinas 
também terão a disposição 
uma frota composta por Uni-
dades de Resgate, veículos 
de Inspeção e Supervisão de 
Tráfego, Guinchos Leves e 
Pesados, Caminhão Pipa, Ca-
minhão Boiadeiro e outros. 

A Central de Atendimen-
to da Colinas pode ser con-
tatada pelo telefone 0800-
7035080. O serviço é gra-
tuito e funciona 24 horas por 
dia, tanto por telefone fixo 
quanto por celular. Por meio 
dele, o usuário obtém infor-
mações sobre localizações 
de municípios, condições do 
tráfego e tempo nos trechos 
da concessionária, obras em 
andamento, localização dos 
postos e bases da Polícia 
Militar Rodoviária e infor-
mações sobre serviços de 
utilidade pública.

fevereiro. Para se inscrever é 
preciso ter mais de sete anos 
de idade e não é necessário ter 
conhecimento de música e dos 
instrumentos. 

As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente na Secre-
taria Única do Sesi Indaiatuba 
(menores de 18 anos precisam 
comparecer acompanhados 
dos pais ou responsáveis). É 
necessário apresentar CPF 
e RG.

SERVIÇO

Inscrições para os Núcleos de 
Música SESI-SP
Período das aulas: de março a 
dezembro de 2015
Inscrições: Até o dia 28 de 
fevereiro 
Informações e inscrições na 
secretaria única do Sesi In-
daiatuba: (19) 3825-4650.

Fonte: Sesi 

ACS/PMI
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ENCONTRO

Alunos do Montreal terão 
aula de Robótica 

Objetivo reune ex-alunos em comemoração

A primeira Sessão Or-
dinária da Câmara 
do ano está marcada 

para acontecer na próxima 
quinta-feira, dia 19, a partir 
das 18 horas, no Plenário Joab 
José Puccinelh, e será aberta 
ao público. Duas Sessões já 
foram realizadas em 2015, 
porém em caráter extraordi-
nário. 

Em entrevista ao jornal 
Mais Expressão, o Líder 
do Governo na Câmara, o 
vereador Maurício Baroni 
(PMD) diz acreditar num 
ano bem mais produtivo do 
que foi 2014. “A expectativa 
é boa, principalmente por ser 
um ano sem Eleições. No 
ano passado, por exemplo, 

um quarto dos vereadores 
estavam em campanha e, 
querendo ou não, acaba atra-
palhando”, diz.

Entretanto ressalta que, 
mesmo com um ano atípico, 
com o Carnaval sendo feste-
jado em março, dois meses de 
Copa do Mundo, e Eleições 
até o segundo turno, muitos 
projetos puderam ser aprova-
dos em 2014.

Já para o presidente da 
Câmara, o vereador Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), acredita que no ano 
passado não aconteceram 
interferências e acredita que 
2015 será da mesma forma. 
“As Eleições não atrapalha-
ram em nada os trabalhos na 
Casa”, garante. “Espero que 
este ano continue da mesma 

forma, sempre com muito 
trabalho e principalmente res-
peito por parte dos vereadores 
da situação e oposição.”

Tanto Baroni quando Ce-
bolinha acreditam que a vo-
tação do novo Regimento da 
Câmara deve ser o principal-
mente projeto em discussão 
no primeiro semestre.

Já o líder do Bloco de 
Oposição, o vereador Luiz 
Carlos Resende Lopes, o 
Linho (PT), diz que vão con-
tinuar fiscalizando e trazendo 
propostas, principalmente nas 
questões ambientais, saúde, 
transporte público e trânsito. 
“No ano passado atuamos 
dessa forma, não tivemos 
qualquer interferência, e em 
2015 continuaremos com o 
mesmo empenho”, diz.  

Uma das ferramentas mais 
inovadoras para auxiliar no 
desenvolvimento de habi-
lidades e competências, é a 
robótica educacional. Por isso 
a partir deste ano, os alunos do 
4º, 5º e 6º anos do Ensino Fun-
damental do Colégio Mon-
treal terão aulas de Robótica, 
com a metodologia e material 
completo da Lego Education, 
no horário normal de aulas.

Nas aulas os alunos terão 
noções de computação, lógica 
de programação, engenharia 
mecânica, física, matemática, 
além de desenvolver habi-
lidades como organização, 
raciocínio lógico, senso de 
liderança, cooperativismo e 
a criatividade na resolução de 
problemas. 

De acordo com o profes-
sor de Robótica, Leandro 
Mathias, as aulas promovem 
uma interação maior entre 
os alunos e permite a inter-
disciplinariedade, ajudando 

No dia 7 de fevereiro o 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
realizou o encontro Cabeça-
-Dinossauro, voltado para 
ex-alunos formados no Ensino 
Médio do Colégio e para os 
professores. Esse também 
foi o dia escolhido para co-
memorar as aprovações nos 
vestibulares 2015. 

 Até o fechamento desta 
reportagem foram somadas 
245 aprovações, dessas 147 
em universidades públicas. 
“As listas começaram a ser 
divulgadas há pouco tempo, o 
que nos traz a certeza de que 
o número de aprovados será 
o maior de todos os anos”, 

declara a psicóloga respon-
sável pelo Núcleo de Apoio 
aos Vestibulandos, Débora 
Razori.

Entre tantas aprovações 
algumas são nos vestibulares 
mais concorridos do país, 
como duas em Engenharia 
Elétrica na Politécnica da USP 
(de um total de 38 aprovações 
na Fuvest) e as nove aprova-
ções em Medicina, incluindo 
a Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro e a 
Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de São 
Paulo. 

O Colégio teve ainda 32 
alunos aprovados na Unicamp 

Primeira Sessão Ordinária do ano acontece na próxima quinta-feira, às 18 horas , no Plenário da Câmara

e uma aluna que cursará jor-
nalismo na Universidade de 
Coimbra, em Portugal, graças 
ao seu desempenho no Enem.

 Os alunos dos 1ºs e 2ºs 
anos obtiveram também ex-
celentes resultados, dois deles 
classificados entre os melho-
res treineiros do país na USP, 
na área de exatas. As alunas 
Ana Beatriz de Campos Mar-
tins, do 2º ano, aprovada em 
Arquitetura e Urbanismo na 
FAU/USP, e Isabela Moresca 
Marineli, do 2º ano noturno, 
aprovada em Matemática 
Aplicada, também na USP, 
apenas não poderão frequen-
tar o curso em razão de não 

possuírem a certificação de 
conclusão do Ensino Médio, 
mas foram aprovadas entre os 
concluintes.

De acordo com a mante-
nedora do Colégio Objetivo, 
Loide Rosa, o encontro é 
uma forma de comemorar e 
saudar os alunos que estão 
deixando a instituição. “O 
encontro Cabeça-Dinossauro 
é muito gratificante para nós 
do Objetivo. É bom rever 
nossos alunos e saber como 
estão se saindo, seja na vida 
universitária, seja no merca-
do de trabalho. É, também, 
a ocasião ideal para come-
morarmos as aprovações de Encontro ocorreu no dia 7 de fevereiro 

nossos alunos, que com os 
resultados aumentam nossas 
convicções educativas e nos 
trazem ainda mais motivação 

para corresponder a confian-
ça em nós depositada, pelos 
alunos e, principalmente, por 
suas famílias”, afirma 

PIERI IMAGENS

a fixar conteúdos teóricos. 
“O conceito de aprendizado 
vem mudando muito nos 
últimos anos. Cada vez mais, 
os alunos são levados a pen-
sar e não apenas a decorar 
um conteúdo”, disse. “As 
aulas de Robótica vêm para 
reforçar isso, já que os alunos 
vêm à aula para desenvolver 
o raciocino lógico diante de 
situações problema, que os 
levam a entrar realmente na 
atividade e a trabalhar em 
grupo”. 

Segundo a coordenadora 
pedagógica do Montreal, 
Mauricéia Pereira, as aulas 
serão um diferencial do co-
légio.  “Buscamos oferecer o 
que há de melhor aos nossos 
alunos e as aulas de Robó-
tica serão um diferencial na 
formação deles. O trabalho 
está apenas começando, mas 
nosso objetivo é, no futuro, 
formar equipes para participar 
de torneios”, afirma. 

 Balanço 
Durante 37 Sessões, foram 

votados 195 Projetos de Lei, 
apresentadas 926 Indicações, 
333 Moções e 27 Requeri-
mentos. Também passaram 
pelas sessões quatro projetos 
de Resolução, 12 projetos de 
Decreto Legislativo e três pro-
jetos de Lei Complementar. 

O Executivo foi quem 
mais teve projetos votados, 
um total de 96. Entre os ve-
readores, Cebolinha teve 15 
projetos. Na sequência vem 
os vereadores Linho e  Bruno 
Ganem (PV), ambos do Bloco 
de Oposição, com 13 projetos 
votados cada. 

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

O vereador Massao Kane-
saki (DEM) foi “campeão” de 
Indicações, com 226 proces-
sos. O segundo foi Maurício 
Baroni, com 179. Em contra-
partida, os vereadores Linho 
e Túlio foram os que menos 
apresentaram Indicações, com 
cinco projetos cada. 

Linho também foi o ve-
reador que mais apresentou 
requerimentos, com nove 
processos. Os demais que 
apresentaram requerimento 
foram: Bruno Ganem (sete 

processos), Derci Jorge Lima, 
do PT (seis) e Cebolinha 
(cinco). 

O vereador Maurício Ba-
roni foi quem mais apresentou 
Moções em 2014, chegando 
ao número de 124. Massao foi 
o segundo, com 58 Moções; e 
Gervásio Aparecido da Silva, 
do PP, com 47 documentos. 
O vereador Helton apresentou 
apenas duas Moções, enquan-
to que Linho apresentou três 
e Antonio Sposito Junior, o 
Toco (PTB), quatro. 
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Volacc comemora 20 anos com evento 

A Organização Não-
- G o v e r n a m e n t a l 
(ONG) Voluntárias 

de Apoio no Combate ao 
Câncer (Vollac) comemorou 
no dia 20 de julho de 2014, 
20 anos de atuação em Indaia-
tuba. Para celebrar as duas 
décadas, a entidade realiza 
no dia 20 de março, às 20h30 
no Indaiatuba Clube, o evento 
Rock in Heart (Rock no Cora-
ção). Os ingressos já estão à 
venda ao preço de R$ 30. 

O evento foi anunciado 
durante coletiva de imprensa 
na tarde de terça-feira, dia 10. 
Para animar a comemoração, 
a noite de 20 anos da Volacc 
contará com as bandas indaia-
tubanas Unha Encravada e 
Confraria D’asdrovnia.

Ao todo serão 800 convites 
disponibilizados. Eles podem 
ser adquiridos na sede da Vo-
lacc, que fica na Rua Antonio 
Zoppi, 587, no Jardim Pau 
Preto. Os ingressos também 

Os estudantes do Rodin 
Vestibulares e ex-alunos do 
“Terceirão” do Colégio Ro-
din, obtiveram um desempe-
nho de sucesso nos vestibula-
res mais concorridos do país 
e conquistaram a tão sonhada 
aprovação. 

Entre os aprovados do 

estão disponíveis com os vo-
luntários da entidade. “Todos 
nós estamos mobilizados para 
as vendas e, caso a pessoa não 
consiga ir ao ponto de venda, 
nós vamos até a ela. Para isso 
basta ligar no telefone 3875-
4544”, declara a secretária 
da Volacc, Maria Ester Joly 
de Melo. 

Ester explicou ainda que 
a ideia do evento surgiu 
em uma conversa informal 
com um membro da banda 
D’asdrovnia. Segundo ela, a 
Volacc só vai comemorar a 
data agora, seis meses depois 
da data oficial, porque na épo-
ca não havia data disponível 
no espaço para o evento.

Na presidência da entidade 
desde 2013, Silvio Alexandre 
Soares de Oliveira ressaltou a 
evolução da entidade. “Há 20 
anos a Volacc começou seus 
trabalhos, ainda de forma tí-
mida, atendendo apenas cinco 
pacientes de Indaiatuba e de 
forma assistencial”, lembra. 
“Hoje a entidade se profissio-
nalizou, auxilia no combate ao 

Rodin Vestibulares, estão: Be-
atriz Epiphanio Galvão, pela 
PUC-SP no curso de Fisiote-
rapia. Bruna Gonzalez Porto, 
pela FAE - São João da Boa 
Vista no curso de Medicina. 

Driell i  Narumi Assis 
Yoshihara, pela Anhembi 
Morumbi e pela Universidade 

câncer 200 pacientes diretos e 
outros 600 de forma indireta, 
de Indaiatuba e região, como 
Salto, Campinas e Hortolândia; 
e também de outros estados, em 
Pernambuco e na Bahia.”

Oliveira lembrou ainda que 
atualmente a entidade possui 
um quadro de funcionários 
especializados, como assis-
tente social, assistente admi-
nistrativo e psicólogo, além 
de um quadro com mais de 40 
voluntários. O presidente não 
deixou de lembrar da iniciati-
va da fundadora da entidade, 
a vice-presidente da Volacc 
Joanna Victória Joly. “Há 20 
anos ela fundou a Volacc, em 
sua própria residência, e graças 
ao seu trabalho e dedicação 
que a entidade hoje tem sua 
credibilidade”, lembra. 

Ainda durante o evento de 
apresentação da festa de 20 
anos da entidade, dona Joana 
agradeceu o apoio e pediu 
para que as pessoas partici-
pem da celebração das duas 
décadas de trabalho.

O Rock in Heart tem o 

Metodista no curso de Rádio 
e TV. Gabriel Brogno Alcân-
tara, pela Unesp no curso de 
Física. 

Gabriel D'Abruzzo Rei-
che, pela Unicamp, Fuvest e 
Facamp no curso de Adminis-
tração. Gabriel Simmel Nas-
cimento, pela Fuvest no curso 
de Ciência da Computação. 
Hannah Oliveira Costa, pela 
Unesp no curso de Engenharia 
Elétrica. Henrique Hiroyuki 
Hara Osawa, pela Unesp 
Bauru no curso de Engenharia 
Mecânica. 

João Felipe B. Brandão, 
pela Facamp no curso de 
Relações Internacionais. João 
Paulo Matias Sass, pela Unes-
par no curso de Ciências Eco-
nômicas. Letícia Zussa, pela 
PUC-Campinas em Odontolo-
gia. Lígia Soster Ramos, pela 
PUC-Campinas em Nutrição. 

Mariana Ambiel Faccio-
li, pela Unesp no curso de 
Ciências Biomédicas e pela 
PUC-Campinas em Farmácia. 
Raphael Parra, pela Unicamp, 
Unesp e  Fuvest em Geologia. 
Raquel Botero Trevizam, pela 
PUC-Campinas em Engenha-
ria Química. Talitha Kühn 
Menezes pela Fuvest em En-
genharia Química. Nathália 
Ardito Fornazieri pela PUC-
-Campinas, em Arquitetura. 

patrocínio da Congesa e apoio 
das bandas Unha Encravada 
e Confraria D’asdrovnia, 
Prefeitura, Buffet Verona, 
Vladimir Seneme (decora-
dor), Infinitz Buffet e Stúdios 
Comunicação. 

Online 
Ainda na coletiva de im-

prensa, a diretoria da Volacc 
anunciou outro evento em prol 
da entidade. Entre os dias 19 
de fevereiro e 9 de março, 
a Congesa realizará um 2º 
Leilão Online, cujo os fundos 
arrecadados serão destinados 
à Vollac, assim como ocorreu 
na primeira edição do evento. 

Na ocasião, serão disponi-
bilizados no leilão objetos de 
decoração, roupas de cama, 
mesa e banho, eletrodomésti-
cos e outros. O leilão acontece 
no site www.sold.com.br.

A entrega dos produtos 
ocorrerá no dia 14 de março, 
na central de vendas da Con-
gesa, onde haverá também 
barraca de pastel e artesanato 
da Volacc. Diretoria da Volacc divulgou como será a festa de 20 anos  

O aluno Arthur Guedes Pinto, do Rodin Vestibulares, aprovado pela 
Unesp, Fuvest e na UFABC

JEAN MARTINS
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CONQUISTA

Alunos do Colégio Rodin passam nos maiores vestibulares do país 
Verônica Soster Ramos, pela 
Facamp em Relações Interna-
cionais e Vitor Ferreira Colan, 
pela Unioest em Ciências 
Econômicas.

Para o aluno Arthur Gue-
des Pinto, do Rodin Vestibu-
lares, aprovado pela Unesp, 
no curso de Engenharia de 
Produção; pela Fuvest, no 
curso de Economia e pela 
UFABC, no curso de Ciências 
e Tecnologia, o desempenho 
de sucesso obtido por ele nas 
aprovações deve ser atribuído 
a um conjunto de fatores. "O 
completo material didático do 
Rodin Vestibulares, aliado à 
equipe de professores, que 
avalio como a melhor da re-
gião, contribuiu efetivamente 
para meu resultado final. 
Ainda que complementar os 
estudos em casa também me 
ajudou muito", comenta.

Já entre os aprovados no 
Terceirão Rodin, estão: Be-
atriz de Andrade Junque, 
pela Facamp no curso de 
Direito. Beatriz Vieira Vilaça 
pela faculdade Belas Artes 
em Design Industrial. Bren-
da Gazillo de Castro, pela 
PUC-Campinas em Direito. 
Gabriel Gomes Vasconcelos 
Macedo Diniz, pela Unipam-
pa em Engenharia Civil. 

Giovanna Herrera, pela 

Unicamp em Dança. Giovan-
na Vieira Santos, pela Facamp 
e pela PUC-Campinas em Pu-
blicidade e Propaganda. Giu-
lia Maria Nicoletti, pela Fa-
camp e pela PUC-Campinas 
em Publicidade e Propaganda. 
Gustavo Henrique Portes de 
Almeida, pela ESPM, PUC e 
IFRS em Publicidade e Pro-
paganda.        

Júlia Vitória Beaucamp 
Ferreira, pela Fuvest em Ges-
tão de Políticas Públicas.  Ka-
rine Corrêa Mendes, pela Fa-
ditu em Direito. Kelly Janaine 
Amaral, pela PUC-Campinas 
em Engenharia de Teleco-
municações. Larissa Natsumi 
Tawara, pela São Leopoldo 
Mandic e pela PUC-Campinas 
em Odontologia. 

Leonardo Epiphanio Gal-
vão, pela Unicamp em Eng. 
Física/Fís./Fís.Méd.e Bio-
méd./Mat./Mat.Aplic.Comp., 
pela Fuvest em Astronomia. 
Lucas Mabelini Bannwart, 
pela PUC-Campinas em Jor-
nalismo. Luísa Teixeira Sciot-
ti, pela PUC-Campinas em 
Psicologia. Paola Ferrareze 
Picoli, pela PUC-SP em Re-
lações Internacionais. Sayuri 
Hirakawa Brienza, pela Uni-
camp em   Nutrição. 

Stefany de Souza Nas-
cimento, pela UREJ e pela 

PUC-Campinas em Psicolo-
gia e pela UFMS em Letras, 
Português e Espanhol. Thaís 
Giove Mitsugi, pela Unesp e 
pelo Unicentro em Medicina 
Veterinária. Victor Misko 
Precoma, pela UDESC em 
Ciências da Computação. 
Vitoria Rodrigues Estrio-
li, pela PUC-Campinas em 
Arquitetura e Yan Vinicius 
Bernardinete, pelo Ceunsp  
em Engenharia de Produção.                                                                                       

Desempenho
De acordo com o diretor-

-geral do Colégio Rodin, 
Marcelo Canela, os resulta-
dos obtidos nos vestibulares 
reafirmam o compromisso da 
escola com a excelência na 
formação dos alunos. "Temos 
uma das equipes mais expe-
rientes da região de Campi-
nas. Nossos professores têm, 
em média, mais de 15 anos 
de experiência em preparação 
para vestibulares. A meta é 
preparar nossos alunos, com 
a máxima qualidade e eficácia 
e garantir a aprovação deles", 
pontua.

O Colégio Rodin está loca-
lizado na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico, In-
daiatuba (SP). Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 3392-6008.



06A Mais Expressão

Setores públicos e Comércio
funcionam em horário especial 

Comércio também passa por alteração
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Tanto as autarquias e 
fundações munici-
pais quanto o comér-

cio local devem funcionar 
em horário especial na se-
gunda e terça-feira, dias 16 
e 17, devido as festividades 
do Carnaval. O horário dife-
renciado também se estende 
a Quarta-feira de Cinzas, 
dia 18. Assim como os de-
mais feriados, os serviços 
essenciais funcionarão em 
sistema de plantão. 

O atendimento na saúde 
se concentram na Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA 24h),  que fica na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, no Jardim 
Morada do Sol. A unidade 
também estará de plantão 
para emergências no De-
partamento Odontolótgio, 
sendo no sábado, dia 14, e 
segunda-feira, das 8h às 15 
horas; e no domingo e terça-
-feira, até às 12 horas. 

A Farmácia Popular, na 
Rua Candelária, funcionará 
amanhã, dia 14, das 8h às 
12 horas. Já as demais far-
mácias municipais estarão 
fechadas no Carnaval e re-
tomam o atendimento às 12 

horas de quarta-feira.
A Secretaria de Urba-

nismo e do Meio Ambiente 
manterá os serviços de lim-
peza nas praças, a coleta de 
lixo, limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios e feiras 
livres funcionando normal-
mente.

Já na Secretaria Muni-
cipal de Obras e Vias Pú-
blicas, o plantão incluirá as 
equipes de manutenção elé-
trica e de trânsito. O Projeto 
Ecobike, que é administrado 
pela Secretaria de Obras em 
parceria com a Secretaria 
de Urbanismo e do Meio 
Ambiente, funcionará nor-
malmente durante os pontos 
facultativos do Carnaval.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) atenderão as 
emergências da população 
pelo telefone 0800-7722195.

A Secretaria de Seguran-
ça Pública manterá o plantão 
normal dos serviços ope-
racionais da Guarda Civil. 
O telefone da Guarda para 
emergência é 153, da Polícia 
Militar é 190, do Corpo de 
Bombeiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192. 

A Fundação Pró-Me-
mória também divulgou os 
horários especiais de fun-

cionamento do Casarão Pau 
Preto e da Biblioteca Rui 
Barbosa, localizada na Rua 
Oswaldo Cruz, 1.015, no 
Bairro Cidade Nova, durante 
o período do Carnaval. 

No sábado e no domin-
go, dias 14 e 15, o Casa-
rão funcionará em horário 
normal, das 9h às 17 horas, 
com o Bosque das 8h às 12 
horas e os Museus, das 13h 
às 17 horas. Na segunda e 
terça-feira, o Bosque abri-
rá das 9h às 13 horas e o 
Museu, das 14h às 17 ho-
ras. Na quarta-feira volta o 
horário normal, das 9h às 
17 horas.

A Biblioteca Pública não 
terá mudança no horário de 
funcionamento no sábado, 
que permanecerá das 9h às 
13 horas. Na segunda e na 
terça-feira, o espaço estará 
fechado. Na Quarta-feira de 
Cinzas, o atendimento será 
das 12h às 17 horas.

O Poupatempo funciona 
amanhã, das 8h às 12 horas, 
mas fechará nos demais 
dias de Carnaval, voltando 
a operar apenas na quarta-
-feira, das 13h às 17 horas. 
Mais informações pelo site 
www.poupatempo.sp.gov.br 
ou pelo Disque Poupatempo, 
no 0800- 772- 36- 33.

Segundo orientação da 
Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai) aos lojistas, o comér-
cio deve abrir normalmente na 
segunda, fechar o dia todo na 
terça, e na quarta-feira iniciar 
às atividades ao meio-dia.

O Shopping Jaraguá fun-
ciona normalmente amanhã, 
domingo e segunda-feira. Na 

terça-feira, as lojas abrirão 
às 12 horas e encerrarão suas 
atividades às 18 horas. Já na 
Quarta-Feira de Cinzas, as 
atividades voltam ao normal a 
partir das 12 horas, e seguem 
até às 22 horas. A praça de 
alimentação funcionará todos 
os dias, normalmente, das 
11h às 22 horas, bem como a 
Drogasil, das 8h às 22 horas.

UPA do Morada do Sol estará de plantão

Já no Parque Mall, o aten-
dimento será diferenciado 
apenas na terça-feira e na 
Quarta-feira de Cinzas. Na 
terça-feira, as lojas abrem 
das 10h às 18 horas, mesmo 
horário que é praticado aos 
domingos. Já na quarta-feira 
as atividades voltam ao nor-
mal às 12 horas e seguem até 
às 21h. 

SCS/PMI
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NO CENTRO       BENEFÍCIO 

Árvore ‘esconde’ semáforo
e prejudica motoristas 

Lei assegura que idosos possam viajar gratuitamente

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Max Planck realiza mostra gastronômica 
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A F a c u l d a d e  M a x 
Planck realiza, no 
dia 1º de março, 

a primeira edição da mos-
tra gastronômica Chefs no 
Campus. O evento acontece 
no campus da faculdade, 
das 11h às 16 horas, e deve 
reunir diversos restaurantes. 
O encontro é idealizado pelo 
jornalista Marcos Kimura 
e organizado pelo curso 
de Gastronomia. A entrada 
no campus será gratuita e 
também será permitida a uti-
lização do estacionamento.

Segundo o coordenador 
do curso de Gastronomia, 
Adriano Emidio, o objetivo 
é concentrar, em um mesmo 
local, um mix da culinária da 
cidade, oferecendo opções 
para todos os gostos.

O evento é uma oportu-
nidade para que o público 
conheça e saboreie pratos 
elaborados por chefs de re-
nome, a um preço acessível, 
além de ser um momento 
de confraternização com 

familiares e amigos, já que 
o evento acontecerá em um 
domingo. Para garantir su-
cesso, os restaurantes con-
vidados oferecerão pratos 
que podem variar entre R$ 
10, R$ 15 e R$ 20.

O evento contará com 
estrutura montada na área 
de convivência do Campus. 
Cada restaurante terá um 
estande de 3 X 3 metros qua-
drados com balcão, ponto 
de energia e identificação 
visual. A Faculdade ainda 
oferecerá os laboratórios 
do curso como cozinha de 
apoio para uso da água ou 
até mesmo dos fogões. 

Além das mesas já exis-
tentes no espaço, serão ins-
taladas outras 100 mesas 
com cadeiras. Ainda durante 
o evento serão realizadas 
aulas show de preparação de 
pratos com chefs convidados 
no Espaço de Convivência 
e apresentações musicais. 
"Vamos incentivar que as 
famílias aproveitem todo 
nosso campus, que tem uma 
grande área verde, tragam 
toalhas e também almocem 

no estilo piquenique", res-
salta a gestora comercial da 
instituição, Tatiana Nunes.

Entre os restaurantes 
confirmados estão o Le 
Triskell Bistrô, Restaurante 
Bastião, Restaurante Ama-
deu, Green House Gourmet 
Restaurante e a rede Daisho 
Restaurante, que começou 
em Indaiatuba e hoje já 
tem filiais em Campinas e 
Sorocaba. As opções não 
param por aí. Para aqueles 
que preferem um saboroso 
lanche, o evento contará 
com a participação da ham-
burgueria Rock Dinner Bur-
gers, vinhos selecionados 
pela sommelière Josi Pieri, 

SERVIÇO

Evento gastronômico Chefs 
no Campus
Local: campus Faculdade 
Max Planck - Avenida 9 de 
Dezembro, 460
Data: 1º de março
Horário: das 11h às 16 horas
Preços: R$ 10 a R$ 20

DIVULGAÇÃO 

JME

JME

da Brancotinto, e sorvetes 
da Fruity. O chopp do Ale-
mão ficará responsável pela 
comercialização de água, 
cerveja e refrigerante.

Um semáforo localizado 
no cruzamento da Rua Onze 
de Junho com a Presidente 
Vargas, no Centro da cidade, 
está sendo prejudicado pe-
los galhos de uma árvore do 
local, impedindo a visão dos 
motoristas.

A reportagem do Mais Ex-
pressão registrou o momento 
em que o semáforo está no 
vermelho, porém devido ao ta-
manho dos galhos é impossível 
visualizar o aparelho, podendo 
acarretar em acidentes. 

Em contato com a Secretá-
ria de Comunicação Social da 
Prefeitura, a mesma informou 

Idosos acima de 60 anos 
têm o direito assegurado por 
lei, de viajar gratuitamente 
em transportes coletivos para 
outros munícipios e estados. 
Em Indaiatuba, muitos já 
fazem uso do benefício, que 
exige apenas a comprovação 
da idade e de renda. 

Além da gratuidade, o 
viajante acima de 60 anos 
pode obter descontos de no 
mínimo 50% nas passagens 
interestaduais em ônibus, 
trens ou barcos. 

De acordo com o advo-
gado Tiago Pereira, a previ-
são de isenção de tarifas do 
transporte público coletivo 
para idosos está na Consti-
tuição Federal no art. 230 e 
regulamentado pelo Estatuto 
do Idoso. A norma determina 
que as empresas intermunici-
pais e interestaduais, destine 
10% dos assentos do veículo 
coletivo para os idosos. 

Para usufruir do benefício 
em viagens para outra cidade, 
basta que o viajante com-
prove a idade mostrando um 
documento com foto. Já para 
viagens estaduais, é preciso 
também a comprovação que a 
renda mensal é de no máximo 

Organizadores do Chefs e representantes de alguns dos restaurantes já confirmados

Segundo a Prefeitura, problema deve ser resolvido nos próximos dias 

Transportes coletivos devem destinar 10% dos assentos aos idosos

A 1ª edição do Chefs no 
Campus conta com apoio da 
Prefeitura, por intermédio 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento. A Fa-

que a poda da árvore já está 
programada pela Secretaria 
de Urbanismo e do Meio Am-
biente, e deve ser realizada nos 
próximos dias.

Para atender a problemas 
semelhantes, a Prefeitura dis-
ponibiliza para a população 
o telefone 0800. 7707702 o 
e-mail indaiatuba@indaiatu-
ba.sp.gov.br. Além do “Fale 
Conosco” disponível no site 
www.indaiatuba.sp.gov.br. 

A comunicação também 
pode ser feita diretamente no 
telefone da Secretaria de Ur-
banismo e do Meio Ambiente, 
o 3801-8830.

dois salários mínimos (atual-
mente em R$ 1.576). 

Aos idosos que por algum 
motivo não possam compro-
var a renda, basta emitir a 
carteirinha do idoso por meio 
do site da Empresa Metropo-
litana de Transportes Urbanos 
(EMTU), no www.emtu.com.
br. 

Se na hora da compra não 
houver mais vagas gratuitas 
disponíveis, o idoso pode ter 
desconto de no mínimo 50% 
sobre o preço das passagens.

Beneficiados 
A aposentada Maria Apa-

recida Justino, de 71 anos, 
conta que há cerca de oito 
anos faz uso do benefício para 
viajar entre as cidades e esta-
dos. “Com certeza o benefício 
ajuda e eu aproveito muito. 
Visito minhas filhas e conheço 
outros lugares”, diz. 

Também é o caso do 
aposentado Ademir Cristo 
Santos, de 68 anos, que já 
viajou para três estados usu-
fruindo do benefício. “Agora 
que me aposentei é hora de 
aproveitar né, e se é gratui-
to mezlhor ainda”, conta. 

(DA REDAÇÃO) 

culdade Max Planck está 
localizada na Avenida 9 de 
Dezembro, 460, Indaiatuba. 
Mais informações pelo tele-
fone (19) 3885-9900.



08A Mais Expressão



09AMais Expressão

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br ESPECIAL
Balacobaco Buffet realiza o sonho da festa perfeita

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Festa infantil  quase 
sempre é sinônimo 
de “dor de cabeça”, 

crianças correndo pela casa 
e gastos de última hora, que 
acabam resultando em quebra 
de orçamento... mas não pre-
cisa ser assim. Não se você 
contar com uma empresa 
que vai cuidar de todos os 
detalhes e realizar uma festa 
pra ninguém colocar defeito. 

Inaugurado em dezembro 
do ano passado, o Balacoba-
co Buffet surge como uma 
opção para quem quer rea-
lizar uma maravilhosa festa, 
sem preocupações. O carro 
chefe são as festas infantis, 
mas o buffet tem estrutura 
para realizar chás de bebês, 
eventos escolares e muito 
mais. 

O cliente pode contar com 
diversos pacotes de eventos 
para 40, 50, 70, 100 e até 
120 pessoas, e no cardápio 
de todos os pacotes estão 
inclusos 10 tipos de salgados, 
cinco tipos de doces, bolo de 
aniversário, delícias da lan-
chonete (como pipoca, batata 
frita, hot dog, hamburguinho, 
mini pizza e crepe), sucos, 
refrigerantes, água e coquetel 
com e sem álcool. 

Nos pacotes também es-
tão inclusos a decoração da 
mesa do bolo, assim como 
arco de bexigas na entrada, 
os convites, o camarim, a 
pintura artística, escultura 

de bexigas, lembrancinhas e 
o cafezinho no final da festa. 

De acordo com a sócia 
proprietária do Balacobaco, 
Isadora Almeida, a ideia é que 
os pais não precisem se preo-
cupar com nada. “Os pais vão 
à festa como convidados, para 
curtir o dia tão especial, todo o 
trabalho é por conta da nossa 
equipe. Acreditamos que é 
isso que os pais procuram uma 
empresa competente, que cui-
de dos detalhes e que realize o 
sonho da festa perfeita”, diz. 

Isadora ressalta que tudo 
é planejado com os pais e 
que o segredo do sucesso do 
Balacobaco, é o empenho 
em realizar o que os clientes 
idealizam para o grande dia. 
“Não existe algo que não 
oferecemos. Inclusive suge-
rimos itens opcionais como 
toalhas de mesa e cupcakes”, 
destaca. “Somos flexíveis e 
procuramos atender todos os 
gostos, se a aniversariante 
quer ouvir alguma música 
especifica, por exemplo, já 
nos preparamos para que isso 
aconteça. Já houve casos de 
contratação de peça teatral 
em festas, tudo para que seja 
mágico. Queremos que eles 
saiam daqui sabendo que o dia 
foi especial.” 

Para que tudo isso seja 
possível, a sócia destaca a es-
trutura como o principal dife-
rencial da empresa. Segundo 
Isadora, são mais de 420 m² 
para atender até 120 pessoas, 
com brinquedos exclusivos 
como tirolesa, e o Acquaball 

(bolas infláveis onde as crian-
ças são colocadas e brincam 
sobre a água). 

O buffet também conta 
com um simulador de corrida 
e um completo show para o 
momento do parabéns. “A 
criança entra em uma máquina 
na hora do parabéns e durante 
a contagem regressiva a má-
quina começa a piscar e sair 
fumaça, para que a criança 
saia de dentro dela e desfile no 
tapete vermelho. É um show 

a parte, incrível”, explica 
Isadora. 

No Balacobaco, mães tam-
bém contam com um fraldá-
rio, um cantinho reservado 
para amamentar e trocar o 
bebê. Além de uma área ex-
clusiva para os menores, uma 
área baby com piscina de 
bolinha. 

Toda a estrutura é climati-
zada e preparada para quedas 
de energia, sendo um local 
de fácil acesso, com estacio-

O Balacobaco Buffet está localizado na Rua Ivan Roberto Canavezi, 487, no Jardim Regina.

namento prático e segurança. 
E para manter o ritmo e qua-
lidade da festa, o Balacobaco 
conta com uma equipe quali-
ficada de monitores, equipe de 
cozinha, segurança, gerente 
de festa, recepcionista e gar-
çonetes.

Contato
Para contatar o Balacoba-

co Buffet basta ligar para o 
número (19) 3392- 9721 ou 
através do e-mail atendimen-

to@balacobacobuffet.com.
br. Na página da empresa no 
Facebook/BalacobacoBuffet 
e no Instagram @balacoba-
cobuffet também é possível 
ver detalhes de eventos e da 
estrutura. 

O horário de atendimento é 
de segunda-feira a sexta-feira 
das, 9h às 18 horas; e aos sá-
bados, das 9h às 13 horas. O 
Balacobaco fica na Rua Ivan 
Roberto Canavezi, 487, no 
Jardim Regina.

DANIEL SALLA
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FESTA 

PERSONAGEM 

Carnaval no Indaiá terá quatro dias de folia 

Bob Esponja estará em Indaiatuba 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCULTURA & LAZER
Imperador de Santa Cruz

quer acabar com hegemonia  
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Com o enredo “Impera-
dor é Preservação o Fu-
turo em Nossas Mãos”, 

o Grêmio Recreativo Escola 
de Samba Imperador de Santa 
Cruz se apresenta pela 19ª vez 
no Carnaval de Indaiatuba. O 
desfile acontece no domingo, 
dia 15, numa estrutura montada 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na marginal 
do Parque Ecológico, em frente 
ao barco da Raia de Remo. A 
Imperador é a primeira a entrar 
na passarela. 

Se vencer o Carnaval, a 
escola volta a desfilar na noite 
de terça-feira, dia 17. Para 
fazer bonito na passarela, a 
Imperador iniciou efetivamen-
te seus trabalhos (produção 
de fantasias, adereços, carros 
alegóricos) no dia 5 de janeiro 
de 2015. São dez voluntários 

O Carnaval 2015 no In-
daiatuba Clube promete ser 
completo e terá quatro dias de 
muita festa e diversão. Serão 
três noites e duas matinês. A 
grande festa começa hoje, dia 
13, e termina na próxima terça-
-feira, 17. Os ingressos estão à 
venda, sendo R$ 50 o convite 
antecipado.

O ingresso estará mais caro 
no dia do evento, porém o valor 
não foi divulgado. Há ainda 
venda de mesas, sendo hoje R$ 
160 e R$ 100 para os demais 

Para celebrar o carnaval, 
o personagem Bob Esponja 
estará em Indaiatuba amanhã 
e segunda-feira, dias 14 e 16. 
O Topázio Cinemas vai trazer 
o personagem para interagir 
com as crianças e tirar fotos. 
O evento nos dois shoppings 
é gratuito. 

Amanhã, o personagem 
estará das 13h às 17 horas no 
Polo Shopping. No mesmo 

trabalhando diariamente no 
barracão da entidade. 

A escola vai para a passarela 
do samba com cerca de 300 
pessoas. “Queremos mostrar 
um bom trabalho na avenida, o 
qual fique gravado na memória 
dos foliões que comparecerão 
no dia do desfile”, garante a 
vice-presidente da Imperador 
de Santa Cruz, Márcia Apare-
cida Luca dos Santos. 

A festa da Imperador con-
tará com as alas das Crianças, 
Arara, Baianas e Coelhos. 

A bateria terá 40 batuquei-
ros que representarão os Guar-
diões da Floresta. Por proble-
mas pessoais da antiga rainha 
da bateria, a sucessora será 
escolhida pela escola de samba 
horas antes do desfile. 

A representante do Santa 
Cruz mantém ainda em segredo 
como será sua Comissão de 
Frente. Serão três casais mestre 
sala e porta-bandeira, sendo 

dias de festa. Os ingressos 
devem ser adquiridos na secre-
taria do clube. 

O pontapé inicial da festa 
mais popular do Brasil, no IC, 
acontece com o Grupo Som Es-
pecial hoje, com o tradicional 
Carnaval da Saudade, conhe-
cido como Carnaval das Mar-
chinhas. Na ocasião, o público 
se fantasia para dançar e se 
divertir ao som das principais 
marchinhas e sambas-enredo. 
Nessa noite a festa começa às 
21h e termina às 2 horas.

horário, mas na segunda-fei-
ra, Bob Esponja faz a alegria 
da criançada no Shopping 
Jaraguá.

Já o filme “Bob Esponja, 
Um Herói Fora D’água” tem 
sessões em diversos horários 
e é recomendado para toda 
família. Os horários das ses-
sões podem ser conferidos 
no site www.topaziocinemas.
com.br. 

Paula e Rafael (primeiro casal), 
Evelyn e Marcos (segundo 
casal) e Laiane e Guilherme 
(casal mirim).

Serão ainda três carros ale-
góricos: Mãe Natureza, Eco-
parque (praças e parques) e 
Desperdício de Água. 

Segundo a vice-presidente da 
Imperador, há ainda vagas para 
quem quer desfilar pela Santa 
Cruz. Para isso, basta comparecer 
na sede da escola, que fica na Rua 
Rosa Casagrande Schachetti, 
150, no bairro Santa Cruz. Dia-
riamente há ensaio da escola, a 
partir das 20h30. 

O tema deste ano no Carna-
val foi sugerido pela Prefeitura 
e abordará assuntos relaciona-
dos ao meio ambiente e pro-
teção animal. “Falaremos de 
preservação dos animais abor-
dando o uso da pele, das plumas 
como acessórios de luxo, do 
perigo do desmatamento que 
acaba não apenas com a flora, 
mas também com a fauna”, diz 
Márcia. “Também mostraremos 
o problema da água, que é um 
tema bem atual, e a importância 
da reciclagem.”

Votação 
A votação para a escolha da 

campeã do Carnaval 2015 de 

Indaiatuba acontece logo após 
o desfile, numa enquete dispo-
nível no site www.indaiatuba.
sp.gov.br. Todos podem votar. 
A votação pode ser feito até às 
12 horas de segunda-feira, dia 
16, data em que a campeã será 
conhecida. 

Se vencer a edição de 2015 
do Carnaval, a Imperador rece-
berá a quantia de R$ 35 mil. O 

Imperador de Santa Cruz – Carnaval 2015 

Enredo: “Imperador é Preservação o Futuro em Nossas Mãos”

Exuberante riqueza que a 
mãe natureza nos presenteou.
A água que brota da terra, 
a fauna e a flora de raro esplendor.
É preciso preservar...pra  ganância acabar.

(bis) Devastação, poluição, temos um
Planeta para cuidar. 
Eu sou indaiatubano de valor....
das matas o protetor. 
Aqui nas terras de Indaiá, buscamos 
respeitar o que Deus criou...

Sustentabilidade é um exemplo 
pra nossa cidade. 
Lindo é ter um parque pro lazer...
as praças e o Bosque do Saber, respirando 
ar puro, essencial Pro nosso viver. 
Cuidar do meio ambiente é salvar vida...
“Imperador de Santa Cruz” traz ecologia
para avenida. 
 
Autores: Reinaldo Santa Cruz e Itamar Dias
Arranjos: Pedro do Cavaco
Interpretes: Val Primaz/Paulo/Toninho do Cavaco
Produção musical: Mosquito e Xandão 

Imperador se prepara para trazer o que há de melhor no Carnaval de Indaiatuba 

Indaiá terá quatro dias de festa e animação durante o Carnaval 2015 

JEAN MARTINS

ASSESSORIA IC 

O segundo dia de festa no 
IC acontece amanhã, dia 14, 
a partir das 23h, com o Gru-
po Som Especial tocando os 
maiores sucessos do samba, 
axé, pagode, funk e forró até 
às 4 horas.

No domingo, dia 15, o Car-
naval no IC será reservado para 
as crianças, meninos e meninas 
que vão poder se divertir na 
matinê que acontece entre 15h 
e 18 horas.

A noite volta a ser de di-
versão no Indaiatuba Clube na 
segunda-feira, dia 16, quando 
o Baile começa às 23h e vai 
até às 4 horas, encerrando as 
comemorações noturnas no IC.

O último dia de samba e fo-
lia do Carnaval 2015 do Clube 
acontece na tarde da terça-feira, 
na segunda matinê que aconte-
ce entre 15h e 18 horas.

Destaque
Além das atrações noturnas, 

durante o domingo de Carnaval 
o Indaiatuba Clube também 
realiza para os associados o 
Carnaval das Bonecas, um dos 

segundo colocado leva R$ 25 e 
o bloco da Pastoral da Juven-
tude, único a desfilar, receberá 
R$ 8 mil.

Questionada sobre acabar 
com a hegemonia Serena, única 
concorrente no Carnaval local e 
que há quatro anos seguidos é 
campeã, Márcia diz não acre-
ditar na votação online, mé-
todo que vem sendo utilizado 

desde 2013. Para ela, a festa 
mais tradicional do País em 
Indaiatuba precisa de melhoras. 
“Falta mais cultura, que se abra 
mais portas. Em São Paulo, por 
exemplo, o Carnaval é uma 
‘fábrica’, já é um serviço, uma 
escola”, diz a vice-presidente 
que está há 12 anos na impera-
dor e há 29 dedica sua vida ao 
Carnaval.

eventos mais tradicionais do 
IC repleto de diversão, alegria 
e samba.

A partir das 10 horas do 
domingo, dia 15, a festa reúne 
os associados para uma manhã 
de muita festa onde os homens 
se vestem de mulher para um 
desfile que elege as três “bo-
necas” mais bonitas e elegantes 
que são premiadas com troféus 
e medalhas.

Para esse ano, além do des-
file será realizada uma partida 
de vôlei entre as bonecas e os 
“machões”.

Logo após o jogo e o desfile, 
a Bateria Classe A entra em 
cena para animar a festa das 
bonecas, machões e todos os 
associados que estiveram na 
área de acesso ao parque aquá-
tico do Clube. Junto da bateria 
também acontece um show 
com as mais belas mulatas que 
vão colocar todos para sambar.

O Indaiatuba Clube fica na 
Rua Doutor Oswaldo Cruz, 
40. Mais Informações sobre os 
valores podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3834-2399.
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CULTURA & LAZER
Sereno busca o quinto 

título consecutivo
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br

ANIMAÇÃO 

SUCESSO   

Carna 9 anima
os foliões no Clube 

Cidade realiza 5º Carnaval 
das Marchinhas

A Escola de Samba 
Acadêmicos do Sere-
no alinha os últimos 

detalhes de seu enredo para 
o desfile Carnaval 2015. Em 
busca do quinto título conse-
cutivo, a escola de Indaiatuba 
abordará a proteção aos ani-
mais com o enredo “Preservar 
e Proteger, é a Missão que o 
Sereno Traz Para Você”. 

Já o samba vem com a mis-
são de conquistar o público do 
desfile, e um dos composito-
res da canção garante que o 
público já está com a letra na 
cabeça e na ponta da língua. 

A apresentação do Sereno 
na avenida será dividida em 
dois setores. No setor um a 
escola destacará a preservação 
da natureza, e no segundo 
abordará a proteção aos ani-
mais. 

Para apresentar o tema, a 
escola contará com três carros 
alegóricos e diversas alas. O 
primeiro carro, o abre alas, 
será chamado de Gaia e suas 
alas irão falar sobre a natureza 
e seus guardiões, tendo como 
destaque a ala das baianas. 

O segundo será chamado 
de O Criador, que falará sobre 
a proteção aos animais. Con-
sigo o carro trará a aguardada 
bateria do Sereno, com seus 
componentes vestidos de 
cachorros e com as alas dos 
animais domésticos, dos Di-
reitos dos Animais e a de São 
Francisco de Assis, o santo 
protetor dos animais. 

A escolha fecha seu desfile 
com o carro que homenageia 
a amizade entre o ser humano 
e os bichos.

De acordo com o carnava-
lesco do Sereno, Eder Farias 
Rampazo, o tema é um pedido 
antigo da Prefeitura. “No ano 
passado abordamos as drogas 
e queríamos continuar com 
assuntos de cunho social, por 
isso esse ano atendendo à 
Prefeitura, optamos por falar 
da proteção e preservação dos 
animais e da natureza”, diz. 

Na terça-feira, dia 9, a re-
portagem do Mais Expressão 
visitou o barracão da escola e 
conferiu de perto o trabalho 
da escola. Os três carros já 
estavam quase prontos, porém 
devido à complexidade das 
estruturas, o carnavalesco 
informou que algumas peças 
serão adicionadas ao carro 
somente quando o mesmo já 
estiver no local do desfile. 

Cerca de 40 pessoas estão 
envolvidas diretamente e 
indiretamente no processo da 
criação do que será apresen-
tado na Avenida. “Diferente 
das escolas tradicionais de 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
que vivem disso, aqui em In-
daiatuba temos pouco mais de 
um mês para preparar tudo a 
tempo para o desfile”, explica 
Rampazo. 

O Sereno fecha o desfile de 
Indaiatuba, já que foi campeã 
do Carnaval de 2014. Este ano 
a escola disputa o seu quinto 
título consecutivo, o 26º em 
quarenta anos de história. 

Cerca de 400 pessoas de-
vem desfilar pela escola entre 
mulatas, bateria, baianas, 
porta bandeira entre outros 
componentes. Segundo o 
carnavalesco, para participar 
da festa pela escola os com-
ponentes contribuíram com 
um valor simbólico para arcar 
com os custos da fantasia. 
“São pessoas de todas as ida-
des, de crianças a idosos, que 
são apaixonados pela festa 
de Carnaval. Todos os dias 
fica alguém aqui na quadra e 
durante os ensaios da bateria 
com fichas para quem quiser 
participar do desfile”, expli-
ca. “Temos um número de 
fantasias que podemos doar 
e outras cobramos um valor 
simbólico para nos ajudar 
com os gastos e para que todos 
possam brincar nessa festa”. 

Samba 
Sem dúvida, o samba é um 

dos grandes responsáveis para 
o sucesso de um desfile de 
Carnaval. Neste ano o Sereno 

entrará na avenida ao som do 
samba “Preservar e Proteger, 
essa é a lição que o Sereno 
traz para você”, produzido 
pelos componentes da escola 
em parceria com intérpretes 
conhecidos no mundo do 
Carnaval. 

Segundo um dos compo-
sitores, Jorge Luis Lepinsk, o 
Pepo,  a canção traz uma letra 
fácil com um refrão imponen-
te. “Brincamos que se uma 
criança consegue cantar a letra 
de primeira, é por que o samba 
é bom. Buscamos falar do iní-
cio de tudo, por isso citamos o 
“Arquiteto do Universo”, uma 
alusão a quem criou a natureza 
e os animais”, explica. 

Mais uma edição do Carna 
9 vai animar os foliões pre-
sentes no Clube 9 de Julho. O 
evento começa amanhã, dia 14, 
e termina na terça-feira, dia 17, 
no salão social. Os ingressos 
continuam à venda na secreta-
ria do clube e nas duas lojas da 
Vizzent Calçados no Centro.

Os convidados devem com-
prar o ingresso nos pontos 
de venda, já os associado do 
Clube 9 não pagam, porém 
devem retirar seus convites na 
secretaria. Também serão fei-
tas reservas de mesas, exceto 
para as matinês. 

Com o tema “Carna 9 no 
Berço do Samba”, este ano o 
clube fará uma viagem à capi-
tal do Rio de Janeiro, através 
dos elementos que remetem a 
festa sediada na cidade mara-
vilhosa, entre eles os principais 
compositores do samba como 
Pixinguinha, Noel Rosa e Car-
men Miranda. 

A festa será embalada ao 
som da banda Medley, que 
promete um repertório para 
dançar a noite toda. O baile 

A Praça Prudente de Mo-
raes recebe pelo quinto ano 
consecutivo o Carnaval das 
Marchinhas, evento que busca 
relembrar as tradicionais mar-
chinhas que marcaram os Car-
navais de antigamente. A festa 
acontece na segunda-feira, dia 
16, das 19 horas às 23h30. 

De acordo com a Secretária 
de Comunicação Social da 
Prefeitura, a expectativa é que 
o Carnaval das Marchinhas 
reúna aproximadamente 15 
mil pessoas, que irão conferir 
diversos sucessos na voz da 
banda “Samba e Folia”. 

Haverá interdição será no 
entorno da praça Prudente de 
Moraes, nas ruas Candelária 
e 15 de Novembro, apenas 
nas quadras entre as ruas Cer-
queira César e Bernardino 
de Campos. Nesses trechos a 

Sereno busca o quinto título consecutivo e o 26º de sua história no Carnaval local 

Todas as noites a bateria 
da escola realiza ensaios 
com a presença do público 
e de acordo com Pepo, a le-
tra já está na boca do povo. 
“Modéstia a parte é um dos 
sambas mais bonitos que o 
Sereno já fez, a galera está 
cantando e somado a gran-
diosidade do nosso enredo, 
estamos confiantes no quinto 
título”, diz. 

Na noite de hoje, dia 13, 
acontece o ensaio geral da 
escola a partir das 20 horas. 
A festa é aberta ao público, 
que poderá conferir de perto 
um pouquinho do que a esco-
la levará para a Avenida no 
domingo, dia 15.

conta ainda com a participa-
ção do grupo Pintou o Samba, 
Bateria Classe A e as famosas 
passistas. (Confira a progra-
mação no box)

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

Passeio 
O Carna 9 ainda conta 

com o tradicional desfile das 
Peruas, marcado para acon-
tecer no domingo, dia 15, a 
partir das 9 horas. O passeio 
de trem sairá do Clube pela 
Avenida Presidente Vargas, 
passando pelas ruas centrais 
da cidade, seguindo para o 
Parque Ecológico. De volta ao 
clube, acontecerá um desfile 
com premiação e o tradicional 
Jogo das Peruas. Vale lembrar 
que o desfile é somente para 
associados e os interessados 
devem inscrever-se na secre-
taria do Clube. A censura para 
o Carna 9 é de 16 anos. 

interdição será feita desde o 
domingo, a partir das 13 horas, 
para a montagem das barracas 
da praça de alimentação.

Axé 
Para o público que prefere 

o ritmo baiano, com muito 
axé e coreografias ensaiadas, 
a animação também será na 
segunda-feira, dia 16, no mes-
mo horário, no palco montado 
no Parque Ecológico, ao lado 
do “barco” da Raia de Remo. 
Estão programadas as apresen-
tações de Caíque Araújo e dos 
grupos de dança Swingueira 
Negra e Ritmo Zumba.

Na ocasião, não haverá ne-
cessidade de interdição total do 
trecho da Marginal Esquerda 
para a realização do show de 
axé. Haverá apenas interdição 
parcial, com uma faixa livre 
para o tráfego de veículos.

Serviço

Carna 9 -  Clube 9 de Julho

14/02 - 22h30 Banda Medley
15/02 - 9h Desfile das Peruas pelo centro e principais avenidas da 
cidade + Jogo das Peruas
16/02 - 22h30 Banda Medley
15/02 das 16h às 19h Matinê com DJ e após 19h, show com o grupo 
Pintou o Samba e Bateria Classe A + passistas
17/02 das 16h às 19h Matinê com DJ e após 19h, show com o grupo 
Pintou o Samba e Bateria Classe A + passistas

Fonte: Clube 9 de Julho 

G.R.E.S Acadêmicos do Sereno 

Samba: “Preservar e Proteger, a lição que o Sereno traz para você”

O Sereno traz flores pra você.
Temos que plantar pra depois colher...
A Flora e a Fauna, tamanha riqueza,
Presentes da Mãe Natureza.

O grande Arquiteto do Universo
Foi justo e perfeito pra nos acolher.
Deu água, a terra, o ar,
O Sol e a Lua para o bem viver.
O homem com a sua crueldade
Destrói o que tem vida, sem pensar no que virá.
Vamos por a mão na consciência
Será grande a penitência
Se liga vamos reciclar.

A bateria vem embalando a esperança
Quem quiser pode chegar
Quem ama não maltrata, cuida
Do melhor amigo que tem dentro do seu lar.

Hoje, estamos unidos pra fazer a diferença
Contra a tal incoerência
Em busca de um futuro promissor.
O amanhã será motivo pra comemorar
A nossa escola vai contagiar
Com essa mensagem de amor.

Autores: Mosquito, Xandão Moreira, Pepo, Minho e Emerson

JME
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Guarda é baleado
durante tentativa de assalto

COMANDO UNO

DIVULGAÇÃO 

RECUPERADA

ILUSTRE 

ENTORPECENTES 

Carga roubada dos 
Correios é recuperada

Secretário nacional 
conhece Programa Viver

Guarda flagra tráfico de drogas no Colibris

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

O guarda civil Mar-
celo Matias Araú-
jo, de 35 anos, foi 

ba leado  na  no i te  des ta 
quarta-feira, dia 11, após 
reagir a uma tentativa de 
assalto no portão de sua 
casa no Jardim Deolinda.  
Araú jo  fo i  a t ing ido  no 
braço esquerdo,  passou 
por cirurgia no Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc) e segundo 
a assessoria da unidade de 
saúde já recebeu alta.

A tentativa de assalto 
ocorreu quando a cunhada 
do guarda civil chegava 
a  sua  r e s idênc ia ,  onde 
ambos moram. Ela contou 
que como de costume o 
guarda veio abrir o portão 
para que ela entrasse com 
o carro e foi nesse instante 
que surgiram dois homens 
armados com revólveres, e 
um deles rendeu a mulher. 

Nesse instante, um dos 
assaltantes avistou Araújo 
e gritou ao companheiro 
“Cana, Polícia, Polícia”, 
dando a entender que co-
nhecia o guarda civil. Em 
seguida, segundo testemu-

Uma ação da Polícia Fe-
deral e Militar resultou na 
prisão de quatro homens na 
tarde de sábado, dia 7, em 
Campinas. Com eles, os po-
liciais conseguiram recuperar 
parte de uma carga roubada 
na Central dos Correios em 
Indaiatuba, na semana pas-
sada. 

De acordo com o Batalhão 
de Ações Especiais (Baep), 
a abordagem ocorreu em 
uma borracharia localizada 

O secretário de Desen-
volvimento e coordenador 
do Programa Viver, Renato 
Stochi, apresentou no dia 28 de 
janeiro, ao secretário Nacional 
de Políticas Sobre Drogas, Vi-
tore Andre Zilio Maximiano, 
a metodologia do Programa 
Viver. O encontro aconteceu 
no Palácio da Justiça - Sede da 
Secretaria Nacional de Políti-
cas sobre Drogas (Senad) do 
Ministério da Justiça.

O objetivo da visita foi 
divulgar o Programa Viver 
para iniciar um relacionamen-
to com o Governo Federal e 
pesquisar recursos Federais. 
Foi entregue todo o material 
de divulgação do Viver, junto 

A denúncia de um ciclista 
levou uma equipe da Guarda 
Civil a flagrar o tráfico de dro-
gas no Jardim dos Colibris, na 
última sexta-feira, dia 6. Um 
homem de 31 anos foi preso. 
Também na sexta-feira, outro 
homem foi detido pela GC 

nho da cunhada, os assal-
tantes começaram a atirar 
contra Araújo que foi atin-
gido no braço esquerdo. 

Mesmo baleado, o guar-
da conseguiu efetuar dispa-
ros contra os assaltantes, 
que tentaram fugir no carro 
da cunhada do guarda. Po-
rém, a dupla não conseguiu 
levar o carro e fugiu a pé. 

Em contato com vizi-
nhos das vítimas, a guarda 
civil descobriu que a dupla 
fugiu em um carro antigo, 
sendo do modelo Monza ou 
Voyage, na cor vermelha, e 
que era conduzido por um 
terceiro homem que teria 
permanecido na cobertura 
do crime. 

O guarda civil baleado 
fo i  socor r ido  ao  Haoc , 
onde passou por cirurgia 
para a retirada da bala, a 
qual foi encaminhada para 
a perícia. De acordo com 
a assessoria de imprensa 
da unidade de saúde, o fe-
rimento foi leve e após os 
exames Araújo teve alta. 

Após a ocorrência, via-
turas da guarda civil efe-
tuaram dil igências pelo 
bairro na busca pelos cri-
minosos, porém até o mo-
mento ninguém foi preso. 

na Avenida Baden Powell, 
no Jardim Europa. Durante a 
ação, um dos criminosos ain-
da tentou fugir de carro, mas 
foi perseguido e capturado. .

Os policiais realizaram 
então buscas pela região, 
e tiveram êxito em locali-
zar o caminhão, com parte 
dos produtos roubados dos 
Correios no Jardim Itatiaia, 
em Campinas. A carga e os 
presos foram levados para a 
Polícia Federal.

com a Cartilha do Programa 
contendo: a missão e públi-
co alvo, setores envolvidos, 
funcionamento operacional 
(organograma e fluxos Macro-
processos), software próprio 
e estatísticas.  “O secretário 
Nacional de Políticas Sobre 
Drogas ficou impressionado 
com trabalho que estamos 
desenvolvendo na área de 
Prevenção do uso de drogas 
à frente da Prefeitura de In-
daiatuba, e se comprometeu 
a vir pessoalmente conhecer 
o Programa de perto, além de 
colocar a Senad à disposição 
do município”, comenta o 
coordenador do Viver, Renato 
Stochi.

por tráfico de drogas no bairro 
Santa Cruz. 

A guarnição estava em 
patrulhamento no Colibris, 
quando foi abordada pelo 
ciclista que informou que, 
em uma construção, estava 
ocorrendo o tráfico de entorpe-

Marcelo Matias Araújo foi atingido no braço, mas passa bem 

As drogas, dinheiro e a balança de precisão estavam em uma obra 

centes. A equipe deslocou-se 
ao local indicado e encontrou 
uma construção em fase final 
de acabamento, sem muros e 
com a janela semiaberta. 

No interior do imóvel, 
havia uma sacola com 18 por-
ções de pó branco, semelhante 
a cocaína, e uma balança de 
precisão, usada geralmente 
para pesar entorpecentes, além 
de duas tesouras e vários sa-
quinhos plásticos. 

Durante a averiguação, a 
moto conduzida pelo indivíduo 
D.M.A., de 31 anos, parou em 
frente a porta da cozinha do 
imóvel e foi abordada pela 
equipe. Em poder do condutor 
foram encontradas quatro por-
ções de pó branco e mais R$ 87. 

O caso foi apresentado 
à autoridade de plantão, a 
qual determinou a prisão do 
homem por tráfico de drogas.

Santa Cruz
No mesmo dia, a Guarda 

Civil também prendeu um 
traficante no bairro Santo 
Cruz. A.S.F.N,  de 27 anos, 
escondeu as drogas na boca 
ao avistar as viaturas que pa-
trulhavam o bairro. 

O fato despertou suspeita 
na equipe que fez a aborda-
gem. O mesmo apresentava 
dificuldades para falar e foi 
solicitado a expelir o que 
tinha na boca, foi quando o 
mesmo “jogou” no chão nove 
porções de cocaína e quatro 
de crack. 

O homem também tinha 
R$ 47 no bolso e itens de hi-
giene pessoal que confessou 
ter sido trocados por duas 
porções de entorpecentes. Ele 
foi conduzido ao DP, onde 
prestou depoimento e recebeu 
voz de prisão.

OPERAÇÃO

Cinco são presos após 
assalto no Distrito

Uma rápida ação da Guar-
da Civil culminou na prisão de 
cinco pessoas após um assalto 
a uma empresa no Distrito 
Industrial.  Após a informa-
ção sobre a ocorrência e de 
posse das características dos 
veículos utilizados na  cober-
tura ao crime, as equipes da 
GC ficaram posicionadas em 
pontos estratégicos da cidade. 

Uma das guarnições avis-
tou a Parati usada no roubo 
trafegando pela rodovia, em 
sentido Campinas e iniciou 
o acompanhamento. Durante 
a fuga, foi arremessado um 
objeto para fora do veículo. 

Com apoio de outras viaturas 
o automóvel, com quatro pes-
soas, foi abordado no pedágio. 

Os indivíduos alegaram 
inocência, mas no interior da 
Parati foi encontrado dinheiro 
espalhado no assoalho e nos 
bancos em um total de R$ 
1.033

Outra equipe da Guarda 
Civil localizou o objeto arre-
messado e tratava-se de um 
revólver calibre 38. A moto 
usada na cobertura também 
foi localizada em seguida. 

Todos os envolvidos tive-
ram a voz de prisão ratificada 
pela autoridade de plantão.
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de duplo latrocínio em Minas 
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DROGAS

POR FURTOCIDADE

GC localiza refinaria de menino de 13 anos 

Dupla tenta subornar guardas após prisão Adolescente arma roubo
e simula o próprio sequestro

Investigadores da Polícia 
Civil de Indaiatuba foram 
à Minas Gerais  buscar 

Ivan Ferreira de Santana, 
de 29 anos, apontado como 
o autor do duplo latrocínio 
ocorrido em 13 de janeiro, no 
bairro Itaici. Santana e a espo-
sa Jéssica Lucas dos Santos, 
de 23 anos, foram presos no 
munício rural de Nova Ma-
trona/MG na segunda-feira, 
dia 9, e devem chegar em 
Indaiatuba no final de semana. 

De acordo com a Polícia 
Militar de Salinas/MG, o casal 
foi preso após a denúncia dos 
moradores de Nova Matrona, 
povoado rural do muníci-
pio, que suspeitaram de uma 
grande compra de móveis 
realizada pelo casal. 

Após constarem que ha-
viam mandados de prisão 
expeditos para o casal, a PM 
do munícipio montou uma 
operação que culminou na 
prisão de Jéssica e Santana. 
No interior da casa onde 

ambos viviam, os policiais 
encontraram um revólver ca-
libre 32, documentos pessoais 
de uma das vítimas do duplo 
latrocínio e três celulares. 

De acordo com o delegado 
Marcelo Eduardo Bueno de 
Silveira, a equipe de inves-
tigadores de Indaiatuba deve 
retornar com o casal no final 
de semana. “Eles foram pre-
sos na segunda-feira e tiveram 
muitas informações extra-
oficiais como uma possível 
mandante do duplo latrocínio, 
porém tudo ainda será apura-
do, nada é oficial”, informa. 

Com relação ao terceiro 
homem envolvido no caso, 
Eudimar Soares, que aparece 
nas imagens do circuito de 
segurança da agência bancá-
ria onde os cheques roubados 
foram depositados em MG, o 
delegado relata que está sen-
do investigado que o mesmo 
tenha feito apenas negócios 
com o casal. “A informação 
que vamos apurar é que esse 
homem vendeu dois terrenos 
para o casal e como forma 

A Guarda Civil localizou 
uma possível refinaria de dro-
gas no Jardim Morada do Sol 
no sábado, dia 7. A surpresa 
dos guardas é que a pessoa 
apontada como dona do local 
é um menino de 13 anos. 

A guarnição chegou ao 
local após uma denúncia de 

A Guarda Civil deteve na 
segunda-feira, dia 9, dois indi-
víduos em flagrante por furto 
qualificado e corrupção ativa. 
Os guardas foram acionados 
pelo Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho 
(Coade) para o atendimento 
de uma denúncia anônima 
de furto em andamento, no 
Distrito Industrial. A equipe 
foi até o local e flagrou dois 
homens, cujas iniciais eram 
R.R. S, de 37 anos, e L.C.D., 
de 44 anos, retirando um pro-
duto líquido do tanque de um 

Na noite de sábado, dia 
7, um caso de assalto a uma 
residência no Jardim Regina 
seguido pelo sequestro de 
um adolescente de 16 anos, 
mobilizou as forças de segu-
rança da cidade. No entanto, 
nesta segunda-feira, dia 9, a 
Polícia Civil informou após 
as investigações, descobriu-
-se que o caso não passava de 
uma armação comandada pelo 
próprio adolescente. 

O assalto ocorreu no inicio 
da noite de sábado. O adoles-
cente e seu irmão chegava de 
carro na casa onde moram, e 
que pertence ao irmão, quan-
do dois homens armados de 
posse de uma faca os abor-
daram. 

Mediante grave ameaça, a 
dupla obrigou os dois irmãos 
a entrarem na casa, onde es-
tava uma terceira vítima. Os 
assaltantes então recolheram 
pertences da casa como uma 
televisão, um notebook e R$ 
7 mil. Em seguida, a dupla 
obrigou que o adolescente 

de pagamento recebeu os 
cheques, que tentou sacar na 
agência. Ainda não sabemos 
se essa informação procede, 
os policiais que estão a cami-
nho de Salinas vão investigar 
esse fato também”, explica. 

De acordo com o delegado 
as investigações ainda não 
terminaram. O casal deve 
ser ouvido após o retorno 
à Indaiatuba e o Setor de 
Investigações Gerais (SIG) 
deve apurar a veracidade da 
possível mandante ao crime. 

Investigações
O casal Jéssica e Santana 

estão com a prisão temporária 
decretada desde 30 de janei-
ro. Eles foram identificados 
depois que os titulares dos 
cheques roubados e que eles 
tentaram sacar em Salinas/
MG, procuraram a polícia 
com a foto cópia dos docu-
mentos, onde apontava que 
os mesmos haviam sido pre-
enchidos nominalmente para 
Jéssica e uma segunda conta 
da cidade de Taiobeiras/MG. 

que ali ocorria a venda de 
drogas. A equipe foi até a re-
sidência e com a autorização 
do menino, apontado como 
dono da refinaria, foi feita a 
vistoria na residência. 

O pai do menino alegou 
desconhecer a existência de 
entorpecente em sua resi-

caminhão estacionado em via 
pública. 

Ambos já tinham enchido 
12 galões de 50 litros cada 
e quando indagados sobre a 
origem dos produtos, confes-
saram que estavam furtando 
soda silicato para fabricação 
de sabão.

Ao saber que seriam con-
duzidos à Delegacia de Po-
lícia, eles ofereceram R$ 
700 para a equipe “aliviar” 
a prisão. Após pegarem o 
dinheiro no veículo e iniciar 
o procedimento de entrega, 

entrasse no carro do irmão e 
fugiram do local, levando o 
jovem como suposto refém. 

A Polícia Militar foi acio-
nada e iniciou as buscas aos 
assaltantes. Momentos depois 
os policiais encontraram o 
carro abandonado na estrada 
da General Motors, no Dis-
trito Industrial, totalmente 
carbonizado.

Na ocasião, o jovem in-
formou aos policiais que 
conseguiu ser liberado após 
negociar com os supostos 
sequestradores. 

No entanto, a farsa do falso 
sequestro foi desmascarada no 
inicio da semana, quando in-
vestigadores da Polícia Civil 
interrogaram o adolescente 
sobre o sequestro e o mesmo 
confessou que tudo havia sido 
armado. “Ele informou que 
armou com os dois homens 
como seriam o assalto e que 
em seguida deveriam forjar o 
sequestro. Após ser levado, o 
trio queimou o carro”, contou 
o delegado Danilo Amâncio. 

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.

O caso ocorreu em 13 de 
janeiro no galpão de uma 
restauradora de veículos, 
localizada no Jardim Itaici. 
Os corpos do comerciante e 
proprietário dos local Ani-

Ivan Ferreira de Santana e Jéssica Lucas dos Santos foram presos em Nova Matrona/MG

bal Kreiton, de 74 anos, e 
do mecânico Oderli Cesar 
Huesch, de 51 anos, foram 
encontrados pela esposa de 
Kreiton, a desempregada 
Zenaide Alves de Oliveira, 
de 49 anos. 

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

DIVULGAÇÃO

Após a confissão, o ado-
lescente informou o ende-
reço dos assaltantes e para 
surpresa dos investigadores, 
a dupla também é menor de 
idade. 

O trio foi ouvido pelo 
delegado e encaminhado 
para a Casa de Detenção para 
Menores. 

Segundo o delegado, o 
adolescente disse que armou 
o crime para se vingar do ir-
mão. “Ele disse que morava 
com o irmão e a cunhada, 
porém não se dava bem com 
eles. Além disso, é usurário 
de drogas, por isso o roubo 
dos pertences e do dinheiro”, 
explicou. “Quanto ao carro, 
disse que incendiou, pois o 
mesmo tinha seguro”. 

O jovem já possui passa-
gens pela polícia pelo crime 
de receptação e estava com 
audiência marcada na Justi-
ça. Os policiais investigam 
agora quem teria comprado 
os produtos roubados do 
falso assalto. 

os guardas informaram que 
os dois seriam acusados de 
corrupção ativa por tentativa 
de suborno a agente público. 

O motorista do caminhão 
que estava sendo furtado 
estava dormindo na cabine 
do veículo. Em depoimento, 
informou aos guardas que o 
produto havia sido rejeitado 
por uma indústria química da 
cidade e seria descartado em 
São Paulo no dia seguinte. 
A ocorrência foi relatada a 
autoridade policial que deter-
minou a prisão dos dois.

dência. No entanto, foram 
localizadas 94 porções de 
maconha, 286 de cocaína, 
137 gramas de maconha em 
barra, seis papelotes de crack 
e mais 1.662 embalagens 
vazias usadas para entor-
pecentes e uma balança de 
precisão.
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Primavera ainda não
venceu no ‘Gigante’ em 2015

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO 

BEISEBOL 

MMA 

Clínica internacional 
começa hoje

Ingressos para o Evolution Of Fighters já estão à venda 

Fantasma enfrenta o Flamengo 
de Guarulhos em casa

Apesar da troca de téc-
nicos e vinda de jo-
gadores, o Primavera 

ainda não conseguiu vencer 
no Gigante da Vila em 2015. 
Com o Sub-20, foram três 
derrotas na Copa São Paulo de 
Futebol Junior e a eliminação 
precoce na primeira fase. Já 
no Paulistão da Série A3, foi 

Começa hoje, dia 13, a 
1ª Clínica Internacional de 
Beisebol de Indaiatuba. O 
evento é destinado a atletas, 
técnicos e professores e será 
ministrada pelos representan-
tes da Major League Baseball 
(MLB), a principal liga da 
categoria nos Estados Unidos. 
O evento acontece até o dia 22 
de fevereiro. 

Durante os encontros, os 
participantes terão aulas te-
óricas no Ginásio Municipal 
de Esportes e práticas no 
Centro Esportivo da Asso-
ciação Cultural, Esportivas 
Nipo-Brasileira de Indaiatuba 
(Acenbi), a qual organiza o 
evento com a Prefeitura. 

Já estão à venda os ingres-
sos para a 8ª edição do Evolu-
tion Of Fighter, competição 
de MMA (Mixed Martial Arts 
(MMA). O evento acontece no 
dia 14 de março, a partir das 
16h30, no Edlutas Centro de 
Treinamento, localizado na 
Alameda Doutor José Cardeal, 
863, no Jardim Pedroso. 

Os convites podem ser ad-
quiridos no próprio Centro de 
Treinamento e nas academias 
dos atletas participantes. O 
valor do ingresso, para assistir 
os cards preliminar e principal 
é de R$ 30. 

Segundo os organizadores, 
a expectativa é que o evento 
reúna 500 espectadores. “O 
público presente poderá contar 
com lutas casadas com total im-
parcialidade e condições iguais 
a ambos os atletas”, garante 
o coordenador do Evolution, 
Edson Ronaldo Oliveira. “Sem 
falar da experiência de outros 
sete eventos já realizados.”

Além de competidores de 
Indaiatuba, o torneio reunirá 
atletas de  Amparo, Campinas, 
Itatiba, Sorocaba, Itu, Salto, 
Hortolândia, Botucatu, Limei-
ra, Pirassununga e da cidade 
mineira de Delta.

As lutas do card principal 
serão: Claudiere de Freitas 

O Primavera tem amanhã, 
dia 14, mais uma chance de 
conquistar a primeira vitória 
em casa em 2015. O time 
duela contra o Flamengo de 
Guarulhos, às 16 horas, no 
Gigante da Vila. O ingres-
so para a partida custa R$ 
20, sendo meia-entrada para 
crianças, estudantes e apo-
sentados. 

O técnico Edmilson de 
Jesus não poderá contar com 
o meia Cris e com o zagueiro 
Diogo, expulsos no empate 
contra a Itapirense. Por outro 
lado, ganhou mais quatro 
reforços: o meia Giovanio e 
o atacante Patrick foram pro-
movidos da equipe Sub-20. 
Vieram ainda o atacante Mar-
los, de 20 anos, ex-Guarani; 
e o volante Bruno Sacomani, 
de 24 anos, que estava no 
Atibaia. 

Mas apesar dos reforços, 
a grande preocupação de 
Edmilson é a parte física do 
elenco. O treinador lembra 
que na partida diante do Ita-
pirense, tiveram três pedidos 
de substituição por cansaço.

uma derrota e um empate, o 
último resultado conquistado 
na tarde de quarta-feira, dia 
11, quando o time empatou 
em 0 a 0 com a Itapirense.

O Clube viveu uma se-
mana de mudanças. Logo na 
manhã de segunda-feira, dia 
9, um dia após a derrota por 
2 a 1 para o Juventus, em São 
Paulo, o técnico José Luis 
Drey, que montou o time e 
havia comandado o equipe 

A clínica terá ainda dois 
dias específicos para os pro-
fissionais da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes.  “Esta é 
mais uma iniciativa que visa 
ampliar nosso esforço contí-
nuo no aperfeiçoamento de 
nossa equipe, otimizando esta 
oportunidade em que teremos 
estes especialistas em nossa 
cidade”, destaca o secretário 
municipal de Esportes, Hum-
berto Panzetti. “Já apoiamos 
a Acenbi no desenvolvimento 
dos times de beisebol e softbol 
em Indaiatuba, é com satisfa-
ção que colaboramos em mais 
esta iniciativa”, completa.

A Clínica Internacional 
de Beisebol de Indaiatuba 
tem o apoio da Confederação 
Brasileira de Beisebol e Sof-
tbol (CBBS) e do Consulado 
Americano em São Paulo. 
De acordo com a Acenbi, o 
evento deve reunir cerca de 
300 participantes.

Mais informações sobre 
o evento com Ney Massuya 
Sato, pelo telefone (19) 
98136-0505 ou no e-mail: 
lubrificantes@citron.com.br. 

(Campinas/Itatiba) x Damyão 
Edson (Delta/MG), Roberto 
Souza (Indaiatuba) x Matheus 
“Sinistro (Sorocaba), Paulo 
“Imortal” Roma (Pirassunun-
ga) x Dayvid “DK” Klay (Cam-
pinas), Nilton “Jaspion” (Itu) x 
Wellington Guerra (Campinas), 
“Mudinho” MSN (Indaiatuba) 
x Thiago D’Galdino (Indaiatu-
ba, Bibi Thai Magno/Gorila), 
Fernando “Madruga” (Salto) 
x Evair Junior (Campinas) e 
Lukas Oliveira (Pirassununga) 
x Adalto Prado (Amparo).

Lutam ainda Douglas Bitto 
(Indaiatuba) x Emerson Pezoti 
(Indaiatuba, Magno/Gorilas 
CTI Mauro Team), Luiz No-

Para ele, as condições físi-
cas dos jogadores atualmente 
são precárias. “Acho muito 
estranho os atletas sentirem 
no começo da temporada, mas 
é complicado colocar a culpa 
em alguém. Não posso fazer 
isso, mas os jogadores vão 
fazer teste, e eles (exames) 
vão 'dizer' o que está aconte-
cendo”, ressalta.

Coincidência ou não, a 
parte física dos jogadores foi 
questionada na mesma sema-
na em que o preparador físico, 
Rildo Dionizio, também foi 
demitido do cargo. Em seu 
lugar, junto com Edmilson, 
assumiu Eduardo Ortiz. 

Para o técnico primaveri-
no, a pressão para vencer em 
casa existe. “Eu não me sinto 
pressionado, mas é algo mui-
to individual. A insatisfação 
existe, mas os jogadores têm 
que entender que a diretoria 
está dando ‘boas’ condições 
de trabalho”, cobra.  

O Primavera é o décimo 
quinto colocado no certame, 
com quatro pontos. O líder é 
o Juventus, com dez pontos. 

Em jogo truncado, Primavera e Itapirense ficaram no empate de 0 a 0  na última quarta-feira

em três partidas, acabou sendo 
demitido. Em seu lugar, no 
mesmo dia, foi anunciada a 
contratação de Edmilson de 
Jesus. 

O técnico estreou no co-
mando da equipe na partida 
entre Primavera x Itapirense, 
que foi morna e com poucas 
oportunidades de gol. Na pri-
meira etapa, o Fantasma teve 
chance de abrir o marcador 
aos 16 minutos, num chute 

gueira (Campinas) x Lucas 
Oliveira (Sorocaba), Marcos 
Nakamura (Campinas) x Tho-
maz Meirelles (Campinas) e 
Adany Taquary (Indaiatuba) x 
Marcos Veloso (Delta).

O Card Amador contará 
com as seguintes lutas: Rod-
ney Santos (Hortolândia) x 
Paulinho “Pitbull” (Sorocaba), 
Mateus Buselli (Campinas) x 
Marcos Souza (Delta), Wesley 
Almeida x Iuri Matias (Campi-
nas), Alex Marchi (Indaiatuba) 
x Gabriel “Boika” (Indaiatu-
ba, Leões Team/Bibi Thai), 
Angelo Mendes (Indaiatuba 
x Rafael Teixeira (Limeira), 
Gustavo Brandão (Limeira) 

Evento de MMA em Indaiatuba acontece no dia 14 de março

x Bruno Morais (Indaiatuba, 
Team Nicolai/Freitas Team/
Bibi Thai).

Compete ainda Anderson 
Favacho (Indaiatuba) x Daniel 
Misael (Pirassununga), Zef 
Aroud (Hortolândia) x Willia-
merson Gomes (Delta) e Pedro 
“Mazzaropi” (Indaiatuba) x 
Gabriel Gianini (Indaiatuba, 
Nato Team e Edlutas Team).

Evento 
Este é o terceiro ano do 

Evolution of Fighter, o qual 
teve sua primeira edição no dia 
6 de maio de 2016. “O evento 
foi idealizado para dar espaço 
a novos atletas, visto que as 
oportunidades para lutar nos 
campeonatos existentes, são 
apenas para enfrentar com-
petidores profissionais, o que 
fica um pouco desleal”, conta 
Oliveira. 

Segundo ainda o organi-
zador do evento, nas últimas 
edições realizadas, muitos atle-
tas passaram pelo torneio e 
atualmente lutam em grandes 
eventos nos Estados Unidos. 
“Com o decorrer do tempo 
mantivemos as lutas amadoras 
e também passamos a colocar 
lutas semiprofissionais e profis-
sionais em nosso Evento”, res-
salta Oliveira. (Jean Martins)

cruzado de Cortez que “ex-
plodiu” na trave. 

Na etapa complementar, 
quem teve a chance do gol foi 
a Itapirense. Logo aos 5 minu-
tos, após cobrança de falta, o 
zagueiro Cleber testou firme 
e, mostrando reflexo apurado, 
o primaverino Jefferson “ope-
rou” um verdadeiro milagre.

Além de sofrer fisicamen-
te, o Tricolor teve ainda duas 
baixas com expulsões. Cris 
foi embora mais cedo, aos 
38 minutos, quando “matou” 
um contra-ataque adversário 
no meio-campo. Ele recebeu 
o segundo amarelo e acabou 
expulso. Já o zagueiro Diogo 
deu um carrinho no ataque, 
também para evitar um con-
tragolpe adversário e foi ex-
pulso já nos acréscimos. 

Um dos poucos atrativos 
da partida foi o retorno do 
técnico Lelo à Indaiatuba, 
mas dessa vez no comando do 
adversário. O treinador ficou 
marcado na história da cidade 
por comanda o do time que 
conquistou o acesso à A3 no 
ano passado. 

Lelo foi xingado por al-
guns torcedores, mas ao final 
da partida houve até um coro 
de “volta Lelo”. “São normais 
às críticas dos torcedores, 
pois defendem o lado deles. 
Logicamente que eles não 
vão torcer para eu vencer. 

Mas fui muito bem recebido, 
os jogadores vieram me abra-
çar”, ressalta. Questionado, 
Lelo achou que sua equipe 
foi melhor em campo. “O 
calor penalizou os dois times, 
mas acredito fomos melhor, 
principalmente no segundo 
tempo. O resultado foi bom, 
conquistamos um ponto e 
estamos há três partidas sem 
perder.”

Ruim
Ao final do confronto, 

jogadores primaverino la-
mentaram o empate em casa. 
“Tivemos chances de marcar 
no primeiro tempo, mas não 
aproveitamos. No segun-
do tempo o cansaço acabou 
atrapalhando”, disse o meia 
Hildo. “Foi um resultado ruim 
pela posição que estamos na 
tabela. Mas acredito que o 
trabalho está sendo bem fei-
to, porém os adversários que 
estamos enfrentando também 
são bons”, acrescentou o 
lateral-direito Cortez. 
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PREPARAÇÃO Carnaval paralisa campeonatos
ADI inicia treinos para 

temporada 2015

Sol-Sol segue com a 6ª rodada

Os campeonatos de 
futebol  e  futsa l , 
disputados em In-

daiatuba, vão paralisar no 
final de semana. Por conta 
do Carnaval, Copa Arena 
(Clube 9 de Julho) de Futsal, 
Supercopa Vila Avaí e Copa 
Itaici Máster 50, no campo, 
não terão rodada no domin-
go, dia 15. A bola só volta a 
rolar nos campos e quadras 
no dia 22.

Na Supercopa Vila Avaí, 
a próxima rodada colocará 
frente a frente os times dos 
grupos A e B e decidirá os 
classificados para a próxima 
fase. Serão quatro confron-
tos: LBC x Outro Esquema 
(às 8h30), Amigos do Ca-
chorrão x União Tribuna/
ARC Ferro e Aço (9h30), 
XVI de Janeiro x Croissant 
& Cia (10h30) e fechando 
a rodada Bacana Lanches x 
SPQV-B (12h30). Todas as 
partidas acontecem no cam-
po da Vila Avaí. 

Os demais times, das 
chaves C e D entraram em 
campo no último domingo, 
dia 8. Na primeira partida, o 
Vila Avaí/Marquinhos Tin-
tas venceu o São Francisco 
por 2 a 1, mesmo placar da 
vitória do Grupo Marqui-
nhos sobre o Clube 9 de 
Julho. Já o Cruzeiro/Dinho 
Águas fez 2 a 0 no Exsa, 
enquanto que o Marquinhos 
Tintas venceu o SPQV-A 
por 3 a 2. 

Pelo campeonato Máster 
50, organizado pela Associa-
ção Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa), a bola tam-
bém só volta a rolar agora 
no dia 22. Às 8h50, em Car-
deal, o Vera Cruz enfrenta o 
Moscou. No mesmo horário, 
mas no Parque Indaiá, jo-
gam União da Vila e Boca 
Junior B. 

Mais tarde, às 10h30, o 
Ferroviário joga em casa 
contra o Independente. Tam-
bém no mesmo horário, em 
Cardeal, o embate será entre 
Faac x Pró-Esporte. 

Quadra 
Do campo para o futsal, 

a próxima rodada da Copa 
Arena de futsal acontece no 
dia 22 (domingo), com os jo-
gos válidos pela semifinais. 

A rodada contará com os 
seguintes confrontos: Jardim 
Califórnia x Vila Avaí (às 8 
horas), Vila Furlan x Vila 
Castelo Branco (9 horas), 
Vila Homero x Jardim Amé-
rica (10 horas) e Jardim Pau 
Preto x Vila Maria Helena 
(11 horas). 

O campeonato também 
teve rodada, a última da 
primeira fase, realizada no 
domingo. Os resultados fo-
ram: Vila Avaí 7 X 2 Vila 
Mercedes, Vila Furlan 11 X 
1 Santa Cruz, Morada do Sol 
1 X 3 Vila Castelo Branco, 
Jardim Califórnia 3 X 0 
Cidade Nova, Jardim Pau 
Preto 10 X 1 Jardim América 
e Vila Maria Helena 2 X 7 
Vila Homero. 

Diferente das demais com-
petições em disputa na cidade, 
a Copa Sol-Sol de futsal não vai 
parar e amanhã e terça-feira, dias 
14 e 17, e realiza a sexta rodada 
com oito partidas. 

No sábado, no ginásio da 
Sol-Sol, acontecem cinco jogos: 
Olímpia x Galáticos (às 12h50), 
Sem Chance x Humble (13h50), 
Outro Iskema x Futsal Futuro 
(14h40), Borussia x Meninos 
do G5 (15h30) e Cebi Futsal  x 
União Tribuna (16h20).

A rodada prossegue na noite 
de terça-feira, com três partidas: 
Elite x Shalke 83 (às 18h50), 
União Centro Esportivo x Man-
chester (19h50) e Atletas de 
Cristo x Sol-Sol (20h40). 

A equipe principal da 
Associação Desportiva In-
daiatubana (ADI)/Secreta-
ria Municipal de Esportes/
Clube 9 de Julho iniciou na 
segunda-feira, dia 9, os trei-
nos para a temporada 2015 no 
futsal. O foco para este ano é 
a disputa do campeonato da 
Liga Paulista, que começa 
em março, além dos Jogos 
Regionais e a respectiva 
classificação para os Jogos 
Abertos do Interior. 

Na última terça-feira, dia 
10, o time participou ainda 
de um treino técnico sob a 
coordenação do Departamen-
to de Treinamento Esportivo 

Resultados 
A bola rolou pela última 

vez na competição na noite de 
terça-feira, dia 10. Foram três 
confrontos: Shalke 83/Betão 
Motos/Tamandaré Tintas 5 x 4 
União Centro Esportivo, Sol-Sol 
4 x 9 Borussia e Futsal Futuro 1 
x 3 Sem Chance. 

A mesma rodada iniciou-se 
no último sábado, dia 7. No pri-
meiro jogo, o Humble fez 7 a 5 
no Otro Iskema, enquanto que o 
Manchester goleou o Elite/Tigres 
Azuis por 11 a 0. O Meninos tam-
bém goleou e fez 9 a 4 no Atletas 
de Cristo/Uniton. O União Tribu-
na fez 3 a 2 no Olímpia e o Cebi 
venceu o Galáticos/Ópticas Life 
por 6 a 4. 

Elenco da ADI 

Diogo Breno Carvalho – Biro – Goleiro
Denis Willian Martins – Denis – Goleiro – novo componente
Fábio Vieira Silva de Ataíde – Fabinho – Goleiro – novo componente
Kleberton Cardoso – Klebinho – Fixo
Igor Fernando dos Santos – Igor F. – Fixo – novo componente
Fábio de Moura Ribeiro – Fábio – Fixo – novo componente
Vinicius Goser Viana – Cardeal – Fixo
José Edimilson Braga de Abreu Junior – Juninho – Ala canhoto - novo componente
Valter Batista Cordeiro Filho – Valtinho – Ala canhoto – novo componente
Igor Nascimento de Souza – Igor N. – Ala destro
Wesley da Silva Rodrigues – Goiano – Ala destro
Carlos Augusto Santos – Kaka – Ala destro – novo componente
Cleiton Henrique Aparecido Ferreira Alves – Rick – Pivô
Emerson Mathias França Junior – Linguinha – Pivô

Comissão técnica
Juliano Ripabello – treinador
Diego Bueno Kinoshita – Auxiliar técnico
Ricardo Stochi de Oliveira – Preparador físico
João Paulo Miyake – Massagista
Daniela Cristina de Oliveira – Fisioterapeuta
José Celso Galvani Junior – Representante/Supervisor

Fonte: Associação Desportiva Indaiatubana (ADI)  

da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), com 
a supervisão do professor 
João Paulo Borin, onde foram 
realizados testes e avaliações 
físicas dos jogadores. 

A equipe ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes/Clu-
be 9 de Julho já conta com 
dois patrocinadores para a 
temporada de 2015, o Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) e o Grupo Mar-
quinhos, e está em busca de 
outros parceiros. Empresas e 
instituições interessadas em 
apoiar o grupo podem obter 
mais informações no telefone 
(19) 7802-0431.

Rodada decisiva da Supercopa Vila Avaí acontece no próximo dia 22

JEAN MARTINS
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Cinema

CINQUENTA TONS DE 
CINZA - Lançamento - 
Drama / Romance - Clas-
sificação 16 anos - 125 mi-
nutos. DUBLADO: Quinta 
(12) a Quarta (18): 18h15 
/ 21h00. LEGENDADO: 
Quinta (12) a Quarta (18): 
14h10 / 16h45 / 19h20 / 
21h55.

A TEORIA DE TUDO 
- Estréia - Drama - Classi-
ficação 10 anos - 123 minu-
tos. LEGENDADO: Quinta 
(12) a Quarta (18): 18h45. 
Indicado para 5 “Oscars”, 
incluindo Melhor Filme.

BOB ESPONJA - UM 
HERÓI FORA D’ÁGUA  
- 2ª semana - Animação 
/ Comédia - Classifica-

CINQUENTA TONS 
DE CINZA - Lançamen-
to - Drama / Romance 
- Classificação 16 anos 
- 125 minutos. DUBLA-
DO: Quinta (12) e Sexta 
(13): 16h15 / 19h00 / 
21h45 /  22h05. Sába-
do (14) a Segunda (16): 
13h30 / 16h15 / 19h00 

/ 21h45 / 22h05. Terça 
(17) e Quarta (18): 13h30 
/ 16h15 / 19h00 / 21h45. 
LEGENDADO: Quinta 
(12) a Quarta (18): 14h50 
/ 17h40 / 20h25.

A TEORIA DE TUDO 
- Estréia - Drama - Clas-
sificação 10 anos - 123 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (12) a Quarta (18): 
15h10 / 20h50. Indicado 
para 5 “Oscars”, incluin-
do Melhor Filme.

Mais Expressão

ção livre - 92 minutos. 
3D - DUBLADO: Quinta 
(12) a Quarta (18): 15h50. 
CONVENCIONAL - DU-
BLADO: Quinta (12) a 
Quarta (18): 14h40 / 17h20 
/ 20h00.

O DESTINO DE JÚPI-
TER - 2ª semana - Ação / 
Aventura - Classificação 12 
anos - 127 minutos. CON-
VENCIONAL - DUBLA-
DO: Quinta (12) a Quarta 
(18): 22h05.

O JOGO DA IMITAÇÃO  
- 2ª semana - Thriller / Dra-
ma - Classificação 12 anos - 
115 minutos. Quinta (12) a 
Quarta (18): 15h10 / 21h25. 
Indicado para 8 “Oscars”, 
incluindo Melhor Filme.

BOB ESPONJA - UM HE-
RÓI FORA D’ÁGUA - 2ª 
semana - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 92 minu-
tos. 3D - DUBLADO: Quinta 
(12) e Sexta (13): 15h25 / 
19h40. Sábado (14) a Quarta 
(18): 14h20 / 17h10 / 19h40.

O DESTINO DE JÚPITER 
-  2ª semana - Ação / Aventura 
- Classificação 12 anos - 127 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (12) a Quarta (18): 
18h35 / 21h20.

Horóscopo de 15 a 21/02 por Alex Costa Guimarães

CORAÇÕES DE FER-
RO - 2ª semana - Drama 
de Guerra - Classificação 
16 anos - 134 minutos. 
LEGENDADO: Quin -
ta (12) a Quarta (18): 
18h00.

OS PINGUINS DE MA-
DAGASCAR - 5ª sema-
na - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 91 
minutos. 3D - DUBLA-
DO: Quinta (12) a Quarta 
(18): 15h45.

O ariano estará mais introspectivo e voltado para aqueles 
assuntos relacionados ao seu trabalho. Estará mais reflexivo 
e sentirá necessidade de deixar as coisas mais organizadas e 
limpas. No setor emocional, também fará faxina, deixando 
para trás certos sentimentos que não servem mais pra estar 
consigo. Ideias podem surgir de forma inesperada.

Esta semana o taurino volta s sentir sua 
força focada na vida social e poderá fazer novas amizades. 
No trabalho, se for líder de uma equipe, pode e deve levar as 
pessoas a formarem equipes. Profissionalmente o momento 
é bem positivo, pois os planos de carreira estão facilitados. 
O nativo pode encontrar novas amizades. 

Vida profissional e planos de carreira estão sendo focados, 
é possível que conclua algum tipo de planejamento ou 
projeto que já tenha iniciado. O geminiano estará mais agi-
tado e poderá se envolver mais intensamente nas relações. 
Uma nova fase de relacionamento ou no relacionamento 
está ocorrendo e o nativo terá várias alegrias vindo daí. 
Profissionalmente também é um bom momento.

Sabe aquele esforço que vem fazendo já há algum tempo? 
Pois bem, nesta semana, as coisas movimentam-se com 
mais facilidades e o nativo sente que seus projetos de médio 
e longo prazo começaram a desenvolver. Apesar disso, o 
nativo sente que suas ações precisam ser economizadas, e 
o nativo não vai querer se desgastar a toa, daí, uma forte 
introspecção passa a sentir.

O leonino sente que suas emoções estão muito intensas e 
pode não suportar certos comportamentos alheios. Isso pode 
levar o nativo a deixar algumas pessoas de lado ou a querer 
fiar um pouco longe de vários outras pessoas. Estará mais 
contundente com o que quer e mais definido em suas opiniões. 
Cuidado com sua ansiedade. No trabalho precisa ter cuidado 
com suas atitudes, pois precisa aprender a planejar e a lidar 
com pessoas agressivas.

O virginiano pode encontrar algumas amizades nesse 
período, e as relações, tanto pessoais quanto profissionais 
estarão destacadas. Pode vir a fechar uma sociedade ou 
parceria comercial por estas semanas e com isso mudar de 
emprego ou reformar o modo de trabalhar. O momento é 
de expansão no trabalho.

Um novo começo está surgindo na vida do Libriano.  Há 
indícios de renovação de sua energia vital, de seu dinamis-
mo e vigor físico. Uma nova forma de movimentação do 
seu dia a dia e novos projetos de trabalho está na sua pauta 
diária. O momento é ótimo para sua saúde, pois há uma 
diminuição da tensão. 

O escorpiano sente que suas emoções estão mais aflora-
das, mais intensas e os romances estarão movimento seu 
coração. Há indícios de grandes possibilidades de começar 
ou aprofundar um romance iniciado há algum tempo. Sua 
vida social passa a ser intensa, assim como sua diversão e 
seus prazeres. Sua vida familiar está focada e pode chamar 
o nativo a responsabilidade do lar ou da família.

Uma nova forma de encarar sua vida familiar e sua vida 
doméstica e os relacionamentos em família, pode rever seus 
conceitos sobre vida afetiva e domiciliar. Seus sentimentos 
estão sendo renovados e sua maneira de se expressar, suas 
ideias, suas opiniões mudam de formato. Poderá se perceber 
mais maleável ou mais inquisidor de novas ideias.

O capricorniano começa a sentir uma nova maneira de 
levar sua vida afrente. Pode estar começando uma vida 
nova e isso pode gerar: no trabalho acordos, negocia-
ções a serem firmados, isso porque sua vida financeira 
estará também sendo destacada.  O nativo sente sua 
energia focada nas metas que levem ao aumento de 
seus rendimentos. 

O aquariano começa um movimento que levará a mudan-
ças em suas finanças e investimentos. Antigos projetos 
começam a mostrar resultados, 
Sua energia física também está começando a voltar para 
seu corpo. Momento para expurgar as dificuldades que 
teve com sua saúde, isso fará o nativo mais dinâmico, 
ativo e com garra para atingir suas metas tanto pessoais 
quanto profissionais. 

O pisciano deve se preparar para uma nova forma de 
viver que está começando em sua vida agora. Sua saúde 
precisa ser cuidada, evite comportamentos de exageros, 
pois sua energia física estará em baixa por uns dois meses 
aproximadamente. Há riscos de viroses ou inflamações. 
Filhos podem estar mudando de vida. Mudanças no 
trabalho também ocorrem.
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Gelateria Crema Gelati Reunião Conjunta do Interact 
Indaiatuba

Chinelo Quadrado chega à Indaiatuba 

Rota Kids e o cerol

CRCVB participa de encontro 
com novo secretário estadual 
de Turismo

"Chefs no Campus"Câmara dos Dirigentes Lojistas de Indaiatuba

Noite da Salada

Volacc  comemora 20 anos

Chegou em Indaiatuba a Gelateria Crema Gelati, a qual promete produzir 
sorvetes com qualidade e com diversidade de sabores, atendendo aos me-
lhores paladares. Ela está localizada na Avenida Major Alfredo Camargo 
Fonseca, 545, no Cidade Nova. O coquetel de boas vindas e de apresentação 
da casa aconteceu na última terça-feira, dia 10. O chef André Niketto e o 
empresário Alan Berti buscam levar aos brasileiros o verdadeiro sabor do 
gelato de um jeito que você nunca viu.

Com a consultoria e auxilio do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, rea-
lizou-se na noite de segunda-feira, dia 9, a primeira reunião para a criação 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Indaiatuba, no Villarejo, no 
Distrito Industrial. Agora é só aguardar a convocação oficial para a imple-
mentação da CDL.

No dia 27 de março acontece mais uma edição da tradicional 
Noite da Salada, promovida pelo Centro Espírita Padre Zabeu 
Kauffman, em prol da Casa da Mulher Anália Franco.

Aconteceu na tarde de terça-feira, dia 10, o 
delicioso happy hour para o início das come-
morações dos 20 da Volacc, no espaço Infinitz, 
onde foi apresentado para a imprensa e colabo-
radores, o que será o show comemorativo "Rock 
in Heart", com as bandas Unha Encravada 
e Confraria D'Asdrovinia. Pela primeira vez 
juntas, elas se apresentam na noite do dia 20 
de março, às 20h30, no Indaiatuba Clube. Os 
ingressos custam R$ 30 e a festa terá patrocínio 
da Congesa.

Reunião Conjunta do Interact, com o Rotarcts, 
Rota Kids, Rotarys, Indaiatuba, Votura e Coca-
es. O encontro aconteceu na tarde de domingo, 
dia 8, na Casa da Amizade em Indaiatuba, com 
apresentação dos projetos realizados pelo Interact 
Indaiatuba. 

Kioske do Chinelo, representante oficial da marca na região de Campinas, 
está localizado no Shopping Jaraguá Indaiatuba.

O Rota Kids de Indaiatuba realizou na manhã de sábado, dia 
7, seu projeto "Pipa Legal sem Cerol". Em seguida, como sem-
pre, aconteceu um belo Almoço do Bem do Lar São Francisco.

O presidente do Campinas e Região Visi-
tors & Convention Bureau (CRCVB), Gilson 
Gomes de Oliveira, participou ontem, dia 12, 
de um encontro 
de conventions 
na sede da Se-
cretaria Estadu-
al de Turismo, 
em São Paulo. 
Na ocasião, os 
representantes 
das diversas ins-
tituições serão 
apresentados ao 
novo secretá-
rio, Roberto de 
Lucena, recém-
-empossado.

Oliveira le-
vará para o en-
contro uma breve apresentação sobre o CR-
CVB, que completa 15 anos neste mês e, ao 
longo de sua trajetória, vem desenvolvendo um 
amplo trabalho de divulgação e incremento de 
Campinas e região como destino de turismo de 
negócios, compras e lazer.

Na tarde de quarta-feira, dia 11, aconteceu uma coletiva de 
imprensa da Faculdade Max Planck, para falar sobre o "Chefs 
no Campus" - evento que acontecerá em março. Na oportu-
nidade estiveram presentes o diretor de unidade, o professor 
Kleber Rodrigues, o coordenador do curso de Gastronomia, 
professor Adriano Emidio Ferreira, a gestora de Marketing, 
Tatiana Nunes, os chefs dos restaurantes que participarão do 
evento, representantes da secretaria de Desenvolvimento, e seu 
idealizador, o jornalista Marcos Kimura. Ao final da coletiva, 
foi realizado um coquetel especialmente feito pelos alunos do 
curso de Gastronomia, para imprensa e convidados. O evento 
acontece no campus da faculdade, no dia 1º de março, das 11 
às 16 horas, com entrada gratuita e preços que vão variar entre 
R$ 10 e R$ 20 reais, dependendo do restaurante.
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As alunas do Objetivo Juliana Batajelo, Marina Jurado Ferreira, Lorenna 
Fonseca, Manoela de Souza e Letícia André na volta às aulas

Quem aniversariou na última terça-feira, dia 10, foi a linda Ana 
Clara, filha de Adriana da Costa Larangeira, que comemorou seus 
8 anos no maravilhoso Buffet Balacobaco, com presença de fami-
liares e amigos. Parabéns, felicidades sempre!

Atividades de integração também fazem parte do calendário de volta às 
aulas nos colégios Cata-Vento e Ipec

Joao Octávio comemora seus 10 anos de idade no Balacobaco Buffet InfantilAna Carolina com seus pais, Fabiana e Daniel Ruman, em 
seu aniversáio de 9 anos no Balacobaco Buffet Infantil

Alunos do Colegio Montreal durante aula de Robotica - desenvolvendo 
raciocinio lógico
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Yago, Sheila, Giorgio e José no Restaurante Moqueca

Luciana Zamboni e Maurício Monteiro no Restaurante Açafrão Linho e João Anotnio Pucinelli no Restaurante Açafrão

Júlio, Willian, Jeanny, Emely, Ana Lúcia e Marivaldo no Rincão Gaúcho 
Churrascaria e Pizzaria

José Paulo e Osmar no Rincão Gaúcho Churrascaria e Pizzaria

Ellis e Memé, da Iben Construtora, na Pizzaria Babbo Giovanni Elias, Ana Laura, Sofia, Melissa, Rodrigo e Fernando, da Dr Celular, na 
Pizzaria Babbo Giovanni

Renan, Eversson e Micael no Restaurante Dom Apollo

Creonilda, Sandro, Michael, Tiago e Michelle na Pizzaria SkinãoAngélica, Wesley, Eliel, Daiane e Eunice na Pizzaria Skinão
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Só na Olimaq você encontra 
ferros industriais, máquinas 
de costura doméstica e 
industrial, acessórios, linhas 
sempre com promoções 
imperdíveis. Vale a pena 
conferir na Rua Soldado João 
Carlos de Oliveira, 2.000 - Jd. 
São Francisco (atrás da Fun-
dituba) - Fone: 3935-3634. 
Excelente!

O Le Luh é o mais novo espaço para eventos em 
geral inclusive kids, deslumbrantes. Fiquei en-
cantada! É lindo demais! O salão é enorme com 
capacidade para mil pessoas, com estrutura 
completa para transformar seus eventos parti-
culares ou corporativos em momentos inesque-
cíveis. Elegante, decorado com classe e bom 
gosto, avarandado com portas de vidro, pilares 
arquitetônicos e muito charme. Conta com pro-
jeto paisagístico e de iluminação especial para 
produção de fotos, estruturas multimídia com 
telões, sonorização com isolamento acústico, 
climatização total, cozinha profissional, gera-
dor de energia e Sala da Noiva com SPA. Um 
luxo! O Le Luh fica em local nobre da cidade ao 
lado da Prefeitura. Ligue e se informe no 3392-
6063. Parabéns Beth e Luciene. SUCESSO!

Tartuf de Nozes: Delicio-
so brownie de chocolate 
branco à moda da casa, 
com generosa bola de 
sorvete de crem 
e foundue de 
chocolate 
branco com 
nozes. Vá 
experimentar na 
Casa da Esfiha!

Adelaide Decorações oferece papel de parede, cor-
tinas, persianas, colchas, almofadas, além de pisos 
laminados, telas mosquiteiras e toldos. Dê um puli-
nho na loja e confira os padrões e cores de cortinas 
e os excelentes preços e facilidades que a Adelaide 
oferece exclusivamente para você. Vale a pena!

Para preencher suas tardes de quinta e 
sexta-feira, nada melhor que Aulas em 
Cerâmica na Escola Calioppi. Você vai 
fazer peças maravilhosas. Ligue já para 
a Calioppi no (11) 5521-3989 ou (11) 
5547-0454. Você vai adorar!!!

Lucyene, proprietária da Shoe Shop Calçados, 
está com uma excelente Promoção com 50% off. 
Essa não dá para perder! A loja fica na Rua 24 
de Maio, 1.118, Centro, telefone 3834-3675. 
Aproveite!

Casamento de Andressa e Willian. É a "A Nova Loja" homenageando 
seus clientes!

Para casamentos, festas em geral, bodas, debutantes e formaturas, 
a "A Nova Loja" é a melhor opção. Nova coleção Outono/Inverno de 
vestidos de noiva, pajem, dama, longos em vários padrões e cores 
(venda ou aluguel). Vale a pena conferir. Você vai adorar!

Não perca a promoção Moda 
Verão com 30% Off e biquinis 
com 50% Off que a Vitorello 
está oferecendo. Agora é hora 
de aproveitar! Corra! No Luciana Castro Studio Fit, os alunos animados no pré-carnaval!

Edineide Oliveira, Sandra F. Sepúlveda e Ines Martins (sócias), no even-
to da melhor boutique luxuosa do Negócios de Mulher
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Paulo e Angélica Garcia da Rede Garcia

João Yamate presidente da Acenbi Nipo e proprietário da Indulimp, com 
os amigos Katia Silva, Setsuko e Akifiko Morita e Minoro Umeda na 
Festa do Suchi no Parque Maeda

Nereu, Marta, Denis, Ariel, Madalena, Geraldo, Juarez, Maria José, 
Everaldo, Edilene, Marcia, Mariuza, Valerio, Domingos e Jacqueline no 
curso básico para iniciantes Trattoria do Vinho 2015

Olha quem chegou!! O Matheus, filho do Vinicius e Daiane.
Parabéns aos pais e muita saúde ao lindo príncipe. São os votos da 
Equipe do Jornal Mais Expressão!

Parabéns para o João Victor Mucillo que completou 
4 aninhos esta semana

Em intercâmbio no Brasil, através do Rotary Clube 
Indaiatuba, a alemã Rebecca, super bem recepcio-
nada pela Cristiane Costa, me confidenciou que está 
adorando Indaiatuba e que adoraria morar aqui!! 
Seja bem-vinda Rebecca!!

Walquiria Merenciano e  Jaki Toniate, cuidando da 
saúde de todo mundo no Espaço de Vida Saudável

Amanda Maschietto com sua Pet Jully!

Na Ana Clara, foi feita uma 
escova progressiva a base de 
tanino, portanto livre de formol e 
é a única que pode ser usada por 
crianças, grávidas e pessoas que 
tiveram problemas de saúde por 
usar produtos a base de formol. 
O resultado foi maravilhoso, ver 
a carinha de alegria dela, que 
antes acordava 1 hora mais cedo 
e chorava pra pentear os cabelos, 
agora com esse cabelo lindo! 
Quer saber mais sobre a Progres-
siva de Tanino? Acesse nossa Fan 
Page Rubi Salon

Inauguração da
ClÍnica Tratis

Os médicos Rena Pivetta, Bernardo Maia, Hilário Matheus Wolf Jr, 
Henrique Vergueiro e Alberto Morissugui

As médicas Jucirema Perrony, Taimara Riciardi, Juliana Luckemeyer, 
Kátia Mattioni e Larriany Giglio

Patrícia Mazeto, Viviane Wolf e Edméia Morissugui
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Adaptação escolar da Educação Infantil Colégio Meta Professoras do Colégio Meta recebem capacitação pedagógica Lego Equipe da Will Rufino Hair Stylists

Raphaela Vitiello e Ana Carolina Bertipaglia do Colégio Rodin Beatriz do Carmo, Giovana Carvalho e Helena Guizo do Colégio Rodin

Inauguração da Bella Donna Moda e Beleza!

Aluna dedicada na aula de Pole Dance Kids, no Negócios de Mulher

Cléia Nascimento e Gislaine Nascimento no show do Grupo Revelação

Grupo Revelação foi destaque no Pinduka's Folia, no último sábado

Mariana Poletti, Chloe Goldstein e Lara Lopes do Colégio Objetivo

Equipe de professores do Colégio Objetivo Indaiatuba, no encontro 
Cabeça-Dinossauro

Professor Luiz Henrique, Wendel, Júlia, Pedro, João, Stephanie e Eduar-
do, no encontro de ex-alunos do Objetivo

Débora, Rafael, Mariana e Aline no encontro Cabeça-Dinossauro do 
Objetivo

Eduardo, Thiago e Wesley da Center Gás

As melhores delícias você encontra no Saladero!
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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

CA09648 TODOS OS SANTOS - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR.  R$ 1.300,00 + IPTU

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

CA09657 JD.HUMBERT - AT.125m² AC.90M² 
- 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / 
GAR. R$ 1.400,00 + IPTU

INCRIVEL E
EXCLUSIVO 

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

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

COM ALEX

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

CA09768 RES.VENEZA - AC. 100 M² / 3 DORM. 
/ SALA / COZ. / WC / A.S / EDICULA COM WC 
/ GAR.2 VAGAS. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

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

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

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

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00057 – Centro – Sala Comercial – Piso Superior – Centro – próximo ao 
Shopping Jaraguá – AU: 45m² c/ wc R$ 750,00 + Iptu
SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova -  Salão Térreo – AU: 70m² c/ banheiro e cozinha, 
prox a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00077 – Ed. Kennnedy Office – Sala c/ AU: 40m² c/ wc – portaria e esta-
cionamento, pisos em porcelanato R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo 
Comercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada 
- AU: 40m² c/ wc, porcelanato, estacionamento R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e  wc R$ 2.600,00 + Iptu

CHÁCARA

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

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de Ca-
margo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, garagem, 
salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
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

CASAS

SALTO- 2 DORM. SALA, COZ, WC, GARAGEM  
COBERTA 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 SUI-
TE, SALA. COZ. WC, GARAGEM 2 CARROS, 
CHURRASQUEIRA, PORTAO ELETRONICO 
R$286.000,00
JD. REGENTE 3DORM. SENDO 1 SUITE, SALA, 
COZ, WC, AREA DE SERVIÇO COBERTA, GA-
RAGEM 2 CARROS  R$333.000,00

JD. ADRIANA -  3 DORM. SENDO 1 SUITE,SA-
LA. 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 SERVICO, INFERIOR SALAO DE 60M² COM 
DOIS VESTIARIOS, FUNDO CASA COM 1 DOR-
M,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,COPA,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,COZINHA , COPA, PISCINA , CHUR-
RASQUEIRA, AREA DE SERVICO , DESPENSA, 
SALAO DE FESTA, GARAGEM PARA 4 AUTOS. 
R$1.500.000,00

R$ 650,00 – 2 Comodos c/ garagem p/ moto
R$ 800,00 – 1 dorm. Sala, coz. Wc e garagem 
R$ 850,00 – 1 dorm. Sala, coz, wc e garagem
R$ 950,00 – 1 dorm. Sala, coz, wc e garagem
R$ 1000,00 – 2 dorm. Sala, coz, wc e gar p/ moto
R$ 1100,00 – 2 dorm. Sala, coz, wc e gar p/ auto
R$ 1300,00 – 2 dorm. Sala, coz, wc e gar p/ auto
R$ 1500,00 – 3 dorm. Sala, coz, wc e gar
R$ 1800,00 – 3 dorm, sala, coz, wc e gar 3 autos ( 
terreno inteiro
R$ 2200,00 – 4 dorm, sala, coz, wc, gar. Escritório 
( perto de escola )
 

CASAS EM CONDOMÍNIOS 

MORADAS DE ITAICI
PORTAL DE ITAICI
PORTAL DAS ACACIAS
CARIBE VILAGGE
LAGOS DE SHANADU
ENTRE OUTRAS OPÇÕES
 

APARTAMENTOS

ED. MIRIN 2 dorm. R$ 1000,00 pacote
ED. VISTA PARQUE 2 Dorm. R$ 1000,00 + enc.
VILAGGIO DE AZALEIA 3 Dorm. R$ 1187,00 pacote
RES. MARINA 2 dorm. R$ 1200,00 + enc
CIDADE NOVA 2 dorm. R$ 1400,00 pacote
Entre OUTRAS OPÇÕES
Centro
Vila Furlan
Jd. Sevilha
Portal das flores
 

SALÕES
TEMOS INÚMERAS OPÇÕES

CENTRO
CECAP
MORADA DO SOL
JD ADRIANA
ENTRE DE OUTRAS OPÇÕES

APARTAMENTOS

UMUARAMA – 2 DORM,SALA,COZINHA , 
WC,SACADA,AREA DE SERVICO E GARA-
GEM. R$200.000,00
GRAND VILLE – 3DORM,SENDO 1 SUITE, 
SALA DE ESTAR,SALA DE JANTAR,WC,-
COZINHA,AREA DE SERVICO,SACADA,-
CONDOMINIO COM PISCINA,CHURRAS-
QUEIRA,SAUNA,CERCA ELETRICA,POR-
TARIA 24H, ELEVADOR E ACADEMIA. 
R$275.000,00
SPAZZIO ILUMINARE – 2 DORM PLANEJA-
DOS, SENDO 1 SUITE COM CLOSET,SALA 
DOIS AMBIENTES,COZINHA,WC,AREA DE 
SERVICO,GARAGEM, CONDOMINIO COM 
PISCINA,CHURRASQUEIRA E VARANDA. 
R$330.000,00
JD MARINA – 2 DORM,SENDO 1 SUITE, 
SALA, COZINHA,WC,COPA,AREA DE SER-
VICO E GARAGEM PARA 2 AUTOS, PORTAO 
AUTOMATICO E ELEVADOR. R$340.000,00

CHÁCARAS

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 – TERRNO DE 420M2 – 
R$240.000,00

PLANTÃO SÁBADOS ATÉ AS 14 HORAS 
019 4105-2089 - 019 3835-5444 - 019 3835-5661 - 019 3835-6224

019 3835-5963 - 019 98264-4770 WHATSAPP

PIZZARIA MORADA DO SOL 
R$ 150.000,00

ÓTIMO FATURAMENTO
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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)

JD. SANTA CRUZ- CA02333
02 DOR, SALA, COZ, WC, QUINTAL 
E 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, 
GARAGEM E AQUECEDOR SO-
LAR.
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. ELDORADO- AP00679
02 DOR, SALA,COZ C/ ARM, A.S, 01 
WC E 01 VAGA.
R$ 110.000,00

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 

V. FURLAN- CA02520
03 DOR (01 SUITE), SALA,COZ, WC, 
QUINTAL E 02 VAGAS.
R$ 1.400,00+IPTU 

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. PRIMAVERA
 02 DOR (01 SUITE), SALA, COZ, 
WC, LAVAN E 02 VAGAS.
R$ 1.500,00+COND+IPTU 
 
JD. JULIANA- AP00675
03 DOR, SALA, COZ,WC, LAVAN E 
01 VAGA.
R$ 1.100,00+COND+IPTU 

JD. JULIANA – AP00674
03 DOR (01 C/ ARM), SALA, COZ 
PLAN, WC, A.S E 01 VAGA.
R$ 1.300,00+COND+IPTU 

CASA VENDA

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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R$ 390.000,00

OFERTA IMPERDÍVEL 

Ótimo sobrado em condomínio fechado, 03 dormitórios sendo uma suíte, 
todos com armários planejados,  sala 02 ambientes, cozinha com 

armários planejados, 03 wc social, churrasqueira, 02 vagas de garagem
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CA00824- MOACIR ARRUDA (OPORTUNIDADE): 311M² 
AT. 180M² AC. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. COZ. 
PLANJ. LAVAND. WC, DORMT. DE EMPREG. EDICULA 
R$ 395.000,00

VENDA CA00792 – VISTA VERDE: 3 dorms, s/ 1 suit. sala, 
coz. lavand. wc, campo de fut. piscina, churrq. 2 
vagas R$ 450.000,00  
CA00788 – COND. MAISON DU PARCK: 495M² 
AT. 400M² AC. 3 suits, s/ 2 c/ closet. sala, coz. 
planj. copa, lavand. wc, lavabo. dispens. sala 
de jogos, campo de fut. piscina, churrq. pomar, 
varanda R$ 2.000.000,00 

TERRENOS: 
TE00076 – DIST. JÓIA: TERRENO INDUSTRIAL 
1.000M² R$ 500.000,00 
TE00158 – JD. DOS IMPÉRIOS :  150² R$ 
130.000,00 
TE00160 – ESPLANADA: 360M² R$ 270.000,00
TE00164 – JD. ALICE: 150M² R$ 150.000,00 
TE00168 – JD. DAS MARITACAS: 210M² R$ 
150.000,00 

LOCAÇÃO CASA
CONDOMINIO EM FRENTE A FACULDADE MAX 
PLANCK – sendo 3 dorm, sala, coz, lavand +wc, 
garag p/2 carros. R$1.200,00 + COND + IPTU
JARDIM ALICE - 2 dorm, sala, coz, wc, lavanderia, 
garagem . R$1.350,00 + IPTU
COLIBRIS – 2 suites, lavabo, sala, coz, wc, gara-
gem p/2 carros. R$1.450,00 + IPTU 
MORADAS DE ITAICI - 2 dorm, sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem . R$1.500,00 + Cond +IPTU
CECAP – 2 casa sendo uma com 3 dorm, sala, 
coz, wc, lav e 2 vagas e a do fundo com 1 dorm, 
sala, coz, wc. R$1.980,00

JARDIM BOM PRINCIPIO SOBRADO – sendo 
3 dorm, wc, sala, coz, copa, lav, edicula, garag. 
R$2.000,00 + IPTU

LOCAÇÃO APARTAMENTO
EDIF ALVARO LORENZETTI (prox a rodoviaria)– 
1 dorm, sala, coz, wc. R$900,00 +IPTU+COND
EDIF SOLAR DOS GIRASSOIS (PROX A VILA 
SUIÇA)– 2 dorm, sala, coz, wc, varanda, 1 vaga. 
R$900,00 +IPTU+COND
JD ITAMARACA – 2 dorm, sala 2 amb , coz, wc 
social, sacada, lavand, 1 vaga R$1.420,00 (Incluso 
Cond e IPTU)
EDIF PATIO ANDALUZ – 3 dorm planej, 1 ste, 
sala , coz planejda, wc social, 2 vagas R$2.000,00 
+IPTU+COND
EDIF MAROC- 3 dorm planej, sala, coz planej, 
wc, varanda, 2 vaga. R$2.200,00 +COND+IPTU
JD MORADA DO SOL (excelente casa)– 2 dorm, 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem . R$1.100,00 
C/ IPTU INCLUSO

CASAS EM BAIRROS: 
CA00781 – JD. MORUMBI: 132M2 AT. 80M² 
AC. 2 dorms, ala, coz. lavand. wc, 4 vagas R$ 
270.000,00 
CA00799 – JD. REGENTE: 125M2 AT. 85M² 
AC. 3 dorms, s/ 1suit. sala, coz.copa, 2 vagas 
R$ 335.000,00
CA0762 – JD. ESPLANADA: 300M² AT. 167M² 
AC. 3 dorms s/ 1 suit c/ hidro, coz. planj. lavand. 
churrq 4 vagas R$ 595.000,00 

APARTAMENTOS: 
AP00175 – JD. ELDORADO: 2 dorms, sala, coz 
lavand. wc, 1 vaga R$ 110.000,00

AP00166 – PQ. SÃO LOURENÇO: 134M ² AT. 
2 dorms, s/ 1 suit. sala 2 amb. coz. lavand. wc, 
piscina, churrq. R$ 290.000,00 

CHACARAS: 
CH00231 –REC. INT. DE VIRACOPOS : 
1.000M² AT. 300M² AC. 3 dorms, s/ 2 suits, 
sala, coz. planj. lavad. wc, dispens. quarto 
despj. edic. churrq. pomar, R$ 450.000,00
CH00043 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 
460M² AC. 2 dorms, s/1 suit. sala, coz. copa, 
wc, churrq. ( móveis planej. ) R$ 585.000,00 
CH00220 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 
3 dorms, s/ 1 suit, sala, coz. lavand. wc, lavab. 
campo de fut. piscina R$ 590.000,00
CH00232 – COLINAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 
180M² AC. 3 dorms, s/ 2 suits, sala, coz. planj. 
copa, lavand. wc, quarto despj. piscina, churrq. 
pomar, varanda R$ 680.000,00 
CH00198 – REC. DOS PASSAROS: 5 dorms 
s/ 3 suits, 3 salas lavand. wc, dispens. sala de 
jogos, piscina, churrq. R$ 850.000,00 
CH00018 – REC. INT. DOS VIRACOPOS: 
5.000M² AT. 700M² AC. (3 casas) piscina, 
churrq. quarto despj. aq. solar, chuveirao, 
quadra basquete R$ 950.000,00 ( ACEITA 
IMÓVEL)

CASAS EM CONDOMINIO: 
CA00420 – COND. MARIA BONITA: 125M² AT. 
120M² AC. 3 dorms, s/ 1 suit. sala coz. copa, 
lavand wc, garag. R$ 320.000,00 

VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD. 105 – JD.ITAMARACÁ – R$360 MIL – 1dorm, 
sala, coz, wc, lavanderia, quintal, 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 eletrônico, 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. 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. 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 eletrô-
nico, garagem para 2 carros.
COD. 406 – PQ.INDAIA – R$380 MIL – 4dorms, sala, 
coz, 2 wc, garagem.
COD. 601 – ITANHAÉM – R$600 MIL – 6sts, sala, 
coz com a/e, lavabo, wc, lavanderia com a/e, chur-
rasqueira, portão eletrônico, garagem para 6 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS 
CASAS E TERRENOS

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

COD. 314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st 

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

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 mesanino 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 - 4 salas, recepção, 
2 wc (1 p/ 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$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com 
a/e, sala ampla, coz.planejada, wc, lavanderia, chur-
rasqueira, garagem, cerca elétrica, portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 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$1.700,00 – 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.
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.TROPICAL – R$1.400,00 – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 2dorms, sala 2 
ambientes, coz, 2 wc, lavanderia, garagem. SOBRADO.
Vl. VITORIA – R$1.000,00 – kitnet com garagem e 
mobília.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, wc, 
entrada p 1 carro.
CENTRO – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, 2wc – CO-
MERCIAL
JD.SANTA CRUZ – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
VL.MERCEDES – R$920,00 – 2dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.OLIVEIRA CAMARGO – R$900,00 – 2dorms, 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.

APARTAMENTOS

JD.MORUMBI – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem.
VL.M. HELENA – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, as, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem.
JD.PRIMAVERA – R$1.400,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$1.500,00 – 3dorms(1st0, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem.
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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 ambien-
tes, coz planejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas 
de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com ara-
marios, sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas 
de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

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

com banheira), sala de estar, coz, wc social, lavanderia, 
lavabo, churrasqueira, quintal, garagem para 1 carro.
COD. 375 – COND.MONTREAL – R$530 MIL OU 
R$495 MIL Á VISTA – 3suites, sala 3 ambientes, coz, 
lavabo, lavanderia, aquec.solar, churrasqueira, entrada 
p/2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.512 – VL CASTELO BRANCO - R$360 MIL  - co-
mercial – 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.

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. 746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, varanda, edícula, piscina, churrasqueira.
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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
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LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

CASAS PARA VENDA

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

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

TERRENOS PARA VENDA

Jd. Nair Maria 180m² - R$ 75.000.
Jd. Império 218m² - R$ 80.000 + parcelas.
Monte Carlo 150m² - R$ 83.500
Jd. Morada do Sol  - 125m² - R$ 85.000.
Jd. Colibris 150m² - R$ 110.000
Jd. Morada do Sol 125m² - R$ 110.000.
Jd. União 150m² - R$ 112.000.
Itaici 250m² R$ 130.000.
Jd. Bela Vista 425m² - R$ 230.000.
Jd. Esplanada 341m² - R$ 230.000.

CHÁCARAS e SITIO PARA VENDA

Chácara em Elias Fausto com 1500m² - R$ 
75.000.
Chácara em Elias Fausto com 2000m² - Com 
casa, falta acabamento – R$150.000.
Chácara no Fogueteiro com 1000m², bem 
plano – R$ 195.000.
Sítio em Elias Fausto com 32.000m² - For-
mado com casa grande, casa de caseiro, 
piscina, pomar, pasto, campo, água nos 
fundos, aceita imóvel em Indaiatuba, casa 
ou chácara. 

LOCAÇÃO 

Casa Condomínio Vila das Palmeiras - 2 dorm,  
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$ 1.200,00 Edifício Wando:  2 dormi-
tório, sala, cozinha e lavandeira, 2 vagas 
de garagem. + R$ 300,00 condomínio.
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$ 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$ 235 mil Morada do Sol: lote 250 m², 2 
dormitórios, sala cozinha e 2 wc,
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$ 235 mil Morada do Sol: lote de 
250m² - 3 dormitório, sala e cozinha. 
Amplo espaço na frente.
R$ 220 mil Morada do Sol: lote de 

250m² - 1 dormitório, sala e cozinha. 
Amplo espaço na frente.
R$ 340 mil Parque das Nações: Linda 
casa, 2 dormitórios 1 suíte, wc social, sala 
e cozinha, garagem para 2 autos, lote de 
166 m². Aceita Financiamento. 
R$ 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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IMÓVEIS PARA VENDA

CASAS FORA DE CONDOMÍNIO

LOTE 150 M² - R$ 150.000,00 - JD BELO HORIZONTE - 
ACEITA FINANCIAMENTO – TE00922

CASA 2 SUITES, LAVABO, CHURRASQUEIRA E GARA-
GEM - A/T 125 M² E A/C M² - R$ 285.000,00 - JD MORADA 
DO SOL –  CA07574

CASA NOVA 3 DORMS (1 SUITE) E GARAGEM P/ 2 CAR-
ROS C/ PORTÃO ELETRÔNICO - A/T 150m² E A/C 100m² 
- R$ 300.000,00 - JD PAULISTA II – CA06235

CASA 3 DORMS (1 SUITE), CHURRASQUEIRA E GARA-
GEM P/ 2 CARROS C/ PORTÃO ELETRÔNICO - A/T 125 M² 
E A/C 105 M² - R$ 310.000,00 - CASA JD ALICE – CA07214

CASA 3 DORMS (1 SUÍTE) E GARAGEM P/ 3 CARROS - 
A/T 150 M², A/C 120 M² - R$ 330.000,00 – JARDIM BELO 
HORIZONTE – CA07551

CASA 2 DORMS (1 SUITE) E GARAGEM - A/T 166,80 m², 
A/C 84,86 m² - R$ 380.000,00 - PARQUE DAS NAÇÕES 
- CA07322

CASA 3 DORMS (1 SUITE), SALA DE TV PLANEJADA, 
COZINHA PLANEJADA, CHURRASQUEIRA, AR CON-
DICIONADO, GARAGEM P/ 3 CARROS C/ PORTÃO 
ELETRÔNICO E CERCA ELÉTRICA - A/T 190 M² E A/C 
255 M² - R$ 380.000,00 - JD PAULISTANO – CA07066

2 CASAS NO MESMO LOTE - CASA PRINCIPAL C/ 2 
DORMS E GARAGEM – C/ ARMÁRIOS NA COZINHA, 
WC'S E DORMITÓRIOS.
CASA 2 COM 1 DORM E GARAGEM – CASAS INDE-
PENDENTES - A/C 190 M² E A/T 156 M² - R$ 420.000,00 
– JARDIM REMULO ZOPPI - CA07680

CASA 4 DORMS C/ ARMÁRIOS (1 SUITE), HIDRO, 2 SA-
LAS, LAVABO, COZ PLANEJADA, DESPENSA, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, ESCRITÓRIO, AR CONDICIONADO 
E GARAGEM P/ 4 CARROS C/ PORTÃO ELETRÔNICO 
- A/T 370 M² E A/C 358 M² - R$ 650.000,00 - JARDIM 
SANTIAGO – CA07619

LOTES, CHÁCARAS E CASAS EM CONDOMÍNIO

LOTE 347 M² - ESQUINA, PLANO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
- R$ 195.000,00 - ALTO DE ITAICI – TE00961

LOTE 339,94 M² - ÓTIMA TOPOGRAFIA / ESQUINA / 
ESTUDA PROPOSTAS E ACEITA FINANCIAMENTO - R$ 
205.000,00 –ALTOS DE ITAICI - TE01022 

LOTE 1252,42 M² - R$ 364.000,00 - QUINTAS DA TER-
RACOTA – TE01043

CASA 3 DORMS (1 SUITE), 2 SALAS, LAVABO, COZINHA 
PLANEJADA, DORMITÓRIO EMPREGADA E GARAGEM 
P/ 2 CARROS - A/T 160 M² E A/C 127 M² - CONSULTE-NOS 
SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO! - R$ 530.000,00 
– COND. CARIBE – CA07345

CASA 3 SUITES, 3 SALAS, ÁREA GOURMET , PREPARA-
ÇÃO P/ AR CONDICIONADO E AQUECIMENTO SOLAR 
- A/T 175 M² E A/C 185,64 M² - R$ 595.000,00 - CASA 
CONDOMÍNIO VISTA VERDE – CA07595

CASA 3 SUITES, CLOSET, 2 SALAS, LAVABO, ÁREA 
GOURMET C/ CHURRASQUEIRA, PREPARAÇÃO PARA 
AR CONDICIONADO E GARAGEM PARA 02 CARROS 
- A/T 150 M² E A/C 170,03 – R$ 610.000,00 - MONTRE-
AL – CA07604

CASA 3 DORMS (1 SUITE), 2 SALAS, CHURRAS-
QUEIRA E GARAGEM PARA 02 CARROS - A/T 150m² 
E A/C 154m² ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - EM FASE DE 
ACABAMENTO – R$ 615.000,00 - VILLAGIO DI ITAICI 
– CA07641

CASA 4 SUÍTES (1 MASTER), CLOSET E ARMÁRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA PLANEJADA, ESCRITÓRIO, 
JARDIM DE INVERNO, ESPAÇO GOUMERT, ACABA-
MENTO EM PORCELANATO - R$ 650.000,00 – COND. 
GREEN VILLAGE – CA05496

CASA 4 SUITES C/ SACADA, 2 SALAS, LAVABO, 
VARANDA, AR CONDICIONADO, AQUECEDOR E 
GARAGEM P/ 4 CARROS C/ PORTÃO ELETRÔNICO 
E ALARME - A/T 360 M² E A/C 300 M² - ACEITA PER-
MUTA – R$ 1.010.000,00 - BEIRA DA MATA - CA07011

CASA 4 DORMS (3 SUITES C/ CLOSET E VARANDA), 
HIDRO, COZINHA PLANEJADA, LAVANDERIA C/ AR-
MÁRIOS, PISCINA AQUECIDA, ESPAÇO GOURMET, 
PREPARAÇÃO P/ AQUECIMENTO SOLAR E AR CONDI-
CIONADO E GARAGEM P/ 3 CARROS - A/T 490 m² E A/C 
370 m²– R$ 1.600.000,00 - HELVETIA PARK – CA07450

CHACARA 03 SUITES, HIDRO, 2 SALAS, LAVABO, CO-
ZINHA PLANEJADA, DESPENSA, EDICULA, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, SAUNA, AR CONDICIONADO E 
GARAGEM P/ 4 CARROS COM PORTÃO ELETRONICO 
- A/T 5600m² E A/C 464,49m² - R$ 1.800.000,00 - LAGOS 
DE SHANADU - CH00449

APARTAMENTOS

2 DORMS C/ ARMÁRIOS PLANEJADOS, LAVABO, 
COZINHA AMERICANA C/ ARMÁRIOS PLANEJADOS 
E UTENSÍLIOS E 01 VAGA DE GARAGEM - A/U 52 M² - 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO E PREÇO - R$ 250.000,00 – ED. 
SPAZIO ILLUMINARE - AP00968 

3 DORMS (1 SUITE), VARANDA GRILL E 02 VAGAS 
DE GARAGEM - A/U 67 M² - LOCALIZADO PRÓXIMO 
AO CENTRO, ATRAS DO GINÁSIO DE ESPORTE, 
MERCADOS E COMÉRCIO - R$ 300.000,00 – ED. ANA 
MARIA – AP00986

2 DORMS E 02 VAGAS DE GARAGEM - A/U 67 M² – R$ 
320.000,00 – ED. ANA MARIA – AP00979
 

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

IMÓVEIS RESIDENCIAS

CASAS

02 DORMS E GARAGEM - R$ 1.050,00 + IPTU – JD. 
MORADA DO SOL – CA07579. 

03 DORMS E GARAGEM - R$ 1.300,00 – CECAP – 
CA0055. 

02 DORMS E GARAGEM (03 VAGAS) - R$ 1.400,00 + 
IPTU - JD. RECANTO VALLE - CA07643.

02 SUÍTES E GARAGEM (02 CARROS) – R$ 1.600,00 + 
IPTU – JD. DOS COLIBRIS – CA07540.

03 DORMS (01 SUÍTE) E GARAGEM - R$ 1.700,00 + 
IPTU – CIDADE NOVA I – CA7614.

03 DORMS (02 C/ ARMÁRIOS E 01 SUÍTE C/ HIDRO), 02 
SALAS, COZ. PLANEJADA, EDÍCULA, CHURRASQUEI-
RA E GARAGEM (04 VAGAS) - R$ 2.500,00 + IPTU – JD. 
SANTIAGO – CA07307.

CASAS EM CONDOMINIO FECHADO

03 DORMS (01 SUÍTE), CHURRASQUEIRA E 02 VAGAS 
P/ CARRO - R$ 2.350,00 + COND + IPTU – COND. 
VILLAGIO DI ITAICI – CA07521.

03 DORMS (01 SUÍTE C/ CLOSET), COZ. PLANEJADA, 
02 VAGAS P/ CARRO - R$2.450,00 + COND + IPTU – 
COND. VILLAGE CARIBE– CA05245.

03 DORMS C/ ARMÁRIOS (01 SUITE), COZINHA 
AMPLA, VARANDA GOURMET, LAVANDERIA C/ AR-
MÁRIOS, BOX E GABINETES NOS WCS, LUSTRES E 
ACESSÓRIOS, AQUECEDOR SOLAR E GARAGEM - R$ 
3.500,00 + COND + IPTU – COND. JD. DOS AROMAS 
– CA06924.

03DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA, PISCINA, 
EDÍCULA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM (02 VAGAS) 
– TODO MOBILIADO - R$4.000,00 + COND + IPTU – 
COND. CASA BELLA – CA07559.

03 DORMS (01 SUÍTE MASTER C/ HIDRO E CLOSET), 
COZ. PLANEJADA C/ FOGÃO, DESPENSA, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM (04 VAGAS) - R$ 
5.700,00 + COND + IPTU – COND. AMSTALDEN RESI-
DENCE – CA07484.

04 DORMS (03 SUÍTES E C/ 01 CLOSET), 03 SALAS, 
COZ. PLANEJADA C/ FOGÃO E GELADEIRA, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA E GARAGEM - R$ 9.000,00 + COND. 
+ IPTU – CASA MOBILIADA -  COND. JARDIM VILA 
PARADISO - CA07600.

APARTAMENTOS

02 DORMS, 01 VAGA P/ CARRO – R$ 850,00 + COND + 
IPTU –ED. SOLAR DOS GIRASSÓIS – AP0048.

02 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA E GARAGEM 
(01 VAGA) - R$ 1.350,00 + COND + IPTU – ED. VILLAGE 
D’AMORE– AP00938.

02 DORMS, 02 VAGAS P/ CARRO – R$ 1.350,00 + COND 
+ IPTU – ED. COTTAGE II – AP00907.

02 DORMS (01 SUÍTE), VARANDA GOURMET, 01 
VAGA P / CARRO - R$1.400,00 + COND + IPTU – ED. 
LA SPEZIA – AP00908.

03 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA, VARANDA 
GOURMET, 02 VAGAS P/ CARROS - R$ 1.800,00 +  
COND + IPTU – ED. SPAZIO LIVENZA – AP00932.

03 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA, DEPEN-
DÊNCIAS P/ EMPREGADA, VARANDA GOURMET, 02 
VAGAS P/ CARROS – R$ 2.800,00 + COND + IPTU - ED. 
RACHEL – AP0078.

CHÁCARAS

03 DORMS (01 SUÍTE), SALA AMPLA, GARAGEM - 
R$2.300,00 + IPTU – COND. LAGOS DO SHANADU 
– CH00425.

04 SUÍTES C/ AR COND., SALA AMPLA, COZ. PLANE-
JADA, PISCINA C/ CASCATA, CAMPO DE FUTEBOL, 
ÁREA GOURMET, POMAR, GARAGEM (04 VAGAS) - R$ 
3.500,00 + CONDOMÍNIO + IPTU – CONDOMÍNIO LAGOS 
DO SHANADU - CH00521. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

CASA COMERCIAL C/ 06 SALAS E 02 WCS - R$ 3.300,00 
+ IPTU – CIDADE NOVA I - CA06382.

CASA COMERCIAL C/ 02 DORMS, SALA, COZINHA, 
WC SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, VARANDA, QUINTAL 
AMPLO E GARAGEM - R$ 2.500,00 + IPTU – CENTRO 
– CA07226.

SALÕES E SALAS

SALÃO A/C 250M² E 03 WCS, MEZANINO DE 50M²  C/ 
ESCRITÓRIO E WC - R$ 4.200,00 + IPTU – JD. HUBERT 
– SL0165.

SALÃO C/ 100M², WC P/ DEFICIENTE, QUINTAL C/ 
CHURRASQUEIRA E PIA, RECEPÇÃO, 03 SALAS C/ 
ARMÁRIO E 02 WCS - R$ 5.000,00 + IPTU - AV. KEN-
NEDY EM FRENTE AO REST. PEZÃO – CIDADE NOVA 
I – SL00579.

SALA A/U 46M², 01 WC, GARAGEM (01 VAGA) - R$ 
1.100,00 + IPTU – ED. OFFICE PREMIUM– SL00706.

SALA A/C 60M² C/ 02 SALAS, RECEPÇÃO, 01 WC, 
COZ., QUINTAL E RECUO (02 VAGAS P/ CARROS) - R$ 
2.500,00 + IPTU- ÓTIMO P/ CLÍNICAS - JD. MORADA 
DO SOL - SL00699.

GALPÕES INDUSTRIAIS

GALPÃO A/C 5.023,74 M ², A/U 11.677,26 M²,  RECEP-
ÇÃO, GUARITA, ESCRITÓRIOS E DOCA  - R$ 18,00 O 
M² + IPTU – DIST. COMERCIAL MARTINI - GL00262.

GALPÃO A/T 2.000 M² SENDO A/C 1.650 M², REFEI-
TÓRIO EXTERNO, 02 ENTRADAS SEPARADAS E 
ESCRITÓRIOS - R$ 16.000,00 + IPTU – DIST. RECREIO 
CAMPESTRE JÓIA – GL00119.

GALPÃO 750 M², RECEPÇÃO, ESCRITÓRIO E REFEI-
TÓRIO - R$ 10.000,00 + IPTU - DIST. VITÓRIA MARTINI 
– GL00257.

GALPÃO A/C 1.259 M², A/T 2.000 M², PAVIMENTO 
TÉRREO 960,79 M², MEZANINO C/ ESCRITÓRIO 163,42 
M², DEPOSITO 135,35 M² E ÁREA LIVRE 1039 M² - R$ 
20.000,00 + IPTU - DIST. AMERICAN PARK EMPRESA-
RIAL NR - GL00230.

GALPÃO A/C 1.700,00 M², A/T 2.000 M²,  ESCRITÓRIO 
C/ WCS, COPA E ELEVADOR - R$ 30.600,00. – DIST. 
VITORIA MARTINI - GL00246.

GALPÃO A/C 3121,64 M ², A/T 4.637,86 M² E WCS - R$ 
37.460,00 + IPTU - VILA BRIZOLA - GL00256.

“ Informamos que, devido ao feriado de carnaval, a GPS estará fechada no período de 
15/02 a 17/02/2015, retornando suas atividades na 4ª feira, 18/02/2015 após as 13h.”

PARA MAIS INFORMAÇÕES E OUTRAS OPÇÕES DE IMÓVEIS, CONSULTE NOSSO SITE!
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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 condicio-
nado), todas c/ sacadas, lavabo, coz. planejada, despensa, escritório, 4 
vagas (2 cobertas), piscina, churrasq., wc. Cond. c/ salão de festas, qua-
dras 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. coberta; 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
R$ 1.400,00 + encargos - OFFICE PREMIUM: TORRE CORPO-
RATE, c/ 40m², podendo ser integrada c/ a sala ao lado (39,31m²) 
- SL00059
R$ 1.300,00 + encargos - OFFICE PREMIUM: C/ 40m², 2 wc, piso 
porcelanato. Torre Medical - SL00058

VENDA

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

CASAS
R$ 459 mil - JD. BOM PRINCÍPIO: Linda casa, totalmente decora-
da, 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 direito 
duplo), sala tv, lavabo, escrit. planejado no mezanino, 3 suítes (1 
máster), coz. planejada,  área gourmet c/ forno e churrasq., depó-
sito, 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
R$ 340 mil - MONTE VERDE: Nova, c/ 3 dorms, sendo 1 suíte, sala, 
coz., wc, 2 vagas descobertas, próx ao Pq. Ecológico - CA01290

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

PRÉDIO COMERCIAL, COM 400M², 
COM FRENTE PARA A 

RUA 24 DE MAIO - R$ 12 MIL
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ALUGA-SE TERRENO INDUS-
TRIAL 100.000M² AVENIDA 

MERCEDES BENS CAMPINAS.

ANDAR COMERCIAL NO 
CENTRO – EXCELENTE 

LOCALIZAÇÃO. SÃO 4 SA-
LAS, RECEPÇÃO, COPA, 3 

WC. R$ 3.300,00 MÊS

OPORTUNIDADE 
PARA 

INVESTIDORES!!!  
LOTES EM 

INDAIATUBA, SALTO 
E ITÚ. ÓTIMO PREÇO. 

PARCELAMOS

VENDE-SE TERRENO 
INDUSTRIAL EUROPARK 
1.000M² - R$ 460.000,00

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

VENDE-SE SALA COMERCIAL 
CENTRO 40M² - R$ 200.000,00

ÁREA INDUSTRIAL FRENTE P 
RODOVIA - 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, cur-

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

Apartamento Ed. Tulipas - AU: 99m², 3 dorm, 1 suite, sl 2 
amb., coz, lavand., varanda, 2 vg., planejado R$ 400.000,00

SOBRADO JD. ESPLENDOR – AC: 260M² AT: 300M²
3 suites c sacada, lavabo, 2 sl., coz., disp., lavand, espaço 

gourmet, 4 vg 2 cob. R$ 1.380.000,00

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

Apartamento – Condomínio Mirim – AU: 45m² ,  
2 dorm, wc, sl, coz, lavand., 1 vg– Playground, 

Campo, Salão de Festas. R$ 140.000,00

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

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 financiamento bancário!!! a partir de 
R$ 495.000,00. AGENDE CONOSCO UMA VISITA
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaAuto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

Beleza Celular Comida JaponesaCentro Automotivo
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Dentista

Educação Infantil Elétrica

Decorações DecoraçõesCópias

Eventos

Ferro Velho

Fotografia

Funilaria e Pintura Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Padaria

Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

Lavanderia

LanchesJóiasInformática

Pousada Litoral Norte
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteRestauranteProjetos
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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 Informação. Conhecimentos gerais sobre sistemas 
operacionais e servidores; redes de protocolos TCP/IP; 
software de backcup; Firewall; ferramentas de gerencia-
mento/inventário de redes. Experiência em implantação e 
gerenciamento de serviços Windows Server e Linux, banco 
de dados SQL e Progress.
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, Tomba-
douro e imediações.
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 Foun-
dation, MCSA ou MCSE Server 2008 ou 2012. Conhecimento 
em ambiente Windows, Office, instalação de softwares e 
funções correlatas. Residir em Indaiatuba-SP.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR: Ensino superior 
(completo ou cursando) em Administração, Ciências Contá-
beis 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. Conhecimento 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, preferencialmente em queimadores 
industriais. Desejável inglês ou espanhol. Disponibilidade 
para viagens.
ASSISTENTE TÉCNICO: Ensino técnico em Mecânica ou 
afins. Experiência em manutenção de máquinas hidráulicas 
e mecânicas. Vivência com assistência técnica. Disponibili-
dade para viagens. 
ATENDENTE COMERCIAL: Experiência em atendimento ao 
cliente e vendas. Desejável experiência em escola de idiomas. 
Disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM/MASC): Ensino fundamental. 
Vivência nas atividades de limpeza. Residir em Indaiatuba. 
Escala 3x1 (disponibilidade 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 completo. Desejável experiência em montagens de 
equipamentos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
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, pros-
pecção de fornecedores, cotação e afins. Conhecimento em 
sistema TOTVS. Desejável inglês intermediário/avançado. 
COMPRADOR(A): Ensino superior completo em Administra-
ção, 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 planeja-
mento estratégico, prospecção de clientes, negociação, admi-
nistração 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. 
EXTRUSOR: Ensino médio completo. Conhecimento em má-
quina extrusora do tipo balão (plástico). Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE PISO: Ensino médio completo. Conhecimento 
em Informática básica. Experiência na função. Escala 4x1.
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. 
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. 
TÉCNICO ELETRÔNICO: Ensino técnico em Eletrônica, 
Mecatrônica ou afins. Conhecimento em manutenção de 
máquinas (Torno CNC, convencionais, 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.
VENDEDOR TÉCNICO: Ensino técnico em Elétrica, Me-
catrônica ou afins. Experiência com vendas, negociação, 
prospecção de novos clientes, follow up, atendimento e 
elaboração de propostas.
VENDEDOR DE VAREJO: Ensino médio completo. Expe-
riência com comércio. Residir em Indaiatuba.

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 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 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 Faustoou 
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 
Completo, 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 (A) ADMINISTRATIVO: Ensino Superior 
Completo, com experiência em toda área administrativa e 
financeira. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO CIVIL: Ensino Superior Completo, com 
experiência em supervisão de obras. Possuir disponibilidade 
total para mudanças e viagens de longo prazo.
ESTÁGIO: Cursando a partir do 2° ou 3° semestre dos 
cursos Administração de Empresas, Marketing, Publicidade e 
Propaganda ou Relações Publicas. Irá atuar no departamento 
comercial. Residir somente em Indaiatuba.
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.
OPERADOR DE TELEMARKETING: Ensino Médio 
Completo, com experiência em telemarketing ativo. Residir 
em Indaiatuba.
PINTOR ELETROSTATICO: Ensino Fundamental, 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.
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 
tarefas pré-determinadas, tais como; 
limpeza da forma, pregar meia cana; 
Realizar em conjunto com demais co-
laboradores, a organização e limpeza 
do setor de trabalho.Conhecimentos 
com cálculos simples de adição ou con-
tagens. Ter trabalhado de auxiliar de 
carpinteiro ou auxiliar de marceneiro.
ARMADOR:Experiência em Armação 
de Ferragens e com disponibilidade 
de horários.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO:Com 
experiência em executar tarefas que 
necessitam de grande esforço físico.
ASSISTENTE DE RH:Auxiliar os 
departamentos de RH e DP, Recru-
tamento e Seleção,Departamento 
Pessoal,Rotinas de RH e DP, Admis-
sões, Demissões e afins. Contas a 
pagar e Receber (cobrança) Emissão 
de NF : faturamento e compras, Res-
ponsável por planilhas de faturamento,  
controle contábil e financeiro.
AUXILIAR DE COZINHA:Para atuar 
em restaurante, no preparo de saladas, 
guarnições e auxilio ao Cozinheiro.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: Experi-
ência em Elétrica, Hidráulica, Manuten-
ção Predial e Limpeza de piscinas para 
trabalhar em Hotel com disponibilidade 
de horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Para tra-
balhar em Indústria alimentícia, possuir 
disponibilidade de horários.
CAMAREIRA:Experiência em Hotela-
ria, arrumação e limpeza. Disponibili-
dade de horário,uma folga na semana, 
sendo um domingo no mês.
CARPINTEIRO: Experiência na função 
para trabalhar em construção civil.
COMPRADOR:Elaboração de formu-
lário próprio, cotação de preços dos 
itens solicitados pelos diversos setores 
da empresa. Solicitar e acompanhar a 
entrega de produtos (verificando prazo 
de entrega, preços, vencimento, etc.), 
se seguem os dados especificados na 
Ordem de compra emitida. Emitir relató-
rios de acompanhamento de compras, 
realizar negociações de preços.
ENCARREGADO DE ALMOXARI-
FADO: Para atuar em empresa no 
segmento de Construtora onde irá 
supervisionar Lançamento de Notas 
Fiscais no Sapiens e os Lançamentos 
no Engeman.
ENCARREGADO DE PCP: Com expe-
riência na função e com conhecimento 
em Cálculos de Áreas, Volumes ou 
Mecânica.
ENGENHEIRO CIVIL:Com disponibili-
dade para viagens em todos os Estados 
de São Paulo. Ensino Superior em 
Engenharia  Civil ou Arquitetura.
LIDER DE PRODUÇÃO:Para atuar em 
linha  de  produção.Disponibilidade total 
de horários.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: 
Conhecimento em Manutenção Hidráu-
lica, Mecânica e Pneumática.Efetuar 
manutenção preventiva e/ou corretiva 
em máquinas de produção.
PNE:Possuir Laudo Medico para atuar 
como auxiliar de Produção.
PREPARADOR CNC: Com experiên-
cia  na Função e desejável que tenha 
curso de Leitura e interpretação de 
Desenho e curso de CNC.
TECNICO DE EDIFICAÇÃO: Supervi-
sionar e orientar equipe de colaborado-
res na execução de montagem dos ele-
mentos 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.
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 

experiência na função. Residir 

em Indaiatuba.

AJUDANTE PRÁTICO Com 

Ensino Fundamental, com ex-

periência em lixadeira. Residir 

em Indaiatuba.

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 

Com Ensino Médio Completo, 

com experiência na função. 

Residir em Indaiatuba.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

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 Indaiatuba.

ENGENHEIRO DE PROCES-

SOS Graduação em Enge-

nharia 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 Indaia-

tuba ou Salto.

ESTAGIÁRIO DE ENGENHA-

RIA Candidato cursando a 

partir do 4º semestre Enge-

nharia Mecânica, Produção 

ou Mecatrônica, para atuar 

na área de projetos possuir 

conhecimentos em Auto Cad. 

Residir em Indaiatuba ou Salto.

ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA 

Candidato cursando a partir 

do 2º semestre Tecnólogo em 

Logística, com conhecimentos 

em informática. Residir em 

Indaiatuba ou Salto.

ESTAGIÁRIO TÉC. SEGU-

RANÇA DO TRABALHO Cur-

sando a partir do 1º módulo, 

com conhecimentos em infor-

mática e  possuir disponibilida-

de para estagiar por 06:00 hs. 

Residir em Indaiatuba ou Salto. 

ESTAGIÁRIO(A) DE TI Can-

didato cursando a partir do 

2º semestre Superior em TI, 

desejável conhecimentos na 

área de informática, para atuar 

no suporte a usuário. Residir 

em Indaiatuba ou Salto.

IMPRESSOR FLEXOGRÁFI-

CO Ensino Médio Completo, 

desejável Ensino Técnico em 

Artes Gráficas, com experi-

ência na função possuir co-

nhecimentos em impressão 

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. Resi-

dir 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 NECESSIDA-

DES ESPECIAIS Candidato 

com Ensino Médio Completo, 

desejável experiência na área 

de produção ou administrativa. 

Residir em Indaiatuba ou Salto.

PORTEIRO(A) Com Ensino 

Fundamental, com experiência 

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 Cur-

so de Solda, experiência como 

vendedor técnico para atuar na 

região do ABC Paulista e Vale 

do Paraíba. 
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CLASSIFICADOS

Camargo Andrade: Casa da frente 2 
D. com suíte, sala e cozinha. Fundos:  
1 D. com wc. R$ 150 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.9 
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
Centro de Indaiatuba: 03 dormitórios 
sendo 01 suite c/ armários, cozinha 
planejada, lavanderia com armário em-
butido, edícula, churrasqueira e portão 
eletrônico – R$ 650.000,00. Contato: 
3935-6462 / 9.9135-6417 Osvaldo
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 - CA0517 - 150 
m² - 3 D. (1st), WC, cz. americana, 
AS, quintal, churrasq., 2 vagas garag. 
Ótimo acabamento. R$ 420.000,00 
F. 3392-0333
Imóvel  Comercia l :  Av .  Pres . 
Vargas AT: 780m² AC: 760m² R$ 
3.000,000,00. F. 3885-3538/ 98854-
9454

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 cober-
tos), edícula com churrasq., área com 
espaço para construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - OPORTUNIDADE 
- R$ 450.000,00 - 3 D, sendo 1 suíte, 
1 banheiro, sala e 2 vagas de garag. - 
AT 175 m² AC 105 m² F. 98372-0000
Condomínio Montreal: 3 dorms(1st), 
sala, coz com área gourmet inte-
grada, ,wc social, lavanderia,1 vaga 
de garagem coberta. R$400 mil. F: 
98136-7331 CRECI 74.092
Condomínio Santa Clara: Sobrado 
Com 05 Suites, uma pode ser rever-
tida para escritorio ou sala de estar, 
hidromassagem, lavabo, suite de 
empregada, área de lazer com chur-
rasqueira e piscina Com Preparação 
Para Aquecimento, Closet Masculino 
E Feminino, Etc..  – R$ 1.490.000,00. 
Contato: 9.9976-9814 Fabiane 
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. Permu-
ta por imóvel de igual valor no Mosteiro 
ou Vale) F. 99887-7771 
Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 2 D., 
sala , coz. planejada, banheiro F. 
98144-9224

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 dormitórios 
1 suíte, wc social, sala e cozinha, gara-
gem para 2 autos, área de churrasco. 
Aceita Financiamento R$ 350 mil F: 
3017-6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
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 
M. Sol – rua 74 - sobrado com 02 D. 
WC e lavand. no pavimento superior 
e sala, copa, coz. e área de churrasco 
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 social,  
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 car-
ros, Aceita financiamento R$ 212 mil 
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.

Jardim Paulistano: 3 dorms (1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, 
garagem para 2 carros R$ 280 mil. F: 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Alice - 02 D. (01 suíte), sala, 
copa, coz., WC social, lavand., abrigo 
nos fundos, garag. p/02 autos, loca-
lização 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, máquinas 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 - Exce-
lente 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
Jd. Morada do Sol: sobrado 2 dorms, 
sala,copa, coz, wc, as, varanda, quin-
tal, 2 salas comerciais, wc, garagem 
para 2 carros. R$ 370 mil. F: 98136-
7331 CRECI 74.092

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
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, Aceita 
Financ. R$ 260 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Oliveira Camargo: Financia 2D., sala 
e cozinha, wc social, lavanderia cober-
ta nos fundos garagem, Aceita carro, 
van, terreno, estuda parcelamento R$ 
160 mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Parque das Nações: Linda casa, 2 D. 
1 suíte, wc social, sala e coz., garag. 
p/ 2 autos, lote de 166 m². Aceita Fi-
nanciamento R$ 340 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Quer comprar sua casa, financiar 
ou vender e está sem tempo? 
Ligue pra mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 94*2168/ 
3935-1372
Res. 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.
V. Georgina- CA02680 - 02 D., 
WC, sala, coz., A.S e 01 vaga R$ 
950,00+IPTU   F. 3875-2215 Imobiliária                                                              
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. Fe-
chado 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 comercial, 
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, quin-
tal, jd., churrasq., pisc., 04 vagas 
garag. R$ 4.300,00+ 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$ 4.500,00 + 
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. Santa Clara - CA0372 - 450 
m² - 3 sts. planej., sala, varanda, cz. 
planej., desp., AS, D. ext. e WC ext., 
4 vagas garag. R$ 4.400,00 + Cond. 
+IPTU F: 3392-0333
Cond. Santa Clara - CA0405 - 450 m² 
- 3 sts., sala 2 amb., varanda, lavabo, 
cz., desp., AS, quintal, churrasq., pisc., 
WC ext., 4 vagas garag. R$ 4.500,00 + 
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 condicionado, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333

Cond. Villa Romana - SO0255 - 
300 m² - 3 sts, sendo 1 c/ closet e 
varanda, 1 c/ varanda (todos os D. e 
WC’s c/ armário planej.), lavabo, sala 
2 amb., escrit., copa, cz. Planej., AS 
c/ gabinete, depósito, D. ext., edícula 
c/ churrasq., piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 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$1.500,00 + cond. e IPTU 
F. 7829.3854 Id 55*94*16871
Cond. Villagio Di Itaici - SO0331 - 150 
m² - 3 sts, sala 2 amb. c/ varanda, 
lavabo, cz. planej., AS, churrasq., área 
de lazer, 2 vagas garag. R$ 2.800,00 + 
Cond. + IPTU. F: 3392-0333
Condomínio Villa das Palmeiras 
CA07679- 02 dormitórios. R$ 1.700,00 
+ COND + IPTU. F: 3935-7666
Condomínio Village Terras de Indaia 
CA07449- 03 suítes, cozinha planejada, 
piscina e churrasqueira. R$ 4.400,00 + 
COND + IPTU. F: 3935-7666
Duas Kitnets, uma na Rua dos 
Indaíás, 817, piso superior em frente 
à Praça Bonachela e a outra na Rua 
João Martíní, 1932 (Antiga 40),Mo-
rada do Sol, piso superior. Aluguel 
+ IPTU (sem estacionamento/sem 
condomínio).Tratar (19) 3935-7666 ou 
99976-9763, com Ana Lúcia.
Edifício Wando:  2 dormitório, sala, 
cozinha e lavandeira, 2 vagas de 
garagem. R$ 1.200,00 + R$ 300,00 
condomínio.F: 3017-6659, 99301-
7320, 99758-1971
Jardim Bom Princípio CA07706- 
04 dormitórios (01 suíte) e cozinha 
planejada. R$ 2.300,00 + IPTU. F: 
3935-7666
Jardim Hubert CA07576- 03 dor-
mitórios (01 suíte). R$ 1.800,00. F: 
3935-7666
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Edifício Cocais – Jardim Morada do 
Sol: apto reformado com pintura e piso 
novos, 02 dormitórios. R$ 180.000,00 
e aceita financiamento. Contato: 
9.9976-9814 Fabiane 
Jd. Eldorado: 2 dorms, sala, coz, wc, 
as, 1 vaga de garagem R$149 mil. F: 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Pau Preto – OPORTUNIDADE - 3 
D., sendo 1 suíte, 2 vagas de garag., 
2 salas, D., com armários planejados, 
coz. planejada, área de serviço, D. 
e WC de serviço  R$ 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
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, despen-
sa, 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. Felicitá - AP0567 - 84 m² - 3 
D. (1st), sala 2 amb., WC, cz., AS, 
varanda gourmet, 2 vagas garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F: 3392-0333

Jd. Califórnia CA02601 - 02 D., coz, 
WC, lavan + estacionamento que cabe 
caminhão, trator, máquinas agrícolas 
etc. Rua Domacir Stocco Jr. 871. Alu-
guel a combinar F. 38752215 Imobiliária
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., wc, 
garag., independente R$ 1000,00 F. 
3935-1142/ 99113-7429
Jd. Colonial: Excelente salão co-
mercial R$ 1.200,00 F: 3017-6659, 
99301-7320, 99758-1971
Jd. Dom Bosco - CA0382 - 100 m² - 3 
D. (1st), sala, WC, cz., AS, quintal, 
churrasq., 2 vagas garag. R$ 2.000,00 
+ Cond. + 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. Regente - CA0412 - 363 m² - 3 
D. planej., sendo 1 st c/ closet, sala 2 
amb., WC, jd. Inverno cz planej., AS, 
quintal amplo, WC ext., churrasq., 
3 vagas garag. R$ 3.000,00 + IPTU 
F: 3392-0333
Jd. Regente - SO0399 - 250 m² - 3 
D. c/ arm. (1 st), sala 02 amb., cz. 
planej., AS, quintal, churrasq., 4 vagas 
garag. R$ 2.400,00 + Cond. + IPTU. 
F: 3392-0333
Jd. Regente - SO0399 - 250 m² - 3 
D. c/ arm. (1 st), sala 02 amb., cz. 
planej., AS, quintal, churrasq., 4 vagas 
garag. R$ 2.400,00 + Cond. + IPTU. 
F: 3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 D., 1 suite 
planejada , 1 lavabo , sala dois amb., 
garag. para 4 carros , coz. Planej. , 
lavand. F. 7808-3727
Jd. Santa Rita - CA0568 - 125 m² - 3 
D. (1 st), sala, cz., WC, AS, 2 vagas 
garag., varanda gourmet. R$ 1.400,00 
+ IPTU  F: 3392-0333
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. Valença - CA0539 - 125 m² - 3 
D. (1st), sala, copa, cz., WC, AS, 
churrasq., 2 vagas garag.  R$ 1.600,00 
+ IPTU F. 3392-0333
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. em-
pregada, churrasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333

Portal das Acácias - SO0360 - 
133,30 m² - 3 D. (1 st c/ sacada), WC 
social, lavabo, sala 2 amb. c/ varanda, 
cz., desp., AS., espaço gourmet c/ 
churrasq., quintal, 2 vagas garag. 
Armário planej.: cz., WC’s, churrasq., 
AS. R$ 2.500,00 + 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. em-
pregada, churrasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F: 3392-0333
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., sendo 2 
suíte, sala 2 amb, coz, lavabo, garag. 
1.600,00 + IPTU F. 3016-2888 Kelly
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 varanda 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.Morumbi: 2 dorms,sala de estar 
e TV,coz,wc,lavanderia,1 vaga de 
garagem coberta R$138 mil. F: 98136-
7331 CRECI 74.092

Cond. La Spezia - AP0565 - 70 m² - 2 
D. (1st), sala 2 amb., WC, cz., AS, 
varanda gourmet, 1  vaga garag. R$ 
1.500,00 + 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. 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
Cond. Vertentes de Itaici - AP0175 - 
85 m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., sacada, 
WC, cz. c/ gabinete, AS, varanda 
gourmet, 2 vagas garag. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU F: 3392-0333
Cond. Village Azaléia - AP0656 - 60 
m² - 3 D., sala,  WC, cz. planej., 
ventiladores, AS, 1 vaga garag. R$ 
1.100,00 + 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
Res. Vando - AP0649 - 67 m² - 2 D., 
sala, sacada, WC, cz. planej., AS, 1 
vaga garag. R$ 1.000,00 + Cond. + 
IPTU F: 3392-0333
Res. Vando - Direto com proprietá-
rio - condomínio fechado c/ portaria 
24h, elevador, piscina, playground, 
churrasq/ e garag/ coberta, 2 D. (1 c/ 
guarda roupas planejado), sala, coz. 
(com armário, fogão e exaustor), wc (c/ 
armário, spot e box de vidro), área de 
serviços (c/ varal e armário) e sacada 
R$ 1.200,00 + Condomínio + IPTU F. 
99744-8680 (Vivo e whatsapp)

Ed. Torre de Málaga - CO0006 - 130 
m² - Cobertura com 3 D. (1st), sala 2 
amb., varanda, WC, cz. Planej., AS, 
mezanino, varanda gourmet, chur-
rasq., 2 vagas garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F: 3392-0333

Vendo Micro empresa em Itu - com 
três injetoras, 1 de 250 gramas, 2 de 
150 gramas mais periféricos: 1 bomba, 
1 torre de resfriamento, 1 talha, 1 
estufa, 1 balança. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 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.
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 
estac. ou operação, com capacidade 
para entr. de caminhão F. 98372-0000
Salão comercial no Centro 520m² R$ 
18.000,00 F. 3885-3538/ 98854-9454
Temos Galpões Indústrias para 
Locação em excelente localização F. 
3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para Lo-
cação no Edif. Office Premium. F. 
3016-2888 Kelly
Vende-se - um pet shop com carteira 
de cliente, completo, com toda a in-
fraestrutura  F. 98281-2424 Fernanda

Vl. Maria Helena (LOCAÇÃO)- 
SL0006 - 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e mezanino p/ escrit.. 
R$ 4.500,00 + 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 
Chácara do Trevo CH00483 – Alugo 
chácara com 04 dormitórios (02 
suítes), cozinha planejada, pomar e 
campo de futebol. R$ 4.000,00 + IPTU. 
F: 3935-7666
Chácara Viracopos – CH0070 – 1000 
m² - 2 D. (1 st), WC social, sala 2 amb. 
c/ varanda, cz., AS, WC ext., espaço 
gourmet c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas vagas garag. R$ 
2.300,00 + IPTU. F. 3392-0333
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
Internacional de Viracopos - CH0108 
- 400 m² - Piso sup.: 2 sts. c/ arm. cama 
e varanda. Piso inf.: 2 D. (1 st), WC, 
sala 2 amb., cz., copa c/ mesa, desp., 
canil, poço, varanda, churrasq., WC 
ext. R$ 2.300,00 + 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.

Mosteiro de itaici: 1.000 m² - 3 
dormitórios, sala, cozinha, wc social, 
área de churrasco, piscina, em bom 
acabamento. Aceita imóvel de menor 
valor R$ 690 mil F: 3017-6659, 99301-
7320, 99758-1971.
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   
Salto SP - Bairro Conquista - 2500m² 
casa grande e avarandada c/ 02 D., 
diversas árvores frutíferas, galinhei-
ro, vista panorâmica do local R$ 
430.000,00 aceita casa em Indaiatuba. 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294

Recanto Campestre 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
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
Vende-se haras – região de Itaici 
100.000m² R$ 37,00 m² F. 3885-3538/ 
98854-9454
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Alugo - 02 cômodos na Rua Pedro 
Gonçalves 1477 - Falar c/ Figueira
Alugo - mesas / cadeiras e caixas 
térmicas para festas F. 3801-2605 / 
99783-2900
Manicure/ Cabeleireiro - Atendo em 
domicilio, pé e mão R$ 25 / Progres-
siva ou selamento Botox R$ 50 F. 
99369-5615
Vendo - 01 cômoda c/ 4 gavetas 
0,47x1,27 bege em ótimo estado R$ 
250 / Ferro de passar à vapor  Black 
& Decker Lumina Red, novo na caixa 
R$ 160 F. 3017-5541 / 98273-7368
Vendo - 01 freezer vertical Consul R$ 
350/ 01 geladeira R$ 350/ 02 buzinas 
fiamm R$ 50 cada/ 01 estante em cere-
jeira maciça/ 01 mesa com 10 cadeiras 
Luiz XV F. 9926-77603
Vendo - aparelho de estética ( corrente 
russa, vapor de ozônio e conjugado 
facial) F. 3935-1633 c/ Giudely
Vendo  -  portão de garag. 2,70 
alt. x 3,00 larg. de ferro, em ótimo 
estado. R$ 400,00 F: 3835-1581/ 
99745-3375

Corsa Sedan- Novíssimo 2008/2008, 
1.4, econoflex, com alarme, trio elétrico 
e CD, com alarme. Prata F. 99119-
1817 c/ Adão
Estrada - 2009 - preta - único dono, 
conservado R$ 18.500,00 F. 99238-
2678/ 99695-3930/ 98269-2310
Fiesta - 95 - branco, 2 portas, VE, 
DH, doc. Ok, pneus novos R$ 5.000 
F. 99195-6822 c/ Marcos
Gol - 2002/2004 - motor 1.0, 8 valvulas 
R$ 10.500 F. 3394-1386/ 99150-9733/ 
99978-5516
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 - Pre-
to 2011/2011 - Bancos, Couro, Cinza 
F. 99256-9209
Saveiro - 1.6 - 2006 - branca, impecá-
vel, pneus novos e capota marítima R$ 
18.900,00 F. 98847-5936 

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.

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
ÁREA P EMPREENDIMENTO: Co-
mercial ou Residencial no Centro – 
1060m² - Sob consulta. 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
Jd. Colonial – 150m², oportunidade! 
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 residencial. 
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

Nair Maria – Salto SP - 180m² 
- R$ 105.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Oportunidade para Investi-
dores – Lançamento Cond. em 
Itu AT: 260m² R$ 108.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Pq. das Bandeiras -   1.000,00 
m² total R$ 260.000,00 F. 7808-
3727
Salto – 1.000m² - Com água e 
energia, próx. à Pista de Moto-
cross e à 600m do Pesqueiro 
Micai – R$70.000,00 – Aceita 
carro no negócio. Agende uma 
visita! F: 3016- 1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-1372
Salto Jd. Laguna - lote de 170 
m² R$ 75 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Salto Jd. Panorama: lote de 
150 m² R$ 95 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Salto Laguna - lote de 170 m². 
(Aceita carro na entrada) R$ 45 
mil + parcelas F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: 99752-2170/ 
94*2168
Terreno Comercial Av. Fábio 
Bicudo 362m² R$ 835.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Terreno Comercial f rente 
p/ Av. Conceição 700m² R$ 
1.200.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno Comercial frente p/ Av. 
em Itaici 9.340m² R$ 450,00 o 
m² F. 3885-3538/ 98854-9454
Terreno em Salto – 300m² 
LOTEAMENTO FECHADO – 
Estrada do Lajeado (Concre-
base) OPORTUNIDADE R$ 
75.000,00/ 50% de entrada + 
parcelas.Aceitamos carro no 
negócio F: 3016- 1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-1372
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F. 99887-7771
Terreno Industrial Vitória Mar-
tini 1000m² R$ 450.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Terreno Jd.  Cal i fórnia – 
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

Saveiro - 2011 - branca, único dono, 
conservada R$ 22.500,00 F. 99238-
2678/ 99695-3930/ 98269-2310
Van Transit Ford (nova) – 2013, 
completa, 14 lugares, top de linha 
2.900 km. Negocia. Troca: maior ou 
menor valor F. 3875-2215/ 99696-
8732 imobiliária

Fazer 250 - 2007 - azul, original, único 
dono, chave reserva, manual, revisões 
na Yamaha, pneu trazeiro e relação 
novo. Doc. Ok, ótimo estado de con-
servação 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 revisada, 
pneus novos, pintura impecável 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

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
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 
cuidadora de crianças e idosos 
ou diarista, com qualidade, re-
ferencias  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 ma-
nicure à domicílio F. 99332-1128 
/ 3935-0499 recado.
Ofereço-me para passear com 
cachorros. Tenho referências 
F.3875-4942 / 99616-7070 c/ 
Rita
Ofereço-me para trabalhar como 
pedreiro, jardineiro, eletrecista 
e encanador F. 99130-7264 / 
99776-6441 c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar como 
acompanhante em hospital ou 
cuidadora de idoso noturno F. 
3935-8651
Ofereço-me para trabalhar como 
empilhaderista, sou aposentado, 
tenho curso e experiência F. 
99452-9644 c/ Santos
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idoso, diurno ou 
noturno F. 99884-4130/ 3816-
2551 c/ Magna
Ofereço-me para trabalhar como 
Motorista de Diretoria e Particu-
lar, temporário e esporádico, ex-
periência na grande SP: hotéis, 
restaurantes, aeroportos e mé-
dicos. F. 98104-1019 - Roberto
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