
Motorista de ônibus circular 
passa mal e bate em poste

Envolvido em assalto contra
guarda é preso pela polícia

Sereno conquista o 27º título da história

Primeira Sessão 
aprova quatro 
Projetos de Lei

Níveis dos 
mananciais estão 
normalizados

Horário de verão 
termina amanhã 
após 126 dias

Indaiatuba tem 17 
casos de dengue 
registrados

Primavera tem 
duplo desafio 
fora de casa 

Disputas são 
retomadas nos 
campeonatos

Pagamento com 
desconto termina 
hoje, dia 20

Autor de homicídio
em loteamento é 
preso pela Guarda
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A escola de samba Acadêmicos do Sereno foi a grande campeã do Carnaval 2015 de Indaiatuba. A escola obteve 
65% dos votos da enquete realizada no site da Prefeitura, após o desfile. Este foi o 5º título consecutivo do Sereno e o 
27º de sua historia. 

A primeira Sessão Ordi-
nária do ano, da Câmara de 
Indaiatuba, teve quatro Pro-
jetos de Lei aprovados pelos 
vereadores. A Sessão aconte-
ce na tarde de ontem, dia 19, 
no Plenário José Pucinelli. 
Foram apresentados ainda 
54 projetos de Indicações e 
outras 25 Moções.

Os mananciais que abaste-
cem Indaiatuba atingiram o seu 
nível máximo de capacidade, 
de acordo com a assessoria de 
imprensa do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (Saae). 
Com isso, as próximas chuvas 
e outras ações da Autarquia de-
vem deixar a cidade preparada

A meia noite de sábado 
para domingo, entre os dias 
21 e 22, os relógios devem 
ser atrasados em uma hora. 
A medida entrou em vigor no 
dia 19 de outubro de 2014 e 
teve 126 dias de duração, uma 
semana a mais que no ano 
passado, devido ao Carnaval.

Indaiatuba e a população lo-
cal vem mostrando um cenário 
diferente de algumas cidades 
da região quanto o assunto é 
dengue. Segundo o Programa 
de Combater a Dengue, foram 
registrados 17 casos de dengue 
na cidade. Os trabalhos no 
combate a doença continuam.

A equipe do Primavera tem 
dois desafios longe de Indaia-
tuba na disputa do Campeonato 
Paulista da Série A3. Amanhã, 
dia 21, o time vai à Limeira, 
onde enfrenta a Internacional, 
às 16 horas. Já na quarta-feira, 
dia 25, o Tricolor joga às 15 
horas contra a Santacruzense.

Após pausa para o car-
naval, os principais campe-
onatos em disputa na cidade 
voltam a ter rodada no final 
de semana. No próximo do-
mingo, dia 22, a bola volta a 
rolar na Supercopa Vila Avaí, 
Copa Arena de Futsal e Copa 
Itaici Máster 50.

Termina hoje, dia 20, o 
prazo para o pagamento à 
vista, com desconto, da cota 
única do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) de 
2015. O pagamento deveria 
ter acontecido no último sá-
bado, dia 14, mas por meio do 
Decreto nº 12.371, a quitação 
do imposto acabou sendo 
prorrogada.  

A Guarda Civil prendeu 
na noite de sábado, dia 14, o 
segurança Adão Paulino dos 
Santos, de 44 anos, acusado 
de assassinar o encarrega-
do Evaristo Alves Soares, 
de 32 anos, no canteiro de 
obras em um loteamento da 
cidade.

O ajudante Michael Roberto da Silva Batistela, de 18 anos, morreu na noite de segunda-feira, dia 16, após nove dias em coma no Haoc. 
O jovem se envolveu em uma briga na madrugada de domingo, dia 8, na saída de um baile funk no Recreio Campestre Jóia.
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Jovem é agredido e morre após 9 dias em coma 

ELIANDRO FIGUEIRA  
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Política local Você acompanha a 
política local? De que 
forma?

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

Radares dia 20 a 27/02

Editorial EnqueteArtigos

A participação da sociedade nas Sessões da Câmara 
Municipal é fundamental e deveria ser um compro-
misso, da mesma forma que se vai ao supermercado, 
ao trabalho a um encontro no barzinho com os amigos. 

Comparecer às Sessões é exercer a cidadania e em 
2015 este ato tem um papel ainda mais fundamental. 
Este é o ano em que se antecede as Eleições Muni-
cipais e saber como andar os trabalhos realizados 
pelo vereador escolhido é primordial para definir se 
o mesmo é merecedor de mais quatro anos represen-
tando o Município. 

Muito se fala que o trabalho do vereador vai além 
das Sessões da Câmara e estão certos. A atuação dos 
nobres edis acontecem a qualquer horário, seja dia 
ou noite. Mas nem sempre o cidadão tem condições 
e tempo de estar ao lado do vereador, analisando seus 
projetos, fiscalizando, cobrando do mesmo. E é justa-
mente nas Sessões, Ordinárias ou Extraordinária, que 
o cidadão tem a possibilidade de exercer sua função 
como munícipe. 

Enfim, há de se encontrar um tempinho para 
acompanhar a política local, para que se possa estar 
por dentro do presente e futuro de nossa cidade. As 
sessões acontecem todas as segundas-feiras, às 18 
horas, no Plenário da Câmara. Compareçam! 

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

"Sinceramente não acompa-
nho muito, não tenho muita 
paciência para o assunto" 
Beatriz Monteiro, de 18 
anos, estudante.

"Estou um pouco desacredi-
tado de política, acompanho 
bem pouco e nunca fui a uma 
Sessão da Câmara"
Marcos Henrique Pinto, de 
48 anos, industriário. 

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

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

A dificuldade no preenchimento de vagas de emprego por 
trabalhadores reabilitados ou deficientes reabilitados

As empresas com mais de 100 empregados estão obrigadas, por lei, ao preenchimento 
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de seus cargos com beneficiários reabilitados 
ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, com o respectivo certificado emitido pela 
Previdência Social.

A finalidade da lei não se resume ao mero preenchimento da cota, mas sim à inserção 
social de pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade entre as funções laborais 
e as aptidões do trabalhador que estará incluido na cota.

Todavia , na prática, a contratação de tais trabalhadores nos parâmetros legalmente im-
postos, nem sempre é possível, gerando transtornos e dando origem ao Auto de Infração 
e Processo Administrativo, com a imposição de multa, onerando ainda mais o caixa da 
empregadora.

A situação é delicada e requer especial atenção dos gestores de recursos humanos, pois 
todos os esforços devem ser envidados no sentido do  adequado preenchimento das cotas e, 
caso isso não ocorra por motivos alheios ao contexto empresarial, a empresa estará apta a 
recorrer ao Poder Judiciário visando a anulação do auto de infração.

Todas as medidas realizadas para a contratação em comento devem estar regularmente 
documentadas, desde a afixação de um cartaz na fachada da empresa disponibilizando as 
vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, com a fotografia datada de tal fato, 
até o anúncio em jornais, no SINE (Sistema Nacional de Captação de Mão de Obra), em 
agências de recolocação profissional, dentre outras hipóteses.

Uma vez demonstrado em juízo que o insucesso na contratação e preenchimento das 
vagas verificou-se pela falta de profissionais compatíveis com as vagas 
disponibilizadas, em que pese todas as tentativas da empresa em ocupar tais 
postos de trabalho, a penalidade indevidamente imposta poderá ser afastada.

"Sempre acompanhei as Ses-
sões da Câmara e acho que é 
um dever da população saber 
o que acontece na política da 
cidade"
João Benedito de Almeida, 
de 82 anos, aposentado.

"Eu nunca fui á uma Sessão da 
Câmara, mas acompanho um 
pouco pelo jornal e a televisão"
Miriam Pereira de Souza, 58 
anos, cozinheira. 

"Eu acompanho mais as ações 
dos políticos através das obras 
na cidade, mas nunca fui à 
Câmara, por exemplo"
Ednei Adriano Gonçalves, 
32 anos, músico. 

Quem pode se aposentar?
O trabalhador que contribui para a Previdência Social é considerado “Segurado” podendo 

requerer junto ao INSS o benefício que melhor lhe atenda e que se adeque a sua situação no 
momento do requerimento.

São vários os benefícios fornecidos aos segurados que contribuem para a Previdência So-
cial, porém são benefícios que para serem concedidos, deve o contribuinte preencher certos 
requisitos como idade, tempo de contribuição, situação de saúde, etc.

Muito se pergunta como proceder para se aposentar, pois ao longo dos anos muitos tra-
balhadores não se preocupam com as contribuições devidas, o que na maioria das vezes é o 
motivo de impedimento para requerer o benefício.

Existe dentro do Regime Geral de Previdência Social, um requisito chamado “Carência”, 
sendo este o número mínimo de contribuição que o segurado deve ter para requerer deter-
minados benefícios, sendo cada um deles exigido um número diferente de contribuições.

O foco do presente artigo é a aposentadoria por idade, por tempo de serviço, especial e rural.
A aposentadoria por idade pode ser requerida pela pessoa que completar 65 anos (homem) 

e 60 anos (mulher) que tenha contribuído para a previdência durante 15 anos.
Já a aposentadoria por tempo de serviço, pode ser requerida pelo segurado que tenha 

contribuído para a previdência durante 35 anos (homem) e 30 anos (mulher).
Aposentadoria Especial é aquela concedida ao trabalhador que trabalhou durante 15, 20 

ou 25 anos exposto a condições especiais que prejudiquem a sua saúde (ambiente insalubre).
Por fim a aposentadoria rural é aquela concedida por idade, para os trabalhadores rurais 

que comprovarem o tempo de trabalho rural por tempo mínimo de 15 anos e tenham com-
pletado 60 anos (homem) e 55 anos (mulher).

Se você leitor se enquadra em uma das situações para requerimento de 
benefício junto ao INSS, poderá se dirigir a uma agência do INSS ou buscar 
um profissional de sua confiança.

Aos mestres com carinho
Várias vezes encontrei pessoas que quando as convidei para nossos treinamentos 

disseram: -  já fiz tantos cursos na vida, aprendi tantas coisas que acredito ser difícil 
ter alguma novidade e de não precisar de mais nada nessas alturas do campeonato.O 
tempo passa e elas continuam nas mesmices sem perceberem que na vida somos eter-
nos aprendizes e sempre haverá algo de novo a aprender em tudo que fazemos ou com 
as novas pessoas que nos relacionamos.Certo dia, os moradores do vilarejo quiseram 
pregar uma peça em Nasrudin. Já que era considerado uma espécie meio indefinível de 
homem santo, pediram-lhe para fazer um sermão na mesquita.Ele concordou. Chegado 
o tal dia, Nasrudin subiu ao púlpito e falou: "Ó fiéis! Sabem o que vou lhes dizer? "Não, 
não sabemos", responderam em uníssono."Enquanto não saibam, não poderei falar 
nada. Gente muito ignorante, isso é o que vocês são. Assim não dá para começarmos o 
que quer que seja", disse o Mullá, profundamente indignado por aquele povo ignorante 
fazê-lo perder seu tempo. Desceu do púlpito e foi para casa. Um tanto vexados, segui-
ram em comissão para, mais uma vez, pedir a Nasrudin fazer um sermão na Sexta-feira 
seguinte, dia de oração. Nasrudin começou a pregação com a mesma pergunta de antes.
Desta vez, a congregação respondeu numa única voz:"Sim, sabemos"."Neste caso", disse 
o Mullá, "não há porque prendê-los aqui por mais tempo. Podem ir embora." E voltou 
para casa. Por fim, conseguiram persuadi-lo a realizar o sermão da Sexta-feira seguinte, 
que começou com a mesma pergunta de antes."Sabem ou não sabem?"A congregação 
estava preparada."Alguns sabem, outros não.""Excelente", disse Nasrudin, "então, aque-
les que sabem transmitam seus conhecimento para àqueles que não sabem."E foi para 

casa.  Gratidão a todos os mestres professores da minha vida que tanto 
contribuíram para minha chegada até aqui. Trevisan José - psicólogo, 
treinador de pessoas.



03AMais Expressão

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

IPTU EM ORDEM 

Prazo para pagamento da cota única termina hojeServiço de alistamento é normalizado

Mananciais da cidade
estão normalizados, afirma Saae

GIULIANO MIRANDA

SCS/PMI

Os mananciais que 
abastecem Indaiatuba 
atingiram o seu nível 

máximo de capacidade, de 
acordo com a assessoria de 
imprensa do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (Saae). 
Com isso, as próximas chuvas 
e outras ações da autarquia, 
devem deixar a cidade prepa-
rada para o período de seca 
previsto para este ano. 

O Saae informou que a nor-
malização dos rios se deve por 
que fevereiro registrou mais 
chuvas do que o esperado. 
Para se ter uma ideia, durante 
todo o mês de fevereiro do ano 
passado, choveu cerca de 65 
milímetros. Já nos primeiros 
18 dias do mesmo mês deste 
ano, o Índice Pluviométrico do 
Saae aponta que o volume de 
chuva foi de 212 mm. 

Atualmente, Indaiatuba é 
abastecida pelo Rio Capivari-
-Mirim, Rio Jundiaí, Ribeirão 

Termina hoje, dia 20, o pra-
zo para o pagamento à vista, 
com desconto, da cota única do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de 2015. O pa-
gamento deveria ter acontecido 
no último sábado, dia 14, mas 
por meio do Decreto nº 12.371, 
a quitação do imposto acabou 
sendo prorrogada.  

De acordo com a Prefeitu-
ra, quem perdeu o prazo para 
o pagamento do imposto no 
sábado, pode se dirigir a uma 
agência da Caixa Econômica 
Federal (CEF), com a mesma 
folha de pagamento, visto que 
a instituição bancária foi pre-
viamente comunicada.

Para o pagamento da cota 
única, o Executivo manteve 
o desconto de 5%. Já o pa-
gamento em três vezes, as 
parcelas vencem entre os dias 
15 e 25 de cada mês a partir de 

O serviço de alistamento 
militar já está normalizado em 
Indaiatuba. Na quarta-feira, dia 
18, a Junta Militar informou que 
vinha enfrentando problemas 
com o Sistema de Alistamento 
do Serviço Militar (Sasm), por 
isso o serviço de alistamento 
estava suspenso. Na manhã de 
ontem, dia 20, tudo voltou ao 
normal. 

Na ocasião, uma falha no 

Pirai, Córrego do Barnabé, 
Córrego do Barrinha, além 
das represas do Morungaba e 
Cupini. 

A autarquia afirma que a 
chuva esperada para os pró-
ximos meses, somado à cons-
cientização da população, 
deve contribuir para preparar a 
cidade para o período de seca 
comum para o meio do ano. 

O Saae afirmou que as 
obras previstas para serem 
concluídas entre abril e maio, 
e ao longo do ano, também 
irão ajudar. As obras mais 
importantes que segundo a 
Autarquia estarão prontas até 
junho são: cinco novos reser-
vatórios, que ampliarão de 30 
para 56,3 milhões de litros a 
capacidade de reservação da 
cidade (87% a mais) e auxi-
liarão na distribuição de água 
tratada nas regiões mais altas 
(que são mais afetadas quando 
há problemas no abastecimen-
to); e finalização da obra da 
Barragem do Rio Capivari-
-Mirim, que está sendo esca-

fevereiro, com valor mínimo 
de R$ 63,75. A Secretaria da 
Fazenda disponibilizará, de 
forma gratuita, a segunda via 
dos respectivos Avisos de 
Lançamento do IPTU/2015, 
através do site www.indaia-
tuba.sp.gov.br. ou diretamente 
no Departamento de Rendas 
Imobiliárias (Derim).

Ao todo, 106.982 contri-
buintes optaram pela cobrança 
convencional. 

Quem ainda não recebeu 
o carnê, deverá procurar o 
Derim no prédio do Paço Mu-
nicipal. O contribuinte tem a 
opção ainda de tirar a segunda 
via pela internet, no site da 
Prefeitura de Indaiatuba. 

Duas mil e quinhentas 
pessoas optaram pelo IPTU 
digital e já receberam o carnê 
na versão eletrônica. Quem 
não recebeu no formato digital 

sistema não permita a geração de 
novos Registros de Alistamento 
(RAS).

Com o serviço retomado, jo-
vens que completam 18 anos em 
2015 têm até o dia 30 de junho 
para fazer o alistamento. Após 
essa data, o mesmo pagará multa 
e terá sua situação definida so-
mente no ano seguinte.

Os documentos necessários 
para o alistamento são: certidão 

Prazo para o alistamento dos jovens nascidos em 1997 vai até 30 de junho

vada e possibilitará reservar a 
água das chuvas antes mesmo 
de estar pronta. 

Também haverá a amplia-
ção do sistema de captação 
e tratamento do Rio Jundiaí 
na Estação de Tratamento 
de Água (ETA 3), no bairro 
Pimenta, que engloba a cons-
trução de uma estação eleva-
tória de água, duas estações 
de pré-tratamento, uma nova 
adutora e melhoria na efici-
ência do tratamento. Além de 
uma adutora do bairro Lauro 
Bueno, que irá melhorar a 
distribuição ao bairro e ad-
jacências (durante o período 
mais crítico da estiagem em 
2014, a região da Zona Sul 
mais afetada). 

A assessoria adiantou ain-
da que outras obras estão em 
processo de desenvolvimento, 
como ampliação da ETA 5 
(que já foi iniciada) e ETA 3, 
a qual está em processo de li-
citação). Outros quatro novos 
reservatórios que ampliarão 
para 154% a capacidade do 

receberá pelo Correio o carnê 
impresso. 

Para 2015, o IPTU deve 
arrecadar R$ 99.964.494,61; 
sendo R$ 66.842.903,96 pre-
dial, R$ 17.596.319,69 territo-
rial, R$ 13.692.480,04 de taxa 
de lixo e R$ 1.832.791,52 de 
(CIP) Contribuição de Ilumi-
nação Pública.

O IPTU 2015 teve reajuste 
de acordo com Unidade Fis-
cal do Estado de São Paulo 
(Ufesp), estabelecida pelo Go-
verno Estadual em R$ 21,25, 
tendo uma variação de 5,51%. 

O Paço Municipal funcio-
na de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17 horas, e fica loca-
lizado na Avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé, 
2.800, no Jardim Esplanada 2. 
Mais informações podem ser 
adquiridas pelo telefone (19) 
3834-9063.

de nascimento ou RG original, 
uma foto 3x4 (sem brincos/
colares/regatas e bonés) e com-
provante de endereço. Para 
os jovens casados ou que têm 
filhos, além desses documentos, 
é necessário levar cópia da certi-
dão de casamento ou nascimento 
dos filhos.

Caso o jovem tenha algum 
tipo de deficiência física ou 
mental, será necessário compa-
recer à Junta Militar e retirar re-
querimento para laudo médico.

A Junta de Indaiatuba per-
tence à 14ª Circunscrição de 
Serviço Militar do Exército 
Brasileiro. O atendimento é feito 
na praça Rui Barbosa, das 8h às 
12 horas e das 13h às 17 horas, 
de segunda a sexta-feira. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3816-6961 ou pelo 
endereço eletrônico gabinete.
jsm@indaiatuba.sp.gov.br..

Município reservar água tra-
tada e a nova ETA 6, que está 
em elaboração do projeto 
executivo. 

Também será implanta-
da novas adutoras, além da 

Rio Capivari Mirim é um dos mananciais que operam com boa capacidade

substituição de 11,5 km de 
redes de distribuição antigas, 
ampliação do sistema de es-
gotamento sanitário de toda 
a cidade, e a construção de 
novos emissários e intercep-

tores de esgotos e a ampliação 
da Estação de Tratamento do 
Esgoto (ETE) Mario Araldo 
Candello, que fará com que 
Indaiatuba trate 100% do 
esgoto coletado.
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Primeira Sessão da Câmara 

aprova quatro projetos 
JEAN MARTINS
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RETORNO 
Os vereadores deram início ontem, dia 19, a primeira Sessão 
Ordinária do ano na Câmara. Como todo início de ano, a 
população espera que os projetos visando benefício à socie-
dade sejam levados a sério, sejam prioridades e aprovados. 
Mas também espera-se que a sociedade também seja mais 
participativa, acompanhe seu vereador eleito. Uma excelente 
oportunidade são as Sessões na Câmara, que acontecem todas 
as segundas-feiras, a partir das 18 horas. 

COMPORTAMENTO 
Também esperamos que alguns vereadores se mostrem mais 
atentos com o que acontece durante as Sessões. Alguns 
simplesmente se perdem em seus celulares e redes sociais. 
Oras, tem Sessão que tem uma hora de duração, não custa 
nada prestar atenção; ou o que está nas redes sociais é mais 
importantes do que decidir o futuro de uma cidade?

COBRANÇA 
Na semana passada, fui questionado por um morador local 
se era correto a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 
cobrar R$ 2,50 para tirar a segunda via da conta de luz, 
quando a mesma fosse solicitada na unidade da empresa em 
Indaiatuba. Após questionamento, a empresa informou que 
trabalha de acordo com a Lei. 

RESPOSTA
A CPFL esclarece que a cobrança de emissão de segunda via 
completa de conta tem valor definido pela (Aneel) Agência 
Nacional de Energia Elétrica por meio da Resolução 414 e 
Resolução Homologatória nº 1.638, de 22/10/2013. A empre-
sa informa que o cliente também pode retirar gratuitamente o 
boleto de cobrança resumida, apenas com código de barras, 
nos Totens existentes nas agências.

CONSCIÊNCIA 
Mesmo com o fim das festas, um fato ainda pode ser come-
morado. Caiu pela metade as mortes causadas no trânsito do 
Estado de São Paulo durante o Carnaval. Foram 26 este ano 
contra 52 no ano passado. Os acidentes também diminuíram, 
caindo 8,4%, registrando 907 em 2015 contra 990 no ano 
passado. Os números ainda preocupam, mas mostra que 
motoristas estão mais conscientes e cuidadosos. 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A primeira Sessão Ordi-
nária do ano, da Câ-
mara de Indaiatuba, 

teve quatro Projetos de Lei 
aprovados pelos vereadores. 
A Sessão aconteceu na tarde 
de ontem, dia 19, no Plenário 
Joab José Pucinelli. Foram 
apresentados ainda 54 proje-
tos de Indicações e outras 25 
Moções. A próxima Sessão 
acontece na segunda-feira, dia 
23, às 18 horas.

Já na Ordem do Dia, os 
vereadores votaram favorável 
ao Projeto de Lei nº 011/2014, 
do vereador Massao Kanesaki 
(DEM), que dispõe sobre o 
Título Honorífico de Cidadão 
Benemérito ao empresário 
Gilberto Narezzi Junior.

O Título também foi en-
tregue, por meio do PL nº 
012/2014, também do vere-
ador Massao, ao senhor José 
Antonio Goneli. Ambos os 
projetos foram aprovado em 
votação de 2/3. 

Foi aprovado ainda na 
tarde de ontem, o Projeto de 
Lei nº 171/2014, o qual de-
nomina a Rua Gentil Martins 
logradouro público do lote-
amento denominado Jardins 
do Império. 

Também recebeu voto fa-
vorável o Projeto nº 004/2014, 
da Mesa da Câmara, que 

dispõe sobre o Sistema de 
Controle Interno (SCI). 

A Resolução estabelece 
normas gerais sobre a fiscali-
zação da Câmara de Indaiatu-
ba, organizada sob a forma de 
Sistema de Controle Interno.

Considera-se Controle 
Interno os conjuntos de re-
cursos, métodos e processos 
pela própria gerência do setor 
público, com a finalidade de 
comprovar fatos, impedir 
erros e a ineficiência. 

Deverá haver ainda audi-
torias, que tem por finalidade 
de identificar se as operações 
foram realizadas de maneira 
apropriada e registradas de 
acordo com as orientações 
e normas legais e se dará de 
acordo com as normas e pro-
cedimentos da auditoria. 

A fiscalização da Câmara 
será exercida pelo Sistema de 
Controle Interno, com atuação 
prévia, concomitante e poste-
rior aos atos administrativos, 
objetivará a avaliação da ação 
governamental e da gestão 
fiscal dos administradores, 
por intermédio da fiscalização 
contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patri-
monial, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas.

Esta foi à primeira Sessão 
Ordinária do ano, porém ou-
tras duas reuniões, de caráter 
extraordinário, foram realiza-
das em janeiro.

Balanço 
No ano passado, foram 

realizadas 37 Sessões. A todo, 
os vereadores aprovaram 195 
Projetos de Lei, apresentaram 
926 Indicações, 333 Moções 
e 27 Requerimentos. Também 
passaram pelas sessões quatro 
projetos de Resolução, 12 
projetos de Decreto Legis-
lativo e três projetos 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 foi “campeão” de Indica-
ções, com 226 processos. Em 
contrapartida, os vereadores 
Linho e Túlio foram os que 
menos apresentaram Indi-
cações, com cinco projetos 
cada. 

Linho também foi o ve-
reador que mais apresentou 
requerimentos, com nove 
processos. O vereador Mau-
rício Baroni foi quem mais 
apresentou Moções em 2014, 
chegando ao número de 124. 
O vereador Helton apresen-
tou apenas duas Moções.

ROSE PARRA - ACS/CMI

Próxima Sessão Ordinária acontece segunda-feira, dia 23, às 18 horas
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O ganho social no aprendizado 
de um novo idioma

CIDADE

Saúde e Segurança divulgam ações durante o Carnaval de Indaiatuba

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE

DA REDAÇÃO                                                                   
redacao01@maisexpressao.com.br 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Os setores da saúde e segu-
rança da cidade divulgaram o 
balanço de ocorrências durante 
o Carnaval local, ocorrido entre 
sexta e terça-feira, de 13 a 17. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), nos cinco dias passaram 
pelo hospital 3.410 pacientes. O 
número engloba o atendimento 
realizado pelo Pronto Socorro 
SUS adulto, infantil e ortope-
dia ambulatorial, e no Pronto-
-atendimento adulto e infantil 
dos convênios e particulares. 

A critério de comparação, 
no mesmo período da semana 
passada o hospital registrou 
3.130 atendimentos. 

Já a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Jardim 
Morado do Sol registrou 2.464 
atendimentos, segundo dados 
da Secretária da Saúde. Na 
sexta-feira foram 518 pacientes, 
no sábado 409, no domingo 402 
atendimentos, na segunda-feira 

O Yázigi Indaiatuba 
tem como compro-
misso firmado com 

seus alunos não apenas ensiná-
-los um segundo idioma, mas 
também torná-los cidadãos 
do mundo: essa cidadania 

começa com o pertencimento.
Pertencer significa co-

nhecer, ser reconhecido e 
interagir. A interação ocorre 
sem que nos demos conta, 
através de conversas com os 
nossos colegas, familiares e 
vizinhos, em eventos e tam-
bém nas redes sociais. As 
redes sociais tornaram-se, 

nos últimos anos, um atalho 
para que as pessoas fiquem 
bem informadas, qualificando 
qualquer usuário, independen-
te da idade, a compor a famosa 
“geração clique”.

Sabe-se que formação de 
um cidadão tem como maior 
foco o “pensar globalmente e 
agir localmente”. Deve-se co-

nhecer o local onde se habita e 
a origem de sua história. Todo 
o processo de pertencimento 
com mundo inicia-se a partir 
do princípio de um “núcleo 
menor”, quando percebe-se 
que é membro de uma família 
e de uma cidade. 

Mas o que adianta ter uma 
rica postura, sem nenhuma 
contribuição para o meio em 
que se vive. Poderia prosse-
guir com essa afirmação, se 
não fosse o fato de que hoje 
há um canal motivador, que 
de forma até espontânea, faz 
com que todos exponham 
mais suas opiniões, sugestões 
e ideias. 

O caminho é a rede social, 
onde desde os mais jovens até 
os mais velhos ficam a maior 
parte do tempo conectado. 
Não podemos ignorar o po-
der dessa mídia, pois neste 
ambiente ocorrem desde o 
convite para uma festa, até a 
notícia em tempo real de um 
fato que está acontecendo 
nesse minuto em determinado 
lugar. 

Foi pensando nessa intera-
ção que o Yázigi chegou até 
a fan page Indaiatuba não é 
Praia, afinal a página local é 
a mais visitada pela população 
indaiatubana e serve de exce-
lente fonte para transformar 

os fatos de uma pesquisa em 
notícias para o mundo digital, 
daí utilizando-se do idioma 
alvo, o inglês.

A exemplo da importância 
deste projeto, uma consequência 
natural, será um projeto social 
da cidade reconhecido e que 
atraia voluntários no outro 
lado do mundo, dando maior 
exposição e resultados às 
iniciativas locais.

O objetivo é fazer dos 
jovens porta vozes de boas 

novas, que eles sejam res-
ponsáveis por espalhar o que 
ainda há de bom no mundo, 
mostrar que ainda há pessoas 
de boa índole e com caráter 
dispostos a fazer o bem, além 
de expressar ideias, ganhando 
autonomia na elaboração de 
seu próprio discurso.

De nada vale o aprendiza-
do a um idioma, senão pela 
sua função: a de permitir uma 
interação social significativa e 
de relevância para o aprendiz.

O administrador do Indaiatuba não é Praia, Otavio Cesar, com a diretora do Yázigi, Lucimara Andriani

foram 626 e na terça-feira 509 
pacientes. De acordo com a Se-
cretaria, a maioria dos pacientes 
que procuraram a unidade foi 
devido a problemas crônicos e 
não houve aumento dos casos 
de trauma.

Já quando o assunto é a 
segurança, a assessoria de im-
prensa da Guarda Civil infor-
mou que o período foi consi-
derado tranquilo. O órgão não 

soube informar o número do 
efetivo que esteve nas ruas du-
rante os dias de folia, mas expli-
cou que os guardas trabalharam 
no patrulhamento interno do 
desfile e das marchinhas, além 
de realizarem ronda de rotina 
pelos bairros da cidade. 

A Polícia Militar também 
classificou o Carnaval local 
como "normal". Segundo o te-
nente da PM, Anderson Grams, 

a corporação efetuou patrulha-
mento e a operação Direção 
Segura para flagrar motoristas 
dirigindo sob o efeito de álco-
ol. “Foi um período tranquilo 
e sem grandes problemas, a 
população colaborou com o tra-
balho da PM e soube se divertir 
sem prejudicar o próximo”, 
informou. 

A Polícia realizou a opera-
ção Direção Segura na terça-
-feira, dia 17. O setor de estatís-
ticas informou que 17 pessoas 
foram autuadas por estarem 
dirigindo sob o efeito de álcool, 
oito motos e dois carros foram 
apreendidos e uma pessoa foi 
autuada por ter se recusada a 
fazer o teste. 

Durante os cinco dias de 
Carnaval, o efetivo da PM abor-
dou 647 pessoas, 180 motos e 
157 carros. Também no período 
houve dois flagrantes, qua-
tro pessoas foram presas, um 
procurado foi capturado e um 
veículo roubado foi recuperado. 

Rodovias
Via assessoria de imprensa 

a Concessionária Rodovias 
das Colinas informou que 
durante os dias de Carnaval, a 
Rodovia SP-75 , que compre-
ende as Rodovias Archimedes 
Lammoglia, Prefeito Hélio 
Steffen, Engenheiro Ermênio 
de Oliveira Penteado e Santos 
Dumont, que liga Campinas à 
Itu, recebeu 243 mil veículos. 
No mesmo período também 
foram registrados 13 acidentes 
com 17 pessoas feridas.

 Ao todo, as rodovias admi-

nistradas pela concessionária 
receberam cerca de 734 mil 
veículos entre os dias 13 e 
18 de fevereiro. No mesmo 
período foram registrados 42 
acidentes com 30 feridos e 
duas mortes. 

Em comparação com o Car-
naval de 2014, houve redução 
tanto no volume de tráfego 
quanto no número de acidentes 
e vítimas fatais. No ano passado, 
circularam pelas rodovias cerca 
de 767 mil veículos e foram 
registrados um total de 56 aci-
dentes com três vítimas fatais. 

DIVULGAÇÃO

Rodovia Santos Dumont (SP-75) recebeu 243 mil veículos no Carnaval
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Marca estuda criação de ponto de coleta 

Lavanderia DryClean traz
facilidade aos indaiatubanos  

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Com a correria do dia a 
dia se tornou cada vez 
mais comum terceiri-

zarmos alguns serviços. É a 
limpeza da casa, as refeições, 
a condução dos filhos até a es-
cola, entre outras coisas. Não 
é mais por uma questão de 
poder aquisitivo, mas sim de 
necessidade para dar conta de 
todas as obrigações diárias. 

E entre os serviços que 
mais têm deixado de ser re-
alizado pelas donas de casa 
está a lavagem das roupas, o 
que tem crescido a demanda 
de lavanderias na cidade, 
entre elas a rede americana 
de franquias DryCleanUSA. 

A marca está na cidade  há 
quatro anos e vem mudando 
a forma como as pessoas 
enxergam as lavanderias. 
“Para americanos e europeus 
usar a lavanderia faz parte 
do dia a dia, pois já é muito 
comum não se encontrar mais 
tanques ou máquinas de lavar 
roupas em casa, e no Brasil 
isso tem crescido bastante 
também. Propriamente em 
Indaiatuba as pessoas estão 
recorrendo às lavanderias 
tanto para peças especiais 
como vestidos de festa, ta-
petes e cortinas, como para 
as roupas do dia a dia, por 
questões de necessidade e 
praticidade”, explica a pro-
prietária da unidade Indaia-
tuba, Patrícia Fragnani. 

Mesmo com a crescente 
demanda de opções de lavan-
derias, a DryCleanUSA se 
destaca por reunir uma gama 
de serviços em um só local. 
Além da lavagem de roupas, 
ternos, vestidos de festa, 
edredons, tapetes, cortinas, 

bichinhos de pelúcia (bonecas 
e afins), cadeirinhas de bebê, 
lavagem de couro, tênis, cal-
çados de couro e muito mais, 
a lavanderia oferece serviços 
de conserto de roupas. “É um 
dos nossos maiores diferen-
ciais. Muitas vezes as pessoas 
trazem uma peça pra lavar, 
mas que também precisa fa-
zer uma barra ou pregar um 
botão e nós realizamos esses 
serviços, entregando a peça 
limpa, passada e consertada 
para o cliente”, diz Patrícia. 
“Resumindo, somos uma cen-
tral de serviços voltada para 
a roupa da casa e da pessoa, 
fazendo com que ela realize 
tudo aqui e não precise lavar 
em um local, tingir em outro, 
consertar em um terceiro. 
Queremos facilitar a vida do 
nosso cliente.”

De acordo com Patrícia o 
foco da lavanderia é, princi-
palmente, peças especiais e 
de maior cuidado, que podem 
ser danificadas se lavadas em 
casa, como roupas de festa, 
ternos, seda, couro, tapetes, 
cortinas e afins. Para reali-
zar este serviço, a equipe da 
marca passou por um extenso 
treinamento que visava co-
nhecer cada tipo de tecido, 
de mancha e dos produtos 
destinados a cada mancha. 

A técnica de “lavagem a 
seco” (sistema wetclean) foi 
um dos assuntos do treina-
mento. A proprietária conta 
que anteriormente este tipo 
de lavagem era realizado com 
solvente altamente tóxico e 
prejudicial à saúde e por isso 
foi proibido o uso desse pelas 
lavanderias. Desde então a 
DryCleanUSA desenvolveu 
um produto substituto e eco-
logicamente correto para a 
lavagem a seco que não deixa 

dois dias, no máximo, ele volta 
ao supermercado e a peça estará 
prontinha”, ressalta. 

O prazo de entrega das 
peças é outro fator que faz 
a DryCleanUSA se destacar 
perante as outras lavanderias 
da cidade. “Muitas pessoas se 
admiram pelo curto prazo de 
entrega de roupas e não cobrar-
mos nada por isso, mas não, é 
o nosso tempo mesmo, é assim 
que trabalhamos, com eficiên-
cia, agilidade e qualidade”. 

cheiro químico na roupa, tem 
maior eficiência na limpeza 
e não prejudica o meio am-
biente. 

O cuidado com o meio 
ambiente é outro diferencial 
da DryCleanUSA, perante a 
lavagem em casa. De acordo 
com Patrícia, as máquinas da 
lavanderia possuem alta tec-
nologia e utilizam muito me-
nos água e produto, por que 
o sistema sabe exatamente a 
quantidade ideal para aquele 
tipo de tecido, cor e sujidade, 
evitando o desperdício. 

Facilidades 
Visando sempre atender 

bem o cliente, a DryCleanU-
SA realiza o serviço de deli-
very (retirada e entrega) de 
roupas e outros itens a domi-
cílio. “Também vamos à casa 
do cliente retirar as peças de 
roupas e edredons ou outras, 
como por exemplo, aquele 
tapete da sala que sozinho 
o cliente não consegue tirar, 
ou a cortina que é muito alta, 
e para isso, contamos com 
uma equipe especializada”, 
explica. 

A DryCleanUSA também 
oferece serviços para empre-
sas. “Temos muitos clientes 
que trabalham nas empresas 
e que não tem tempo para ir 
a uma lavanderia durante o 
expediente e que precisam 
do serviço. Muito comum 
também é a lavagem de uni-
formes, persianas e tapetes 
das empresas. E assim, nos-
sa clientela tem aumentado 
muito com as indicações, pois 
quando vamos às empresas, 
retiramos e entregamos tanto 
as peças de roupas pessoais 
dos funcionários, como as 
profissionais e tapetes, per-
sianas, etc.”, destaca. 

Uma das novidades prepara-
da pela DryCleanUSA para este 
ano é a instalação de um ponto 
de coleta de roupas, dentro de 
supermercados na cidade. A 
execução da ideia já esta em 
fase de implantação e deve 
acontecer em breve. “É mais 
uma facilidade que queremos 
trazer para os indaiatubanos. 
O cliente vai ao supermercado 
fazer as compras e ali mesmo 
já pode deixar sua roupa para 
lavar ou consertar. E em um ou 

A DryClean está localizada na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1.205, no Ekko Park

JME

Estudantes de Engenharia e Arquitetura fazem doação 
Alunos da faculdade de 

Engenharia e Arquitetura 
(FEA) do Centro Universitário 
Nossa Senhora do Patrocínio 
(Ceunsp) realizaram a doação 
de 14 kits para construção de 
protótipos de veículos movi-
dos a energia alternativa. O 
material foi repassado para a 
Escola Estadual Mirinha To-
nello, de Salto, e será usado 
nas aulas de física e matemá-
tica do Ensino Médio.

A entrega aconteceu na úl-
tima quinta-feira, dia 12, com a 
presença da diretora da escola, 
Marilda de Arruda Marcom 
Quarcioni, e dos professores 
Odila Aparecida Teixeira e 
Fernando Pereira de Carvalho. 
Participaram os coordenadores 
de curso, Scheila Guedes Gar-
cez, Kleber Betini e Marcelo 
Dalla Vecchia, o professor 
Douglas Fontana e alunos 
das engenharias de Produção, 

Ambiental e Sanitária, Meca-
trônica e Elétrica e de Gestão 
da Produção Industrial.

Os kits são para construção 
de carros movidos a energia 
solar e eólica, água e hidro-
gênio, sendo que alguns são 
guiados por controle remoto. 
“Com estes kits nossos alunos 
poderão estudar teoria e prática 
do que vemos na matemática 
e na física”, diz o professor 
Fernando Carvalho.

Para conhecer de perto a 
DryCleanUSA, basta ir até a 
unidade localizada na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 1205, no Ekko Park 
da rotatória do Parque Ecoló-
gico/Colégio Objetivo ou então 
solicite o serviço gratuito de 
delivery. O telefone para con-
tato é 3834-6111. A lavanderia 
funciona de segunda-feira à 
sexta-feira, das 7h30 às 19 
horas, e aos sábados, das 9h às 
13 horas.
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Amizade é tema das aulas de ética do Montreal 

Turma do Tutty realiza 
Macarronada Solidária 

Horário de verão termina na
madrugada  de sábado para domingo

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A 39ª edição do horá-
rio de verão termina 
neste final de semana. 

À meia-noite de sábado para 
domingo, entre os dias 21 e 
22, os relógios devem ser atra-
sados em uma hora. A medida 
entrou em vigor no dia 19 de 
outubro de 2014 e teve 126 
dias de duração, uma semana 
a mais que no ano passado, 
devido ao Carnaval.

O horário de verão vigorou 
em dez estados das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 
além do Distrito Federal. O 
principal objetivo da medida é 
reduzir o consumo de energia 
no horário de pico, registrado 
a partir das 18 horas, aprovei-
tando melhor a luminosidade 
natural.

Com base em dados do 
Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS), entre 
2010 e 2014, o horário de 
verão resultou em economia 
de R$ 835 milhões para os 
consumidores. 

Para a edição 2014/2015 
do horário de verão, a eco-
nomia estimada é de R$ 278 
milhões, 31% menos do que 
na edição passada (R$ 405 
milhões).

Até o fechamento da ma-
téria, a Companhia Paulista 
de Força e Luz (CPFL Pira-

tininga) não soube informar 
o quanto foi economizado 
pelos indaiatubanos no perí-
odo em que vigorou o horário 
de verão.  

Na semana passada, havia 
a possibilidade do horário de 
verão ser prorrogado. Mas na 
quarta-feira, dia 11, após reu-
nião com a presidente Dilma 
Rousseff (PT), o ministro de 
Minas e Energia, Eduardo 
Braga, disse que o governo 
avaliou que não vale a pena 
estender o horário diferen-
ciado

O ministro explicou que, 

com mais um mês de horário 
de verão, algumas localidades 
do País ficariam com um pe-
ríodo da manhã mais escuro, 
acarretando mais consumo 
de energia.  Segundo Braga, 
a economia no final da tarde 
não seria tão expressiva, já 
que o pico de consumo tem 
se deslocado do final da tarde 
para o início da tarde.

Preferência
Para o motorista Antonio 

Carlos Falcão, de 48 anos, os 
dias ficam mais proveitosos 
com o horário de verão. “Gos-

to da parte em que o sol fica 
até quase às 20 horas para se 
por”, ressalta. “O dia é mais 
proveitoso, demora-se mais 
tempo para anoitecer e a gente 
acaba tendo mais disposição 
para fazer as coisas.”

Já o professor de educação 
física, Arthur Gabriel Olivei-
ra, de 24 anos, a mudança 
não interfere em sua rotina. 
“Não tenho problema ou 
preferência por nenhum dos 
dois horários”, salienta. “Mas 
o que mais me atrapalha é a 
adaptação, mas também logo 
me acostumo.”

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Horário de verão termina na madrugada deste sábado para domingo

A Organização  Não-
-Governamental  (ONG) 
Turma do Tutty realiza no 
próximo domingo, dia 22, a 
primeira edição da Macar-
ronada Solidária. O evento 
assistencial acontece das 9h 
às 13 horas, numa área de 
lazer no bairro Veredas da 
Conquista. Além da macar-
rona, haverá ainda serviços 
e atividades de recreação 
aos moradores. 

Entre os serviços dispo-
níveis estão corte de cabe-
lo, orientação jurídica com 
advogado, cadastro para 
castração em cães e gatos, 
vagas de emprego, exame 
de glicemia e pressão, feira 
de doação de livros, pales-
tra sobre prevenção contra 
as drogas, doação de mudas 
e plantas, além do bazar da 
pechincha. 

A criançada também po-
derá se divertir no evento, 
na cama elástica, pula-pula, 
pintura facial e oficina de 
desenho. Haverá ainda aula 
de zumba para as mulheres. 
Todas as atividades são 
gratuitas. 

A partir das 12 horas, 
uma equipe de cozinheiras 

voluntárias servirão a ma-
carronada a população.

Já amanhã, dia 21, have-
rá outra ação social coman-
dada pela Turma do Tutty. 
Kits, com cinco lâmpadas 
econômicas, serão entre-
gues a população do Vere-
das da Conquista. 

Quem quiser ajudar ou 
prestar apoio ao evento, 
basta contatar os organi-
zadores pelo telefone (19) 
9.8118-4990.  

A ONG
O projeto Turma do Tut-

ty nasceu com a finalidade 
de doar brinquedos para 
crianças carentes no mês de 
dezembro, quando atende 
mais de 2 mil crianças. 

Mas com o passar do 
tempo seu trabalho se ex-
pandiu e além dos eventos 
de final de ano, a entidade 
presta assistência a famí-
lias carentes da cidade e 
instituições filantrópicas, 
ONGs, creches e escolas.

A Turma do Tutty aceita 
brinquedos novos e usados 
(em bom estado), roupas 
infantis, material escolar, 
livros.

Lâmpadas serão doadas as casas no Vereadas da Conquista

O assunto “Amizade” foi 
o tema das aulas de Ética do 
Ensino Fundamental 1 e 2 do 
Colégio Montreal de Indaiatuba. 
O objetivo foi integrar os novos 
alunos e ainda proporcionar mais 
interação entre os estudantes, que 
retornaram às aulas. 

De acordo com a psicólo-
ga e professora de Ética, Ana 
Carolina Espanha, as crianças 
aprendem através de modelos 
(seus pais, professores e adultos), 
porém, observam bastante as 
crianças com faixa-etária similar 
a sua, buscando novos aprendi-
zados sempre. Já os adolescentes 
buscam similaridades de gostos e 
pensamentos, os quais encontram 
em seus amigos. 

“O conceito Amizade foi 
tratado com o intuito de desen-
volver a sensibilidade de escuta, 

promover o autoconhecimento e 
trabalhar a empatia, o colocar-
-se no lugar do outro, buscando 
uma interação mais saudável do 
grupo. Ao conviver com o “di-
ferente”, a criança desenvolve o 
conceito de tolerância, aprende 
que existem outras necessidades 

além de suas próprias e absorvem 
novas práticas para lidar com o 
mundo”, explica Ana Carolina.

Nas aulas de Ética do Ensino 
Fundamental 1 foram realizadas 
brincadeiras em que só seria 
possível alcançar os objetivos 
se todos os alunos interagissem 

entre si, através da fala, escuta 
e trocas de ideias. Já no Ensino 
Fundamental 2 foram propostas 
dinâmicas de grupo com o intuito 
de desenvolver, de uma forma 
mais prazerosa e interativa, o 
contato social entre os colegas. 
“Gostei muito da atividade, pois 
me ajudou a conhecer os alu-
nos novos e ampliar as minhas 
amizades”, afirma a aluna Laura 
Holanda, do sétimo ano. 

“O Colégio Montreal está 
sempre atento às relações so-
ciais, entre alunos, professores, 
funcionários e pais. Mais que 
isso, o Colégio busca relações 
afetivas saudáveis e com boas 
trocas de experiências. Por isso, 
dedicamos essa semana à ami-
zade. Foram dias divertidos e de 
muito aprendizado”, conclui a 
professora.

Atividades realizadas com alunos do Ensino Fundamental 1 e 2
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DEMANDA 

CULTURA 

Atendimento na farmácia contará com senhas 

Alunos do Objetivo 
brincam e aprendem 

sobre o Carnaval

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Indaiatuba tem

17 casos de dengue
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba e a população 
local vem mostrando um 
cenário diferente de algu-

mas cidades da região quanto 
o assunto é dengue. Segundo 
o Programa de Combater a 
Dengue, foram registrados 17 
casos de dengue na cidade. 
Foram sete casos autóctones, 
seis importados residentes, 
três importados não residentes 
e um positivo indeterminado.

Os casos de dengue au-
tóctones foram contraídos 
nos bairros: Cecap, Cen-
tro, Jardim Pedroso, Jardim 
Morada do Sol e Juscelino 
Kubitschek. Segundo a Se-
cretaria Municipal da Saúde, 
os três casos importados não 
residentes são de pessoas que 
moram em Cardeal e fizeram 
os exames em Indaiatuba. Já 
os importados, a Secretaria 
informa que não tem como 
controlar a entrada das mes-
mas, apenas oferece os cui-
dados conforme determina o 
Ministério da Saúde, após 
confirmação do caso.

Segundo o coordenador 
do Programa de Combater a 
Dengue, Odenir Sanssão Pi-
vetta, a maioria da população 
colabora na prevenção em 
seus imóveis, mas ainda há 
os inconscientes. “Há ainda 
quem deixa a água acumulada 
em recipientes pelo quintal, 
tambores de coleta de água de 
chuva, pratos de plantas com 

A Prefeitura, por meio 
do Programa de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria 
de Saúde, informa que está 
entregando senhas para os 
usuários até às 16 horas. A 
ação é necessário devido ao 

O Carnaval é uma das fes-
tas mais populares do Brasil 
e faz parte do nosso folclore. 
Nesses dias de folia, as crian-
ças também participam da 
festa. No Colégio Objetivo 
Indaiatuba, os alunos da Edu-
cação Infantil e até mesmo os 
bebês do Berçário podem se 
divertir com as brincadeiras 
de Carnaval promovidas pela 
escola. 

O folclore simboliza a cul-
tura popular e tem grande 
importância para a identidade 
de um povo. Por isso, é funda-
mental que as manifestações 
culturais sejam transmitidas 
de geração em geração. De 
acordo com a coordenadora 
pedagógica da Educação In-
fantil, Maria Angélica Pera-

aumento da demanda de usu-
ários que buscam medicamen-
tos na Central de Assistência 
Farmacêutica da Prefeitura 
localizada no bairro Cidade 
Nova. A Secretaria de Saúde 
visa melhorar o atendimento.

tello, essa é a oportunidades 
de vivenciar o Carnaval, uma 
das manifestações do nosso 
folclore, junto com os amigos 
no ambiente escolar. 

No dia escolhido para brin-
car o Carnaval no Objetivo, 
os alunos podem se fantasiar 
e brincar com confete e ser-
pentina ao som das músicas 
de Carnaval. “Promover uma 
festa de Carnaval na escola é a 
forma de aproximarmos o fol-
clore da realidade dos alunos. 
A música e as fantasias estimu-
lam o imaginário e permitem 
que eles entrem em contato 
com a manifestação artística 
do Carnaval, com suas cores 
e ritmos. E com essa alegria 
eles se divertem e aprendem”, 
explica a coordenadora.

O secretário Municipal de 
Saúde, José Roberto Stefani, 
declarou que a Farmácia do 
bairro Cidade Nova atende 
Unificada, de Alto Custo, 
Popular e a Central de Tria-
gem. “São cerca de dois mil 
pacientes por dia. Eles podem 
retirar medicamentos nas suas 
unidades de origem, hoje 
temos farmácias novas e in-
formatizadas nas unidades do 
PSF Carlos Aldrovandi, UBS 
João Pioli e PSF do Parque 
Corolla. Medicamentos de 
para diabetes e hipertensão 
podem ser retirados gratuita-
mente em farmácias da rede 
conveniada da “Farmácia 
Popular do Governo Federal.”

José Roberto destacou que 
vai orientar os profissionais da 
rede de saúde que façam a pós 

maior coleta de larvas e outros 
recipientes”, ressalta.

Segundo ainda Pivetta, as 
denúncias feitas pela popu-
lação são fundamentais no 
combate à dengue. O coorde-
nador ressalta que atualmente 
as piscinas ainda também são 
um problema principalmente 
as pessoas que tem casa para 
locação e/ou desabitadas, ou 
de veraneio para finais de 
semana que não fazem trata-
mento adequado. 

Em 2014, 247 pessoas 
foram diagnosticadas com 
Dengue. 

Trabalho
Para a próxima semana, 

os trabalhos estarão concen-
trados no Jardim Sevilha, 
Parque São Lourenço, Portal 
do Sol e Jardim Morada do 
Sol. “A coleta de larvas tem 
todo dia em qualquer bairro 
do Município. A equipe está 
focada em atividades de busca 
ativa e bloqueio de criadouros 
em casos suspeitos e positi-
vos da doença notificados”, 
diz. “Se não tiver notificado, 
não trabalhamos com relatos 
de casos de dengue sem ser 
oficial.”

Em 2015, a equipe de 
combate à dengue já realizou 
4.662 ações diversas, sendo 
1.250 Casa a Casa e 3,1 mil 
Avaliação de Densidade Lar-
vária (ADL). Oito terrenos 
foram notificados.

Os sintomas da dengue 
são: febre, usualmente entre 
dois e sete dias, apresente 
duas ou mais das seguintes 
manifestações: náuseas, vô-
mitos, dor muscular, dores 
nas juntas articulares, dor de 
cabeça, dor atrás dos olhos, 
manchas vermelhas pelo 
corpo.

consulta e informe o paciente 
onde buscar o medicamento 
em um endereço próximo 
de sua residência. “Quere-
mos informar que existe a 
Farmácia Popular do Brasil, 
localizada na Rua Candelária 
no Centro e que tem 107 itens, 
basta a pessoa ter a receita 
médica ou odontológica para 
comprar medicamentos por 
preços muito acessíveis. Esta 
exigência é para evitar a au-
tomedicação, que pode causar 
intoxicações.”

O secretário explica que 
muitas vezes pacientes de 
outros municípios tentam 
buscar medicamentos, mas 
não é possível atender. “A 
Lei do Ministério da Saúde 
não permite, o recurso para 
medicamentos é distribuído 

para os municípios. Indaiatu-
ba é responsável em atender 
apenas os seus moradores. 
Porém estamos estudando 
uma maneira, para organizar 
melhor o serviço e atender 
cada vez melhor o nosso 
contribuinte. Enquanto não 
acontece o cadastro dos mo-
radores da Região Metropo-
litana de Campinas. Para usar 
o serviço o usuário deve ser 
comprovadamente morador 
de Indaiatuba, ter cartão do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a receita médica”.

A Assistência Farmacêuti-
ca, que envolve as Farmácias: 
Unificada, de Alto Custo e Po-
pular. O Centro de Assistência 
Farmacêutica de Indaiatuba à 
rua Regente Feijó, 187, Cida-
de Nova. 

Reforma 
A partir do dia 23 de feve-

reiro, o prédio da farmácia do 
Jardim Morada do Sol (anti-
go Ambulatório de Pediatria) 
começa a ser reformado. Os 
usuários da rede devem fazer a 
retirada na Unidade de Saúde 
do parque Corolla ou no Jardim 
João Pioli. A obra deverá ficar 
pronta no segundo semestre de 
2015. O projeto de reforma e 
ampliação será realizado pela 
Secretaria Municipal de Plane-
jamento Urbano e Engenharia

Após a reforma, a unidade 
terá a Farmácia Unificada e da 
Farmácia de Alto Custo. No 
espaço terá o serviço social da 
saúde para os encaminhamen-
tos e triagem dos moradores do 
Jardim Morada do Sol, Farmá-
cia de Alto Custo. Entrega das senhas deve ocorrer até às 16 horas, segundo a Prefeitura 

Alunos do Objetivo brincam no Carnaval

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

DIVULGAÇÃO 

Agentes seguem com os trabalhos no combate à degue

SCS/PMI
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CULTURA & LAZER
Sereno vence Carnaval local pela 5º vez consecutiva                        

TEATRO        

Marco Luque se apresenta no Ciaei em março 

Santa Cruz crítica votação 
e desrespeita regulamento

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

A escola de samba Aca-
dêmicos do Sereno 
foi a grande campeã 

do Carnaval 2015 de Indaia-
tuba. A escola obteve 65% 
dos votos da enquete realizada 
no site da Prefeitura, após o 
desfile. Este foi o 5º título 
consecutivo do Sereno e o 27º 
de sua historia. Já na categoria 
Blocos de Carnaval, a Pastoral 
da Juventude não teve concor-
rente e por isso levou o prêmio 
de campeão.

Vice-campeã, a Imperador 

de Santa Cruz lamentou a der-
rota e criticou o modo como 
a escolha da campeã é feita. 

A primeira colocada le-
vou o prêmio de R$ 35 mil, a 
segunda R$ 25 mil e o bloco 
R$ 8 mil. A enquete avaliou 
as escolas em cinco quesitos: 
comissão de frente, bate-
ria, samba enredo, fantasia e 
mestre-sala e porta-bandeira. 
A Acadêmicos do Sereno foi 
melhor avaliada nos quesi-
tos fantasia e mestre-sala e 
porta-bandeira, com 67% dos 
votos. Já a Imperador teve um 
melhor aproveitamento nos 
quesitos comissão de frente e 

samba enredo, com 35% dos 
votos.

Com o enredo “Preservar 
e Proteger, é a Missão que 
o Sereno Traz Para Você”, a 
escola entrou na avenida com 
400 componentes, três carros 
alegóricos e diversas alas. De 
acordo com o carnavalesco da 
escola, Eder Farias, mesmo 
com a mudança do desfile de 
domingo para segunda-feira, 
dias 15 e 16 respectivamente, 
devido a forte chuva, a apre-
sentação transcorreu sem pro-
blemas. "O título é da escola, 
é de toda a comunidade. É 
uma surpresa, mas também já 

esperávamos por que fizemos 
uma apresentação impecável. 
Não desfilar no domingo 
favoreceu por que a chuva ia 
acabar com a festa, então na 
noite seguinte conseguimos 
mostrar tudo aquilo que foi 
planejado e fazer uma festa 
linda”, disse. 

O presidente da escola 
e um dos compositores do 
samba enredo deste ano, Jorge 
Luis Lepinsk, o Pepo, come-
morou o título e afirmou que 
mesmo com a sequência de 
troféus, o trabalho continua. 
“Nós não nos acostumamos 
a ganhar, por que se fizermos 
isso começaremos a apresen-
tar um Carnaval feio e a po-
pulação espera muito de nós 
e da festa de Indaiatuba. Mas 
estamos muito felizes por que 
estamos mantendo a sequên-
cia de títulos”, festejou. 

 
Mudanças 

Este ano todos os eventos 
de Carnaval em Indaiatuba 
foram realizados na segunda-
-feira, dia 16. A chuva forte 
impediu a realização do Des-
file de Carnaval na noite de 
domingo e o evento foi trans-
ferido para a segunda, quando 
também aconteceu o Carnaval 
das Marchinhas, na Praça Pru-
dente de Moraes. Mesmo com 
eventos paralelos, os organi-
zadores calculam que cerca de 
20 mil pessoas prestigiaram 
e se divertiram no Carnaval 
indaiatubano.

Acadêmicos do Sereno comemora mais um título no Carnaval de Indaiatuba, o 27º da história

A premiação da escola 
campeã foi marcada por algu-
mas críticas da vice-campeã, 
a Imperador de Santa Cruz, e 
a notícia de descumprimento 
do regulamento do desfile. 
De acordo com as normas, 
o número mínimo de com-
ponentes na ala das baianas 
é de 20 pessoas. No entanto, 
a Imperador de Santa Cruz 
teria entrado na avenida com 
apenas quatro baianas. 

O descumprimento foi 
confirmado pelo secretário 
municipal de Urbanismo e 
Meio Ambiente, José Carlos 
Selone, que explicou que a 
justificativa da escola, foi que 
com a mudança da data do 
desfile alguns componentes 
não puderam desfilar. “Nós 
entendemos a explicação 
da escola e como o Sereno 
informou que não irá entrar 
com um pedido de desclassifi-
cação, tudo ficará como está”, 
informou. 

O presidente do Sereno, 
Jorge Luis Lepinsk, o Pepo, 
confirmou que não entrará 
com pedido de desclassifica-
ção. “Se o Sereno tivesse per-
dido nós entraríamos. Como 
eles já fizeram conosco em 

2009 e fomos desclassifica-
dos. Mas acho que a votação 
do público provou que nosso 
trabalho foi bem feito, então 
não vamos mexer com isso, 
vamos só comemorar essa 
vitória merecida”, promete. 

Reclamação 
A forma da escolha da 

campeã, no caso a enquete, 
também foi alvo de críticas 
por parte do presidente do 
Santa Cruz, Paulo Marcelo 
Santos. “Não é um modo 
justo, o certo é que se tenha 
uma banca com juízes, que 
conhecem o Carnaval tecni-
camente”, critica.

Questionado, o secretário 
informou que a enquete foi 
implantada há três anos e que 
foi um acordo entre as escolas. 
“As agremiações concorda-
ram que fosse na forma de en-
quete, por isso ela se mantém. 
Se no ano que vem eles não 
concordarem, voltaremos a ter 
a banca julgadora”, explica. 

Selone finalizou expli-
cando que, com a mudança 
do dia do desfile, os votos 
computados na segunda-feira 
antes da apresentação foram 
descartados.

GIULIANO MIRANDA

O humorista e integrante do 
programa Custe o Que Custar 
(CQC), Marco Luque, traz 
novamente para Indaiatuba o 
seu stand up “Tamo Junto”. 
O espetáculo acontece dia 6 
de março, às 21 horas, na sala 
Acrísio de Camargo do Centro 
Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei). Os 

Espetáculo acontece 
dia 6 de março e os 
ingressos já estão à 
venda

DIVULGAÇÃO

ingressos já estão à venda. 
Essa é a segunda vez que o 

humorista apresenta o “Tamo 
Junto” na cidade, sendo a pri-
meira vez em março de 2013. 
Com personagens conhecidos 
como o motoboy “Jackson Fai-
ve” e o taxista “Silas Simples-
mente”, Marco Luque conta 
histórias de sua vida de uma 

forma inusitada, argumentando 
assuntos do cotidiano com o 
público e lembrando histórias 
de alguns acontecimentos pes-
soais. 

Os ingressos para o espetá-
culo já estão à venda em Indaia-
tuba na Livraria Lasselva (Rua 
13 de Maio, 839), ou pelo site 
www.bilheteriarapida.com.br. 
Os valores são de R$ 70 inteira 
e R$ 35 meia. A faixa etária é 
de 14 anos. 

Carreira 
Há 10 anos o ator e humo-

rista Marco Luque pendurou as 
chuteiras de jogador de futebol, 
tornando-se ator. Envolvido 
no teatro desde a infância, 
Luque partiu para o humor e 
atualmente integra a bancada 
do programa CQC na Band. 
Também mantém um quadro 
de humor na Rádio Mix e fez 
parte por três anos do elenco 
da Terça Insana, apresentando 
personagens hilários que con-

quistaram o público. 
Ele trabalhou na “Compa-

nhia dos Ícones” e no “Quar-
teto em Ri Maior”. Participou 
do grupo Comédia ao Cubo, 
dublou filmes, foi locutor, fez 
diversas campanhas publici-
tárias, atuou nos espetáculos 
“Tudo Pela Fama”, “Quando 
as Máquinas Param”, “O Auto 
da Barca do Inferno” e “Inês” 
e participou do seriado Carga 
Pesada da Rede Globo.

Em 2014, Luque foi  no ci-
nema em dois trabalhos: “Belli-
ni e o Demônio” e “Rinha”, 
onde interpreta Wilson, que é 
dono de uma das lutadoras de 
vale-tudo.

Após larga experiência nos 
palcos, descobriu recentemente 
seu talento de “Cara Limpa” 
também no stand-up comedy. 
No formato se apresenta com 
o grupo “A Divina Comédia”, 
“Improvável” espetáculo de 
improviso da companhia Os 
Barbixas e “Comédia ao Vivo”. 

A chuva até voltou no iní-
cio da noite de segunda, mas 
bem mais fraca, e o desfile das 
duas agremiações transcorreu 
sem maiores problemas na 
“avenida do samba”, montada 
na marginal esquerda do Par-
que Ecológico, na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé. 

Após as apresentações 
das escolas, os chuviscos 
se transformaram em chu-
va intensa, mas segundo a 

organização, os foliões que 
já estavam no Parque Eco-
lógico permaneceram para 
conferir o show da banda de 
Caíque Araújo e dos grupos 
de dança Swingueira Negra 
e Ritmo Zumba. O show de 
axé estava programado para 
acontecer a partir das 20 
horas, mas com a mudança 
do desfile para a segunda, a 
festa começou mais tarde e 
se estendeu até o início da 
madrugada.

SCS/PMI

Imperador do Santa Cruz também fez bonito na “passarela do samba” 
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Autor de assassinato em loteamento é preso 

APREENSÃO 

JARDIM ESPLANADA

Fiscalização apreende frutas em comércio 

Carros que terim sido usados em cobertura de roubos são localizados 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

A Guarda Civil prendeu 
na noite de sábado, 
dia 14, o segurança 

Adão Paulino dos Santos, de 
44 anos, acusado de assassinar 
o encarregado Evaristo Alves 
Soares, de 32 anos, no canteiro 
de obras do loteamento Cam-
po Bonito. O crime aconteceu 
no dia 30 de novembro de 
2014. Santos foi detido em 
uma lanchonete do Jardim 
Morada do Sol e confessou 
o crime. 

De acordo com informa-
ções dos guardas que fizeram a 
prisão, eles realizavam patru-
lhamento de rotina pelo bairro 
quando foram abordados por 
uma testemunha. Ela infor-
mou que estava em um bar 
próximo quando um homem 
entrou no local e contou a 
alguns conhecidos que trazia 
uma arma de fogo em seu car-

As forças policiais de 
Indaiatuba, com auxílio do 
sistema de monitoramen-
to veicular do Centro de 
Operações e Inteligência 
(COI), localizaram dois 
automóveis que podem ter 
sido usados em cobertura 
de roubo no dia 6 de janei-
ro de 2015 a uma residên-
cia no Jardim Esplanada.

O fato ocorreu na úl-
tima terça-feira , dia 17,  
quando o automóvel pas-
sou área monitorada e os 
integrantes do Centro de 
Operações, Atendimento e 

ro, um Fiat Prêmio vermelho. 
A guarnição se dirigiu ao 

bar indicado, localizado na 
Rua Antônio Brunette, antiga 
23, onde avistou estacionado o 
veículo indicado pela testemu-
nha. Os guardas visualizaram 
também o homem descrito 
pelo informante e realizou a 
abordagem à Silva. 

Indagado, o segurança de 
pronto confirmou que possuía 
um revólver calibre 38 dentro 
do carro e que andava com a 
mesma, pois havia matado um 
homem e desde então vinha 
recebendo ameaças de morte. 
O segurança esclareceu ainda 
que a arma foi a mesma utili-
zada no assassinato 

O segurança foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia, 
onde recebeu voz de prisão por 
porte ilegal de arma. Durante 
os trâmites legais, a autoridade 
policial negou a possibilidade 
de fiança devido aos antece-
dentes criminais de Silva e do 

Despacho(Coade) informa-
ram, via rádio, às guarni-
ções da Policia Militar e da 
Guarda Civil. Uma equipe 
da PM localizou o Stilo, 
no Jardim Esplanada e a 
Guarda Civil encontrou um 
Palio, suspeitos de serem 
usados na cobertura de um 
assalto a uma residência no 
Jardim Esplanada.

No carro abordado pela 
Po l í c i a  Mi l i t a r  hav iam 
três pessoas,  todos com 
passagens criminais. Eles 
informaram que estavam 
em companhia de um ca-

indiciamento pelo assassinato 
no bairro Campo Bonito, em 
2014.

Após prestar depoimento, 
Silva foi conduzido à Cadeia 

sal com Palio prata e que 
tinham vindo para Indaia-
tuba “fazer umas fitas”. No 
Pálio encontrado pela GC 
haviam mais duas pessoas. 

Os c inco integrantes 
e  os  au tomóveis  foram 
encaminhados para a De-
legacia, onde a autoridade 
de plantão, após o reco-
nhec imen to  da  v í t ima , 
indiciou os três integrantes 
do Stilo e apreenderam os 
dois veículos para futuras 
investigações por parte do 
Serviço de Investigações 
Gerais (SIG). 

Pública de Campinas. 

Crime 
O assassinato do encarre-

gado Evaristo Alves Soares 

Assassinato em loteamento aconteceu em 30 de novembro do ano passado 

COMANDO UNO

aconteceu na tarde de do-
mingo, dia 30 de novembro. 
Uma testemunha contou que a 
vítima e Silva haviam iniciado 
uma briga e que o segurança, 

embriagado, chegou a invadir 
o alojamento onde Soares 
estava. Mais tarde, depois que 
o encarregado terminou com 
suas funções, ele foi aborda-
do pelo segurança e ambos 
começaram a discutir. 

A testemunha relatou que 
presenciou a vítima deferir 
um tapa na cara do seguran-
ça e que resolveu intervir na 
discussão. Porém, antes que 
tivesse êxito, Silva sacou a 
arma e efetuou um disparo 
contra a vítima. Soares ainda 
correu até as proximidades da 
cantina, porém caiu no chão, 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu no local.

Após o crime, Santos fu-
giu em um veículo Prêmio, 
que foi localizado dias depois 
pela Guarda. Na ocasião, os 
guardas estiveram na resi-
dência do acusado, porém só 
encontraram seus dados para 
o indiciamento.

O Departamento de Fisca-
lização com apoio da Guarda 
Civil de Indaiatuba realizou na 
quinta-feira, dia 12, a apreensão 
de 36 sacos de laranja, nove 
abacaxis, 11 melancias e 13 cai-
xas plásticas. O material estava 
sendo comercializada de forma 
irregular pela cidade. O ven-
dedor já havia sido orientado e 
notificado em outras ocasiões.

Dessa vez, ocorreu a apre-
ensão do produto e aplicação 
da multa de 75,19 Unidade 
Fiscais do Estado de São Paulo 
(Ufesp), que corresponde à R$ 
1.597,78. Os produtos foram 
divididos e doados as institui-
ções sem fins lucrativos: Irmã 
Dulce, Lar de Velhos, Apae e 
Lar São Francisco.

SCS-PMI

DIVULGAÇÃO

Segundo o Departamento de Fiscalização, vendedor já havia sido notificado

Os três integrantes do automóvel Fiat Stilo foram presos e os veículos apreendidos 

ACIDENTE Um ônibus da Viação Indaiatuba colidiu contra um poste de energia elétrica no 
Jardim Adriana, na tarde de quinta-feira, dia 12. O motorista do teria passado mal e perdido 
o controle do veículo. Apesar do susto ninguém saiu ferido do incidente. Em decorrência da 
colisão, a energia elétrica no local foi interrompida, mas reestabelecida momentos depois.

COMANDO UNO
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TRAGÉDIA CRIME 

EM ASSALTO                                                                         

Morador local morre em 
Santa Catarina 

Homem é baleado
na Raia de Remo 

Preso homem que atirou 
em guarda civil 

O ajudante  Micha-
el Roberto da Sil-
va Batistela, de 18 

anos, morreu na noite de 
segunda-feira, dia 16, após 
nove dias em estado de coma 
no Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc). 
Batistela se envolveu em 
uma briga na madrugada 
de domingo, dia 8, na saída 
de um baile funk no Jardim 
Recreio Campestre Joia.                                                                  

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão ,  a mãe 
do jovem, a operadora de 
máquinas Ladyjane Franci-
nete Mendonça Rodrigues 
da Silva, disse que o filho 
estava numa casa noturna 
da cidade, com o primo 
e dois amigos, quando se 
envolveu em uma briga. “O 
primo dele me contou que 
um deles trombou com um 
homem e que os grupos se 
estranharam. Logo depois de 
dispersaram, mas para evitar 
confusão, ele, o primo e os 
amigos optaram por irem 
embora mais cedo. Fora da 
festa, esles foram surpre-
endidos por várias pessoas, 
algumas de moto, e a briga 
começou”, conta. 

Segundo Ladyjane, o filho 
viu que o primo estava sendo 

agredido e tentou intervir, foi 
quando os agressores o derru-
baram no chão e começaram 
a pisoteá-lo. Batistela até 
teria tentado fugir, porém de 
acordo com a mãe, ele havia 
ingerido bebidas alcóolicas 
por isso não teria conseguido 
ir muito longe. 

Batistela foi encontrado 
desmaiado e muito ferido. 
Ele foi levado ao Haoc, onde 
ficou internado em estado de 
coma por nove dias. Na noite 
de segunda-feira, o jovem 
não resistiu aos ferimentos 
e faleceu.  

De acordo com a mãe, 
Batistela ia com frequência 
ao local para se divertir com 
os amigos. “Ele gostava mui-
to de ir lá, de namorar, se di-
vertir com os amigos. Era um 
menino ótimo, ia completar 
um mês no emprego e estava 
muito feliz. É uma tragédia e 
uma crueldade o que fizeram 
com ele”, lamenta. 

Ladyjane contou que já 
esteve na delegacia para 
prestar depoimento à polí-
cia, que está investigando o 
caso. “Estamos confiantes 
que a polícia pegue logo 

este criminoso e quem mais 
esteja envolvido na morte 
do meu filho. Soubemos que 
não é a primeira vez que este 
homem e os amigos de meu 
filho se estranharam dentro 
da festa”, ressalta. “Inclu-
sive soube que ele anda 
armado e tudo mais, porém 
não temos provas e também 
havia muita gente envolvida 
na briga, por isso temos que 
aguardar as investigações da 
polícia e rezar para que ele 
seja preso, para que não faça 
isso com o filho de outra 
pessoa.”

REPRODUÇÃO

Michael Roberto da Silva Batistela, de 18 anos, faleceu após nove dias internado

A Polícia Civil prendeu na 
noite de quinta-feira, dia 12, 
o ajudante geral Jhonatan Ro-
drigues da Cruz, de 24 anos, 
acusado de envolvimento no 
assalto a um guarda civil na 
noite de quarta-feira, dia 11. 
Cruz ainda indicou os outros 
dois comparsas do crime, 
sendo um deles o responsável 
pelo disparo que acertou o 
guarda. Até o momento os 
outros dois criminosos ainda 
não foram presos. 

Policiais do Setor de In-
vestigações Gerais (SIG) 
da Polícia Civil chegaram 
ao ajudante depois de veri-
ficarem as câmeras de mo-
nitoramento, em busca do 
veículo que as testemunhas 
informaram que os crimino-
sos haviam fugido. 

Após passarem a ma-
drugada na verificação das 
imagens, os investigadores 
conseguiram identificar o 
veículo Santana, com placas 
de Salto, registrado em nome 
de Cruz. 

De posse do endereço do 
suspeito, os investigadores 
foram até Salto onde conse-
guiram localizar a casa do 
ajudante. Indagado, o homem 
confessou que usou seu carro 
para dar cobertura aos dois 
homens que realizaram o 
assalto ao guarda, sendo eles 
Sidnei Batista Rodrigues e 
Raphael Henrique de Cam-
pos. 

Cruz negou que soubesse 
do roubo, porém admitiu que 
os amigos queriam levar o 
carro dirigido pelo cunhada 
do guarda civil. Ele informou 
ainda que viu a abordagem 
da dupla, ouviu os disparos 
e que o revólver era portado 
por Campos. 

De posse do endereço dos 
comparsas de Cruz, os inves-
tigadores foram para a casa 
de Rodrigues. De acordo com 
a irmã do mesmo, há muito 
ela não o via, porém autori-
zou a revista dos policiais ao 
quarto do irmão. No local, 
os policiais encontraram um 
tênis, compatível com o outro 
par encontrado na cena do 
crime. 

Já na casa de Campos, o 
pai do mesmo também au-
torizou a entrada dos inves-
tigadores, que encontraram 
em seu quarto a camiseta e 
o boné usados na noite do 
crime, descrito pelo guarda 
civil como sendo do autor 
dos disparos. 

O pai de Campos até con-
seguiu entrar em contato com 
o suspeito, porém ao saber 
da presença dos policiais, o 
mesmo informou que não 
retornaria para casa. 

Diante disso, o ajudante 
geral Cruz recebeu voz de 
prisão por participação na 
tentativa de latrocínio. Após 
ser trazido para Indaiatuba, o 
mesmo prestou depoimento 
e foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Campinas, Já 
Campos e Rodrigues terão 
as prisões preventivas solici-
tadas ao Ministério Público. 

O assalto 
A tentativa de assalto 

ocorreu quando a cunhada 
do guarda civil chegava a sua 
residência, onde ambos mo-
ram. Ela contou que como de 
costume o guarda veio abrir 
o portão para que ela entrasse 
com o carro e foi nesse instan-
te que surgiram dois homens 
armados com revólveres, e 
um deles rendeu a mulher. 

Um dos assaltantes avis-
tou Araújo e gritou ao com-
panheiro “Cana, Polícia, Po-
lícia”, dando a entender que 
conhecia o guarda civil. Em 
seguida, segundo testemunho 
da cunhada, os assaltantes 
começaram a atirar contra 
Araújo que foi atingido no 
braço esquerdo. 

Mesmo baleado, o guarda 
conseguiu efetuar disparos 
contra os assaltantes, que 
tentaram fugir no carro da 
cunhada do guarda. Porém, a 
dupla não conseguiu levar o 
carro e fugiu a pé. 

O guarda civil baleado 
foi socorrido ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), onde passou por ci-
rurgia para a retirada da bala. 

REPRODUÇÃO

Jhonatan Rodrigues da Cruz 
confessou ter dado cobertura aos 
autores da tentativa de assalto

O advogado e pastor da Igreja 
do Evangelho Quadrangular, no 
Jardim Morada do Sol, Izaias 
Ferreira, de 44 anos, morreu em 
um acidente de carro no último 
sábado, dia 14. O veículo em que 
Ferreira estava colidiu contra um 
caminhão em uma Rodovia de 
Garuva, Norte de Santa Catarina. 
Ume menina de nove anos, que 
também estava no carro, ficou  
apenas ferida. 

De acordo com a Polícia Mi-
litar Rodoviária, o motorista de 
46 anos que conduzia o caminhão 
Mercedes Benz 608, com placas 
de Joinville/SC, quando perdeu 
o controle da direção e invadiu a 
pista contrária. O caminhão bateu 
de frente com o Renault Clio, no 
qual Ferreira era passageiro. O 
advogado faleceu ainda no local 

do acidente.
A Polícia realizou o teste 

do bafômetro no motorista do 
caminhão e o resultado foi de  
0,88 de álcool no sangue. Ele foi 
conduzido à Delegacia de Polícia.

REPRODUÇÃO

Izaias Ferreira, de 44 anos, fale-
ceu ainda no local do acidente

O segurança Alexandre 
Rodolfo Sarti, de 45 anos, 
foi alvejado com dois tiros 
no peito na noite de sexta-
-feira, dia 13, no barco da 
Raia de Remo, na Avenida 
Engenheiro Fábio Rober-
to Barnabé, marginal do 
Parque Ecológico. O autor 
dos disparos ainda não foi 
localizado.

A guarda civil foi re-
quisitada para averiguar 
a denúncia de um homem 
caído no local. Ao chegarem 
à área, percebeu uma gran-
de aglomeração de pessoas 
e no solo um homem com 
ferimentos no peito. 

Aos guardas, Sarti contou 
que de posse de um canivete 
ameaçou um homem desco-

nhecido, aparentemente usu-
ário de crack. Diante disso, o 
referido homem sacou uma 
arma de fogo e efetuou dois 
disparos em sua direção, 
fugindo em seguida. 

De acordo com os guar-
das, a vítima não soube dar 
outras características do 
autor dos disparos e só afir-
mou tratar-se de um usuário 
de drogas.  

O segurança foi então 
socorrido para o Pronto 
Socorro do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). A polícia técnica 
esteve no local. Na área 
também foram localizados 
um óculos de grau e uma 
bicicleta. Até o momento 
ninguém foi preso. 
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Disputas são retomadas nos 
campeonatos locais 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

COPA SOL-SOL 

BASQUETE 

Seis times já estão garantidos nas quartas 

Palmeiras realiza ‘peneiras’ no dia 28

Após pausa para o 
Carnaval, os princi-
pais campeonatos em 

disputa na cidade voltam a ter 
rodada no final de semana. No 
próximo domingo, dia 22, a 
bola volta a rolar na Superco-
pa Vila Avaí, Copa Arena de 
Futsal e Copa Itaici Máster 50. 

A disputa mais emocio-
nante será no futsal, com os 
jogos válidos pelas semifinais 
da Copa Arena, campeonato 
organizado pelo Clube 9 de 
Julho, nas categorias até 35 
anos e acima de 35 anos. 

Na primeira categoria, o 
primeiro confronto está mar-
cado às 8 horas, quando jogam 

Pelo menos seis times 
já estão classificados para 
as quartas de final da Copa 
Sol-Sol de Futsal. Há apenas 
duas vagas em aberto para 
a próxima fase. Amanhã e 
terça-feira, dias 21 e 24, acon-
tecem às partidas decisivas 
válidas pela última rodada 
da primeira fase. Todos os 
oitos confrontos ocorrem no 
ginásio da Sol-Sol.

No Grupo A, estão garanti-
dos na fase seguinte o Humble 
(com 16 pontos), União Tri-
buna (14) e Cebi Futsal (13). 

A última vaga da chave 
deve ficar entre Otro Iskema, 
com nove pontos, e/ou Sem 
Chance, com sete. A primei-
ra equipe joga terça-feira, às 
18h50, contra o Galáticos/
Óptica Life. Já o Sem Chan-
ce tem tarefa difícil. Além 
de torcer por um tropeço do 
Otro Iskema, terá que vencer 
a fortíssima equipe do União 

A Sociedade Esportiva Pal-
meiras realiza no próximo dia 
28 (sábado), duas peneiras para 
atletas da categoria Sub-14 
(nascidos em 2001) e Sub-12 
(nascidos entre 2003/2004). 
Os testes acontecem a partir 
das 8 horas, no quarto andar do 

Jardim Califórnia x Vila Avaí. 
Logo em seguida, às 9 horas, 
a Vila Furlan busca a classifi-
cação diante da Vila Castelo 
Branco. 

Na categoria acima dos 
35 anos, a partir das 10 horas, 
Vila Homero duela contra 
o Jardim América. Já às 11 
horas, fechando as semifinais, 
o confronto será entre Jardim 
Pau Preto x Vila Maria Helena. 

Jogos acirrados também 
vão marcar a rodada na Su-
percopa Vila Avaí, que de-
finirá os classificados para a 
próxima fase nos grupos A e 
B. No primeiro confronto, às 
8h30, LBC e Outro Esquema 
cumprem tabela no Grupo A, 
pois já estão eliminados. 

No segundo confronto da 

Tribuna, também na terça-
-feira, às 19h50. 

Os outros três times classi-
ficados para as quartas de final 
estão na Chave B. São eles: 
Borussi (15 pontos), Meninos 
do G5 e Sol-Sol, ambos com 
13 pontos cada. A última vaga 
deve ficar entre Manchester 
e/ou Shalke 83/Betão Motos/
Tamandaré Tintas. 

Com 12 pontos, o Man-
chester joga amanhã contra o 
Borussia/XII de Junho/Shock 
Equipamentos, às 16h20. Já 
o Shalke 83 torce para uma 
derrota do Manchester, mas 
também precisa vencer o 
Atletas de Cristo/Uniton, no 
jogo das 12h50. 

Na rodada de amanhã, 
jogam ainda Sol-Sol x União 
Centro Esportivo (às 13h50), 
Meninos do G5 x Elite/Tigres 
Azuis (14h40), Futsal Futuro 
x Cebi (às 15h30). Ainda na 
terça-feira, às 20h40, Humble 

prédio de quadras da sede social 
do clube. 

Os interessados deverão 
comparecer ao local trajando 
adequadamente para a prática 
do esporte, além de estarem 
portando documento original. 
A quadra onde será feita a 

chave, às 9h30, Amigos do 
Cachorrão e União Tribuna 
fazem o clássico da rodada 
para definir quem vai garantir a 
primeira colocação. Cachorrão 
e Tribuna estão nas respectivas 
primeira e segunda coloca-
ções, ambos com seis pontos. 

Pelo grupo B, às 10h30, 
jogam XVI de Janeiro e Crois-
sant & Cia. Atualmente na 
terceira colocação, com três 
pontos, o Croissant depende 
de suas próprias forças para 
seguir na segunda fase. Por 
outro lado, só um milagre ga-
rante o XVI na fase seguinte. 
A equipe está na lanterna da 
competição, com um ponto, 
e precisa vencer e torcer por 
tropeços de SPQV-B ou Ba-
canas Lanches. 

x Olímpia Futsal completam 
a última rodada da primeira 
fase. 

Na disputa pela artilharia 
da competição, João Paulo 
(Cebi Futsal) segue na frente 
com 18 gols marcados. Clau-
dinei (Borussia) balançou as 
redes em 15 oportunidades 
e Eriton (Manchester) fez 14 
gols. 

Rodada 
No sábado e na última 

terça-feira, dias 14 e 17, acon-
teceram as partidas válidas 
pela quinta rodada. Os resul-
tados foram: Olímpia 3 x 4 
Galáticos, Sem Chance 0 x 2 
Humble, Otro Iskema 6 x 4 
Futsal Futuro, Borussia 6 x 2 
Meninos do G5, Cebi Futsal 
4 x 4 União Tribuna, Elite 
3 x 7 Shalke, União Centro 
Esportivo 1 x 9 Manchester e 
fechando a rodada Atletas de 
Cristo 0 x 1 Sol-Sol.

“peneira” fica localizada na 
Rua Turiassú, 1.840, no bairro 
Perdizes, em São Paulo. 

O teste do Sub-12 acontece a 
partir das 8 horas, enquanto que 
o Sub-14 realiza às 10 horas. 

Serão avaliados os atletas 
que comparecerem nos dias e 
horários marcados correspon-
dentes às suas categorias, sem 
exceções. Nenhuma taxa será 
cobrada para a participação dos 
candidatos. 

As categorias de base do 
basquete do Palmeiras disputam 
atualmente o Campeonato da 
Grande São Paulo e o Campeo-
nato Estadual. Em 2013, o clube 
teve o melhor desempenho da 
história de sua base e da Fede-
ração Paulista de Basketball, 
ao conquistar seis títulos e dois 
vices.

Dúvidas
Mais informações sobre as 

“peneiras” na secretaria espor-
tiva do clube, pelo telefone (11) 
3874-8131, ou pelos e-mails 
lucas.costa@palmeiras.com.
br e gustavo.rocha@palmeiras.
com.br.Testes para a base do Palmeiras acontecem no próximo dia 28 

Domingo tem rodada decisiva na Copa Arena de Futsal, no ginásio do Clube 9  de Julho

DIVULGAÇÃO

FABIO MENOTTI/AGÊNCIA PALMEIRAS/DIVULGAÇÃO

As duas equipes, inclusive, 
fazem o confronto entre o líder 
e o vice-líder do Grupo B, às 
11h30. Os dois times também 
só dependem de si para ir à 
próxima fase do campeonato. 
Todas as partidas estão mar-
cadas para o campo da Vila 
Avaí. 

Máster 
O futebol também é des-

taque na Copa Itaici Máster 
50, organizada pela Associa-
ção Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa). Também no 
domingo, a bola volta à rolar 
no confronto entre Vera Cruz 
x Moscou, às 8h50, em Carde-

al. No mesmo horário, mas no 
Parque Indaiá, jogam 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. 
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Primavera tem dois desafios fora de casa 
JEAN MARTINS

Após conquistar  a 
primeira vitória em 
casa, por 2 a 0 sobre 

o Flamengo de Guarulhos, 
a equipe do Esporte Clube 
Primavera tem dois desafios 
longe de Indaiatuba na disputa 
do Campeonato Paulista da 
Série A3. Amanhã, dia 21, 
o time vai à Limeira, onde 
enfrenta a Internacional, às 16 
horas, no estádio Major José 
Levy Sobrinho. 

A equipe retorna a campo 
na quarta-feira, dia 25, quan-
do às 15 horas duela contra a 
Santacruzense, no estádio De-
putado Leônidas Camarinha, 
em Santa Cruz do Rio Pardo.  

O time vai para os dois con-
frontos motivado pela vitória 
sobre o Flamengo no último 
sábado, dia 14. Desde o jogo de 
acesso à Série A3, no finalzinho 
do ano passado, o Primavera 
ainda não tinha vencido no 
Gigante da Vila. Haviam sido 
três derrotas do Sub-20 na Copa 
São Paulo de Futebol Junior; e 
outros dois resultados negativos 
no Paulistão. 

Mas no sábado, diante de 
um público de 338 pessoas, o 
Fantasma entrou em campo 
pouco diferente da partida de 
quarta-feira passada, dia 11, 
quando o Tricolor empatou 
no Gigante em 0 a 0 com a 
Itapirense. No sábado, o time 
mostrou mais disposição e tra-
tou logo de assumir as rédeas 
da partida.

Melhor fisicamente do 
que no confronto do meio da 
semana, o Fantasma começou 
pressionando a meta adversá-
ria. O primeiro lance de perigo 
do Primavera foi logo aos 19 
minutos. Após cruzamento 
na área, Lorival dá um lindo 
voleio, mas o goleiro Alonso 
espalma. No rebote, o mesmo 
Lorival aproveita a oportuni-
dade e manda para o gol, mas 
novamente o arqueiro flamen-
guista manda o “perigo” para 
escanteio.

Dois minutos depois de 

tomar um susto, por pouco o 
Flamengo não abre o marca-
dor. Gustavo recebe na entra-
da da área e chuta colocado, 
no ângulo, mas Jefferson se 
estica todo e espalma para 
escanteio.

O Fantasma da Ituana 
teve nova chance de abrir o 
marcador ainda na primeira 
etapa. Aos 32 minutos, num 
contra-ataque rápido, Léo 
Souza é derrubado dentro da 
área o árbitro sinaliza pênal-
ti. Na cobrança, ele mesmo 
cobra e acerta uma “bomba” 

no travessão, desperdiçando 
a melhor chance de gol do 
Tricolor no primeiro tempo. 

Superior 
O Primavera continuou 

melhor também na segunda 
etapa. Mas o que mudou o 
cenário da partida foram as 
substituições feitas pelo téc-
nico Edmilson de Jesus, que 
assumiu o tricolor na semana 
passada. 

Ele tirou Giancarlo e Léo 
Souza e promoveu a entrada 
de Paulo Moraes e Romano. 

da partida”, declara o jogador 
que na semana passada, contra 
o Itapirense, sequer foi rela-
cionado para a partida. 

Com o adversário bus-
cando o empate, o Fantasma 
investia nos contra-ataques. 
E aos 46 minutos deu certo. 
Numa jogada rápida, com boa 
troca de passes entre Juninho e 
Lorival, Paulo Morais recebeu 
dentro da área e encheu o pé 
para fazer Primavera 2 a 0. 

Questionado sobre a me-
lhora da equipe, Paulo Morais 
lamentou os problemas extras-
-campo. “Tudo o que ocorreu 
interferiu dentro de campo e 
acabou atrapalhando no jogo 
passado. Mas com o passar dos 
jogos a equipe vai se acertando, 
mas a gente sabe que não é fá-
cil”, diz. “O técnico Edmilson 
mexeu com nosso emocional, 
falou que somos qualificados, 
e isso foi o diferencial nessa 
partida. Vencemos por 2 a 0, 
mas o resultado poderia ter 
sido maior”, acrescenta Lucas 
Ribeiro.

Na partida de amanhã, 
Edmilson de Jesus não poderá 
contar com o volante Elivel-
ton, expulso contra o Flamen-
go. Por outro lado, o treinador 
ganha dois reforços: Cris e 
o zagueiro Diogo voltam de 
suspensão. 

No meio da semana, o clu-
be anunciou ainda o retorno 
do preparador físico Maurino 
Boto, que fez parte do grupo 
que subiu para Série A3 e es-
tava no Itapirense, junto com 
o técnico Lelo. 

Primavera ainda perdeu um pênalti na vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo de Guarulhos, no último sábado

As mudanças deram mais 
velocidade e mobilidade a 
equipe, e por consequência os 
gols saíram. 

Com 25 minutos de bola 
rolando, após bate-rebate na 
entrada da área flamenguista, 
Romano aproveitou o rebote e 
chutou forte no canto direito, 
sem chances de defesa para 
Alonso. “A gente busca sem-
pre trabalhar firme durante a 
semana para estar disponível 
ao treinador. Mas futebol é as-
sim mesmo, tem dia que você 
joga, noutro entra no decorrer 

Classificação – Série A3

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

CASSIA ELLER - Lança-
mento - Estréia - Documen-
tário / Biografia - Classifi-
cação 12 anos - 113 minu-
tos. NACIONAL: Quinta 
(19) a Quarta (25): 16h00 / 
21h30. *Terça, dia 24, não 
haverá a sessão das 21h30.

WHIPLASH - EM BUSCA 
DA PERFEIÇÃO - Sessão 
especial do Cineclube In-
daiatuba - Drama - Clas-
sificação 12 anos - 106 
minutos. LEGENDADO: 
Somente na Terça (24): 
19h30. Indicado para 5 
“Oscars”, incluindo Melhor 
Filme.

CINQUENTA TONS DE 
CINZA  - 2ª semana - Dra-
ma / Romance - Classifica-
ção 16 anos - 125 minutos. 
DUBLADO: Quinta (19) a 
Quarta (25): 18h15 / 21h05. 
LEGENDADO: Quinta 
(19) a Quarta (25): 16h45 / 
19h20 / 21h50.

SNIPER AMERICANO 
- Lançamento - Drama / 
Ação - Classificação 16 
anos - 133 minutos. LE-
GENDADO: Quinta (19) a 
Quarta (25): 15h50 / 18h35 
/ 21h20. Indicado para 6 
“Oscars”, incluindo Melhor 
Filme.

A CASA DOS MORTOS 
- Estréia - Suspense / Ter-
ror - Classificação 14 anos 
- 90 minutos. DUBLADO: 
Quinta (19) a Quarta (25): 
22h00.

CINQUENTA TONS DE 
CINZA - 2ª semana - Drama 
/ Romance - Classificação 
16 anos - 125 minutos. 
DUBLADO: Quinta (19) a 
Quarta (25): 16h20 / 19h00 
/ 21h40. LEGENDADO: 
Quinta (19), Sexta (20) 
Segunda (23), Terça (24) e 
Quarta (25): 17h40 / 20h25. 
Sábado (21) e Domingo 
(22): 14h40 / 17h40 / 20h25.

A TEORIA DE TUDO 
-  2ª semana - Drama - 
Classificação 10 anos 
- 123 minutos. LEGEN-
DADO: Quinta (19) a 
Quar ta  (25) :  18h15 / 
20h50. Indicado para 5 
“Oscars”, incluindo Me-
lhor Filme.

Mais Expressão

BOB ESPONJA - UM 
HERÓI FORA D’ÁGUA 
-3ª semana - Animação / 
Comédia - Classificação 
livre - 92 minutos. 3D - 
DUBLADO: Quinta (19) a 
Quarta (25): 15h30. CON-
VENCIONAL - DUBLA-
DO: Quinta (19) a Quarta 
(25): 16h20 / 18h45.

O DESTINO DE JÚPITER  
- 3ª semana - Ação / Aven-
tura - Classificação 12 anos 
- 127 minutos. CONVEN-
CIONAL - DUBLADO: 
Quinta (19) a Quarta (25): 
20h40.

O JOGO DA IMITA-
ÇÃO - 3ª semana - 

Thriller / Drama - Clas-
sificação 12 anos - 115 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (19) a Segunda 
(23) e na Quarta (25): 
19h00. *Terça, dia 24, 
não haverá sessão deste 
filme. Indicado para 8 
“Oscars”, incluindo Mel-
hor Filme

BOB ESPONJA - UM 
HERÓI FORA D’ÁGUA 
- 3ª semana - Animação / 
Comédia - Classificação 
livre - 92 minutos. 3D - 
DUBLADO: Quinta (19) 
a Domingo (22): 15h10 / 
17h15 / 19h50. Segunda 
(23), Terça (24) e Quarta 

Horóscopo de 22 a 28/02 por Alex Costa Guimarães

(25): 17h15 / 19h50.

O DESTINO DE JÚPITER 
- 3ª semana - Ação / Aven-
tura - Classificação 12 anos 
- 127 minutos. CONVEN-
CIONAL - DUBLADO: 
Quinta (19) a Quarta (25): 
15h30.

Apesar das questões sociais e políticas estarem facilita-
das, inclusive o nativo pode ver alguns problemas se re-
solverem através de pessoas que o ajudam, porém apesar 
disso, não é hora de começar nada que envolva gastos fi-
nanceiros. Pode ser que surjam dívidas que o nativo não 
tenha saldado e seja obrigado a cumpri-las de imediato. 
Energia corporal melhorará mais ao final desta semana.

O taurino precisa repousar o suficiente para recuperar 
suas energias envolvidas. Não comece nada nos próx-
imos dias. Sua vida social está favorecida, permitindo 
novas amizades e melhorando as que já existem. Mo-
mento de promover encontros e reuniões. Um famil-
iar te dará carinho incondicional.

Momento para olhar para dentro de si e perceber 
questões e situações que influenciam suas atitudes no 
passado, e o que o stá levando a perder a calma dentro 
de casa ou com seus familiares. Nesse momento de 
reflexão deixe para trás o que precisa ficar por lá. Teu 
destino é feito por você, construa suas relações.

Momento inadequado para sua vida social, podendo fi-
car até um pouco isolado. Hora de reflexão sobre sua 
vida e sobre sua maneira de fazer amizades. Deixe no 
passado o que deve ficar por lá. Viaje para ver coisas 
novas e renovar sua mente. Mudanças em sua casa.

Momento de reflexão sobre sua vida profissional ou car-
reira. Quanto sua vida social, o leonino pode sentir que 
é melhor está só do que mal acompanhado. O momento 
pede que retome seus projetos pessoais que deixou pela 
metade, mal começado, ou mal terminado. Bons acordos 
podem ocorrer e facilitar seus rendimentos.

O virginiano, em geral, está se perguntando o que 
fazer com sua vida e comparando esses pensamentos 
com o que ele sente em seu coração. Existe uma di-
visão aí. Não comece nada. Algumas coisas precisam 
estar definidas antes de renova-las. Novas amizades 
tendem a começar nessa fase. Conclusão de acordos 
ou novos contratos podem ocorrer.

Alguns librianos sentem um pouco o inferno astral que 
começa para alguns nesta semana. Alguns sentem uma 
forte introspecção e ficam reservados. Evite gastos desne-
cessários por ora. Um amigo antigo pode voltar em sua 
vida, com nova visão e isso pode ser bom para o nativo.

Os escorpianos tem a oportunidade de descobrir 
como é sua forma de se expressar, levando a refle-
tir sobre seus relacionamentos pessoais e os profis-
sionais. Do jeito que você fala com os outros pode 
afasta-los ou aproximá-los. Não repita o que os out-
ros falam, só por falar, veja se tem sentido antes e se 
realmente vale a pena repassar.

Os sagitarianos continuam na fase de renovação de sua 
casa. Agora aumenta a necessidade de descanso. Cuide 
mais de você, de sua saúde. Sua imagem profissional 
pode receber um reforçoe melhorar bastante. Cuidado 
com teus exageros e excessos. Apesar de muito inteli-
gente tua ingenuidade não permite ver a verdade.

Hora para revisar e reavaliar de seus verdadeiros 
desejos. O nativo sente forte cansaço e estresse. 
Busque descansar. Momento ótimo de otimismo e 
renovação da fé. Se tiver pendencias jurídicas por 
estes dias deve ocorrer um julgamento. Contratos 
são firmados ou encerrados. Se algo te decepcionar, 
não generalize.

Os aquarianos passam por momento de introspecção e 
reflexão relacionadas a atitudes tomadas no passado. 
Estará mais fechado e vai preferir a sua casa por estes 
dias. Respeite este momento interior. Bom momento 
profissional onde negociações podem aumentar seus 
rendimentos. Se tiver que falar algo, fale com tato.

O pisciano está sentindo necessidade de ficar na sua, falar 
pouco e evitar confusões. È hora de rir, cantar, e dançar 
para fluir sua energia de alegria. Ler também trará mais 
equilíbrio e estabilidade emocional. Busque controlar 
melhor seus nervos. Pode sofrer um susto esta semana. 
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Brasil Cacau

La Pasta Gialla
Carna 9

Carnaval das Machinhas na Praça 
Prudente de Moraes

Let's Eat em festa

Let's Eat em festaCarnaval no Indaiatuba Clube
Especial Carnaval

O Parque Mall de Indaiatuba ganhou a 
partir desde quinta-feira, dia 12, uma unidade 
da Brasil Cacau. Com 20 diferentes sabores 
de trufas, chocolates em tabletes, linha de 
lembranças e presente, fondues e fontes de 
chocolate, a marca - que faz parte do grupo 
Kopenhagen, preza por oferecer produtos de 
qualidade e preço acessível, com um toque de 
brasilidade. A proprietária da unidade, Cristina 
Braga, conta que o diferencial da loja é a saída 
tanto para a parte interna do shopping quando 
para o deck, onde há um espaço de lazer que 
funciona como um ponto de encontro dos vi-
sitantes, com uma privilegiada vista do Parque 
Ecológico. 

A rede de restaurantes La Pasta Gialla inicia 
o ano de 2015 em expansão e inaugurou na 
última quinta-feira, dia 12, uma nova unidade 
no shopping Parque Mall. A casa segue os 
padrões da rede do chef Sergio Arno e leva 
para a região um novo espaço que oferece uma 
excelente gastronomia com verdadeiro toque 
italiano. Com uma decoração muito linda, os 
proprietários Luciano e Carla Braims, Rogerio 
Chiaravalli, Aysmar Brandão, Josué e Marcelo 
prometem muita coisa boa para a casa. O chef 
local Dean garante deliciosos pratos.

Marcelo Pisani Amato comemorando seus 28 anos com a família e 
os amigos, no seu "Let's Eat", na noite de quinta-feira, dia 12. Parabéns 
menino, você merece tudo isso e muito mais.

Como sempre, patrões e funcionários irmanados na folia, todos à 
caráter para a noite de Carnaval, e como sempre o maior clima de alegria 
e bom serviço de todos, além dos amigos se divertindo e comendo com 
muito mais prazer.  Parabéns meninos, vocês continuam arrasando!

Noite do Carna 9, realizada no sábado, dia 14, no salão social do 
Clube 9 de Julho.

Sucesso absoluto como sempre, já virou tradição. 
Indaiatuba agradece

Como sempre, a primeira noite de Carnaval do Indaiá é a melhor 
em Indaiatuba. A noite das marchinhas já se tornou tradição. Associa-
dos e foliões comparecem em massa, praticamente todos fantasiados e 
com muita alegria para animar a festa de Momo. Parabéns a diretoria 
por manter esta noite deliciosa, que praticamente já está no calendário 
oficial de Indaiatuba. No domingo, dia 15, muita animação, diversão e 
muita, mas muita risada com as bonecas, as quais jogaram uma divertida 
partida de vôlei com o "garotos". 
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Os alunos do Objetivo, João Pedro André e Luiza Gaudenci, no 1º dia de aulaVolta às aulas nos colégios Cata-Vento e Ipec

Volta às aulas nos colégios Cata-Vento e Ipec

Alunos foram recepcionados por artistas circenses na volta às aulas nos 
colégios Cata-Vento e Ipec

A turminha da Sala 2 da manhã do Berçário nas brincadeiras de Carna-
val do Objetivo

Giovanna Paura,Sofia de Oliveira,Vitor Scachetti, Matheus Araújo e as 
Berçaristas no Carnaval do Objetivo

Seus pais, irmão, avós, tios, madrinha e padrinho para-
benizam o pequeno Gabriel pelo seu primeiro aninho! 
Felicidades

Na última sexta-feira dia 13, quem aniversariou foi a linda Ana Beatriz, que completou 
3 aninhos com uma linda festa no maravilhoso Balacobaco Buffet Infantil, A aniversa-
riante comemorou a data com os pais, Sabrina e João Ruman, e o irmãozinho Mateus. 
Parabéns, felicidades sempre!
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Érica, Flávia, Vinicius e Gabriel na Pizzaria Babbo Giovanni

Rafaela e Suelen, da Life Óptica, no Restaurante Açafrão Nádia, da Sueli Bolos, no Restaurante Açafrão

Mariane, Renata, Mônica, Marcos, Willson e Guilherme no Rincão 
Gaúcho Churrascaria e Pizzaria

Fábio, Ana, Fabiana e Amanda na Pizzaria Babbo Giovanni

Fernanda, Ana Paula e Rodolfo na Pizzaria Skinão

Cavalcante e Paulo no Restaurante Dom Max

Ednei, Fabiana, Willian, Clayton e Roberto da On Drink na Pizzaria Skinão

José e Fabiano no Restaurante Dom Max

Antonio, Rodrigo e Zé Roberto, da Usinagem Rical, no Restaurante Dom 
Apollo
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Dois salões distintos: para eventos em geral com capacidade para mil 
pessoas e a Le Luh Kids para festas de crianças com buffet, brinquedos, 
trenzinho suspenso, monitores altamente treinados e capacitados para 
cuidar de seus filhos. Sonoralização com isolamento acústico, climatiza-
ção total com ar condicionado, gerador, elevador e muito mais. Tudo para 
que seu filho tenha a festa dos sonhos e os pais a certeza de proporcionar 
momentos de pura alegria para a família e amigos. Informe-se no 3392-
6063 ou 3017-1907. Você vai se encantar com os espaços!!!

Pizzas no Prato da Casa da Esfiha nos sabores mussarela, 
calabresa com mussarela e frango com catupiry. Deliciosas!

Papel de parede, cortinas, 
persianas, colchas, almofa-

das, além de pisos lami-
nados, telas mosquiteiras 
e toldos você encontra só 
na Adelaide Decorações. 

Dê um pulinho na loja e 
confira os padrões e cores 

de cortinas e os excelentes 
preços e facilidades que a 
loja oferece exclusivamen-
te para você. Vale a pena!

Precisando de 
máquinas de cos-
tura doméstica ou 
industrial, linhas e 
acessórios, só na 
Olimaq você en-
contra em grande 
variedade e com 
excelentes preços, 
autorizado Singer 
e Brother. Vale a 
pena conferir na 
Rua Soldado João 
Carlos de Oliveira, 
2.000 - Jd. São 
Francisco (atrás 
da Fundituba) - 
Fone: 3935-3634. 
Excelente!

Você que vai casar não pode deixar de conferir a maravilhosa coleção 
Outono/Inverno da "A Nova Loja" com vestidos de noiva, vestidos lon-
gos para festas, pajem, damas e debutantes (venda e aluguel). Dê um 
pulinho na loja e veja os lindos modelos. Você vai adorar!

Casamento de Jennifer. É a "A Nova Loja" homenageando sua 
cliente!

Le Luh, mais que um espaço, um luxo!

Promoção de 30% off na Coleção Verão e 50% off
nos Biquinis da Vitorello. Imperdível!!!

A Escola Arte em Cerâmica Calliopi oferece aulas todas as quintas e sextas-feiras. Além 
de passar uma tarde agradável e divertida, você faz peças maravilhosas em cerâmica com 

a professora Calliopi. Ligue já no 3894-8737 ou (11) 5521-3989 ou (11) 5547-0454. E 
você que mora em São Paulo, aulas segundas, terças e quartas-feiras. Muito bom!!!
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GENTE DE EXPRESSÃOCely Garcia celygarcia@maisexpressao.com.br

Fabiana Amigo (marketing da Jacitara), com as amigas Lais Ma-
cedo, Isabela Macedo, Gabriela Santos, Juliana Fidelis e Gislaine 
Fidelis

Equipe da Traffinhos Kids, Tamiris, Talita e Leticia

Venha conhecer o Rubi Salon, um salão de cabelereiro para mulheres e 
Crianças. Sinta-se em casa, num ambiente aconchegante e confortável 
e com ar condicionado e estacionamento para clientes. Acesse nossa 
Fan Page: Rubi Salon por Andrea Fonseca

Danna Van Bandt, Adido Cultural dos EUA e Rita de Casssia Trasferetti a 
secretária municipal de Educação, em Coletiva de Imprensa da 1ª Clínica 
Internacional de Beisebol em Indaiatuba

Caroline, Fabio, Júlio e Sarah, vieram de Itú para a inauguração

Karina Boff e Rafael Rodrigues, Ana Luiza Moreno e Vinícius Mu-
nhoz

Tiago Schoerder, Marcelo Vacinante, Carla Braimis e Rogerio Chia-
ravalli

Rafael Barra, aluno do Colégio Rodin, aprovado em Geologia nas Facul-
dades USP, Unesp e Unicamp

Parabéns ao alunos Larissa Natsumi, aprovada em Odonto na PUC e  
Henrique Osawa, aprovado em Engenharia Mecânica na Unesp, que 
estavam presentes no coquetel junto com suas famílias

Parabéns a Sandra Pablo que foi a feliz ga-
nhadora da Promoção "Curta o Carnaval em 
2015 de Óculos Novos!" da Optica Marcio, 
e a sorteada aproveitou a diversidade de 
modelos e comprou um óculos de grau da 
Ana Hickmann 

Luiz Carlos e Ana Rita LemosMarlon e Andrea Fonseca

Inauguração La Pasta GiallaAmigos curtindo o Carnaval

Coquetel dos aprovados do Colégio Rodin
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

A aluna do Objetivo, Lígia Villaron Pires, comemora 
aprovações na USP, Unicamp e UNB

A aluna do Objetivo, Camila Zanchi, comemorando 
as aprovações na USP, Unicamp  e Puccamp

Alexsandher de Melo comemora as aprovações na 
USP, Unicamp, Unesp e UFSCAR

Andrei Salas comemorando as aprovações em Medi-
cina e Engenharia do Petróleo

Carnaval no Indaiatuba ClubeCarnaval no Indaiatuba ClubeMaia e Linda no Carnaval Clube 9 de Julho

Kelly Marqui e Adilson Marqui no Carnaval 
Clube 9 de Julho

Na promoção de Final de Ano da Rogane, o ganhador do sorteio foi o 
cliente Ricardo Rebelo. Na foto o ganhador, sua esposa Regina e o filho 
Gustavo, com o proprietário da loja Rogério.

Samia Maluf curtindo o seu aniversário no Gastrobar 
Tapas Y Copas

Melhor hambugueria de Indaiatuba é na Let's Eat!

Excelente equipe do Gastrobar Tapas Y Copas

Especial Carnaval PepisEspecial Carnaval Pepis

Casal de fotógrafos Indaiatubanos fazem ensaio fotografico em Punta 
Cana-RD. Veja mais foto no site www.fotografiaadois.com

Excelente equipe do Salão de beleza EssênciaExcelente equipe da Óticas Carol

Equipe de qualidade do AgrojaPi
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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 
/  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

CA09356 JD.NOVA INDAIA - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. 
/ WC. / AS / WC.EXTERNO / DESPENSA / GAR. R$ 1.300,00 
ISENTO IPTU.

CA09857 CECAP - AC.120m² - PISO SUPERIOR 
- 3 DORM. / SALA / COPA / 2 COZ. / 2WC / AS. 
R$ 1.500,00 + IPTU

CA09361 JD.PRIMAVERA - AT.120M² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC. / AS / GAR. R$ 1.400,00 + IPTU

CA09654 JD.TROPICAL - AT.125M² AC.126M² -  3 
DORM.(2 SUITE + ARM.EMBUT.) / SALA / COZ. / WC 
/ AS / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 1.800,00 + 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

CA09794 CIDADE NOVA I - AC.65m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.450,00 + IPTU

CA09873 RESIDENCIAL DA LAGOA - AT.150m² 
AC.190m² - 3 DORM.(SUITE) / 2 SALAS / LAVABO 
/ COZ. / 3WC / AS / GAR. / COND.COM LAZER 
COMPLETO. R$ 2.600,00 + 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. Santa Clara (Sobrado) – R$ 1.490.000,00 – AT: 
450m² AC: 345m² - Piso Sup. 03 suítes. Piso Inf. 02 
suítes, sala 02 ambientes, cozinha, A.S., churrasqueira, 
piscina, garagem p/ 04 carros.
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$ 450.000,00 – AT: 
150m² AC: 115m² - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha, 
lavabo, churrasqueira, A.S, garagem. 
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. Fi-
nanciamento
Jd. Colibris – R$ 270.000,00 – AT: 150m² AC: 80m² - 
02 dorms, sala conjugada, cozinha planejada, wc, A.S., 
área de churrasqueira, garagem coberta.
Tancredo Neves – R$ 135.000,00 – AT: 130m² AC: 
60m² - 02 dorms, sala, cozinha, WC, garagem.

APARTAMENTOS

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. 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
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)

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 garagem.
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 - Jardins de Itaici - R$ 3.200,00 + IPTU - 03 
dorms (02 suítes), sala, cozinha, área de serviço, área gor-
met, salão de festas com 02 wc, paisagismo, playground, 
campo, piscina, poço artesiano, casa de hóspedes.
Sobrado – Cond. Villagio de Itaici – R$ 2.700,00 + 
cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte), sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, escritório, área gourmet, 
garagem p/ 02 garagem.
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 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.
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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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CH00235 – CHACARA POLARIS: 4 SUITES, SALA, COZ. 
PLANJ. LAVAND. EDIC. CASA DE CASEIRO, SALA DE 
JOGOS, CAMPO DE FUT. PISCINA, CHURRQ. POMAR, 
VARANDA R$ 3.900.000,00

VENDA AC. 3 suits, sala, coz. lavand. 2 lavabos, 2 vagas R$ 
550.000,00
CA00775 – COND. VISTA VERDE: 175M² AT. 158M² 
AC. 3 dorms s/ 1 suit. c/ closet. sala 2 amb. coz. lavand. 
wc, lavabo, dispens. churrq. + forno R$ 530.000,00
CA00829 – PORTAL DE ITAICI: 36M² AT. 346M² AC. 
4 dorms s/ 1 suit. c/ closet e hidro, sala 2 amb. lavand. 
lavabo, dispensa, edic.piscina, churrq. 4 vagas R$ 
1.150.000,00
CA00788 – MAISO DU PARCK: 495M² AT. 400M² 
AC. 3 suites s/ 2 c/ closet. coz. planj. copa, lavand. wc, 
lavabo, dispensa, sala de jogos, piscina, churrq. pomar, 
varanda, 4 vagas R$ 2.000.000,00

OPORTUNIDADE:  TERRENO DE 250M², DES-
MEMBRA PROX. ADHEMAR DE BARROS R$ 

350.000,00 (19) 7405- 1651 / 35* 23* 49255 

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
COLIBRIS – 2 suites, lavabo, sala, coz, wc, garagem 
p/2 carros. R$1.450,00 + IPTU 
MORADAS DE ITAICI - 2 dorm, sala, coz, wc, lavan-
deria, garagem . R$1.500,00 + Cond +IPTU
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
APARTAMENTO JARDIM OLINDA – 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavand, sacada, garagem . R$1.400,00 C/ 
IPTU INCLUSO E COND INCLUSO

CHACARAS: 
CH00231 – REC. INT. DE VIRACOPOS: 1000M² 
AT. 300M² AC. 3 dorms, s/ 2 suits, sala, coz. planj. 
copa, lavand. wc, dispens. churrq, pomar, edicula, 
varanda R$ 450.000,00 
CH00019 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 500M² AC. 
4 dorms, sala, coz. lavand. wc, dispens. aq. solar, 
piscina, churrq. R$ 550.000,00
CH00220 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² 3 dorms, 
s/1 suite, sala ampla, coz. lavand. wc, lavabo, campo 
de fut. piscina R$ 590.000,00 
CH0022 – ALTO DA BELA VISTA: 1.250M² AT. 3 
dorms, sala, coz. lavand. wc, campo de fut. churrq. 
pomar, 2 vagas R$ 600.000,00 

CH00232 – COLINAS DO MOSTEIRO: 1.000M² AT. 
180M² 3 dorms/ 2 suits, sala, coz. planj. copa, lavand. 
quarto despej. piscina, churrq. pomar R$ 680.000,00 

CASAS EM BAIRROS: 
CA00800 – JD. VALEÇA ( RES. JACARANDÁS): 
125M² AT. 48M² AC. 2 dorms s/ 1 suit. sala, coz. planj. 
lavand. wc,  vaga R$ 220.000,00 
CA00799 – JD. REGENTE: 125M² AT. 85M² AC. 3 
dorms, s/ 1 suit. sala, coz. copa, 2 vagas R$ 335.000,00
CA00824 – MOACIR ARRUDA: 311M² AT. 180M² AC. 
3 dorms s/ 1 suit. sala 2 amb. coz. planj. lavand. wc, 
dormt. de empreg. edicula R$ 395.000,00

APARTAMENTOS: 
AP00175 – JD. ELDORADO (CDHU): 2 dorms, sala, 
coz. lavand. wc, 1 vaga R$ 110.000,00
AP00177 – GRAND. VILLE: 63M² AT. 3 dorms, s/ 1 
suit. sala 2 amb. coz. lavand. wc, varanda, 1 vaga R$ 
275.000,00 
AP00171 – RES. MARINA: 80,77M² AT. 2 dorms, 
s/ 1 suit. sala, coz. lavand. wc, churrq. 2 vagas R$ 
340.000,00 

TERRENOS:
TE00158 – JD. DOS IMPÉRIOS: 150M² R$ 130.000,00
TE00160 - ESPLANADA: 360M² R$270.000,00
TE00168 – JD. DAS MARITACAS:  210M² R$ 
150.000,00 

CASAS EM CONDOMINIO:
CA00742 – COND. MONTREAL: 182M² AT. 170M² 

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.

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

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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PARA MAIS INFORMAÇÕES E OUTRAS OPÇÕES DE IMÓVEIS, CONSULTE NOSSO SITE!

IMÓVEIS PARA VENDA

LOTES E CASAS FORA DE CONDOMÍNIO

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

CASA 2 DORMS (1 SUITE) E GARAGEM - A/T 125 M² 
E A/C 116 M² - R$ 265.000,00 – JARDIM MORADA 
DO SOL – CA07715

CASA 2 SUITES, LAVABO, CHURRASQUEIRA E 
GARAGEM - 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 CARROS 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 
GARAGEM 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 3 DORMS (1 SUITE), SALA 02 AMBIENTES, GA-
RAGEM COBERTA P/ 2 CARROS - A/T 162,12 M² E A/C 
146,34 M² - R$ 350.000,00 - VILA FURLAN – CA07714

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 
INDEPENDENTES - 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 SALAS, 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 LOCALIZA-
ÇÃO - R$ 195.000,00 - ALTO DE ITAICI – TE00961

LOTE 339,94 M² - ÓTIMA TOPOGRAFIA / ESQUINA / 
ESTUDA PROPOSTAS E ACEITA FINANCIAMENTO 
- R$ 215.000,00 –ALTOS DE ITAICI - TE01022 

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

CASA 3 DORMS (1 SUITE), 2 SALAS, LAVABO, 
COZINHA PLANEJADA, DORMITÓRIO EMPREGA-
DA 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 , PRE-
PARAÇÃO 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 
- MONTREAL – 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 ACABAMEN-
TO – 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, ACA-
BAMENTO 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 ELETRÔNI-
CO E ALARME - A/T 360 M² E A/C 300 M² - ACEITA 
PERMUTA – R$ 1.010.000,00 - BEIRA DA MATA 
- CA07011

CASA 4 DORMS (3 SUITES C/ CLOSET E VARANDA), 
HIDRO, COZINHA PLANEJADA, LAVANDERIA C/ 
ARMÁRIOS, PISCINA AQUECIDA, ESPAÇO GOUR-
MET, PREPARAÇÃO P/ AQUECIMENTO SOLAR E AR 
CONDICIONADO 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, 
COZINHA PLANEJADA, DESPENSA, EDICULA, 
PISCINA, CHURRASQUEIRA, SAUNA, AR CONDI-
CIONADO 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. MO-
RADA DO SOL – CA07579. 

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

02 DORMS E GARAGEM – R$ 1.400,00 + IPTU – PQ. DAS 
NAÇÕES – CA07019.

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

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

04 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA E GARAGEM 
(03 VAGAS) - R$ 2.300,00 + IPTU – JD. BOM PRINCIPIO 
– CA07706.

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/ ARMÁRIOS, 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, EDÍ-
CULA, 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, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM (04 VAGAS) -  R$ 5.700,00 + COND 
+ IPTU – COND. AMSTALDEN RESIDENCE – 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 PA-
RADISO - 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 (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, DEPENDÊN-
CIAS P/ EMPREGADA, VARANDA GOURMET, 02 VAGAS 
P/ CARROS – R$ 2.800,00 + COND + IPTU - ED. RACHEL 
– AP0078.

CHÁCARAS

04 SUÍTES C/ AR COND., SALA AMPLA, COZ. PLANEJA-
DA, PISCINA C/ CASCATA, CAMPO DE FUTEBOL, ÁREA 
GOURMET, POMAR, GARAGEM (04 VAGAS) - R$ 3.500,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU – CONDOMÍNIO LAGOS DO SHA-
NADU - 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/ CHUR-
RASQUEIRA E PIA, RECEPÇÃO, 03 SALAS C/ ARMÁRIO E 
02 WCS - R$ 5.000,00 + IPTU - AV. KENNEDY 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,  RECEPÇÃO, 
GUARITA, ESCRITÓRIOS E DOCA  - R$ 18,00 O M² + IPTU 
– DIST. COMERCIAL MARTINI - GL00262.

GALPÃO 750 M², RECEPÇÃO, ESCRITÓRIO E REFEI-
TÓRIO - R$ 9.500,00 + IPTU - DIST. VITÓRIA MARTINI 
– GL00257.

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

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

LOCAÇÃO
Jd. Monte Verde – 2 D., sala, cozi-
nha, WC – R$1.000,00.

CASAS VENDA
Pq. Das Nações – 2 D., sala, cozi-
nha, 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 energia, 
próx. à Pista de Motocross e à 600m do 
Pesqueiro Micai – R$70.000,00 – Acei-
ta 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: 3016-1355/99205-4322/99752-
2170/99763-8709/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 condi-
cionado), todas c/ sacadas, lavabo, coz. planejada, despensa, escritório, 
4 vagas (2 cobertas), piscina, churrasq., wc. Cond. c/ salão de festas, 
quadras de tênis e futebol, sala ginástica. Excelente localização! - CA01289
R$ 4.000,00 - VL. SUÍÇA: impecável, c/ 4 dorms. (2 suítes), sendo 1 no piso su-
perior, 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 CORPORATE, 
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 por-
celanato. Torre Medical - SL00058

CHÁCARA
R$ 2.100,00 + IPTU - RECANTO INT. VIRACOPOS: chácara c/ 1000m² 
terreno, casa c/ 3 dorms., sendo 1 suíte, sala ampla, coz., varanda, pomar, 
piscina, churrasq., murada, portão eletrônico, 2 poços - CH00204 

VENDA

TERRENOS
R$ 180 mil - VILLAGGIO DI ITAICI: excelente lote c/ 150m² - TE00784
R$ 235 mil - TERRA NOBRE: plano, c/ 300m², excelente localização - 
TE00757
R$ 420 mil - JD. ESPLANADA I: terreno misto, com 360m² - TE00786

CASAS
R$ 459 mil - JD. BOM PRINCÍPIO: Linda casa, totalmente decorada, 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., depósito, vestiário; piscina 
c/ aq. solar, toda automatizada c/ sistema panazon, venezianas c/ controle 

remoto, ar cond. quartos e sala tv, suíte máster c/ closet planejado e hidro 
dupla, wc’s planejados, toda a casa c/ projeto luminotécnico c/ lustres, 
sendo o da sala de cristal, aq. solar - CA01288
R$ 355 mil - VL. SUÍÇA: edícula c/ quarto, sala, coz., wc,  lavanderia e 
gar., muito quintal, localização privilegiada, em frente à praça c/ pista de 
caminhada - AT 352 m² - CA01229
R$ 340 mil - MONTE VERDE: Nova, c/ 3 dorms, sendo 1 suíte, sala, coz., 
wc, 2 vagas descobertas, próx ao Pq. Ecológico - CA01290
R$ 1.800.000,00 - COND. FECHADO: Lindo sobrado, c/ sala 2 ambs., salas 
tv e jantar, lavabo, coz. planejada, espaço gourmet c/ piscina, churrasq. e 
varanda, 3 suítes planejadas c/ sacada (1 master),  aquecedor solar, quarto 
+ wc no piso inferior reversível p/ suíte c/ closet. Aceita permuta - CA01286
R$ 380 mil - JD. PAULISTA I: Nova, c/ sala, coz. ampla, 3 dorms., sendo 
1 suíte, lavanderia, 3 gar. fechadas, boa localização - CA01291
R$ 349 mil - JD. REGENTE: 3 dorms., sendo 1 suíte, sala, coz., wc, 
lavanderia, 2 vagas. Fase de acabamento - CA01292 

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

PRÉDIO COMERCIAL, COM 400M², 
COM FRENTE PARA A 

RUA 24 DE MAIO - R$ 12 MIL

TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL: 
COM 1000M², PRÓXIMO AO 

AMERICAN PARK. 
ACEITA PROPOSTA! 

CONSULTE-NOS! - TE00785
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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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Mais Expressão 21B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Adega Advogado Agropecuária

Água e Gás

Auto MecânicaAuto Escola

Auto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

Beleza Celular



Mais Expressão22B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Elétrica

Decorações

Decorações

Cópias

Eventos Ferro Velho Fotografia

Comida JaponesaCentro Automotivo



Mais Expressão 23B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Padaria

Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

Lavanderia

LanchesJóias

Pousada Litoral Norte

Funilaria e Pintura Imobiliária



Mais Expressão24B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteRestauranteProjetos
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26B Mais Expressão

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, INDAIA-

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

AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: Ensino fundamental completo. 
Conhecimento em matemática básica e disposição para carregar 
e descarregar mercadorias. Desejável curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba. (Horários disponíveis 1º e 2º Turno)
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Ensino fundamental completo. 
Desejável experiência em indústria de papelão e madeira. 
Ter disponibilidade  para horas extras. Residir em Indaiatuba, 
preferencialmente nos bairros Carlos Aldrovandi, Tombadouro 
e imediações.
AJUDANTE GERAL: Alfabetizado(a). Experiência em limpeza e 
serviços gerais. Disponibilidade de horário e finais de semana.
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 equipa-
mentos de pintura industrial. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
ANALISTA DE  SUPORTE JUNIOR: Ensino superior em Ciências 
da Computação ou afins. Certificação em ITIL Foundation, MCSA 
ou MCSE Server 2008 ou 2012. Conhecimento em ambiente 
Windows, Office, instalação de softwares e funções correlatas. 
Residir em Indaiatuba-SP.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR: Ensino superior 
(completo ou cursando) em Administração, Ciências Contábeis 
ou afins. Experiência com contas a pagar, receber, fluxo de caixa, 
conciliação bancária, contabilidade e demais rotinas financeiras. 
Conhecimento em sistemas integrados (Datasul ou similar). 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE TÉCNICO: Ensino técnico em Eletrônica, Elétrica 
ou afins. CREA Ativo. Experiência em manutenção de equipa-
mentos, 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. Disponibilidade 
para viagens. 
ATENDENTE COMERCIAL: Experiência em atendimento ao 
cliente e vendas. Desejável experiência em escola de idiomas. 
Disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE ESTETICISTA: Ensino médio completo. Não é 
necessária experiência. Disposição para aprender.
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 equipamen-
tos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE SOLDA: Curso de Soldagem (SENAI). Não é 
necessária experiência.
AUXILIAR DE VENDAS (CORRETORA DE SEGUROS): Ensino 
médio completo. Desejável cursos relacionados à área de vendas 
e atendimento ao cliente. 
CAMAREIRA: Experiência em arrumação de dormitórios e áreas 
comuns. Limpeza geral. Disponibilidade para finais de semana.
CARPINTEIRO (URGENTE): Ensino fundamental completo. 
Experiência na função e conhecimentos em cálculos simples, 
adição ou contagens. Residir em Indaiatuba, Capivari, Elias 
Fausto, Cardeal, Monte Mor, Rafard e Hortolândia (Jd. Amanda).
COMPRADOR(A): Ensino superior (completo ou cursando) em 
Administração ou afins. Experiência em compras, prospecção de 
fornecedores, cotação e afins. Conhecimento em sistema TOTVS. 
Desejável inglês intermediário/avançado. 
CONTADOR: Superior completo em Ciências Contábeis. CRC 
Ativo. Experiência em escrituração fiscal, fechamento de balanços 
e balancetes, LALUR, relatórios gerenciais, IRPJ, IRPF, DCTF, 
SPED, contribuições, etc. Vivência com rotinas do Depto. Pessoal. 
Residir em Indaiatuba-SP.
COORDENADOR DE VENDAS: Ensino superior completo em 
Marketing, Administração ou afins. Experiência planejamento 
estratégico, prospecção de clientes, negociação, administração 
de metas e afins. Vivência em gestão de pessoas. 
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 máquina 
extrusora do tipo balão (plástico). Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE PISO (3 VAGAS): Ensino médio completo. Conheci-
mento 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(A) ELETRÔNICO: Ensino médio completo. Expe-
riência com montagem de componentes e placas eletrônicas. 
MOTORISTA D: Ensino médio completo. CNH categoria D. Co-
nhecimento em GPS e mecânica básica. Experiência na função.
RECEPCIONISTA BILÍNGUE: Ensino médio completo. Inglês 
avançado/fluente. Experiência com atendimento ao cliente. Para 
trabalhar tarde/noite.
SOLDADOR II: Ensino médio completo. Experiência com proces-
sos de solda MIG-MAG e Eletrodo Revestido. Curso de soldagem, 
leitura e interpretação de desenhos mecânicos, simbologias de 
solda e metrologia básica. 
TÉCNICO DE PROCESSOS: Ensino médio completo (desejável 
curso técnico). Necessário conhecimento em programação 
CNC, ferramentas de torno e centro de usinagem. Conheci-
mento em SolidWorks e programação CAM serão diferenciais. 
Experiência na função.
TÉCNICO ELETRÔNICO: Ensino técnico em Eletrônica, Meca-
trônica 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.
VENDEDORA DE VAREJO: Ensino médio completo. Experi-
ência com comércio. Residir em Indaiatuba, preferencialmente 
Jd. Morada do Sol.

ESTAMOS CADASTRANDO 
CURRÍCULOS PARA TODAS AS ÁREAS

RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 - SALA 3 – CENTRO. 
Fones: (19) 3825-8700 / 3801-4146

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DE CONTABILIDADE 
– Código 14018: Graduação em 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 função.
Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE PRÁTICO – Para trabalhar 
com montagem industrial em Obra. Pos-
suir experiência com lixadeira. Residir em 
Indaiatuba.
CALDEREIRO – Experiência na função 
comprovada em carteira. Disponibilidade 
de horários. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CONTADOR – Experiência na função e 
na área financeira, fiscal e departamento 
pessoal. CRC ativo. Residir em Indaiatuba 
ou Salto,
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência 
em extrusora balão. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIO-
NAL – Possuir curso de metrologia, Leitura 
e interpretação de desenho Formação, 
Mecânica, Mecatrônica ou Automação 
Industrial / Com ou sem Experiência / 
Disponibilidade de horário / Residir em 
Indaiatuba.
PREPARADOR DE MÁQUINAS DE 
FUNDIÇÃO (COQUILHA) – Ensino médio 
completo. Experiência na função e em 
preparação de ferramentas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
SUPERVISOR (A) RH – Para trabalhar em 
empresa em Monte Mor. Ensino superior 
completo em Administração ou Psicologia. 
Possuir experiência em toda rotina de Re-
cursos Humanos e Departamento Pessoal.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – En-
sino Fundamental / Com experiência em 
Produção/ Para trabalhar em Lavanderia 
Industrial. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso 
técnico em manutenção elétrica. Experiên-
cia 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: Ensino 
Médio Completo/ Possuir experiência em 
manutenção de equipamentos e máquinas, 
conhecimento em Manutenção predial ( 
Hidráulica e Tubulações ).
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Ensino 
médio completo. Possuir curso de Operador 
de Empilhadeira. Experiência na função. 
Disponibilidade para trabalhar aos sábados.
OPERADOR DE TORNO CNC – Possuir 
experiência na função e noções de prepa-
ração e programação. Desejável curso de 
mecânica de usinagem. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. Disponibilidade de horários.
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 Com-
pleto / Com experiência / Básico em 
Informática / Para trabalhar em posto de 
saúde e hospital. Disponibilidade 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
C a s a  T e r r a  M a g n a  -  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 – Casa Comercial com 04 
cômodos, Área De Serviço, Va-
randa, Quintal Amplo e Garagem 
- R$ 2.500,00 + Iptu. F: 3935-7666
Centro de Indaiatuba: 03 dormi-
tórios sendo 01 suite c/ armários, 
cozinha planejada, lavanderia 
com armário embutido, 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 chá-
cara) 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
Cond. Montreal - OPORTUNI-
DADE - Casa no Cond. Montreal 
R$ 420.000,00 - 3 D., sendo 1 
suite, 1 banheiro, sala e 2 vagas 
de garag. - AT 150 m² AC 104m² 
F. 98372-0000
Cond. Portal das Acácias - 3 D., 
sendo 1 suíte máster, todas com 
saca, 1 wc social, lavabo, área de 
luz, coz. americana, sala 2 amb., 2 
vagas de garag. -  R$ 580.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, sen-
do uma com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos, (2 cobertos), 
edícula com churrasq. sendo uma 
com closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com espaço 
para construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - OPORTU-
NIDADE - R$ 450.000,00 - 3 D, 
sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala e 
2 vagas de garag. - AT 175 m² AC 
105 m² F. 98372-0000
Condomín io  Mont rea l :  3 
dorms(1st), sala,coz com área 
gourmet integrada, wc social, 
lavanderia,1 vaga de garagem 
coberta. R$400 mil. F: 98136-7331 
CRECI 74.092
Imóvel Comercial: Av. Pres. 
Vargas AT: 780m² AC: 760m² 
R$ 3.000,000,00. F. 3885-3538/ 
98854-9454
Jardim Paulistano: 3 dorms (1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, 
garagem para 2 carros R$ 280 
mil. F: 98136-7331 CRECI 74.092

Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 
2 D., sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente 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 condomínio em Indaiatuba. 
F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Morada do Sol: sobrado 
2 dorms, sala,copa, coz, wc, 
as, varanda, quintal, 2 salas 
comerciais,wc,garagem para 2 
carros. R$ 370 mil. F: 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Primavera: 1 D., sala e coz. 
Excelente 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, garagem 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 

Condomínio Santa Clara: So-
brado Com 05 Suites, uma pode 
ser revertida para escritorio ou 
sala de estar, hidromassagem, 
lavabo, suite de empregada, 
área de lazer com churrasqueira 
e piscina Com Preparação Para 
Aquecimento, Closet Mascu-
lino 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. Alice - 02 D. (01 suíte), sala, 
copa, coz., WC social, lavand., 
abrigo nos fundos, garag. p/02 
autos, localização privileg. Opor-
tunidade única R$ 290.000,00 
Ac. financ. F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Jd. Califórnia CA02601 - 02 
D., Coz, WC, lavan + estacio-
namento que cabe caminhão, 
trator, máquinas agrícolas etc. R. 
Domacir  Stocco JR. 871. Aluguel 
a combinar 
Jd. 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

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. Do-
cumentada. 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 carros, Aceita financiamen-
to 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 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: 3 D., sala, coz., 
wc, lavand., garag. para 2 carros. 
Aceita Financ.  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.

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.
Oliveira Camargo: Financia 
2D., sala e cozinha, wc social, 
lavanderia coberta nos fundos 
garagem, Aceita carro, van, terre-
no, 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 Financiamento R$ 340 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Quer comprar sua casa, finan-
ciar 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
Vila Suiça - Residência com 3 
suíte (1 máster com closet), AT 
500m2, AC 269m2, mais 1 suíte 
no térreo e 1 suíte para emprega-
dos, ar condicionado, aquecimen-
to, toda equipada com armários, 
acabamento de primeiríssima, 
capelinha ou casa de bonecas, 
varanda, jardins e muito mais, 
garagem para 4 carros, portões 
eletrônicos e entrada privativa 
(temos fotos). Vigilância privada 
24 horas com guarita local. R$ 
1.050.000,00. F: 3875 0469/ 
99751 9921 creci 65362.
Vila Todos os Santos - Sobrado 
com 03 Dorms (01 Suíte), Sala, 
Cozinha Planejada, Copa e Ga-
ragem (02 vagas) - R$ 2.200,00 
+ Iptu. F: 3935-7666

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
Casa toda mobiliada em Cond. 
Fechado c/ 2 D., sala, coz., WC e 
área de lazer c/ piscina. R$ 1.700 
+ Cond + IPTU F. 3016-2888 Kelly

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
Cecap – CA02616 - 01 D., sala, 
coz, 01 WC, A.S e quintal se-
parado R$ 880,00 F. 38752215 
Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 - Amplo 
apto, Centro, 3 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e área 
de serviço F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apto,  2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e área 
de serviço, 1 vaga de garag. F. 
98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa co-
mercial, excelente localização, 4 
D., 6 salas, ótimo para casas de 
repouso, clínicas - AT 479 m² AC 
222 m² F. 98372-0000
Cond. Beira da Mata - CA0496 - 
476,54 m² - 3 sts. (1 americana), 
sala 2 amb., lavabo, cz., AS, 
quintal, jd., churrasq., pisc., 04 
vagas garag. R$ 4.300,00+ 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., des-
pensa, cz. e AS c/ planej., suíte 
emp. planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza (armá-
rio planej.), aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 6 vagas garag. R$ 
4.500,00 + IPTU. F: 3392-0333
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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. empregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 5.500,00 
+ Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 396 m² 
- 4 D. (1 st. máster), sala 2 amb., 
lavabo, cz. planej., despensa, 
AS, dep. empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + IPTU. F: 
3392-0333
Vila Areal - CA0611 - 110 m² 
- 3 D. (1st), sala, cz., WC, AS, 
churrasq., forno, 2 vagas garag. 
R$ 1.100,00 + IPTU F: 3392-0333
Vila Avaí - CA0321 - 150 m² - 3 
D., sala 2 amb.,  cz. planej., 2 WC, 
AS, churrasq., 1 vaga garag.  R$ 
1.500,00 + IPTU F: 3392-0333
Vl. Maria Helena - CA0562 - 120 
m² - 3 D. (1st c/ closet), sala 2 
amb., cz. americana, WC, AS, 
WC ext.,  varanda gourmet, 2 
vagas garag. R$ 1.100,00 + IPTU 
F: 3392-0333
Vl. Maria Helena – CA1381 - 1 
D., coz, WC e sem garag. Rua 
Caiapo, 37 casa 5 R$ 700,00 + 
IPTU F. 38752215 Imobiliária

Apto Gran Ville - R$ 270.000,00, 
3 D., todos com suíte; sala de 
estar, 63m; garag. para um  carro 
F. 98144-9224
Apto - Florianópolis (Itape-
ma) – 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 localização. Prédio c/ 
portaria 24 horas R$ 220.000,00 
F. 98372-0000
Jd. Eldorado: 2 dorms, sala, coz, 
wc, as, 1 vaga de garagem R$149 
mil. F: 98136-7331 CRECI 74.092

Cond. Montreal - CA0517 - 150 
m² - 3 D. (1st), WC, cz. americana, 
AS, quintal, churrasq., 2 vagas 
garag. Ótimo acabamento. R$ 
420.000,00 F: 3392-0333
Cond. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 3 D. (1 
st), lavabo, WC social, sala 2 
amb., cz., despensa, AS, quintal, 
churrasq., 02 vagas de garag. 
R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU. F: 
3392-0333
Cond. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 3 sts (1 st c/ closet e 
varanda), todos os D. e WC’s com 
armário planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. planej., 
AS, depósito/D. ext., edícula com 
churrasq., piscina, quintal, aquec. 
solar, ar 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, depó-
sito, 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 chur-
rasqueira. 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),Morada do Sol, piso 
superior. Aluguel + IPTU (sem es-
tacionamento/sem condomínio).
Tratar (19) 3935-7666 ou 99976-
9763, com Ana Lúcia.
Jardim Hubert CA07576- 03 dor-
mitórios (01 suíte). R$ 1.800,00. 
F: 3935-7666

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
Jd. Califórnia CA02601 - 02 D., 
coz, WC, lavan + estacionamen-
to que cabe caminhão, trator, 
máquinas agrícolas etc. Rua 
Domacir Stocco Jr. 871. Aluguel a 
combinar F. 38752215 Imobiliária
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., wc, 
garag., independente R$ 1000,00 
F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Colonial: Excelente salão 
comercial 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. Portal do Sol - CA0622 - 250 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 1 
vaga garag. R$ 1.100,00 + 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. Regina - R$ 2.500,00 - 3 
D., 1 suite planejada , 1 lavabo 
, sala dois amb., garag. para 4 
carros , coz. Planej. , lavand. F. 
7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz planejada, 
WC, ar cond. no dorm,  garag. 
R$ 1.900,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
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.
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., sendo 
2 suíte, sala 2 amb, coz, lavabo, 
garag. 1.600,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly

Edifício Cocais – Jardim Mo-
rada do Sol: apto reformado 
com pintura e piso novos, 02 
dormitórios. R$ 180.000,00 e 
aceita financiamento. Contato: 
9.9976-9814 Fabiane 
Jd. Pau Preto – OPORTUNI-
DADE - 3 D., sendo 1 suíte, 2 
vagas de garag., 2 salas, D., 
com armários planejados, coz. 
planejada, área de serviço, D. e 
WC de serviço  R$ 650.000,00  
F. 98372-0000
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

Apto Cecap - R$ 1.300,00, 3 
D., todos com suíte, sala de 
estar, 63m; garag. p/ 1 carro 
F.98144-9224
Apto Jd. Hubert -  1 D., sala, coz., 
vaga p/ moto R$ 1.000,00 c/ água, 
luz e iptu incluso F. 3935-1142/ 
99113-7429
Apto prox. ao Centro - ideal para 
comissárias (os) c/ 1 dor, sala, 
coz., WC. R$ 900,00 + Cond + 
IPTU F. 3016-2888 Kelly
Apto prox. ao Centro - todo 
planejado c/ 2 D., sendo 1 ste, 
sala, coz, despensa, WC, uma 
vaga. 1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly
Apto Spazio Illuminare - c/ 2 D., 
sendo 1 ste, sala, coz, WC, uma 
vaga. 1.100,00 + Cond. + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Cond. 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
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 ga-
rag., 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.  Vi l lage 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
Ed. Duetto Di Mariah - Apto. 
com 03 Dorms.(01 Suíte), 
Sala, Cozinha e Garagem - R$ 
1.600,00 + Cond. + Iptu. F: 
3935-7666
Ed. Solar Dos Girassóis – 
Apto. com 02 Dorms, Sala, 
Cozinha e Garagem - R$ 850,00 
+ Cond. + Iptu. F: 3935-7666
Ed. Torre De Malagá - Apto. 
com 03 Dorms.(01 Suíte), Sala, 
Copa, Cozinha Planejada e 
Garagem - Mobília Completa 
Inclusive Eletrodomésticos - 
R$ 2.200,00 + Cond + Iptu. F: 
3935-7666
Ed. Torre de Málaga - CO0006 
- 130 m² - Cobertura com 3 D. 
(1st), sala 2 amb., varanda, 
WC, cz. Planej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, churrasq., 
2 vagas garag. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F: 3392-0333
Res. Vando - 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 pro-
prietário - condomínio fechado 
c/ portaria 24h, elevador, pis-
cina, playground, churrasq/ e 
garag/ coberta, 2 D. (1 c/ guarda 
roupas planejado), sala, coz. 
(com armário, fogão e exaustor), 
wc (c/ armário, spot e box de vi-
dro), área de serviços (c/ varal e 
armário) e sacada R$ 1.200,00 
+ Condomínio + IPTU F. 99744-
8680 (Vivo e whatsapp)

Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 1 
recepção, 3 salas, wc e área de 
serviço, localizado no centro da 
cidade  F. 98372-0000
Centro – Sala comercial com 
mezanino, 1 vaga de estaciona-
mento, 55 m² R$ 1.700,00 00 – 
F. 7829-3854 / Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, es-
quina, ótima localização 50 m² 
R$ 1.550,00 F. 7829-3854 – Id 
55*94*16871.
Centro – Salão comercial, 24 de 
maio 100 m² - R$ 5.000,00 00 
F. 7829-3854 / Id 55*94*16871.
Locação galpão industrial At: 
1200m² AC: 900m² R$ 18,00 
m² F. 3885-3538/ 98854-9454
Vende-se - um pet shop com 
carteira de cliente, completo, 
com toda a infraestrutura  F. 
98281-2424 Fernanda

Marg. Parque Ecológico - R$ 
2.700,00 Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, coz., amplo 
terreno para estacionamento 
ou operação, com capacidade 
para entrada de caminhão F. 
98372-0000
Salão comercial no Centro 
520m² R$ 18.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
Temos Galpões Indústrias para 
Locação em excelente localização 
F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para 
Locação no Edif. Office Premium. 
F. 3016-2888 Kelly

Vl. Maria Helena - 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 (es-
trada Indaiatuba/ Itupeva) – 20 
alqueires a R$ 10,00m² frente 
para rodovia F. 99887-7771
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Terras de Itaici - Residência as-
sobradada com 3 suítes (1 máster 
com closet e hidro), lavanderia, 
cozinha projetada, copa, sala, 
wc’s, varanda, garagem coberta, 
churrasqueira,  campinho gra-
mado, acabamento de primeira 
jardim e muito mais, AT 1000m2. 
F: 3875 0469/ 99751 9921 creci 
65362. Preço R$850.000,00. 
(com fotos para enviar).
Vende-se haras – região de 
Itaici 100.000m² R$ 37,00 m² F. 
3885-3538/ 98854-9454

Alto de Itaici – Terreno de 378 
m² muito bem localizado R$ 
210.000,00 F. 98372-0000
Área Industrial  frente p/ 
rodovia - 200.000m² F. 3885-
3538/ 98854-9454
ÁREA P EMPREENDIMENTO: 
Comercial ou Residencial no 
Centro – 1060m² - Sob consulta. 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Av. Ario Barnabé: Lote co-
mercial com 250 m² R$ 360 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971
Av. Visconde de Indaiatuba – 
Terreno de amplo (660 m²) cerca-
do em esquina, com escritório e 2 
salas R$ 6.000,00 F. 98372-0000
Jardins do Império - Oportu-
nidade – terrenos 150M² R$ 
95.000,00 F. 3885-3538/ 98854-
9454

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.

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   
Mosteiro de itaici: 1.000 m² - 3 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, área de churrasco, pisci-
na, em bom acabamento. Aceita 
imóvel de menor valor R$ 690 
mil F: 3017-6659, 99301-7320, 
99758-1971.
Recanto Campestre de Vira-
copos – CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara murada c/ sobrado 
de 5 D. (1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. planej., 
copa, AS, varanda, churrasq., 
fogão à lenha, pomar, D. e WC 
ext., diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Salto SP - Bairro Conquis-
ta - 2500m² casa grande e 
avarandada c/ 02 D., diversas 
árvores frutíferas, galinheiro, 
vista panorâmica do local R$ 
430.000,00 aceita casa em In-
daiatuba. F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294
Sítio -Videira – 50.000m² sítio 
formado com casa de 05 suítes, 
sala 03 amb., lavabo, coz. 
com despensa, dependência 
de empregada, piscina e casa 
de caseiro AC/  600m² R$ 
3.000.000,00 F. 99887-7771
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.

Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$370.000,00 F. 99887-7771
Cardeal - OPORTUNIDADE - Misto 
em novo Loteamento Liberado 
par construir - 200 m²  R$ 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
JARDIM BRÉSCIA - Terreno 
de 240m2. Ótimo lote, plano na 
Rua principal. Toda infra estrutura 
feita. As construções serão libera-
das, conforme loteadora, a partir 
de abril de 2015. R$173.000,00 
a vista ou entrada com trans-
ferência de 20 prestações de 
R$3.880,30 iniciais. F: 3875 
0469/ 99751 9921 creci 65362.
Jd Esplanada II - 2 lotes lado a 
lado 360 m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. Parte alta 
F. 7829.3854  Id 55*94*16871
Jd. Colonial – 150m², oportuni-
dade! R$ 150.000,00  F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
Jd.  Mar ingá -  300m² R$ 
210.000,00 F. 99279-1177
Jd. Paradiso - 03 lotes juntos 
708m², 550m² e 420m² R$ 800,00 
m² F. 99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico  R$ 
180.000,00 F. 98372-0000
Loteamento Monte Carlo – qua-
dra N, lote 23, área 150m², lote re-
sidencial. 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 Investido-
res – 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 Motocross 
e à 600m do Pesqueiro Micai – 
R$70.000,00 – Aceita carro no ne-
gócio. Agende uma visita! F: 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2168/ 94*2166/ 
3935-1372
Salto Jd. Laguna - lote de 170 m² 
R$ 75 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
Salto Jd. Panorama: lote de 150 
m² R$ 95 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
Salto Laguna - lote de 170 m². 
(Aceita carro na entrada) R$ 45 mil 
+ parcelas F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
Temos áreas para loteamentos 
em Indaiatuba, Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais localida-
des. F: 99752-2170/ 94*2168
Terreno Comercial Av. Fábio 
Bicudo 362m² R$ 835.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Terreno Comercial frente p/ Av. 
Conceição 700m² R$ 1.200.000,00 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Terreno Comercial frente p/ Av. 
em Itaici 9.340m² R$ 450,00 o m² 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Terreno em Salto – 300m² LO-
TEAMENTO FECHADO – Estrada 
do Lajeado (Concrebase) OPOR-
TUNIDADE 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 Martini 
1000m² R$ 450.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
Terreno Jd. Califórnia – TR00707 
- 250m² c/  casa nos fundos ( 2D, 
sala, coz, WC) Rua Domacir Stoc-
co, 869 F. 38752215 Imobiliária
TERRENOS - Em loteamentos 
fechados e abertos com entrada 
de 20% e parcelamentos a longo 
prazo. F: 3875 0469/ 99751 9921 
creci 65362.

Vale das Laranjeiras - 2.600m² R$ 
320.000,00 F. 9.9887-7771

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
Alugo - 02 cômodos na Rua Pedro 
Gonçalves 1477 - Falar c/ Figueira
Vendo - 01 freezer vertical Consul 
R$ 350/ 01 geladeira R$ 350/ 02 
buzinas fiamm R$ 50 cada/ 01 
estante em cerejeira maciça/ 01 
mesa com 10 cadeiras Luiz XV F. 
9926-77603

C o r s a  S e d a n -  N o v í s s i m o 
2008/2008, 1.4, econoflex, com 
alarme, trio elétrico e CD, com alar-
me. 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 ban-
cos de couro, rodas aro 15, R$ 
11.000,00 F. 7815-6459
Gol - 91 - 1.6,  azul índico, ga-
solina, motor novo, doc. Ok F. 
99117-9957
Honda Civic LXL 1.8 Completo - 
Preto 2011/2011 - Bancos, Couro, 
Cinza F. 99256-9209
Saveiro - 1.6 - 2006 - branca, im-
pecável, pneus novos e capota ma-
rítima R$ 18.900,00 F. 98847-5936 
Saveiro - 2011 - branca, único 
dono, conservada R$ 22.500,00 F. 
99238-2678/ 99695-3930/ 98269-
2310
Van Transit Ford (nova) – 2013, 
completa, 14 lugares, top de linha 
2.900 km. Negocia. Troca: maior ou 
menor valor F. 3875-2215/ 99696-
8732 imobiliária

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

“Doação de Cães e Gatos - GAPA 
- Todos os sábados, das 10 às 
13hs, na Dog’s Place, na Av. Engº 
Fábio R. Barnabé, 4181, marginal 
do Pq. Ecológico, sentido bairro/
centro.»
Vendo - Pinscher filhotes, numero 
1. Obs. Não foi cortado o rabo F. 
99357-0546 c/ Gaspar
vendo ou troco cavalo Árabe, 
engatado, cavalo muito manso. 
F:(19)99915-1220 c/ Diogo
Vendo ou troco Egua Mangalarga 
Mineira, mansa. F:(19)99915-1220 
c/ Diogo

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 azulei-
jista pedreiro. Com mais de 30 anos de 
experiências do alicerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me como diarista com expe-
riências 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 cui-
dadadora de idoso horário noturno F. 
3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me para trabalhar como ca-
seiro, casado, 2 filhos F. 98894-5045 
c/ Josemar
Ofereço-me para trabalhar como ciu-
dadora de idosos, mensal, diário ou 
folguista F. 99339-6343 c/ Divina
Ofereço-me para trabalhar como faxi-
neira em casa de família F. 3835-1581 / 
99745-3375 c/ Nair
Ofereço-me para trabalhar como diaris-
ta, costureira, casa de família ou moto-
rista particular F. 99560-8281 c/ Raquel
Ofereço-me para trabalhar como cui-
dadora de crianças e idosos ou diarista, 
com qualidade, referencias  a mais 
de 20 anos no mercado ante e pós 
obras. Compromisso, preço justo tenho 
disponibilidade de horários F. 38011916 
/ 999301477 Vera
Ofereço-me - cabelereira e manicure 
à domicílio F. 99332-1128 / 3935-0499 
recado.
Ofereço-me para passear com cachor-
ros. Tenho referências F.3875-4942 / 
99616-7070 c/ Rita
Ofereço-me para trabalhar como pe-
dreiro, jardineiro, eletrecista e encanador 
F. 99130-7264 / 99776-6441 c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar como acom-
panhante em hospital ou cuidadora de 
idoso noturno F. 3935-8651
Ofereço-me para trabalhar como empi-
lhaderista, sou aposentado, tenho curso 
e experiência F. 99452-9644 c/ Santos
Ofereço-me para trabalhar como cui-
dadora de idoso, diurno ou noturno F. 
99884-4130/ 3816-2551 c/ Magna
Ofereço-me para trabalhar como Moto-
rista de Diretoria e Particular, temporário 
e esporádico, experiência na grande 
SP: hotéis, restaurantes, aeroportos e 
médicos. F. 98104-1019 - Roberto
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