
Fogo em lixo na estrada 
deixa telefones ‘mudos’ 

Greve tem adesão 
de vinte porcento 
dos professores

População 
promete voltar às 
ruas em abril 

Primeira edição 
do ano ocorre no 
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invadem e furtam 
casa lotérica 

Copa Itaici tem 
partida decisiva 
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Soldador de 28 
anos morre após 
cair de bicicleta  
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pega o Nacional 
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Possível arma 
de homicídio é 
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ganhar mais três 
semáforos
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Será divulgada hoje, dia 20, no site da Prefeitura, a lista com os 6.173 concorrentes aos apartamentos do Campo Bonito, que 
se enquadraram no programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1. Aqueles que não estiverem na lista, terão até três dias para 
entrar em contato com a Secretaria da Habitação para saberem o motivo da recusa.

O coordenador da subsede 
de Indaiatuba do Sindicato 
dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São 
Paulo (Apeoesp), o vereador 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes, o Linho, informou que 
aproximadamente 20% dos 
professores estaduais da cida-
de aderiram à greve iniciada 
na última sexta-feira, dia 13. 

Uma nova data já está 
marcada para mais um pro-
testo pedindo a saída da pre-
sidente Dilma Rousseff (PT). 
A população deve voltar às 
ruas no dia 12 de abril (do-
mingo) em diversas cidades 
pelo Brasil. Em Indaiatuba, o 
movimento será às 10 horas, 
no estacionamento do Parque 
Ecológico.

Moradores do bairro Saltinho vêm sofrendo constantes 
interrupções em suas linhas telefônicas. O motivo é que des-
conhecidos jogam e queimam lixo na esquina das estradas do 
Saltinho com a Vaciloto. Em grande proporção, o fogo acaba 
atingido e queimando os fios telefônicos. 

No domingo, dia 22, a 
partir das 18 horas, acon-
tece a primeira edição de 
2015 do Tardes do Rock. 
O evento acontece na Con-
cha Acústica do Parque 
Ecológico. O projeto tem 
o objetivo de valorizar os 
grupos de rock da cidade e 
da região.

Uma casa lotérica locali-
zada na Avenida Francisco 
de Paula Leite, no bairro 
Cecap, foi invadida e furtada 
na madrugada desta terça-
-feira, dia 17. Os assaltan-
tes ainda não identificados 
entraram pelo telhado do 
estabelecimento e violaram 
dois caixas. 

O domingo, dia 22, será de 
decisão na 2ª edição da Copa 
Itaici Máster 50, organizada 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). A 
partir das 10h30, no campo do 
Ferroviário, os donos da casa 
decidem o título do certame 
diante do Unidos da Vila.

O soldador Anderson Luis 
de Carvalho Leite, de 28 anos, 
faleceu na madrugada de 
segunda-feira, dia 16, após 
cair de bicicleta. A vítima 
deu entrada na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do Jardim Morada do Sol, mas 
morreu no Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc).

Motivado por uma goleada 
no meio da semana, o  Esporte 
Clube Primavera volta a reen-
contrar seu torcedor amanhã, 
dia 21, quando enfrenta o 
Nacional de São Paulo. O con-
fronto acontece às 15 horas, no 
gigante da Vila, válido pela 
13ª rodada do Campeonato 
Paulista da Série A3. 

Um revólver calibre 32 
foi localizado na tarde de 
segunda-feira, dia 16, em 
uma residência próxima a 
casa de Jonathan, acusado 
do assassinato do estudante 
Mabson Dechechi, de 30 
anos. Ainda não há confir-
mação, mas as suspeitas são 
de que a arma seja a mesma 
usada para cometer o crime. 

Prefeitura informou que 
a Avenida Conceição devem 
ganhar mais três semáforos. 
Hoje, dia 20, deve começar 
a funcionar mais um se-
máforo no cruzamento da 
Avenida Ário Barnabé e Rua 
Seraphin Gilberto Candello, 
no Jardim Morada do Sol. 
Este é o sexto semáforo da 
Avenida. 
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A caminhada continua Você é a favor ou 
contra a greve 
dos professores 
estaduais? 

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

Radares dia 21 a 27/03

Editorial EnqueteArtigos

Os protestos de domingo, em Indaiatuba e inúmeras cida-
des brasileiras, mostram que o povo brasileiro está disposto a 
“lutar” até as últimas consequências em busca de mudanças. 
Cansados de sofrer com a falta de estrutura em alguns setores 
e a corrupção desenfreada no País, a população foi às ruas e 
mostrou ao Governo que dessa vez não estão de brincadeira.

Em Indaiatuba, no último domingo, dia 15, foram 3,3 mil 
manifestantes segundo a PM e 10 mil segundo os organizado-
res. Em São Pualo esse número foi bem maior, cerca de um 
milhão de pessoas. 

Os protestos foram contra a corrupção, falta de estrutura na 
educação, saúde, transporte público e muitas outras reinvin-
dicações. Mas a maior delas era claramente para que Dilma 
Rousseff (PT) renunciasse ao cargo de presidente. 

Pesquisas indicam que a insatisfação com o trabalho da 
presidente subiu e alcançou os 62%, segundo a Datafolha.

Como resposta, a presidente anunciou algumas mudanças 
durante a semana, como o pacote de medidas contra a corrupção 
e sancionou ainda o projeto do novo Código de Processo Civil 
do País. O povo se contrapôs e no dia 12 de abril novamente 
vai às ruas para pedir a saída da governanta.

Se espera que mais uma vez os protestos sejam pacíficos, 
racionais, sem partidarismo. E que o direito de protestar possa 
ser utilizado pela população toda vez que a mesma se sentir 
prejudicada, seja ele em âmbito nacional, estadual e também 
municipal.   

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

"Concordo com a paralisação 
por que se não for desta forma 
as coisas não acontecem. Infeliz-
mente alguns são prejudicados, 
mas não tem jeito"
Lorhana Szabo, 20 anos, téc-
nica de segurança

"Já estudei em escola em que os 
professores entraram em greve, 
foi ruim, pois ficamos sem aula. 
Porém é o jeito que eles possuem 
de lutar por melhorias"
Dara Oliveira, 19 anos, estu-
dante 

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

"Sou a favor, é uma forma de 
conseguirem melhorias no ensino 
e aquilo que é um direito, como 
melhores salários e condições de 
trabalho"
Ilton Nogueira da Silva, 65 
anos, aposentado

"Sou a favor de qualquer ato que 
seja por melhorias. Na minha 
escola não tem nenhum professor 
em greve, mas se entrarem eu 
concordo"
Jéssica Souza, 14 anos, estu-
dante

"Sou totalmente a favor por que 
o ensino é a base de tudo, a base 
para formar bons cidadãos e no 
Brasil é algo abandonado"
Solange Mourad, 51 anos, psi-
canalista. 

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

O papel da administradora na gestão de condomínios
     O conceito de condomínio, aquele lugar onde as pessoas moram, se divertem, se relacio-

nam e trabalham mudou o modo de viver nos centros urbanos. Essa mudança criou um novo 
mercado de demandas que abrange serviços, produtos e empregos, exigindo também um novo 
modelo de administração. 

     O condomínio, hoje, é uma empresa com obrigações de ordem fiscal e legal e exige 
que o administrador tenha conhecimentos em campos variados como Administração, Direito, 
Relações Humanas, Engenharia, Economia e Finanças. A nova realidade desencadeou um pro-
cesso de profissionalização na administração condominial, tornando-a mais complexa e cheia 
de responsabilidades. 

     Foi-se o tempo em que as administradoras disponibilizavam apenas os serviços burocrá-
ticos como emissão de boletos, administração de pessoal e balancetes mensais, entre outros. 

     A administração de condomínios deve ir muito além de oferecer profissionais capacitados 
e qualificados. Deve atuar assessorando diretamente na resolução de problemas, oferecendo so-
luções como, por exemplo, as que ajudam a minimizar custos através de previsão orçamentária 
eficiente, oferecer suporte técnico, jurídico, contábil e administrativo, contribuindo para que o 
condomínio esteja sempre em dia não apenas em termos de legislação, mas também no aspecto 
da valorização imobiliária.

     Uma boa administradora de condomínios deve considerar ainda a sua atuação como me-
diadora de conflitos, interferindo positivamente e sugerindo medidas coerentes e conciliadoras. 

Afinal, atender todas as demandas é o objetivo. Tarefa complexa à medida 
que o mundo é feito de diferenças e os condomínios aglomeram um número 
cada vez maior de pessoas com valores, conceitos e visão de mundo muitas 
vezes bem diversos uns dos outros. 

Como você está reagindo aos insultos?
Haviam duas vizinhas que vivam em pé de guerra. Não podiam se encontrar na rua que era briga na 

certa. Depois de muita reflexão, dona Maria descobriu o verdadeiro valor da amizade e resolveu que iria 
fazer as pazes com dona Clotilde. Ao encontrarem-se na rua, muito humildemente, disse dona Maria: 
- Minha querida Clotilde, já estamos nessa desavença há anos e sem nenhum motivo aparente. Estou 
propondo para você que façamos as pazes e vivamos como duas boas e velhas amigas. Dona Clotilde, 
na hora estranhou a atitude da velha rival, e disse que iria pensar no caso. Pelo caminho foi matutando:  
- Essa dona Maria não me engana, está querendo me aprontar alguma e eu não vou deixar barato. Vou 
mandar-lhe um presente para ver sua reação. Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presentes, 
cobrindo-a com um lindo papel, mas encheu-a de esterco de vaca.  - Eu adoraria ver a cara da dona Maria 
ao receber esse 'maravilhoso' presente. Vamos ver se ela vai gostar dessa!  Mandou a empregada levar 
o presente a casa da rival, com um bilhete: "Aceito sua proposta de paz, e para selarmos nosso compro-
misso, envio-te esse lindo presente". Dona Maria estranhou o presente, mas não se exaltou. - Que ela 
está propondo com isso??? Não estamos fazendo as pazes? Bem, deixa pra lá... Alguns dias depois dona 
Clotilde atende à porta e recebe uma linda cesta de presentes coberta com um belo papel.  - É a vingança 
daquela asquerosa da Maria. O que será que ela me aprontou? Qual não foi sua surpresa ao abrir a cesta 
e ver um lindo arranjo das mais belas flores que podiam existir num jardim, e um cartão com a seguinte 
mensagem: "Estas flores é o que te ofereço em prova da minha amizade. Foram cultivadas com o esterco 
que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para meu jardim. AFINAL, CADA UM DÁ O 

QUE TEM EM ABUNDÂNCIA EM SUA VIDA." Faça o Leader Training Signa e 
encontre uma nova forma de relacionamento. dias 27-28 e 29-03-2015, inscreva-se 
pelo site www.signatreinamentos.com.br telefone 019-3875-7898

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mente exercia.
Para haver a qualidade de segurado deve haver contribuído para a previdência 

social durante 12 meses no mínimo, para assim fazer jus algum benefício dependendo 
da carência (tempo de contribuição exigido).
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Colégio Montreal usa a música como ferramenta

Município firma convênio para Equoterapia 

Sai hoje a lista de
concorrentes ao Campo Bonito 

Será divulgada hoje, dia 
20, no site da Prefeitura, 
a lista com os 6.173 con-

correntes aos apartamentos do 
residencial Campo Bonito, que 
se enquadraram nas normas do 
programa de habitação Minha 
Casa Minha Vida - Faixa 1. 
Aqueles que não estiverem 
na lista, terão até três dias 
para entrar em contato com a 
Secretaria Municipal da Habi-
tação para saberem o motivo 
da recusa. 

Ao todo foram mais de 20 
mil inscritos, concorrendo a 
2.048 habitações. A inclusão 
dos nomes nas urnas será 
realizada no dia 9 de abril, e 
o sorteio dos contemplados e 
suplentes no dia 10. 

De acordo com o prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
ambas as ações serão realiza-
das na presença de uma Comis-
são de Julgamento, composta 
pelo Conselho Municipal da 
Habitação, um representan-
te da Câmara Municipal, da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), da Federação 
das Entidades Assistenciais 

de Indaiatuba (FEAI) e de três 
representantes da Associações 
Amigos do Bairro, além dos 
vereadores municipais e a 
imprensa.  

Os 6.173 nomes serão di-
vididos em cinco urnas. A 
primeira é destinada às pessoas 
em situação de risco ou área 
de invasão, neste caso não 
haverá suplentes, todos serão 
contemplados e o sorteio tem 
a função apenas de enumerar 
os ganhadores. A segunda 
urna é destinada aos idosos, 
que terão direito de concorrer 
a 62 apartamentos. A terceira 
caixa é destinada a pessoas 
com deficiência, que também 
concorrerão a 62 apartamentos. 

Além das duas urnas, as 
pessoas com deficiência e 
os idosos concorrerão a um 
segundo sorteio. “A Caixa 
Econômica Federal dá uma 
preferência especial a esses 
candidatos, por isso eles con-
correrão nos chamados grupos 
1 e 2. O grupo 1 são para os 
concorrentes que se enquadrem 
em três ou seis dos critérios 
nacionais e municipais da 
habitação. Já no grupo 2 são 
para as pessoas que atendam 
de um a dois critérios”, explica 

o secretário municipal de Ha-
bitação, Luiz Henrique Furlan. 
“Prevalecerá o sorteio que tiver 
mais vantagens, se no primeiro 
ele ficou como suplente e no 
segundo foi contemplado, pre-
valece a contemplação.” 

Segundo o prefeito, a con-
templação no sorteio não 
garante que o inscrito rece-
berá a casa. “Após o sorteio, 
a Caixa faz um novo estudo 
sobre todos os documentos 
apresentados e cruza com as 
informações que eles possuem 
da pessoa. Se algo estiver fora 
das normas do programa, essa 
pessoa perde a chance e um 
suplente é chamado”, explica. 
A média é que a avaliação 
ocorra ao longo de 60 dias 
após o sorteio.

A construção dos aparta-
mentos está em fase final de 
construção e, segundo Rei-
naldo, devem ser entregues 
em dezembro deste ano. Os 
contemplados não precisarão 
dar entrada e pagarão parcelas 
de R$ 25 a R$ 80, dividi-
das em dez anos. De acordo 
com as normas do projeto, 
os apartamentos não podem 
ser vendidos até o término do 
pagamento. 

Futuro 
O prefeito Reinaldo No-

gueira também comunicou 
que ainda este ano devem ser 
entregues os 296 apartamentos 
do residencial Vitória Régia, 
próximo do Jardim Colibris, 
pertencentes ao programa Mi-
nha Casa Minha Vida – Faixa 
2. Os contemplados destes apar-
tamentos já foram sorteados no 
ano passado. 

Reinaldo explicou ainda 

que os programas de Faixa 
1 contemplam aqueles que a 
renda familiar não passa de R$ 
1,6 mil,  já no Faixa 2 não pode 
passar de R$ 5 mil. 

De acordo com o prefeito, 
atualmente é difícil determinar 
o déficit de moradias do Mu-
nicípio. “No caso do Campo 
Bonito foram 20 mil inscritos, 
porém na hora que vamos rea-
lizar a triagem existem pessoas 
que já foram contemplados, que 

a esposa já se inscreveu, que 
já ganhou e outras situações”, 
explica.

Para o futuro, Nogueira 
adianta que a Prefeitura negocia 
nos próximos 60 dias a desa-
propriação de um terreno, para 
construção de moradias. Parte 
deste espaço deve ser cedido 
para o Programa do CDHU, 
e a outra área serão lotes ur-
banizados e financiados pela 
Prefeitura.

A música é uma forma de 
arte que contribui para o de-
senvolvimento do ser humano, 
especialmente se o início do 
estudo da música se der na 
primeira infância. Estudos 
desenvolvidos por especialis-
tas americanos demonstraram 
que a música eleva o potencial 
para compreender conceitos 
matemáticos e desenvolve a 
capacidade de leitura e com-
preensão de textos.

O Colégio Montreal acre-
dita e investe na música como 
ferramenta de aprendizado e 
por isso oferece aulas sema-
nais de Musicalização Infantil 
aos alunos da Educação Infan-
til, do mini-maternal ao Pré, e 
Aulas de Música para os alu-
nos do Ensino Fundamental I, 

de 1º ao 5º anos. “Nosso obje-
tivo principal é despertar nas 
crianças o “sabor” da música! 
Viabilizar de forma lúdica e 
prazerosa o fazer musical, o 
apropriar-se da música, bem 
como ampliar o repertório, a 
apreciação e percepção dos 
diferentes sons, timbres e 
promover o desenvolvimento 
rítmico e melódico, o controle 
psicomotor, a iniciação à teo-
ria musical, prática instrumen-
tal de conjunto e canto coral”, 
explica Cecília Vicente Me-
zzalira da Rocha, pedagoga, 
psicopedagoga e professora 
de Musicalização Infantil do 
Colégio Montreal, especialista 
pelo Conservatório de Tatuí.

 Cecília conta que os 
alunos estão muito empol-

gados com as aulas. A aluna 
Karol Buzeti, do 4º ano, afirma 
que está gostando muito das 
aulas de música. “Eu gosto 
muito das aulas! É legal por-
que dá muita inspiração para 
fazermos qualquer coisa, para 
deixar nossa mente aberta!”, 
diz Karol. “É legal porque 
estamos aprendendo a tocar 
flauta!”, comemora Nicoly 
Stephanie Peres Rosa do 3º 
ano. 

Os alunos do Colégio 
Montreal estão se preparando 
para a apresentação no Dia da 
Família, que será realizada no 
dia 16 de maio. De acordo com 
a professora, haverá apresen-
tação do Coral, da Bandinha 
Rítmica e da orquestra de 
flauta-doce.

A prefeitura firmou parceria 
com a Associação Estância Tor-
dilha para atendimento gratuito 
de crianças com necessidades 
especiais e carentes para a 
prática de Equoterapia. A as-
sociação, localizada no Ran-
cho Império no bairro Recreio 
Campestre Internacional de 
Viracopos, foi inaugurada no 
último dia 7. 

Durante o evento de abertu-
ra, a idealizadora da Associação 
Estância Tordilha, Thais Perez, 
falou sobre sua experiência de 
vida na qual abandonou o mun-
do corporativo para se dedicar 
as causas sociais. “Esse centro 
de Equoterapia é um sonho e 
mudou minha vida, me deu um 
novo objetivo, pois meu desejo 
é ajudar mais as pessoas do que 
ter um sucesso pessoal. Com 
esse trabalho consegui mais 
equilíbrio e tive total apoio da 
minha família. A nossa missão 
é melhorar a qualidade de vida 

dos participantes e ajudar na 
integração deles com a socie-
dade. Temos o foco em crianças 
carentes que são apadrinhadas 
por empresários. Quero agra-
decer a Prefeitura pela parceria 
na qual irá fazer a triagem dos 
participantes”, disse Thais.

O projeto tem como intui-
to promover e desenvolver a 
reabilitação das pessoas com 
necessidades especiais, buscan-
do o aumento da capacidade e 
potencialidade física, psíquica, 
educativa e social. Tendo em 
vista a versatilidade e docilidade 
do cavalo que é utilizada como 
recurso terapêutico e como um 
instrumento de trabalho com 
movimentos rítmicos precisos 
e tridimensionais. Em um am-
biente facilitador, a equipe mo-
biliza o praticante a desenvolver 
as capacidades adaptativas das 
funções orgânicas e de interação 
social, através de informações 
sensoriais. O cavalo é preparado 

antecipadamente pelo equita-
dor, com os devidos materiais 
(manta ou sela, com ou sem 
estribo) dependendo do quadro 
clínico apresentado e assim 
definido pelas terapeutas.

Triagem
As pessoas interessadas 

devem procurar a coordenadora 
do projeto, Soledad Cristina 
Orives, na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento e iniciar 
o processo para participar da 
Equoterapia. A triagem é feita 
em parceria com a Secretaria 
da Família e do Bem Estar 
Social e Saúde. Inicialmente 
serão disponibilizadas 10 vagas 
para a Prefeitura com padrinhos 
para custeio. O candidato passa 
por avaliação socioeconômica 
e médica afirmando estar apto 
para Equoterapia. Para mais in-
formações ligue (19) 3834-927 
ou pelo e-mail desenvolvimen-
to02@indaiatuba.sp.gov.br.

O sorteio dos contemplados e suplentes ocorrerá no dia 10 de abril

GIULIANO MIRANDA – ACS/PMI
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Novo protesto contra presidente 
deve acontecer no dia 12 de abril

CÂMARA  
Vereadores aprovam apenas dois projetos 
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Uma nova data já está 
marcada para mais 
um protesto para 

pedir a saída da presidente 
Dilma Rousseff (PT). A po-
pulação deve voltar às ruas 
no dia 12 de abril (domingo) 
em diversas cidades pelo 
Brasil. Em Indaiatuba, o 
movimento será às 10 horas, 
no estacionamento do Par-
que Ecológico, mesmo ho-
rário e local onde ocorreram 
os protestos de domingo, dia 
15, quando segundo a PM, 
3,3 mil indaiatubanos pedi-
ram a saída da presidente.

Mas de acordo com os 
organizadores do movimen-
to, foram 10 mil o número 
de pessoas que protestaram 
no último domingo. Adul-
tos, jovens e crianças não 
se importaram com a manhã 
de domingo nublada e com-
pareceram no Parque para 
pedir a saída da presidente 
Dilma. 

Com camisas nas cores 
da bandeira do Brasil, os 
manifestantes levaram ainda 
apitos e panelas. A todo o 
momento cantavam o Hino 

Nacional e gritavam pela 
saída da presidente. Faixas 
e cartazes também eram car-
regados, com alguns dizeres 
como: “Fora Dilma, fora 
PT, fora tanta corrupção”, 
“Dilma pede pra sair”, “Vai 
pra Cuba Dilma”, “Nossa 
bandeira jamais será ver-
melha!!! Fora Dilma, fora 
PT”, “Fora Dilma e leve o 
PT com você”. 

Os protestos foram pa-

cíf icos e não houveram 
incidentes. Acompanhados 
de 49 guardas municipais 
e 25 policiais militares, os 
manifestantes iniciaram ca-
minhada do estacionamento 
do Parque Ecológico e, pela 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, foram 
até a rotatória do Colégio 
Objetivo e retornaram ao 
ponto de partida. Equipes 
do Departamento Munici-

pal de Trânsito (Demutran) 
também prestaram auxílio. 

Para uma das organiza-
doras da manifestação, a 
cabeleireira Sandra Santos, 
de 41 anos, “tudo” ocorreu 
dentro do planejado. “Todas 
nossas expectativas foram 
atingidas, a caminhada foi 
um sucesso”, ressalta. “As 
pessoas compareceram e o 
bom é que tudo ocorreu sem 
incidentes.”

A manifestação de do-
mingo foi considerada a 
maior registrada na política 
desde as Diretas Já. Só na 
Capital Paulista, segundo a 
Polícia Militar, cerca de um 
milhão de pessoas foram à 
Avenida Paulista. 

Resposta 
Após os protestos em 

diversas cidades brasilei-
ras, aderida também por 
brasileiros no exterior, em 
resposta a presidente Dilma 
anunciou algumas mudan-
ças durante a semana, como 
o pacote de medidas contra a 
corrupção e sancionou ainda 

o projeto do novo Código de 
Processo Civil do País.

Mas as medidas anuncia-
das não foram consideradas 
a altura e o povo promete 
voltar às ruas para protes-
tar no dia 12 de abril. “Não 
tem que fazer mudanças, 
queremos ela (Dilma) fora. 
Temos que tirar ela cargo, 
está acabando com o Bra-
sil”, diz Sandra.

Segundo os organiza-
dores, para a próxima ma-
nifestação em Indaiatuba, 
são esperadas cerca de 20 
mil pessoas, o dobro de 
manifestantes registrados 
no último domingo.

Manifestantes pediram a saída da presidente Dilma no último domingo, com caminhada no Parque Ecológico 

Faixas e cartazes foram levados durante protestos no Parque Ecológico 

Vereadores aprovaram dois 
Projetos de Lei durante a 5ª 
Sessão Ordinária da Câmara. 
O encontro aconteceu na tar-
de de segunda-feira, dia 16, 
no Plenário, e contou ainda 
com 23 Indicações e outras 11 
Moções. A próxima Sessão 
Ordinária da Câmara aconte-
ce na segunda-feira, dia 23, a 
partir das 18 horas. 

No primeiro Projeto de Lei 
nº 004/2015, o vereador Luiz 

Carlos Chiaparine (PMDB) 
pede que seja concedido o 
Título Honorífico da Ordem 
Mérito Legislativo a Nilson 
Alcides Gaspar, que é superin-
tendente do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae). O 
Projeto teve pedido de vistas, 
por dez dias, do vereador Bru-
no Ganem (PV).

Os vereadores aprovaram 
também o PL nº 021/2015, do 
presidente da Casa, o vereador 

Luiz Alberto Pereira, o Cebo-
linha (PMDB), que denomina 
a Rua Ursulina Pereira de 
Aquino, o logradouro público 
do loteamento Residência 
Maria Dulce. 

Por último, foi aprovado 
ainda o Projeto nº 008/2015, 
também de Cebolinha, que 
dispõe sobre o abastecimento 
dos veículos automotores nos 
postos de combustíveis.  

O Projeto prevê que os 

postos ficam obrigados a exe-
cutar o abastecimento dos 
veículos automotores somente 
até o limite do dispositivo de 
segurança, conhecido como 
automático, ou até a capacida-
de máxima do tanque previsto 
no manual do fabricante.

Cabe ao frentista infor-
mar ao condutor do veículo 
a proibição prevista por lei, 
bem como o posto deve fixar 
placas informativas em locais 
de fácil acesso. 

A responsabilidade de fis-
calização da Lei é da Prefei-
tura. A forma como deve ser 
fiscalizada será definida tam-
bém pelo Executivo, no prazo 
de 180 dias. 

 
Justificativa 

Na justificativa do Projeto, 
o autor da Lei lembra que a 
demanda para proibir o abas-
tecimento além da bomba, 
tem como argumento de que 
a prática faz mal à saúde do 
frentista, diminuindo, de con-
sequência, a inalação do ben-

zeno pelo trabalhador. Quando 
o frentista vai abastecer além 
do que o tanque comporta, ele 
respira o vapor do combustí-
vel, o que causa dor de cabeça 
e náuseas, podendo, no futuro, 
provocar até um câncer.

O abastecimento excessivo 
ainda compromete o sistema 
de aproveitamento de gases 
do veículo ao molhar o filtro. 
Isso pode causar entupimento 
do sistema, provocando perda 
de potência.

Projeto sobre regras para abastecimento foi votado na última Sessão Ordinária

ROSE PARRA/ACS-CMI

JEAN MARTINS

JEAN MARTINS
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BAZINGA CÂNCER 

Equipe do Objetivo fica
em 2º lugar no Torneio de Robótica 

Departamento de odontologia
promove campanha

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Sindicato confirma greve de 20% dos 
professores estaduais em Indaiatuba

DA REDAÇÃO 
redacao01@maisexpressao.com.br

O coordenador da sub-
sede de Indaiatuba  
do Sindicato dos 

Professores do Ensino Ofi-
cial do Estado de São Paulo 
(Apeoesp), o vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o Li-
nho, informou que aproxima-
damente 20% dos professores 
estaduais da cidade aderiram à 
greve iniciada na última sexta-
-feira, dia 13. 

Hoje, dia 20, os grevistas 
realizam assembleia regional 
em São Paulo, porém a Secre-
tária da Educação do Estado 
de São Paulo não confirmou 
se irá se reunir para atender 
os grevistas. 

Segundo Linho, não é 
possível precisar com certeza 
o número de profissionais 
que aderiram à greve na ci-
dade. “Existem escolas que 
um professor está em greve, 
outras com 10 e outras em 
que não há nenhum, por isso 
é difícil mensurar. No entanto, 

estimamos uma média de 20% 
de profissionais, porcentagem 
está que só está aumentando”, 
diz. 

De acordo com a Apeo-
esp, em todo o estado, 86 
mil professores aderiram à 
paralisação. 

Em carta aberta, o Sindi-
cato pediu que a população 
entendesse e apoiasse a para-
lisação dos professores, listan-
do ainda uma série de motivos 
que levaram à paralisação 
como: superlotação de salas 
de aula; aprovação automática 

para alunos sem mínimas con-
dições de aprovação; falta de 
estrutura; ausência de profis-
sionais e de motivação, baixos 
salários e jornadas estressan-
tes; falta de reajuste salarial e 
indícios de corrupção na área 
da Educação. 

Segundo Linho, entre as 
reivindicações dos grevistas 
estão: equiparação salarial 
com as demais categorias 
com formação de nível su-
perior; reabertura das clas-
ses e períodos fechados; 
máximo de 25 alunos por 
sala; condições adequadas 
de infraestrutura; aceleração 
dos processos de aposenta-
doria; aumento do valor do 
vale alimentação e do vale 
transporte, entre outras. 

Na quarta-feira, dia 18, foi 
realizada uma assembleia na 
Câmara de Indaiatuba, visan-
do discutir as reivindicações e 
determinar os próximos pas-
sos da paralisação. Já hoje, às 
14 horas, o Sindicato realiza 
uma assembleia estadual no 
vão livre do Museu de Artes 
de São Paulo (Masp) em São 
Paulo. 

De acordo com Linho, há 
um descaso por parte da Se-
cretaria de Educação que se 
nega a atender os grevistas. 
“Eles até o momento não apre-
sentaram nenhuma proposta 

quanto às nossas reivindica-
ções, pelo contrário, deter-
minaram que as escolas sem 
professores redistribuíssem 
os alunos para as salas que já 
estão superlotadas”, explica. 

Posição 
A reportagem do Mais 

Expressão entrou em contato 
com a Secretaria da Educação 
de São Paulo, que informou 
que apenas 1,8% dos pro-
fessores do Estado estão em 
greve. O órgão justificou que 
muitos professores faltaram 
às aulas por outros motivos e 
não por terem aderido à greve. 

A assessoria de imprensa 
do órgão classificou como 
"sem fundamento" as rein-
vindicações dos grevistas e 
informou que o salário dos 
professores do estado de São 
Paulo é maior que no resto 
do País.  

O órgão informou ainda 
que não existe uma previsão 
para que a Secretaria se reúna 
com os grevistas para apresen-
tar propostas. 

Segundo Apeoesp, 86 mil professores aderiram à paralisação no Estado de São Paulo 

DIVULGAÇÃO

A equipe Bazinga do Co-
légio Objetivo Indaiatuba 
conquistou o troféu de 2º lugar 
em Programação de Robôs na 
etapa Nacional do Torneio de 
Robótica da First Lego Lea-
gue, disputado no último fim 
de semana, em Brasília/DF. O 
Torneio reuniu as 60 melhores 
equipes do Brasil.

O projeto da equipe do Ob-
jetivo Indaiatuba propôs um 
sistema inovador de apren-
dizado, por meio de games 
educativos, produzidos pelos 
próprios alunos, em que o 
professor deixa de ser o único 
transmissor do conhecimento 
e passa a exercer o papel de 

orientador. “Nós estávamos 
muito ansiosos! Foi um gran-
de aprendizado, porque ainda 
estamos ganhando experiên-
cia. Essa foi a nossa segunda 
participação na etapa nacional 
e ter conquistado o troféu de 
2ª melhor programação do 
Brasil, é muito bom, porque 
todo o esforço que fizemos foi 
recompensado!”, comemora o 
aluno Guilherme Brito, inte-
grante da Bazinga. “Percebe-
mos que o nível do torneio é 
muito alto, as dificuldades au-
mentam muito. Foi bom para 
sabermos o que temos que me-
lhorar para esse ano!”, declara 
Marcelo Ávila Domingues, 

líder da equipe. “É muito bom 
quando você vê que seu traba-
lho deu resultado. Na hora da 
premiação fomos elogiados e 
foi muito legal ter o trabalho 
reconhecido”, afirma Lucca 
Ferraz Vaz, integrante da 
equipe, um dos responsáveis 
pela programação.

Desenvolvimento 
De acordo com o profes-

sor de Robótica do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, Leandro 
Mathias, a equipe se destacou 
muito no torneio, não só pela 
animação como também pela 
programação do robô. “O 
torneio foi incrível! O grito 
"vai Bazinga" ecoou durante 
os três dias de competição, 
não só pelos alunos, mas 
também pelos juízes e com-
petidores das outras equipes. 
Tivemos a visita no pit do 
Lee Magpili, criador do EV3 
e das missões dos torneios, 
que avaliou o robô e a pro-
gramação da equipe e saiu 
dizendo que eles poderiam 
estar no "lugar dele"! Durante 
a premiação o juiz disse que 
os nossos alunos deram uma 
aula de programação!”, conta 
o professor.Equipe Bazinga do Colégio Objetivo se destacou no Torneio de Robótica

O  d e p a r t a m e n t o  d e 
Odontologia, vinculado à 
Secretaria de Saúde, pro-
moverá juntamente com 
a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe, a 
Campanha de Prevenção ao 
Câncer Bucal para pessoas 
com 60 anos ou mais. No 
período de 25 de abril a 15 
de maio em todas as unida-
des de saúde será possível 
fazer avaliações nos idosos 
sem necessidade de agenda-
mento prévio. 

Quando identificada al-
guma alteração o pacien-
te será encaminhado para 
uma segunda avaliação no 
Centro Especializado em 
Odontologia (CEO).

Segundo o diretor do 
Departamento de Odontolo-
gia, Custodio Tavares Dias 
Neto, a avaliação é rápida, 
indolor e muito importante 
para detectar precocemente 
câncer e outras doenças 
de boca. “Não apenas os 
idosos, mas também seus 
acompanhantes, gestantes 
e pessoas portadoras de 
doenças crônicas podem 
passar pela avaliação odon-
tológica. Nosso objetivo 

Palestra com doutor Rogério da Silva Jorge sobre Patologias Orais

DIVULGAÇÃO 

é expandir o público da 
campanha que é preventiva 
e quanto antes conseguimos 
diagnosticar qualquer tipo 
de doença, maior é a chance 
de cura”, afirmou.

Custodio lembra que o 
trabalho de prevenção já é 
feito de rotina nas Unidades 
de Saúde. “Mas aprovei-
tando a Campanha de Va-
cinação, com esse público 
específico, faremos um tra-
balho junto a essas pessoas 
intensificando as avaliações 
que são de extrema impor-
tância para os pacientes, 
pois quanto antes fizemos 

o diagnóstico facilita o tra-
tamento futuro”, acredita.

Palestra 
Em parceria com a Asso-

ciação Paulista de Cirurgiões 
Dentista (APCD) será pro-
moveu na última quarta-feira 
(18), a partir das 19h30, 
palestra com Dr. Rogério da 
Silva Jorge, que é doutor em 
Patologia Oral pela Unicamp 
e professor em Estomatolo-
gia. Os profissionais da área 
interessados devem ir até 
a APCD, localizada na rua 
dom Idelfonso Stehle, 48, 
Vila Georgina. 

GIULIANO MIRANDA – SCS-PMI
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Fogo em entulho atinge fios e deixa 
moradores rurais sem telefone

DENGUE 
Com 77 casos confirmados, 

mutirões retiram 12 
toneladas de criadouros 
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Moradores do bairro 
Saltinho, Zona Rural 
da cidade, vem so-

frendo constantes interrupções 
em suas linhas telefônicas. O 
motivo é que desconhecidos jo-
gam e queimam lixo na esquina 
das estradas do Saltinho com a 
Vaciloto. Em grande propor-
ção, o fogo acaba atingido e 
queimando os fios telefônicos. 

Segundo os moradores dos 
sítios, os acontecimentos não 
são de hoje e em 2015 ocor-
reram em duas oportunidades. 
Na primeira vez que aconteceu 

este ano, os telefones ficaram 
“mudos” por 15 dias. Logo 
após ser consertado, nova-
mente colocaram fogo no lixo 
e mais uma vez o incêndio 
alcançou as linhas telefônicas e 
os aparelhos ficaram sem linha. 

A dona de casa Dolores 
Vaciloto, de 62 anos, conta 
que ficar sem telefone em casa 
é um transtorno. “Meus filhos 
trabalham fora e não consigo 
contato com eles, uma vez que 
aqui no sítio, por conta da dis-
tância da cidade, os celulares 
não funcionam”, diz.   

Dolores ressalta que não 
sabe quem joga lixo e entu-
lho no local, tampouco quem 

“bota” fogo nos resíduos. A 
reportagem do Mais Expres-
são foi ao local na tarde de 
terça-feira, dia 17, e constatou 
muito lixo, como garrafas e sa-
cos plásticos, além de resto de 
móveis. “Para terem colocado 
fogo, sinal que a quantidade 
de lixo era muito grande”, 
diz a técnica química Luciana 
Vaciloto, de 30 anos. “Sem 
dize que atualmente se fala 
tanto na questão da dengue e 
hoje corremos o risco naquele 
local.” A técnica química conta 
ainda que antes até existia duas 
lixeiras no local, mas o fogo 
também acabou destruindo.

Dolores acrescenta ainda 

que antes a coleta de lixo pas-
sa- va pelo local de quarta-feira 
e sábado, mas atualmente a 
dona de casa desconhece se o 
serviço continua sendo ofere-
cido na região, assim como o 
Cata Bagulho. 

A dona de casa diz que 
já contatou a Prefeitura para 
resolver o problema, mas a 
resposta que teve da Secreta-
ria Municipal de Urbanismo e 
Meio Ambiente era que de que 
o Cata Bagulho passaria pelo 
local. “Liguei três vezes lá e 
estou aguardando pela retirada 
do lixo”, diz. 

Retorno 
Em contato com a Prefei-

tura, a Secretaria de Comuni-
cação Social informou que no 
local existiam dois containers 
de lixo orgânico, mas os mes-
mos foram incendiados. O 
Executivo informou ainda que 
já foi ao local e está providen-
ciando novos containers para 
substituí-los. Já a coleta de lixo 
no local acontece de segunda, 
quarta e sexta-feira.

A Prefeitura informou ain-
da que, por enquanto, não há 
coleta seletiva no local e para 
o serviço de Cata Bagulho a so-
licitação deve ser feita pelo te-
lefone 3801-8830.  Denúncias 
também podem ser feitas pelo 
mesmo telefone, em horário 
comercial, e no 153 da Defesa 
Civil, nos demais horários.

A equipe do Programa de 
Controle a Dengue da Secreta-
ria Municipal de Saúde voltou 
as ruas no último domingo, dia 
15, e retirou 14 toneladas de 
criadouros de Aedes aegypti. 
Somados ao mutirão anterior 
totalizam 21 toneladas. Atu-
almente a cidade conta com 
77 casos de dengue confir-
mados, sendo 51 autóctones, 
11 importados residentes, 14 
importados não residentes e 
um indeterminado. Outros 294 
exames aguardam resultado, 
25 fora descartados, além de 
um inconclusivo. 

Dessa vez em 15% dos 
imóveis foram localizadas 
larvas do mosquito, que re-
presentam riscos iminentes 
de Dengue. Cerca de 90% das 
casas previstas no cronograma 
foram visitadas. “Temos que 
agradecer às pessoas que cola-
boraram com o nosso trabalho 
e continuamos solicitando que 
a população evite jogar lixo em 
terreno baldio e outras ques-
tões que levam a formação de 
criadouros. Nós fazemos tudo 
que está ao nosso alcance, mas 

necessitamos da colaboração 
da população para o controle 
da dengue”, comenta o coor-
denador do Programa, Odenir 
Sanssão Pivetta.

Indaiatuba mantém ser-
viço sistematizado de mo-
nitoramento e controle há 
pelo menos seis anos e hoje o 
índice de casos confirmados 
seja baixo, a cidade se coloca 
em estado de alerta devido 
ao elevado número de ocor-
rências em outros município 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). “O traba-
lho que vem sendo realizado 
se tornou referência na região 
e no País, e é por isso que hoje 
estamos em situação apenas 
de alerta, mas este é um esfor-
ço que é contínuo, precisamos 
que a população continue 
colaborando na eliminação 
de criadouros. Infelizmente 
vemos que ainda é comum 
nossos agentes encontrarem 
larvas do mosquito em locais 
como piscinas não tratadas, 
pratos de plantas e bebedou-
ros de animais domésticos 
durante as vistorias”, destaca.Lixo é acumulado em esquina na Zona Rural do Município  

JEAN MARTINS
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MUDANÇA NOVIDADE 

Aumento de álcool na gasolina pode 
alterar desempenho dos veículos 

Colégio Meta oferece 
oficinas para o Ensino Médio

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br CIDADE
Cidade ganha mais um semáforo  e 

outros três estão programados 
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br

A Secretaria Munici-
pal de Obras e Vias 
Públicas iniciou na 

semana passada a instalação 
de mais um semáforo no 
cruzamento da Avenida Ário 
Barnabé com a Rua Seraphin 
Gilberto Candello, no Jardim 
Morada do Sol. Com mais um 
equipamento, a avenida conta 
agora com seis semáforos. 
O novo equipamento deve 
começar a funcionar hoje, 
dia 20.  

Este foi o primeiro equi-
pamento instalado em 2015 
na cidade e, segundo a Pre-
feitura, outros três semáforos 
devem ser fixados na Avenida 
Conceição.

A reportagem do Mais 
Expressão esteve no local e 
ouviu motoristas, ciclistas, 
pedestres e comerciantes. Se-
gundo o autônomo Luciano 
Cícero de Lima, de 42 anos, 
o equipamento é bem-vindo. 
“Claro que haverá um tempo 
maior de espera, porém a gen-

te sabe que vai passar. Sem o 
semáforo, quem vai cruzar a 
avenida fica um muito tempo 
esperando e às vezes se arrisca 
a bater o carro para conseguir 
atravessar”, explica.

A vendedora Clarita San-

tos, de 22 anos, afirma que 
além do grande movimento, 
não existe respeito dos moto-
ristas com os pedestres e por 
isso o semáforo irá ajudar. “A 
gente não consegue atravessar 
de nenhum jeito, nem na fai-

xa, nem fora dela. Agora eles 
terão que parar e acredito que 
será mais tranquila a traves-
sia”, diz. 

O frentista Ademar Cris-
to Silva, de 25 anos, também 
comemora a mudança. “Sem o 

equipamento, muitos motoris-
tas e motociclistas passam por 
dentro do posto para evitar o 
cruzamento. Além de perigo-
so para nós, não é certo. Com 
o equipamento acho que irá 
mudar”, salienta. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, o cruzamento da Avenida 
Ário Barnabé com a Rua Se-
raphin Gilberto Candello apre-
senta um grande movimento 
de veículos, ciclistas e de pe-
destres, por isso a necessidade 
de instalação do equipamento, 
com o objetivo de organizar o 
trânsito. 

Próximos
Este é o primeiro semáforo 

que a Secretaria Municipal de 
Obras e Vias Públicas insta-
la em 2015. A Secretaria de 
Comunicação Social infor-
mou também que a Prefeitura 
está em fase de aquisição de 
equipamentos para dar início 
à reformulação de trânsito na 
Avenida Conceição, que rece-
berá semáforos em três novos 
pontos. Segundo a Secretaria, 
trata-se de um projeto bastante Semáforo deve facilitar travessia na Avenida Ário Barnabé, no Jardim Morada do Sol  

completo e que deve ser inicia-
do ainda neste semestre.  

No ano passado foram 
instalados semáforos em sete 
pontos da cidade. Em novem-
bro entrou em funcionamento 
o semáforo da Avenida Pre-
sidente Vargas, no acesso ao 
Parque São Lourenço, em 
setembro os semáforos no 
cruzamento das Ruas Quinze 
de Novembro com Siqueira 
Campos, e no cruzamento das 
Ruas Ademar de Barros e Cer-
queira César. 

Em agosto entrou em ope-
ração o semáforo que desati-
vou a rotatória do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), na Avenida Francis-
co de Paula Leite, em maio na 
Avenida Nove de Dezembro 
no cruzamento com a Rua 
Eurico Primo Venturini, no 
Jardim Leonor. 

Já em fevereiro foi instalado 
um semáforo na Avenida Ário 
Barnabé no cruzamento com a 
Rua João Martini; e em janeiro 
um semáforo de pedestres em 
frente à Prefeitura, na conflu-
ência com a Rua Pedro Donda. 

JME

A partir do mês de março, o 
Colégio Meta – unidades 1 e 2, 
passa a oferecer para alunos do 
Ensino Médio oficinas ministra-
das por professores que integram o 
seu quadro de profissionais. Essas 
oficinas fundamentam-se em um 
conceito de aprendizagem parti-
cipativa do educando na qual o 
professor é o facilitador, orientador 
e mediador da aprendizagem es-
timulando a vivência de desafios 
que tornam o aluno responsável 
pelo seu processo de aprendizado.

As oficinas possibilitam uma 
reflexão por parte dos estudantes 
já que são os protagonistas da dis-
cussão. A participação do aluno 
nas oficinas permite um aprendi-
zado integrado e crítico, sempre 
buscando a interdisciplinaridade, 
preparando-o para as avaliações 
externas.

Como primeira experiência, 
haverá uma oficina ministrada 
pela professora Camila Vieira que 
tratará das “Maiores descobertas 
da Química”. “Pensamos, nesse 
primeiro momento, numa temática 
que pudesse ser oferecida a todos 
os alunos, o que não será uma re-
gra, pois, dependendo do conteú-
do, poderemos ter como público 
alvo uma única turma”, comenta a 
coordenadora pedagógica da uni-
dade Itaici, Mara Assalin.

Para destacar a importância da 
participação nas oficinas, a oficina 
foi finalizada com a citação de 
Morin (2003), que melhor que 
uma “cabeça bem cheia” é uma 
“cabeça bem feita”. “Uma cabe-
ça bem feita é uma cabeça apta 
a organizar os conhecimentos e, 
com isso, evitar sua acumulação 
estéril”, diz Mara. 

O aumento da porcentagem 
de álcool na gasolina pode afetar 
o desempenho dos carros movi-
dos a gasolina e anteriores a 2003, 
segundo especialistas. Com a 
mudança, que entrou em vigor 
na segunda-feira, dia 16, a cota 
do etanol na gasolina passou de 
25% para 27%. Para a gasolina 
Premium, aditivada, o percentual 
segue o mesmo (25%). 

A alteração foi um pedido do 
setor sucroalcooleiro e das mon-
tadoras de veículos, depois do 
aumento “sofrido” pela gasolina 
e pelo diesel. O setor requeria um 
aumento de 27,5% na porcenta-
gem no álcool na gasolina, no 
entanto a Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea) afirmou que 
as atuais bombas de combustível 
não conseguem fazer a leitura de 
percentuais intermediários, so-
mente inteiros, por isso o aumento 
estipulado foi de 27%. 

De acordo com o professor 
dos cursos de Engenharia de Pro-
dução e Controle da Automação 
da Faculdade Max Planck, Ale-
xandre Tibério Leal, o aumento 
vai prejudicar os carros fabricados 
antes de 2003. “O álcool queima 
mais rápido e o motor dos carros 
anteriores a esse ano não estão 

preparados para a alteração”, 
explica. “Já os carros fabricados 
depois de 2003 são projetados 
para rodar com a gasolina que 
contenha de 0  à qualquer outra 
porcentagem de álcool.” 

A tese de que a mudança al-
terará o desemprenho de alguns 
carros é reforçada por outros dois 
profissionais ouvidos pela repor-
tagem. Segundo o mecânico José 
Januário dos Santos, de 55 anos, 
os carros que não são flex poderão 
apresentar falhas. “Os carros flex, 
que utilizam álcool e gasolina, 
vão suportar tranquilamente a 
mudança. Já os carros movidos 
só a gasolina podem apresentar 
falhas e dificuldade para ligar 
quando estiverem frios, como 
pela manhã”, diz. 

Já o mecânico Lucas Xavier 
dos Santos, de 23 anos, também 
afirma que o gasto será o mesmo. 
“O álcool é mais barato, porém 
queima mais rápido, por isso 
será relativo. Com a alteração da 
porcentagem, o combustível irá 
queimar mais rápido assim como 
terá maior poder de corrosão”, 
destaca. 

De acordo com a Anfavea, a 
gasolina com maior percentual 
de álcool é segura. A Associação 
destaca ainda que é uma gasolina 

que deve ser usada nos veículos 
chamados flex, e que foi coloca-
do uma precaução enquanto os 
testes de durabilidade não forem 
concluídos. 

A alteração da porcentagem 
de álcool só ocorrerá para a gaso-
lina comum, a gasolina Premium, 
aditivada, continuará contendo 
25% de álcool. O pedido foi feito 
pela Anfavea,  que afirmou ser 
preciso esperar pelos resultados 
dos testes de durabilidade nos mo-
tores de carros movidos somente 
a gasolina. Essas avaliações co-
meçaram em setembro passado 
e devem ser finalizadas no fim 
do mês.

Risco 
A arquiteta Cátia Manuele Silva, 

de 31 anos, proprietária de um veí-
culo ano 2000, teme que o carro seja 
prejudicado. “Agora serei forçada 
a colocar gasolina aditivada, que é 
mais cara, por que tenho medo que o 
carro comece a dar problemas”, diz. 

A preocupação também se es-
tende ao aposentado Silvio Apa-
recido Bernardo Silva, de 65 anos, 
que possui um carro ano 2001. “Vou 
continuar colocando a gasolina co-
mum e ver se haverá algum proble-
ma. Torço para que não, por que ar-
car com problemas mecânicos não 
cabe no orçamento no momento”, 
reclama. (DA REDAÇÃO) 

Mudança no combustível pode afetar no desempenho dos veículos

JME
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Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br TURISMO
Thermas dos Laranjais e Foz do Iguaçu: 
Dois destinos que valem a pena conhecer

DENISE KATAHIRA                                                 
cultura@maisexpressao.com.br 

Com mais de 50 atra-
ções, o Parque Aquá-
tico Thermas dos 

Laranjais é um dos pontos 
turísticos mais visitados nos 
últimos dois anos. Somente 
em 2012, cerca de 1,5 milhão 
de turistas visitaram o local. 
Considerado como um dos 
principais complexos turís-
ticos da América Latina e 
do Brasil, o parque garante 
diversão para toda família.

O parque tem mais de 260 
mil metros quadrados de pura 
diversão e tem opções para to-
das as idades como complexos 
de toboágua, pista de surfe, 
praias, restaurantes, bares, 
lojas, entre outras atrações. 
Destaque fica para as piscinas 
de ondas e os tobogãs gigantes 
para quem curte adrenalina. 
Há ainda os bares molhados, 
além dos ofurôs com águas a 
38º. Outra atração que não dá 
para deixar de fora é a piscina 
salgada que imita o Mar Mor-
to, do Oriente Médio, onde 
não é possível afundar!

Para as crianças, a mini 
bolha garante diversão e adre-
nalina para os pequenos. Os 
visitantes mirins podem se 
divertir tentando escalar a 
bolha colorida. Já para quem 
gosta de atrações radicais, o 
toboágua Aladin é uma das 
atrações mais inusitadas. O 
visitante passa por uma pista 
de mais de 10 metros de altu-
ra, como se estivesse voando 
em um tapete.

Para a terceira idade, há 

uma combinação relaxante. 
A piscina de pedras oferece 
momentos de relaxamento, 
por pedras que massageiam. 
Além disso, há também várias 
‘hidros’ para um relax total.  E 
para a família, o baldão é uma 
ótima opção. A atração conta 
com um chuveiro gigante que 
despeja mais de mil litros de 
água a cada três minutos. 

Por essas e por mais ou-
tras atrações, o Thermas dos 
Laranjais é um dos pontos 
turísticos do Brasil que não 

pode ficar de fora da agenda 
de passeio e diversão da fa-
mília. Localizado na cidade 
de Olímpia/SP, a 30 minutos 
do aeroporto de São José do 
Rio Preto, o parque aquático, 
de fonte mineral naturalmente 
aquecida pelas rochas sub-
mersas a mais de mil metros, 
encanta turistas pelo paisagis-
mo e pelas diversas atrações 
espalhadas pelo complexo.

Foz do Iguaçu
O munícipio de Foz do 

Iguaçu, localizado no estado 
do Paraná, é considerado o 
segundo destino mais visitado 
por turistas estrangeiros, atrás 
apenas do Rio de Janeiro, 
devido a sua infinidade de 
opções de passeios, lazer, gas-
tronomia e uma vida noturna 
bastante agitada.

Um dos pontos turísticos 
mais visitados e procurados 
pelos visitantes são as Cata-
ratas do Iguaçu, que revela 
sua grandeza em sua beleza 
natural. Localiza dentro do 

Parque Nacional do Iguaçu, 
na fronteira entre Brasil e 
Argentina, possui uma es-
trutura qualificada para rece-
ber turistas como centros de 
visitantes, estacionamento, 
hotel, restaurante, lojas, entre 
outros.  Foi uma das vencedo-
ras do concurso que escolheu 
as 7 Maravilhas da Natureza. 
Além disso, em 1996, as Cata-
ratas foi considerada as 7 Ma-
ravilhas do Mundo Moderno, 
pela Sociedade Americana de 
Engenheiro Civis. 

Visitar as Cataratas do 
Iguaçu é uma experiência de 
imersão na natureza, através 
de uma caminhada em trilhas 
no meio da mata e proximida-
de iminente da imensidão das 
quedas d´água do Rio Iguaçu. 
Para conhecer as Cataratas 
existem duas opções: pelo 
lado brasileiro ou argentino. 
Pelo Brasil o acesso é feito 
através do Parque Nacional 
do Iguaçu, e pela Argentina, 
pelo Parque Nacional Iguazú. 

Além das Cataratas, ou-
tras opções e pontos turísti-
cos são bem convidativos e 
vale a pena conhecer como o 
Parque das Aves que propor-
ciona contato com aves de 
diversas regiões do mundo; 
A Usina de Itaipu, que é 
reconhecida como uma das 
maiores obras da engenharia 
moderna, sendo a maior usi-
na hidroelétrica em produção 
do mundo; O Marco das Três 
Fronteiras que é um dos 
principais pontos históricos 
da cidade, onde encontram-
-se três grandes nações da 
América do Sul: Argentina, 
Brasil e Paraguai.

Na gastronomia, um dos 
pratos que não devem deixar 
de ser apreciados é o tradicio-
nal Dourado Assado, originá-
rio do baixo Paraná, de carne 
muito saborosa. Outro prato 
típico é o Pirá de Foz, orna-
mentado com surubim (molho 
de gengibre), purê de mandio-
ca e arroz com espinafre. 

Foz do Iguaçu é uma das 
belezas que o Brasil possui e 
não deve ficar de fora do seu 
roteiro de viagens. 
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Indústrias de Indaiatuba ganham unidade 
da Pallet-Portus Transportes e Logística 

DA REDAÇÃO                                              
redacao01@maisexpressao.com.br

O setor industrial de 
Indaiatuba recebeu no 
início do ano a quinta 

unidade da Pallet-Portus, em-
presa especializada no trans-
porte e logística de cargas, com 
foco em containeres e cargas 
gerais dos portos e aeroportos. 

A marca possui mais de 40 
anos de tradição e  experiên-
cia no mercado e após grande 
pesquisa para a instalação de 
mais uma unidade  de negócios, 
Indaiatuba foi a cidade selecio-
nada pelo seu administrador e 
diretor de operações,  Carlos 
Bertozzi , devido ao grande 
potencial de crescimento  e ex-
celente qualidade de vida local. 

E chega como uma ótima 
opção para as indústrias da re-
gião realizarem suas demandas 
de transportes na importação 
e exportação, impulsionando 
e agilizando o crescimento do 
setor e da região com grandes 
diferenciais e inovações.

Na Pallet-Portus, os clientes 
podem contar com serviços 
de transportes rodoviários de 
cargas nos modais aéreo e 
marítimo (importação, expor-
tação, cabotagem e trânsito 
aduaneiro), além de transportes 
de cargas para todo o Brasil. 

 A empresa também oferece 
serviços de locações de equipa-
mentos (empilhadeiras, carre-
tas, chassis, porta containeres, 
confecção de embalagens para 
exportação, armazenagens e 
terminal retroportuário no Por-
to de Santos para consolidações 
e desconsolidações de cargas). 

 A empresa possue uma 
operação diferenciada com 
importadores que não disponi-
bilizam espaço físico e que ne-
cessitam que seus containeres 
sejam desovados, armazenados 
e entregues total ou parcial as 
suas unidades com free time 

flexibilizado e de acordo com 
a sua necessidade.

O primeiro diferencial da 
marca é que a Pallet-Portus 
conta com uma frota própria 
com mais de 90 veículos, ade-
quados para atendimento em 
todos os setores desde veículos 
utilitários, vans, caminhões de 
pequeno, médio e grande porte; 
e a linha de extrapesados para 
atendimento a demanda de 
cargas especiais excedentes. “A 
vantagem de contratar uma em-
presa com frota e estrutura pró-
pria é a certeza da segurança e a 
rapidez na solução de eventuais 
necessidades que por ventura 
vierem surgir e uma qualidade 
ímpar na prestação de serviços 
nesse modal”, explica Bertozzi. 
“Investimos em frota própria e 
mão de obra própria buscando a 
excelência no atendimento aos 

nossos clientes”.
Desde a manutenção de fro-

ta ao gerenciamento da cadeia 
logística, tudo isso nos possibi-
lita ter controle e rastreamento 
total da operação do inicio 
ao fim do processo. A marca 
trabalha com essa proposta de 
negócios a anos  e com isso tem 
excelentes resultados em ações 
preventivas  relacionadas a  
acidentes e avarias de cargas e 
containeres. As operações têm 
um sistema de gerenciamento 
de risco que permite maior 
eficácia e pontualidade no 
atendimento. 

E falando em segurança, 
que é uma grande preocupação 
da Pallet-Portus, toda a frota 
dispõe de GPS monitorados 
24 horas, bem como todas as 
unidades da empresa  são mo-
nitoradas  24 horas por CFTV 

e alarmes com pronta resposta 
integrada com órgãos públicos.

Segundo Bertozzi, todas as 
rotas de transporte realizadas 
pela empresa possuem um pla-
no de gerenciamento de riscos e 
conta com pontos estratégicos 
de paradas para descanso, ali-
mentação ou abastecimento. 
“Caso o veículo pare em um 
local que não autorizado e 
com a inteligência embarcada 
que é feita viagem a viagem, a 
Central de Gerenciamento de 
Riscos efetua de imediato con-
tato com o condutor para ave-
riguar se houve algum fato que 
motivou a respectiva alteração 
no plano de viagem”, explica.  
“Se houver qualquer indício de 
risco, o veículo é bloqueado 
imediatamente e enviado uma 
equipe de pronta resposta para 
o local para as ações”. 

Além disso, o próprio clien-
te, através de um sistema es-
pecial e diferenciado, recebe o 
status contínuo do andamento 
da entrega ou coleta, sabendo 
onde ela está e a previsão de 
chegada desde a sua saída do 
porto, aeroporto ou fábrica.

Para manter a estrutura, 
a empresa não descuida da 
equipe. Continuamente os fun-
cionários recebem treinamento 
visando prestar um melhor 
trabalho e sabendo atender 
e suprir as necessidades de 
cada cliente com grande fle-
xibilidade nos agendamentos 
de coletas e entregas e otimi-
zando a disponibilidade em 
pontos estratégicos da empresa 

para atendimento , e com isso 
conseguem  também suprir  
prontamente solicitações de 
última hora .  

Atualmente, a Pallet-Portus 
trabalha com vários setores 
industriais e comerciais   no 
transporte, mais tem grande  
destaque nos segmentos da 
indústria: automotiva, eletro-
eletrônica, química, matéria 
prima para a indústria e máqui-
nas e equipamentos especiais. 
A empresa possui o certificado 
de capacitação de veículos 
para os transportes especiais 
e químicos, é certificada pelo  
ISO9001 e SASSMAQ pela 
BVQI, possui diversas licen-
ças para transportes  como: da 
Policia Civil, Policia Federal, 
Ministério do Exército  e habi-
litada para trânsito aduaneiro 
pela receita federal .

História
A empresa foi fundada em 

1971 por João Carlos Bertozzi,  
descendente de italianos e com 
grande visão empreendedora   
que contribuiu muito para o 
desenvolvimento e cresci-
mento do  Porto de Santos. Ao 
longo dos anos, a empresa vem 
crescendo e batalhando muito  
nesse mercado, que atualmen-
te obtem mudanças constantes. 
A Pallet-Portus esta na 2ª ge-
ração de sucessão e conta atu-
almente com  cinco unidades, 
sendo duas em Santos, uma 
em Campinas, uma em Gua-
rulhos e  uma em Indaiatuba, 
todas administradas pelos seus 
filhos Carlos Bertozzi e João 
Roberto Bertozzi, mantendo 
a tradição empreendedora 
da família. A Pallet-Portus 
é uma empresa pioneira no 
segmento rodoviário com foco 
no comércio exterior, acompa-
nhando o crescimento do país 
na importação e exportação, 
acumulando sólida experiên-
cia no mercado de transportes 
e logística .

Ampliando seus negócios 
constantemente em outros 
segmentos da cadeia logística 
e desenvolvendo novas uni-
dades .

Com isso, a Pallet-Portus 
se consolidou no mercado, 
estabelecendo fiéis parcerias 
comerciais, mantendo a fide-
lidade de seus clientes com 
qualidade e personalização dos 
serviços prestados.

A empresa acumulou ao 
longo de suas quatro décadas 
de mercado uma profunda e 
idônea experiência em trans-
portes e logística , com o 
objetivo de mostrar profissio-
nalismo e competência dotada 
de uma estrutura operacional 
moderna e amplamente in-
formatizada, estrutura esta 
que está sempre em constante 
aprimoramento.

Empresa conta com cinco unidades, sendo duas em  Santos, além de uma em  Campinas, Guarulhos e Indaiatuba

A Pallet-Portus conta com uma frota própria com mais de 90 veículos de acordo com a necessidade de seus clientes A marca foi fundada em 1971 e acumula prêmios de sucesso

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO
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CULTURA & LAZER
Conexão Cultura Tigre tem
atividades hoje e amanhã

TARDES DO ROCK 

JARAGUÁ 

Primeira edição de 2015 
acontece domingo 

Mariana Vasconcelos e  Douglas 
Ferreira fazem show

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O projeto Conexão Cultu-
ral Tigre ICRH – Palco 
Móvel chega a sua oita-

va edição em 2015 e traz atrações 
para toda a família. Em Indaia-
tuba, as atividades começaram 
na última quarta-feira, dia 18, e 
prossegue hoje e amanhã, dias 20 
e 21, gratuitamente. 

O projeto conta com apre-
sentações de teatro, sessões de 
cinema, show de humor e um par-
quinho onde pais poderão acom-
panhar seus filhos na diversão. Há 
atrações para todos os gostos e 
idades. “Incrementamos o projeto 
para garantir ainda mais opções 
de cultura, lazer e diversão para o 
público atendido”, diz o produtor 
cultural Jefferson Bevilacqua, da 
Magma Cultura. 

Nesse período, o caminhão 
especialmente adaptado para o 
projeto vai percorrer sete esta-
dos: Pernambuco, Bahia, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Alagoas. Serão 112 
apresentações de teatro – entre 

elas oito shows de comediantes 
as sextas à noite e oito espetácu-
los para o público em geral, aos 
sábados. 

As companhias selecionadas 
nesta edição do projeto prometem 
levar arte, diversão e muito humor 
por onde passarem. As atrações 
para as duas primeiras cidades 
visitadas, Indaiatuba e Rio Claro, 
são a Cia. Burucutu, que vai apre-
sentar o espetáculo “A Cinderela 
e o Pé Inchado”, e a Cia. Circo do 
Asfalto, que preparou algo lúdico, 
próprio para encantar o público 
com atrações da arte circense: o 
“Show da Percha”. 

Desde as 11horas até as 13h30 
e no fim de tarde a opção é o par-
quinho montado junto ao Palco 
Móvel. Os filmes escolhidos, 
Frozen e Os Croods, já fazem 
sucesso entre o público infantil. 

Hoje, dia 20, às 19h30, o espe-
táculo fica por conta do humorista 
Fábio Lins. Dirigido ao público 
adulto, o stand up “Atira Sarro” 
promete muitas risadas. 

Amanhã, além de parquinho, 
das 10h às 15h30, às 16h, a Cia. 
Santa Víscera oferece 17 opções 

Mariana Vasconcelos e 
Douglas Ferreira se apre-
sentam, de forma inédita, no 
“Menu Musical” do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba. O show 
acontece no próximo domin-
go, dia 22, a partir das 12h30, 
na praça de alimentação do 

shopping. A atração é gratuita 
e ocorre até às 15h30.

Acompanhada pelo violão 
de sete cordas de Douglas 
Ferreira, a cantora explora os 
mais variados ritmos da mú-
sica popular brasileira como 
os clássicos do samba, bossa 

Roteiro em Indaiatuba:
Local: Estacionamento do Parque Ecológico, na Av. Eng. Fábio 
Roberto Barnabé.

Hoje, dia 20 
8h30: A Cinderela e o Pé Inchado – Cia. Burucutu (SP)
10h: “Show da Percha” – Cia. Circo do Asfalto (SP)
Das 11h às 13h30: Funcionamento do Parquinho
14h: A Cinderela e o Pé Inchado – Cia. Burucutu (SP)
15h30: “Show da Percha” – Cia. Circo do Asfalto (SP)
Das 17h às 19h30: Funcionamento do Parquinho
19h30: Stand Up Atira Sarro – Fábio Lins (SP)

Amanhã, dia 21
Das 10h às 15h30: Funcionamento do Parquinho
16h: Espetáculo Teatro à La Carte – Cia. Santa Víscera (SP)

Menu Musical

Local: praça de alimentação 
do Shopping Jaraguá - Rua 15 
de Novembro, 1200, Centro – 
Indaiatuba.
Data: 22 de março
Horário: das 12h30 às 15h30
Evento gratuito

Fonte: Shopping Jaraguá Indaiatuba 

Atividades em Indaiatuba podem ser acompanhadas no estacionamen-
to do Parque do Parque Ecológico

Apresentação acontece no domingo, das 12h30 às 15h30

Banda Fast Falling é atração da 1ª edição de 2015 do Tardes do Rock
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no espetáculo especial “Teatro 
À La Carte”, no qual o público 
escolhe o que quer assistir no 
Cardápio de Cenas.   

Em sete anos do projeto, que 
é aprovado pela Lei Rouanet 
de Incentivo à Cultura, o Palco 
Móvel da Tigre passou por sete 
estados, com 900 apresentações 
teatrais de 50 companhias de 
teatro de diversas partes do país. 
Foram 387 dias na estrada, 51.553 
km rodados, impactando direta e 
indiretamente mais de 430 mil 
pessoas.

ICRH
O Instituto Carlos Roberto 

Hansen (ICRH), braço social do 
Grupo Tigre, começou formal-
mente suas atividades em 30 de 
outubro de 2003, dando início a 

No domingo, dia 22, a partir 
das 18 horas, acontece a pri-
meira edição de 2015 do Tardes 
do Rock. O evento acontece na 
Concha Acústica do Parque 
Ecológico, que fica na Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, s/n – Vila Areal . O 
projeto tem o objetivo de valo-
rizar os grupos de rock da cidade 
e da região, oferecendo mais 
uma opção gratuita de lazer à 
população. 

Desta vez sobem ao palco as 
atrações AV Rock e Fast Falling. 
A primeira banda iniciou seu 
projeto há mais de um ano e 
conta com Anita no vocal, Bner 
no baixo, Vine na guitarra e 
Felipe na bateria, ex-integrantes 
de bandas conhecidas na cidade 
e região como Tomele Rock, 
Rockiss e Rota Sonora. O grupo 
foi criado com o objetivo de 
tornar-se uma banda totalmente 
independente com músicas au-
torais, mas foi adicionado um 
repertorio de covers para tocar 
em bares e eventos.

Formado em 2012, em In-
daiatuba, o Fast Falling conta 

uma nova etapa de envolvimento 
social e comunitário da empresa. 
Tem como principal objetivo 
centralizar e otimizar todas as 
iniciativas do Grupo na formação 
do cidadão do futuro.  Concentra 
seus esforços na mobilização de 
recursos para investimentos em 
educação, cultura, esporte e saúde 
(Saneamento Básico, especial-
mente) como principal alavanca 
no desenvolvimento de crianças 
e adolescentes.  Seus investi-
mentos, nesse período, passam 
de R$ 35 milhões, em ações que 
beneficiaram quase dois milhões 
de pessoas.

com Fábio Dini no baixo e vo-
cal, Leo Dias na guitarra e Raoni 
Barreto na bateria. Inspirado 
por todas as escolas do punk 
rock, o trio se define por um 
som simples, calcado em melo-
dias, energia e velocidade, mas 
tocado com peso e pegada que 
por vezes ultrapassa as barreiras 
do hardcore. Em 2014, lançou 
de maneira independente o EP 
"Caindo Rápido, Levantando 
Devagar" com seis músicas, e 
fez mais de 20 shows pelo inte-
rior de SP. Para 2015, prepara o 
1º disco completo, com 12 faixas 
e lançamento previsto para o 2º 
semestre.

Inscrição 
As bandas que tiverem inte-

resse em participar dos próxi-
mos eventos podem enviar um 
e-mail para a Secretaria de Cul-
tura no endereço cultura@in-
daiatuba.sp.gov.br com nome, 
estilo, nome do responsável, 
endereço, telefone, e-mail dos 
integrantes e histórico. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3894-1867.

nova e canções nordestinas. 
Além da boa música, a dupla 
ainda promete surpreender 
o público com inserções de 
trechos de choro e jazz em 
composições bem conhecidas 
do cancioneiro popular.

O show da dupla promete 
tornar o almoço de domingo 
um momento ainda mais agra-
dável para reunir os amigos e 
a família. 
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Possível arma de homicídio 
em faculdade é encontrada

NO CECAP 

28 ANOS                                                                                             TRÁFICO 

Indivíduos invadem e 
furtam casa lotérica 

Soldador morre após 
queda de bicicleta 

Guarda localiza drogas em 
“casinha do gás” no CDHU

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Um revólver calibre 32 
foi localizado na tar-
de de segunda-feira, 

dia 16, em uma residência 
próxima a casa de Jonathan, 
acusado do assassinato do 
estudante Mabson Dechechi, 
de 30 anos, no dia 25 de 
fevereiro, na faculdade Max 
Planck. Ainda não há confir-
mação, mas as suspeitas da 
Polícia Civil é que a arma seja 
a mesma usada para cometer 
o crime. 

O revólver foi localizado 
por um vizinho do acusado, 
que informou à Polícia Mi-
litar ter o encontrado em seu 
quintal. 

A Polícia Civil aguarda 

agora o laudo necroscópico 
da arma, para realizar um con-
fronto balístico dos projéteis 
retirados do corpo da vítima e 
determinar se a arma é a mes-
ma utilizada no assassinato. 

Jhonatan, a esposa Jéssica 
e a filha do casal continuam 
desaparecidos desde a noite 
do crime. O jovem já está com 
a prisão preventiva decretada 
e a Polícia Civil também enca-
minhou ao Ministério Público 
(MP) o pedido de quebra do 
sigilo bancário e telefônico 
do casal. 

Segundo o delegado titular 
do Município, Luiz Fernando 
Dias de Oliveira, o acusado 
também está praticando o 
sequestro da filha e da es-
posa. “Não sabemos em que 
circunstâncias a Jéssica foi 

levada, por isso para nós é 
sequestro”, diz. 

Com a quebra do sigilo 
bancário e telefônico do casal, 
a Polícia espera rastrear a mo-
vimentação do casal e chegar 
a eles. “Não acreditamos que 
ele tenha guardado dinheiro 
suficiente para sobreviver em 

O soldador Anderson Luis 
de Carvalho Leite, de 28 anos, 
faleceu na madrugada de se-
gunda-feira, dia 16, após cair 
de bicicleta. A vítima deu 
entrada na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Jardim 
Morada do Sol, porém precisou 
ser transferido para a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), onde faleceu. 

Segundo informações da es-
posa da vítima, o soldador che-
gou em casa na tarde do último 
dia 12, queixando-se de dores 
pelo corpo decorrentes de uma 
queda de bicicleta e mostrando 
uma inflamação na cabeça. No 
entanto, a esposa informou que 

Com o apoio do Canil, a 
Guarda Civil localizou apro-
ximadamente 440 gramas de 
maconha em uma “casinha do 
gás” no Conjunto Habitacional 
Lúcio Artoni, da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
Urbano (CDHU), na tarde de 
domingo, dia 15. Um jovem de 
18 anos e uma adolescente de 
17 anos foram averiguados pelo 
crime de tráfico de drogas, mas 
foram liberados. 

As viaturas se deslocaram até 
o prédio e já na rua avistaram o 
um jovem com as caraterísticas 
citadas pelo denunciante. Em 
revista pessoal ao indivíduo, 
nada de ilícito foi encontrado. 
A guarnição então acionou o 

Uma casa lotérica locali-
zada na Avenida Francisco de 
Paula Leite, no bairro Cecap, 
foi invadida e furtada na ma-
drugada desta terça-feira, dia 
17. Os assaltantes, ainda não 
identificados, entraram pelo 
telhado do estabelecimento e 
violaram dois caixas. O valor 
levado no furto ainda não foi 
divulgado.

O furto foi descoberto por 
uma funcionária da casa loté-
rica, por volta das 7h45. Se-
gundo informações da Guarda 
Civil, a mesma contou que 
chegou para abrir o estabe-
lecimento quando notou um 
forte cheiro de queimado. 

A funcionária acionou 
então os guardas, que em 
vistoria pelo local identifi-
caram tratar-se de um furto 
qualificado. De acordo com 
os guardas, os assaltantes en-
traram pelo telhado do comér-
cio, onde tiveram acesso ao 
forro e conseguiram entrar no 
interior do estabelecimento. 

Polícia Civil vai investigar se arma foi utilizada no assassinato

Guarda irá analisar as câmeras de monitoramento da Casa Lotérica

DIVULGAÇÃO
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uma cidade distante, por isso 
se ele utilizou a conta bancária 
e o telefone, com a quebra do 
sigilo poderemos rastrear”, 
salienta.  A última informação 
que os investigadores pos-
suem, é que o carro do jovem 
passou pelo monitoramento 
da cidade de Lençóis Paulista. 

a vítima estava lúcida. 
Após tomar banho, o solda-

dor começou a passar mal e foi 
levado para a UPA. 

No entanto, devido à gravi-
dade de seu estado, precisou ser 
transferido para a UTI do Haoc, 
onde permaneceu internado até 
a madrugada de segunda-feira, 
dia 16, quando veio a óbito. 

apoio do Canil e com o apoio 
do cão farejador teve êxito em 
localizar cerca de 33 papelotes de 
maconha, aproximadamente 440 
gramas, no esconderijo indicado 
pelo denunciante.

Em contato com a proprietária 
do local, o qual a “casinha do 
gás” pertencia, tomaram conheci-
mento que sua neta era namorada 
do jovem suspeito. Indagada, 
a adolescente negou qualquer 
envolvimento com as drogas e 
contou estar separada do suspeito 
há quase quatro meses. 

Indagado, o jovem afirmou 
que também não era dono das 
drogas e que nem mesmo era 
morador do bairro, estando ali 
apenas conversando com amigos. 

Os assaltantes violaram 
dois dos caixas do comércio, 
porém os valores levados ain-
da não foram contabilizados. 
No local, os guardas também 
localizaram marretas, “pé de 
cabra” e disco de máquinas 
cortantes, ferramentas que 
foram possivelmente utiliza-
das para arrombar os caixas. 
A máquina onde os discos são 
acoplados foi levada pelos 
assaltantes. 

A lotérica possui câmeras 
de monitoramento na parte 
externa e as imagens serão 
analisadas pelo Centro de 
Operações e Inteligência 
(COI) da Guarda Civil, para 
tentar determinar a hora do 
assalto e identificar os auto-
res. Até o fechamento desta 
edição ninguém havia sido 
preso. 

A reportagem do Mais 
Expressão chegou a conta-
tar o proprietário da lotérica, 
mas o mesmo preferiu não se 
pronunciar. 
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Homem esfaqueia esposa 

Polícia encontra carga 
roubada de cigarros

Indivíduos provocam vazamento de “piche”

Uma viatura da Guarda 
Civil perdeu o con-
trole e colidiu con-

tra uma árvore na tarde de 
quarta-feira, dia 18, no Jardim 
Morada do Sol. Os guardas se 
dirigiam para dar apoio a uma 
ocorrência de furto de veículo, 
quando sofreram o acidente.

De acordo com a Secreta-
ria de Comunicação Social da 
Prefeitura, O guarda civil de 
3ª Classe Renato Aparecido 
Rodrigues, de 46 anos, que 
conduzia a viatura, sofreu 
um trauma crânio encefálico 
(TCE) e contusão pulmonar 
bilateral com fraturas de cos-
telas. 

Ele foi socorrido pela Uni-
dade de Resgate (UR) do Cor-
po de Bombeiros ao pronto-
-socorro do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) 
e posteriormente transferido 
para a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
Celso Pierro, em Campinas. 
O estado de saúde do guarda 
civil é estável. 

Já o segundo ocupante 
do veículo, o encarregado da 
guarnição Eduardo Fracaro, 
de 47 anos, sofreu apenas 
escoriações pelo rosto. Após 
ser medicado e passar por 
exames, ficou em observação 
e foi liberado ainda na noite 
do mesmo dia do acidente. 

A viatura que se envolveu 

no acidente estava indo de 
encontro a uma ocorrência 
de furto de veículo, no bairro 
Jardim do Vale. Um compo-
nente das Rondas Ostensivas 
com apoio de Motocicletas de 
Indaiatuba (ROMI) recebeu 
o chamado da ocorrência e 
quando se dirigir ao local, 
deparou-se com o veículo em 
questão, uma Zafira prata, 
estacionada na Rua Antônio 
Brunetti (antiga 23) no Jardim 
Morada do Sol. 

A guarnição presenciou o 
desempregado Felipe Gomes 
dos Santos, de 25 anos, sain-
do do carro citado e entrando 
em um bar. Com viaturas de 
apoio, os guardas entraram no 
estabelecimento e abordaram 
Santos. Em revista pessoal 
nada foi encontrado, porém o 

proprietário do bar informou 
aos guardas que viu o indiví-
duo jogando a chave do carro 
na lixeira, a qual foi encontra-
da no local indicado. 

Prisão 
Diante disso, Santos rece-

beu voz de prisão pelo crime 
de furto de veículo e foi enca-
minhado para a Delegacia de 
Polícia (DP). 

No DP, a autoridade de 
plantão arbitrou a fiança de 
R$ 5 mil para o crime, valor 
que não foi pago pelo desem-
pregado. Santos foi então en-
caminhado à Cadeia Pública 
de Campinas. 

Segundo a proprietária 
do carro furtado, ela havia 
deixado o veículo para fazer 
manutenção em uma oficina. 

O mecânico contou que, en-
quanto mexia no automóvel, 
deixou o mesmo ligado, foi 
ao interior da oficina buscar 
ferramentas e ao retornar viu 
Santos fugindo com o carro.

A viatura se dirigia para dar apoio à ocorrência quando perdeu o controle e colidiu
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Felipe Gomes dos Santos, de 25 
anos, foi preso por furto

Os policiais da Delegacia 
de Investigações Gerais  (DIG) 
localizaram em um galpão, no 
Centro da cidade, uma carga 
de cigarros roubados. O caso 
aconteceu na última sexta-feira, 
dia 13.  Segundo os policiais, os 
produtos apreendidos vinham de 
outros estados.

A carga estava em uma casa 
onde funcionava uma distribui-
dora de cigarros. As quinze caixas 
roubadas haviam chegado durante 
a manhã do mesmo dia e ainda 
estavam dentro de um veículo, 
quando a polícia entrou no local.

De acordo com a polícia, a 
carga foi roubada na quarta-feira, 
dia 11, em Rio Verde/GO, en-
quanto o motorista fazia a entrega 
em uma loja. Após o crime, os 
policiais começaram a monitorar 
os produtos, que estavam com 

rastreador.
O dono da distribuidora, onde 

os cigarros foram encontrados, foi 
preso por receptação. Segundo a 
polícia, ele já havia sido detido 
pelo mesmo crime no ano passado. 
O segurança do local, que estava 
com uma arma com a numeração 
raspada, também foi detido.

No escritório do local foram 
apreendidos R$ 1.250 e quatro 
papelotes de cocaína. Em vistoria 
ainda na distribuidora, os investi-
gadores identificaram outra caixa 
de cigarros roubada em Minas 
Gerais no início do mês.

Todos os produtos que esta-
vam no local foram levados para a 
DIG de Campinas (SP). Segundo 
a Polícia Civil, as câmeras de se-
gurança da empresa podem ajudar 
a encontrar mais integrantes da 
quadrilha. 

O entregador Nicácio do Pa-
raiso Terra, de 38 anos, foi preso 
em flagrante na noite de sexta-
-feira, dia 13, depois de esfa-
quear a esposa, a desempregada 
Andreza Cândida da Silva, de 39 
anos. O casal estava em um bar 
no bairro Jardim Morada do Sol. 
Após o crime, populares ainda 
tentaram linchar o acusado. 

A vítima foi socorrida ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), onde passou 
por cirurgia e segue internada 
em estado estável. 

Segundo informações da 
PM, ao chegarem ao local, se 
deparam com a vítima caída ao 
solo com ferimentos na altura do 
abdômen e grande sangramento. 
Cerca de três metros à frente, 
populares continham o acusado 
e ao seu lado estava uma faca 
de cozinha. 

 O entregador possuía es-
coriações leves pelo rosto, foi 

atendido e em seguida encami-
nhado para a Delegacia de Polí-
cia. Em depoimento, confessou 
que havia se envolvido em uma 
briga com a esposa e desferiu os 
golpes de faca. 

Os investigadores do Serviço 
de Investigações Gerais (SIG) 
apuraram que o casal estava 
no bar, quando a vítima saiu 
correndo e o autor logo atrás, 
imprensando-a contra dois car-
ros. Ele desferiu vários golpes 
de faca, só interrompendo com 
a chegada de populares e da PM.

Terra recebeu voz de prisão 
em flagrante por homicídio e 
foi encaminhado para a Cadeia 
Pública de Campinas. Já a vítima 
foi socorrida ao Haoc, em estado 
grave, passou por cirurgia e ficou 
internada na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).  Ontem, dia 19, 
ela apresentou melhoras e foi 
encaminhada para a ala feminina 
com quadro estável.  

Pessoas não identificadas 
invadiram o depósito de mate-
riais da Secretaria Municipal de 
Obras e Vias Públicas, localizado 
na Rua das Primaveras, na Vila 
Pompéia, e provocaram um 
vazamento de um dos tanques 
de emulsão asfáltica (piche) que 
fica no local. O problema ocorreu 
na tarde de sábado, dia 14, e o 
produto acabou caindo nas águas 

do Córrego Barnabé.
As equipes da empresa e de 

Obras e Urbanismo trabalham 
juntas para a limpeza do trecho 
do Córrego Barnabé que foi 
atingido, no primeiro lago onde 
o Belchior deságua. O trecho foi 
todo cercado com material apro-
priado para a filtragem da água, 
que impede que o produto se es-
palhe enquanto é retirado do local 

atingido. Segunda a Prefeitura, a 
limpeza do córrego foi concluída 
ontem, dia 19.

Segundo a Secretaria de Co-
municação Social da Prefeitura, o 
portão da área utilizada como de-
pósito de materiais foi arrombado 
e o invasor quebrou o registro 
do tanque onde fica armazenado 
o produto, o que provocou o 
vazamento no final da tarde de 

sábado. Populares perceberam o 
problema e acionaram o Corpo de 
Bombeiros e a Guarda Civil, que 
imediatamente acionou as secre-
tarias de Obras e de Urbanismo 
e Meio Ambiente.

Logo que foi avisado do 
problema, o secretário de Urba-
nismo e Meio Ambiente, José 
Carlos Selone acionou a equipe, 
que providenciou o fechamento 
imediato do tanque para conter 
o vazamento e limpeza do solo 
no local, interrompendo a vazão 
do produto para a boca de lobo. 
Paralelo a isso, foram iniciadas 
as primeiras providências para a 
limpeza do córrego Belchior e o 
acionamento da empresa especia-
lizada para que a situação fosse. 

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae) fez a aná-
lise da água do Córrego Barnabé, 
que é captada para tratamento na 
Estação de Tratamento de Água 
do Jardim Morada do Sol (ETA 
V), e não havia contaminação. Segundo o Serviço Autonômo de Água e Esgoto, o córrego não foi contaminado

SCS/PMI
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Quinhentos prestigiam a
8ª edição do Evolution 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

PONTAPÉ  

MÁSTER 50  LIDI  

Ferroviário e Unidos fazem a final no domingo Operário e Ponte Preta
assumem a liderança do Sub-20

Quinhentas pessoas, se-
gundo os organizado-
res, acompanharam a 8ª 

edição do Evolution Of Fighters, 
realizado no último sábado, dia 
14, no Centro de Treinamento 
Edlutas. Famílias inteiras, entre 
jovens, adultos e crianças compa-
recerem ao evento que começou 
à tarde e terminou só à noite. 
No octógono, combates de tirar 
o fôlego levantaram o público 
presente. 

Segundo o organizador do 
evento, Edson Ronaldo Oliveira, 
a presença das pessoas foi surpre-
endente. “Sem dúvida alguma o 
ponto positivo da competição 
foi o público presente. Não pela 
quantidade, mas sim pela diver-
sidade. Tinham famílias inteiras 
acompanhando o evento”, co-
memora. 

Ao todo foram sete lutas no 
card Amador, oito no Preliminar 
e outros quatro combates no 
Principal. Na primeira luta, pela 
categoria 70 kg, Claudiere de 
Freitas venceu Damyão Edson por 
finalização, no segundo round. 

Na categoria 84 quilos, Paulo 
“Imortal” Roma acabou sendo 
finalizado por Dayvid “Dkveira” 
Klay aos 35 segundos do primei-
ro round. Na categoria até 66  
kg, Roberto Souza venceu por 
finalização Matheus “Sinistro”, 
aos 2min46 do segundo round. 
Finalizando o card Principal, na 
categoria até 77 kg, Wellington 

Guerra acabou finalizado por 
Alberto Antonio, no final do 
terceiro round.

No card preliminar, Adany 
Taquary venceu Fabiano Ma-
chado por TKO, na categoria 70 
kg. Lucas Oliveira venceu Luiz 
Nogueira, assim como Thiago 
D’Galdino venceu por decisão 
unanime Mudinho MSN, na 
categoria muay thai 66 kg ca-
tchweight.

No MMA até 70 kg, Marcos 
Veloso venceu, por unanimidade, 
Ivair Junior. Por decisão dividida, 
nos 67 kg, Ronilson de Souza 
garantiu a vitória sobre Emerson 
Pezoti.

Mateus Buselli aplicou um 
armlock e venceu Marcos Souza 
na categoria Semi 70 kg. Por 
decisão unanime, Adalto Prado 
passou por Lukas Oliveira. E para 

finalizar o card Amador, na cate-
goria 77 kg, Anderson Favacho 
aplicou uma guilhotina e venceu 
Keferson Bigorna.

Outros combates também 
ocorreram pelo card amador. 
No primeiro, na categoria até 77 
kg, Paulinho “Pitbull” finalizou 
Rodney Santos com um triângulo.  
Na mesma categoria, Zef Aroud 
venceu Willamerson Souza com 
um armlock. 

No muay thai, categoria 70 
kg, Gabriel Boika venceu Alex 
Marchi por decisão dividida. Na 
categoria até 63 kg, Rafael Tei-
xeira garantiu a vitória sobre An-
gelo Mendes, por KO. Ainda no 
muay thai, também na categoria 
70 kg, Wesley Almeida venceu 
Iuri Matias por TKO. 

Para fechar o card, na catego-
ria 67 kg, Bruno Moraes venceu 

Gustavo Brandão; e nos 68 kg, 
Pedro “Mazzaropi” venceu por 
TKO Gabriel Gianini. 

Satisfação 
Para Oliveira, o evento foi um 

sucesso. “As lutas tiveram um 
nível altíssimo de competição. 
No geral o evento superou nossas 
expectativas, tanto no público 
quanto no nível dos combates”, 
analisa. 

A melhor luta da noite foi en-
tre Adalto Prado e Lukas Oliveira. 
O melhor nocaute foi no combate 
entre Adany Taquary x Fabiano 
Machado. A melhor finalização 
foi de Dayvida “Dkaveira” Klay 
sobre Paulo “Imortal” Roma.

Segundo Oliveira, a nona 
edição do Evolution Of Fighters 
está previsto para acontecer no 
dia 25 ou 30 de maio deste ano. 

Oitava edição do evento de MMA contou com 19 combates em três cards

DIVULGAÇÃO

As equipes da Ponte Preta e 
Operário estão na liderança dos 
respectivos grupos A e B do 
Campeonato de Juniores “Mário 
Araldo Candello” 2015, cate-
goria Sub-20. A competição,  
organizada pela Liga Regional 
Desportiva Indaiatubana (Lidi), 
chega a sua terceira rodada no 
próximo domingo, dia 22, com 
quatro confrontos.

No final de semana a bola co-
meça a rolar às 11 horas, com dois 

confrontos. No campo do Vale 
Verde, os donos da casa duelam 
contra o Camisa 10. No mesmo 
horário, mas em Itaici, a Ponte Pre-
ta enfrenta em casa o Elias Fausto.

Outros dois confrontos estão 
agendados para às 14 horas. Na 
Ponte Preta jogam Independente 
x Morada do Sol e, no Vale Verde, 
o duelo será entre São Francisco 
x América.  

Após duas rodadas, a Macaca 
de Itaici está na liderança da Cha-

ve A, com quatro pontos. Logo 
abaixo vem Camisa 10 e Vale 
Verde, com três pontos somados. 
O Santa Cruz tem um ponto e está 
na quarta colocação, enquanto que 
na lanterna está o Elias Fausto, 
que ainda não pontou no certame. 

No Grupo B, a liderança está 
nas “mãos” do Operário, com 
quatro pontos. O Independente, 
com três pontos, vem logo abaixo. 
América, Morada do Sol e São 
Francisco tem um ponto cada. 

O domingo, dia 22, será de 
decisão na 2ª edição da Copa 
Itaici Máster 50/Grupo Mar-
quinhos/Corretora de Seguros, 
organizada pela Associação 
Indaiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa). A partir das 10h30, 
no campo do Ferroviário, os 
donos da casa decidem o título 
do certame contra o Unidos da 
Vila que, por ter feito melhor 
campanha em todo o certame, 
o time de Salto joga com a 
vantagem do empate. 

Na primeira fase, o Unidos 
da Vila terminou como líder 
do Grupo A. Em quatro jogos 
disputados, o time venceu os 
quatro e segue invicto na com-
petição. 

A equipe da cidade vizinha 
garantiu a vaga na final ao em-
patar em 1 a 1 com o Faac de 
Salto e decide o título por ter a 
melhor campanha. Em cinco 
confrontos disputados, o time 
marcou 16 gols e sofreu ape-

O Indaiatuba Clube inicia 
no próximo domingo, dia 22, 
a disputa dos campeonatos 
de society, sendo as copas 
Atalanta de Futebol Máster e 
a  Loucos Por Esporte de Fu-
tebol Veterano. Quatro jogos 
abrem a primeira rodada. No 
último final de semana, como 
preparação, os times entraram 
em campo pelo Torneio Início. 

A partir das 7h45, os times 
da Copa Atlanta de Futebol 
Master entram em campo para 
dar início ao campeonato. O 
primeiro confronto será en-
tre as equipes do Brasiltex e 
Atlanta.

Logo na sequência o time 
da Clínica São Camilo enfren-
ta o J Ferres com previsão de 
início para às 9h10.

Depois de terminados esses 
jogos será a vez da abertura da 
Copa Loucos Por Esporte de 
Futebol Veterano. O primeiro 
jogo, marcado para às 10h15, 
será entre o Imóveis Indaiatu-
ba e o Loucos Por Esporte 1.

Fechando a primeira roda-
da, a partir das 11h20, a equipe 
do Criar Filmes & Tromba 
D’água encara o time do 2 & 
2 Espaço de Dança.

Início 
Como preparação para 

os campeonatos de society, 
o Indaiatuba Clube realizou 
no último domingo, dia 15, 
mais uma edição do Torneio 
Início, competição em que 
os times se enfrentaram em 
jogos de 20 minutos cada. 

A competição eliminatória 
reuniu 16 times.

Na primeira rodada do 
Torneio Início, pelo Máster, o 
Atlanta fez 2 a 0 sobre o Re-
novação, o São Camilo ficou 
no 0 a 0 com o Loucos Por 
Esporte 2, mas se classificou 
no critério de desempate. O 
Multifer ganhou de 1 a 0 do 
Brasiltex e o J Ferres fez 2 a 
0 no Cláudio Diogo.

Pela semifinal Atlanta e 
São Camilo ficaram no 1 a 
1, mas o São Camilo passou 
nos critérios de desempate e 
o J Ferres goleou o Multifer 
por 5 a 0.

A final entre São Camilo e 
J.Ferres acabou 0 a 0, mas nos 
pênaltis o São Camilo venceu 
por 1 a 0.

Pelo Veterano o Criar Fil-
mes & Tromba D’água fez 1 
a 0 no Imóveis Indaiatuba, o 
Claro Empresas ganhou de 2 a 
0 do D&B Cimentos, a equipe 
do Centrografica marcou 3 
a 1 contra o 2&2 Espaço de 
Dança e o Loucos Por Esporte 
1 bateu o Casagrande Turismo 
por 2 a 1.

Criar Filmes & Tromba 
D’água ganhou de 2 a 0 a 
primeira semifinal contra o 
Claro Empresas e o Loucos 
Por Esporte bateu o Centro-
grafica por 3 a 1.

Depois de um empate em 1 
a 1 o Criar Filmes & Tromba 
D’água acabou fazendo 5 a 
4 no Loucos Por Esporte 1 
na grande final e ficou com 
o título.

nas dois, garantindo o posto de 
melhor ataque e defesa menos 
vazada da competição. 

Já o Ferroviário também 
não fica atrás e também segue 
invicto na competição. Na pri-
meira fase, o time indaiatubano 
venceu três partidas e empatou 
uma. 

Nas semifinais, o time vol-
tou a vencer: 3 a 0 sobre o Boca 
Junior B e vaga garantida na 
final. Ainda em sua campanha 
vitoriosa, a equipe marcou 12 
gols e sofreu outros quatro. 

Além de campeão e vice, 
o campeonato premiará ainda 
o artilheiro e defesa menos 
vazada. Haverá uma premiação 
especial entregue pelo patroci-
nador do campeonato, a qual 
não foi divulgada pela Aifa.  

Regional 
No domingo, dia 15, cinco 

confrontos marcaram a última 
rodada da primeira fase da Copa 

Zona Sul/Exsa 2015. Os resul-
tados foram: Ferroviário 1 x 3 
Estrela Dourada, 3 Estrelas B 2 
x 1 Real Primavera, Noroeste 
0 x 1 Unidos do Corolla, São 
Marcos 8 x 0 Shanadu/Zona 
Sul e Estrela 3 x 0 Sem Pânico. 

Estão garantidos na próxima 
fase: Estrela, Tayo Vidraçaria, 
São Marcos, Unidos do Corolla, 
Estrela Dourada, 3 Estrelas B, 
Amigos e Duas Barras. 

Os jogos válidos pelas quar-
tas de final já foram definidos 
e acontecem domingo, dia 22. 
Dois deles ocorrem no campo 
da Osan. Às 9 horas, o duelo 
será entre Estrela Dourada  x 
Unidos do Corola. Logo em 
seguida, às 11 horas, Amigos e 
São Marcos se enfrentam. 

As outras duas partidas 
estão agendadas para o campo 
do Ferroviário. Estrela e Tayo 
jogam às 13h30, enquanto que 
às 15h30, o embate será entre 
Duas Barras x 3 Estrelas B.

Indaiá dá início aos 
campeonatos de society
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DECISÃO NATAÇÃO  

Embalado, Primavera enfrenta o Nacional 

Supercopa Vila Avaí chega às semifinais PCD e Iniciante se
destacam em competições

Motivado por uma golea-
da no meio da semana, 
a qual garantiu a per-

manência no G8, além de estar  
com parte dos salários atrasados 
dos jogadores pagos, o Esporte 
Clube Primavera volta a reencon-
trar seu torcedor amanhã, dia 21, 
quando enfrenta o Nacional de 
São Paulo. O confronto acontece 
às 15 horas, no gigante da Vila, 
válido pela 13ª rodada do Campe-
onato Paulista da Série A3. 

O time vem motivado pelas 
vitórias conquistadas nas últimas 
partidas. No sábado, dia 14, a 
equipe enfrentou o Atibaia (se-
gundo colocado no campeonato) 
em casa e venceu pelo placar 
magro de 1 a 0. O gol foi marcado 
por Paulo Morais, aos 18 minutos 
do primeiro tempo. O resultado 
pôs de volta a equipe Tricolor 
no G8, grupo dos oito melhores 
colocados e que classificam-se 
para a próxima fase.

Na noite de quarta-feira, dia 
18, o Fantasma voltou a campo 
contra a lanterna Francana. O 
Primavera foi melhor durante todo 
o jogo e abriu o placar com Diogo, 
de cabeça, com 22 minutos de 
bola rolando. Dez minutos depois, 
Paulo Morais deixou o seu. 

Na volta dos vestiários, logo 
com um minuto, Leandro avançou 
pela esquerda e cruzou para Juni-
nho fazer o terceiro do Tricolor 
de Indaiatuba. Bem superior ao 
adversário, o jogo terminou numa 
goleada. Lucas fez o quarto do Pri-
mavera, aos 36 minutos, e Lucas 
Limão cravou a vitória Tricolor 

Classificação – Campeonato Paulista (Série A3)

Equipes    P J V E D GP GC SG
1º Juventus   25 12 8 1 3 20 10 10
2º Atibaia   24 12 8 0 4 19 9 10
3º Votuporanguense  24 12 7 3 2 21 11 10
4º Inter de Limeira  22 12 6 4 2 13 8 5
5ª Primavera   20 12 7 2 4 18 10 8
6ª Sertãozinho   18 11 5 3 3 17 12 5
7ª Taubaté   18 12 5 3 4 18 15 3
8ª Nacional   18 12 4 6 5 15 9 6
9ª Grêmio Osasco  17 12 5 2 5 10 11 -1
10ª Barretos   17 12 4 5 3 16 17 -1
11ª São José FC   16 11 4 4 3 12 12 0
12ª Flamengo-SP  16 12 4 4 4 13 15 -2
13ª São José EC   16 12 3 7 2 18 14 4
14ª Cotia   15 12 5 0 7 10 16 -6
15ª Grêmio Barueri  14 12 4 2 6 10 14 -4
16ª Rio Preto   13 12 4 1 7 14 21 -7
17ª Tupã   13 12 3 4 5 13 17 -4
18ª Itapirense   12 12 3 3 6 10 12 -2
19ª Santacruzense   7 12 1 4 7 12 25 -13
20ª Francana    2 12 0 2 10 8 29 -21

Federação Paulista de Futebol (FPF)

fazendo o quinto. No finalzinho, 
Said fez o de honra da Francana, 
que ainda não venceu na competi-
ção e praticamente está rebaixada.

O jogo também marcou o 
reencontro entre o meia-atacante 
Aldinho e o Primavera. O jogador 
estava no elenco do ano passado 
e fez o gol que garantiu o acesso 
do Fantasma a Série A3. Por falta 
de acordo salarial, o atleta não 
continuou na equipe indaiatubana.  

Com mais uma vitória, o 
time do Fantasma não perde no 
certame há três rodadas. O time 
está na quinta colocação, com 
20 pontos, cinco a menos que o 

líder Juventus. Já seu adversário 
de amanhã, o Nacional é o oitavo 
colocado, com 18 pontos. O time 
da capital vem de um empate de 
1 a 1 com o Flamengo-SP, no 
confronto também disputado no 
meio da semana. 

Um dos principais jogadores 
do elenco Tricolor, o goleiro 
Jefferson já faz os cálculos para 
saber com quantos pontos o Pri-
mavera está classificado para a 
fase seguinte. “Quando faltavam 
10 jogos, pelas minhas contas, 
precisaríamos de seis vitórias para 
que pudéssemos nos classificar. 
Estamos vindo de três resultados 

positivos e no caso necessitarí-
amos de mais três vitórias para 
chegarmos a 29 pontos e selar 
essa classificação”, calcula. “Po-
rém, a cada rodada que passa o 
campeonato fica mais equilibra-
do e atualmente com 20 pontos, 
acredito que mais quatro vitórias 
(com 32 pontos) concretizamos 
esse primeiro objetivo.”

Mas segundo arqueiro, os nú-
meros devem ser esquecidos e o 
foco tem que ser dentro de campo. 
Para o confronto de amanhã, o 
Fantasma vai com time completo. 
“Temos que manter a tranquilida-
de, atuar com postura dentro de 
campo, com muita organização, 
se precavendo dos pontos fortes 
do adversário”, analisa Jefferson. 

“A presença da torcida também 
será de suma importância.”

Depois do duelo contra o 
Nacional, o Fantasma já volta 
em campo no meio da semana. 
Na quarta-feira, dia 25, o time 
enfrenta o Tupã, 17ª colocado na 
competição. O jogo acontece às 20 
horas, no estádio Alonso Carvalho 
Braga, em Tupã. 

Sem crise
Os problemas extracampos, 

a princípio, deram uma trégua. 
Segundo a assessoria do clube, 
parte dos salários dos jogadores, 
referente a janeiro, foi quitada. O 
salário de fevereiro deve ser pago 
ainda hoje, dia 20. Na semana 
passada, até um representante do 

Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futegol foi ao Gigante 
da Vila após denúncia de atrasos.   

Outro problema fora de cam-
po, foi a notícia vinculada nas 
mídias regionais, de que o meia 
Giancarlo estaria sendo escalado 
como titular, por pressão de seu 
tio, Roberto Graziano, proprietá-
rio do Grupo Magnum, empresa 
de relógios que comanda o futebol 
do Primavera. 

A versão foi negada tanto pelo 
presidente primaverino, Osvaldo 
Betti, quanto pelo técnico Ed-
milson de Jesus. Coincidências 
ou não, Giancarlo sequer foi 
relacionado para as últimas duas 
partidas do clube, contra o Atibaia 
e Francana. 

Primavera vem de três vitórias para o confronto contra o Nacional de São Paulo

O campo da Vila Avaí 
promete receber duas parti-
das emocionantes neste final 
de semana. No próximo do-
mingo, dia 22, acontecem os 
dois confrontos válidos pelas 
semifinais da Supercopa Vila 

Avaí 2015. No último do-
mingo, dia 15, o campeonato 
realizou as quatros partidas 
válidas pelas quartas de final. 

No último final de sema-
na, o primeiro confronto foi 
um dos mais emocionantes 

da rodada. O Amigos do Ca-
chorrão começou com tudo 
o duelo contra o SPQV-B, 
abrindo 3 a 0. Mas o SPQV 
mostrou sua força e conse-
guiu empatar. 

O Amigos do Cachorrão 

Nos pênaltis, Amigos do Cachorrão bateu a forte equipe do SPQV-B

As equipes de natação 
ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes, categoria PCD, 
garantiram quatro medalhas 
na Copa Limeira Clube de 
Natação, sendo duas medalhas 
de ouro, uma de prata e uma 
de bronze. O campeonato foi 
disputado no último domingo, 
dia 15, na cidade de Limeira. 

De acordo com o trei-
nador Antonio Cândido, a 
competição teve também 
caráter preparatório. “Ti-
vemos a oportunidade de 
avaliar nossos nadadores e 
dar continuidade ao trabalho, 
com foco na obtenção de 
marcas para os campeonatos 
Mundial e Panamericano”, 
explica. “Neste evento os 
atletas competiram com in-
tegrantes sem deficiência e 
mesmo assim conseguiram 
figurar entre os melhores das 

provas e ser competitivos. As 
marcas alcançadas pelo Feli-
pe Caltran nos 200m medley 
e Cecília Jerônimo nos 50m 
livre estão bem próximas do 
índice para o Panamericano, 
cuja seletiva será em abril em 
São Paulo." 

Pontapé
Já a categoria Iniciante, 

sob a supervisão da treina-
dora Rosana Ono, estreou 
na temporada 2015 com na 
1ª etapa do Circuito Regio-
nal de Natação (ARN), em 
Mairinque/SP, onde assegu-
rou 20 medalhas, sendo 11 
de prata e nove de bronze. 
“Obtivemos um resultado 
bem positivo. Tivemos uma 
renovação da equipe e já 
começam a surgir novos no-
mes entre os medalhistas”, 
destaca Rosana. 

novamente conseguiu ficar 
a frente no placar, fazendo 
5 a 3, mas o SPQV deixou 
tudo igual, levando a deci-
são do jogo para os pênaltis. 
Nas cobranças, o Amigos do 
Cachorrão levou a melhor e 
fez 3 a 2.  

Na segunda partida, o 
Exsa garantiu vaga nas se-
mifinais depois de vencer o 
Marquinhos Tintas pelo pla-
car 5 a 2. Pelo mesmo resulta-
do, o Croissant & Cia. bateu 
o Clube 9 de Julho. Fechando 
a rodada, o União Tribuna foi 
goleado pelo Cruzeiro/Dinho 
Águas por 4 a 0. 

Confrontos
As partidas válidas pelas 

semifinais já foram defini-
das. Às 9h30, o duelo será 
entre Amigos do Cachorrão x 
Exsa. Mais tarde, às 11 horas, 
Croissant e Cruzeiro “bri-
gam” por uma vaga na final.

JEAN MARTINS

DIVALDO MOREIRA/COMÉRCIO DA FRANCA
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Cinema

INSURGENTE - Lan-
çamento - Ação / Ficção 
- Classificação 12 anos - 
119 minutos - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO 
- Quinta (19), Sexta (20), 
Segunda (23), Terça (24) 
e Quarta (25): 16h40 / 
19h10 / 21h40, Sábado 
(21) e Domingo (22): 
14h10 / 16h40 / 19h10 / 
21h40

ANNIE - Lançamento - 
Aventura / Musical - Clas-
sificação livre - 118 minu-
tos - DUBLADO - Quinta 
(19), Sexta (20), Segunda 
(23), Terça (24) e Quar-
ta (25): 15h20 / 18h40, 
Sábado (21) e Domingo 
(22): 13h50 / 18h40

GOLPE DUPLO - 2ª se-
mana - Comédia - Clas-
sificação 14 anos - 105 
minutos - LEGENDADO 
- Quinta (19), Sexta (20), 
Segunda (23), Terça (24) 
e Quarta (25): 16h15 / 

INSURGENTE - Lan-
çamento - Ação / Ficção - 
Classificação 12 anos - 119 
minutos - 3D - DUBLADO 
- Quinta (19) a Quarta (25): 
15h50 / 18h40 / 21h25 - 
CONVENCIONAL - LEG-
ENDADO - Quinta (19) 
a Domingo (22): 14h40 / 
17h20 / 20h30, Segunda 
(23), Terça (24) e Quarta 
(25): 17h20 / 20h30

O SEGREDO DOS 
DIAMANTES - Estréia 
- Aventura - Classifica-
ção 10 anos - 86 minutos 
- NACIONAL - Quinta 
(19), Sexta (20), Segunda 
(23), Terça (24) e Quarta 
(25): 16h10 / 18h10, Sába-
do (21) e Domingo (22): 
14h20 / 16h10

GOLPE DUPLO - 2ª se-
mana - Comédia - Classifi-
cação 14 anos - 105 minu-
tos - DUBLADO - Quinta 
(19) a Quarta (25): 15h30 

Mais Expressão

Horóscopo de 20 a 26/03 por Alex Costa Guimarães

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sua intuição estará mais aguçada, permitindo lidar com as 
pessoas e as relações de forma mais solta, ao mesmo tempo 
essa mesa intuição estará fazendo o nativo ter escolhas que 
acabam se refletindo de boa forma no cotidiano e ele acreditar 
que isso seja sorte. Os principais assuntos que farão parte do 
cotidiano do nativo estarão relacionados com sua vida material, 
financeira, com seus bens e imóveis. 

21h55, Sábado (21) e 
Domingo (22): 14h50 / 
18h10 / 21h55

PARA SEMPRE AL-
ICE - 2ª semana - Drama 
- Classificação 12 anos 
- 101 minutos - LEG-
ENDADO  - Quinta (19) 
a Quarta (25): 15h40 / 
20h30 *Vencedor do “Os-

car” - Melhor Atriz - Juli-
anne Moore

KINGSMAN - SER-
VIÇO SECRETO - 3ª 
semana - Ação / Comédia 
- Classificação 16 anos 
- 128 minutos - DUBLA-
DO - Quinta (19), Sexta 
(20), Segunda (23), Terça 
(24) e Quarta (25): 19h30, 

Sábado (21) e Domingo 
(22): 17h05 / 19h30

S I M P L E S M E N T E 
ACONTECE - 3ª semana 
- Comédia Romântica - 
Classificação 14 anos - 103 
minutos - LEGENDADO 
-  Quinta (19) a Quarta (25): 
21h00 - Somente Sábado 
(21) e Domingo (22): 16h20

/ 21h45 - LEGENDADO - 
Quinta (19) a Quarta (25): 
19h20

O SÉTIMO FILHO - 2ª 
semana - Aventura / Fan-
tasia - Classificação 12 
anos - 102 minutos - 3D - 
DUBLADO - Quinta (19), 
Sexta (20), Segunda (23), 
Terça (24) e Quarta (25): 
22h00. Sábado (21) e Do-
mingo (22): 16h50 / 22h00

KINGSMAN - SER-
VIÇO SECRETO - 3ª 
semana - Ação / Comédia 
- Classificação 16 anos 
- 128 minutos - LEGEN-
DADO - Quinta (19) a 
Quarta (25): 19h00

TINKER BELL E O 
MONSTRO DA TERRA 
DO NUNCA - 4ª semana 
- Animação - Classificação 
livre - 76 minutos - 3D - 

DUBLADO - Quinta (19) 
a Quarta (25): 15h00

CINQUENTA TONS DE 
CINZA - 6ª semana - Dra-
ma / Romance - Classifi-
cação 16 anos - 125 minu-
tos - DUBLADO - Quinta 
(19), Sexta (20), Segunda 
(23), Terça (24) e Quarta 
(25): 20h00, Sábado (21) 
e Domingo (22): 18h00 / 
21h00
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Casa Café Pilão

Reunião Conjunta do Rotaract Club 
de Indaiatuba

Manifestação em Indaiatuba

Indaiá realiza café da manhã para o 
Dia Internacional da Mulher

La Martina

Inaguruação da Black
Sheep  Gastronomia 

Alunos do Ceunsp dão 
assessoria gratuita de 
Imposto de Renda 

Empresário organizam 
evento em prol da Bolha 
de Sabão 

Max Páscoa Solidária 
atende nove entidades 
assistenciais de 
Indaiatuba

Domingo de rúgbi no Sesi Indaiatuba
A sempre simpática, Cristina Braga, inaugurou na noite de terça-

-feira, dia 17, o Café Casa Pilão, no Shopping Parque Mall, com um 
delicioso coquetel de degustação e também a apresentação da banda 
Candiero, trio de músicos especialistas em jazz, MPB e bossa nova. 
A irrequieta Cristina diz que em breve, ao que parece, vai ter mais 
novidades dentro do shopping.

O Rotaract Club de Indaiatuba realizou uma reunião conjunta com 
todos os clubes da família Rotaria de Indaiatuba, na noite de sába-
do, dia 14, na Casa da Amizade de Indaiatuba. Uma reunião alegre 
e festiva e ao mesmo tempo emocionante, reuniram-se  os clubes: 
Rotary Indaiatuba, Rotary Votura, Rotary Cocaes, Rotaract Votura, 
Interact e Rota Kids.

É assim que se faz uma linda manifestação, em paz e sempre 
querendo o bem do nosso Brasil. Esperamos que o Governo Fe-
deral, que foi eleito legitimamente pelo povo, escute o clamor da 
população.

Café da Manhã do Dia Internacional da Mulher realizado pelo 
Indaiatuba Clube, na manhã do domingo, dia 8. 

Indaiatuba junto à Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasi-
leira (Acenbi) sediará o Torneio Internacional de Beisebol amanhã, 
dia 21, com abertura oficial às 8 horas. O evento ocorre  na sede de 
campo, na Rua Chile, 689, na Vila Castelo Branco. O jogo ocorrerá 
às 9 horas, com o vice-prefeito, Antonio Carlos Pinheiro (PMDB), 
arremessando a primeira bola. Jogarão a equipe de beisebol local 
e a Universidade Nittai Dai, considerada a melhor instituição de 
educação física do Japão. A entrada é gratuita.

A La Martina e a Confederação Brasileira 
de Pólo realizaram na noite de quinta-feira, 
dia 12, um delicioso coquetel para apresentar 
oficialmente a seleção que representará o 
Brasil no 10º FIP World Polo Championship 
2015, no Chile, e seu novo uniforme. O 
evento aconteceu em uma noite deliciosa na 
loja da La Martina do Shopping Iguatemi 
Campinas.

Foi inaugurado na noite de segunda-feira, 
dia 16, em área nobre do Cambuí em Cam-
pinas, o Black Sheep, um bistrô moderno 
e irreverente, que combina a gastronomia 
internacional contemporânea, com vinhos 
selecionados. Com uma decoração leve e 
aconchegante, a casa tem leves toques das 
cozinhas australianas e neozelandesas, além 
de algo da culinária molecular. Parabéns aos 
proprietários, o chef Mauro Tavares e seu 
sócio Acácio Nepomuceno. A casa fica na 
Rua dos Bandeirantes, 270, no Cambuí. Mais 
informações pelo telefone (19) 3252-6126 e 
3254-7334.

Universitários do curso de Ciências Con-
tábeis do Centro Educacional Nossa Senhora 
do Patrocínio (Ceunsp) realizam pelo quarto 
ano seguido, no campus 2, em Itu, a assesso-
ria gratuita para preenchimento da Declara-
ção de Imposto de Renda para Pessoa Física 
(IRPF). O atendimento acontece aos sábados, 
entre 8h e 11h30, em um dos laboratórios de 
informática do campus. O agendamento deve 
ser feito previamente pelo e-mail irpf.fgh@
ceunsp.edu.br. A assessoria, que é realizada 
para o modelo de declaração simplificada, 
teve início no sábado, dia 14, e segue até o 
dia 25 de abril.

Os interessados devem levar a última 
declaração de imposto de renda, informes 
de rendimento de 2014 (caso o contribuinte 
tenha mais de uma fonte pagadora, deverá 
levar todas), informes de rendimento de 
bancos, documento que comprove a venda ou 
compra de qualquer bem, comprovantes de 
pagamentos de plano de saúde, de médicos, 
dentistas, de instrução (escolas, faculdade) 
e comprovante de pagamento em caso de 
financiamento de imóvel ou veículo.

Para realizar a assessoria, os alunos 
participaram de um treinamento inicial no 
dia 28 de fevereiro, realizado pelo professor 
Marcos Roberto de Oliveira, coordenador 
do curso de Ciências Contábeis de Itu. Ele 
abordou toda a documentação que deverá ser 
utilizada e também detalhou o preenchimento 
e envio do IRPF.

No sábado seguinte, dia 7 de março, com 
a liberação do programa pela Receita Federal, 
80 alunos participaram de um treinamento 
prático, ministrado pelos professores Marcos 
Roberto e Miriam Quintanilha. 

Devem declarar o IRPF todos os brasi-
leiros que em 2014 receberam rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 26.816,55 ou 
rendimentos isentos, não tributáveis ou tri-
butados exclusivamente na fonte, cuja soma 
tenha sido superior a R$ 40 mil.

Trata-se do 1º Baile de Máscaras, que 
acontece no dia 24 de abril, no espaço Le Luh 
Eventos. O evento será um jantar, servido 
pelo buffet Mestria, e contará com abertura 
do músico Sérgio Carotti (coral KMS) ao som 
de “O Fantasma da Ópera".

Após o jantar, a animação ficará por con-
ta da banda Fórmula 2. As máscaras serão 
confeccionadas pelos próprios assistidos da 
entidade. 

Os convites serão vendidos por R$ 100, 
incluindo todas as bebidas, jantar e sobreme-
sa. A  decoração temática ficará a cargo de 
Vladimir Seneme e o cerimonial de Kléber 
Patrício.

Os ingressos já estão à venda nas lojas 
Eva Maria Store, Marquinhos Tintas, Mar-
moraria Uchôa e na Bolha de Sabão.

Os alunos do curso de Nutrição da Facul-
dade Max Planck estão à frente, pelo segundo 
ano consecutivo, do projeto Max Páscoa 
Solidária, que visa produzir e distribuir ovos 
de chocolate e que, este ano, prevê a entrega 
de 620 unidades, que serão distribuídos para 
nove diferentes entidades assistenciais do 
Município. 

De acordo com a coordenadora do curso, 
a professora Bianca Sant’Anna Pires Luiz, 
a proposta do projeto vai de encontro com 
a filosofia da instituição que é permitir aos 
alunos vivenciar seu futuro na prática, já que 
envolve ações relacionadas as disciplinas 
de Gestão Administrativa em Unidades de 
Alimentação e Nutrição, Relações Interpes-
soais, Higiene e Legislação de Alimentos 
e até mesmo Ética. “Desenvolver projetos 
como este é uma mão de duas vias, pois além 
de contribuirmos com as entidades, nossos 
alunos tem a oportunidade de vivenciar a 
prática da profissão”, ressalta.

Fim de semana agitado para os Tornados de Indaiatuba, amistoso 
contra o Jaguares de Jundiaí; Sesi x Wallys, pelo feminino; e o jogo 
final, Tornados A X Wallys de Louveira. Resultado: 58 a 0 - Avanti 
Tornados. 
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Alunos do terceiro ano do Colégio Objetivo de IndaiatubaAlunas do terceiro ano da tarde do Colégio Objetivo Indaiatuba

Equipe Fraldinha da escola de futebol oficial do Cruzeiro em amistosoAlunos da escola de futebol oficial do Cruzeiro durante amistoso em 
Salto

No laboratório do Colégio Episteme, as crianças do 4˚ano aprendem 
sobre ecossistemas

Crianças do Colégio Episteme, na aula de higienização bucal

Matheus completou seis anos na quinta-feira, dia 12, junto de seus 
pais Diego e Liliane Casagrande, seu irmão Bernardo e toda família e 
amigos. O tema escolhido para a festa foi as Tartarugas Ninjas

Felipe comemorou seu aniversário no Balacobaco Buffet Infantil, ao 
lado de seus pais Roberta e Fabio Conde e seu irmão Fabinho



SOCIAL & GASTRONOMIA
20A Mais Expressão

Rose e Bianca, da equipe do Restaurante Verona

Sofia, Francisco, Ivenive, Giovana e Giulia no Restaurante Verona Rosane, Shirley, Sheila, Maria Clara, Maria Eduarda e Juraci no Restau-
rante Verona

Sabrina e Rubens no Restaurante Moqueca

Ralf, Taila e Marcelo na Pizzaria Babbo Giovanni Rafaela, Matheus, Júlia, Mari e Cleonir na Pizzaria Babbo Giovanni

Fabio, Camila, George, Andréia e Marcelo, do Cantino Nobre, no Res-
taurante Moqueca

Celina e Renato, da Nato Automotive, no Restaurante AçafrãoCarlos Eduardo e Edmilson Martins, do Secom, no Restaurante Açafrão

Daniela no Restaurante Dom Apollo
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Quem completou cinco aninhos, no último dia 8, foi a linda 
e graciosa Júlia, filha de Cesar e Jane, que comemorou a data 
no maravilhoso Buffet Indy Kids, com familiares e amigos. 
Parabéns, felicidades, e que seja sempre uma menina feliz e 
alegre. Beijos!

A Pepis arrasa toda sema-
na com suas atrações. Hoje, 
dia 20, não perca U2 Cover 
oficial, abertura com Cami-
la Foroni e Gabriel Nader. 
Amanhã, dia 21, tem Alex e 
Gustavo e também Pedrinho e 
Guga. Já no domingo, dia 22, 
tem Gabriel Mota. Os eventos 
acontecem a partir das 21h. 

Só na Olimaq você encontra infinidades de máquinas industriais 
e domésticas, linhas, todos os acessórios, ferros industriais e 
etc. Autorizada Singer e Brother. Vá conferir! (veja anúncio 
nesta página)

A Nova Loja oferece roupas para festas, ternos, vestidos de 
noiva, debutantes, pajens e damas (venda ou aluguel). Além de 
tudo, isso para presentear no Dia das Mães, maravilhosa coleção 
Moda Jovem para mulheres de todas as idades, também com 
lindos modelos plus size. Para presentes, casamentos ou festas, 
a loja é sem dúvida a melhor opção. Vá conferir!

A Estilo Mil Coisas está arrasando com a 
nova Coleção Outono/Inverno, das mais 
famosas marcas que você já conhece. Vale a 
pena dar um pulinho para conferir de perto. 
Você vai amar !!!

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

Dois salões distintos: um para eventos em geral, com capacidade para mil pessoas, e o Le Luh 
Kids, para festas de crianças com buffet, brinquedos, trenzinho suspenso, monitores altamente 
treinados e capacitados para cuidar de seus filhos, sonorização com isolamento acústico, cli-
matização 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. Você vai se encantar com os espaços!

Neste Mês das 
Mulheres apro-

veite a "hiper 
promoção" da 
Vitorello com 

roupas de verão 
com 30% off, 
biquínis com 

50% off, fitness 
com 20% off, 

vestidos longos 
a partir de R$ 

59,90 e vestidos 
curtos a partir de 
R$ 39,90. Agora 

é hora de apro-
veitar!!! 

Casamento de Viviane Silva e Leandro. É "A Nova Loja" ho-
menageando seus clientes!

Pepis Bar, lugar para se divertir e muita gente bonita

Nova coleção Center Noivas

Máquinas industriais e domésticas

Le Luh Salão de Festas é só Sucesso

Maravilhosas Cortinas

Coleção Outono-Inverno
Hiper 

promoção
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Tarde de Moda e Beleza no Rubi Salon

Zen SPA e 
Estética

Inauguração Café Pilão no Shopping Mall

Rosmari, Anaí Torres, Elizabeth Ronch Pedro, Andrea Fonseca, Fabiana 
Ribeiro, Luzia Bittencourt, Marcia Patricia

Marcelo Kiem, Ezequiel Laurenciano e Luiz Roberto Fruet

Marcela, Claret Tocaceli, Claudia Gazola

Primeiro Workshop Inclusivo, da Matherna Assessoria Pedagógica 
Inclusiva, Juliana Valarini, Thamila (Espaço Trilhar), Daniela Gazafi e 
Joana Cânfora em palestr                a

A fundadora e atual vice-presidente da Volacc, Joana Joly, recebe da 
Congesa o cheque no valor de R$ 43.770,12 (quantia líquida) doado à 
Instituição após Leilão Solidário, de móveis e objetos do apartamento 
decorado de um empreeendimento da construtora

Letícia Nicolielo, Gabriela Fontes e Fernando Loggar

Dulcina, Ivone, Cristina Braga, Thiago, Sandra e Nailson

Paula Queiroga, Andrea Fonseca, Cristiane Costa, Marcia Patricia, 
Joelma Gonçalves, Luzia Bittencourt, Vânia Ramos

Lucia Ramos, proprietária da Lu-
cia Ramos Lingerie, entregando 
o brinde para Ana Lucia Pachela, 
no  Dia da Mulher no Indaiá 

Andrea Fonseca, toda linda, 
recebe as amigas e clientes no 
Rubi Salon

A cliente Eloá , toda charmosa 
com seu Ray Ban Clubmaster.  
Recorte o cupom abaixo e concor-
ra a presentes da Óptica Marcio. 
Acesse a fan page e veja como 
participar

Ana Paula, do Zen Spa 
& Estética, presenteia 

Augusta com um brinde 
no Dia da Mulher no In-
daiatuba Clube. Acesse 
a fan page e conheça a 

Criolipólise, o tratamen-
to top do momento!!

Avenida Jácomo Nazário, 
770, Cidade Nova. 

Telefone: 3016-4925

Luzia Bittencourt, coach de 
relacionamento, traz o workshop 

Beleza e Sedução e vai expor 
especialmente para as mulheres 

um tema muito importante: o 
equilíbrio no relacionamento!!

Inscrições pelo Whatsapp 19 
99131-0103 ou 

www.luziabittencourt.com.br

Um sonho a festa da Giovanna 
Quitzau, que completou 15 anos. 
Ela comemorou sua festa e ainda 
se apresentou aos convidados dan-
çando ao som de "O Quebra Nozes" 
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Lidiane, Magdalena e Alexia no Café da Manhã do Dia Internacional da 
Mulher do IC

Ana, Carolina, Natália e Giulia no Café da Manhã do Dia Internacional 
da Mulher do IC

Alunos do Ensino Médio, do Colégio Meta, entram também na onda dos trotesAlunos do 9º Ano do Colégio Meta realizam o trote do 'Contra'

Will Rufino deixar sua cliente Claudia Nicolete mais 
linda em seu salão de beleza

Venha conferir a loja Bella Donna! Qualidade e com preço justo. Endere-
ço: Rua Alvaro dos Santos, 1.310, no Jardim Adriana - Sala 2

Toda dedicação você encontra na Barbearia do Már-
cio. Rua Padre Bento Pacheco, 2.366

Karla, Glaucia e Carlos Bertozzi, família unida da Pallet Portus
Semana passada, quem fez aniversário foi Cintia Larentis da Floricultura 
Flor de Liz (à dir.). Ela comemorou a data no Vô Guerino. Parabéns, felici-
dades sempre! Na foto com as amigas Dra. Adriana Larangeira, da Visão 
Imóveis e Gisele dos Santos, proprietária da GPS Imóveis

Fotografia com amor e muita emoção. Conheça nosso trabalho aces-
sando www.fotografiaadois.com

Excelente atendimento você encontra na Barbearia 
Cartola. Rua Treze de Maio 637. Tel (19)3329-3493

Dra. Letícia Fernandes, formada em Nutrição Médica, atende as espe-
cialidades Clínica Médica e Nutrologia, dá uma pausa no trabalho para 
o clic do JME. Seu consultório fica no edifício Kennedy Office. Fone: 
3392-3585. Sucesso!

Greice, aluna dedicada. Parabéns pela evolução! 
Venha conhecer Luciana Castro Studio Fit, que fica 
na Rua Siqueira Campos, 662. Tel. (19)3318-4300

Comemoração de St. Patricks Day 
dos alunos e funcionários 

do Yázigi Indaiatuba
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CADERNO DE NEGÓCIOS
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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

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.

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
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Pre-
mium Office – Complexo Comercial c/ Torres Co-
merciais e Mall de Serviços, localização privilegiada 
- AU: 40m² c/ wc, porcelanato, estacionamento – R$ 
1.800,00 + Cond. + Iptu
SL00084 – Centro – Excelente localização – AU: 
70m² - c/ 2 banheiros, cozinha e despósito – R$ 
2.000,00 +Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição 
– AU: 83m² - Ótima Localização - mezanino e  wc – R$ 
2.600,00 + Iptu
SL00083 – Cidade Nova – Salão Comercial -  Frente 
P/ Av. Pres. Vargas – AT: 500m² - acabamento em 
porcelanato, 2 banheiros – R$ 8.600,00 + Iptu

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. 
Major Alfredo de Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 
suite), sala, copa, coz, wc, lavand, garagem, salão na 
frente – R$ 4.000,00 + Iptu
CA01150 – Cidade Nova  - Próximo a Av. Itororó 
– Casa de Fundos – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 1.100,00 + Iptu
CA00806 – Jd. Monte Verde – 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem – R$ 1.200,00 + Iptu
CA01130 – Pq. das Nações – 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem – R$ 1.250,00 + Iptu
CA01078 – Jd. São Francisco - EXCELENTE CASA 
- 2dorm c/ armários(Sendo 1 suite), sala, coz planej 
c/ fogão, wc social, lavand, churrasq, garagem p/ 2 
carros – R$ 1.300,00 + Iptu
CA00660 – Vila Furlan – 2 dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 1.300,00 + Iptu
CA01093 – Res. Guarantãs – Cond. Fechado – 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz, 
lavand, churrasq, garagem – R$ 1.600,00 + Cond + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 
dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, 
coz, lavand, wc de empregada, garagem – R$ 1.600,00 
+ Cond. + Iptu
CA00950 – Cidade Nova  - AC: 115m² - 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, lavabo, coz, lavand coberta, chur-
rasq, garag coberta e carros, portão eletrônico – R$ 
1.900,00 + 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$ 1.900,00 + 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

APARTAMENTO

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$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00490 – Jd. Monte Verde - Ed. Turin Ville II – Edi-
fício c/ elevador -  2dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
sala 2 amb c/ ar condicionado, coz planej, lavand c/ 
armários, wc social c/ box e gabinete, garagem – R$ 
1.260,00 + 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/ armá-
rios, 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 – Por-
taria 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, la-
vand, 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
AP00512 – Ed. Soho – Apto Novo – Excelente Área 
de Lazer - 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb 
c/ painel e rack, coz planej, wc social c/ box e gabinete, 
lavand c/ armários, 2 vagas de garagem, portaria 24hs 
– R$ 2.000,00 + 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

TR00542 – Cond. Fechado - Terra Magna – AT: 360m² 
- Vista p/ o lago – R$ 360.000,00
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

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 2.400m² - AC: 344m² 
- casa toda avarandada c/ aquecimento solar e ar condicio-
nado, 3 suites, sala 2 amb, sala de home theater, lavabo, 
escritório, cozinha planej, despensa, lavand, garagem, 
piscina, churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, mini 
campo e canil..R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só terra – AT: 1.000m²  – R$ 
300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa 
- 2dorm c/ armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz 
planej, lavand, churrasq, garagem – R$ 330.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo 
acabamento - AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, lavand, 
garagem(Aceita Financiamento) – R$ 560.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 
3dorm(sendo 1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc social, 
sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, lavand, 
espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, 
garagem(aceita financiamento) – R$ 800.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² - AC: 235m² - 
Aquecimento Solar – Preparação p/ Ar Condicionado - 3 
suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz, despensa, 
área gourmet, piscina, wc externo, lavand, garagem – R$ 
870.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente 
Acabamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 
1 suite c/ closet e roupeiro c/  armários), sala 2 amb, coz 
planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc 
externo, dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna 
para reuso de água, escadas em mármore travertino – R$ 
980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Óti-
mo Acabamento – Alto Padrão - 4 suites c/ armários(sendo 
1 c/ closet e hidro), sala de tv, estar e jantar, coz planej, 
lavand c/ armários, piscina, espaço gourmet, dorm e wc de 
empregada – R$ 1.500.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Pa-
drão - 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 im-
portado, 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

CA01121 – Jd. dos Colibris – Casa Nova – Ótimo 
Acabamento – 2dorm(Sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, 
wc, lavand, garagem – R$ 250.000,00
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/ armários, sala, coz planej 
c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, wc c/ box e 
gabinete, lavand, garagem coberta – R$ 235.000,00
AP00323 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz c/ armários, 
wc, lavand, garagem, portaria 24 hs, área de lazer – 
R$ 240.000,00
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 Localização - 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem 
coberta 2 carros – R$ 410.000,00
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A L U G U E L - ) 19 9.9344-2290

V E N D A S - ) 19 9.9344-2403

AP0698 – 67 M² - RES. CÉLIA
2 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 
AMB., COZ., ÁREA DE SERV., 1 VG.
R$ 260.000,00

CA0599 – 105 M² - COND. VISTA VERDE
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB.,  BHº SOCIAL, 
COZ. AMERICANA PLANEJ., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, CHURRASQ., 3 VG. R$ 540.000,00

SO0439 – 158,93 M² - COND. VISTA VERDE
3 DORM., SENDO 1 ST. C/ CLOSET, SACADA, SALA 2 
AMB., LAVABO, COZ., DESPENSA, ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, CHURRASQ., FORNO, 2 VG. R$ 540.000,00

APARTAMENTO SOBRADOCASA

SALÃO

SL0053 - 50 m² - VL. MARIA HELENA
SALÃO COM 1 BHº SOCIAL. R$ 1.500,00 
+ IPTU

SL0059 - 200 m² - VL. MARIA HELENA
COPA, 3 WC’S, ELEVADOR, QUINTAL, 

ENTRADA LAT., ESTAC., R$ 5.000,00 
+ IPTU

APARTAMENTOS

AP0175 - 85 m² - COND. VERTENTES 
DE ITAICI
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., 

SACADA, BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE 

SERV., VARANDA GOURMET, 2 VG. R$ 
1.500,00 + COND. + IPTU

AP0683 – 66,44 m² - COND. BELVEDERE
3 DORM., SENDO 1 ST, SALA 2 AMB., BHº 
SOCIAL, COZ., VARANDA GOURMET, 
ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU

AP0684 - 80 m² - COND. PLACE VIEW
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB.,  
BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE 
SERV., 2 VG DE CARRO E 1 MOTO. R$ 
2.900,00 + Cond. + IPTU

AP0649 - 67 m² - COND. VANDO
2 DORM., SALA, SACADA, BHº SOCIAL, 
COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. 
R$ 1.000,00 + Cond. + IPTU

AP0630 - 66 m² - COND. FONTE DE TREVI
2 DORM., SALA, BHº SOCIAL, COZ., 
ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.200,00 + 
Cond. + IPTU

CASAS

CA0301 - 125 m² - COND. MONTE VERDE 
3 DORM., SALA, COZ., BHº SOCIAL, 
ÁREA DE SERV., QUINTAL, 2 VG. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU

CA0382 - 150 m² - JD. DOM BOSCO
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, 
SALA TV, COZ., ÁREA DE SERV., 2 VG. 
R$ 2.000,00 + IPTU

SOBRADOS

SO0454 - 480 m² - COND. VILLAGE TER-
RAS INDAIÁ
3 D., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., SA-
CADA, BHº SOCIAL, ESCRIT., LAVABO, 
COZ. C/ ARM.,  ÁREA DE SERV., VA-
RANDA GOURMET, 2 VG. R$ 3.400,00 + 
Cond. + IPTU 

SO0296 - 300 m² - JD. ESPLANADA
4 STS., SENDO 1 MASTER., SALA 2 AMB., 
COPA, LAVABO, COZ. PLANEJ., DESP., 
2 ÁREAS DE SERV., QUINTAL, POMAR, 
CHURRASQ., VIVEIRO, CANIL, 4 VG. R$ 
4.500,00 + IPTU

CHÁCARAS

CH0090 – 1000 m² - COND. TERRAS DE 
ITAICI
CASA SEMI MOB. - 3 DORM., SENDO 1 
ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., VARANDA, 
COZ., PLANEJ., ÁREA DE SERV., QUIN-
TAL, DIVERSAS VG, CX. D'AGUA (7 MIL 
l). R$ 2.200,00 + Cond. + IPTU

CH0121 – 1200 m² -  COND. VALE DAS 
LARANJEIRAS
4 DORM., SENDO 2 STS., 3 SALAS, LA-
VABO, COZ., PLANEJ., ÁREA DE SERV., 
DIVERSAS VG. R$ 5.000,00 + Cond. + IPTU
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LOCAÇÃO

VENDAS

www.bugatiempreendimentos.com.br

CASAS

R$650,00 Morada Do Sol,   1 Dorm,  
Cozinha E Wc .
R$900,00 Aldrovande,   2 Dorm Sala, 
Cozinha,  Wc   E  Gargam
R$900,00 Jd Do Sol,   1 Dorm, Sala, 
Cozinha,  Wc E Garagem
R$1000,00 Morada Do Sol,  2 Dorm 
Sala Cozinha,  Wc,   Lavanderia E 
Garagem
R$1000,00 Cidade Nova,  2 Dorm, 
Sala, Cozinha, Area De Serviço, (Ga-
ragem Pra Moto)
R$1100,00 Parque Das Nações,  2 
Dorm, Sala, Cozinha Planejada, Wc, 1 
Vaga(Piso Superior)
R$1100,00 Parque Das Nações,  2 
Dorm, Sala, Cozinha, Wc, 1 Vaga, 
Churrasqueira(Piso Inferior)
R$1100,00 Jd Colibris,  2 Dorm, 
Sala, Cozinha,  Area De Serviço E 
Garagem.
R$1100,00 Morada Do Sol,   2 Dorm,  
Sala,  Cozinha,  Area De Serviço,  Wc 
E 2 Vagas De Garagem .
R$1100,00 Morada Do Sol,  2 Dorm 
Sala,  Cozinha,  Wc Varanda E Ga-
ragem
R$1200,00 Jd Eldorado,  2 Dorm, 
Sala, Cozinha, Wc E Garagem.
R$1200,00 Lauro Bueno,   3 Dorm,  
Sala, Cozinha, Wc E Garagem 2 Autos.

TERRENO

R$ 175.000,00
BURO
1.020,00 M² TERRENO | 1.020,00 M² TOTAL

R$ 120.000,00
COLIBRIS
150,00 M² TERRENO | 150,00 M² TOTAL

R$ 300.000,00
CON. TERRA COTA
1.200,00 M² TERRENO | 1.200,00 M² TOTAL

R$ 122.000,00
COND. VENEZA
150,00 M² TERRENO | 150,00 M² TOTAL

R$ 150.000,00
JD LARANJAIS VL.DAS LARANJEIRAS
1.000,00 M² TERRENO | 1.000,00 M² TOTAL

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

R$1300,00 Jd Umuarama,  2 Dorm Sendo 
1 Suite, Sala, Cozinha, Wc,  Garagem 
Pra 2 Autos
R$1300,00 Jd Itamaraca,   2 Dorm,  Sala,  
Cozinha,  Garagem 
R$1350,00 Jd Paulista,   2 Dorm Sala 
Cozinha,   Banheiro E Garagem Primeira 
Locação.
R$1400,00 Monte Verde,  2 Dorm 1 Suite,  
Sala,  Cozinha,  Wc E Garagem.
R$ 1.300,00 – Jd. Do Valle II – 2 Dorm 
Sendo Suíte E Cozinha
R$ 1.500,00 – MDS – 3 Dorm,  Sala,  Co-
zinha,  Banheiro,  Garagem,  Área Livre,  
Área De Serviço E Quintal.
R$ 1.500,00 – Pq. Nações – 2 Dorm Sendo 
1 Suíte,  Cozinha,  Garagem
R$1700,00 Jd Adriana,  4 Dorm Sala 
Cozinha, Wc,  Garagem, 
R$1700,00 Monte Verde – 3 Dorm, Sala 
Cozinha,   Wc Garagem 
R$1900,00 Jd Kioto – 3 Dorm,  Sala, 
Cozinha,  Wc,  Garagem E Churrasqueira .
R$2000,00 Centro 3 Dorm, Sala,  Cozinha, 
3 Wc, 5  Garagens  
R$2000.00 Cidade Nova 4 Dorm Planeja-
dos,  3 Suites,  4 Salas,  Cozinha Planejada,  
Copa,  Despensa,  Ban.empregada, 4 Wcs,  
Hidro, Closet .
R$2000,00 Pau Preto,   3 Dorm,  Sala,  
Cozinha Planejada, 3 Wc Quintal Pequeno,  
Casa Totalmente Fechada Super Segura 
.Linda Casa Otima. Aceita Negociação.

R$2200,00 Monte Verde,  3 Dorm,  1 
Suite,   2 Wcs,  Sala 2 Ambientes,  Chur-
rasqueira .
R$ 2.500,00 – Caribé – 3 Dorm. Sendo 
1 Suíte,   Sala P/ 2 Amb,  Cozinha,  
Garagem,  Área De Serviços,  Quintal,  
Portão Eletrônico. 
R$ 2.500,00 – Villagio De Itaici – 3 
Dorm. Sendo 1 Suíte,  Sala,  Cozinha,  
Banheiro,  Garagem,  Área De Serviços,  
Área Livre,  Despensa,  Cerca Elétrica E 
Portão Elétrico.
R$ 2.500,00 – 2 Dorm. Sendo 1 Suiíte,  
Sala De Ester,  Cozinha,  Banheiro,  Ga-
ragem,  Área De Serviços,  Área Livre,  
Ban. Empregada,  Dorm. Empregada,  
Churrasqueira,  Cerca Elétrica,  Portão 
Elétrico,  Edícula. 
R$ 2.500,00 – Cidade Nova  1 – 2 
Dorm. Sendo 1 Suíte,  Sala,  Sala De 
Estar,  Cozinha,  Banheiro,  Garagem,  
Área De Serviço,  Área Livre,  Copa,  
Ban. Empregada,  Dorm. Empregada,  
Churrasqueira,  Cerca Elétrica,  Portão 
Elétrico,  Edícula,  (Armários)  1 Quarto,  
1 Cozinha,  1 Banheiro.
R$ 2.800,00 – Chácara Areal – 3 Dorm. 
Sendo 3 Suítes,  Sala,  Sala P/ Amb,  
Sala De Estar,  Cozinha,  Garagem,  
Área De Serviços,  Área Livre,  Copa,  
Dorm. Empregada,  Quintal,  Portão 
Elétrico,  Escriitório,  Edícula,  (Armários) 
Quarto. 

R$ 2.800,00 – Suice – 3 Dorm Sendo 
1 Suíte,  Sala,  Sala De Estar,  Sala P/ 
2 Amb,  Cozinha,  Garagem,  Área De 
Serviços,  Área Livre,  Copa,  Despensa,  
Ban. Empregada,  Dorm Empregada,  
Quintal,  Portão Elétrico,  Escritório,  
(Armarios) Quarto,  Cozinha E Banheiro.
R$ 2.700,00 – Itaici – 2 Dorm. Sendo 1 
Suíte,  Cozinha,  Área De Serviço,  Copa,  
Piscina,  Churrasqueira,  Varanda,  Ban. 
Empregada,  Quintal,  Portão Elétrico,  
E Edícula.
R$ 3.000,00 – Pq. Residencial Indaia – 
3 Dorm. Sendo 1 Suíte,  Sala P/ 2 Amb,  
Cozinha,  Garagem,   Copa E Quintal.
R$ 3.000,00 – Jd. América – 3 Dorm. 
Sendo 1 Suíte,  Sala,  Sala P/ 2 Amb,  
Cozinha,  Garagem,  Área De Serviço 
E Quintal.
R$ 3.100,00 – Residencial Bougan-
velle – 3 Dorm. Sendo 3 Suítes,  Sala 
(Com Tv),  Cozinha E Churrasqueira 
(Forno P/ Pizza).
R$ 3.500,00 – 4 Dorm,  Sala,  Sala P/ 2 
Amb,  Cozinha,  Garagem E Copa.
R$ 3.500,00 – Jd. Regina – 3 Dorm. 
Sendo 1 Suíte,  Sala P/ 2 Amb,  Cozinha,  
Garagem,   Copa,  Área  De Serviço,  
Piscina,  Churrasqueira,  Quintal,  Cerca 
Elétrica,  Portão Elétrico E Escritório.
R$ 3.500,00 – Suiça – 4 Dorm. Sendo 
2 Suíte,  Sala P/ 2 Amb,  Cozinha,  
Banheiro,  Garagem Área De Serviço,  

Área Livre,  Despensa,  Churrasqueira,  
Quintal,  Cerca Elétrica E Portão 
Elétrico.
R$ 3.500,00 – 3 Dorm,  Sala P/ 2 
Amb,  Sala De Jantar,  Cozinha,  
Garagem,  Área De Serviço,  Área 
Livre,  Copa,  Piscina,  Despensa,  
Churrasqueira,  Varada,  Quintal,  
Edícula,  (Armários) 3 Quartos E 1 
Cozinha.
R$ 4.000,00 – Vila Suiça – 4 Dorm,  
Sala,  Sala P/ 2 Amb,  Cozinha,  
Garagem,  Copa E Área De Serviço.
R$ 4.500,00 – Jd. Esplanada -  2 
Dorm. Sendo 1 Suíte,  Sala (Com 
Tv),   Sala P/ 2 Amb,  Cozinha,  Copa,  
Área De Serviço,  Despensa,  Quintal,  
Churrasqueira,  Varanda,  Quintal,  
Portão Elétrico,  (Armários) 1 Closet.
R$ 4.500,00 – Pacote – 3 Dorm. 
Sendo 1 Suíte,  Sala De Estar,  Sala 
P/ 2 Amb,  Cozinha,  Banheiro,  Ga-
ragem,  Sacada,  Área De Serviço,  
Área Livre,  Quintal,  Churrasqueira,  
(Armários) Quarto,  Contendo Play 
Graund E Quadra De Tênis.
R$ 4.500,00 – 4 Dorm. Sendo 2 Suíte,  
Sala P/ 2 Amb,  Cozinha,  Banheiro,  
Garagem,  Sacada,  Área De Serviço,  
Área Livre,  Quintal,  Churrasqueira,  
(Armários) Quarto. Contendo Um 
Jardim Inverno,  Porcelanato E Um 
Canil (110 / Volts).

R$ 240.000,00
VILA SUICA
300,00 M² TERRENO | 300,00 M² TOTAL

R$ 115.000,00
JARDIM PANORAMA
150,00 M² TOTAL

CASA

R$ 259.000,00
COLIBRIS
2 DORMS | 3 VAGAS | 1 SALA | 1 BANHEIRO
150,00 M² CONST. | 150,00 M² TOTAL | 150,00 
M² ÚTIL

R$ 350.000,00
JARDIM DO VALLE II
3 DORMS | 2 VAGAS | 1 SALA | 1 BANHEIRO

R$ 295.000,00 / 1.500,00
JARDIM ELDORADO
3 DORMS | 4 VAGAS | 1 BANHEIRO
100,00 M² CONST. | 250,00 M² COMUM

R$ 270.000,00
JARDIM MORADA DO SOL
3 DORMS | 2 VAGAS | 1 SALA
R$ 300.000,00

JARDIM SAO FRANCISCO
1 DORM | 2 VAGAS | 1 SALA | 1 BANHEIRO
95,73 M² CONST. | 125,00 M² TOTAL | 95,73 
M² ÚTIL

R$ 333.000,00
JARDIM REGENTE
3 DORMS | 2 VAGAS | 1 SALA | 1 BANHEIRO
85,42 M² CONST. | 125,00 M² TOTAL | 125,00 
M² ÚTIL

R$ 230.000,00
VILA TEIXEIRA
2 DORMS | 2 VAGAS | 1 SALA | 1 BANHEIRO

APARTAMENTO

R$ 340.000,00
VILA BRIZZOLA
2 DORMS | 1 SUÍTE | 1 SALA | 1 BANHEIRO

R$ 240.000,00
VILLA DAS PRAÇAS
2 DORMS | 1 VAGA | 1 SALA | 1 BANHEIRO

SALAO

R$ 350.000,00
JD.DO BOSQUE
5 VAGAS | 2 SALAS | 2 BANHEIROS
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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. Villagio de Itaici - R$ 477.000,00 - AT: 150m² 
AC: 110m² - 03 dorms (01 suíte), cozinha americana, 
sala 02 ambientes, churrasqueira, quintal, garagem para 
02 carros.
Cond. Montreal Residence – R$ 450.000,00 – AT: 150m² 
AC: 115m² - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha, lavabo, 
churrasqueira, A.S, garagem. 
Jd. Esplanada - R$ 380.000,00 - AT: 300m² AC: 64m² 
- Edícula com 03 cômodos: dorm, cozinha, wc, varanda.
Jd. Regente – R$ 333.000,00 – AT: 125m² AC: 85m² 
- 03 dorms (1 suíte), wc, sala, cozinha americana, A.S, 
garagem. Ac. financiamento
Jd. Colibris – R$ 270.000,00 – AT: 150m² AC: 80m² - 02 
dorms, sala conjugada, cozinha planejada, wc, A.S., área 
de churrasqueira, garagem coberta.
Jardim Regina – R$ 270.000,00 – AT: 265m² AC: 90m² - 
02 dorms, WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
coberta para 02 carros. Ac. Imóvel 
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 dor-
ms (01 suíte c/ closet), WC, sala 02 ambs., A.S, escritório, 
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.
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, co-
zinha, A.S. c/ varanda, 01 vaga na garagem.
Solar dos Girassois – R$ 185.000,00 – AU: 60m² - 02 
dorms, sala, cozinha, WC, 01 vaga na garagem – Próximo 
a portaria.

TERRENOS

Cond. Santa Clara – AT: 450m² - R$ 430.000,00
Vale do Sol - AT: 1.000 - R$ 250.000,00
Cond. Jardim Maringá – AT: 320m² - R$ 220.000,00
Cond. Residencial Viena – AT: 250m² - R$ 160.000,00
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$ 78.000,00 + 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-

Sobrado - Cond. Portal de Itaici - R$ 5.500,00 - 04 
dorms (01 suíte master), wc social, cozinha mobilia-
da, sala de jantar, sala 02 ambientes, AS, piscina, 
churrasqueira, garagem.
Sobrado - Cond. Vila Romana - R$ 5.500,00 - 03 
dorms (01 suíte), wc social, sala de estar, sala de 
jantar, sala de TV, escritório, cozinha planejada, AS, 
garagem para 02 carros.
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 gormet, 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$ 2.450,00 + 
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 - 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. 
Casa - Jd. São Francisco - R$ 1.350,00 + IPTU - 03 
dorms (01 suíte), wc social, cozinha, churrasqueira, AS, 
garagem para 02 carros.
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.
Casa Comercial - Centro - R$ 6.100,00 + IPTU - Recepção 
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
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 

CENTRO- SL00189
SALÃO C/ 02 WC, LAVAN. 67M²
R$ 2.200,00+IPTU

CASA ALUGA 

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FA-
RIA LIMA – CA02616
01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, 
QUINTAL SEPARADO.
R$750,00 + IPTU

JD CALIFORNIA CA02601
02 DOR, COZ, WC, LAVAN + 
ESTACIONAMENTO QUE CABE 
CAMINHÃO, TRATOR, MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS ETC.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 869
ALUGUEL A COMBINAR. 

V. AURORA – CA02721
02 DOR, SALA, WC, COZ, A.S E 
01 VAGA.
R$ 1.100,00+IPTU 

V. MERCEDES - CA02669
02 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, 
WC, LAVAN, QUINTAL E GARA-
GEM.
R$ 1.230,00(IPTU INCLUSO)

JD. ALICE- CA02723
02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN 
E 02 VAGAS.
R$ 1.300,00

JD. JULIANA – AP00674
03 DOR (01 C/ ARM), SALA, COZ 
PLAN, WC, A.S E 01 VAGA.
R$ 1.200,00+COND+IPTU 

CASA VENDA

CENTRO- CA02632
02 DOR, WC, SALA, A.S, CASA DE 
FUNDOS NÃO TEM GARAGEM.
R$ 190.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

V. ALMEIDA – CA02728
02 DOR, WC, SALA 02 AMB, COZ, A.S 
E 02 VAGAS.
R$ 1.300,00+IPTU 

V. FURLAN- CA02520
03 DOR (01 SUITE), SALA,COZ, WC, 
QUINTAL E 02 VAGAS.
R$ 1.400,00+IPTU 
 
CENTRO – CA02361
CASA DE FUNDOS- 02 DOR, SALA, 
COZ, COPA E 01 WC. EDICULA 01 DOR, 
SALA, COZ, A.S, 01 WC E 01 VAGA.
R$ 1.700,00+IPTU (ESTACIONAMENTO PAGO)

AQUI SE VIVE- CA02683
03 DOR(01 SUITE), WC, SALA 02 AMB, 
LAVA, COPA, A.S, CHURRAS, QUARTO 
DE FUNDOS C/ WC, 03 VAGAS E POR-
TÃO ELETRONICO. 
R$ 1.800,00+ IPTU 

ITAICI- CA02726
SUPERIOR: 03 SUITES (02 C/ CLOSET). 
INFERIOR: SALA (02 AMB), COZ PLAN, 
01 SUITE, CHURRAS.
R$ 2.800,00+COND+IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

CIDADE NOVA – AP00620
02 DOR, SALA, COZ E WC
R$800,00+COND+IPTU

JD. MONTE VERDE- AP00511
02 DOR(01 SUITE), SALA, WC, COZ 
PLAN C/ ARM E 01 VAGA.
R$ 1.100,00+COND+IPTU 

JD. BRASIL- CA02714
02 DOR, SALA, COZ, WC, A.S, QUINTAL 
E 02 VAGAS.
R$ 1.100,00

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 

APARTAMENTO VENDA

CARDEAL-AP00650
02 DOR, SALA, COZ, WC, A.S E 01 
VAGA.
R$190.000,00

CIDADE NOVA- AP00684
02 DOR, SALA, AMPLA COZ, A.S 
SEPARADA E 01 VAGA P/ MOTO.
R$ 200.000,00

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.
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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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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD. 105 – JD. ITAMARACÁ – R$360 MIL – 1dorm, 
sala, coz, wc, lavanderia, quintal, garagem.
COD. 213 – JD. MORADA DO SOL – R$350 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc, garagem. PODE SER 
COMERCIAL.
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.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD. 318 –JD. DO VALE – R$345 MIL -  3dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD. 328 – VILA VERDE – R$340 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lavanderia, wc social, 
garagem.
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. 376 – VL.SUIÇA – 3dorms(1st com closet), sala 
de estar, jantar, tv, coz. c/ armários, dispensa, lavande-
ria, wc, piscina, churrasqueira, garagem.
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, churrasqueira, 
portão eletrônico, garagem para 6 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TER-
RENOS

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

COD. 359 – VISTA VERDE – R$615 MIL – 
3dorms(2sts), sala 2 ambientes, coz americana com 
a/e, lavabo, wc social, lavanderia com a/e, churras-
queira, aquecimento solar, pé direito duplo, garagem.

COD. 746 – VALE DO SOL – R$415 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, varanda, edícula, piscina, churrasqueira.

SITIO

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

GALPÃO

IC.01 - JD. ESPLANADA – R$1.400,000,00 – Piso inferior 
: 9, 50x24, 70 (salão), 2wc(1para cadeirante), copa. Piso 
superior: 5salas com wc e copa.
IC.02 – JD. MORADA DO SOL – R$370 MIL – 
Frente:salão com 48m² c/wc, fundos com 100m², wc, 6m de 
altura e 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

JD. PAU- PRETO – R$10 MIL – SOBRADO COMERCIAL 
– cima: 4sts, baixo: recepção, 3sts, coz, lavabo, quintal 
grande com garagem.
CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL OU RESI-
DENCIAL R$2.300,00 -   4salas, recepção, 2 wc(1 para 
cadeirante), coz, dorm de despejo nos fundos.
JD. MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st com 
a/e), sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, 
piscina 7x3, 5, garagem.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 
ambientes, coz.com a/e, dispensa, dorm. de empregada 
com wc, garagem, local para festa.
JD. MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e, 
sala ampla, coz.planejada, wc, lavanderia, churrasqueira, 
garagem, cerca elétrica, portão eletrônico.
JD. AMERICA – R$2.500,00 – 4dorms(1st), sala, copa, 
coz, 2 wc, churrasqueira, garagem
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
as, garagem.
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.
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia.

JD. MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 3dorms
JD. TROPICAL – R$1.400,00 – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
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
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
entrada para carro.
JD. MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm, 1 quartinho, 
sala, coz, wc, as, entrada para moto.
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$760,00 – 1dorm, sala, 
coz, wc, garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, sala, coz, 
wc, entrada para moto
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm, coz, wc, 
entrada para moto.

APARTAMENTOS

JD. MORUMBI – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem.
VL.FURLAN – R$910,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem.
JD. PRIMAVERA – R$1.100,00 – 2dorms(1st), sala 2 am-
bientes, coz, wc, as, garagem para 2 carros.APTO NOVO.
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$1.000,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem.
CIDADE NOVA – R$2.000,00 – 3dorms(1st), sala, coz 
com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, 
coz planejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de 
garagem.

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com 
aramarios, sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 
vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$900,00 – 30m², wc, 
bancada com armários e espelho.
JD. MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 100m²
VL.GIORGINA – R$1.500,00 – 60m² + 20m², wc.
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 
2wc e duas portas de entrada.
JD. DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD. MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 
2 wc, piso frio.
JD. MORADA DO SOL – R$2.300,00 – 130 m², wc.
JD. REGINA – R$2.500,00 – 30m², wc, área 
livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m², coz, escritório, 2 
wc, porta de vidro.
JD. MORADA DO SOL – R$2.800,00 - 150m², wc
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, 
wc.
CENTRO – R$ 5 MIL – 230m², mesanino, coz, 
3wc(1 para deficiente), estacionamento para 4 
carros.

SALAS

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

GALPÃO

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

COD. 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  - comercial 
– sala com 42m², 2 wc.
AP. 516 – JD. MORUMBI – R$138 MIL – 2dorms, sala de 
estar e TV, coz, wc, as, 1 vaga de garagem coberta.
AP. 521 –  ANDA LUZ - R$400 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz. Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas 
de garagem coberta.
AP. 526 – CENTRO – R$620 MIL – 3dorms(1st), sala 2 
a, bientes, coz, wc, lavanderia, dispemsa, áreagourmet 
completa, 2 vagas de garagem.

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$230 MIL – 150m², com planta 
aprovada para comercio, fundos e laterais fechados, gara-
gem para 4 carros. VENDE URGENTE
TE. 43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 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. 727 – TERRAS DE ITAICI – R$680 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, copa, wc, piscina, churrasqueira.

CH00227 – ALTO DE BELA VISTA: 1.250M² AT. 3 
DORMS, SALA, COZ.  LAVAND.WC, CAMPO DE FUT. 
CHURRQ. POMAR R$ 600.000,00
CH00232 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 180M² AC. 
3 DORMS S/ 2 SUITS. SALA, COZ. COPA, LAVAND, 
WC, PISCINA, CHURRQ. POMAR R$ 680.000,00 
CH00226 – MOSTEIRO DE ITAICI: 2.500M² AT. 445M² 
AC. 3 DORMS S/ 2 SUITS, C/ CLOSET. S/ 1 HIDRO, 
SALA 3 AMB. COZ. PLANJ. COPA, LAVAND. PORTÃO 
ELETR. DORMT. DE EMPREG. PISCINA, CHURRQ. 
POMAR, VARANDA R$ 2.300.000,00 

LOCAÇÃO
TEMOS VARIAS CASAS VALORES DE R$900,00 à 
R$5.000,00
TEMOS VARIOS APARTAMENTOS VALORES DE 
R$900,00 à R$3.000,00

CASAS EM BAIRROS: 
CA00845 – JD. COLIBRIS: 150M² AT. 64M² AC. 2 
DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC R$ 
265.000,00 

CA00836 – JD. SÃO PAULO: 280M² AC. 370M² 
AT. 3 DORMS S/ 1 SUIT. MASTER, SALA 3 AMB. 
COZ. PLANJ. LAVAND. WC, LAVABO, DISPENS. 
PORTÃO ELETR. AQ. SOLAR, 4 VAGAS, PISCINA, 
CHURRQ. R$ 700.000,00 

TEMOS VARIOS SALÕES E GALPÕES 
COMERCIAS CONFIRA!!! 

ESTAMOS CADASTRANDO 
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO - 3016-2888

CA00842 – MONTE VERDE: 125M² AT. 90M² AC. 3 
DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, GA-
RAG. R$ 320.000,00 
CA00826 – JD. ESPLANADA: (EDICULA) 300M² 
AT. 64M² AC 1 DORM. SALA, COZ. R$ 380.000,00 
CA00381 – JD. ESPLANADA: 202M² AT. 300M²AC.3 
DORMS, S/ 3 SUITS S/ 1 C/ CLOSET. SALA, 
COZ. LAVAND. LAVAB. PISCINA, CHURRQ. R$ 
690.000,00 

CASAS EM CONDOMINIO:
CA00851 – RES. PQ. DOS GUARANTAS: 130 M² 
AT. 98M²AC. 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. 
PISCINA, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 500.000,00 

TERRENO:
TE0016 – VALE DO SOL: 1.000M²  R$ 110.000,00 
TE00195 – JD. MORADA DO SOL: 125M² R$ 
155.000,00 

CHACARAS: 
CH00216 – ALDROVANDIA I: 1000M² AT.  3 DOR-
MS, SALA, COZ. WC R$ 380.000,00 
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AP01470 CIDADE NOVA - APTOS NOVOS AU.80m² E 83m² - 3 
DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS 
/ FINANCIADO PELA CAIXA / ENTRADA + PARCELAS / FASE 
FINAL DE ACABAMENTO / MENOR PREÇO DO m² DA CIDADE.

CA09511- VILA PIRES DA CUNHA - AT. 300 m² / 
AC. 150 m² / 3 DORM. / 1 SUITE / SALA / COZ. / WC 

/ AS / VARANDA / GAR. 4 VAGAS / R$ 1.700,00 + 
IPTU ISENTO

CA09762 JD.PAULISTA II - AT.150m2 AC.130m² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / CHUR 
/ GAR.3 VAGAS. R$ 370.000,00 OU R$ 2.100,00 

ISENTO IPTU

CA09223 VL.MªHELENA - 2 DORM.(SUITE) / SALA 
/ COZ. / 2WC / AS / WC EXT. / EDICULA / GAR.1+2 

VAGAS. R$ 1.500,00 + IPTU

CA08990 VL.SUIÇA - AT.330m² AC.316m² - 4 DORM.
(SUITE + CLOSET) / SALA 3 AMB. / LAVABO / ESCRITÓ-
RIO / COZ.PLANEJ. / 2WC / DESPENSA / CHUR. / GAR.3 

VAGAS. R$ 3.000,00 + IPTU OU R$ 690.000,00

CA09916 - CECAP - CASA FRENTE: 03 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. CASA FUNDOS: 1 

DORM. / SALA / COZ. / WC / AS. R$ 1.900,00 + IPTU

CA09112 JD MORADA DO SOL - 3 DORM (1 SUITE 
C/ ARM EMBUT)/ SALA/ COZ PLANEJ/ WC/ AS/ 1 

GAR. R$ 1.600,00 + IPTU

CA09280 JD.PORTAL DO SOL - AT.150M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / WC. / AS / GAR.2 
VAGAS. R$ 380.000,00 OU R$ 1.800,00 + IPTU

CA09952 JD POMPEIA - AT 254M2 AC 186M2 - 3 
DORM (1 SUITE)/ SALA/ COZ/ WC/ AS/ DESPENSA/ 

EDICULA C/ CHUR E WC/ 2 GAR + ENTRADA.
R$ 2.200,00 + IPTU

CA06891 PORTAL DAS ACACIAS - AC.130m² - 2 DORM.PLANEJ.(SUI-
TE 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 OU R$ 2.000,00 + COND. + IPTU

CA07389 MORADAS DE ITAICI - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.300,00 + 

COND. + IPTU

AP02698M JD.DO SOL - 2 DORM. / SALA / COZ. / 
WC. / AS / GAR. R$ 980.00 + COND. + IPTU

INCRIVEL E EXCLUSIVO Ponto Comercial em localização privilegiada próximo ao fórum 
e ao shopping jaraguá e recuo com 10 vagas. TEL.: (19) 7808-2680 COM ALEX
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LOCAÇÃO.
4 Cômodos – Jd. Paulista I R$ 1100,00.
5 Cômodos – Parque das Nações R$ 1300,00.
5 Cômodos – Morada do Sol R$ 1610,00.
5 Cômodos – Monte Verde R$ 2500,00.
5 Cômodos – Centro R$ 5000,00.
Terreno de Esquina 250m² – Morada do Sol 
R$ 900,00 – Ótima localização.

CASAS PARA VENDA.

Oportunidade:
Casa Jd. Paulista – 2 dormitórios, sala e cozi-
nha americana, wc social, garagem e espaço 
para construir na frente R$ 150.000.
Casa Jd. Colibris – 2 dormitórios, sala e co-
zinha americana, wc social, garagem para 3 
carros R$ 170.000 á vista + parcelas / Aceita 
Proposta.
Sobrado Monte Verde – 2 dormitório, sala 2 
ambientes, cozinha, wc social, garagem para 
4 carros R$ 260.000, Aceita troca por terreno 
em Salto.
Sobrado Jd. Paulista – 3 dormitórios 1 sendo 
suíte, sala, cozinha, wc social, garagem para 
3 carros, casa nova, ótimo acabamento R$ 
390.000, aceita troca por terreno no Jd. Colibris 
ou Jd. Paulista.

Jd. Regina – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, copa, cozinha americana, 
wc, jardim pequeno, garagem coberta para 3 carros 
e descoberto para 4 carros R$ 420.000.

TERRENOS PARA VENDA
Jd. Nair Maria 180m² - R$ 95.000.
Jd. União 150m² - R$ 115.000.
Barcelona 150m² – R$ 83.500.
Viena Residencial 250m² - R$ 175.000.
Império 150m² - R$ 115.500.
Monte Carlo 150m² - R$ 105.000
Jd. Colibris 150m² - R$ 115.000.
Jd. Maritacas 210m² - R$ 140.700.
Jd. Bela Vista 425m² - R$ 230.000.
Jd. Esplanada 341m² - R$ 230.000.
Temos lotes em todos os loteamentos da cidade.

SITIOS E CHÁCARAS.
Chácara em Elias Fausto 2000m² com casa, falta 
acabamento - R$ 160.000 
Chácara no Fogueteiro 1000m² - R$ 195.000.
Sitio em Elias Fausto com 32.000m² - Formado 
com casa grande, casa de caseiro, piscina, pomar, 
pasto, campo, água nos fundos, aceita permuta por 
imóvel em Indaiatuba, casa ou chácara – R$ 870.000.

Temos casas e terrenos no Condomínio 
Villagio de Itaici e outros condomínios.

LOCAÇÃO 

Sobrado para Locação Comercial Centro bem 
próximo ao HAOC , 7 dorm, 01 suíte, cozinha, 
03 wc  R$ 3.000,00 + IPTU.

Kitnet bem próximo ao polo Shopping Polo, 
com 01 vaga garagem à partir  de R$ 700,00 + 
Cond. + IPTU. 

Galpão para locação Distrito Industrial Ame-
rican Park AT.2000 M² AC. 1.259 m² Pavimento 
térreo 960,79 m², mezanino do escritório 163,42 
m², mezanino do depósito 135,55 m², área livre 
1.039 m² R$ 20.000,00

Apartamento Torres da Liberdade - Apar-
tamento 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. 
R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

Salão para locação Jd. Hubert bem próximo 
ao parque Ecológico dois wc adaptado para 
deficiente   R$ 2.000,00 + IPTU

VENDA E LOCAÇÃO

Imóvel Comercial para Venda e Locação 
Centro - Imóvel para venda e locação ( Térreo 

recepção, 3 salas e 2 wc / Piso Superior, 5 
salas, 2 wc.$ Locação R$ 8.000,00  Venda R$ 
1.600.000,00

VENDA 

Casa  Jardim Monte Verde AT. 125 m² 03 dorm 
sendo 01 suíte, sala cozinha, lavabo, área de 
serviço R$ 345.000,00

Casa Jardim São Francisco AT. 127 m² AC. 
127 m² 2 dorm , 01 wc, sala, cozinha, área de 
serviço,  R$ 200.000,00

Sobrado Condomínio Esplendor - Sobrado para 
Venda em condomínio alto padrão 4 dorm. com 
closet sendo 4 suítes, 3 sala, cozinha americana, 
ar condicionado em toda casa, piscina ,churras-
queira . No condomínio 3 quadras poliesportiva, 
playground, churrasqueira, salão de festas. preço 
muito bom imóvel novo R$ 1.400.000,00

Casa  Jardim Monte Verde Indaiatuba AT. 
250m² AC 135m² Casa 3 dorm sendo 01 suíte, 
wc, sala pequena, Escritório, lavabo, garagem 
para 2 carros R$ 460.000,00

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

LOCAÇÃO

R$ 800,00 Morada do Sol: 1 dormitório, sala, 
cozinha, sem garagem.
R$ 1.000,00 Morada do Sol:   1 dormitório, wc 
social, sala, cozinha e lavandeira, garagem p/ 1 
carro. Frente (1ª locação) agua e luz individual.
R$ 1.700,00 Jd. Santiago:  3 dormit., sala coz., 
wc, com vista para a piscina e quadra. Gar. 
para 2 autos. (Cond. e água incluso no valor)
R$ 1.100,00 Jd. Paulista:  2 dormit., sala, coz., 
wc social, área de luz, sem gar. (casa nova)
R$ 1.200,00 Edifício Wando:  2 dormitórios, 
sala, cozinha e lavandeira, 2 vagas de gara-
gem. + R$ 300,00 condomínio.
R$ 1.200,00 Jd. Colonial: Excelente salão 
comercial
R$ 3.500,00 Jd. Paulista: Salão Comercial, 
área de 145m², excelente para academia, 
mercado, galpão, etc. Av. Anhangabaú
R$ 3.800,00 Jd. Paulista: Salão Comercial, 
área de 157m², excelente para academia, 
Igreja, mercado, galpão, etc. Av. Anhangabaú

TERRENOS
R$ 250 mil Altos de Itaici: Lote de 300 m² 
aceita carro, terreno, casa, etc.
R$ 380 mil Av. Ario Barnabé: Lote comercial 
com 250 m².
R$ 75 mil Salto Jd. Laguna: lote de 170 m².
R$ 84 mil Jd. Barcelona: lote de 150m².
Jd. Vila dos Eucaliptos Salto: entrada + 
Parcelas, consulte- nos

VENDAS
R$ 170 mil Oliveira Camargo: 2 dormitório, 
sala e cozinha, wc social, lavanderia coberta 
nos fundos garagem, Aceita carro, van, terreno, 
estuda parcelamento

R$ 450 mil Salto Jd. Eldorado: 4 casas 
sendo 2 dormitórios, sala, cozinha e wc social 
garagem para 1 carro em cada casa, tudo 
individualizado.
R$ 1.250.000 Distrito industrial: aceita imó-
veis 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$ 250 mil Itamaracá: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita terrenos apartamento.
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 cozinha, quintal.
R$ 235 mil Morada do Sol: lote 250 m², 2 
dormitórios, sala cozinha e 2 wc,
R$ 250 mil Morada do Sol: 2 dormitórios, 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 dormitórios, 
sala e cozinha, Aceita financiamento.
R$ 375 mil Jd. Colonial: Linda casa, 3 
dormitórios 1 suíte, wc social, sala e cozinha, 
garagem para 2 autos com área de churrasco. 
Aceita Financiamento.
R$ 350 mil Jd. Valença: Linda casa, 3 dor-
mitórios 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 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem 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 - excelente 
lote plano. Aceita imóvel de menor ou maior 
valor.
R$ 690 mil Mosteiro de Itaici: 1.000 m² - 3 
dormitórios, sala, cozinha, wc social, área 
de churrasco, piscina, em bom acabamento. 
Aceita imóvel de menor valor. 
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IMÓVEIS PARA VENDA IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
IMÓVEIS RESIDENCIAS

CASAS

02 DORMS E GARAGEM - R$ 950,00 + IPTU – JD. 
MORADA DO SOL – CA07497. 

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

03 DORMS (01 SUÍTE) E GARAGEM (02 VAGAS) - R$ 
1.500,00 + IPTU - JD. TROPICAL - CA07766.

04 DORMS (01 SUÍTE), CHURRASQUEIRA, POR-
TÃO ELETRÔNICO E GARAGEM (02 VAGAS) – R$ 
1.550,00 + IPTU – JD. ELDORADO – CA05733.

04 DORMS (01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES, DES-
PENSA E GARAGEM (02 VAGAS) - R$ 1.700,00 + 
IPTU – JD. SÃO FRANCISCO – CA07789.

04 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA E GARA-
GEM (03 VAGAS) - R$ 2.100,00 + IPTU – JD. BOM 
PRINCIPIO – CA07706.

CASAS EM CONDOMINIO FECHADO

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

03 DORMS (01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES, 
COZ. PLANEJADA, E 03 VAGAS P/ CARRO - R$ 
2.600,00 + COND + IPTU – COND. VISTA VERDE 
– CA07756.

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

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

03 SUITES (01 MASTER C/ HIDRO), 02 SALAS, 
DESPENSA, SAUNA, PISCINA, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM (04 VAGAS) -  R$ 4.100,00 + COND + 
IPTU – COND. GREEN PARK – CA05844.

04 DORMS (03 SUÍTES E C/ 01 CLOSET), 03 SALAS, 
COZ. PLANEJADA C/ FOGÃO E GELADEIRA, PISCI-
NA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM - R$ 8.000,00 + 
COND. + IPTU – CASA MOBILIADA -  COND. JARDIM 
VILA PARADISO - CA07600.

APARTAMENTOS

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

03 DORMS C/ ARMÁRIO (01 SUITE), 02 VAGAS P/ 
CARROS - R$ 1.300,00 +  COND + IPTU – ED. CA-
ROLINA – AP0071.

03 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA E GARA-
GEM (02 VAGAS)  - R$1.300,00 + COND + IPTU – ED. 
ANA MARIA – AP00982.

03 DORMS (01 SUÍTE C/ CLOSET), COZ. PLANEJADA 
E GARAGEM (01 VAGA) - R$ 2.500,00 + COND + IPTU 
- MOBILIADO – ED. PORTAL DAS FLORES – AP00954.

DUPLEX C/ 03 DORMS (01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES, 
COZ. PLANEJADA, DEPENSA E GARAGEM (04 VAGAS) 
– R$ 5.000,00 + COND + IPTU - MOBILIADO - ED. HAMP-
TON GARDENS – AP0078.

CHÁCARAS

04 DORMS (03 SUÍTES), SALA 03 AMBIENTES, COPA, 
COZ. PLANEJADA, DEPENDÊNCIAS P/ EMPREGADA, 
DESPENSA, PISCINA, CHURRASQUEIRA, POMAR E 
GARAGEM (04 CARROS) - R$ 7.000,00 + CONDOMÍNIO + 
IPTU – CONDOMÍNIO LAGOS DO SHANADU - CH00491. 

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$ 16,00 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, DEPOSITO 135,35 M² E ÁREA LIVRE 1039 M² - R$ 
20.000,00 + IPTU - DIST. AMERICAN PARK EMPRESA-
RIAL NR - GL00230.

GALPÃO A/C 1.5820M², A/T 2.000 M², PAVIMENTO 
TERREO 1312M², MEZANINO C/ ESCRITÓRIO 270M² 
E ÁREA LIVRE 688M² - R$ 22.000,00. – DIST. VITORIA 
MARTINI - GL00129.

CASAS E CHÁCARAS FORA DE CONDOMÍNIO

CASA 2 DORMS (1 SUITE) E GARAGEM - A/T 157 M² 
E A/C 137 M² - R$ 225.000,00 - TANCREDO NEVES 
–  CA07202 - ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 2 DORMS E GARAGEM P/ 2 CARROS - A/T 
150 M² E A/C 64 M² - R$ 240.000,00 - JARDIM DOS 
COLIBRIS – CA07768 - ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 2 DORMS E GARAGEM COBERTA - A/T 125 
M² E A/C 82,01 M² - R$ 250.000,00 - JARDIM AMÉRI-
CA - CA07737 - ACEITA FINANCIAMENTO

CASA C/ 4 DORMS E GARAGEM - A/T 125 M² E A/C 
138,60 M² - R$ 280.000,00 - JARDIM MORADA DO 
SOL – CA07697- ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 2 DORMS, EDICULA E GARAGEM P/ 2 CAR-
ROS - A/T 270 M² E A/C 130 M² - R$ 400.000,00 - VILA 
MERCEDES – CA07736 - ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 3 DORMS (1 SUITE), 2 SALAS, AQUECE-
DOR SOLAR E GARAGEM - A/T 164 M² E A/C 89 
M² - ACEITA TERRENO COMO PARTE DE PAGA-
MENTO – R$ 430.000,00 - JARDIM BOM PRINCIPIO 
– CA07745 - ACEITA FINANCIAMENTO

CASA SEMI-MOBILIADA - 2 DORMS (1 SUÍTE), PI-
SCINA, CHURRASQUEIRA, AR CONDICIONADO NA 
SALA E DORMS, VENTILADORES DE TETO, PISCI-
NA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM C/ PORTÃO 
ELETRÔNICO - A/T 300 M² E A/C 140 M² - R$ 
495.000,00 – PARQUE SÃO LOURENÇO – CA07746 
- ACEITA TERRENO / CASA OU APTO COMO PAR-
TE DE PAGAMENTO / FINANCIAMENTO 

CASA 3 DORMS (1 SUITE C/ ARMÁRIOS EMBUTI-
DOS), SALA 2 AMBIENTES, EDICULA E GARAGEM 
P/ 3 CARROS COBERTOS - A/T 275 M² E A/C 181,05 
M² - IMÓVEL PODE SER COMERCIAL E POSSUI  
ESTRUTURA P/ SOBRADO – R$ 540.000,00 - VILA 
TODOS OS SANTOS – CA07573

CHÁCARA 3 DORMS (1 SUITE), DESPENSA, EDIC-
ULA, PISCINA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM P/ 4 
CARROS - A/T 1000 M² E A/C 400 M² - R$ 700.000,00 
- CHÁCARA ALVORADA – CH00528 - ACEITA FI-
NANCIAMENTO

CASA C/ 3 DORMS C/ MOVEIS PLANEJADOS (1 
SUITE), 2 SALAS, COZINHA C/ ARMÁRIOS, LA-
VABO, EDICULA, JARDIM, CHURRASQUEIRA, 
AQUECEDOR SOLAR, AR CONDICIONADO E GA-
RAGEM P/ 4 CARROS - A/T 360M² E A/C 200M² - 
TERRENO C/ 14 METROS DE FRENTE EM ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO – VILA SUIÇA - R$ 720.000,00 - 
CA06767 - ACEITA FINANCIAMENTO

LOTES, CHÁCARAS E CASAS EM CONDOMÍNIO

LOTE 150 M² - PLANO – R$ 110.000,00 - JARDINS 
DO IMPÉRIO - TE01052 - ACEITA FINANCIAMENTO

LOTE 560 M² - PLANO E GRAMADO - R$ 360.000,00 
- BELL VILLE – TE01045 - ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 02 DORMS, COZ. PLANEJADA E GARAGEM - A/T 
181,68 M² E A/C 59,61 M² - R$ 385.000,00 - VILA DAS 
PALMEIRAS – CA07755 - ACEITA FINANCIAMENTO

CASA EM CONDOMÍNIO MOBILIADA COM 3 DORMS 
(1 SUÍTE), SALA 2 AMBIENTES, COZINHA PLANE-
JADA, EDÍCULA C/ CHURRASQUEIRA, PISCINA E 
GARAGEM P/ 2 CARROS - R$ 530.000,00 – CASA 
BELA – CA07559 – ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 3 DORMS (1 SUITE C/ CLOSET), LAVA-
BO, DESPENSA, COZ. AMERICANA, SALA 02 
AMBIENTES, CHURRASQUEIRA ACABAMENTO 
EM PORCELANATO, ESCADA COM PISO TRAV-
ERTINO, PREPARAÇÃO PARA AR CONDICIO-
NADO E AQUECIMENTO SOLAR E GARAGEM 
- A/T 175 M² E A/C 133 M² – R$ 550.000,00 - 
MONTREAL RESIDENCE - CA07760 – ACEITA 
FINANCIAMENTO

CASA 3 SUITES, CLOSET, LAVABO, COZ. 
PLANEJADA, DESPENSA, PISCINA, AR CONDI-
CIONADO, JARDIM, AQUECIMENTO SOLAR E 
GARAGEM P/ 2 CARROS - A/T 385,62 E A/C 
517,67 - R$ 1.272.000,00 - CASA EM CON-
DOMÍNIO - VILLE COUDER – CA07720 - ES-
TUDA PROPOSTAS COM TERRENO EM CON-
DOMÍNIO COMO PARTE DE PAGAMENTO 
– ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 3 SUITES (2 C/ CLOSET), 1 HIDRO, LA-
VABO, COZ. PLANEJADA, DORM E WC EM-
PREGADA, PISCINA, CHURRASQUEIRA E GA-
RAGEM P/ 3 CARROS - A/T 500M² E A/C 420M² 
- R$ 1.600.000,00 - VILLA SUIÇA – CA06557 – 
ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 4 DORMS (3 SUITES), CLOSET, HIDRO, 
ROUPEIRO, LAVANDERIA C/ ARMÁRIO, 
DESPENSA, PISCINA, CHURRASQUEIRA, 
PORCELANATO EM TODA CASA, PREPARA-
ÇÃO P/ AQUECIMENTO SOLAR, AR CONDICIO-
NADO NOS DORMITÓRIOS E SALA E GARA-
GEM P/ 3 CARROS - A/T 490 M² E A/C 365 M² 
- R$ 1.750.000,00 - HELVETIA PARK – CA07758 
– ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 3 SUITES C/ ARMÁRIOS PLANEJADOS, 
CLOSET, HIDRO, COZ. PLANEJADA, DESPEN-
SA, DORM E WC EMPREGADA, ESCRITÓRIO, 
LAVABO, PISCINA, CHURRASQUEIRA, CAM-
PO DE FUTEBOL, JARDIM DE INVERNO, AR 
CONDICIONADO E GARAGEM P/ 4 CARROS - 
A/T 372 M² E A/C 498 M² - R$ 1.800.000,00 - VIL-
LAGE TERRAS DE INDAIA – CA07684

CASA 4 SUITES C/ CLOSET, HIDRO, LAVABO, 
COZ. PLANEJADA, DESPENSA, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, HOME, ESCRITÓRIO, 
AQUECIMENTO SOLAR C/ BOILLER PRES-
SURIZADO E CONTROLE DE TEMPERATURA, 
JANELA MODELO INTEGRADO C/ ACIONA-
MENTO NO CONTROLE REMOTO NOS DOR-
MITÓRIOS E GARAGEM P/ 6 CARROS - A/T 
450 M² E A/C 370 M² - R$ 1.900.000,00 - SANTA 
CLARA – CA07772 – ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 4 SUITES C/ CLOSET, HIDRO, LAVABO, 
DESPENSA, PISCINA, CHURRASQUEIRA E GA-
RAGEM P/ 10 CARROS - A/T 700 M² E A/C 840 
M² - EXCELENTE ACABAMENTO / PISOS EM 
PORCELANATO / MAÇANETAS ITALIANAS – R$ 
3.600.000,00 - HELVETIA PARK II – CA07767

APARTAMENTOS

2 DORMS (1 SUITE), VARANDA GOURMET, 
COZ. PLANEJADA E 01 VAGA DE GARAGEM - 
A/U 70 M² - R$ 350.000,00 – ED. LA SPEZIA 
– AP00854

3 DORMS (1 SUITE), TERRAÇO GOURMET, 
PREPARAÇÃO PARA AR CONDICIONADO E 
02 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS - A/U 86 
M² - R$ 480.000,00 – ED. SOHO – AP01026 – 
ACEITA FINANCIAMENTO
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TERRENOS
Salto – a partir de 300m² Em loteamento 
fechado – Estrada do Lajeado (Concrebase) 
OPORTUNIDADE – R$75.000,00 – 50% 
de entrada + parcelas. Aceitamos carro no 
negócio.

LOCAÇÃO
Jd. Paulista – 2 cômodos – R$600,00
Jd. Monte Verde – 1 D., sala, cozinha, WC 
– c/ garagem – R$650,00
Jd. Monte Verde – 2 D., sala, cozinha, WC 
– s/ garagem – R$1.000,00.

CASAS VENDA
Pq. Das Nações – 2 D., sala, cozinha, WC 
– R$170.000,00.
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na fren-
te 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
Jd. União – 3 D., sala, cozinha, WC – 
R$330.000,00 Aceita proposta ou terreno 
na negociação. Documentação ok.

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 – Aceita 
carro no negócio. Agende uma visita!

SÍTIOS e FAZENDAS
Temos sítios em Elias Fausto, Salto, 
Cardeal, Capivari e Monte Mor e outras 
regiões- fazenda: no Paraná e Minas 
Gerais.
Temos áreas industriais já aprovadas 
com excelentes preços, consulte-nos.
F: 3016-1355/99205-4322/99752-
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$ 7.900,00 + cond. + IPTU: CONDOMÍNIO: sobrado, totalmente 
planejado e c/ todos os móveis, 3 dorms., c/ ar cond., sendo 1 
suíte máster, salas de estar e jantar, lavabo, coz., lavanderia, 
edícula, churrasq., forno pizza, piscina, quartinho e wc - CA00973 
R$ 4.400,00 - COND. FECHADO: sala 3 ambs., 3 suítes (1 
c/ ar condicionado), 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 superior, sala ampla, coz. planejada, edícula, 
quintal c/ churrasq., 3 gar. - CA01136
R$ 3.700,00 + cond. + IPTU - VL. MARIA HELENA: 3 dorms., 
sendo 1 suíte c/ closet, sala, coz. c/ armários, lavabo, wc social, 
área serviço, apto empregada, wc empregada, churrasq., 
piscina, quintal e gar. - CA01283
R$ 3.500,00 + encargos - CASA BELLA: sala estar, jantar 
e de tv, coz. planejada, churrasq., pequeno quintal, 2 dorms. 
(1 suíte) e 1 quarto transformado em closet, sacada, vaga 2 
carros, pracinha em frente c/ bancos - CA01287
R$ 1.800,00 - MONTE VERDE: Próx ao Pq. Temático, nova, 
c/ 3 dorms., sendo 1 suíte, sala, coz., wc, lavanderia, 2 vagas 
cobertas, portão eletrônico - CA01295
R$ 900,00 (incluso IPTU) - VL. Areal: casa antiga, c/ quarto, 
sala, coz., wc e 1 vaga gar.; próx. ao Pastel da Feira - CA01296
R$ 500,00 + IPTU - JD. ITAMARACÁ: Casa c/ 3 cômodos, 
sem garagem.

APARTAMENTOS
R$ 1.600,00 + encargos - PÁTIO ANDALUZ: 2 dorms., sendo 
1 suíte c/ armário, roupeiro no corredor, coz. planejada, varan-
da gourmet, 1 vaga. Lazer completo - AP00462

R$ 1.500,00 + cond. + IPTU - RESID. VICTÓRIA: C/ 3 
dorms., sendo 1 suíte, coz. planejada, sala 2 ambs., saca-
da, 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, la-
vanderia, 1 vaga coberta, piscina, salão de festas, portaria 
24 hs - AP00455
R$ 1.200,00 + encargos - ED. ANA MARIA: sala 2 ambs., 
coz.c/ armários, 3 dorms., sendo 1 suíte, wc, 2 vagas cober-
tas, piscina, portaria 24 hs - AP00458
R$ 1.200,00 + cond. - PQ. BOA ESPERANÇA: 3 dorms., 
sendo 1 suíte, sala, coz., wc, sacada, 1 vaga coberta; salão 
de festa, academia e brinquedoteca; próx. Visc. Indaiatuba 
- AP00405

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

SALÃO:
R$ 1.900,00 - VL AREAL: sala c/ 66m², 2 wcs e mezanino. 
Localização excelente, frente p/ rua - SL00060
R$ 1.300,00 + encargos - OFFICE PREMIUM: C/ 40m², 2 
wc, piso porcelanato. Torre Medical - SL00058
R$ 1.100,00 - CENTRO: salão bem decorado, novo, ar cond., 
wc, portão eletrônico; próx. à igreja - SL00048

VENDA

TERRENOS
R$ 420 mil - JD. ESPLANADA I: terreno misto, com 360m² 
- TE00786
R$ 235 mil - TERRA NOBRE: plano, c/ 300m², excelente 
localização - TE00757
R$ 180 mil - VILLAGGIO DI ITAICI: excelente lote c/ 
150m² - TE00784
TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL: C/ 1000M², PRÓX 
AO AMERICAN PARK. ACEITA PROPOSTA! CONSULTE-
-NOS! - TE00785

CASAS
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 máster),  aquecedor solar, quarto + wc no piso 
inferior reversível p/ suíte c/ closet. Aceita permuta - CA01286
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$ 700 mil - JD.SÃO PAULO: excelente casa , sala 3 ambs., 
3 dorms. sendo 1 suíte master, todos planejados, lavabo, coz. 
americana planejada,lavanderia planejada, área gourmet c/ 
piscina, 4 gar., paisagismo, portão eletrônico - CA01293
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
R$ 340 mil - MONTE VERDE: Nova, c/ 3 dorms, sendo 
1 suíte, sala, coz., wc, 2 vagas descobertas, próx ao Pq. 
Ecológico - CA01290
R$ 310 mil - JD.ITAMARACÁ: sala 2 ambs., 3 dorm., 2 wcs, 
quintal, churrasq., gar. 5 carros, lavanderia, despensa, terreno 
c/ 300m² - CA01294

APARTAMENTOS
R$ 750 mil - CENTRAL PARK: sala 2 ambs. c/ sacada, 3 
dorms., sendo 1 suíte, todos planejados, lavabo, coz. plane-
jada c/ cooktop, forno embutido, coifa, escritório planejado, 
2 gar. c/ depósito; lazer completo - AP00463
R$ 520 mil - PLACE VIEW: sala 2 ambs., varanda gourmet, 
3 dorms., sendo 1 suíte, coz., lavanderia, 2 vagas cobertas, 
piscina c/ vista panorâmica do Pq. Ecológico - AP00466
R$ 425 mil - VERTENTES DE ITAICI: sala 2 ambs., coz. 
planejada, 3 dorms., sendo a suíte planejada, lavanderia 
planejada, ar cond. na sala e suíte, 2 vagas cobertas. Aceita 
até 50% em imóveis - AP00465
R$ 410 mil - PREMIUM: apto andar alto, vista p/ Pq. Eco-
lógico, c/ 3 dorms., sendo 1 suíte, sala, varanda gourmet, 2 
vagas sub-solo, lazer completo. R$ 130 mil no ato, restante 
a financiar - AP00460
R$ 380 mil - ED. DAS ROSAS: Impecável, todo planejado, 2 
dorms., sendo 1 suíte, sala 2 ambs. c/ sacada, coz. planejada, 
2 vagas cobertas, excelente localização - AP00461
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$ 310 mil - PORTAL DAS FLORES: 3 dorms. planejados, 
sendo 1 transformado em escritório, sala 2 ambs., wc, lavan-
deria, piso laminado, 1 vaga - AP00464

PRÉDIO COMERCIAL, COM 
400M², COM FRENTE PARA A 
RUA 24 DE MAIO - R$ 12 MIL
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EXCELENTE CASA TÉRREA com 3 dormitórios sendo 
1 st com armários, sala 2 ambientes, cozinha, wc social, 
garagem para vários autos, quintal com churrasqueira, 

dormitório com wc, casa avarandada em localização privile-
giada. R$ 2.500,00 Referência: CA00146

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

auto. R$ 1.100,00. Referência: AP00053

CASA COMERCIAL com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social.

R$ 2.500,00 REFERÊNCIA: CA00145

CASA COMERCIAL EM ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO.R$ 3.500,00 

REFERÊNCIA: SA00003

EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO  com 3 
dormitórios sendo 1 st master, sala dois ambientes, cozi-
nha, wc social, duas vagas de Garagem, churrasqueira e 

quintal. R$ 2.450,00. Referência: CA00149

GALPÃO COM 250 MTS em ótima 
localização com wc, escritório.

R$ 3.000,00. 
REFERÊNCIA: GL00002

APARTAMENTO com 3 dormitórios todos
planejados sendo uma suite, sala, cozinha
planejada, wc social, lavanderia, garagem

para um auto. R$ 2.000,00 Referência: AP00035

CASA TÉRREA nova com 3 dormitórios sendo 3 
sts, sala, cozinha, wc social, churrasqueira, lavabo, 

quintal com jardim amplo, garagem para 2 autos. R$ 
800.000,00 REFERÊNCIA: CA00147

EXCELENTE OPORTUNIDADE 
CHÁCARA EM MONTE MOR com 1000 

metros, ótima topografia. R$
75.000,00 REFERÊNCIA: TE00008

TERRENO COM EXCELENTE TOPO-
GRAFIA EM LOCAL privilegiado com 
250 mts. duas casas no terreno com um 

quarto, sala e wc social cada.R$ 350.000,00 
REFERÊNCIA: TE00013

LINDO SOBRADO NO JARDIM ESPLANADA. piso inferior 
com sala de estar e jantar integradas com ar condicionado, lavabo, 

cozinha, dispensa, lavanderia, churrasqueira com pia e varanda. 
piso superior com 2 dormitórios com ar condicionado e banheiro 

social. são dois terrenos com duas escrituras individuais. R$ 
750.000,00 REFERÊNCIA: CA00143

CASA TÉRREA com 3 dormitórios sendo uma suite, sala, cozinha, 
wc social, quintal com edícula, garagem pra 4 autos. Aceita imóvel 

de menor valor.R$ 550.000,00 Referência: CA00122

SOBRADO de 3 dormitórios sendo 1 suíte, Sala de Jantar e TV, 3 banheiros, (sendo 1 lavabo), Box de Vidro Temperado colocado nos 2 banheiros, Piso de Porcelanato e Escada 
de Mármore Travertino, Quintal com Churrasqueira e com Pia externa, Cobertura Externa do Quintal com Vidros Temperado, Jardim Frontal montado, Vagas na garagem para 2 

carros, Energia interna 110v e 220v, Acabamento de primeira linha, Condominio com Piscina e Paly Ground. R$ 498.000,00 Referência: CA00153

CASA piso superior com dois dormitórios, sala, cozinha, quintal, lavanderia, wc social. 
R$ 1.000,00 REFERÊNCIA: CA00150

SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO com 2 wc e cozinha. R$ 2.200,00 
REFERÊNCIA: SL00011

CHÁCARA EM CONDOMÍNIO COM 3 DORMI-
TÓRIOS sendo uma suite todos com armários, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, varanda, churrasquei-
ra, piscina, pomar e garagem para vários autos. R$ 

600.000,00 REFERÊNCIA:
CH00009

LOCAÇÃO

VENDA

EXCELENTE CASA COMERCIAL com 3 salas 
amplas, recepção, sala de espera, cozinha, wc social.

R$ 2.800,00 Referência: CA00152



Mais Expressão14B

APARTAMENTO - RESIDENCIAL GRAND VILLE – AU: 63M² 
,  3 dorm, 1 suite, sl, coz, lavand., varanda – lazer completo.

MONTREAL RESIDENCE  AC:110M² e AT: 150M²
- 3 dorm, 1 suite, sl 2 amb., wc social, coz amer., la-

vand., prep. p aquec. solar, 2 vg 1 cob. R$ 450.000,00

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

churrasq., 2 vg. R$ 350.000,00

CONDOMÍNIO JD. DOS AROMAS – AC: 129 
M² - AT: 225 M² - 3 dorm., 1 suite c sacada e 2 

cubas, wc social, sl 2 amb., coz., lavand, currasq., 
quintal amplo, 4 vg 1 cob. R$ 520.000,00

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIOVANNA II – 
AU: 60M²

 apto 2 dorm., 1 suite, sl, coz amer., wc social, 1 
vg – R$ 275.000,00

GALPÕES INDUSTRIAIS OPORTUNIDADE 
PARA INVESTIDOR VENDA DE GALPÕES JÁ LOCADOS. 

F. 99711-7411 ID: 55*89*10379

RESIDENCIAL MANTOVA – terrenos a 
partir de 207 m², área de lazer completa, 

portaria 24hs - R$ 127.000,00

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

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

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

rasq., vg. R$ 450.000,00

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

completa. portaria 24hrs - R$ 280.000,00

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

CONDOMÍNIO HORIZONTWN  – AC: 320 M² - AT: 450 M² - 3 suites 
c armarios sendo 1 master, wc social, sl 2 amb., coz. plan., lavand, 

currasq., piscina, quintal amplo, 4 vg 2 cob. R$ 1.100.000,00

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

lavand., 1 vaga. R$ 320.000,00

IMÓVEL COMERCIAL AV. PRESIDENTE VARGAS 
AT: 780M² AC: 760M² R$ 3.000,000,00

TERRENO COMERCIAL FRENTE P AV. EM ITAICI 
9.340M² R$ 450,00 O M²

JARDINS DO IMPÉRIO OPORTUNIDADE – TER-
RENOS 150M² R$ 95.000,00

SALÃO COMERCIAL NO CENTRO 520M² R$ 
18.000,00 

LOCAÇÃO GALPÃO INDUSTRIAL AT: 1200M² AC: 
900M² R$ 18,00 M²

OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES – LAN-
ÇAMENTO COND. EM ITÚ AT:260M² R$ 108.000,00

COND. MARIA DULCE -  TERRENO  324M² R$ 
280.000,00

ÁREA INDUSTRIAL FRENTE P RODOVIA - 
200.000M² - MONTE MOR – R$ 100,00 M²

TERRENO COMERCIAL FRENTE P AV CON-
CEIÇÃO 700M² R$ 1.200.000,00

TERRENO INDUSTRIAL VITÓRIA MARTINI 
1000M² R$ 450.000,00

VENDE-SE HARAS – REGIÃO DE ITAICI 
100.000M² R$ 37,00 M²

TERRENO COMERCIAL AV. FÁBIO BICUDO 
362M² R$ 835.000,00

EXCELENTE SÍTIO ITABORAÍ – CASA 
SEDE, 3 LAGOS, PISCINA. AT: 20.000M² R$ 
1.500.000,00

ÁREA P EMPREENDIMENTO COMERCIAL OU 
RESIDENCIAL NO CENTRO – 1060M² - SOB CON-
SULTA

Terreno no condomínio Portal 
dos Ipês 540m² R$ 500.000,00

Apartamento Central Parck, 
com armários 107m² 

R$ 750.000,00

Apartamento Edificio Residencial 
Soho 86m² R$ 480.000,00

Casa condomínio Moradas 
de Itaici 2 dormt c/armários e 

cozinha planejada R$ 340.000,00 

Terreno de 780m²  frente 
para avenida com vários 

condomínios próximos R$ 
1.100.000,00 ACEITA-SE 

parcelamento

ALUGA-SE

03 apartamentos no Edificio 
Torres da Liberdade/andar alto 

R$2.200,00 cada 
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TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(02 suites), sala 02 
ambientes, cozinha planejada,  sala de TV,  piscina, churrasqueira, 
Campo de futebol.AT/3.000m² – AC/ 430m² – R$ 1.000.000,00
CH2379 – Terras de Itaici -  03 dorms(01 st), sala 02 amb, co-
zinha, lavanderia, piscina e churrasqueira – AT 1.000m² – AC/ 
250m² – R$ 650.000,00 
CH2393  – Vale das Laranjeiras - 05 suites, sala 03 amb c/ 
varanda, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, 
despensa, piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro.
AT 3.000m² – AC/ 700m² – R$ 2.300.000,00(Frente para Lago)
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes,  
cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com portão 
eletrônico..AT/ 1.000m² – AC/ 280m² – R$ 850.000,00
CH2171 – Lagos de Shanadú – 04 dorms(02st), sala 03 am-
bientes, cozinha, despensa, lavanderia, piscina, churrasqueira e 
edícula nos fundos – AT/ 5.000m² – AC/ 400m² – R$ 800.000,00.
CH2358 – Mosteiro de Itaici – 03 dorms(01 st) 02 Banheiros, 
sala 02 ambientes, cozinha, piscina (CH com fundo para lago).  
AT/2.500m² – AC/ 380m² – R$ 900.000,00.
CH2339 – Vale das Laranjeiras – 04 dorms, sala 02 amb, 
cozinha, churrasqueira, piscina e mais 02 suites externas para 
hospede – AT/ 3.000m² – AC/ 400m² – R$ 650.000,00

CASA VENDE
CA2391 – Vista Verde – 03 dorms (01 suite), sala 02 ambs,   
cozinha americana, lavanderia – AT/ 285m² – AC/165m² – R$ 
650.000,00 
CA2172 – Jardim Esplanada 11 – 03 suites (01 c/closet), sala 03 
ambientes, lavábo,  cozinha , despensa, área de serviço, piscina 
e churrasqueira – AT/300m² – AC/192m² – R$ 730.000,00. Aceito 
terreno até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.

CA2370 – Jardim Florença – 03 dorms(01 st), sala, cozinha 
americana,  lavanderia,churrasqueira – AT/ 150m² – AC/ 92m² 
– R$ 350.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
– AT/250m – AC/160m – R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha, churrasqueira e piscina – AT/ 300m² – AC/ 280m² – R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.
CA0017 – GUARUJA (Enseada) – 03 suites, sala 02 ambientes, 
cozinha com AE, lavanderia, área de lazer completa com piscina 
5 x 5 – AT/ 300m² – AC/ 300m² – R$ 1.000.000,00.(Casa situada 
na Av. Atlântica. PERMUTA POR IMÓVEL DE IGUAL VALOR 
NO MOSTEIRO OU VALE)
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 
02 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira – 
AT/1.000m² – AC/500m² – R$ 1.500.000,00.
CA2379 – Residencial Montreal – 03 dorms(01 st), sala,  la-
vábo, cozinha , lavanderia, aq.solar, ar condicionado, garagem 
04 autos – AT/175m² – AC/164m² – R$ 590.000,00. Aceita 30% 
em permuta.
CA2362 – Jardim Morada do Sol – 02 dorms(01 st), sala, co-
zinha e lavanderia – R$ 285.000,00 
CA0062 – Vila Vitoria – 03 dorms, 01 banheiro, sala 02 ambien-
tes, copa/cozinha – AT/250m² – AC/ 194m² (frente para a Praça 
da Liberdade) – R$ 650.000,00

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

APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha e 
WC – R$ 440.000,00
Apto0008 – Residencial Ravenna -   03 dorms(01 st), sala 02 
amb., cozinha, lavanderia (mobiliado) – AT/ 72m² – R$ 330.000,00

TERRENO VENDE
TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privile-
giada, 708m², 550m² e 420m² –  R$ 800,00  m²
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m²  – R$ 200.000,00. (Já tem 
água encanada).
TE2367 – Alto de Itaici – 400m² – R$ 212.000,00
TE0026 – Duas Marias -  360m²  – R$ 390.000,00
TE0050 – Park Real -   150m² – R$ 130.000,00
TE 0858 – Jardim Turim – 150m² – R$ 115.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² – R$ 360.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) – 1.000m² – R$ 
220.000,00
TE0043 – Vale das Laranjeiras -  2.300m² – R$ 300.000,00
Casa Locação
CA0063 – Moradas de Itaici – 03 dorms (01 suite), sala, cozinha 
e lavanderia – R$ 1.700,00
CA0008 – Park Avenida – 03 dorms(01 st), sala 02 amb, cozinha 
planejada, lavanderia R$ 3.500,,00 Incluso Condomínio.

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem  – R$ 2.200,00.
Apto0031 – Residencial Ravenna – 02 dorms(01 st), sala, co-
zinha, lavanderia (mobiliado) – R$ 1.900,00  

TEMOS TERRENOS PARA INVESTIDORES DE 266m² e 600m². 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Adega Advogado Agropecuária

Água e Gás

Auto Mecânica

Auto Escola Auto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

Beleza Celular

Comida Japonesa

Centro Automotivo

DecoraçõesCópiasConfeitaria
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Educação Infantil Elétrica

Eventos Ferro VelhoFotografia

Funilaria e Pintura Imobiliária LanchesJóias

Moda Feminina Moda Feminina PadariaLavanderia

DentistaDecorações
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Papelaria Pet Shop Poços Artesianos Pousada Litoral Norte

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

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

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

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

EMPREGOS

Outras vagas – consulte nosso
site www.rctbrasil.com

RUA SILVIO CANDELLO, 1867, SALA 03
JD. MORADA DO SOL

INDAIATUBA – SP // (19) 3816-1088 
vagas@rctbrasil.com.br

Atendente Comercial: Experi-
ência em atendimento ao clien-
te e vendas. Desejável experi-
ência em escola de idiomas. 
Disponibilidade de horário. 
Auxiliar de Esteticista [urgen-
te]: Ensino médio completo. 
Não é necessária experiência. 
Disposição para aprender.
Auxiliar de Montagem (Equi-
pamentos): Ensino médio 
completo. Desejável experi-
ência em montagens de equi-
pamentos, móveis ou afins. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
Auxiliar de Solda: Curso de 
Soldagem completo (SENAI). 
Não é necessária experiência.
Camareira: Experiência em 
arrumação de dormitórios e 
áreas comuns. Limpeza geral. 
Disponibilidade para finais de 
semana.
Empregada Doméstica [2 va-
gas]: Experiência em limpeza, 
cozinha (básica) e cuidado com 
roupas (lavar e passar). Horário 
de segunda a sexta-feira. 
Extrusor [plástico]: Ensino 
médio completo. Conhecimen-
to em máquina extrusora do 
tipo balão (plástico). Residir em 
Indaiatuba.
LIMPEZA [02 VAGAS]: Alfabe-
tizada. Experiência em limpeza. 
Disponibilidade de horário.
Motorista D: Ensino médio 
completo. CNH categoria D. 
Conhecimento em GPS e me-
cânica básica. Experiência na 
função.
Pintor: Ensino médio comple-
to. Conhecimento em pintura 
industrial, lean manufacturing, 
TPM e operação de ponte 
rolante. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
Porteiro: Ensino médio com-
pleto. Experiência na função. 
Disponibilidade de horário.
Soldador II: Ensino médio 
completo. Experiência com 
processos de solda MIG-MAG 
e Eletrodo Revestido. Curso de 
soldagem, leitura e interpreta-
ção de desenhos mecânicos, 
simbologias de solda e metro-
logia básica. 
Vendedor(a) Interno: En-
sino superior (completo ou 
cursando) em Administração, 
Marketing ou afins. Experiência 
em vendas. Conhecimento em 
matemática financeira, informá-
tica e pacote Office (Excel) e 
técnicas de negociação.

Estamos cadastrando currí-
culos 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 DEPARTAMEN-
TO PESSOAL – Código 13182: 
Formação superior completo. Ex-
periências em folha de pagamento, 
benefícios, etc. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO 
– Código 13893: Graduação em 
Comércio Exterior, Administração 
ou áreas afins. Experiência em todo 
o processo de exportação. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE SISTEMAS SÊ-
NIOR – Código 14426: Formação 
superior em Ciência da Computa-
ção ou áreas afins. Experiência na 
área de infraestrutura e sistemas. 
Inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu, Itupeva ou 
Jundiaí. 
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO – Código 12417: Desejável 
formação superior. Experiência 
em rotinas de transporte, emissão 
de DANFE, cotações. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
– Código 14616: Desejável gradua-
ção. Desejável experiência na área 
financeira/faturamento. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DA QUALIDADE – 
Código 15016: Graduação conclu-
ída. Desejável experiência na área. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
ANALISTA DE SISTEMA - Código 
15371: Desejável conhecimento em 
Solid Works, conhecimento EMS, 
conhecimento hardware, sistemas 
integrados. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE MONTAGEM – Có-
digo 14693: Ensino Fundamental 
completo. Desejável experiência 
em linha de montagem. Residir em 
Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Código 15078: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Curso de Empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ASSISTENTE DE FATURAMEN-
TO – Código 15076: Graduação 
em andamento. Desejável experi-
ência em tributação para emissão 
de notas fiscais. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Có-
digo 14135: Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
Disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
COMPRADOR (A) – Código 
14205: Graduação completa. Ex-
periência em compras no segmento 
metalúrgico de estamparia e usi-
nagem. Conhecimento em sistema 
integrado. 
EMBALADOR/EXPEDIDOR – Có-
digo 15022: Ensino Médio comple-
to. Experiência na função. Residir 
ENCARREGADO DE PRODU-
ÇÃO – Código 13304: Desejável 
formação superior. Experiência 

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 PROFICENTER 

NO FACEBOOK! 

AJUDANTE DE COZINHA: Com Ensino Fundamental e experiência. 
Residir em Indaiatuba. VAGA PARA CADASTRO DE CURRÍCULOS.
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.
ALMOXARIFE: Com Ensino Médio Completo, com experiência. 
Residir em Indaiatuba.
APONTADOR DE PRODUÇÃO: Ensino Médio Completo, com 
experiência. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ARMAZEM: Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em almoxarifado, armazém, expedição e carregamento 
e descarregamento de material. Possuir curso de Operador de 
Empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE PCP: Ensino Médio Completo, com experiência 
em confecção. Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE COMERCIAL: Ensino Médio Completo, com expe-
riência em vendas internas. Para trabalhar em escola de idiomas. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino Médio Completo, com expe-
riência 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 com-
pras 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 LOJA: Ensino Médio Completo, com 
experiência em gestão de pessoas e vendas. Residir em Indaiatuba.
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.
COZINHEIRO: Ensino Fundamental, com experiência. Residir em 
Indaiatuba. VAGA PARA CADASTRO DE CURRÍCULOS.
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 (A) ADMINISTRATIVO: Ensino Superior Com-
pleto, com experiência em toda área administrativa e financeira. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO: Ensino Superior Completo, com 
experiência. Possuir conhecimentos em sistema SAP. Residir em Elias 
Fausto, Indaiatuba, Hortolândia, Monte Mor ou Rafard. 
ENCARREGADO DE LABORATÓRIO: Ensino Técnico Completo, 
com experiência e leitura e interpretação de desenhos e normas técni-
cas sobre ensaio que se refere a concreto, agregado e cimento. Residir 
em Elias Fausto, Indaiatuba, Hortolândia, Monte Mor ou Rafard.
ENGENHEIRO CIVIL: Ensino Superior Completo, com experiência 
em supervisão de obras. Possuir disponibilidade total para mudanças 
e viagens de longo prazo.
ESTÁGIO: 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: Cursando 
2° ou 3° semestre do curso de Técnico em Segurança do Trabalho. 
Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE PISO: Ensino Médio Completo, com experiência em 
controle de acesso e atendimento. Possuir disponibilidade de horário 
para trabalhar em escala. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DE QUALIDADE: Ensino Médio Completo, com 
experiência em leitura e interpretação de desenho e instrumentos de 
medição. Residir em Indaiatuba. 
LABORATORISTA: Ensino Médio Completo, com experiência em 
tipos de concreto e seu controle de qualidade. Noções de ensaios 
de agregados. Residir em Elias Fausto, Indaiatuba, Hortolândia, 
Monte Mor ou Rafard.
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Completo, com experiência 
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.
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 Completo, com 
experiência. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR SERGIGRAFICO: Com Ensino Médio Completo, com 
experiência. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
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. VAGA PARA CADASTRO DE CURRÍCULOS.
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 CNC (CORTE 
A LASER): Ensino Médio Completo, com experiência. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
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 ex-
periência. 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

AJUDANTE GERAL/JARDI-
NEIRO: Manutenção Predial ( 
hidráulica, limpeza de calhas, 
limpeza de grelhas, pintura, 
impermeabilização de piso, troca 
de lâmpadas, limpeza de toldo, 
calhas, e tudo o que precisar 
de conserto na propriedade) 
Jardinagem ( cortar grama, 
podar, cuidar de canteiros de 
flores, adubação, aplicação de 
veneno,limpeza de árvores e 
palmeiras, etc)
AJUDANTE DE PRODUÇÃO:-
Com experiência em executar 
tarefas que necessitam de gran-
de esforço físico.
AUXILIAR DE COZINHA: Para 
atuar em restaurante, no preparo 
de saladas, guarnições e auxilio 
ao Cozinheiro.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: 
Experiência em Elétrica, Hidráu-
lica, Manutenção Predial e Lim-
peza de piscinas e jardins para 
fazer manutenção em chácara 
de festas, com disponibilidade 
de horários.
CAMAREIRA:Experiência em 
Hotelaria, arrumação e limpeza. 
Disponibilidade de horário, folga 
semanal.
DESIGNER DE SOBRANCE-
LHA:Com experiência na função 
e cursos na área.Disponibili-
dade de horário.Salário fixo 
+comissão.
ESTOQUISTA: Com Ensino Mé-
dio Completo, experiência com a 
rotina e organização de estoque. 
OPERADOR(a) DE CAIXA:Pa-
ra atuar em Bar/choperia no 
período das 15:00 as 24:00 de 
Segunda a Sábado.
OPERADOR CNC/DOBRA-
DEIRA: Vasto conhecimento 
em operação de CNC/DOBRA-
DEIRA.
OPERADOR DE EMPILHA-
DEIRA: Para atuar em industria 
operando Empilhadeira para car-
regamento de peças pesadas. 
POSSUIR CURSO.
LIDER DE PRODUÇÃO:Para 
atuar em linha  de  produção.
Disponibilidade total de horários.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO: Conhecimento em Manu-
tenção Hidráulica, Mecânica e 
Pneumática.Efetuar manuten-
ção preventiva e/ou corretiva em 
máquinas de produção.
PNE:Possuir Laudo Medico para 
atuar como auxiliar de Produção.
RECEPCIONISTA:Para atuar 
em salão de beleza, com dispo-
nibilidade de horários.
SUPERVISOR  DE VENDAS: 
Responsável por analise de 
vendas, preços e negociações, 
prospecção, visitas externas, au-
xilio aos vendedores.Conhecer 
matemática financeira, Pacote 
Office, Internet, Excel.

em liderança de equipe e gestão 
de processos. Inglês intermediário. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM RECURSOS HUMA-
NOS – Código 13830: Cursando 
superior em Gestão em Recursos 
Humanos, Administração ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. 
FRESADOR CNC – Código 11635: 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia em programação, preparação e 
operação de centro de usinagem 
horizontal (portal). Residir em In-
daiatuba, Salto ou Itu. 
GESTOR COMERCIAL – Código 
12395: Formação superior comple-
ta. Experiência na área comercial de 
indústria madeireira. Disponibilida-
de para viagens. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO – 
Código: 14200: Ensino Fundamen-
tal 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 
– Código 14326: (PCD - Oportu-
nidade para Pessoa com Defici-
ência): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
11773: Desejável formação Técnica 
em Eletrônica ou áreas afins. Ex-
periência em montagem de painéis 
elétricos. Desejável conhecimento 
em inversores de frequência, con-
troladores de temperaturas, PLC, 
motores, manutenção de máquinas 
e equipamentos e pneumática. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO MECÂNICO – Código 
15084: Formação técnica em Me-
cânica. Experiência com máquinas 
do segmento Têxtil. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO MONTADOR – Códi-
go 15080: Ensino Médio Completo. 
Experiência com máquinas do 
segmento de Plástico. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TORNEIRO CNC – Código 13129: 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia na função. Residir em Indaiatu-
ba, Salto ou Itu. 
TRADUTOR/INTÉRPRETE – Có-
digo 14437: Ensino Médio com-
pleto. Desejável conhecimento 
em processos de prensa ou solda. 
Japonês fluente. 
TRAINEE – Código 23392: Gra-
duação em Engenharia Florestal, 
Madeireira ou áreas afins. Disponi-
bilidade para atuar em Cáceres/MT 
ou Redenção/PA.  

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) - Com 
experiência na função.Disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Para trabalhar 
em lavanderia Industrial com customização 
de roupas. Ensino fundamental. Com ou sem 
experiência. Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horários.
AUXILIAR DE COZINHA – Com experiência 
na função. Ensino fundamental. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE PRÁTICO – Para trabalhar em 
Obra com montagem industrial. Possuir expe-
riência com lixadeira. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE OBRA – Para trabalhar na 
área de construção civil. Possuir experiência. 
Residir em Indaiatuba.
CALDEIREIRO – Experiência na função 
comprovada em carteira. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CONTADOR (A) – Possuir CRC ativo. Expe-
riência na função e irá supervisionar demais 
departamentos administrativos. Noções de 
departamento pessoal e financeiro. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ENCANADOR INDUSTRIAL – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horários.
ENGENHEIRO ELÉTRICO – Possuir expe-
riência na área de Automação industrial e 
conhecimentos na área de elétrica e eletrônica. 
Residir em Indaiatuba ou região.
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 ou cursos nas áreas 
de Mecânica, Mecatrônica ou Automação In-
dustrial. Possuir experiência em produção. Dis-
ponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR – Com ensino médio e curso 
de solda. Com experiência em Solda TIG e 
eletrodo. Residir em Indaiatuba.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – Ensino 
Fundamental. Com experiência em Produção.                    
Para trabalhar em Lavanderia Industrial.  Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio 
completo. Curso de empilhadeira, Habilitação 
categoria B, experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE MONTAGEM – Ensino funda-
mental completo. Desejável experiência em 
linha de montagem, Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO – Ensino fundamental comple-
to. Experiência na função e conhecimentos em 
cálculos simples. Residir em Indaiatuba, Monte 
Mor ou Salto.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso 
técnico em manutenção elétrica. Experiência 
na função.
LÍDER DE LIMPEZA – Ensino Médio Completo 
/ Com experiência na função /Bons conheci-
mentos 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 ( Hi-
dráulica e Tubulações ).
MONTADOR MULTIFUNCIONAL – Cursando 
ensino médio, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Ensino médio 
completo. Possuir curso de Operador de 
Empilhadeira. Experiência na função. Disponi-
bilidade para trabalhar aos sábados.
OPERADOR DE TORNO CNC – Possuir 
experiência na função e noções de preparação 
e programação. Desejável curso de mecânica 
de usinagem. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE ELETROEROSÃO – Com 
experiência na função / Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
PEDREIRO – Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
PREPARADOR DE MÁQUINAS DE FUNDI-
ÇÃO (COQUILHA) – Ensino médio completo. 
Experiência na função e em preparação de 
ferramentas. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
PORTEIRO – Com experiência na função / Dis-
ponibilidade de horário / Residir em Indaiatuba
POLIDOR – Com experiência na função / 
Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência / Básico em Informática / Para 
trabalhar em posto de saúde e hospital. Dispo-
nibilidade de horário / Residir em Indaiatuba.
REBARBADOR – Com experiência na função 
/ Residir em Indaiatuba.
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AJUDANTE DE COZINHA Com 
Ensino Fundamental, experiência 
na função em cozinha industrial ou 
comércio. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL Com Ensino 
Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CONTAS A RE-
CEBER Com Graduação Com-
pleta em Administração, Ciências 
Contábeis ou Economia, inglês ou 
espanhol avançado, com experi-
ência na função, rotina administra-
tiva financeira, rotinas bancárias e 
reconciliações contábeis. Possuir 
conhecimentos em sistema inte-
grado SAP. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto. 
ANALISTA DE CUSTOS SENIOR 
Com Graduação Completa em 
Administração de Empresas, Ci-
ências Contábeis ou Economia, 
inglês intermediário, domínio 
pacote Oficce e conhecimentos 
sistema SAP módulo CO, com 
experiência na rotina da área. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou 
Salto. Residir em Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
ANALISTA DE TI Com Gradu-
ação Completa em Ciências da 
Computação, Engenharia ou Ad-
ministração de Empresas, inglês 
avançado, com experiência na 
função e ter trabalhado com siste-
ma SAP módulo MM e SD. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
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. Resi-
dir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA 
Candidato cursando a partir do 
2º semestre Tecnólogo em Lo-
gística, com conhecimentos em 
informática. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO TÉC. SEGURANÇA 
DO TRABALHO Cursando a partir 
do 1º módulo, com conhecimentos 
em informática e  possuir disponi-
bilidade para estagiar por 06:00 
hs. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
GERENTE DE VENDAS CO-
MÉRCIO TRAINEE Com Superior 
Completo, com experiência na 
função em vendas a varejo E 
atendimento à clientes. Residir 
em Indaiatuba. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO 
Ensino Médio Completo, dese-
jável Ensino Técnico em Artes 
Gráficas, com experiência na 

função possuir conhecimentos 
em impressão em sacos de papel 
com visor. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
LÍDER DE LOGÍSTICA Cursando 
Superior em Logística, com o cur-
so de Operador de Empilhadeira 
e possuir experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Ensino Médio Completo, curso do 
Senai e NR 35, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL 
Cursando Ensino Médio, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE DOBRADEIRA 
CNC Candidato com Ensino Mé-
dio Completo, com experiência 
em leitura e interpretação de 
desenhos, operação e progra-
mação de máquinas. Residir em 
Indaiatuba e Salto.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
Com Ensino Médio Completo, 
experiência na área de produção 
e disponibilidade para trabalhar 
em horário de turnos. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC 
Com Ensino Fundamental Com-
pleto, com experiência com torno 
Romi Centur 30 D. Residir em 
Indaiatuba. 
PORTADOR DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS Candidato com 
Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na área de produ-
ção ou administrativa. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
PORTEIRO(A) Com Ensino Fun-
damental, com experiência na 
função e disponibilidade para tra-
balhar em escala 12x36. Residir 
em Indaiatuba.
PSICÓLOGA (O) Candidata com 
Graduação Completa, com expe-
riência na função em indústria,  
aplicação e avaliação de testes 
psicológicos, desejável conheci-
mentos no sistema SAP. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SELECIONADORA DE PESSO-
AL Graduação em Psicologia, 
com experiência em recrutamento 
e seleção, dinâmicas de grupo, 
aplicação e avaliação de testes 
psicológicos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
SOLDADOR MONTADOR TIG 
Com Ensino Médio, com curso 
de Solda, experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
VENDEDOR DE LOJA SHOP-
PING Com Ensino Médio, não é 
necessário experiência na função, 
possuir disponibilidade de horário 
em escala 6X1. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

ASS. ADMINISTRATIVO: Residir em Salto, Ensino 
médio completo, Experiência com Contas a pagar 
e a receber , emissão de notas finais eletrônicas e 
serviços, e conhecimento em Excel.
ASS. COMERCIAL: Residir em Indaiatuba; 
Superior completo ou cursando; Conhecimento 
em Power Point e Corel; proativa, que já tenha 
trabalhado com na área comercial,vendas, tenho 
conhecimento em merchandising,atendimento a 
cliente,comunicativa(o).
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, conhecimento em instrumentos de 
medição, disponibilidade para trabalhar com 
revezamento de turno.
CALDEIREIRO: Residir em Indaiatuba; experiên-
cia em inox chapa fina, na fabricação de tanques e 
reatores industriais, sabendo pontear no processo 
TIG. Irá calandrar, soldar, cortar, lixar, traçagem de 
peças e montagem de tanques;
COORD. INTERNA PROMOTORAS: Residir em 
Indaiatuba; Superior completo; Experiência ante-
rior na função; detalhista, proativa, que já tenha 
trabalhado em coordenação de equipe interna ou 
externa, seja comunicativa, organizada.
ELETRÔNICO MÁQUINAS CNC E CONVEN-
CIONAL: Residir em Indaiatuba; Salto, Campinas 
- Conhecimento de Comandos Elétricos; - Conhe-
cimento em comando específicos como ROMI, FA-
GOR, FANUC, SIEMENS. - Disponibilidade para 
viagens; - Noção de mecânica de manutenção. 
Irá fazer Manutenção em Máquinas Ferramenta 
(Torno CNC, Convencional, Frezadora, Centro 
de Usinagem, retífica.
ENGENHEIRO ELÉTRICO: Residir em Indaiatuba 
ou Salto; Formação completa em engenharia 
(Elétrico ou de Produção); Inglês nível intermedi-
ário será diferencial; Conhecimentos das normas 
NR 10 e NR 13 Será considerado diferencial 
conhecimentos em norma NR 35 e Programa 
Siemens PLC;
ESTÁGIO ENGENHARIA: Cursando Engenharia 
de Produção à partir do 3° ano;  Leitura e interpre-
tação de desenhos;  Inglês nível intermediário;  
Bons conhecimentos Word e Excel;  Facilidade de 
comunicação; Conhecimentos em AutoCAD será 
um diferencial;  Conhecimento em ferramentas da 
qualidade será um diferencial;

RUA PADRE BENTO PACHECO, 1729 - VL. VITÓRIA 
TEL- 19 3894-5879/19 3894-4501

www.vitaeservicos.com.br

TÉCNICO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO: 
Residir em Indaiatuba ou Salto; Ter experiência 
na área elétrica; Nível técnico na área elétrica; 
formação em eletricista de manutenção ou 
Eletricista de automação ou Curso técnico eletro 
- eletrônico; conhecimentos das normas NR10 
e NR13 Será considerado diferencial conheci-
mentos em norma NR35 e Programa Siemens 
PLC; Irá fazer manutenção dos componentes 
e painéis elétricos da máquinas da produção; 
manutenção da rede e painéis elétricos da área 
predial da empresa.
VENDEDORA INTERNA: Residir em Indaia-
tuba; Experiência anterior como vendedora 
interna; Ensino Médio Completo; Emissão de 
pedido; Atendimento telefônico; Desenvolvi-
mento de carteira de clientes;
LIDER  DE  LOGISTICA – Exp. Na área mínimo 
1 ano , superior completo ou cursando, candida-
tos somente de Indaiatuba e Salto.
OPERADOR LOGISTICO PNE- vaga somente 
para deficientes.
ESTÁGIO DE LOGISTICA- Cursantes do 1 e 2 
ano Superior em Logistica, ter atuado na área 
no mínimo 6 meses.
ESTÁGIO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO – Cursantes do 2 modulo tec. 
Seg. trabalho, de preferência com conhecimento 
da função.
JARDINEIRO- Exp. Na área de poda, manu-
tenção de jardins, piscina, roçadeira a gasolina, 
trator para grama, com condução própria.
PEDREIRO- Exp. Na área de manutenção 
predial.
AUXILIAR DE COZINHA – Exp. Em cozinha 
em geral mínimo 6 meses, disponibilidade 
de horário.
GARÇOM- Exp. Na área, disponibilidade 
de horário.
TORNEIRO MECÂNICO
LIDER DE PRODUÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
ESTÁGIO CONTÁBIL
AJUDANTE GERAL DE PVC
ASSISTENTE DE FATURAMENTO
PESQUISADOR PLENO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 20 VAGAS
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Adquira já sua casa própria com 
entrada R$1.844,00 e parcelas 
de R$744,00. Agende já sua 
entrevista. F: 98143-3149
Camargo Andrade: Casa da 
frente 2 D. com suíte, sala e 
cozinha. Fundos:  1 D. com 
wc. R$ 150 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/  99758-1971.9 
Aceita carro
Carlos Aldrovandi - Terreno 
324 mts² - Casa 80 mts² - sendo 
2 dorms grandes, c/ cozinha 
americana, Lavanderia e garagem 
p/ 4 carros + motos. Área churras-
queira 42 mts² c/ w.c, área total 
coberta 210mts², área p/ piscina 
65 mts². R$400.000,00. Aceito 
camionete até R$80.000,00 em 
negócio. F: 99167-9278 claro/ 
9913-9754 vivo.
Casa  Ter ra  Magna  -  R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, piscina, 
180,00 m² const., 360,00 m² útil. 
Aceita permuta em apartamento 
na cidade  F. 98144-9224 
CECAP – CA02616 - 01 D., 
sala, coz, 01 WC, A.S e quintal 
separado R$ 880,00 F. 3875-2215 
Imobiliária
Cond. Montreal Residence 
– Casa c/ 03 suítes, cozinha 
planejada, área gourmet com 
churrasqueira, wc, despensa – R$ 
550.000,00 a vista (Aceita Propos-
ta. F: Rafaela (19) 98830-6863 
rafaelav.imoveis@hotmail.com 

Cond. Lagoa - 03 dorms (01 
suíte com armário, cozinha, AS 
planejadas, lavabo, wc social, 
garagem para 02 carros, quarto 
de despejo, churrasqueira, cond. 
com área de lazer completa - 
VENDA: R$ 450.000,00 - LOCA-
ÇÃO R$ 2.600,00 (incluso cond.). 
F: Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com 
Centro - CA02361 - casa de 
fundos 02 D., sala, copa, coz, 01 
WC, quintal. edícula 01 D., sala, 
coz, A.S e 01 WC. R$ 1.500,00 + 
IPTU F. 38752215 IMOBILIÁRIA
Cidade Nova - 3 dorms(1st), sala, 
coz, wc, as, churrasqueira, portão 
eletrônico,2 vaga de garagem 
R$360 mil. F:(19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Cidade nova I: Excelente casa 
com 3 D. sendo 1 suíte, sala copa 
e coz., lavand., piscina garag. p/ 
2 carros (Aceita permuta por chá-
cara) R$ 600 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Cond. Fechado Casa Bella - 
Área de Lazer, portaria 24hs - 3 D. 
c/ armários (Sendo 1 suíte), sala 
2 amb, coz. planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 vagas de ga-
rag. R$ 500.000,00 F.3834-8948
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. 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

Condomínio Belle Ville Itaycy 
- com portaria e segurança 24 
horas, com salão de festas, play-
ground, área gourmet, piscina, 
excelente localização e vizinhan-
ça. Casa com 03 dormitórios 
sendo uma suíte com closet, 
sala de estar e jantar, cozinha 
com despensa, lavanderia, wc 
social, churrasqueira e 02 vagas 
de automóveis. Acabamento em 
porcelanato. Área construída 106 
m2. Área total 122 m2. F: (11) 
98441-6965
Jardim Bom Principio - 3 dorms 
sendo1 suíte com closet, sala de 
tv, sala de jantar, cozinha, área de 
serviço, preparação para aquece-
dor solar e garagem - a/t 167 m² 
e a/c 130 m² - Aceito terreno ou 
casa como parte de pagamen-
to – R$ 480.000,00 – Contato: 
Fabiane 9.9976-9814
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. 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

Cond. Montreal Residence - 
Casa c/ 03 dorms (01 suíte), todos 
com armário, cozinha planejada, 
churrasqueira – R$ 480.000,00 a 
vista. F: Rafaela (19) 98830-6863 
rafaelav.imoveis@hotmail.com
Cond. Portal das Acácias - 3 D., 
sendo 1 suíte máster, todas com 
saca, 1 wc social, lavabo, área de 
luz, coz. americana, sala 2 amb., 2 
vagas de garag. -  R$ 580.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, 
sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos, (2 
cobertos), edícula com churrasq. 
sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos (2 
cobertos), edícula com churrasq., 
área com espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 F. 
98372-0000
Condomínio Amstalden Resi-
dence - 3 suítes, closet, hidro, 
sala de tv, sala de jantar, lavabo, 
cozinha, copa, lavanderia, área 
de serviço, piscina, churrasqueira, 
home, ar condicionado, alarme e 
garagem para 04 carros - a/t 360 
m² e a/c 315 m² - R$ 1.300.000,00 
– Contato: Vilma 7820-8456
Guarujá (Enseada) – 03 suítes, 
sala 02 amb., coz. com AE, la-
vand., área de lazer completa com 
piscina 5x5 AT/ 300m² AC/ 300m² 
R$ 1.000.000,00.(Casa situada na 
Av. Atlântica. Permuta por imóvel 
de igual valor no Mosteiro ou Vale) 
F. 99887-7771 
Imóvel Comercial: Av. Pres. 
Vargas AT: 780m² AC: 760m² 
R$ 3.000,000,00. F. 3885-3538/ 
98854-9454

Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 2 
D., sala , coz. planejada, banheiro 
F. 98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - Ex-
celente casa no, terreno de 600m² 
F. 98372-0000
Jd. Hubert: Linda casa, 3 D., 
1 suíte, wc social, sala e coz., 
garag. para 2 autos com área de 
churrasco. Aceita Financ. R$ 375 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Jd. Monte Verde - R$ 260.000 - 
Sobrado com 2 D., sala 2 amb., 
coz., wc, área de serviço, garag. 
p/ 3 carros, Doc. ok, aceita financ., 
aceita troca por chácara em 
condomínio em Indaiatuba. F. 
3935-1142/ 99113-7429
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. Regina - 03 dorms (01 suíte), 
sala 2 amb; coz; wc social 2 va-
gas. Tratar c/ proprietário. F: (19) 
99444-9415
Jd. Valença: Linda casa, 3 dor-
mitórios 1 suíte, wc social, sala e 
cozinha, garagem para 2 autos, 
área de churrasco. Aceita Finan-
ciamento R$ 350 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Jd. Morada do Sol  2 dorms,sala
,copa,coz,wc,as,varanda,quintal,2 
salas comerciais, wc, garagem 
para 2 carros. R$ 370 mil. F:(19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Morada do Sol: 1 D. com suíte, 
sala e coz. conjugada, entrada p/ 
vários carros, Aceita financiamen-
to R$ 212 mil 

M. Sol – rua 23 - belíssima 
casa com 02 D., sendo 01 suíte, 
sala, coz.,  wc social, lavand., 
garag. p/02 autos em estrutu-
ra p/ sobrado. Imperdível R$ 
260.000,00 Ac. Financ. F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 74 - sobrado com 
02 D. WC e lavand. no pavimen-
to superior e sala, copa, coz. 
e área de churrasco e garag. 
p/ vários autos no pavimento 
inferior. Documentada. Aceita 
financ. R$ 230.000,00 F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 81 - casa em lote 
de 250m² c/ 03 D.(01 suíte) wc 
social, lavand., garag. p/ 02 
autos + edícula nos os fundos 
com 03 cômodos e WC, doc. 
ok. R$ 350.000, 00. Aceita lote 
no negocio ou financ. F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                           
M. Sol – rua 84, casa em lote 
de 250m² c/ 03 D. (01 suíte) WC 
social,  lavand., garag. p/ 02 
autos + edícula nos os fundos 
c/ 01 cômodo e WC, + pequeno 
salão na frente, R$ 350.000, 
00.aceita financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                                       
Morada do Sol - Casa(nova) 
-  01 dorm, sala, cozinha, wc 
social, quintal, garagem des-
coberta para 02 carros - R$ 
200.000,00 (Aceita financia-
mento). F: Dalva (19) 99279-
6709 dalva.corretora@hotmail.
com 
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.
Morada do Sol: Apto - 2 D., sala, 
coz., wc, vaga para 1 carro. Aceita 
Financ., troca por casa em Salto 
ou Cardeal R$ 220 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Morada do Sol: lote 250 m², 
2 D., sala coz. e 2 wc, R$ 235 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971
Morada do Sol: lote de 250m² - 1 
D., sala e coz. Amplo espaço na 
frente R$ 220 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Morada do Sol: lote de 250m² - 3 
D., sala e coz. Amplo espaço na 
frente R$ 235 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Morumbi: 2 D., sala coz. e wc, 
Aceita Financ. R$ 260 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Oliveira Camargo: Financia 
2D., sala e cozinha, wc social, 
lavanderia coberta nos fundos 
garagem, Aceita carro, van, terre-
no, estuda parcelamento R$ 160 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
ÓTIMA OPORTUNIDADE - 
Cond. Montreal Residence 
– Casa c/ 03 dorms (01 suíte) 
– R$ 450.000,00 a vista. F: (19) 
3894-5408/ (19) 99730-6946/ (19) 
7815-9751/ ID: 936*13654
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.
Permuta - Condomínio - Vila 
Formosa -1 suite, 2 dorms; sala 
de estar, sala de jantar; coz, wc, 
lavanderia. Aceito terreno 1000mt 
no Recreio Inter. Viracopos. Tel: 
3935-6376/ 99658-1449 c/ Tere-
sinha Creci 118013
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

Pq das Nações - 02 dorms, 02 
wc, sala, cozinha planejada, área 
gourmet c/ balcão em granito, 
canil, garagem para 02 carros, 
portão eletrônico - R$ 370.000,00 
(Aceita permuta em casa térrea 
no bairro Bela Vista ou Europa). 
F: Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com 
Pq. Indaia - 4 dorms,sala,coz,2 
wc, garagem por R$380 mil. F: 
(19) 98136-7331 CRECI 74.092
Pq.das Nações – R$349 MIL – 3 
dorms (1st), sala, coz, wc, as, 
garagem para 2 carros. F: (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Procurando Imóvel? Realize o 
sonho da casa própria. Não perca 
esta oportunidade, casa, aparta-
mento, terreno, construção. Ligue 
já! F: (19) 99524-7645
Quer comprar sua casa, finan-
ciar ou vender e está sem tempo? 
Ligue pra mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 94*2168/ 
3935-1372
Salto Jd. Rondon: 2 D., sala 
e coz. Aceita financ. R$ 180 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Vila Avaí – 03 suítes, lavabo sala 
02 amb., coz., área de serviço 
R$ 470.000,00 F. 99279-1177 ou 
7822-8438
Vila Furlan - AT: 270M² - AC: 
200M² - Casa 01 Frente: 03 dor-
ms, sala, cozinha, wc, garagem, 
Casa 02: 01 dorm, sala, cozinha, 
wc, garagem - R$ 240.000,00. 
F: Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com 

Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs - 
3D.(Sendo 1 suite c/ armários), 
sala 2 amb, coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 2 vagas de 
garag. R$ 2.300,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Villagio D`Amore - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3 D. (sendo 
1 suíte), 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
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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.
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
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., 
sendo 2 suíte, sala 2 amb, coz, 
lavabo, garag. 1.600,00 + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly
Res. da Lagoa - CA0642 - 69 
m² - 2 D., sala 2 amb., 2 WC, cz. 
planej., varanda gourmet, AS, 2 
vagas garag. R$ 1.800,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res. Monte Verde - 02 dorms., 
sala, cozinha, wc e garagem (02 
vagas) - R$ 1.300,00 + IPTU. F: 
3935-7666
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$ 2.200,00 + IPTU 
F. 3392-0333

APARTAMENTO NA PLANTA : 
PLAZA BELLA VISTA - 2 ou 3 
dormitórios - 56 m² ou 67 m², 2 
vagas, área de lazer completa e 
varanda gourmet com churrasq. A 
partir de R$20.000,00 mil Entrada 
+ R$ 800,00 Parcela. UNIDADES 
LIMITADAS. F: Jordão Freitas 
- (19) 98261-6100 - Whatsapp
Apto - Florianópolis (Itape-
ma) – mobiliado, 03 D., (01 st), 
sala, coz., lavand., churrasq. na 
varanda 130m² R$ 420.000,00 F. 
99887-7771

Casa toda mobiliada em Cond. 
Fechado c/ 2 D., sala, coz., WC e 
área de lazer c/ piscina. R$ 1.700 
+ Cond + IPTU F. 3016-2888 Kelly
Cecap – CA02616 - 01 D., sala, 
coz, 01 WC, A.S e quintal se-
parado R$ 880,00 F. 38752215 
Imobiliária
Centro - CA02361 - Casa de fun-
dos - 02 dor, sala, copa, coz, 01 
wc, quintal. Edicula 01 dor, sala, 
coz, a.s e 01 wc. R$ 1.500,00+iptu 
. F: 3875-2215 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. Monte Verde - CA0301 
- 125 m² - 2 D., sala, WC, cz. c/ 
gabinete, AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F: 3392-0333
Cond. Villa Romana - SO0256 
- 340 m² - 3 D. (1 st master), 
sacada, WC, sala 2 amb., va-
randa, escrit. planej., cz. planej., 
despensa, AS planej., quintal,  
edícula c/ churrasq., piscina, 
sauna, churrasq. quintal, piscina, 
churrasq., 4 vagas garag. R$ 
6.000,00 + IPTU F. 3392-0333
Cond. Village Terras Indaiá - 
SO0424 - 242  m² - 3 sts., sacada, 
ar cnd., roupeiro, sala 2 amb., la-
vabo, escrit., copa, cz. planej., AS, 
quintal, piscina, churrasq., WC 
ext., 4 vagas garag. R$ 4.400,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Village Terras Indaiá - 
SO0454 - 480 m² - 3 D. (1 st), 
sacada, WC, sala 2 amb., escrit., 
lavabo, cz. c/ arm., AS, varanda 
gourmet, 2 VG. R$ 3.400,00 + 
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$1.500,00 
+ cond. e IPTU F. 7829.3854 Id 
55*94*16871
Jd. Colonial: Excelente salão 
comercial R$ 1.200,00 F: 3017-
6659, 99301-7320, 99758-1971

Cond. Vista Verde – CA0224 
- 120 m² - 3 D. (1st), sala 2 
amb., escrit., cz. planej., WC, AS, 
quintal, churrasq., 2 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
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 
estacionamento/sem condomí-
nio).Tratar (19) 3935-7666 ou 
99976-9763, com Ana Lúcia.
Ed. Carolina – Apto. com 03 
dorms.(01 suíte), sala, cozinha e 
garagem (02 vagas) - R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU. 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
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., wc, 
garag., independente R$ 1000,00 
F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Colonial - 02 dorms. (01 
suíte), sala, coz. planejada, copa, 
02 wc’s c/ Box, lavanderia, chur-
rasqueira e garagem c/ portão 
eletrônico - R$ 1500,00 + IPTU. 
F: 3935-7666
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. Esplanada - SO0296 - 300 
m² - 4 sts. (sendo 1 master), sala 
2 amb., copa, lavabo, cz. planej., 
desp., 2 AS (sendo 1 no piso 
sup.), quintal, pomar, churrasq., 
viveiro, canil, 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Jd. Morada do Sol - 1 D., sala, 
coz., garag. independente R$ 
800,00 F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Morada do Sol - Sobrado 2 
D., 2 wc, sala, coz., garag. R$ 
1100,00 F. 3935-1142/ 99113-
7429
Jd. Morada do SoL -  2 D., sala, 
coz., wc, garag., casa nova R$ 
1150,00 F. 3935-1142/ 99113-
7429
Jd. Portal do Sol - CA0622 - 250 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 1 
vaga garag. R$ 1.100,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Vila Brizola - sobrado com 4 cô-
modos, piso superior R$ 950,00. 
F. 98911-8191

Apto (cobertura) - Gran Ville 
(Cecap) - 03 dorms (01 suíte), 
sala ampla, cozinha, AS, gara-
gem descoberta para 02 carros, 
área de lazer completa - VENDA 
R$ 450.000,00 - LOCAÇÃO 
R$ 2.100,00 (incluso cond.). F: 
Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com
Apto Gran Ville - R$ 270.000,00, 
3 D., todos com suíte; sala de 
estar, 63m; garag. para um  carro 
F. 98144-9224
Apto Resid. Soho da Congesa 
- 03 dorms (01 suíte),  2 vagas, 
varanda gourmet, sala 2 amb; 
coz; wc social. Tratar c/ proprie-
tário. F: (19) 99444-9415
Centro - Apto Térreo , Centro, 
2 D., sala coz., wc social e wc 
de serviço, área de serviço , 
excelente localização. Prédio c/ 
portaria 24 horas R$ 220.000,00 
F. 98372-0000
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 - 2dorms,sala de 
estar e TV,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem coberta R$138 
mil. F:(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
TROCO: Apartamento Novo de 
3 dormitórios no Vila Verde, 
1 suíte, 75m² e 2 vagas de R$ 
290.000,00 por Terreno. Tratar 
com Rafael - (19) 97407-4440.

Apto Cecap - R$ 1.300,00, 3 
D., todos com suíte, sala de 
estar, 63m; garag. p/ 1 carro 
F.98144-9224
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

Apto (cobertura) - Gran Ville 
(Cecap) - 03 dorms (01 suíte), 
sala ampla, cozinha, AS, gara-
gem descoberta para 02 carros, 
área de lazer completa - VENDA 
R$ 450.000,00 - LOCAÇÃO R$ 
2.100,00 (incluso cond.). F: 
Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com
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. Belvedere - AP0683 - 
66,44 m² - 3 D. (1 st), sala 2 
amb., WC, cz., varanda gour-
met, AS, 1 vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Fernanda - AP0694 - 
107 m² - 3 D. c/ armários (1 st), 
2 amb., 2 varandas, 2 WC, cz. 
planej., AS, 2 VG. R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Place View - AP0684 - 
80 m² - 3 D. (1 st), sala 2 amb., 
WC, cz. planej., AS, 2 vagas ga-
rag + 1 vaga moto. R$ 2.900,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Portal das Flores - 
AP0601 - 78 m² - 3 D., sala 
2 amb., WC, cz., sacada, AS, 
1 vaga garag. R$ 1.300,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333

Cond. Vertentes de Itaici - 
AP0175 - 85 m² - 3 D. (1st), 
sala 2 amb., sacada, WC, cz. c/ 
gabinete, AS, varanda gourmet, 2 
vagas garag. R$ 1.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Village Azaléia - AP0656 - 
60 m² - 3 D., sala,  WC, cz. planej., 
ventiladores, AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.100,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Duetto Di Mariah - AP0443 - 
73,14 m² - 2 D. (1 st), WC, escrit., 
sala 2 amb., varanda gourmet, 
churrasq., cz., AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Ed. Parma - AP0650 - 60 m² - 2 
D. (1 st), sala 2 amb., WC, cz., 
varanda gourmet, AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Ed. Villa Felicitá - Apto. com 
03 dorms.(01 suíte), sala, coz. 
planejada e garagem (02 vagas) 
- R$ 1.700,00 + COND. + IPTU. 
F: 3935-7666
Pinheiros - SP - Apto na Rua 
Joaquim  Antunes, 17º andar, 
mobiliado, quarto, suíte, sala, va-
randa, lavabo, cozinha americana 
de frente c/ varanda, 48 m². F: (19) 
99778-3646 c/ Juliano
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

Aluga - Cidade Nova I - SL0061 
- 40 m² - Possui 1 WC. R$ 900,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Vendo Micro empresa em Itu - 
com três injetoras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais periféricos: 
1 bomba, 1 torre de resfriamento, 
1 talha, 1 estufa, 1 balança. F: (11) 
98362-9657/ (11) 2429-6353
Aluga - American Park Em-
presarial - GA0030 - 1259 m² 
- Galpão Industrial. Entre em con-
tato para mais informações. R$ 
20.000,00 + IPTU F. 3392-0333
Aluga - Centro- SL00189 - sa-
lão c/ 02 wc, lavan, quintal. R$ 
2.000,00 + IPTU F. 38752215 
IMOBILIÁRIA
Aluga - Comercial Vitória Mar-
tini - GA0003 - 1050 m² - Galpão 
Industrial. Entre em contato para 
mais informações. R$ 12.000,00 
F. 3392-0333
Aluga - Ed. Office Premium 
- SA0049 - 40 m² - Sala ampla 
e contem toda a infra estrutura 
para operação de escritório de 
qualquer natureza. VG coletiva c/ 
manobrista. R$ 1.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - 
SA0072 - 62 m² - copa, WC, 
sacada. R$ 1.950,00 + IPTU F. 
3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - 
SL0053 - 50 m² - Possui 1 WC. 
R$ 1.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - 
SL0059 - 200 m² - copa, 3 WC’s, 
elevador, quintal, entrada lateral, 
estacionamento. R$ 5.400,00 + 
IPTU F. 3392-0333
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
Locação galpão industrial At: 
1200m² AC: 900m² R$ 18,00 m² 
F. 3885-3538/ 98854-9454

C e n t r o  –  S a l a  c o m e r c i a l 
com mezan ino ,  1  vaga de 
estac ionamento,  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 c/ 
120 m², wc e mezanino - R$ 
2.500,00 + IPTU. F:  3935-
7666
Centro – Salão comercia l , 
2 4  d e  m a i o  1 0 0  m ²  -  R $ 
5.000,00 00 F. 7829-3854 / Id 
55*94*16871.
Dist. Ind. Recreio Campes-
tre Jóia -  Galpão A/C 212 
M²  com A /F  182  M²  E  02 
Wcs - R$ 3.100,00 + IPTU. F: 
3935-7666
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
Prédio comercial com salão 
com 200 m², wc’s e salas co-
merciais - a/t 500 m² e a/c 570 
m² - R$ 920.000,00 – Contato: 
Wagner 7805-3776
Salão comercial no Centro 
520m² R$ 18.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente lo-
calização F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas  Comercia is 
para Locação no Edif. Office 
Premium. F. 3016-2888 Kelly
Vende-se - um pet shop com 
carteira de cliente, completo, 
com toda a infraestrutura  F. 
98281-2424 Fernanda



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 comercial 
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
Breve lançamento de loteamen-
to aberto próximo ao Jardim 
Esplanada e ao novo anel viário. 
Consulte e faça seu cadastro. 
F: Tadeu - (19) 99648-1177 / 
93*128785
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
Cond. Montreal Residence - 
Pronto para Construir. A partir 
de 150 m² - R$144.000,00 - 
EXCELENTE TOPOGRAFIA. 
F: Tadeu - (19) 99648-1177 / 
93*128785
Condomínio Jardins Do Im-
pério - Plano Com 150 M² - R$ 
110.000,00 – Contato Romeu. F: 
3935-6462
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 
m². F: 9.9887-7771
Jardim Barcelona - 150 m², En-
trada + Parcelamento. Ótimas 
Opções. LANÇAMENTO! Plan-
tão no Local ( Estrada do Buru, 
em frente a Cerâmica Shanadu). 
F: Tadeu - (19) 99648-1177 / 
93*128785
Jardim Paradiso - 03 lotes jun-
tos – 708m², 550m² e 420m² R$ 
800,00 m². F: 9.9887-7771

Vendo Sítio – Indaiatuba (es-
trada Indaiatuba/ Itupeva) – 20 
alqueires a R$ 10,00m² frente 
para rodovia. F. 99887-7771
Aluga - Cond. Terras de Itai-
ci - CH0090 - 1000 m² - Casa 
semi-mobiliada - 3 D. (1 st), sala 
2 amb., varanda, cz. planej., AS, 
quintal, poço encanado, diversas 
vagas garag. R$ 2.200,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Aluga - Res. Vale das Laranjei-
ras - CH0121 - 1200 m² - 4 D. (2 
sts), 3 salas, lavabo, cz. planej., 
AS, diversas vagas garag. R$ 
5.000,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Área -Videira - AT: 04 Alqueires 
- R$ 100,00P/M². F: Dalva (19) 
99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com
Cardeal - SP - 1000m² - cercada, 
poço artesiano comunitário a 05 
km do centro. Documentação: 
contrato de compra e venda 
R$ 55.000,00 + parcelas de R$ 
600,00 p/mês. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Elias Fausto SP - 3.600m² - casa 
nova avarandada de 04 cômodos 
e área de churrasco, galinheiro, 
jardim, poço, luz. Doc: contrato de 
compra e venda. R$ 390.000,00. 
Aceita casa em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-
3294 
Excelente sítio Itaboraí – casa 
sede, 3 lagos, piscina. AT: 
20.000m² R$ 1.500.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Mosteiro de itaici: 1.000 m² - 3 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, área de churrasco, pisci-
na, em bom acabamento. Aceita 
imóvel de menor valor R$ 690 
mil F: 3017-6659, 99301-7320, 
99758-1971.
Recanto Camp. de Viracopos 
– CH0098 – 1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 amb., 
cz. planej., copa, AS, varanda, 
churrasq., fogão à lenha, pomar, 
D. e WC ext., diversas vagas ga-
rag. R$ 650.000,00. F. 3392-0333

Recanto Camp. Int. Viracopos 
- Chácara com 1000m² - casa 
de 04 cômodos, piscina etc. 
Troca por casa em Indaiatuba R$ 
440.000.00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294   
Salto Buru: 1100 m² - excelente 
lote plano. Aceita imóvel de menor 
ou maior valor R$ 115 mil F: 3017-
6659, 99301-7320, 99758-1971.
Salto SP - Bairro Conquista - 
2500m² casa grande e avaranda-
da c/ 02 D., diversas árvores frutí-
feras, galinheiro, vista panorâmica 
do local R$ 430.000,00 aceita 
casa em Indaiatuba. F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294
Sítio -Videira – 50.000m² sítio 
formado com casa de 05 suítes, 
sala 03 amb., lavabo, coz. com 
despensa, dependência de em-
pregada, piscina e casa de casei-
ro AC/  600m² R$ 3.000.000,00 F. 
99887-7771
Sítio Videira – AT: 10.000M² 
-  AC: 135M² - Casa rústica 
com móveis, 02 poços, pomar 
e paisagismo - R$ 955.000,00 
(Aceita terreno). F: Rafaela (19) 
98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Terras de Itaici - AT: 1000M² 
- AC: 320M² - Bem localizada, 
03 dorms, sala 03 ambientes, 
cozinha, AS, garagem para 02 
carros, varanda, área gourmet, 
wc externo, piscina, pomar, 
canil - R$ 750.000,00 (Aceita 
permuta com Apto até 70%). 
F: Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com
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$850.000,00. 
(com fotos para enviar).
Vale do Sol: 1.000 m² - 2 D., sala, 
coz., wc social, área de churrasco, 
piscina, em bom acabamento. 
Aceita imóvel de menor valor R$ 
550 mil F: 3017-6659, 99301-
7320, 99758-1971.
Vende-se haras – região de Itaici 
100.000m² R$ 37,00 m² F. 3885-
3538/ 98854-9454

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 transferência 
de 20 prestações de R$3.880,30 
iniciais. F: 3875 0469/ 99751 9921 
creci 65362.
Jardim dos Laranjais - 9.000M². 
R$ 360.000,00. F: 9.9887-7771
Jardim dos Laranjais. 3.000m². 
R$ 250.000,00. F: 9.9887-7771
JARDIM UNIÃO - Lotes Comer-
ciais e Residenciais - Parte 
Alta, Infra Completa, Pronto 
para Construir. Próximo a John 
Deere e Toyota  - R$110.000,00 a 
vista (150 m²). F: Jordão Freitas 
- (19) 98261-6100 - Whatsapp
JARDIM VENEZA - PRONTO 
PARA CONSTRUIR - OPORTU-
NIDADE - Excelente localização 
- Terreno 170 m² - R$ 117.000,00 
a vista, Aceita Negociação 
(Parte Alta).Parte do Novo Anel 
Viário. F: Jordão Freitas - (19) 
98261-6100 – Whatsapp
JARDIM VENEZA - PRONTO 
PARA CONSTRUIR -OPORTU-
NIDADE - Excelente localização 
- Terreno 170 m² - R$ 117.000,00 
a vista, Aceita Negociação 
(Parte Alta).Parte do Novo Anel 
Viário. F: Jordão Freitas - (19) 
98261-6100 - Whatsapp
Jardim Viena - Condomínio 
Fechado - A partir de 200 m². 
Região Nobre da Cidade. En-
trada + Parcelamento. A Vista 
R$160.000,00. F: Tadeu - (19) 
99648-1177 / 93*128785
Jardins do Império - Oportunida-
de – terrenos 150M² R$ 95.000,00 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Jd Esplanada II - 2 lotes lado a 
lado 360 m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. Parte alta 
F. 7829.3854  Id 55*94*16871
Jd. Colonial – 150m², oportunida-
de! R$ 150.000,00  F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Jd. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico  R$ 
180.000,00 F. 98372-0000
Loteamento Monte Carlo – 
quadra N, lote 23, área 150m², 
lote residencial. Terreno escri-
turado R$ 100 mil pelo lote F. 
99720-4160

MARIA DULCE - 300 m² - Con-
domínio Fechado, Infra com-
pleta, área de lazer - Pronto 
para Construir, Aceita Finan-
ciamento - R$ 235.000,00. F: 
Jordão Freitas - (19) 98261-
6100 - Whatsapp
Monte Carlos: lote de 150m²  
R$ 85 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
Nair Maria – Salto SP - 180m² 
- R$ 105.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Oportunidade para Investi-
dores – Lançamento Cond. em 
Itu AT: 260m² R$ 108.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
P a r k  R e a l :  1 5 0 M ² .  R $ 
135.000,00. F: 9.9887-7771
Pq. das Bandeiras -   1.000,00 
m² total R$ 260.000,00 F. 7808-
3727
Salto – 1.000m² - Com água e 
energia, próx. à Pista de Moto-
cross e à 600m do Pesqueiro 
Micai – R$70.000,00 – Aceita 
carro no negócio. Agende uma 
visita! F: 3016- 1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-1372
Salto Jd. Laguna - lote de 170 
m² R$ 75 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Salto Jd. Panorama: lote de 
150 m² R$ 95 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Salto Laguna - lote de 170 m². 
(Aceita carro na entrada) R$ 45 
mil + parcelas F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: 99752-2170/ 
94*2168
Terreno -  Cond. Montreal 
Residence - AT: 150M² - R$ 
145.000,00F:  Rafaela (19) 
98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Terreno - Jd Valença - AT: 
144,30M² - R$ 155.000,00. 
F: Rafaela (19) 98830-6863 
rafaelav.imoveis@hotmail.com
Terreno - Mosteiro de Itaici - 
AT: 2500M² - R$ 300.000,00. F: 
Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com
Terreno Comercial Av. Fábio 
Bicudo 362m² R$ 835.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454

Terreno Comercial frente p/ 
Av .  Conce ição  700m²  R$ 
1.200.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno Comercial frente p/ Av. 
em Itaici 9.340m² R$ 450,00 o m² 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Terreno em Salto – 300m² LO-
TEAMENTO FECHADO – Es-
trada do Lajeado (Concrebase) 
OPORTUNIDADE R$ 75.000,00/ 
50% de entrada + parcelas. Acei-
tamos carro no negócio F: 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2168/ 94*2166/ 
3935-1372
Terreno Industrial Vitória Martini 
1000m² R$ 450.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
TERRENO JARDIM MONTE 
CARLO (LANÇAMENTO) - Par-
te Alta Do Loteamento. Infra 
Estrutura Completa - 150 m² 
- R$106.000,00. F: Tadeu - (19) 
99648-1177 / 93*128785
Terreno Jd.  Cal i fórnia  – 
TR00707 - 250m² c/  casa nos 
fundos ( 2D, sala, coz, WC) Rua 
Domacir Stocco, 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.

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
Manicure/ Cabeleireiro - Atendo 
em domicilio, pé e mão R$ 25 / 
Progressiva ou selamento Botox 
R$ 50 F. 99369-5615
Perca o medo de dirigir com o 
instrutor Paulo (Aulas Práticas) 
F. 99165-1062
Vendo - portão de garag. 2,70 
alt. x 3,00 larg. de ferro, em ótimo 
estado. R$ 400,00 F: 3835-1581/ 
99745-3375

Vendo - Blusinhas, 4 por R$1,00, 
Shortinhos R$2,00 cada, calças 
sociais pretas e coloridas R$3,00 
cada, ternos até R$30,00 cada, 
calça social Marcolina R$5,00. 
Brechó da Margot situada na 
Rua Tiradentes, 11, Vila Vitória. 
Aberto todos os dias das 9 horas 
as 16 horas.
Vendo - Lavadora consul 6Kg. 
F: (19) 3835-1581 / 99745-3375
Vendo Peças de bijuterias con-
tendo: 40 pcts bolinhas, 4 cx c/ 
miçangas, strass e pingente, 3 cx 
com peças de metal, argolinhas, 
elos, separadores, entremeiros. 
Tudo por R$150,00. F: 98250-
9625 c/ Roseli

Fiesta - 95 - branco, 2 portas, 
VE, DH, doc. Ok, pneus novos R$ 
5.000 F. 99195-6822 c/ Marcos
Kombi - 95 - 9 lugares super con-
servada, 82.000kms. R$10.300. 
Aceito moto até R$3.300 em 
troca. F.99167-9278 (Claro) / 
99913-9754 (Vivo)
Fusca ano 1975 azul, motor 
1300L F: 3934-6330/99703-1602 
C/Jose Carlos ou Sebastião
Gol - 2002/2004 - Motor 1.0, 8 
válvulas. R$ 9.000,00 F. 3394-
1686/ 99150-9733
Golf ano 2002, vermelho Ferrari 
completo R$ 22.000,00 F: 3934-
6330/99703-1602 C/Jose Carlos 
ou Sebastião
Van Transit Ford (nova) ano 
2013 - completa, 14 lugares, top 
de linha, 2.900 km. Negocia. Tro-
ca: maior ou menor valor. F: 3875-
2215/ 99696-8732 Imobiliária

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
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Fazer 250 - 2007 - azul, original, 
único dono, chave reserva, ma-
nual, revisões na Yamaha, pneu 
traseiro 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

“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 ou troco Égua Manga-lar-
ga Mineira, mansa. F:(19)99915-
1220 c/ Diogo
vendo ou troco cavalo Árabe, 
engatado, cavalo muito manso. 
F:(19)99915-1220 c/ Diogo
Vendo - Pinscher filhotes, nume-
ro 1. Obs. Não foi cortado o rabo 
F. 99357-0546 c/ Gaspar

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

Ofereço-me para trabalhos 
domésticos, c/ referência. F. 
99505-2113.
Técnica de Enfermagem com 
experiência e referências ofe-
rece-se para banhos e cuida-
dos para idosos F. 3318-0814 / 
99426-5729
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