
73 professores locais aderem à greve 

Câmara aprova 
reajuste de 6,5% 
aos servidores

Autor de tentativa 
de homicídio se 
entrega à polícia 

Sete contraem 
dengue onde foi 
registrado morte 

Guarda prende 
dupla após furto 
à joalheria 

Exsa e Cruzeiro 
disputam a final 
da Supercopa 

Polícia estoura 
ponto de drogas 
no Morumbi 

Primeira Divisão 
da Copa Loucos 
começa amanhã 

ESTADO 

SALÁRIO 

SUSPEITA PERSEGUIÇÃO 

VILA AVAÍ TRÁFICO FUTSAL 

SOLUCIONADODESAFIO

O Primavera volta a jogar diante de seu torcedor amanhã, dia 28, às 15 horas, no Gigante da Vila. Na quinta colocação, o 
Fantasma enfrenta o Cotia. O Time conta com apoio de sua torcida para buscar mais uma vitória em casa.

Os vereadores aprovaram, 
em Regime de Urgência, três 
Projetos de Lei que prevê 
reajuste salarial de 6,5 % 
dos servidores públicos da 
Prefeitura e da Câmara, dos 
vereadores, secretários e do 
prefeito e vice-prefeito. A 
aprovação aconteceu durante 
a 3ª Sessão Extraordinária da 
Câmara. 

O homem acusado de efe-
tuar os três disparos contra 
o desempregado Cleiton Pe-
reira Barbosa, de 28 anos, se 
entregou à Polícia na manhã 
desta quarta-feira, dia 25. O 
acusado, que não teve o nome 
divulgado, não ficou preso já 
que o crime já havia passado 
da condição de flagrante. 

Sete moradores das Ruas 
Cerqueira César e Bernadino 
de Campos, no Centro, con-
traíram Dengue nas últimas 
semanas. A região é a mesma 
onde morava a aposentada 
Miltes Maria Causo Seraphin, 
de 77 anos, que faleceu na 
semana passada com suspeita 
de Dengue Hemorrágica.

A Guarda Civil prendeu 
dois assaltantes que haviam 
acabado de furtar uma joa-
lheria no Jardim Califórnia na 
manhã de terça-feira, dia 25. 
O serralheiro Gustavo Felipe 
Vitor Ferreira Padilha, de 29 
anos, e o ajudante Josenildo 
José de Araújo, de 36 anos, 
foram detidos.

De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeo-
esp), 73 professores de 15 escolas estaduais de Indaiatuba já aderiram à greve. Após duas semanas 
de manifestações, o Sindicato afirma que a paralisação está confirmada para mais uma semana. 

Após quase três meses 
de disputa, a Supercopa Vila 
Avaí chega a sua decisão. Em 
campo, Exsa e Cruzeiro/Di-
nho Águas duela pelo “cane-
co” do certame. O confronto 
decisivo acontece domingo, 
dia 29, às 11 horas, no cam-
po da Vila Avaí. Antes, às 
9h30, Amigos do Cachorrão e 
Croissant e Cia. duelam pela 
título de terceiro colocado. 

A 1ª Divisão da Copa Lou-
cos Por Esporte de Futsal tem 
seu pontapé inicial amanhã, 
dia 28, com a disputa de cin-
cos jogos no ginásio do Car-
los Aldrovandi. A Segunda 
Divisão do Certame também 
começa no fim de semana. Já 
a Terceira Divisão está sendo 
disputada desde o começo 
do mês.
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Pedreiro morre ao cair de altura de 12 metros 

Com apoio da torcida, Primavera ‘pega’ o Cotia no sábado 
DIVULGAÇÃO 
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José Ferreira Lisboa, de 59 anos, caiu do telhado de um galpão no Distrito Industrial
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A batalha contra a dengue Você concorda com o 
aumento de 6,5% nos 
salários dos políticos e 
servidores públicos?

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

Radares dia 28/03 a 03/04

Editorial EnqueteArtigos

Nessa semana a Dengue foi o assunto dos debates na im-
prensa e nas rodas de conversas dos moradores. A doença, que 
parece estar longe de ser combatida e a cada ano tem afetado 
mais pessoas, pode ter feito a primeira vítima fatal de 2015, 
em Indaiatuba. Uma idosa de 77 anos, moradora do Centro da 
cidade, estava com a doença e após dias internada em Campinas, 
faleceu. Segundo os familiares, a morte foi em decorrência da 
doença, mas o resultado dos exames ainda não saiu.

Na terça-feira, dia 24, a reportagem do Mais Expressão 
esteve no quarteirão onde a idosa morava e constatou que mais 
sete pessoas contraíram a doença. Os vizinhos se dividem en-
tre lamentar a morte da aposentada e a preocupação que mais 
alguém da família pegue seja infectado. 

O curioso é que as autoridades não confirmam que ali pode 
haver algum foco do mosquito e dizem que todas as casas foram 
vistoriadas. Mas os moradores reclamam de terrenos baldios 
abandonados e uma piscina dentro de um imóvel particular. A 
Prefeitura diz que a tal piscina já foi vistoriada, já os moradores 
afirmam que nunca viram um agente no local. 

O fato é: o número de infectados estão crescendo e há anos 
sofremos com o mosquito. A culpa é de todos. É frustrante 
ver que muitos países já venceram epidemias gigantescas, 
como o recente vírus do Ebola, mas nós continuamos há anos 
perdendo uma batalha que depende de apenas uma ação: não 
deixar água parada. 

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

"Não concordo por que eles já 
ganham muito, acho que é um 
absurdo ganharem mais. Acho 
que tinham que aumentar o 
nosso salário que é super baixo".
Walkiria Rodrigues, 30 anos, 
inspetora de qualidade. 

"Aumentar o salário dos servido-
res públicos eu concordo, mas o 
dos políticos não, é um absurdo". 
Murilo Mariano Braga, 20 
anos, auxiliar de produção

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

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

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

O contrato de trabalho e o uso da imagem do empregado
São consideradas invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, 
conforme consta na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso X.

O direito à imagem decorre do direito da personalidade e usufrui de proteção constitucional 
como desdobramento da dignidade da pessoa humana.

Esses direitos fundamentais do cidadão também estão protegidos no contrato de trabalho, 
na medida em que ao trabalhador deve ser proporcionada, pelo empregador, a inviolabilidade 
de mencionados direitos.

Algumas empresas colocam em seus sites na internet, em folders publicitários e em outros 
materiais de divulgação de seus produtos ou serviços, fotografias com a imagem de seus em-
pregados, com a finalidade nitidamente comercial; todavia nem sempre tem a precaução de 
solicitar a autorização escrita de seus colaboradores.

Entendem os empresários que tal autorização estaria implícita no contrato de trabalho e seria 
decorrente do seu poder potestativo, o qual, todavia, não é absoluto.

É certo que o Código Civil brasileiro determina que a utilização da imagem de uma pessoa 
para fins comerciais, deve ser precedida de uma autorização, preferencialmente escrita e formal, 
sob pena de ser concedida uma indenização pelo uso não permitido pelo titular da imagem.

Os Tribunais Trabalhistas têm entendido que é devido o pagamento de indenização ao em-
pregado, pelo uso com fins comerciais de sua imagem, feito pelo empregador, de forma não 
autorizada expressamente, na medida em que estaria caracterizado o locupletamento ilícito à 
custa de outrem, no caso, o próprio trabalhador.

Assim, deverá o empregador, por cautela e em atenção à legislação vigente, 
em caso de divulgação da imagem do empregado para fins relacionados à ativi-
dade empresarial na qual está inserido o trabalhador, providenciar sua prévia e 
escrita autorização, eximindo-se de qualquer pagamento pelo uso dessa imagem.

"Eu não concordo de jeito ne-
nhum com o aumento por que 
eles já ganham muito bem, pos-
suem diversas regalias e nem 
sempre trabalham para ganhar 
tanto". Lucimara da Silva, 42 
anos, monitora

"Com certeza não concordo por 
que o povo continua ganhando 
mal e tendo seus direitos afeta-
dos, enquanto que os políticos só 
ganham regalias". Isac Correa, 
65 anos, carpinteiro

"Sou totalmente contra o aumen-
to para os políticos. É um absur-
do que essa parcela que trabalha 
pouco e ganha muito, tenha mais 
e mais regalias". Vilmar Pesca-
dos, 49 anos, fiscal

Você é peixe que tamanho?
Era uma vez, um lindo aquário, enorme, onde havia muitos peixes de vários tipos e tamanhos. 

Na parte de cima do aquário estavam os peixes maiores, pois a comida, quando caía na água, 
era para eles, que vinham primeiro. Então, os peixes de cima estavam sempre satisfeitos, pois 
nunca lhes faltava comida. Na parte intermediária, estavam os peixes de porte médio. Também 
havia para eles muita comida. Era o que os grandes peixes da parte de cima não comiam. Mas 
não havia tanta comida assim para que estes pudessem ficar grandes. Na parte de baixo estavam 
os pequeninos peixes. A comida que eles tinham para comer mal dava para mantê-los vivos, 
pois o pouco que lhes vinha era a sobra dos de cima.Nesse ambiente, nasceu um pequenino 
peixe. Ele não se conformava com aquela situação. Certo dia, encontrou um pequeno buraco, 
numa parte obscura do aquário. Ficou pensando onde aquele buraco iria levá-lo, pois tinha uma 
grande esperança a vida do lugar onde morava. O pequenino peixe, então, resolveu passar pelo 
buraco e ver onde ia parar. Encontrou um fio de água que o levava para um ralo, do ralo caiu em 
um encanamento, e foi parar em um rio.Observou aquele lugar e viu que era maravilhoso: não 
faltava comida, tinha espaço suficiente para nadar e ir onde quisesse. Mas o pequenino peixe 
pensou em seus amigos do aquário e resolveu voltar para dizer a respeito do lugar maravilhoso 
que encontrou. Indo de volta pelo caminho, chegou ao aquário e começou a falar com todos 
sobre o lugar maravilhoso que havia encontrado. Todos os peixes começaram a ficar curiosos 
e questionaram o que deveriam fazer para chegar ao local. Foi quando o peixinho falou: - Os 
peixes grandes da parte de cima deverão mudar de lugar. Terão que vir para a parte de baixo 
para perder peso e, assim, poder passar pelo pequeno buraco.  Os peixes da região intermedi-
ária deverão alimentar-se menos para perder um pouco de peso também. E os peixes de baixo 
deverão alimentar-se um pouco mais para obter forças e seguir viagem. A confusão dentro do 
aquário começou, com muita discussão, muita discórdia, e alguns começaram a se revoltar contra 
o pequeno peixe. Depois de muita briga, de pontos de vista diferentes, os peixes tomaram uma 
decisão: resolveram matar o peixinho que havia causado tanto transtorno àquele lugar. Quando 
surgir uma nova oportunidade de crescimento em nossa vida, não devemos considerá-la como 

uma ameaça. Não "mate" as portas que se abrem à sua frente.Faça o Leader 
Training da Signa nos dias 10-11 e 12-04-2015, inscreva-se www.signatrei-
namentos.com.br 019-38757898 

Todo empregado deve ser registrado em carteira
Muito comum, a pessoa que necessita de um emprego se sujeitar as condições impostas 

pelo patrão para não perder a oportunidade. Condições como, por exemplo, receber menos do 
que tem direito, realizar horas extras acima do limite legal e o mais corriqueiro, trabalhar sem 
registro na carteira (CTPS).

O empregado que trabalha com jornada fixa, recebe ordens do patrão, recebe salário, presta 
o serviço de forma habitual e pessoal, é parte na relação de emprego junto com o empregador 
e deve ter os direitos previstos na legislação trabalhista.

Ao contrário do que prevê a lei, muitos empregadores não registram seus empregados e 
consequentemente não pagam os direitos previstos na lei como o FGTS, 13º salário, férias 
acrescidas de 1/3.

Sem contar que o empregado fica descoberto perante a previdência social, já que não há o 
registro, também não é recolhido as contribuições previdenciárias do empregado e do empregador.

Esses empregados sem registro e sem recolhimento previdenciário, não poderão usufruir de 
qualquer benefício da Previdência Social concedido pelo INSS. No caso do empregado cair do-
ente, não poderá ser afastado para percepção do auxílio doença, ou se acontece algum acidente, 
também não terá direito ao auxílio doença acidentário.

A falta de registro também não conta como tempo para aposentadoria já que não está sendo 
feito os recolhimentos previdenciários.

Atitudes como estas do patrão devem ser ilididas através de ação judicial e fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, pois prejudica em muito o trabalhador, seja financeiramente, 
seja moralmente.

O período de experiência também deve ser registrado em CTPS, contendo expressamente 
que o registro é por prazo determinado.

Concluindo, todo empregado deve ter sua carteira registrada e se não há, 
após o término da relação de emprego, poderá requerer perante o judiciário 
o reconhecimento do vínculo de emprego e consequentemente os direitos 
trabalhistas como 13º salário, FGTS, férias, contribuições previdenciárias, etc.
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OAB 
Estudante da Max Planck se destaca em exame 

Extensão em Moda aborda desenvolvimento de coleção

73 professores aderem à greve em 
Indaiatuba, segundo Apeosp 

De acordo com o Sindi-
cato dos Professores do 
Ensino Oficial do Esta-

do de São Paulo (Apeoesp), 73 
professores de 15 escolas esta-
duais de Indaiatuba já aderiram 
à greve iniciada no último dia 
13. Após duas semanas de mani-
festações, o sindicato afirma que 
a paralisação está confirmada 
para mais uma semana, já que 
até agora nenhuma proposta 
foi apresentada pelo Governo 
Estadual. 

Segundo a Apeoesp, as ins-
tituições em Indaiatuba que 
possuem professores em greve 
são: Antônio de Pádua Prado; 
Aurora Scodro Groff; Camilo 
Marques de Paula; Helena de 
Campos Camargo; Randolfo 
Moreira Fernandes; Dom José 
de Camargo Barros; Maria 
Aparecida Pinto da Cunha; 
Maria de Lourdes Stipp Steffen; 
Milton Leme do Prado; José de 
Campos; São Nicolau de Flue; 
Suzana Benedicta Gigo Ayres; 
Escola Morada do Sol; Genny 
Pimazzoni Mascarenhas e Hélio 
Cerqueira Leite

Para o coordenador da sub-
sede em Indaiatuba, o vereador 
Carlos Alberto Rezende Lopes, 
o Linho, o número de adendos 
ao movimento dobrou de uma 
semana para outra. “Cada vez 
mais professores estão aderin-
do à paralisação, porém mais 
importante do que o número 
de professores em greve é a 
quantidade de escolas com pro-
fissionais no movimento”, diz. 

Segundo Linho, a greve foi 
prorrogada para mais uma sema-

na e na tarde de hoje, dia 27, será 
realizada mais uma assembleia 
geral no Museu de Artes de São 
Paulo (Masp). “Essa reunião de 
todos os professores em greve 
no Estado será decisiva por que 
irá nortear os próximos passos 
do movimento, que vai continu-
ar até que o Governo ouça nos-
sas reivindicações e apresente 
uma proposta”, explica. 

Na manhã de ontem, dia 
26, alguns professores, alunos, 
pais de alunos e membros da 

Apeoesp realizaram uma mani-
festação na Praça Prudente de 
Moraes, no Centro de Indaia-
tuba. Segundo o professor de 
biologia da escola Maria Apa-
recida Pinto da Cunha, Leandro 
Pedroso de Lima, de 35 anos, a 
falta de condições para lecionar 
o levaram a aderir à paralisação. 
“Na escola onde eu trabalho 
10 professores estão em greve, 
pois as condições de trabalho 
são precárias. Falta papel para 
imprimir as provas, o número de 

alunos nas salas é um absurdo,  
falta papel higiênico e outros 
itens de higiene básica”, conta. 
“Eu estive na assembleia em 
São Paulo na semana passada 
e estarei hoje também, estamos 
lutando por melhorias básicas 
e exigindo que o governador 
reconheça a greve e negocie 
conosco.”

O professor de História na 
escola Aurora, Marcelo Cervan, 
de 41 anos, conta que 11 profes-
sores da instituição aderiram ao 
movimento “Estou na greve em 
busca de melhoria de salários 
e condições de trabalhos, pre-
cariedades que todo professor 
enfrenta na rede estadual atual-
mente”, relata. 

Muitos alunos da rede es-
tadual também estiveram na 
manifestação na manhã de on-
tem. Segundo eles, o objetivo 
é apoiar os professores e lutar 
por uma educação de qualidade. 
“Apoio a greve por que quero 
que os professores possuam 
prazer em dar aula e nós alunos 
em aprender”, diz uma aluna. 
Outro estudante explica as con-
dições da escola onde estuda é 
precária. “Falta papel higiênico, 
tem mais de 30 alunos por sala, 

falta carteira e às vezes falta até 
a merenda”, contou. 

Reivindicações 
Segundo Linho, entre as rei-

vindicações dos grevistas estão: 
Aumento de 75,33% no salário 
para equiparação com as de-
mais categorias com formação 
de nível superior; Reabertura 
das classes e períodos fecha-
dos; Máximo de 25 alunos por 
sala; Condições adequadas de 
infraestrutura; Aceleração dos 
processos de aposentadoria; 
Aumento do valor do vale ali-
mentação e do vale transporte, 
entre outras. 

A reportagem do Mais Ex-
pressão contatou a Secretaria 
da Educação do Estado de São 
Paulo, que informou que apenas 
2,5% dos professores estão em 
greve. O órgão justificou que 
muitos professores faltaram às 
aulas por outros motivos e não 
por terem aderido à greve. 

Questionada sobre quando 
o órgão pretende se reunir com 
os grevistas e se há alguma 
proposta para ser apresentada 
aos professores, o órgão não 
respondeu até o fechamento 
desta edição.  

Grevistas realizaram manifestação na Praça Prudente de Moraes, na manhã de ontem, dia 26

JME
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A formanda do curso de Di-
reito da Faculdade Max Planck, 
Cláudia Maria Aparecida Rossetti, 
24, foi aprovada com destaque na 
segunda fase do 15º Exame da 
Ordem dos Advogados (OAB), 
realizado em janeiro deste ano, 
com a nota 9,15.

Agora advogada, Rossetti, que 
cursou os cinco anos de Direito na 
Max Planck ressalta a importância 
que a instituição teve na conquista 
deste resultado. “Tivemos aulas 
práticas em diversas matérias, sen-
do que, muitas delas são temas a 
serem escolhidos por nós alunos, o 
que contribuiu muito para nortear 
meus estudos e escolher o tema da 
minha peça prática profissional”, 
ressalta a advogada que acertou 
todos os quesitos de uma parte da 
prova que se é denominada peça 
profissional.

Com uma agenda bem aperta-
da, Rossetti se dividiu, nos últimos 
três anos, entre a faculdade, o 
estágio em um escritório de advo-
cacia em Campinas e seu emprego 
em uma companhia aérea. Após 
sua aprovação no exame passou 
a exercer a função de advogada 
tributária e agora se dedica in-
tegralmente ao escritório, exer-
cendo atividades de consultoria, 

projetos nas áreas de importação e 
exportação, entre outros. “Parece 
mentira, mas realizava todas essas 
atividades com grande empenho. 
Sou muito ativa e gosto de apren-
der coisas novas e superar minhas 
próprias expectativas”, salienta.

Com altos índices de apro-
vação no exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), em 
2014 a Faculdade Max Planck 
teve 11 alunos de Direito aprova-
dos na segunda fase do 14º exame, 
antes mesmo de concluírem o cur-
so, o que reforça o compromisso 
da instituição de ensino com a 
preparação dos graduandos não 
só para a prova, mas também 
para o mercado de trabalho. Além 
deles, outros sete alunos foram 
aprovados no exame realizado no 
mesmo ano. 

De acordo com o professor 
Alexandre Ferreira, que é um dos 
coordenadores do curso, na Max 
Planck, desde o primeiro semestre 

os alunos são preparados para a 
vida profissional e para o exame, 
com aulas práticas e o convênio 
com órgãos como o Centro Judi-
ciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania da Comarca de Indaia-
tuba (Cejusc ). Além disso, o curso 
de Direito da instituição conta 
com um corpo docente composto 

Visando atender a demanda 
do mercado regional, a Faculda-
de Max Planck lança, este mês, 
um curso de extensão de Moda 
com foco em desenvolvimento 
de coleção. Além de montar sua 
própria peça, a grade do curso, 
com 75 horas/aula, ainda inclui 
as disciplinas História da Moda do 
século 20, Estamparia, Desenho, 
Costura e Modelagem.

 De acordo com a coorde-
nadora do curso, a professora 
Cris Morais, ao todo serão 25 

por profissionais de destaque no 
mercado de trabalho, que trazem 
a sua vivência para a sala de aula, 
contribuindo com o aprendizado. 
“Esse resultado certamente se 
deve a qualificação e comprometi-
mento dos professores”, completa.

 O curso de Direito da Facul-
dade Max Planck existe desde 

2005 e, recentemente, foi recer-
tificado pelo MEC com nota 4, 
sendo a máxima 5. Para o coor-
denador do curso, o alto índice 
de aprovação se deve ao com-
prometimento e o aprimoramento 
constante de toda a equipe, que 
resultam no esforço e entusiasmo 
natural dos alunos.

Cláudia Maria Aparecida Rossetti foi 
aprovada no exame da OAB com nota 9,15

encontros, sempre as segundas 
e quartas-feiras, das 19h20 às 
22 horas e ao final do curso, os 
alunos criarão uma mini coleção, 
que será apresentada em um des-
file com uma peça conceitual de 
cada estudante. “Em um mercado 
em franco crescimento, e cada 
vez mais competitivo, é funda-
mental que o profissional esteja 
muito preparado e que tenha 
ampla visão de gestão, negócios e 
criação. E é exatamente isso que 
o curso de extensão de moda da 

Max propõe, desenvolver estas 
importantes habilidades para 
que este novo profissional possa 
se destacar”, complementa a 
professora. 

As aulas do curso de extensão 
em Moda terão início na quarta-
-feira, 1º de abril, e as vagas são 
limitadas. Mais informações po-
dem ser obtidas no departamento 
Comercial da Faculdade, por 
e-mail, no endereço contato@fac-
maxplanck.edu.br, ou por telefone 
no (19) 3885 9900.
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Reajuste é aprovado ao 
funcionalismo público 
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DESENVOLVIMENTO

Montreal promove atividades para análise crítica de textos

Os vereadores aprova-
ram, em Regime de 
Urgência, três Projetos 

de Lei que prevê reajuste sala-
rial de 6,5 % dos servidores pú-
blicos da Prefeitura e da Câma-
ra, dos vereadores, secretários 
e do prefeito e vice-prefeito. A 
aprovação aconteceu durante 
a 3ª Sessão Extraordinária da 
Câmara, a qual foi realizada 
às 7 horas da manhã de quarta-
-feira, dia 26. 

A Câmara aprovou o PL nº 
0030/2015, da mesa da Câmara 
Municipal, que dispõe sobre o 
reajuste dos servidores públicos 
do Poder Legislativo. 

Também foi aprovado o 
Projeto de Lei nº 0031/2015, 
que dispõe sobre a revisão geral 
anual (RGA) dos subsídios dos 
cargos de prefeito, vice-pre-
feito, secretários municipais e 
vereadores. 

Também em Regime de Ur-
gência, os vereadores votaram 
favorável ao PL nº 02/2015, 
que dispõe sobre o reajuste 
dos servidores públicos da 
Administração Direta, das Au-
tarquias e Fundações.

Para chegar ao valor, o au-
mento levou em consideração 
os índices do IPCA-IBGE, 
IPC-Fipe, INPC – IBGE/ICV-
-Dieese. Também foram reajus-
tados na mesma porcentagem o 
cartão alimentação aos servido-
res municipais, cesta básica e 
licença prêmio.

Os alunos do 2º ano do 
Ensino Médio do Colégio 
Montreal estão participando 
de atividades nas aulas de His-
tória para desenvolver a leitura 
e a análise crítica. O professor 

Alunos do 2º ano do Ensino Médio participam das aulas de História

O reajuste de 6,5% dos 
servidores foi bem abaixo do 
pedido pela categoria. Segun-
do o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de In-
daiatuba, que representa 5,2 
mil funcionários públicos, a 
reinvindicação era de 10% de 
aumento saláral.  

Também durante a Sessão 
Extraordinária, foi votado fa-
vorável o PL nº 0029/2015, do 
Executivo, que altera o estatuto, 
plano de carreira e remuneração 
da Guarda Civil.

O vereador Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho (PT), 
apresentou pedido de Destaque 
o artigo 6º da Lei, no parágrafo 
3º, que determina que: “deixará 
de receber a gratificação de 
periculosidade, o Guarda Civil 
inapto em dois testes seguidos 
do psicólogo credenciado pela 
Polícia Federal, em um intervalo 
de até 90 dias, a partir do primei-
ro teste, exceto em razão de aci-
dente de trabalho e observadas 
às demais disposições legais.”

O vereador pediu voto con-
trário ao artigo. “Todos sabe-
mos que algumas funções são 
mais desgastantes que outras. 
Além do trato direto com o 
público, ainda tem as avaliações 
psicológicas, por isso recebem 
um adicional. Mas neste caso, 
me parece que quando os guar-
das mais precisam, esse direito 
acaba sendo retirado, ou seja, 
além de não poder exercer seu 
trabalho, por não ter passado na 
avaliação psicológica, os guar-
das acabam tendo seu salário 

de História, Elton Rigotto Ge-
nari, explica que é importante 
para o aluno ler, interpretar e 
aprender a questionar o que lê. 

Para desenvolver essas 
habilidades, o professor conta 

reduzido”, ressalta.
O vereador Bruno Ganem 

(PV) reforçou o "coro" contra 
o artigo e afirmou que tal de-
terminação pode fazer com que 
o salário do guarda municipal 
caia pela metade. 

O pedido de rejeição foi re-
provado pela base do Governo, 
que também aprovou o projeto 
por 9 votos a 3. Entretanto, o 
Líder do Governo na Câmara, 
o vereador Maurício Baroni 
(PMDB) se comprometeu a 
levar na Câmara o secretário de 
Segurança Pública, Alexandre 
Guedes Pintos, para prestar 
mais esclarecimentos e debater 
sobre o artigo. 

Aprovados 
Também foram aprovados 

o Projeto de Lei Complementar 
substitutivo nº 0001/2015 do 

que os alunos realizam a lei-
tura de documentos selecio-
nados produzidos no Brasil 
Independente do século XIX 
(Brasil Império). A partir dos 
textos e imagens analisados, 
utilizam tanto o conteúdo 
aprendido em sala quanto seus 
conhecimentos pessoais para 
melhor compreender a produ-
ção de determinados tipos de 
discurso, contextualizando-os 
e refletindo sobre seus signifi-
cados implícitos. O primeiro 
documento analisado foi a 
Constituição Imperial de 1824, 
tratando dos trechos que defi-
niam cidadania, propriedade e 
direitos políticos.“A atividade 
foi muito positiva. Os alunos 
foram capazes de realizar uma 
contextualização satisfatória", 
comenta o professor Elton.

De acordo com o profes-

Sessão que aprovou o reajuste dos servidores aconteceu às 7 horas da manhã

ROSE PARRA/ACS-CMI

Executivo Municipal. O projeto 
altera a Lei Complementar nº 
07, de 5 de janeiro de 2009, 
que dispõe sobre o Estatuto, 
Plano de Carreira e Remunera-
ção do Magistério Público do 
Município e foi aprovado por 
unanimidade.

Um dos artigos do projeto 
altera o piso inicial dos profes-
sores de R$ 2.468,12 para R$ 
2.714,93. Com o reajuste de 
6,5% aprovado na sessão ante-
rior, o valor aumento real passa 
a ser de 17%, e os subsídios de 
R$ 2.891,40.

A próxima sessão de Câma-
ra acontece segunda-feira, dia 6 
de abril, a partir das 18 horas, 
no plenário Joab José Pucci-
nelli e é aberta ao público. Na 
próxima segunda-feira, dia 30,  
não haverá Sessão por se tratar 
da quinta segunda-feira do mês.

sor é importante que a escola 
promova a formação crítica 
do aluno. “É fundamental 
entender conceitos, contex-
tualizá-los, saber analisá-los 
e relacioná-los à realidade. 
Essa prática permite ao aluno 
desenvolver a capacidade 
crítica para entrar em contato 
com qualquer tipo de produção 
cultural e, de forma autônoma, 
tirar suas próprias conclu-
sões”, explica o professor.“Eu 
achei a atividade interessante 
e diferente, porque através 
das discussões em grupo con-
seguimos perceber a visão do 
outro sobre o mesmo assunto. 
Conhecendo ideias diferentes 
podemos construir nossa pró-
pria opinião”, afirma Leonardo 
Contato de Sordi, aluno do 2º 
ano do Ensino Médio do Co-
légio Montreal.

DIVULGAÇÃO
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Eleitos destacam importância da 
pesquisa do Frutos de Indaiá

DA REDAÇÃO 
redacao01@maisexpressao.com.br

Desde a sua primeira 
edição, em maio de 
2006, o troféu Frutos 

de Indaiá, organizado pelo 
Grupo Mais Expressão, re-
aliza uma completa pesquisa 
para eleger as melhores mar-
cas de cada segmento. Para 
chegar aos premiados deste 
ano, foram ouvidas aproxi-
madamente 4,1 mil pessoas, 
entre os meses de novembro 
e dezembro de 2014 e janeiro 
deste ano. 

A pesquisa se dividiu em 
duas frentes: nas edições do 
Jornal Mais Expressão o 
leitor respondia a um ques-
tionário com 80 segmentos de 
atuação. Já nas ruas, o entre-
vistado respondeu formulários 
referentes a 20 segmentos de 
mercado.   

Após a apuração do resul-
tado da pesquisa e a definição 
das marcas eleitas, foi ofereci-
da uma campanha publicitária 
que dá direito a publicação 
da marca em edições do jor-
nal e em três exemplares da 

Buscando oferecer aos 
alunos uma ferramenta auxi-
liar de estudos para o apro-
fundamento de conteúdos 
abordados em sala de aula, o 
professor de História do Co-
légio Rodin, de Indaiatuba, 
Ricardo Posso, disponibiliza 
videoaulas gratuitas em seu 
canal no Youtube.

Lançado no ano passado 
(2014), o canal surgiu a partir 
da necessidade de expandir o 
conhecimento dos estudantes 

Videoaulas gratuitas são disponibilizadas no site do Youtube

Revista Mais Expressão, 
sendo duas antes e uma após 
o evento. 

Segundo o proprietário 
do salão de cabeleireiro Will 
Rufino, Willian Rufino, que 
leva o prêmio pela 3º vez, a 
pesquisa traz credibilidade 
ao evento. “É o que torna o 
prêmio diferente dos outros, 
pois são as pessoas elegen-
do os empresários”, diz. “O 

e faz grande sucesso entre 
seus alunos. “Sentia que mui-
tos conteúdos precisavam ser 
aprofundados para comple-
mentar e esclarecer melhor 
as aulas”, comenta.

Com conteúdos de Histó-
ria, assuntos abordados em 
livros didáticos e apostilas, 
as videoaulas contam, ainda, 
com dicas de filmes, livros, 
músicas e com a resolução 
de exercícios dos principais 
vestibulares do país, inclu-

evento do ano passado foi 
impecável e muito animado, 
por isso mesmo acho que de-
veria estender por mais tempo 
as atrações musicais”, brinca. 

A proprietária da Pizzaria 
Babbo Giovanni, Juliana Al-
meida, comemora a credibi-
lidade do prêmio que elege o 
estabelecimento pela 6º vez. 
“Ficamos muitos felizes com 
o modo como o prêmio é rea-

sive, do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
“Procuro, sempre, esclarecer 
todos os conteúdos, além de 
esclarecer alguns conceitos 
historiográficos ou socioló-
gicos, que costumam causar 
certa confusão no processo 
de aprendizagem da Histó-
ria. Conceitos que geram 
bastante confusão na cabeça 
dos alunos, seja do ensino 
básico, ou na preparação para 
os vestibulares”, comenta. 

De acordo com o docen-
te, o uso da internet para 
fins pedagógicos é cada vez 
mais importante. “Os alunos 
buscam informações e conte-
údos e os professores buscam 
divulgação de seus trabalhos. 
Por outro lado, é importante 
destacar que, além das vi-
deoaulas, o aluno precisa ter 
uma rotina de estudos bem 
organizada, realizar leituras 
e fazer exercícios, para que 
o processo de aprendizagem 
seja consolidado”, aponta.

DIVULGAÇÃO

Ainda segundo o profes-
sor Ricardo, uma das grandes 
vantagens do recurso audio-
visual é que ele oferece al-
guns elementos fundamentais 
para a consolidação do apren-
dizado. “Mapas, imagens, 
gravuras, esquemas, músicas 
e muitas outras ilustrações 
auxiliam positivamente no 
processo de ensino e apren-
dizagem”.

A expectativa deste traba-
lho, conta ele, é que o canal 
vire referência para muitos 
estudantes. “Espero também 
poder contribuir para o apren-
dizado de muitos alunos, tan-
to do Ensino Básico, quanto 
pré-vestibulandos. Outra 
proposta, ainda, é ampliar 
o número de aulas disponí-
veis”, planeja o professor.

Além do canal no Youtu-
be (Ricardica, conceito que 
aprova), o docente conta, 
ainda, com uma página no 
Facebook (www.facebook.
com/hist.ricardo), com infor-

mações sobre os vestibulares, 
política, cultura e História.

 
Contato 

O Colégio Rodin está 
localizado na Rua Padre 

Anchieta, 484, Parque Eco-
lógico, em Indaiatuba. Mais 
informações sobre o colégio 
pelo telefone: (19) 3392-
6008 ou pelo site www.cole-
giorodin.com.br.

lizado, no caso através da pes-
quisa, por que sabemos que 
é feita de forma imparcial”, 
explica. “É muito bacana sa-
ber que fomos eleitos por que 
é uma valorização do nosso 
trabalho  e um reconhecimen-
to aos nossos funcionários e 
fornecedores”, ressalta.

Frutos
A empresa que contrata a 

campanha de mídia vinculada 
ao prêmio, adquire o direito 
de participar da festa de pre-
miação do Frutos de Indaiá, 
que acontece no dia 26 de 
setembro. 

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para 
os empresários e convidados, 
com serviço à francesa.  

O local da festa é o Clube 
9 de Julho, com um investi-

mento de R$ 4.750 milhões, 
o salão social do Clube 9 foi 
construído e conta com área 
de 1.130 mil metros quadra-
dos. O local tem capacidade 
ainda para 2,5 mil pessoas 
em pé ou 1,2 mil pessoas aco-
modadas em suas mesas. O 
espaço conta ainda com palco 
de 120 m², sendo totalmente 
climatizado, assim como seus 
camarins.

Will Rufino Pedroso, da Will Rufino Hair 
Stylists

Rosimeire Trevizan, proprietária da Trevi-
zan Arquitetura

Paulo José Pasqualino e Ester Magyar Pas-
qualino, da Todeschini Móveis Planejados

Juliana Almeida e Marcio Yoshiokaua, da 
Babbo Giovanni Pizzaria

JME
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1º heliponto homologado 
fica no Office Premium 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DESTAQUE   
Objetivo conquista duas 

pratas na Olímpiada de Física

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) 
homologou na última 

sexta-feira, dia 20, o primei-
ro heliponto de Indaiatuba 
inscrito no cadastro nacional 
de aeródromos. A pista de 
pousos e decolagens fica no 
Jardim Pau Preto, na Torre 
Medical, no complexo em-
presarial Office Premium, 
pertencente à construtora e 
incorporadora Jacitara. 

A homologação da Anac 
foi publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) nesta terça-
-feira, dia 23. A inscrição do 
heliponto do Office Premium 
no cadastro de aeródromos 
tem validade de dez anos. 

Com a autorização, o he-
liponto pode ser aberto para 
pousos e decolagens e os 
interessados em agendar a 
utilização do espaço podem 
fazer o contato diretamente 
com a administração do Office 
Premium, pelo telefone (19) 
3115-3303. 

O heliponto conta com 
sala VIP para os usuários, 
elevador de acesso e estacio-
namento. O serviço contem-
pla o objetivo do complexo 
Office Premium e Parque 
Mall de ser um centro de con-
veniências e serviços, já que 
o espaço oferece uma gama 
de facilidades para os usuá-

rios das torres corporativas 
e para a população em geral, 
como supermercado, acade-
mia, Poupatempo, cartórios e 
opções de entretenimento. "O 
heliponto é mais um diferen-
cial deste empreendimento 
da Jacitara, que já oferece 
um mundo de conveniências 
e vem atraindo cada vez 
mais investidores”, declara o 
presidente da Jacitara, Josué 
Eraldo da Silva.

Office Premium
O Office Premium é um 

conjunto empresarial com 

três torres – Business, Medi-
cal e Corporate -, localizado 
a poucos metros do Parque 
Ecológico. O empreendimen-
to conta com portaria com 
controle de acesso, salas de 
diversos tamanhos e fica ao 
lado do Parque Mall, centro 
de conveniência e serviços 
recém-inaugurado que tem 
como âncora o Poupatempo, 
Detran, Tabelionato de Notas 
e Registro de Imóveis. 

Fundada em 2003 em 
Indaiatuba, interior de São 
Paulo, a Jacitara tem projetos 
diversificados para vários 

segmentos de mercado. Atua 
em loteamentos, condomínios 
residenciais verticais e ho-
rizontais, empreendimentos 
industriais e comerciais, sho-
ppings e complexos multiuso. 

A empresa também desen-
volve projetos habitacionais 
específicos para os programas 
do governo federal e estadual, 
como Minha Casa, Minha 
Vida, em parceria com a 
Caixa Econômica Federal e o 
Banco do Brasil. 

Mais informações sobre a 
Jacitara podem ser conferidas 
no site www.jacitara.com.br.

Empreendimento da Jacitara tem o primeiro heliponto homologado de Indaiatuba 

Dois alunos do Colégio Obje-
tivo Indaiatuba foram premiados 
na Olimpíada Paulista de Física 
(OPF) 2014. Eles conquistaram 
medalha de prata na competição. 
A cerimônia de premiação foi re-
alizada no sábado, dia 21, no Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) e reuniu os melhores estu-
dantes do estado de São Paulo.

O aluno Yaoheng Wu Liang 
participou pela primeira vez da 
OPF. “Achei a prova um pouco 
complicada. Não esperava ganhar 
a medalha e por isso fiquei bem 
feliz!”, conta Yaoheng.

Já o estudante Felipe Mourad 
Pereira disputou a OPF pelo 
segundo ano consecutivo e con-
quistou sua segunda medalha de 
prata na competição. “Esse ano foi 
melhor porque eu já sabia como 
era a prova. Além disso, pudemos 
conhecer o ITA e foi muito legal! 
É sempre bom participar das 
olimpíadas porque acredito que é 
importante para o meu currículo, 
para ganhar experiência, seja em 
olimpíadas, seja na vida escolar”, 
afirma Felipe.

“É o segundo ano que parti-
cipamos dessa olimpíada e pela 
segunda vez conquistamos me-
dalhas. Como é uma olimpíada 
estadual, o número de medalhas 
é menor tornando a premiação 
mais difícil. Estou muito feliz!”, 
comemora Luiz Carlos Marques, 
professor de Física e coordenador 
de Olimpíadas Científicas do Co-
légio Objetivo Indaiatuba.

Somente em 2014, os alunos 
do Objetivo Indaiatuba conquis-
taram 44 premiações em Olim-
píadas Científicas, dessas 4 são 
medalhas de ouro, 12 de prata, 18 
de bronze e 10 menções honrosas. 

A Olimpíada Paulista de 
Física é organizada pela Asso-
ciação Paulista de Professores 
de Física e tem como objetivos: 
estimular o ensino, o estudo e a 
pesquisa da Física, valorizar a 
profissão do físico e do professor 
de Física, aprofundar a relação 
entre o ensino fundamental, 
médio e superior e identificar 
estudantes talentosos e estimulá-
-los ao aprimoramento contínuo 
em ciência e tecnologia.

Premiação foi realizada no Instituto Tecnológico de Aeronáutica

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 
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Sete pessoas estão com dengue 
na região de morte suspeita 

DA REDAÇÃO 
redacao01@maisexpressao.com.br

Sete moradores do quar-
teirão entre as ruas Cer-
queira César e Berna-

dino de Campos, no Centro, 
contraíram dengue nas últimas 
semanas. A região é a mesma 
onde morava a aposentada 
Miltes Maria Causo Seraphin, 
de 77 anos, que faleceu na 
semana passada com suspeita 
de dengue hemorrágica. 

A reportagem do Mais 
Expressão esteve no local 
e conversou com diversos 
moradores, que se mostraram 
apreensivos com o surto de 
casos na região.

Miltes faleceu na sexta-
-feira, dia 20, no Hospital Ir-
mãos Penteado, em Campinas 
onde estava internada desde a 
segunda-feira, dia 16. Além 
da aposentada, o esposo dela 
José Seraphin, de 79 anos, 
também contraiu a doença e 
segue internado na mesma 
unidade de saúde. 

A aposentada Vera Lúcia 
Genari, de 56 anos, mora na 
casa ao lado de Miltes e con-
tou ter ficado espantada com 
a morte. “Éramos amigas 
há mais de 40 anos, jamais 
pensei que isso pudesse 
acontecer. Ela era extrema-
mente organizada e limpa, 
por isso acredito que o foco 

é em outro lugar”, diz. 
A reportagem conversou 

ainda com a aposentada Cé-
lia Maria Parizoto, de 63 
anos, que esteve no funeral 
da vítima e informou que os 
familiares da aposentada ga-
rantiram que a mesma havia 
falecido em decorrência da 
doença. “Disseram que ela 
teve Dengue Hemorrágica e 
não resistiu. É muito triste 
perder uma pessoa tão queri-
da, mais ainda devido há uma 
doença tão perigosa, estamos 
muito apreensivos aqui na rua, 
por que várias pessoas estão 
com dengue”, conta. 

Na casa do eletricista Erick 
Stemers de Lima, de 30 anos, 
a esposa, o cunhado e a cunha-
da contraíram a doença. “Mi-
nha esposa, que acaba de dar 
a luz, pegou a doença e está 
se recuperando. Além disso, o 
irmão dela e a esposa também 
estão com com doença. Todos 
aqui na rua estão assustados 
por que a gente cuida da casa 
da gente, mas não sabemos do 
quintal do vizinho”, lamenta. 
“A vigilância passou aqui du-
rante a semana, mas existem 
muitos terrenos baldios que 
não sabemos se são vistoria-
dos. Ficamos assim, torcendo 
para que não ocorra em mais 
um da família.” 

A professora de inglês 
Roseli Hackmam, de 59 anos, 

está com a doença há cerca 
de uma semana. “Senti muito 
enjoo, logo fiz o exame e de-
tectei que estava com Dengue. 
Além de mim, a minha mãe de 
81 anos também pegou a do-
ença. Estou muito preocupada 
por que quanto mais idade, 
mais vulnerável se torna né e 
agora com a suspeita da morte 
da dona Mirtes, que mora na 
casa de trás da minha, fico 
mais apreensiva”, diz.

Na família da comerciante 
Sandra Evelyn Ruque, de 51 
anos, foram dois casos. “Mi-
nha mãe e minha Tia estão 
com a doença, estamos muito 
assustados ainda mais agora 
com a suspeita da morte da 
Miltes”, salienta. 

Suspeita
De acordo com os morado-

res ouvidos pela reportagem, 
um imóvel localizado na Rua 
Cerqueira Campos, onde fun-
cionava uma academia, pode 
ser o possível foco. Roseli 
mora ao lado do local e afirma 
que não sabe se a piscina do 
imóvel está limpa e coberta. 
“Já entrei em contato e me di-
zem que está limpa e fechada, 
porém não da pra ter certeza 
né. A equipe da dengue passa 
aqui, mas diz que não pode 
entrar pois é uma área parti-
cular, com isso temos muito 
medo”, diz. 

A reportagem entrou em 
contato com a Prefeitura, 
que informou que o local já 
foi vistoriado e não apresen-
ta riscos. 

Segundo a Secretaria 
de Comunicação Social da 
Prefeitura, até o momento 
foram confirmados 77 casos 
de Dengue na cidade, sendo 
65 autóctones, 12 impor-
tados e 1 inconclusivo, e 

outros 291 pessoas estão 
aguardando o resultado dos 
exames. 

 Com relação à morte da 
aposentada, o órgão infor-
mou que ainda não há resul-
tado do laudo do Instituto 
Adolfo Lutz, que determi-
nará se a vítima faleceu em 
decorrência da doença. O 
prazo para o resultado é de 
até 70 dias. 

Questionada se a região 
seria um possível foco da 
doença, devido ao grande 
número de contaminados, a 
Secretaria destacou que a Saú-
de já realizou busca ativa nas 
proximidades da residência da 
aposentada e que na Vigilân-
cia Epidemiológica há quatro 
casos confirmados na região, 
conforme os protocolos do 
Ministério da Saúde. 

Indaiatuba contabiliza 77 casos de dengue em 2015

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI
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Restaurante Verona conquista 
frequentadores do IC

DA REDAÇÃO                                              
redacao01@maisexpressao.com.br

Há cerca de três anos os 
frequentadores do Indaiatuba 
Clube têm tido um ótimo local 
para se reunir e degustar pratos 
deliciosos. É o Restaurante Ve-
rone, localizado em um char-
moso quiosque dentro do clube. 

De acordo com o proprietá-
rio do local, o empresário Mar-
cos Tenório, a iniciativa para 
abrir o local dentro do IC veio 
da paixão de muitos anos pelo 
clube. “Eu sou apaixonado por 
este local, sempre gostei daqui. 

Além de ter uma vista  espe-
tacular de frente pra piscina, 
é um lugar que tem seus dias 
de calmaria e agitação”, diz. 
“Em dias de Campeonatos, ou 
ensolarados, muitos sócios vêm 
nas piscinas e acabam vindo 
almoçar, tomar uma cervejinha, 
comer uns petiscos, temos uma 
ótima frequência.” 

Ele afirma que o local aten-
de com maestria tanto grupos 
de amigos, como famílias, ca-
sais e crianças.  Segundo Te-
nório, isso é possível devido a 
sua experiência no ramo dos 
restaurantes. “Desde os 14 anos 

trabalho no ramo de alimenta-
ção e adoro o que faço. Já traba-
lhei em diversos locais aqui na 
cidade e desenvolvi uma gran-
de experiência, principalmente 
em atendimento ao público”, 
explica. 

O Restaurante Verona fun-
ciona de terça-feira a domingo, 
com o almoço à la carte no car-
dápio. Já aos finais de semana 
os clientes podem degustar da 
opção almoço por quilo. 

Além de atender os asso-
ciados do Indaiatuba Clube, 
o Restaurante Verona oferece 
um buffet bem variado para 

O shopping Parque Mall 
realiza na próxima quarta-
-feira, dia 1º de abril, o “Pás-
coa do Koringa”. O evento 
é voltado para as crianças 
celebrarem a data com mui-
ta animação.  Comandada 
pelo palhaço Koringa, na 
data, serão resgatadas as 
brincadeiras e gincanas tra-
dicionais infantis, como 
corrida do ovo na colher, 
dança das cadeiras, bambolê, 
brincadeira do morto-vivo 
e atividades de improviso 
como mímicas e truques. 
A diversão começará às 18 
horas na praça de eventos, 
com participação gratuita e 
prêmios. O estacionamento 
também é gratuito.

O destaque da Páscoa 
do Koringa será uma super 
Caça aos Ovos, que esta-
rão escondidos por todo 
o shopping. Os ovos são 
apenas de brincadeira, mas 
haverá vales brindes para as 
crianças. Outra brincadeira 
com diversão garantida é a 
corrida do ovo na colher, na 
qual os participantes devem 
atravessar de uma linha a 
outra segurando a colher 
com a boca, sobre a qual se 
equilibra um ovo de galinha. 
Vence quem chegar primeiro 
sem derrubar o ovo.

Na dança das cadeiras, 
o vencedor será aquele que 

PARQUE MALL

Páscoa do Koringa tem  diversão 
gratuita para as crianças

festas e eventos. “Podemos 
servir desde comidas típicas, 
como feijoada e comida minei-
ra, até um mix de salgados e 
bebidas, temos estrutura para 
atender uma grande quan-
tidade de pessoas”, explica 
Tenório. 

Para mais informações so-
bre o Restaurante, basta entrar 
em contato pelo telefone 3017-
4251 e 9.9398-2803, ou na pá-
gina no Facebook, Restaurante 
Verona. 

O Restaurante Verona fica 
no Indaiatuba Clube, localizado 
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 40.

conseguir sentar na última 
cadeira ao abaixar o som. Já 
na brincadeira do bambolê, 
vence quem conseguir bam-
bolear por mais tempo. No 
jogo do “morto-vivo”, o pa-
lhaço Koringa dará a ordem 
para as crianças abaixarem 
e levantarem e ganha quem 
ficar por último sem errar.

No cardápio de ativida-
des ainda estão imitações, 
competição de dança e canto, 
mímicas e truques de mágica, 
que são especialidades do 
Koringa. Cada brincadeira 
dura de 15 a 20 minutos e 
todas têm prêmios em cho-
colates do 1º ao 3º lugar, e 
o objetivo de promover a 
interação saudável entre as 
crianças, valorizando ativida-
des infantis tradicionais que 
ensinam a ganhar e perder, 
além de fazer os pequenos 
se movimentarem e gastarem 
muita energia. Tudo isso 
recheado com o clima de 
Páscoa, que encanta a todos.

Serviço
Páscoa do Koringa – Quarta-
-feira, dia 1º, às 18h
Local: Praça de Eventos do 
Parque Mall
Endereço: Rua das Primave-
ras, 1.050, Jardim Pau Preto 
- Praça de Eventos
Participação e estacionamen-
to gratuitos

Além de atender aos associados do Indaiatuba Clube, o Restaurante Verona realiza festas e eventos

JME
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CULTURA & LAZER
Virada Cultural divulga 

atrações para Indaiatuba
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Já estão confirmadas as 
atrações em Indaiatuba 
para a 9ª edição da Vi-

rada Cultural, que acontece 
nos municípios paulistas 
nos dias 23 e 24 de maio. A 
principal atração confirmada 
é a do cantor Almir Sater. As 
informações preliminares do 
evento foram divulgadas na 
última quinta-feira, dia 19.

Todas as atrações são gra-
tuitas à população e, além de 
Almir, sobre ainda no palco 
em Indaiatuba Don L, Nação 
Zumbi, Thiago Pethit e Tiê.

Como no ano passado, e 
edição deste ano da Virada 
acontece em dois finais de 
semana, englobando os dias 
30 e 31 de maio. 

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Cultura, 
esta edição privilegia mais 
uma vez a diversidade, mes-
clando nomes tradicionais 
às tendências que marcam 
a pluralidade do cenário 
musical brasileiro. Ainda 
segundo a pasta, outro ob-
jetivo este ano é ampliar a 
participação dos municípios 
na configuração dos palcos 
internos, garantindo maior 
visibilidade para a produ-
ção local e integrando cada 
vez mais os palcos parale-
los à programação oficial, 
tornando-a mais abrangente. 
A programação completa 

para cada cidade, que deve 
agregar teatro, performances 
e exibição de filmes, será 
definida e revelada ao longo 
das próximas semanas. 

A Virada Cultural Paulis-
ta é realizada pelo Governo 
do Estado de São Paulo em 
parceria com as Prefeituras 
Municipais, o SESC-SP e o 
MIS – Museu da Imagem e 
do Som. Enquanto o Estado 

arca com todos os custos de 
contratação dos artistas e 
monta a programação cultu-
ral principal, as secretarias 
municipais de cultura se 
responsabilizam por todo o 
investimento na montagem 
da infraestrutura de palco, 
som e luz, além de garantir 
a segurança e a limpeza nas 
áreas do evento. Além disso, 
o Estado estimula os municí-

Já estão abertas às inscri-
ções para o concurso “Garoto 
e Garota Estudantil 2015” 
para a cidade de Porto Feliz. 
O evento é organizado pela 
“Fetiche Models” e dirigido 
por Sandro Bergamo. A gran-
de final está agendada para os 
dias 6 e 7 de junho, na Sala 
Palma de Ouro, em Salto.

Os garotos e garotas de 
Porto Feliz interessados 
em ingressar na carreira de 
modelo e participar deste 
desfile que reúne os mais 
belos modelos do ano e que 
tem revelado grandes nomes 
para o mercado internacional 
deverão inscrever-se nos 
seguintes locais: Azul Cal-
çados (Rua André Rocha, 
95 - Centro - Porto Feliz) 
ou Loja Anju’s (Rua André 
Rocha, 53 – Centro – Porto 
Feliz). Ou mesmo enviar 
a ficha pelo correio para a 
agência Fetiche Models, que 

A edição 2015 da Festa 
da Frutas e Hortaliças já 
tem data para acontecer. O 
evento será promovido de 17 
a 19 de abril, no Pavilhão da 
Viber. Em sua quinta edição, 

Fechando a agenda de 
março do “Menu Musical”, a 
cantora Kika Baldasseirine se 
apresenta na praça de alimen-
tação do Shopping Jaraguá de 
Indaiatuba. O show acontece 
a partir das 12h30 do próximo 
domingo, dia 29. A apresenta-
ção é gratuita e se encerra por 
volta das 15h30. 

Acompanhada pelo violão 
de Jarbas Santana, a cantora 
contagia os presentes com o 
melhor da música popular 
brasileira e garante horas de 
boa música aos frequenta-
dores do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba.

Almir Sater é a principal atração da Virada Cultural em Indaiatuba 

Estão abertas as inscrições para o concurso “Garoto e Garota Estudantil”

Festa tem por objetivo expor os artigos produzidos na zona rural da cidade 

pios a montarem programa-
ções paralelas, com artistas 
da cidade, de forma a dar 
visibilidade à produção ar-
tística local. Em 2015 serão 
23 municípios participantes. 

Esta é a 8ª vez consecu-
tiva que Indaiatuba recebe a 
Virada que, no ano passado, 
foi prestigiada por 50 mil 
pessoas, conforme dados do 
Governo do Estado. 

fica na Avenida Dom Pedro 
II, 209 b, no Centro em Salto. 
CEP: 13.320-240. Mais in-
formações pelo telefone (11) 
4029-1265.

Neste ano, o evento com-
pletará 20 anos de existência, 
sendo realizado novamente 
a nível estadual, recebendo 
candidatos de Salto, Itu, In-
daiatuba, Porto Feliz, Cabre-
úva, Tietê, Sorocaba, Jundiaí, 
Campinas, Cerquilho, Elias 
Fausto, Capivari, Itupeva, 
Boituva, Piracicaba, entre 
outras. A pré-seleção acon-
tecerá no dia 17 de maio, no 
Centro de Educação e Cultura 
Anselmo Duarte, na cidade de 
Salto-SP para todas as catego-
rias: Infantil (de 06 a 12 anos) 
e Adulto (de 13 a 28 anos).

Como sempre o evento 
contará com uma bela ceno-
grafia, figurinos especiais, 
som e iluminação de alto 
nível e produção impecável. 

a festa terá entrada gratuita e 
contará com cerca de 70 es-
tandes entre frutas, hortaliças 
e artesanatos. Outras atrações 
são as musicas e a fazendinha 
com exposição de pequenos 

Em uma apresentação de 
voz e violão, Kika interpreta 
os grandes compositores e 
intérpretes como Elis Regi-
na, Tom Jobim, Maria Gadu, 
entre outros nomes, e torna o 
almoço de domingo um mo-
mento ainda mais agradável. 

Serviço 
Projeto cultural “Menu Musical” 
com Kika Baldasseirine
Local: praça de alimentação do 
Shopping Jaraguá - Rua 15 de No-
vembro, 1200, Centro – Indaiatuba.
Data: domingo, dia 29 de março
Horário: das 12h30 às 15h30
Evento gratuito

Fonte: Shopping Jaraguá Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

CONCURSO 

AGENDA 

ATRAÇÃO 

Garoto e Garota 
Estudantil abre inscrições

Festa das Frutas e Hortaliças acontece de 17 a 19 de abril 

Kika encerra o ‘Menu 
Musical’ de março

animais. 
A festa tem por objeti-

vo mostrar a população os 
artigos produzidos na zona 
rural da cidade e região. Na 
sexta-feira, dia 19, a Festa 
terá início às 19 horas com a 
abertura oficial e seguirá até 
às 22 horas. No sábado, dia 
18, a exposição será das 10h 
às 22 horas, com apresenta-
ção da Orquestra de Violas 
de Indaiatuba.  

No domingo, dia 19, a 
festa estará aberta das 10h 
às 17 horas, com almoço 
beneficente em prol da Orga-
nização Não-Governamental 
(ONG) Bolha de Sabão e 
apresentação da Orquestra 
de Violas de Elias Fausto. As 
apresentações das orquestras 
acontecem às 12 horas, nos 
dois dias.

Este ano Indaiatuba re-
ceberá produtores rurais de 
Louveira, Vinhedo, Elias 
Fausto e Cabreúva com frutas, 
compotas de frutas, cachaças, 
pimentas, vinagre de caqui e 
vinhos artesanais. Os produto-
res interessados em participar 
ainda podem fazer a inscrição 
até segunda-feira, dia 30. Os 
estandes têm 3x3 metros com 
energia e não tem custo. In-
formações nos números (19) 
3834-9271 e (19) 3834-9264.

O evento é patrocinado 
pelo Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur) e conta 
com apoio da Faculdade Max 
Planck; Circuito das Frutas; 
Federação da Agricultura do 
Estado de São Paulo (Faesp); 
Sebrae e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) 
São Paulo.
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Esportes radicais

Cristo Luz

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br TURISMO
Balneário Camboriú: um dos

principais destinos turísticos do Brasil
DENISE KATAHIRA                                                 
cultura@maisexpressao.com.br 

Para quem pensa em 
viajar com a família 
ou em casal, um dos 

destinos que não devem ficar 
de fora é Balneário de Cam-

Cercada por mar e mon-
tanha, Balneário Camboriú 
reserva agradáveis surpresas 
para os adeptos dos esportes 
radicais.

O surfe é um dos princi-
pais esportes praticados para 
quem frequenta as praias de 
Camboriú. A Praia Central 
atraem adeptos da atividade 
e lotam o cenário durante o 
verão. A Praia dos Amores 
também é bastante procurada 
pelos surfistas.

O Parapente também é 
uma das modalidades espor-
tivas que a cidade oferece. A 
aventura dura 15 minutos e 
parte do Morro do Careca, um 
complexo turístico a 104 me-
tros de altitude, com mirante, 
rampa, área para prática de 
esportes de aventura, estacio-
namento, playground e acesso 
por vias asfaltadas. 

No Parque de Aventuras, 
que fica na estação Mata 
Atlântica do Parque Uni-
praias, as atividades radicais 

A atração é uma das prin-
cipais em que os visitantes 
não devem deixar de visitar. 
O Complexo Turístico Cristo 
Luz atrai anualmente milhares 
de turistas do Brasil e do ex-
terior em busca de diversão, 
vistas incríveis e um espetá-
culo de cores e luzes.

Localizado em dos pontos 
mais altos da cidade, o mo-
numento possui 33 metros 
de altura e foi esculpido de 
forma artesanal em argamassa 
e construído em ferro, aço e 
cimento. 

Ao chegar aos pés do 
”Cristo Luz”, surpreendente 

ROBERTO DIAS 

DIVULGAÇÃO

KIRSTIN SCHOLTZ

DIVULGAÇÃOVista da Praia Central, um dos principais pontos turísticos de Camboriú

Praia dos Amores: um lugar paradisíaco envolvida pela Mata Atlàntica

O Surf é um dos esportes radicais mais praticados pelos moradores e turistas Cristo Luz é uma das principais atrações turísticas de Camboriú

são atrações à parte. O percur-
so suspenso do arvorismo tem 
12 obstáculos como tirolesa, 
falsa baiana e rapel, soman-
do 120 metros de trajeto. 

é observar as vistas para o 
mar e para a cidade em seus 
diversos ângulos, através de 
dois mirantes. Além disso, os 
fiéis aproveitam para fazer as 
suas preces na gruta de Nossa 
Senhora Aparecida.

Além do monumento, o 
Complexo Turístico Cris-
to Luz conta com atrações 
diárias para toda a família. 
Um lugar ideal para passar 
momentos de descanso, lazer 
e descontração durante o ano 
todo. No pavilhão de eventos 
coberto é onde acontecem 
shows musicais e atrações 
artísticas e culturais.

boriú que foi considerado 
um dos principais destinos 
turísticos do Brasil. E não 
foi a toa que a cidade ganhou 
esse destaque: Camboriú tem 
belas praias além de uma 
diversidade de atrações que 
garante diversão para o dia 

Já o trenó de montanha - o 
Youhooo - corta 710 metros 
de mata, atingindo uma ve-
locidade máxima de 60 km/h 
em meio a descidas, subidas 

e curvas sinuosas. Além das 
atividades, o parque oferece 
trilhas ecológicas e mirantes 
espalhados por uma área de 60 
mil metros quadrados.

todo.
Camboriú é um balneário 

localizado no litoral norte 
de Santa Catarina, no sul do 
Brasil e foi eleito o municí-
pio com melhor qualidade de 
vida do litoral catarinense, 
sendo a segunda do estado, 

ficando atrás apenas de Flo-
rianópolis. É pródiga com os 
ecoturistas que encontram 
cenários ideais para apreciar 
a natureza e praticar ativida-
des ao ar livre. 

Em toda a extensão da 
orla, há bares, restaurantes 
e uma beleza natural de en-
cher os olhos. O Balneário é 
composto por dez praias que 
irá agradar todos os gostos 
e estilos. A praia Central é 
emoldurada por modernos 
arranha-céus, restaurantes e 
o movimento de pessoas é 
intenso dia e noite. As boas 
ondas fazem do cenário point 
dos surfistas, enquanto o cal-
çadão é tomado por adeptos 
à caminhada. 

Seguindo para o Sul, o 
destino é a praia de La-
ranjeiras que é um lugar 
paradisíaco. É uma das seis 
praias envolvidas pela Mata 
Atlântica intocada e sua 
principal característica são 
as águas calmas. A Praia é 
indicada para os velejadores, 
amantes do mar e da natureza 
e aqueles que curtem viagem 
em família. Ao norte, a praia 
dos Amores reúne o surfe 
e os banhistas em perfeita 
harmonia. O mar aberto e 
cristalino têm ondas fortes 
que atraem surfistas, enquan-
to os banhistas aproveitam as 
areias grossas para tomar sol. 



12A Mais Expressão

SANTA CRUZSUSPEITA

Dois são presos por tráfico de drogas Ajudante é encontrado 
morto em casa

Homem morre ao cair de altura de 12 metros 
Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brPOLÍCIA

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br 

O pedreiro José Fer-
re i ra  Lisboa ,  de 
59 anos ,  morreu 

ao cair do telhado de um 
galpão, localizado na Rua 
Adolfo Ferrari ,  489,  no 
Distrito Industrial, na tarde 
de ontem, dia 26. Segundo 
informações de uma teste-
munha, o homem consertava 
o telhado do local na com-
panhia do filho quando se 
desequilibrou e caiu.

Segundo informações, a 
vítima sofreu queda de uma 
altura de 12 metros. O Águia 
da Polícia Militar foi acio-

Após uma denúncia anô-
nima, a Guarda Civil rea-
lizou apreensão de drogas 
durante um patrulhamento 
preventivo na quarta-feira, 
dia 25, no bairro Santa Cruz. 
Os componentes foram até 
o local indicado com as ca-
racterísticas dos indivíduos, 
que ao perceberem a apro-
ximação da viatura tentaram 
dispensar os entorpecentes. 

Foram localizadas seis 
porções de entorpecentes, 
sendo duas de cocaína e 
quatro de crack. Feita a bus-
ca pessoal em ambos nada 
de ilícito foi localizado, mas 
durante a entrevista com o 
jovem, identificado como 
J.C.C.C., de 18 anos, ele 
afirmou que a droga per-

tencia ao outro abordado, 
P.R.R., de 30 anos, assim 
como o celular que estava 
com o comparsa. 

O ajudante Aparecido 
de Paula, de 56 anos, foi 
encontrado morto na manhã 
de segunda-feira, dia 23, em 
sua residência no Jardim João 
Pioli. A vítima, que morava 
sozinha, foi encontrada já 
em estado de putrefação pelo 
proprietário do imóvel. 

Segundo uma testemunha, 
que mora no mesmo terreno 
de Aparecido, a última vez 
em que viu a vítima foi na 
sexta-feira, dia 20.  Ele contou 
que começou a sentir um forte 
cheiro no quintal e achou que 
o ajudante havia esquecido 
alguma carne para fora da 
geladeira. 

A testemunha foi então até 

nado para socorrer a vítima, 
porém ao chegar o pedreiro  
não possuía condições de 
ser transportado. 

Ele foi socorrido pela 
Unidade de Resgate (UR)
do Corpo de Bombeiros, 
no entanto já chegou sem 
vida ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc). 

De acordo com o coman-
dante da Polícia Militar de 
Indaiatuba, o capitão André  
Jesus Alves, a vítima foi 
contratada de forma tercei-
rizada para prestar o serviço 
de manutenção no telhado 
do prédio e durante o traba-
lho se desiquilibrou e caiu 
da parte mais alta do local. José Ferreira Lisboa, de 59 anos, caiu de uma altura de 12 metros quando trabalhava num galpão no Distrito Industrial 

Guarda Civil chegou até os traficantes após denúncia anônima 

a casa de Aparecido e, ao abrir 
a porta, deparou-se com uma 
grande quantidade de sangue 
no chão e o corpo da vítima nú 
e caído sobre a cama. 

A Guarda Civil foi acio-
nada e informou que a víti-
ma já estava em estado de 
decomposição, mas que não 
havia sinais de agressão. Os 
investigadores da Polícia Civil 
foram acionados ao local, bem 
como a Perícia. 

De acordo com a testemu-
nha, o ajudante morava sozi-
nho e não apresentava vícios, 
porém tomava remédios para 
controlar a pressão arterial. 
A morte foi registrada como 
"suspeita". 

Diante da situação, to-
dos foram conduzidos até a 
Delegacia de Polícia, onde 
a autoridade ao tomar ciên-

cia do fato ratificou a voz 
de prisão para ambos por 
tráfico de drogas.

JME

JME
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DESENTENDIMENTO RENNER       

SOLUCIONADO

GOLPE

DESAPARECIDO

Pai agride filha de quinze 
anos no Veredas  

Administradora é flagrada 
furtando roupas

Autor de tentativa de homicídio se entrega

Empresário perde R$ 2,7 
mil em compra na internet  

Família do Maranhão 
procura filho em Indaiatuba 
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O Setor de Investiga-
ções Gerais (SIG) da 
Polícia Civil estou-

rou na manhã de ontem, dia 
25, um local de armazena-
gem e distribuição de grande 
quantidade de drogas na Rua 
Manoel do Valle, no Jardim 
Morumbi. No local foram 
encontradas porções de ma-
conha, cocaína e crack, além 
de dinheiro e celulares. 

Na residência estava o 
pintor Michael Henrique Ro-
drigues e a desempregada 
Ana Paula de Moraes, ambos 
de 18 anos. A dupla foi presa 
por associação ao tráfico de 
drogas. 

De acordo com o delegado 
assistente Luiz Fernando Dias 
de Oliveira, as denúncias de 
que no local havia grande 
quantidade de drogas foram 
feitas no início da semana.  
“Recebemos essa informação 
e apresentamos a denúncia ao 
Judiciário para obtermos o 
mandado de busca. Com ele 
em mãos, fomos até a casa 

JME

DIVULGAÇÃO 

Polícia Civil encontrou no Jardim Morumbi porções de maconha, cocaína e crack 

Fernando Silva Feitosa, de 29 anos, está desaparecido desde 5 de janeiro 

essa manhã onde nos depara-
mos com aproximadamente 1 
kg de drogas, sendo cocaína, 
crack e maconha, além de 
dinheiro e celulares”, informa. 

Segundo o delegado, a 
denúncia informava que a 
droga pertencia a um homem 
de nome Jhonatan, vulgo Joe, 

porém na residência só esta-
vam os jovens Rodrigues e 
Ana, que foram presos. 

Pela quantidade de drogas 
apreendidas na casa, o dele-
gado acredita que o local era 
usado para armazenar, emba-
lar e distribuir os entorpecen-
tes para os bairros da cidade. 

A Polícia Mili tar  foi 
acionada ao bairro Veredas 
da Conquista na noite de 
domingo, dia 22, para inter-
vir em um desentendimento 
familiar entre um pedreiro, 
de 48 anos, e sua filha, uma 
adolescente de 15 anos. 
Na residência, os policiais 
encontraram a jovem com 
ferimentos leves na cabeça. 

Segundo a mãe da jo-
vem, o marido chegou em 

Uma administradora de 
empresas, de 48 anos, foi 
flagrada pelas câmeras de 
segurança das Lojas Renner, 
no Polo Shopping, furtando 
peças de roupas na noite 
desta segunda-feira, dia 23. 

A Guarda Civil foi acio-
nada até a unidade, onde a 
suspeita estava detida pelos 
seguranças.  Indagada, a 
administradora confessou 
o furto e informou que com 

O homem acusado de efe-
tuar os três disparos contra 
o desempregado Cleiton Pe-
reira Barbosa, de 28 anos, se 
entregou à Polícia na manhã 
desta quarta-feira, dia 25. O 
acusado, que não teve o nome 
divulgado, não ficou preso já 
que o crime já havia passado 
da condição de flagrante. 

Um empresário de 32 anos 
perdeu R$ 2,7 mil ao realizar 
uma compra pela internet, na 
quinta-feira, dia 19. A vítima 
contou que fez o pedido de 
uma bolsa na rede social Ins-
tagram e realizou o depósito 
da quantia. 

No entanto, dias depois 
quando o produto chegou a 
sua casa, notou que a bolsa 
era menor do que a solicitada 
e não possuía as características 

A Prefeitura de Indaia-
tuba, por meio do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), 
da Secretaria da Família e do 
Bem Estar Social, auxilia uma 
família de Peritoró, Maranhão, 
a encontrar o filho, Fernando 
Silva Feitosa, de 29 anos. O 
pai, Dionato Linhares Feitosa, 
de 60 anos, chegou à Indaia-
tuba no domingo, dia 22, para 
acompanhar as buscas pelo 
filho.

Fernando chegou a Indaia-
tuba no dia 4 de janeiro e es-
tava hospedado na casa de um 
parente no bairro Jardim do 
Sol. Ele desapareceu na manhã 

As investigações da Polí-
cia Civil visam agora identi-
ficar quais pontos recebiam 
as drogas deste local e qual 
o paradeiro de Jhonatan. A 
dupla presa não possui pas-
sagem pela Polícia e após 
os depoimentos devem ser 
encaminhados à cadeia. 

casa muito embriagado e 
iniciou uma discussão com 
a adolescente. Em seguida, 
o pedreiro teria pegado um 
aparelho de DVD e jogado 
contra a filha, que foi atin-
gida na cabeça. 

De acordo com a PM, a 
jovem sofreu ferimentos le-
ves e foi orientada a prestar 
queixa do crime. O pedreiro 
prestou esclarecimentos e foi 
liberado em seguida.  

uma tesoura teria retirado 
os lacres de segurança das 
peças, para que não fosse 
acionado o detector na sa-
ída. 

A suspeita disse ainda 
que t inha a intenção de 
devolver, pois ficou com 
vergonha do ato. A sus-
peita foi encaminha para a 
Delegacia de Polícia onde 
prestou depoimento, mas 
não ficou detida. 

De acordo com o delega-
do assistente Danilo Amân-
cio Leme, o desempregado 
confessou o crime. “Ele foi 
indiciado pelo crime e alegou 
que a vítima foi para cima dele 
com um pedaço de madeira, 
por isso efetuou os disparos. 
Agora vou esperar a vítima 
sair do hospital para ser ouvida 

da marca original. 
O empresário ressaltou ain-

da que não recebeu nenhuma 
nota fiscal do produto, tampou-
co os cartões que comprovam 
a originalidade da bolsa. A 
vítima informou também que 
a compra da bolsa foi fechada 
em conversas pela rede social 
Whats Zapp e que a conta 
bancária em que o dinheiro foi 
depositado estava no nome de 
Alison Maciel dos Santos. 

do dia 5 trajando camiseta 
preta e bermuda jeans clara. 

A mulher e irmã do de-
saparecido também estão na 
cidade tentando localizá-lo, 
mas até o momento não há 
nenhum relato sobre o seu 
paradeiro.

A família pede ajuda da 
população para encontrar 
Fernando Feitosa e quem 
tiver alguma pista ou conhe-
cimento da localização de 
Fernando entre em contato 
com Gildeleine pelo telefone 
9 9820 3021 ou Antônia 9. 
9866-4108. As informações 
também podem ser deixadas 
no Creas, no 3875 2600. 

e dependendo do que ele falar 
vou representar pela prisão do 
autor no relatório final”, diz. 

Segundo informações, o 
motivo do crime seria uma 
dívida de R$ 120. Barbosa 
foi encontrado pela Polícia 
Militar baleado e caído em 
um terreno baldio próximo ao 
Condomínio Lago do Xanadú, 

no Jardim Morada do Sol, na 
noite de segunda-feira, dia 23. 

A vítima foi atingida por 
três tiros, sendo dois no peito 
e um na lateral no peito esquer-
do. Barbosa foi encaminhado 
para o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) onde 
recebeu atendimento e segue 
internado em estado estável. 
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Guarda persegue e prende 
dupla após furto à joalheria 
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A Guarda Civil pren-
deu dois assaltantes 
que haviam acabado 

de furtar uma joalheria no 
Jardim Califórnia na manhã 
de quarta-feira, dia 25. O ser-
ralheiro Gustavo Felipe Vitor 
Ferreira Padilha, de 29 anos, 
e o ajudante Josenildo José de 
Araújo, de 36 anos, foram de-
tidos após serem perseguidos 
pela viatura ao longo da Rua 
dos Indaiás. 

Segundo depoimento de 
Araújo, ele entrou na joalhe-
ria e pediu para ver algumas 

joias. A vítima colocou o es-
tojo com as joias em cima do 
balcão e quando se distraiu, 
Araújo pegou as joias e saiu 
correndo. 

Fora do estabelecimento, 
ele era aguardado em uma 
moto pelo comparsa e empre-
enderam fuga pela Rua dos 
Indaiás, no sentido à Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). 

As vítimas então aciona-
ram a Guarda Civil. Uma das 
viaturas, que estava pelo local 
da fuga, avistou a dupla e ini-
ciaram perseguição. Durante 
a ação, o condutor da moto 
perdeu o controle de direção 
e acabou caindo, sendo que 

Joias recuperadas estão avaliadas em mais de R$ 2 mil

Guarda Civil suspeitou da atitude do indivíduo 

Gustavo Felipe e Josenildo José de Araújo foram presos após o crime

o garupa (Araújo) deixou o 
comparsa e iniciou fuga a pé. 

Metros à frente, a Guarda 
teve êxito preender os dois 
assaltantes, sendo que no bol-
so de Araújo foi encontrado 
17 alianças. Outras 38 joias, 

Uma desempregada de 
48 anos foi agredida duran-
te briga com o marido, um 
aposentado de 55 anos. O 
caso ocorreu na manhã de 
domingo, dia 22, no Jardim 
Nova Indaiá. 

A própria vítima foi à 
Delegacia de Polícia prestar 
queixa do ocorrido e contou 
que o marido estava discu-

Durante patrulhamento de 
rotina, uma equipe da Guarda 
Civil deteve o pedreiro Ever-
ton Gonçalves dos Anjos, de 
24 anos, por tráfico de drogas. 
O fato ocorreu no último sá-
bado, dia 21, no bairro Cecap. 

Após perceber duas pes-
soas em atitude suspeita, os 
guardas realizaram a aborda-
gem e no bolso de um deles 
havia três porções de cocaína 
e com o indiciado R$ 30 em 
dinheiro. 

que estavam no estojo, se 
perderam durante a fuga dos 
assaltantes. 

Indagados, a dupla con-
fessou o crime e contou aos 
policiais como realizaram o 
roubo das joias. Segundo a 
vítima, somente as peças re-
cuperadas estão avaliadas em 
mais de R$ 2 mil. 

Araújo e Padilha foram en-
caminhados para a Delegacia 
de Polícia, onde receberam 
voz de prisão e foram encami-
nhados para a Cadeia Pública 
de Campinas.

tindo com a filha, quando 
veio em sua direção e come-
çou a agredi-la com socos e 
chutes nas costas. 

A  desempregada  fo i 
encaminhada ao Instituto 
Médico Legal (IML) para 
realizar os exames e também 
assinou o termo da Lei Ma-
ria da Penha, de proteção às 
mulheres. 

Próximo aos mesmos, no 
chão, foi encontrado mais sete 
porções cocaína. O primeiro 
abordado informou que havia 
acabado de comprar de An-
jos, porém o pedreiro negou 
o fato. 

Diante disso, a dupla e as 
drogas foram conduzidas até 
a Delegacia de Polícia, onde 
a autoridade de plantão, após 
ouvir as partes determinou a 
prisão em flagrante do pedrei-
ro por tráfico de drogas. 

JME

ARQUIVO                                                                                                                   

JME

AGRESSÃO

DROGAS                                                                                             

Aposentado agride mulher 
durante desavença 

Traficante é preso no 
bairro Cecap
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Uniformizada quer ser o décimo 
segundo jogador do Primavera  
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Após empate, time
volta a jogar em casa

Classificação – Campeonato Paulista Série A3

Equipe    PG JG V E D GP GC SG  
1º Juventus   29 14 9 2 3 25 11 14  
2º Internacional   28 14 8 4 2 17 10 7
3º Votuporanguense  27 14 8 3 3 26 14 12
4ºAtibaia   24 14 8 0 6 20 14 6
5º Primavera   24 14 7 3 4 20 11 9
6º Grêmio Osasco  23 14 7 2 5 13 12 1  
7º São José EC   22 14 5 7 2 22 15 7 
8º Sertãozinho   21 14 5 6 3 18 13 5 
9º São José FC   21 14 5 6 3 14 13 1 
10º Barretos   21 14 5 6 3 19 19 0 
11º Taubaté   19 14 5 4 5 20 18 2 
12º Flamengo   19 14 5 4 5 16 18 -2
13º Cotia   18 14 6 0 8 13 18 -5 
14º Nacional   18 14 4 6 4 15 12 3 
15º Grêmio Barueri  17 14 5 2 7 12 16 -4 
16º Itapirense   16 14 4 4 6 11 12 -1 
17º Rio Preto   14 14 4 2 8 15 23 -8 
18º Tupã   14 14 3 5 6 15 20 -5 
19º Santacruzense  7 14 1 4 9 13 29 -16 
20º Francana   14 0 2 12 9 35 -26 4.8

Federação Paulista de Futebol (FPF) 

Já dizia um dos ditados 
populares do futebol: 
“A torcida é o décimo 

segundo jogador”. E foi com 
esse discurso que um grupo de 
20 torcedores, fanáticos pelo 
Primavera desde pequenos, 
criaram a torcida uniformiza-
da Terror Fantasma. Acom-
panhar o time nos jogos do 
Campeonato Paulista da Série 
A3, sempre na arquibancada 
atrás do gol, já virou marca 
registrada da torcida. 

O nome Terror Fantasma 
surgiu por conta da tradição 
do Interior Paulista. Terror 
é utilizada por diversas uni-
formizadas com objetivo de 
por medo. Já o Fantasma é o 
mascote do Primavera. 

Os membros da Terror 
Fantasma começaram a se 
encontrar, para ir aos jogos 
do Tricolor de Indaiatuba, na 
Segunda Divisão do Paulista 
do ano passado. “Tudo acon-
teceu num jogo da segunda 
fase. Num determinado mo-
mento da partida, o Jefferson 
(goleiro do Primavera) pediu 
apoio do Primavera, pois todo 
mundo estava quieto. Senti-
-me constrangido com a situ-
ação”, diz o estudante Everton 
Henrique, de 18 anos, um dos 
criadores da Terror. 

O estudante conta ainda 
que outro motivo que incomo-
dava e o fez pensar na criação 
da torcida, foi a presença de 
outras uniformizadas no Gi-
gante da Vila, representantes 
de adversários do Primavera. 
Segundo ele, os torcedores 

Torcida Terror Fantasma empurra o Primavera, sonha com a Série A2 e a chegada de mais membros

“rivais” vinham, cantavam, 
e na maioria das vezes os 
primaverinos não respondiam.

A partir daí o estudante 
conta que começou a conver-
sar com os amigos para criar 
uma torcida uniformizada do 
clube. O gerente comercial 
Marcelo Trinca, filho do ex-
-presidente primaverino Sér-
gio Trinca, foi o primeiro a 
ser procurado pelo estudante. 

Com o tempo, outros 
membros foram chegando e 
no dia 4 de outubro de 2014, 
na vitória do Fantasma por 1 
a 0 sobre o Olímpia, a Ter-
ror Fantasma se reuniu pela 
primeira vez como torcida 
uniformizada do Primavera. 

De lá para cá foram vários 
jogos acompanhando o Pri-
mavera, a maioria deles no 
Gigante da Vila em Indaiatu-

ba. “Fomos em poucos jogos 
fora de casa, como na partida 
contra a Inter, em Limeira, e 
diante do Juventus, em São 
Paulo. Há uma dificuldade 
quando o jogo não é Indaia-
tuba, pois temos que tirar o 
dinheiro do próprio bolso 
para o transporte e ingresso. 
Nos jogos durante a semana 
fica ainda mais complicado, 
pois todos trabalham”, diz 
Trinca. “Mas em casa, quan-
do os jogos acontecem aos 
sábados, fica mais fácil de ir 
e a Terror Fantasma sempre 
comparece.”

Dentro de campo a torcida 
busca apoiar o máximo pos-
sível. Uniformizados, com 
faixas e alguns instrumentos, 
Trinca conta que os cantos de 
apoio costumam ser baseados 
nos mesmos utilizados pelas 
torcidas dos grandes times 
brasileiros. Mas há também as 
músicas próprias, as quais são 
criadas no improviso, durante 
os jogos. 

Com o incentivo das ar-
quibancadas, a parceria entre 
torcedor e jogadores é algo 
que aos poucos vem se es-
treitando. “Alguns atletas já 
reconhecem nosso apoio, vai 
nos agradecer após as parti-
das”, conta Henrique. 

Estrutura 
Trinca garante: a Terror 

Fantasma está longe de ter 
seu “trabalho” associado à 
violência e torcida foi criada 
apenas para apoiar o time 
dentro de campo e, quando 
necessário, cobrar medidas 
da diretoria. Ele lembra que, 

no começo do ano, chegaram 
a fazer um vídeo motivacional 
para os jogadores. “Muitos 
gostaram, chegaram comentar 
nas redes sociais”, diz. Mas 
também já “pegaram no pé” 
da diretoria, quando surgiram 
algumas notícias extracampo, 
consideradas negativas. 

Crescer e se tornar uma 
torcida reconhecida é o ob-
jetivo da Terror Fantasma, 
assim como foram outras 
uniformizadas do Primavera, 
como a Fúria Jovem, Pinga 
Pura e a Torcida do Alambra-
do. Porém, a Terror Fantasma 
está a um passo de se tonar a 
primeira torcida de Indaiatuba 
oficial, regulamentada pela 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF).  

Para isso, a Terror já vem 
providenciando fichas e car-

Após empatar em 1 a 1 
contra o Tupã, fora de casa na 
noite de quarta-feira, dia 25, 
o Primavera volta a jogar no 
Gigante da Vila amanhã, dia 
28. O confronto será contra 
o Cotia, às 15 horas, pela 15ª 
rodada da Série A3 do Campe-
onato Paulista.

No empate de 1 a 1 no 
meio da semana, o Tupã 
abriu o marcador no final-
zinho do primeiro tempo, 
com Samuel. O Fantasma 
da Ituana empatou apenas 
no segundo tempo, com o 
atacante Cris, que entrou na 

etapa final e, aproveitando o 
rebote dentro da área, deixou 
tudo igual para o Primavera. 

Já no sábado passado, dia 
21, o Primavera venceu o Na-
cional pelo placar de 1 a 0. O 
gol Tricolor foi marcado por 
Lucas Limão. 

Com a vitória no final de 
semana e o empate na quarta-
-feira, o Fantasma segue na 
zona de classificação e, com 
24 pontos, está na quinta colo-
cação. Já o adversário de ama-
nhã, o Cotia, é o 13º colocado 
com 18 pontos. (Confira abai-
xo a Classificação completa) 

teirinhas para credenciamento 
de novos torcedores, além de 
seu estatuto. Novas camisas 
e uma faixa também já estão 
a caminho. A documentação 
para a regulamentação e pos-
teriormente o cadastramento 
junto a FPF.

Para conseguir novos tor-
cedores, a Terror Fantasma 
utiliza de um meio rápido, sim-
ples e acima de tudo eficiente: 
a internet. Pelo Facebook a 
torcida divulga seu trabalho 
e busca trazer para o estádio 
mais torcedores. Atualmente 
a página Terror Fantasma tem 
220 membros. “Lógico que a 
boa fase do time faz com que 
nosso trabalho também seja 
reconhecido. Esperamos que o 
time suba para a A2 e a nossa 
torcida cresça cada vez mais”, 
ressalta Henrique.

JEAN MARTINS
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VILA AVAÍ  Primeira Divisão da Copa 
Loucos começa amanhã 

Exsa e Cruzeiro ‘brigam’ 
pelo título da Supercopa 

A Primeira Divisão 
da 13ª Copa Lou-
cos Por Esporte de 

Futsal tem seu pontapé ini-
cial amanhã, dia 28, com a 
disputa de cincos jogos no 
ginásio do Carlos Aldrovan-
di. A Segunda Divisão do 
certame também começa no 
fim de semana. Já a Terceira 
Divisão está sendo disputa-
da desde o começo do mês 
e chega a sua quarta rodada.

Estão na Primeira Di-
visão os seguintes times: 
Galát icos/Ópt icas  Life , 
Manchester/Croissant/JR 
Despachante, Flamengo/
Marquinhos Tintas, União 
Tribuna, Cebi Futsal, Sol-
-Sol, Meninos do G5, Bo-
russia/XII de Junho, Dina-
mite ATI e Futsal Futuro.

Os jogos da primeira 
rodada acontecem no Car-
los Aldrovandi. O primeiro 
duelo será entre Futsal Fu-
turo x Galáticos, às 13h20. 
Logo em seguida, a partir 
das 14h20, o Dinamite bus-
ca três pontos contra o Fla-
mengo. Às 15h10, o clássico 
no futsal local será entre 
Sol-Sol e União Tribuna.

Para fechar a primeira 
rodada, às 16 horas, o Man-
chester enfrenta o Meninos 
do G5; Borussia e Cebi Fut-

Equipe da Sol-Sol conquistou a última edição da Copa Loucos Por Esporte 

sal fecham a rodada.
Com base no regulamen-

to da competição, todos jo-
gam contra todos no mesmo 
grupo e em turno único, 
classificando-se as quatro 
melhores equipes para as 
semifinais. Os dois últimos 
colocado jogam a Segunda 
Divisão da 14ª edição do 
certame, que será disputada 
no segundo semestre deste 
ano. Na última edição do 
campeonato o grande cam-
peão foi a Sol-Sol.

A competição terá três 
meses de disputa. “Espe-
ro que tenhamos bons jo-
gos, que possamos evitar 
quaisquers  problemas e 
que novos atletas salonistas 

encantem a todos, elevando 
o nome da equipe do qual 
estiver vinculada”, ressalta 
o presidente da Aifa, Jonas 
Anhaia.  

Já os confrontos da Se-
gunda Divisão acontecem 
no ginásio do Rêmulo Zo-
ppi. Às 13h20, a Padaria 
Flor de Indaiá duela contra 
o Elite/Tigres Azuis. Logo 
em seguida, é a vez de NBF/
Padaria Líder e Parque In-
daiá entrarem em quadra. 
Às 15h10, o confronto será 
entre Grilos/Independente 
x Clube 9 de Julho. Na se-
quência, o Procam/Caprind 
joga diante do Schalke 83/
Tamandaré Tintas/Betão 
Motos. 

Terceira 
Na sua quarta rodada, a 

Terceira Divisão contará com 
cinco jogos na Sol-Sol. A par-
tida de abertura será entre Pri-
meiro Passo/JS Construções x 
Kautela FC. Logo em seguida, 
jogam EC Conquista x Projeto 
Restitui. Borussi B/Dedo de 
Moça/Cliniti e Une União Na-
cional jogam às 15h10. Logo 
em seguida, o embate será entre 
Ajax x R5/Colégio Meta. Já às 
16h50, o ML Informática/Mar-
quinhos Tintas faz o embate 
contra o CA Futsal.

Na última partida da rodada, 
mas no ginásio do Rêmulo Zop-
pi, APS Bolívia e União Audax/
Imobiliária F Lopes fazem o 
confronto das 16h50. 

Após quase três meses de 
disputa, a Supercopa Vila Avaí 
chega a sua decisão. Em campo, 
Exsa e Cruzeiro/Dinho Águas 
duelam pelo “caneco” do certame. 
O confronto decisivo acontece 
domingo, dia 29, às 11 horas, 
no campo da Vila Avaí. Antes, 
às 9h30, Amigos do Cachorrão 
e Croissant e Cia. "brigam" pela 
título de terceiro colocado. 

Este pode ser o primeiro título 
do Exsa. Já o Cruzeiro, quando 
ainda era Tsunami, conquistou a 
edição de 2009 da Supercopa Vila 
Avaí de futebol minicampo. 

Os dois finalistas garantiram a 
vaga na final no último domingo, 
dia 22, com a disputa das semi-
finais. No primeiro confronto, o 
Exsa goleou o time do Amigos 
do Cachorrão pelo placar de 6 

a 2. Já o segundo duelo foi um 
pouco mais disputado. Croissant 
e Cruzeiro empataram em 1 a 1 
no tempo normal e na cobrança de 
pênaltis deu Cruzeiro 4 a 2. 

Na grande final, caso ocorra 
um empate no tempo normal, o 
campeão será definido após co-
brança de pênaltis.

Amigos do Cachorrão (2010 
e 2014), União Tribuna (2004 e 
2005) e Mingardi e Elias (2011 
e 2012) foram os maiores ganha-
dores do certame, com duas con-
quistas cada. O primeiro campeão 
foi o Oximetal, em 2003. 

Em 2008, o título ficou com o 
Bacana Lanches/Jé Cabeleireiros. 
Um ano depois, o troféu ficou 
com o Tsunami. No ano retra-
sado, o Nova Aliança garantiu o 
“caneco”.  

DIVULGAÇÃO

DESTAQUE O tenista Vinícius Campitelli, do Clube 9 de Julho, sagrou-se 
campeão do Circuito Salles de Tênis e Squash. No confronto diante de 
Leonardo Martins, realizado na terça-feira, dia 24, Campitelli venceu 
por dois 2 sets a 1. Os jogos continuam no domingo, dia 29, com as 
finais nas categorias 35MC e 45MB. Ainda no mesmo final de semana 
acontecem jogos pelas categorias 35MB, 45MA, MC, PM e Feminino livre. 

DIVULGAÇÃO
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Ferroviário conquista o título da Copa Itaici
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

DESEMPENHO   DESTAQUE 

Supino fica em segundo
lugar na Copa São Paulo 

Tênis de mesa figura
entre os melhores do Estado

Dois mil e quinze já 
entrou para a história 
da equipe veterana do 

Ferroviário. No último domin-
go, dia 22, o time sagrou-se 
campeão da 2ª Copa Itaici Más-
ter 50/Grupo Marquinhos/Cor-
retora de Seguros, competição 
organizada pela Associação 
Indaiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa). Na grande final, 
diante do União da Vila, de 
Salto, o time de Itaici garantiu o 
“caneco” com a vitória de 3 a 0. 

A equipe local entrou em 
campo precisando da vitória, já 
que, com a melhor campanha 
durante a competição, o time 
saltense jogava com a vantagem 
do empate.

Na primeira etapa, apesar de 
o Ferroviário estar mais solto 
em campo e ter criada inúmeras 
chances de abrir o marcador, fal-

tava calma na hora de definir e a 
rede balançou apenas na segunda 
etapa.

Aos 20 minutos, enfim o 

torcedor do Ferroviário pode 
soltar o grito de gol. Após bela 
jogada, Mexicano recebeu a bola 
na entrada da área e acertou uma 

Equipe do Ferroviário conquistou, de forma invicta, o título da Copa Itaici Máster 50

“bomba” no ângulo, fazendo 
Ferroviário 1 a 0.

E o Ferroviário não parou por 
aí. Ao contrário, foi para cima do 
adversário e balançou as redes 
pela segunda vez. Após jogada 
rápida, Deusded recebeu a bola 
dentro da área e não teve dificul-
dades para fazer 2 a 0 para o time 
de Indaiatuba. 

Para sacramentar a vitória 
e consequentemente o título, o 
Ferroviário fez o terceiro gol aos 
33 minutos, quando estava com 
dois jogadores a mais em cam-
po. Numa jogada dentro da área, 
China pegou o rebote do goleiro 
e mandou para as redes. 

O Ferroviário não só conquis-
tou o título do certame, mas o fez 
de forma invicta. Na primeira fase, 
o time indaiatubano venceu três 
partidas e empatou uma. O empate 

foi na estreia, pelo placar de 1 a 1, 
contra a Faac. Depois foram só 
vitórias: 3 a 2 contra o Boca Junior 
A, 3 a 1 diante do Pró-Esporte e 2 
a 0 contra o Independente. 

Nas semifinais, o time voltou 
a vencer: 3 a 0 sobre o Boca 
Junior B, mesmo placar da final. 
Ainda em sua campanha vito-
riosa, a equipe marcou 15 gols e 
sofreu outros quatro. 

Premiação 
A competição também pre-

miou dois artilheiros: Macarrão, 
do Ferroviário, e Sérgio, do 
União da Vila, marcaram cinco 
gols cada. A defesa do União da 
Vila recebeu o troféu de defesa 
menos vazada. As premiações 
foram patrocinadas pela Empre-
sa do Marquinhos Corretora de 
Seguros. 

AIFA

A equipe de supino, da 
Secretaria Municipal de 
Esportes, conquistou a se-
gunda colocação no ranking 
geral por equipe, na disputa 
da Copa São Paulo. Ao todo 
foram oito medalhas, sendo 
cinco de ouro e três de prata. 
O campeonato aconteceu no 
último domingo, dia 22, em 
São Paulo.

Indaiatuba foi represen-
tada por dez competidores. 
Christiano de Jesus Martins 
ficou com o ouro na catego-
ria 105 kg Estreante, com 
a marca de 150 kg. O ouro 
também veio com Cristiane 
Silva, na categoria 72 kg 

Open e título de Melhor 
Atleta Feminina da catego-
ria, com 95 kg. 

O ouro também veio com 
David Henrique Oliveira, 
na categoria 74 kg Open 
Estreante, com a marca de 
100 kg. Evânio Rodrigues 
também venceu na 83 kg 
Open, com a marca de 185 
kg. Para fechar, o quinto 
ouro veio com José Leme 
Camargo (Neisão), na cate-
goria 105 kg Máster 3, com 
a marca de 125 kg.

As medalhas de prata 
vieram com: Luiz Adriano 
Nunes dos Santos, catego-
ria 93 kg Estreante, com a 

marca de 155 kg; Reinaldo 
Carvalho, categoria Espe-
cial, com a marca de 155 
Kg; e Samuel Rodrigues, 
categoria 66 Kg Open, com 
a marca de 115 Kg.

O próximo desafio da 
equipe será o Campeonato 
Paulista, em maio. “Espe-
ramos um melhor desempe-
nho, já que competimos com 
desfalque de alguns atletas 
nesta prova”, destaca Cris-
tina. “No Paulista, devemos 
estar com uma delegação 
mais numerosa e teremos 
também maior tempo de 
preparação física e técnica”, 
completa.

Os mesatenistas Guilherme 
Ifanger e Rodrigo Vital, da 
equipe da Associação Des-
portiva Indaiatubana (AD)/Se-
cretaria Municipal de Esportes 
colocaram Indaiatuba entre os 
melhores do Estado na cate-
goria. Eles conquistaram as 
respectivas segunda e terceira 
colocação, no 1º Ranking da 
Federação Paulista, realizado 
no último domingo, dia 22, 
em Jundiaí.

O grupo volta a competir 
no próximo domingo, dia 29, 
em Piracicaba, na 3ª etapa 
da Liga Paulista de Tênis de 
Mesa, sob o comando de José 
Mitsuo. 

A equipe terá desfalque de 

Ifanger, que atualmente ocupa 
o 2º lugar no ranking brasileiro 
e se prepara para tentar assumir 

a ponta na 2ª etapa do Circuito 
Nacional, entre os dias 9 e 11 
de abril, em Manaus/AM.

Tênis de mesa de Indaiatuba se destaca em competição estadual
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Cinema

CINDERELA - Lança-
mento - Aventura / Ro-
mance / Fantasia - Clas-
sificação Livre - 111 
minutos - DUBLADO - 
Quinta (26), Sexta (27), 
Segunda (30), Terça (31) 
e Quarta (1º): 15h20 / 
16h40 / 18h45 / 20h15, 
Sábado (28) e Domingo 
(29): 14h10 / 15h20 / 
16h40 / 18h45 / 20h15 - 
LEGENDADO - Quinta 
(26) a Quarta (1º): 21h15

O GAROTO DA CASA 
AO LADO - Lançamen-
to - Thriller de Suspense 
- Classificação 16 anos - 
91 minutos - LEGEND-
ADO - Quinta (26), Sex-
ta (27), Segunda (30), 
Terça (31) e Quarta (1º): 
16h00 / 19h40* / 21h50 
*Atenção: terça, dia 31, 
não haverá a sessão das 
19h40, Sábado (28) e 
Domingo (29): 15h00 / 
17h30 / 19h40 / 21h50

CINDERELA - Lança-
mento - Aventura / Ro-
mance / Fantasia - Clas-
sificação Livre - 111 
minutos - DUBLADO 
- Quinta (26), Sexta (27), 
Segunda (30) e Terça 
(31): 14h45 / 17h15 / 
18h55 / 21h30, Sábado* 
(28) e Domingo (29): 
13h45 / 14h45 / 17h15 / 
18h55 / 21h30 *Sábado 
também haverá uma ses-
são extra às 22h15, Quarta 
(1º): 14h00 (Cinematerna) 
/ 14h45 / 17h15 / 18h55 / 
21h30 - LEGENDADO - 
Quinta (26) a Quarta (1º): 
16h20 / 19h45

MEUS DOIS AMORES 
- Lançamento - Comédia - 
Classificação 12 anos - 90 
minutos - NACIONAL - 
Quinta (26) a Quarta (1º): 
15h40 / 18h40 *Aten-
ção: segunda, dia 30, não 
haverá a sessão das 18h40

Mais Expressão

Horóscopo de 27/03 a 02/04 por Alex Costa Guimarães

A comunicação espontânea, diversos documentos, pa-
peladas diversas, a troca de opiniões, a relação com seus 
irmãos, tudo isso estará fazendo parte dessa fase na vida 
do Ariano. O nativo precisa aprender a lidar com esses 
assuntos e ainda entender que algo dentro de si precisa 
mudar para que o progresso e o bem-estar permaneça

O taurino tem agora a capacidade de conseguir controlar 
aquelas ações que a seu ver estavam ocorrendo de forma 
desordenada, poderá ainda controlar atitudes confusas 
e algumas possíveis perdas financeiras que tendem a 
ocorrer, sua vida profissional sofre instabilidades, mas 
o nativo conseguirá organizar-se.

Novos amigos, novos projetos de vida surgindo, novos 
sonhos desenhando em seus planejamentos pessoais, 
enfim o momento é de renovar suas idéias e maneira 
de ver a vida e com isso sair de uma forma tradicional 
ou acomodada de viver as situações. 

Muita instabilidade profissional o nativo pode viver nessa 
fase. Sua saúde pode estar precisando urgentemente de 
aconselhamentos e até mesmo remédios. Isso pode afetar 
sua vida profissional. Gastos inesperados com sua saúde e 
algumas dificuldades em seus relacionamentos pessoais.

Alguns amigos do leonino estarão indo para longe ou 
simplesmente viajando para fora do país ou indo morar 
longe. Momento que o leonino precisa refletir um pouco 
sobre o que pretende fazer de sua vida profissional. Al-
guns leoninos entram em um período que podem viajar 
para longe.

O virginiano precisa se preparar para uma grande quan-
tidade de mudanças que estará sofrendo nesse momento. 
Estará vendo a vida com outros olhos e isso levará a 
melhor gerenciar seus problemas internos. Algumas 
dessas mudanças estarão relacionadas com sua vida 
profissional. Cuidado com sua saúde instável.

Muitas mudanças no trabalho do nativo, provavel-
mente novas oportunidades ou o crescimento pessoal 
é destacado. Momento para crescimento profissional. 
Dificuldades para trocar idéias com seu cônjuge ou sócio. 
Evite radicalismos.

Inicia uma fase onde o nativo estará um tanto quanto 
na dependência do seu companheiro conjugal ou sócio 
comercial. A vida social pode se tornar ativa nesse mo-
mento, mas o escorpiano precisa ter calma para não ser 
agressivo com as palavras nas reuniões ou encontros.

O sagitariano em geral pode sentir ímpetos de viver 
novas experiências, e buscar novos horizontes, isso pode 
ser um desafio para aqueles que têm um relacionamento 
estabelecido. O momento pode trazer novas amizades e 
um novo rumo em sua vida pode ser tomado.

Mudando sua forma de pensar o capricorniano está 
encontrando formas dentro de si para se libertar de 
amarras que já o prendem há tempos. Problemas 
dentro do lar, ou na família, ocorrendo mudanças 
inesperadas e muita paciência do nativo.

Momento que propicia muitos relacionamentos e 
nova visão da vida começa a aparecer para o nativo. 
Momento de tomada de consciência do que realmente 
importa em sua vida. Mente em transformação intensa 
e inesperada. Rompimentos podem ocorrer. Uma nova 
situação profissional começa agora.

Dificuldades com seus ganhos podem ocorrer nesse 
período, no entanto mudanças também são esperadas 
nos relacionamentos, uma estabilidade pode ocorrer 
meio que de forma acidental. Cuidado com sua saúde 
que não está forte. Evite estravagancias.

DOIS DIAS, UMA 
NOITE - Sessão especial 
do Cineclube Indaiatuba - 
Drama - Classificação 12 
anos - 95 minutos - LEG-
ENDADO -  Somente na 
Terça (31): 19h20 *Para 
este filme, ingresso único 
R$ 8,00

INSURGENTE - 2ª se-
mana - Ação / Ficção 
- Classificação 14 anos - 
119 minutos - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO 
- Quinta (26), Sexta (27), 
Segunda (30), Terça (31) e 
Quarta (1º): 19h15 / 21h35
Sábado (28) e Domingo 

(29): 14h35 / 19h15 / 
21h35

GOLPE DUPLO - 3ª se-
mana - Comédia / Ação - 
Classificação 14 anos - 105 
minutos - LEGENDADO - 
Quinta (26) a Quarta (1º): 
17h05

INSURGENTE - 2ª se-
mana - Ação / Ficção 
- Classificação 14 anos 
- 119 minutos - 3D - 
DUBLADO - Quinta 
(26) a Quarta (1º): 16h00 
/ 19h20 / 21h50 - CON-
VENCIONAL - LEG-
ENDADO - Quinta (26) 
a Domingo (29): 17h45 / 
20h30, Terça (31) e Quar-
ta (1º): 20h30

*Atenção: segunda, dia 
30, não haverá sessão da 
versão convencional leg-
endada

GOLPE DUPLO - 3ª se-
mana - Comédia / Ação 
- Classificação 14 anos - 
105 minutos - DUBLADO 
- Quinta (26) a Quarta (1º): 
15h20 - LEGENDADO - 
Quinta (26) a Quarta (1º): 

21h00 *Atenção: segunda, 
dia 30, não haverá a sessão 
da versão legendada

TINKER BELL E O 
MONSTRO DA TERRA 
DO NUNCA - 5ª semana 
- Animação - Classifica-
ção livre - 76 minutos - 3D 
- DUBLADO - Somente 
Sábado (28) e Domingo 
(29): 14h00
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Leilão realizado pela Congesa em 
prol da Volacc é um sucesso

Tarde de Chá da Afasfa  

Parque Mall o 2º Sebrae Móvel hoje

Desfile Mágico no Polo Shopping
6ª Encontro Infantil de Capoeira do IC 

Sessão especial para mamães 
(e papais) com bebês até 18 meses 

Le Triskell - Menu 1.000 Chefs Good 
France - A Gastronomia Francesa se 
tornou patrimônio da humanidade

Show Rock in Heart - 20 anos da 
Volacc

Em mais uma iniciativa de caráter social, a Congesa con-
tribuiu de forma concreta com a continuidade dos projetos das 
Voluntárias de Apoio no Combate ao Câncer (Volacc), que 
incluem a construção de sua sede própria. No último sábado, 
dia 14, a diretoria da construtora entregou à entidade um cheque 
no valor de R$ 43.770,12 referente à quantia líquida arreca-
dada no Leilão Solidário de móveis e objetos do apartamento 
decorado do Winds, que foi encerrado para a chegada de um 
novo lançamento.

A Associação São Francisco de Assis (Afasfa) realizou um 
chá beneficente, com bingo, em prol da associação. O Clube 16 
de Janeiro ficou lotado, com os (as) bingueiros (as) de plantão, 
todos querendo ajudar e também a ganhar os brindes no bingo. 
A apresentação foi da Rosinha da Radio Jornal.

A van do Sebrae Móvel volta a estacionar em Indaiatuba 
hoje, dia 27. Com orientações sobre gestão empresarial, abertura 
de negócio, como sair da informalidade, entre outros temas. Os 
analistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro 
Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) atenderão gratuitamente a 
população das 10h às 16 horas, na Praça de Eventos do Parque 
Mall. O shopping fica na Rua das Primaveras, 1.050, no Jardim 
Pau Preto, e conta com estacionamento gratuito. 

Como sempre os Fernandos, Logar e Estevan, arrasaram nova-
mente. Com um desfile mágico, com algumas das noivas que estarão 
presentes na feira encantada que acontece de hoje até domingo, entre 
os dias 27 e 29, no mesmo local. Um desfile encantador, com coisinhas 
diferentes e belas, que alegraram ao público presente, que diga-se de 
passagem era muito. Parabéns pelo evento, meninos. Parabéns também 
Vlademir Seneme, pela decoração, a todos os envolvidos neste evento, 
e um parabéns mais que especial a nossa linda Miss Indaiatuba 2015, 
Ester Coutinho, que estava simplesmente um escândalo de linda.

O Indaiatuba Clube realiza amanhã, dia 28, a partir das 
13h30, a sexta edição do Festival Infantil de Capoeira, evento 
direcionado para crianças de até 12 anos que praticam essa 
arte marcial.

Sob a supervisão do Mestre Claudinei, professor de Capoeira 
do IC, o encontro tem como objetivo a integração e a troca de 
conhecimento entre os participantes das diversas escolas e gru-
pos que anualmente visitam o clube para poder praticar essa arte.

O Topázio Cinemas e o Polo 
Shopping trazem a 3ª edição do 
projeto “Cinematerna” na próxima 
quarta-feira, dia 1º de abril, as 14h00, 
com o filme Cinderela, que foi esco-
lhido pelas mamães de Indaiatuba 
em enquete através do site www.
cinematerna.org.br. Para participar, é 
só acessar o site e se cadastrar.

Para esta sessão, a sala de cine-
ma é especialmente adaptada para 
receber as mamães (e papais) com 
seus bebês:
- Estacionamento para os carrinhos;
- Luzes suavemente acesas;
- Ar-condicionado e som reduzidos;
- Trocadores dentro da sala;
- Monitoras voluntárias para ajudar 
as mamães presentes.
Os ingressos para esta sessão são os 
de tabela do dia, e na quarta-feira 
custam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia. 

Mil e trezentos chefs, mil menus, 150 países de cinco con-
tinentes... Estes são os principais ingredientes da grande festa 
da gastronomia francesa "Goût de France- Good France", 
que aconteceu em 19 de março. Um jantar seguindo os rituais 
franceses foi servido neste dia  nos quatro cantos do planeta. No 
Rio de Janeiro e em São Paulo, famosos chefs franceses "botam 
a mão na massa" com propostas que casam os ingredientes 
tradicionais da França com os regionais brasileiros. E o nosso 
Le Triskell, aqui de Indaiatuba, não deixou por menos. Um 
jantar selecionadíssimo foi servido, contendo Entrée: Terrine 
de Gelinha de Angola com pistaches, mesclum de brotinhos 
ou Vol au Vent de Frutos do Mar sobre Julianne de legumes; 
Plat Principal: Filé de Robalo ao coulis de pimentões "Tian" 
de legumes e purê rustico ou "Blanquette"de Vitelo de leite a 
moda de Paul Bocuse; Fromage; Trio de queijos franceses com 
baguette rústica; Dessert: "Gâteau" mousse dechocolate amargo 
com pera. Vinhos servidos: Espumente Chandon Brut; Borde-
aux branco, Marquis des Bois; Côtes de Provence Romance, 
vinho rosé; Bordeaux tinto, Château Haut Fourat; Bourgogne 
tinto, Cuvée Latour; Porto, Dona Antónia reserva.

As Voluntárias de Apoio no Combate ao Câncer (Volacc), entidade 
que cuida de pessoas com câncer, realizou na noite de sexta-feira, 
dia 20, no salão social do Indaiatuba Clube, o show beneficente 
Rock in Heart, comemorando os seus 20 anos de trabalho. O evento 
muito, mas muito bom, foi realizado pelas bandas Unha Encravada e 
Confraria D'Asdrovina, que enlouqueceram o público presente, que 
dançou até não poderem mais. Dona Joana Joly foi homenageada pelo 
seu lindo e incansável trabalho na Volacc, junto a suas volaquitas. A 
família, os amigos e os colaboradores marcaram presença na linda 
e grandiosa festa.

Os bebês têm entrada franca.
Demais espectadores também são 
bem-vindos (vovós, vovôs, tias, 
babás, amigos), cientes que a sala é 
preparada da forma descrita acima.
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Victória Camily de Oliveira Salvador

Vá conhecer o Colégio Episteme, que fica na Rua Leopoldo Sombini, 
105, no Jardim do Valle. Telefone: 3875-0189

Pedro marcou um golaço ao comemorar seu aniversário, ao lado de sua 
família, no Balacobaco Buffet Infantil

Lorena comemorando um aninho. Parabéns!

Caio comemorando seu primeiro aniversário. Parabéns!

A pequena Sara se aventurou na tirolesa do Balacobaco Buffet infantil, 
no encontro de ex-alunos da Fiec realizado no último sábado, 21

Professor Zeca e seu filho Leonardo com 
Paulo Ricardo, técnico da categoria de base 
do Cruzeiro Esporte Clube
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Vânia, Fábio e Henrique na Pizzaria Babbo Giovanni

Sofia, Ivenive e Giulia no Restaurante Verona

Família Berton no Restaurante Verona

Patika, José Flavio, Correa, França e Gaúcho no Restaurante Verona

Melo e Marcelo, do Grupo GP Segurança, no restaurante AçafrãoHellen e Daiane, do Sindicato Secom, no restaurante Açafrão

Angelina e João no Restaurante Dom MaxAntonio e Junior da Junior Materiais para Construção no Restaurante Dom Max



Frozen Café 
da  Casa da Esfiha. 

Não existe nada 
melhor!
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Coleção Gardenia muito em breve Nova coleção Outono Inverno

Pepis: bandas deste final de semana

Croasonho

Le Luh Salão de Festas e Le Luh Kids, sucesso! Decoração

Máquinas e Acessórios

A melhor aula de Dança de Salão é na Luciana Castro Studio Fit. Rua 
Siqueira Campos, 662, telefone: (19) 3318-4300

O Le Luh é o mais novo espaço para eventos em geral inclusive kids, deslumbrantes. Fiquei 
encantada! É lindo demais! O salão é enorme, com capacidade para mil pessoas, com estrutura 
completa para transformar seus eventos particulares ou corporativos em momentos inesquecíveis. 
Elegante, decorado com classe e bom gosto, avarandado com portas de vidro, pilares arquitetô-
nicos e muito charme. Conta com projeto paisagístico e de iluminação especial para produção 
de fotos, estruturas multimídia com telões, sonorização com isolamento acústico, climatização 
total, cozinha profissional, gerador de energia e sala da noiva com SPA. Um luxo! O Le Luh fica 
em local nobre da cidade ao lado da Prefeitura. Ligue e informe-se no 3392-6063/ 3017-0917

Para a felicidade das futuras noivas, A Nova Loja vai receber 
em breve a coleção Gardênia da Center Noivas, com maravilho-
sos vestidos de noiva em diversos modelos e padronagens. E não 
deixe de conferir a nova coleção Outono/Inverno, moda jovem, 
de todos os tamanhos, para você presentear no Dia das Mães

Hoje, dia 27, Banda Rock 
Express. Amanhã, dia 28, 
Thales e Diego e Santa-fé 
& Cristiano e Domingo, dia 
29, João Carlos e Alexandre. 
Vai ser um sucesso, não 
perca!

Quando você preci-
sar decorar sua casa, não 
se esqueça da Adelaide 
Decorações. Especialis-
ta em cortinas, persia-
nas, colchas e almofa-
das e também oferece os 
últimos lançamentos em 
papel de parede, pisos 
laminados, toldos e telas 
mosquiteiras. 

Ligue já e agende 
seu horário.

Vá conferir os excelentes preços de máquinas domésticas e 
gabinetes que a Olimaq oferece. Não deixe de conferir! Rua Sol-
dado João Carlos, 2.000, atrás da Fundituba. Fone: 3935-3634

Fui almoçar esta semana no 
Croasonho. Super croasonhos 
com diversos recheios maravi-
lhosos, super crocantes. O de 
filé mignon com cinco quei-
jos, divino! Para a sobremesa, 
croasonho recheado de choco-
late branco, preto e morango, 
coberto com chocolate preto. 
Amei! Como disse meu filho 
“uma verdadeira perdição”. 
Adorei! O Croasonho fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 
756 – Fone: 2516-1015. Pa-
rabéns João e sócio. Sucesso!

Ediléia Fernandes no Festival Gastronômico Cruzeiro no Mediterrâneo

Casamento de Carla Soares e Douglas Barros, é a "A Nova Loja" home-
nageando seus clientes!

A  V i t o r e l l o 
acaba de receber a 
nova coleção Ou-
tono/Inverno com 
uma variedade in-
crível de modelos 
maravilhosos, de 
todos os tamanhos. 
A hipe promoção 
“Mês das Mulhe-
res”, vai até na 
terça: coleção Ve-
rão com 30% off, 
biquínis 50%, Fit-
ness 20%, vestidos 
longos a partir de 
R$ 59,90 e vestidos 
curtos a partir de  
R$ 39,90. Não dá 
pra perder!!!
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Em seis meses de parceria, já são mais de 260 mil clientes 
cadastrados no programa Netpoints (programa de fidelidade 
com foco no varejo), oriundos das lojas São Vicente e Arena 
Atacado. Senhor Marcos Cavicchiolli, diretor geral da rede São 
Vicente Supermercados e Arena Atacado, e Carlos Formigari, 
presidente da Netpoints, em evento na cidade de Nova Odessa

Tatiane e Adriano, da Atento Seg, estiveram presentes no 
happy hour com amigos, realizado pelo Cleber da Machine's

Eva Maria comemora com amigas o sucesso do desfile em 
sua loja da Rua XV de Novembro

Jonas realizando sua sessão de Criolipólise. A Criolipólise  
elimina até 30% da camada de gordura. Acesse a fan page e 
Instagram, conheça todos os procedimentos estéticos que a Zen 
Spa e Estética tem para você!! Fone: (19) 3016-4925

É amanhã, dia 28, 
Workshop Beleza e Se-
dução, da Coach em 
Relacionamentos Luzia 
Bittencourt. Acesse o 
site, clique em Loja Vir-
tual e faça sua inscrição 
(Aceitamos cartão de 
crédito). www.luziabit-
tencourt.com.br - What-
sapp: (19) 99131.0103 

Leonardo Menezes com-
prou um Ray Ban Justin e 
ficou de visual novo!! Parti-
cipe da Promoção Tri Legal 
da Óptica Márcio, recorte 
o cupom ao lado, preencha 
e leve até a loja. Participe e 
concorra!!

Alisamento dos Cabelos sem Formol (usamos produto a 
base de tanino, com laudos aprovados pela Anvisa). Acesse a 
fan page Rubi Salon por Andrea Fonseca e agende um horário. 

Anderson e Uilza Amaral, presidente da ONG Bolha de Sa-
bão, prestigiando a Tarde de Prêmios realizada pela Associação 
São Francisco de Assis

Silvana e o netinho Lucas

As proprietárias da A Nova 
Loja, Jane e Vânia Albertini, 
com a mãe, curtindo o belo 

evento realizado pela empresa 
Loggar

Kelly Marchi com o cantor Jill Reis que encantou a todos com sua bela voz

A linda Miss Indaiatuba, 
Ester Coutinho, desfilando 
para A Nova Loja

Almoço Gaúcho no Clube 9 de Julho

Indaiatuba Expo Noivas
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Will Rufino e Emily Barcelli

Nayara, Esther e Natalia Joly, ajudando na organização do evento que 
comemorou duas décadas de existência da Volacc

Venha conhecer os melhores óculos 
na Óticas Carol. Estamos também 
no Parque Mall de Indaiatuba

As consultoras Daniela Aquino e Na-
taly Aires, durante ação no colégio 
Rodin

Sílvio Oliveira, presidente da Volacc, com as voluntárias que contribuem 
com o trabalho da entidade

Vá conhecer a Barbearia do Márcio. Rua Pe. Bento 
Pacheco, 2.366. Tel (19) 3016-9833, 9934-4609 ou  
99396-3138

Os melhores produtos com o preço justo. Só no Lukinha dega, que fica 
na Avenida Eng. Fábio R Barnabé, 4.346 - Telefone 3016-0921 e 3392-
9222

Bilin, Vera, Gustavo, Marcelo, Simone e Lulia no Almoço Caipira do Clube 9O melhor croissant só na Croasonho. Avenida Presidente Kennedy, 756. 
Mais informações pelo telefone (019) 2516-1015

Paulo e Ester, proprietários da Todeschini Indaiatuba, no lançamento 
da Nova Coleção. Como a sua casa tem que ser?

Familia Sassi  comemorando seu aniversario na Sabor+Sabor

Isabela Garofalo e Larissa Mariotto no trote do 
Terceirão

Equipe Espaço Camila Medina

Aluna Gabriela Montenari, do Terceirão, premiada 
pela colocação em primeiro lugar no Simulado Enem

Dani e Zé, proprietários do Tuia Café, que fica na Rua Pedro Gonçalves, 
406, no Centro. Mais informações pelo telefone 3392-7337

Colégio Objetivo Indaiatuba faz entrega de doação de mate-
rial escolar à Associação Beneficente Abid       

A aluna do Objetivo,  Letícia da Silva 
Silveira, comemora aprovação na USP

Aluna Gabriela Figueirinha, ganhado-
ra do kit Yázigi, com a consultora de 
vendas Daniela Aquino
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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 (Exce-
lente 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
SL00082 – Cidade Nova – Salão Térreo – Frente p/ Av. 
Itororó -  AU: 65m² c/ banheiro, cozinha planej c/ fogão, 
2 salas – R$ 1.800,00 + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Pre-
mium Office – Complexo Comercial c/ Torres Comer-
ciais 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
CA01130 – Pq. das Nações – 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem – R$ 1.250,00 + Iptu
CA00660 – Vila Furlan – 2 dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 1.300,00 + Iptu
CA00850 – Pq. das Nações – Sobrado - 2dorm(sendo 
1 c/ armários), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz c/ 
armários, lavand, churrasq, garagem coberta 2 carros 
– R$ 1.400,00 + Iptu
CA01093 – Res. Guarantãs – Cond. Fechado – 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz, 
lavand, churrasq, garagem – R$ 1.600,00 + Cond + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 
dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, 
coz, lavand, wc de empregada, garagem – R$ 1.600,00 
+ Cond. + 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

CA00502 – Casa Bella – Condomínio Fechado – 
3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e 1 dorm c/ armários), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand 
c/ armários, churrasqueira, garagem 2 carros – R$ 
2.300,00 + 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
CA00053 – Green View – Cond. Fechado – 
4dorm(sendo 2 suites c/ armários), escritório, sala 2 
amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, churrasq, 
garagem – R$ 3.950,00 + Cond + 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
AP00447 – La Spezia – Apto Novo – portaria 24 hs 
- 2dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz, 
lavand, varanda gourmet, garagem – R$ 1.350,00 + 
Cond + Iptu
AP00472 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro - 
2dorm(sendo 1 c/ armário), sala 2 amb, coz c/ 
armários, wc social, lavand, garagem – R$ 1.200,00 
+ Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville -  Área de Lazer Completa, 
Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social, coz, lavand, garagem – R$ 1.200,00 + 
Cond + Iptu
AP00477 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro – Portaria 
24hs, salão de festas, sala de ginástica -  3dorm c/ 
armários(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz 
planej, lavand, garagem – R$ 1.400,00 + Cond + Iptu
AP00473 – Centro - 2dorm(sendo 1 suite c/ armário), 
sala 2 amb, coz planej, wc social c/ box e gabinete, 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$ 2.200,00 + 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 condicionado, 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 améri-
ca, 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, churras-
queira, wc externo, dorm de empregada, aquecimento 
solar, cisterna para reuso de água, escadas em 
mármore travertino – R$ 980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 
315m² - Ótimo Acabamento – Alto Padrão - 4 suites c/ 
armários(sendo 1 c/ closet e hidro), sala de tv, estar e 
jantar, coz planej, lavand c/ armários, piscina, espaço 
gourmet, dorm e wc de empregada – R$ 1.500.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto 
Padrão - 4suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, 
cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de home Theater, sala de TV, escada revestida 
c/ porcelanato importado, churrasqueira, vestiário, 
quarto de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento 
solar, paisagismo, acabamento em porcelanato – 
Consulte-nos

CASAS 

CA01032 – Jd. Morumbi – Casa Nova - 2dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem 2 carros – R$ 215.000,00
CA01121 – Jd. dos Colibris – Casa Nova – Ótimo Acaba-
mento – 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 locali-
zação - 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, churrasquei-
ra 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, la-
vand, 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 ban-
cário) – 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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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.

CA09944 CHACARA AREAL - AT.700m² AC.400m² 
- 3 SUITES / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ. / 2WC 
/ AS / HOME / EDÍCULA / PISCINA / CHUR. / ESTU-

DIO / GAR.4 VAGAS. R$ 1.050.000,00

GL00214 JD.TROPICAL - GALPÃO COM 300m² / 
2 ESCRITÓRIOS / 4WC / MEZANINO / RECUO 8 

VAGAS. R$ 750.000,00

SL01491 JD.CALIFORNIA - SALÃO COM 80m² / 
COZ. / 2WC / FRENTE ENVIDRAÇADA / RECUO 2 

VAGAS. R$ 4.200,00 + IPTU

CA09946 MONTREAL RESIDENCE - AT.150m² AC.105m² 
- 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ.AMER. / WC / AS 

/ EDÍCULA / CHUR. / GAR.1+1 VAGAS. R$ 470.000,00

SL00970 CENTRO  -  SALÃO COM 180m² / COZ. / 
3WC / ÁREA EXT. 

R$ 700.000,00 OU R$ 3.000,00 + IPTU

AP02480 ED.DUETO DI MARIAH - AU.140m² - DU-
PLEX MOBILIADO -  4 DORM. + ARM.(2 SUITES) / 

WC / SALA 2 AMB. / COZ PLANEJ. / GAR 3 VAGAS. 
R$ 950.000,00

CA09972 PORTAL DE ITAICI - AT.360m² AC.200m² 
- 3 DORM.(2 SUITES) / SALA 2 AMB. / COZ. / 2WC / 

AS / EDÍCULA / CHUR. / PISCINA / GAR.2+2 VAGAS. 
R$ 4.000,00 + COND. + IPTU.  

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

COND. + IPTU

CA09939 JD.UMUARAMA - AT.171m² AC.142m² - 2 
DORM.AMPLOS(SUITE) / SALA / COZ.AMPLA / WC / 

AS / EDICULA (1 COMODO) / GAR.3 VAGAS. 
R$ 350.000,00

GL00208 DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUS-
TRIAL COM 500m² / 2WC / ESCRITÓRIO / COPA / 
FUNDOS COM 2WC E COZ. R$ 7.500,00 + IPTU

CA06891 PORTAL DAS ACACIAS - AC.130m² - 2 DORM.PLANEJ.(SUITE 
PLANEJ.) / SALA + BALCÃO FIXO DE VIDRO  / COZ.PLANEJ. / 2WC 

PLANEJ. / AS / GAR.2 VAGAS / CHUR. / COND.COM SALÃO + CAMPO 
FUT. + PLAYGROUND. R$ 450.000,00 OU R$ 2.000,00 + 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

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 JD HUBERT, 2 Dorm Sala 
Cozinha, Wc, Lavanderia E Garagem
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, Chur-
rasqueira (Piso Inferior)
R$1100,00 JD COLIBRIS, 2 Dorm, Sala,C 
ozinha, 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 Garagem
R$1200,00 JD ELDORADO, 2 Dorm, Sala, 
Cozinha, Wc E Garagem.
R$1200,00 ALDROVANDE,2 Dorm, Sala, 
Cozinha, Wc E  2 Garagens
R$1200,00 LAURO BUENO, 3 Dorm, Sala, 
Cozinha, Wc E Garagem 2 Autos.
R$1200,00 VILA PIRES DA CUNHA, 2 
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 OLINDA, 2 Dorm, Sala, 
Cozinha, Wc, Garagem.
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$1350,00 ALDROVANDE, 2 Dorm Sala 
Cozinha, Banheiro E Garagem .
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, Cozinha, 
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 
Planejados,3 Suites, 4 Salas, Cozinha 
Planejada,Copa,Despensa,Ban.emprega-
da,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, Ban-
heiro, 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, Garagem, 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, Coz-
inha, 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 Ser-
viços, 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, Co-
zinha e Banheiro.
R$ 2.700,00 – ITAICI – 2 Dorm. 
Sendo 1 Suíte, Cozinha, Área de Ser-
viço, 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 BOU-
GANVELLE  – 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 Elé-
trico 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, Quin-
tal, 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, Chur-
rasqueira, 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, Garagem, 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, (AR-
MÁRIOS) 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. Maria Dulce – R$ 750.000,00 – AT: 300m² AC: 
190m² - 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área gourmet, 
churrasqueira, piscina, garagem p/ 02 carros.
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. Ekko Houses (Sobrado) – R$ 480.000,00 – AC: 
125m² - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha planejada, 
wc, lavabo, A.S, área de churrasqueira, SPA, garagem 
p/ 02 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 
dorms (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, 
cozinha, A.S. c/ varanda, 01 vaga na garagem.

TERRENOS

Centro – AT: 323m² - R$ 516.000,00 (Ótima Locali-
zação)
Cond. Paradiso – AT: 490m² - R$ 495.000,00

Cond. Santa Clara – AT: 450m² - R$ 430.000,00
Rec. Internacional de Viracopos – AT: 5.840m² - R$ 
370.000,00
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
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)

*Cond. Montreal Residence – Vários lotes a partir 
de 150m².

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, pai-
sagismo, playground, campo, piscina, poço artesiano, 
casa de hóspedes.
Cond. Vale das Laranjeiras – R$ 900.000,00 – AT: 
3.000m² AC: 280m2 – 04 suítes com armários, sala 
02 ambs., cozinha planejada, despensa, A.S, garagem 
coberta 02 carros, pomar.
Sítio Elias Fausto – R$ 850.000,00 – AT: 32.000m² - 
Casa sede, salão de festas, casa de caseiro, lago. Ac. 
Permuta em imóvel de Indaiatuba.
Terras de Itaici – R$ 650.000,00 – AT.: 1.000m² AC.: 
205m² - 03 dorms (2 Suítes), cozinha, sala de estar, 
sala de jantar, wc, piscina, área gourmet c/ churrasueira, 
pomar, garagem.
Colinas I – R$ 480.000,00 – AT:1.000m² AC: 250m² - 
03 dorms (01 suíte), sala, coz.,A.S, varanda e garagem.
Mosteiro de Itaici – R$ 450.000,00 – AT: 2.500,00 AC: 
90m² – 01 dorm (01 suíte), sala, sala de jantar, cozinha, 
escritório, garagem.

LOCAÇÃO

-Imóveis Residenciais-

Casa (Sobrado) - Cond. Portal de Itaici - R$ 5.500,00 
- 04 dorms (01 suíte master), wc social, cozinha mobi-
liada, sala de jantar, sala 02 ambientes, AS, piscina, 
churrasqueira, garagem.
Casa (Sobrado) Cond. Amstalden – R$ 5.500,00 + 
cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte master c/ armários), 
sala 02 ambs., cozinha, área gourmet c/ churrasqueira, 
piscina, garagem.
Casa (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, cozi-
nha, 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.
Chácara – Cond. Vale das Laranjeiras – R$ 3.000,00 
+ cond. + IPTU – 04 suítes com armários, sala 02 
ambs., cozinha planejada, despensa, A.S, garagem 
coberta 02 carros, pomar.
Casa (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.
Casa (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.
Casa – Jardim Brasil – R$ 1.700,00 + IPTU – 04 dorms, 
WC, escritório, sala 02 ambs., copa e cozinha, edícula, 
02 vagas na 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 – Ed. Ana Maria – R$ 1.200,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte), WC planejado, cozinha 
planejada, sala 02 ambs., varanda gourmet, 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 - Re-
cepção 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, GAL-
PÃO 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 FARIA 
LIMA – CA02616
01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, 
QUINTAL SEPARADO.
R$750,00 + IPTU

JD CALIFORNIA CA02601
02 DOR, COZ, WC, LAVAN + ES-
TACIONAMENTO QUE CABE CA-
MINHÃO, 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 GARAGEM.
R$ 1.230,00(IPTU INCLUSO)

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

JD. JULIANA- AP00675
03 DOR, SALA, COZ,WC, LAVAN 
E 01 VAGA.
R$ 1.100,00+COND+IPTU 

JD. JULIANA – AP00674
03 DOR (01 C/ ARM), SALA, COZ 
PLAN, WC, A.S E 01 VAGA.
R$ 1.200,00+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 
GARAGEM.
R$ 275.000,00 AT: 250M² AC: 65M²

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

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

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

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

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

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 (ESTACIONA-
MENTO 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 PORTÃO ELETRONICO. 
R$ 1.800,00+ IPTU 

ITAICI- CA02726
SUPERIOR: 03 SUITES (02 C/ CLO-
SET). 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, QUIN-
TAL 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. 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

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 SEPA-
RADA E 01 VAGA P/ MOTO.
R$ 200.000,00

JD. ALICE- AP00669
02 DOR, SALA, COZ C/ ARM, WC, LA-
VAN 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 VAGAS, 
VARAN GOURMET C/ CHUR, AQUECI-
MENTO Á GAS E LAZER COMPLETO 
R$ 361.000,00

V. SFEIR – AP00664
02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN, DES-
PE 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 ele-
trônico, garagem para 2 carros.
COD.376 – VL.SUIÇA – 3dorms(1st com closet), 
sala de estar, jantar, tv, coz. c/ armários, dispensa, 
lavanderia, 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, chur-
rasqueira, portão eletrônico, garagem para 6 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS 
CASAS E TERRENOS

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

COD.359  –  V ISTA 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.727 – TERRAS DE ITAICI – R$680 MIL  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, copa, wc, 
piscina, churrasqueira.
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.
SI.907 – BURU – R$550MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
2 lagos e nascente.

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 COMER-
CIAL – cima: 4sts, baixo: recepção, 3sts, coz, lavabo, 
quintal grande com garagem.
CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL OU RESIDEN-
CIAL 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, chur-
rasqueira, 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.
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.
JD.PRIMAVERA – R$1.100,00 – 2dorms(1st), sala 
2 ambientes, 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.
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CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, 
coz planejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de 
garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com ara-
marios, sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas 
de garagem.

CHÁCARAS

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, churras-
queira, piscina.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 30m², wc, bancada 
com armários e espelho.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 100m²
VL.GIORGINA – R$1.500,00 – 60m² + 20m², wc.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e 
duas portas de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 2 wc, 
piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 – 130 m², wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m², wc, área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m², coz, escritório, 2 wc, 
porta de vidro.
JD.MORADA DO SOL – R$2.800,00 - 150m², wc
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, wc.
CENTRO – R$ 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. Planeja-
da, 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$230 MIL – 150m², com planta aprovada 
para comercio, fundos e laterais fechados, garagem para 4 carros. 
VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².
TE.46 – COND.VIENA – R$280 MIL – 324m².

CHÁCARAS
      
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.723 – VACURI – R$650 MIL – 3dorms(2sts), sala de estar, 
jantar, TV, coz.planejada, lavabo, varanda, lavanderia, dorm ewc 
de empregada, piscina, churrasqueira, ar condicionado, portão 
eletrônico, garagem

CH00249 – VALE DAS LARANJEIRAS: 2.600M² AT. 
250M² AC. 3 DORMS S/ 1 SUIT. C/ CLOSET, SALA, 
COZ. PLANJ. ESCRT. CAMPO DE FUT. PISCINA, 
CHURRQ. R$ 1.000.000,00 

TERRENOS: 
TE00197 – JD. PANORAMA: (JD. DOS IMPERIOS) 
150M² AT. R$ 110.000,00 
CH00221 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. R$ 
260.000,00 
TE00184 – ESPLANADA: (MARIA DULCE) 376M² 
AT. R$ 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. DOS COLIBRIS: 150M² AT. 64M² 
2 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC. 
R$ 265.000,00 

CH00253 – ITAICI: 5.000M² AT. 250M² AC. 4 
DORMS S/ 2 SUITS, SALA 3 AMB. COZ. LAVAND. 
WC, DISPENS. EDC. CAMPO DE FUT. PISCINA, 
CHURRQ. + AREA GOURMET R$ 1.300.000,00 ( 
ESTUDA PROPOSTA ) 

TEMOS VARIOS SALÕES E GALPÕES 
COMERCIAS CONFIRA!!! 

ESTAMOS CADASTRANDO 
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO - 3016-2888

CA00842 – JD. MONTE VERDE: 125M² AT. 90M² 
AC. 3 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, PORTÃO 
ELETR. GARAG. R$ 300.000,00 
CA00831 – ESPLANADA: 300M² AT. 100M² AC. 1 
DORM. SALA, COZ. WC, CHURRQ. R$ 395.000,00 
CA008813 – VILA SUIÇA: 300M² AT. 170M² AC. 
3 DORMS S/ 2 SUITS. SALA, COZ. WC, ESCRIT. 
EDIC. PISCINA, CHURRQ. R$ 630.000,00
CA00836 – JD. SÃO PAULO: 370M² AT. 280M² AC. 
3 DORMS, SALA 3 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. 
WC, LAVABO, ESCRT. PORTÃO ELETRO. QUAR-
TO DESPJ. PISCINA, CHURRQ. R$ 700.000,00

CHÁCARAS: 
CH00218 – REC. INT. DE VIRACOPOS: 1.000M² 
AT. 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, R$ 
530.000,00 
CH00234 – TERRAS DE ITAICI: 3 DORMS S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. WC, PISCINA, GARAG. R$ 60
0.000,00                                                       
CH00232 – COLINAS DO MOSTEIRO: 1.000 M² 
AT. 180M² AC. 3 DORMS, S/ 2 SUITS, SALA, COZ. 
COPA, LAVAND. WC, PISCINA, 
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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$2.200,00 cada 
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LOCAÇÃO.
4 Cômodos – Jd. Paulista I R$ 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 

Salão 70 m², 01 wc, no centro próximo a praça 
Rui Barbosa .
1.800,00 + IPTU +  água + luz

Sala 70 M², wc, recepção  frente Maison D' 
Parc.
1.400,00 + água + luz + IPTU.

Kintnet Jd. Nova Indaiá bem próximo ao 
Shopping Polo com 01 vaga garagem a partir 
de R$ 700,00 + Cond. + IPTU.

Imóvel comercial centro próximo ao sho-
pping JARAGUÁ 6 salas, 04 wc espaço 
excelente com ótima localização
R$ 6.000,00 + IPTU

Salão Jd Morada do Sol 285 m² 2 wc sendo 
um adaptado para deficiente, copa, cozinha, 
vagas para estacionamento, localização 
excelente
R$ 7.000,00 + IPTU

VENDA E LOCAÇÃO

Sobrado Jd. Regina com 3 dorm. sendo um 
suíte banheira hidromassagem armários pla-

nejado, sala dois ambientes, lavabo, cozinha 
com armários planejado, área de serviço, 
churrasqueira, garagem para 3 (três) carros.
Locação R$ 2.500,00  Venda R$ 636.000,00

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

Sobrado Jardim Itamaracá 3 dorm sendo 
uma suíte, sala,cozinha, área de serviço, 
garagem coberta 2 carros
R$ 300.000,00

Casa Jardim Bela Vista Térreo 01 dorm, 
sala,cozinha americana, piscina churrasqueira 
Piso Superior 3 dorm.
R$ 375.000,00

Casa Jardim Hubert AT. 150 m² AC. 106 M² 
3 dorm, 2 wc, sala, área de serviço
R$ 370.000,00 

Casa Jardim Monte Verde  AT. 125 m² 3 dorm 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço
R$ 345.000,00

LOCAÇÃO
R$ 1.400,00 Apartamento Jd. Alice: 2 dor-
mitório, sala, cozinha, 1 vaga de garagem + 
condomínio R$385,00 (negocia)
R$ 1.000,00 Morada do Sol:   1 dormitório, 
wc social, sala, cozinha e lavandeira, gara-
gem p/ 1 carro. Fundos (1ª locação) agua 
e luz individual.
R$ 1.700,00 Jd. Santiago:  3 dormitórios, 
sala cozinha, wc, com vista para a piscina e 
quadra. Garagem para 2 autos. (Condomínio 
e água incluso no valor)
R$ 1.100,00 Jd. Paulista:  2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, área de luz, sem 
garagem (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$ 85 mil Salto Jd. Laguna: lote de 170 m², 
aceita Corola ou Honda Civic.
R$ 84 mil Jd. Barcelona: lote de 150m².
Jd. Vila dos Eucaliptos Salto: entrada + 
Parcelas, consulte- nos
R$ 33 mil Jd. Sabias: aceita Carro Moto 
até 750 cilindradas + parcelas de R$ 975,00
R$ 127 mil Jd. Morada do Sol: Lotes de 
125m² com ótima topografia, próximo ao 
parque ecológico.

VENDAS
R$ 165 mil Cocais I: 2 dormitório, sala e co-
zinha, wc social, 1 vaga de garagem coberta, 
Aceita financiamento.
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 
imóveis e uma parte em dinheiro
R$ 195 mil Morada do Sol: 1 dormitório wc 
social e cozinha, entrada p/ vários carros, 
Aceita financiamento e terreno como parte 
da negociação
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia nos fundos ga-
ragem coberta. Aceita terrenos apartamento.
R$ 250 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 Finan-
ciamento.
R$ 250 mil Jd. Primavera: 1 dormitório, sala 
e cozinha. Excelente Localização. Aceita 
imóvel de menor valor
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 
dormitórios 1 suíte, wc social, sala e cozinha, 
garagem para 2 autos, área de churrasco. 
Aceita Financiamento.
R$ 235 mil Morada do Sol: lote de 250m² - 3 
dormitório, sala e cozinha. Amplo espaço 
na frente.
R$ 220 mil Morada do Sol: lote de 250m² - 1 
dormitório, sala e cozinha. Amplo espaço 
na frente.
R$ 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 supe-
rior, 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. 
R$ 290 mil Elias Fausto: 1124 m² - 1 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc social, piscina de 8X4, 
próximo ao centro, Aceita Casa em Indaiatuba.
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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. 

02 DORMS E GARAGEM (02 VAGAS) - R$ 1.300,00 
+ IPTU - RES. MONTE VERDE - CA07783.

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

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

03 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA E GARA-
GEM (03 VAGAS) – R$ 1.850,00 – JD. COLONIAL 
– CA07162.

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

03 DORMS (01 SUÍTE C/ CLOSET), SALA 02 AM-
BIENTES, COZ. PLANEJADA, ÁREA GOURMET C/ 
CHURRASQUEIRA E 02 VAGAS P/ CARRO - R$ 
2.900,00 + COND + IPTU – COND. BELLE VILLE 
ITAYCY – CA07803.

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 SA-
LAS, COZ. PLANEJADA C/ FOGÃO E GELADEIRA, 
PISCINA, 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. 
CAROLINA – AP0071.

03 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA E GA-
RAGEM (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 AMBIEN-
TES, COZ. PLANEJADA, DEPENSA E GARAGEM (04 
VAGAS) – R$ 5.000,00 + COND + IPTU - MOBILIADO 
- ED. HAMPTON GARDENS – AP01027.

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 + CONDOMÍ-
NIO + 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, QUIN-
TAL AMPLO E GARAGEM - R$ 2.500,00 + IPTU – 
CENTRO – CA07226.

SALÕES E SALAS

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

SALÃO C/ 100M², WC P/ DEFICIENTE, QUINTAL C/ 
CHURRASQUEIRA E PIA, RECEPÇÃO, 03 SALAS 
C/ ARMÁRIO E 02 WCS - R$ 5.000,00 + IPTU - AV. 
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. MO-
RADA DO SOL - SL00699.

GALPÕES INDUSTRIAIS

GALPÃO A/C 5.023,74 M ², A/U 11.677,26 M²,  RECEP-
ÇÃO, GUARITA, ESCRITÓRIOS E DOCA  - R$ 16,00 O 
M² + IPTU – DIST. COMERCIAL MARTINI - GL00262.

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

GALPÃO A/T 2.000 M² SENDO A/C 1.650 M², REFEI-
TÓRIO EXTERNO, 02 ENTRADAS SEPARADAS E ES-
CRITÓRIOS - 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 
EMPRESARIAL 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 E GARAGEM P/ 2 CARROS - A/T 
85,84 M² – R$ 200.000,00 - JARDIM MORADA DO 
SOL – NÃO ACEITA FINANCIAMENTO - CA07780

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

CASA 3 DORMS (1 SUITE), COZINHA AMERICANA 
E GARAGEM P/ 2 CARROS - A/T 125 M² E A/C 
105,86 M² - R$ 260.000,00 - JARDIM MORADA DO 
SOL – ACEITA FINANCIAMENTO – CA07777

CASA 3 DORMS (1 SUITE), COZINHA AMERICANA, 
QUINTAL E GARAGEM P/ 2 CARROS - A/T 150 M² 
E A/C 83 M² - PÉ DIREITO DE 3,5 M, PISO EM POR-
CELANATO - R$ 312.000,00 - JARDIM DOS COLI-
BRIS - ACEITA FINANCIAMENTO  E TERRENO 
COMO PARTE DE PAGAMENTO - CA07800

CASA 2 DORMS, CHURRASQUEIRA E GARAGEM 
C/ PORTÃO ELETRÔNICO - A/T 250 M² E A/C 130 M² 
- R$ 415.000,00 - JARDIM UMUARAMA – ACEITA 
FINANCIAMENTO – CA07806

CASA 2 SUITES, DESPENSA, EDICULA (03 DORMS 
E WC), PISCINA, CHURRASQUEIRA E GARA-
GEM P/ 4 CARROS - A/T 250 M³ E A/C 177 M² - R$ 
530.000,00 - JARDIM MONTE VERDE – ACEITA FI-
NANCIAMENTO - CA07769

CASA 03 SUITES (1 MASTER C/ CLOSET E HIDRO), 
2 SALAS, LAVABO, COZINHA PLANEJADA, PISCI-
NA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM P/ 4 CAR-
ROS - A/T 370 M² E A/C 280 M² - R$ 700.000,00 - 
JARDIM SÃO PAULO –ACEITA FINANCIAMENTO 
– CA07779

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

CASA EM CONDOMÍNIO MOBILIADA COM 3 
DORMS (1 SUÍTE), SALA 2 AMBIENTES, COZINHA 
PLANEJADA, EDÍCULA C/ CHURRASQUEIRA, PI-
SCINA E GARAGEM P/ 2 CARROS - R$ 530.000,00 
– CASA BELA – CA07559 – ACEITA FINANCIA-
MENTO

CHACARA 4 SUITES, 2 SALAS, COZ. PLANEJADA, 
COPA,  CASA DE CASEIRO, CHURRASQUEIRA, 
CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA POLIESPORTIVA, 
SAUNA, POMAR E GARAGEM P/10 CARROS - A/T 
6.344 M² E A/C 408 M² - R$ 900.000,00 - LAGOS DE 
SHANADU – CH00529 - ACEITA FINANCIAMENTO

CASA 3 SUITES (2 C/ CLOSET), COZINHA AMERI-
CANA, DESPENSA, ESCRITÓRIO, HALL DE EN-
TRADA, SALA DE ESTAR COM PÉ DIREITO DE 
6 METROS, CHURRASQUEIRA, LAVABO COM-
PLETO, JARDIM, PREPARAÇÃO P/ AR CONDI-
CIONADO, AQUECIMENTO SOLAR E GARAGEM 
P/ 4 CARROS - A/T 306,54 M² E A/C 207 M² -  R$ 
970.000,00 - MARIA DULCE – CA07805 - ACEITA 
FINANCIAMENTO

CASA 4 SUITES C/ ARMÁRIOS, CLOSET, HIDRO, 
2 SALAS, LAVABO, COZ. C/ ARMÁRIOS, DOR-
MITÓRIO E WC EMPREGADA, DESPENSA, PISCI-
NA C/ PREPARAÇÃO P/ AQUECIMENTO SOLAR, 
CHURRASQUEIRA, JARDIM DE INVERNO, AR 
CONDICIONADO, ESCRITÓRIO, AQUECEDOR SO-
LAR E GARAGEM P/ 4 CARROS - A/T 358 M² E A/C 
307 M² - R$ 1.500.000,00 - JARDIM AMSTALDEN 
RESIDENCE – ESTUDA PERMUTA - ACEITA FI-
NANCIAMENTO – CA07774

CASA 3 SUITES C/ ARMÁRIOS PLANEJADOS, 
CLOSET, HIDRO, COZ. PLANEJADA, DESPENSA, 
DORM E WC EMPREGADA, ESCRITÓRIO, LA-
VABO, PISCINA, CHURRASQUEIRA, CAMPO DE 
FUTEBOL, JARDIM DE INVERNO, AR CONDICIO-
NADO E GARAGEM P/ 4 CARROS - A/T 372 M² E 
A/C 498 M² - R$ 1.800.000,00 - VILLAGE TERRAS 
DE INDAIA – CA07684

CASA 4 SUITES C/ CLOSET, HIDRO, LAVABO, 
COZ. PLANEJADA, DESPENSA, PISCINA, CHUR-
RASQUEIRA, HOME, ESCRITÓRIO, AQUECI-
MENTO SOLAR C/ BOILLER PRESSURIZADO E 
CONTROLE DE TEMPERATURA, JANELA MOD-
ELO INTEGRADO C/ ACIONAMENTO NO CON-
TROLE REMOTO NOS DORMITÓRIOS E GARA-
GEM 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 GARA-
GEM P/ 10 CARROS - A/T 700 M² E A/C 840 M² - EX-
CELENTE ACABAMENTO / PISOS EM PORCELA-
NATO / MAÇANETAS ITALIANAS – R$ 3.600.000,00 
- HELVETIA PARK II – CA07767

APARTAMENTOS

2 DORMS  E 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA - 
A/U 69 M² - R$ 195.000,00 – ED. COCAIS I – ACEITA 
FINANCIAMENTO E PERMUTA – AP01032

2 DORMS (1 SUITE C/ CLOSET), SALA 2 AMBIEN-
TES, VARANDA GOURMET E 01 VAGA DE GARA-
GEM - A/U 72 M² - R$ 366.000,00 – ED. LA SPEZIA 
– ACEITA FINANCIAMENTO – AP01033

3 DORMS (1 SUITE), SALA 2 AMBIENTES, TER-
RAÇO GOURMET, PREPARAÇÃO P/ AR CONDI-
CIONADO E 02 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS 
- A/U 86 M² - R$ 480.000,00 – ED. SOHO – ACEITA 
FINANCIAMENTO - AP01026

3 DORMS (1 SUITE C/ CLOSET E HIDRO), 2 SALAS, 
COZ. PLANEJADA, ÁREA GOURMET E 02 VAGAS 
DE GARAGEM - A/U 107 M² - AR CONDICIONADO 
NA SALA E NA SUITE – R$ 750.000,00 – ED. CEN-
TRAL PARK - ACEITA FINANCIAMENTO - AP01034
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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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CASA 3dorms, 1wc, sala, cozinha, gara-
gem coberta para 2 carros, mais uma edí-
cula. R$1.800,00 Referência: CA00142

ÓTIMO APARTAMENTO com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc social, quintal 

e garagem para um auto. R$ 1.100,00. 
Referência: AP00053

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

suite com closet, sala, cozinha planejada, wc 
social, área de lazer completa. R$ 3.500,00 

REFERÊNCIA: AP00042

CASA COMERCIAL com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc social. R$ 
2.500,00 REFERÊNCIA: CA00145

EXCELENTE CASA em condomínio com 3 dormi-
tórios sendo 1 st master, sala dois ambientes, cozinha, 

wc social, duas vagas de garagem, churrasqueira e 
quintal. R$ 2.450,00 REFERÊNCIA: CA00149

APARTAMENTO em ótima, localização, próximo a 
saída da cidade de indaiatuba sentido campinas e salto 

com 2 dormitórios, wc, cozinha, as, sala, varanda, 
vaga para 1 auto.R$1400,00 REFERÊNCIA: AP00044

APARTAMENTO novo primeira locação 
próximo a av conceição com 2 dormitó-
rios, wc, as, cozinha, sala, vaga para 1 

auto.R$1.100,00. Referência: AP00045

APARTAMENTO com 3 dormitórios todos 
planejados sendo uma suite, sala, cozinha pla-

nejada, wc social, lavanderia, garagem para 
um auto. R$ 2.000,00 Referência: AP00035

JARDIM MARINA casa próximo ao centro 3 dorm, 
1 suíte, wc, , cozinha americana ,as, churrasqueira 
coberta ,sala ampla, garagem coberta para 2 auto.

R$400.000,00 REFERÊNCIA: CA00071

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$
65.000,00 REFERÊNCIA: TE00008

CHÁCARA com 3 dormitórios sendo 1 st com 
armários, sala, cozinha,wc social, garagem para vá-
rios autos, jardim, área de lazer com churrasqueira, 
piscina. R$ 700.000,00 REFERÊNCIA: CH00010

LOTES DE 150M apartir R$950,00 men-
sais mais entrada parceladas em até 3X 
R$3.333,33. REFERÊNCIA: TE00011

TERRENO COM EXCELENTE TOPOGRA-
FIA EM LOCAL privilegiado com 250 mts. duas 
casas no terreno com um quarto, sala e wc social 
cada.R$ 350.000,00 REFERÊNCIA: TE00013

RESIDENCIAL MONTE VERDE 3dorm, 
1sùite, cozinha, wc, sala ,vaga para 2 au-

tos. linda casa com acabamento de primeira 
.R$360.000,00 REFERÊNCIA: CA00070

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

pensa, 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

CHÁCARA EM CONDOMÍNIO COM 3 DOR-
MITÓRIOS sendo uma suite todos com armários, 

sala, cozinha planejada, lavanderia, varanda, 
churrasqueira, piscina, pomar e garagem para vários 

autos. R$ 600.000,00 REFERÊNCIA: CH00009

LOCAÇÃO

VENDA

OTIMA CASA no centro 3 dormitorio, 
1suite, sala, cozinha, garagem para 3 
auto. R$2.300 Referência: CA00134

EXCELENTE CASA COMER-
CIAL com 3 salas amplas, recepção, 

sala de espera, cozinha, wc social.
R$ 2.800,00 Referência: CA00152



Mais Expressão14B



15BMais Expressão



 

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 MecânicaAuto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

Beleza Celular Comida JaponesaCentro Automotivo

DecoraçõesCópiasConfeitaria Decorações



Mais Expressão 23B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Educação Infantil Elétrica Eventos

Ferro VelhoFotografia Funilaria e Pintura

Imobiliária LanchesJóiasInformática

Moda Feminina Moda Feminina PadariaLavanderia

Dentista



Mais Expressão24B

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 PPCM – Código 
15834: Graduação em Logística 
ou áreas afins. Experiência em 
follow up dos processos (recebi-
mento, expedição e abertura de 
ordem de produção). Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE SISTEMAS SÊ-
NIOR – Código 14426: For-
mação superior em Ciência da 
Computação ou áreas afins. 
Experiência na área de infraestru-
tura e sistemas. Inglês intermedi-
ário. Residir em Indaiatuba, Salto, 
Itu, Itupeva ou Jundiaí. 
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO – Código 14616: Desejável 
graduação. Desejável experiência 
na área financeira/faturamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DA QUALIDADE 
– Código 15016: Graduação 
concluída. Desejável experiência 
na área. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.  
ASSISTENTE DE MANUTEN-
ÇÃO – Código 15841: Formação 
Técnica em Mecânica, Elétrica 
ou Eletrônica. Experiência na 
área de manutenção. Residir em 
Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE TINTAS – Có-
digo 15853: Desejável formação 
Técnica em Química. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE COZINHA – Códi-
go 15787: Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – 
Código 15708: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Curso de empilhadeira. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
– Código 16082: Ensino Funda-
mental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
EMBALADOR/EXPEDIDOR – 
Código 15022: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE ALMO-
XARIFADO – Código 15846: 
Graduação em Logística ou áreas 
afins. Experiência na função. Co-
nhecimento em cálculos de áreas, 
volumes ou mecânica. Residir na 
região de Indaiatuba. 
ENCARREGADO DE EXPE-
DIÇÃO – Código 15845: Gra-
duação completa. Experiência 
na função. Conhecimento no 
sistema SAP. Residir na região 
de Indaiatuba. 

Mantenha seu cadastro atualizado em nosso site:
www.globalempregos.com.br

Você poderá visualizar a vaga de interesse e candidatar-se 
à ela conforme código mencionado abaixo.  

Rua Bernardino de Campos, 358 
Centro - F. 3875-6564 

CADASTRE SEU CURRICULUM NO SITE: 
www.grupoproficenter.com.br 

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER INDAIATUBA
OS INTERESSADOS CADASTRAR CV ATRAVÉS DO 

NOSSO SITE: 
WWW.GRUPOPROFICENTER.COM.BR

MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO GRUPO 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

ADVOGADO(a): Experiência na Área 
Cível- Procon, direito do consumidor, 
contratos.  Conhecimento na área 
trabalhista, (não precisa ser, espe-
cialista).Preferência que resida em 
Salto, Itu e Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/JARDINEIRO: 
Manutenção Predial ( hidráulica, 
limpeza de calhas, limpeza de gre-
lhas, 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 can-
teiros de flores, adubação, aplicação 
de veneno,limpeza de árvores e 
palmeiras, etc)
AJUDANTE DE PRODUÇÃO:Com 
experiência em executar tarefas que 
necessitam de grande esforço físico.
ANALISTA DE RH:Conhecimento 
em Departamento Pessoal  - Cartão 
Ponto, Folha de pagamento, holeri-
tes, rescisão, e demais rotinas de de-
partamento pessoal.Curso superior.
ASSISTENTE DE RH :Experiência na 
área  de recrutamento e seleção (ope-
racional e administrativa).Profissional 
habilitada e que dirija sem restrição, 
para visitas em clientes.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: 
Experiência em Elétrica, Hidráulica, 
Manutenção Predial e Limpeza de 
piscinas e jardins para fazer manu-
tenção em chácara de festas, com 
disponibilidade de horários.
ASSISTENTE DE LOGISTICA: Com 
experiência em transportadora ira 
realizar Expedição Fiscal, Emissão 
de CTe/CTRC.
ASSISTENTE DE VENDAS: Com 
experiência em Indústria. Para atuar 
no setor de Vendas, Pós Vendas e 
Pedidos.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com 
experiência e disponibilidade para 
atuar 4 horas por dia, irá trabalhar 
em Indústria.
CAMAREIRA:Experiência em Hote-
laria, arrumação e limpeza. Disponi-
bilidade de horário, folga semanal.
COZINHEIRO LIDER:Experiência 
em cozinha industrial no comando 
de equipe.Disponibilidade é para o 
3º turno.
DESIGNER DE SOBRANCELHA:-
Com experiência na função e cursos 
na área.Disponibilidade de horário.
Salário fixo +comissão.
NUTRICIONISTA: Para atuar na 
área de  qualidade (experiência em 
sistema de qualidade –ISO9000).
Visitar as Unidades e verificar se o 
cumprimento  das normas e práticas 
estão sendo cumpridas dentro dos 
padrões de qualidade exigidas pela 
normas 
OPERADOR CNC/DOBRADEIRA: 
Vasto conhecimento em operação 
de CNC/DOBRADEIRA.
PNE:Possuir Laudo Medico para 
atuar como auxiliar de Produção.
SUPERVISOR  DE VENDAS: Res-
ponsável por analise de vendas, 
preços e negociações, prospecção, 
visitas externas, auxilio aos vendedo-
res.Conhecer matemática financeira, 
Pacote Office, Internet, Excel.

ENCARREGADO DE LABORA-
TÓRIO – Código 15843: Gradu-
ação completa. Conhecimento 
em interpretação de desenhos e 
diagramas complexos. Conheci-
mento em Normas Técnicas sobre 
ensaios de concreto. Residir na 
região de Indaiatuba.
EXPEDIDOR – Código 16218: En-
sino Médio completo. Experiência 
na função. Curso de Empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO 
– Código 15782: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
INSPETOR DE QUALIDADE 
– Código 16216: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Conhecimento em metrologia. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
LABORATORISTA – Código 
15844: Desejável formação su-
perior. Experiência na função. Co-
nhecimento dos tipos de concreto e 
seu controle de qualidade. Residir 
na região de Indaiatuba. 
LAMINADOR – Código 15778: 
Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
MONTADOR DE CLICHÊ – Códi-
go 15854: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
OPERADOR DE EXTRUSORA 
DE RAÇÃO: Desejável Ensino 
Médio completo. Experiência em 
extrusora de ração. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
– Código 16162: (PCD - Opor-
tunidade para Pessoa com Defi-
ciência): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 
– Código 16088: Graduação em 
Engenharia ou áreas afins. Expe-
riência em gestão de produção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO MECÂNICO – Código 
15084: Formação técnica em Me-
cânica. Experiência com máquinas 
do segmento Têxtil. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TRAINEE – Código 23392: Gra-
duação em Engenharia Florestal, 
Madeireira ou áreas afins. Dispo-
nibilidade para atuar em Cáceres/
MT ou Redenção/PA.  

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) - Com 
experiência na função.Disponibilidade de 
horário. 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 DE PRODUÇÃO – Para trabalhar 
em lavanderia Industrial com customização 
de roupas. Ensino fundamental. Com ou sem 
experiência. Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horários.
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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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS
RUA: VOLUNTÁRIO JOÃO DOS SANTOS, 795 – 

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

AJUDANTE 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 CUSTOS SE-
NIOR Com Graduação Com-
pleta em Administração de 
Empresas, Ciências Contábeis 
ou Economia, inglês intermedi-
ário, domínio pacote Oficce e 
conhecimentos sistema SAP 
módulo CO, com experiência 
na rotina da área. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto. Resi-
dir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE TI Com Gra-
duação Completa em Ciências 
da Computação, Engenharia 
ou Administração de Empre-
sas, inglês avançado, com 
experiência na função e ter 
trabalhado com sistema SAP 
módulo MM e SD. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR DE MANUTEN-
ÇÃO Com Ensino Médio Com-
pleto e curso do Senai de Me-
cânica. Residir em Indaiatuba.
ENCANADOR INDUSTRIAL 
Com Ensino Fundamental 
Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA 
Candidato cursando a partir 
do 2º semestre Tecnólogo em 
Logística, com conhecimentos 
em informática. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TÉC. SEGU-
RANÇA DO TRABALHO Cur-
sando a partir do 1º módulo, 
com conhecimentos em infor-
mática e  possuir disponibili-
dade para estagiar por 06:00 
hs. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. 
GERENTE DE VENDAS CO-
MÉRCIO TRAINEE Com Su-
perior Completo, com experi-
ência na função em vendas a 
varejo E atendimento à clien-
tes. Residir em Indaiatuba. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFI-
CO Ensino Médio Completo, 
desejável Ensino Técnico em 
Artes Gráficas, com experiên-
cia na função possuir conheci-
mentos em impressão em sa-

cos de papel com visor. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE LOGÍSTICA Cur-
sando Superior em Logística, 
com o curso de Operador de 
Empilhadeira e possuir expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO Ensino Médio Completo, 
curso do Senai e NR 35, com 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIO-
NAL Cursando Ensino Médio, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE DOBRA-
DEIRA CNC Candidato com 
Ensino Médio Completo, com 
experiência em leitura e in-
terpretação de desenhos, 
operação e programação de 
máquinas. Residir em Indaia-
tuba e Salto.
PORTADOR DE NECESSI-
DADES ESPECIAIS Can-
didato com Ensino Médio 
Completo, desejável experi-
ência na área de produção 
ou administrativa. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
PORTEIRO(A) Com Ensino 
Fundamental, com experiência 
na função e disponibilida-
de para trabalhar em escala 
12x36. Residir em Indaiatuba.
PSICÓLOGA (O) Candidata 
com Graduação Completa, 
com experiência na função 
em indústria,  aplicação e 
avaliação de testes psicológi-
cos, desejável conhecimentos 
no sistema SAP. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
SELECIONADORA DE PES-
SOAL Graduação em Psi-
cologia, com experiência em 
recrutamento e seleção, di-
nâmicas de grupo, aplicação 
e avaliação de testes psicoló-
gicos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
SOLDADOR MONTADOR 
TIG Com Ensino Médio, com 
curso de Solda, experiência 
na função. Residir em In-
daiatuba. 
VENDEDOR DE LOJA SHOP-
PING Com Ensino Médio, não 
é necessário experiência na 
função, possuir disponibilidade 
de horário em escala 6X1. Re-
sidir em Indaiatuba 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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CLASSIFICADOS

Adquira já sua casa própria com 
entrada R$1.844,00 e parcelas de 
R$744,00. Agende já sua entrevis-
ta. F: 98143-3149
C a s a  T e r r a  M a g n a  -  R $ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, piscina, 
180,00 m² const., 360,00 m² útil. 
Aceita permuta em apartamento 
na cidade  F. 98144-9224 
CECAP – CA02616 - 01 D., sala, 
coz, 01 WC, A.S e quintal separado 
R$ 880,00 F. 3875-2215 Imobiliária
Centro - 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 - 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, as, churrasqueira, portão ele-
trônico,2 vaga de garagem R$360 mil. 
F: (19) 98136-7331 CRECI 74.092
Cidade nova I: Excelente casa 
com 3 D. sendo 1 suíte, sala copa 
e coz., lavand., piscina garag. 
p/ 2 carros (Aceita permuta por 
chácara) R$ 600 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Cocais I: 2 dormitório, sala e cozi-
nha, wc social, 1 vaga de garagem 
coberta, Aceita financiamento R$ 
165 mil. 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Cond. Fechado Casa Bella - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz. planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garag. R$ 
500.000,00 F.3834-8948

Cond. 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 - LOCAÇÃO R$ 
2.600,00 (incluso cond.). F: Dalva 
(19) 99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com 
Cond. Montreal - OPORTUNIDA-
DE - Casa no Cond. Montreal R$ 
420.000,00 - 3 D., sendo 1 suite, 
1 banheiro, sala e 2 vagas de 
garag. - AT 150 m² AC 104m² F. 
98372-0000
Cond. Montreal Residence - Casa 
c/ 03 dorms (01 suíte), todos com 
armário, cozina planejada, churras-
queira – R$ 480.000,00 a vista. F: 
Rafaela (19) 98830-6863 rafaelav.
imoveis@hotmail.com
Cond. Montreal Residence – 
Casa c/ 03 suítes, cozinha planeja-
da, área gourmet com churrasquei-
ra, wc, despensa – R$ 550.000,00 
a vista (Aceita Proposta. F: Ra-
faela (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

Jardim Bom Principio - 3 dorms 
sendo1 suite 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 pagamento – 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
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. Regina - 03 dorms (01 suíte), 
sala 2 amb;coz; wc social 2 va-
gas. Tratar c/ proprietário. F: (19) 
99444-9415

Cond. Vista Verde - OPORTUNI-
DADE - R$ 450.000,00 - 3 D, sendo 
1 suíte, 1 banheiro, sala e 2 vagas 
de garag. - AT 175 m² AC 105 m² 
F. 98372-0000
Condomínio Amstalden Resi-
dence - 3 suites, 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
Condomínio Belle Ville Itaycy 
- com portaria e segurança 24 
horas,com salão de festas, play-
ground, área gourmet, piscina, 
excelente localização e vizinhança. 
Casa com 03 dormitórios sendo 
uma suíte com closet, sala de estar 
e jantar, cozinha com despensa, 
lavanderia, wc social, churras-
queira e 02 vagas de automóveis. 
Acabamento em porcelanato. Área 
construída 106 m2. Área total 122 
m2. F: (11) 98441-6965
Guarujá (Enseada) – 03 suítes, sala 
02 amb., coz. com AE, lavand., área 
de lazer completa com piscina 5x5 AT/ 
300m² AC/ 300m² R$ 1.000.000,00.
(Casa situada na Av. Atlântica. Permu-
ta por imóvel de igual valor no Mosteiro 
ou Vale) F. 99887-7771 
Imóvel Comercial: Av. Pres. 
Vargas AT: 780m² AC: 760m² 
R$ 3.000,000,00. F. 3885-3538/ 
98854-9454
Itamaracá: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia nos 
fundos garagem coberta. Aceita 
terrenos apartamento, R$ 250 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.

Jd. Monte Verde - R$ 260.000 - 
Sobrado com 2 D., sala 2 amb., 
coz., wc, área de serviço, garag. 
p/ 3 carros, Doc. ok, aceita financ., 
aceita troca por chácara em condo-
mínio em Indaiatuba. F. 3935-1142/ 
99113-7429
Jd. Morada do Sol - 2dorms, sala, 
copa, coz, wc, as, varanda, quintal, 
2 salas comerciais, wc, garagem 
para 2 carros. R$ 370 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Primavera: 1 D., sala e coz. 
Excelente Localização. Aceita 
imóvel de menor valor R$ 250 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Jd. Valença: Linda casa, 3 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.
M. Sol – rua 23 - belíssima casa 
com 02 D., sendo 01 suíte, sala, 
coz.,  wc social, lavand., garag. 
p/02 autos em estrutura p/ sobra-
do. 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 pavimento 
superior e sala, copa, coz. e área 
de churrasco e garag. p/ vários 
autos no pavimento inferior. Do-
cumentada. Aceita financ. R$ 
230.000,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
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

Morada do Sol: 2 D. 1 suíte, 
sala, sala de estar, coz., wc social 
lavand., área de churrasco na parte 
superior, acabamento todo em 
Porcelanato sanca no teto, Aceita 
Financiamento. R$ 310 mil F: 3017-
6659, 99301-7320, 99758-1971.
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 descoberta para 
02 carros - R$ 200.000,00 (Aceita 
financiamento). F: Dalva (19) 
99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com 
Morada do Sol: 1 D. com suíte, 
sala e coz. conjugada, entrada p/ 
vários carros, Aceita financiamento 
R$ 215 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971.
Morada do Sol: 2 D., sala, coz., 
wc, garag. Aceita Financ. R$ 250 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971
Morada do Sol: 3 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$ 255 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, lavande-
ria coberta nos fundos garagem, 
Aceita carro, van, terreno, estuda 
parcelamento R$ 170 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/ Teresi-
nha Creci 118013
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. das Nações – R$349 MIL – 3 
dorms(1st), sala, coz, wc, as, 
garagem para 2 carros. F: (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Pq. Indaia – 4 dorms,sala,coz,2 
wc, garagem por R$380 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Procurando Imóvel? Realize o 
sonho da casa própria. Não perca 
esta oportunidade, casa, aparta-
mento, terreno, construção. Ligue 
já! F: (19) 99524-7645
Salto Jd. Rondon: 2 D., sala e coz. 
Aceita financ. R$ 180 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.

Quer comprar sua casa, financiar 
ou vender e está sem tempo? 
Ligue pra mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 94*2168/ 
3935-1372
Res. Amstalden - R$ 850.000,00 
- Casa 3 suítes, sala 2 amb., com 
área de luz, coz. planejada, piscina, 
churrasq., edícula com wc fechada 
em vidro, 4 vaga, AC 230 m² At 367 
m² F. 98372-0000
Salto Jd. Eldorado: 4 casas sendo 
2 dorm, sala, cozinha e wc social 
garagem para 1 carro em cada 
casa, tudo individualizado R$ 450 
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 dorms, 
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
Cecap – CA02616 - 01 D., sala, 
coz, 01 WC, A.S e quintal separado 
R$ 880,00 F. 38752215 Imobiliária
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CLASSIFICADOS
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
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
Vila Brizola - 1 cômodo em so-
brado, piso superior R$350,00. F. 
98911-8191
Vl. Maria Helena - CA0562 - 120 
m² - 3 D. (1st c/ closet), sala 2 
amb., cz. americana, WC, AS, 
WC ext.,  varanda gourmet, 2 
vagas garag. R$ 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 part ir  de R$20.000,00 mil 
Entrada + R$ 800,00 Parcela. 
UNIDADES LIMITADAS. F: Jor-
dão Freitas - (19) 98261-6100 
- Whatsapp
Apto - Florianópolis (Itapema) 
– mobiliado, 03 D., (01 st), sala, 
coz., lavand., churrasq. na va-
randa 130m² R$ 420.000,00 F. 
99887-7771
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/ proprietário. F: 
(19) 99444-9415

Villagio D`Amore - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. (sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Casa em Cond. em frente ao 
Polo Shopping c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz, WC, garag. 
R$ 1.600,00 + Cond + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Casa toda mobiliada em Cond. 
Fechado c/ 2 D., sala, coz., WC e 
área de lazer c/ piscina. R$ 1.700 
+ Cond + IPTU F. 3016-2888 Kelly
Centro - CA02361 - Casa de 
fundos - 02 dor, sala, copa, coz, 
01 wc, quintal. Edícula 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., varanda, escrit. 
planej., cz. planej., despensa, 
AS planej., quintal,  edícula c/ 
churrasq., piscina, sauna, chur-
rasq. 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., 
lavabo, 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

Cond. Vista Verde – CA0224 - 120 
m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., escrit., 
cz. planej., WC, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Carolina – Apto. com 03 
dorms.(01 suíte), sala, cozinha e 
garagem (02 vagas) - R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU. F: 3935-7666
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, churrasqueira 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. Paulista: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, área de luz, 
sem garagem (casa nova) R$ 
1.100,00. F: 3017-6659, 99301-
7320, 99758-1971.
Jd. Portal do Sol - CA0622 - 250 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 1 
vaga garag. R$ 1.100,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 D., 
1 suíte planejada , 1 lavabo , sala 
dois amb., garag. para 4 carros , 
coz. Planej. , lavand. F. 7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 1 
suíte, sala, coz planejada, WC, ar 
cond. no dorm,  garag. R$ 1.900,00 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Morada do Sol: 1 D., wc social, 
sala, coz. e lavand., garagem p/ 1 
carro. Fundos (1ª locação) agua e 
luz individual R$ 1.000,00 F: 3017-
6659, 99301-7320, 99758-1971.
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., sendo 
2 suíte, sala 2 amb, coz, lavabo, 
garag. 1.600,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly

Centro - Apto novo, 2 dorm. sendo 
1 suíte, banh. social, sala 2 amb. c/ 
sacada, coz., lavanderia, garagem 
coberta, portaria 24H. Tratar (19) 
3834-6222 ou (19) 98394-0038
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 Morada 
do Sol: apto reformado com pintu-
ra e piso novos, 02 dormitórios. R$ 
180.000,00 e aceita financiamento. 
Contato: 9.9976-9814 Fabiane 
Jd. Morumbi - 2dorms,sala de 
estar e TV,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem coberta R$138 
mil. F:(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Pau Preto – OPORTUNIDADE 
- 3 D., sendo 1 suíte, 2 vagas de 
garag., 2 salas, D., com armários 
planejados, coz. planejada, área 
de serviço, D. e WC de serviço  R$ 
650.000,00  F. 98372-0000
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.
TROCO: Apartamento Novo de 
3 dormitórios no Vila Verde, 
1 suite, 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
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 gourmet, 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 varan-
das, 2 WC, cz. planej., AS, 2 VG. R$ 
1.400,00 + Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Place View - AP0382 - 80 
m² - 3 D. (1 st / arm.), WC, sala 
02 amb., cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 vagas ga-
rag., 1 vaga p/ moto. R$ 2.900,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Place View - AP0684 - 80 
m² - 3 D. (1 st), sala 2 amb., WC, 
cz. planej., AS, 2 vagas garag + 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
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

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 ga-
rag. 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
Edifício Wando: 2 dormitório, sala, 
cozinha e lavandeira, 2 vagas de 
garagem. R$ 1.200,00 + R$ 300,00 
condomínio. 3017-6659, 99301-
7320, 99758-1971.
Jd. Alice: 2 dormitório, sala, 
cozinha, 1 vaga de garagem, 
condomínio R$385,00 (negocia) 
R$ 1.400,00 F: 3017-6659, 99301-
7320, 99758-1971.
Pinheiros - SP - Apto na Rua 
Joaquim Antunes, 17º andar, 
mobiliado, quarto, suite, sala, va-
randa, lavabo, cozinha americana 
de frente c/ varanda, 48 m². F: (19) 
99778-3646 c/ Juliano

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 - Vila Maria Helena - 
SA0072 - 62 m² - copa, WC, 
sacada. R$ 1.950,00 + IPTU F. 
3392-0333

Aluga - American Park Empresa-
rial - GA0030 - 1259 m² - Galpão 
Industrial. Entre em contato para 
mais informações. R$ 20.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Aluga - Centro- SL00189 - salão c/ 
02 wc, lavan, quintal. R$ 2.000,00 
+ IPTU F. 38752215 IMOBILIÁRIA
Aluga - Cidade Nova I - SL0061 
- 40 m² - Possui 1 WC. R$ 900,00 
+ IPTU F. 3392-0333
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 - 
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
Centro – Sala comercial com me-
zanino, 1 vaga de estacionamento, 
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 comercial, 24 de 
maio 100 m² - R$ 5.000,00 00 F. 
7829-3854 / Id 55*94*16871.

Dist. Ind. Recreio Campestre 
Jóia - Galpão A/C 212 M² com A/F 
182 M² E 02 Wcs - R$ 3.100,00 + 
IPTU. F: 3935-7666
Jd. Colonial: Excelente salão co-
mercial R$ 1.200,00 F: 3017-6659, 
99301-7320, 99758-1971.
Jd. Paulista: Salão Comercial, área 
de 157m², excelente para academia, 
Igreja, mercado, galpão, etc. Av. 
Anhangabaú R$ 3.800,00 F: 3017-
6659, 99301-7320, 99758-1971.
Locação galpão industrial At: 
1200m² AC: 900m² R$ 18,00 m² 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Marg. Parque Ecológico - R$ 
2.700,00 Escritório comercial, sen-
do 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 comerciais - 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 localização 
F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais 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

Área -Videira - AT: 04 Alqueires 
- R$ 100,00P/M². F: Dalva (19) 
99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com



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. 
Tupo por R$150,00. F: 98250-9625 
c/ Roseli

Vendo ou troco por carro ou moto 
de menor valor C4 Pallas 2008 
completo automático banco de 
couro. Falar com Marcelo (19) 9 
7405-0228

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

Técnica de Enfermagem com 
experiência e referências oferece-
-se para banhos e cuidados para 
idosos F. 3318-0814 / 99426-5729

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, pisci-
na, 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 gramado, 
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.

Área Industrial frente p/ rodovia - 
200.000m² F. 3885-3538/ 98854-9454

Vendo Sítio – Indaiatuba (es-
trada Indaiatuba/ Itupeva) – 20 
alqueires a R$ 10,00m² frente para 
rodovia. F. 99887-7771
Aluga - Cond. Terras de Itaici 
- 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 Laranjeiras 
- 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
Cardeal - SP - 1000m² - cercada, 
poço artesiano comunitário a 05 
km do centro. Documentação: 
contrato de compra e venda R$ 
55.000,00 + parcelas de R$ 600,00 
p/mês. F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Chácara (terreno) em Elias Faus-
to, 1800mt com agua e luz, doc 
contrato de compra e venda. 
Valor R$ 80.000,00. Tratar 19 
99302-3777
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 
Elias Fausto: 1124 m² - 1 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, 
piscina de 8X4, próximo ao centro, 
R$ 290 mil Aceita Casa em Indaia-
tuba. 3017-6659, 99301-7320, 
99758-1971.

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 garag. 
R$ 650.000,00. F. 3392-0333
Recanto Camp. Int. Viracopos 
- Chácara com 1000m² - casa de 
04 cômodos, piscina etc. Troca por 
casa em Indaiatuba R$ 440.000.00 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 3935-
3294   
Salto SP - Bairro Conquista - 
2500m² casa grande e avarandada 
c/ 02 D., diversas árvores frutíferas, 
galinheiro, vista panorâmica do 
local R$ 430.000,00 aceita casa 
em Indaiatuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294
Sítio -Videira – 50.000m² sítio 
formado com casa de 05 suítes, 
sala 03 amb., lavabo, coz. com 
despensa, dependência de em-
pregada, piscina e casa de caseiro 
AC/  600m² R$ 3.000.000,00 F. 
99887-7771
Vende-se haras – região de Itaici 
100.000m² R$ 37,00 m² F. 3885-
3538/ 98854-9454

Alto de Itaici – Terreno de 378 
m² muito bem localizado R$ 
210.000,00 F. 98372-0000
Altos de Itaici: Lote de 300 m² 
aceita carro, terreno, casa, etc.. R$ 
260 mil F: 3017-6659, 99301-7320, 
99758-1971.
ÁREA P EMPREENDIMENTO: 
Comercial ou Residencial no Cen-
tro – 1060m² - Sob consulta. F. 
3885-3538/ 98854-9454
Av. Ario Barnabé: Lote comercial 
com 250 m². R$ 380 mil F: 3017-
6659, 99301-7320, 99758-1971.
Av. Visconde de Indaiatuba – 
Terreno de amplo (660 m²) cercado 
em esquina, com escritório e 2 
salas R$ 6.000,00 F. 98372-0000
Breve lançamento de loteamento 
aberto próximo ao Jardim Es-
planada e ao novo anel viário. 
Consulte e faça seu cadastro. 
F: Tadeu - (19) 99648-1177 / 
93*128785
Cardeal - OPORTUNIDADE - Mis-
to 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 - AT: 
150M² - R$ 145.000,00F: Rafa-
ela (19) 98830-6863 rafaelav.
imoveis@hotmail.com
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

Cond. Montreal Residence - 
Pronto para Construir. A partir 
de 150 m² - R$144.000,00 - EXCE-
LENTE TOPOGRAFIA. F: Tadeu 
- (19) 99648-1177 / 93*128785
Condomínio Jardins Do Império - 
Plano Com 150 M² - R$ 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! Plantão 
no Local ( Estrada do Buru, em 
frente a Cerâmica Shanadu). 
F: Tadeu - (19) 99648-1177 / 
93*128785
JARDIM BRÉSCIA - Terreno de 
240m2. Ótimo lote, plano na Rua 
principal. Toda infra estrutura feita. 
As construções serão liberadas, 
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 MONTE CARLO (LAN-
ÇAMENTO) - Parte Alta Do Lote-
amento. Infra Estrutura Completa 
- 150 m² - R$106.000,00. F: Tadeu 
- (19) 99648-1177 / 93*128785
Jardim Paradiso - 03 lotes juntos 
– 708m², 550m² e 420m² R$ 800,00 
m². 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 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 Valença - AT: 144,30M² - 
R$ 155.000,00. F: Rafaela (19) 
98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Jd. Colonial – 150m², oportunida-
de! R$ 150.000,00  F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Jd. Pau Preto – 125 m² próximo ao 
parque ecológico  R$ 180.000,00 F. 
98372-0000
Loteamento Monte Carlo – qua-
dra N, lote 23, área 150m², lote 
residencial. Terreno escriturado 
R$ 100 mil pelo lote F. 99720-4160
MARIA DULCE - 300 m² - Condo-
mínio Fechado, Infra completa, 
área de lazer - Pronto para Cons-
truir, Aceita Financiamento - R$ 
235.000,00. F: Jordão Freitas - (19) 
98261-6100 - Whatsapp
Montreal Residence - Rua 2, 
quadra C, lote 38. R$135.000,00. 
Já quitado e doc. Ok. F: 3875-9810 
c/ Aparecido.
Morada do Sol: lote 250 m², 
2 D., sala coz. e 2 wc, R$ 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.
Mosteiro de Itaici - AT: 2500M² 
- R$ 300.000,00. F: Dalva (19) 
99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com
Nair Maria – Salto SP - 180m² - R$ 
105.000,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Oportunidade para Investidores 
– Lançamento Cond. em Itu AT: 
260m² R$ 108.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
Park Real: 150M². 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 Motocross 
e à 600m do Pesqueiro Micai – 
R$70.000,00 – Aceita carro no ne-
gócio. Agende uma visita! F: 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2168/ 94*2166/ 
3935-1372
Temos áreas para loteamentos 
em Indaiatuba, Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais localida-
des. F: 99752-2170/ 94*2168

Terreno - Jd Valença - AT: 
144,30M² - R$ 155.000,00. F: 
Rafaela (19) 98830-6863 rafae-
lav.imoveis@hotmail.com
Terreno - Terra Magna - AT: 
360M² - R$ 220.000,00 (Permuta 
imóvel em condomínio até 
R$ 450.000,00). 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  Comerc ia l  f r en te 
p/ Av. Conceição 700m² R$ 
1.200.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno Comercial frente p/ Av. 
em Itaici 9.340m² R$ 450,00 o m² 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Terreno em Salto – 300m² LO-
TEAMENTO FECHADO – Es-
trada do Lajeado (Concrebase) 
OPORTUNIDADE R$ 75.000,00/ 
50% de entrada + parcelas. Acei-
tamos carro no negócio F: 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2168/ 94*2166/ 
3935-1372
Terreno Industrial Vitória Martini 
1000m² R$ 450.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
TERRENO JARDIM MONTE 
CARLO (LANÇAMENTO)  - 
Parte Alta Do Loteamento. 
Infra Estrutura Completa - 150 
m² - R$106.000,00. F: Jordão 
Frei tas -  (19) 98261-6100 - 
Whatsapp
T e r r e n o  J d .  C a l i f ó r n i a  – 
TR00707 - 250m² c/  casa nos 
fundos ( 2D, sala, coz, WC) Rua 
Domacir Stocco, 869 F. 38752215 
Imobiliária
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
Manicure/ Cabeleireiro - Atendo 
em domicilio, pé e mão R$ 25 / 
Progressiva ou selamento Botox 
R$ 50 F. 99369-5615
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