
‘Rei do Acesso’ retorna ao comando do 
Primavera e tem jogo difícil pela frente 

Ingressos para a 9ª edição do 
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Rainha 2015  

Dengue supera 
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Município 

Entregas devem 
ser normalizadas  
em até dez dias 

HPV vacina 
apenas 24% da 
meta municipal     

Mais de mil 
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contra projeto
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Começa hoje, dia 17, mais uma edição da Festa das Frutas e Hortaliças. O evento vai até domingo, dia 19, no Pavilhão da 
Viber. Em sua quinta edição, a festa terá entrada gratuita e contará com cerca de 70 estandes entre frutas, hortaliças e artesanatos.

Estão abertas as inscri-
ções para o concurso Rainha 
Faici 2015. Agora comanda-
do por Silvana Mantoanelli, 
o evento promete muitas 
novidades. Para participar, 
as interessadas devem ter 
mais de 18 anos e morar em 
Indaiatuba. 

A Secretaria Municipal da 
Saúde confirmou 155 casos 
de dengue em Indaiatuba. Ao 
todo são 140 casos Autócto-
nes, 14 importados residentes 
e um positivo indeterminado. 
Falta confirmar ainda 859 
casos, os quais estão em aná-
lise e aguardam resultado dos 
exames. 

Pela segunda vez no ano, o Centro de Treinamento Edlutas 
realiza o Evolution Of Fighters, uma das principais competi-
ções de MMA (Mixed Martial Arts) da cidade. O evento, que 
chega a sua 9ª edição, acontece no dia 30 de maio (sábado), na 
própria sede do Centro.

Os problemas de atraso na 
entrega das correspondências 
em Indaiatuba podem estar com 
os dias contados. É o que foi 
garantido pelos diretores dos 
Correios na tarde de terça-feira, 
dia 14, durante mais uma reu-
nião com a Comissão de Repre-
sentação dos Correios (CRC) 
da Câmara de Indaiatuba.

A Campanha de Vacinação 
contra o vírus do HPV, que 
teve início no dia 10 de março, 
imunizou em um mês apenas 
24% da meta estipulada pelo 
Grupo de Vigilância Epide-
miológica (GVE) – Campinas, 
que em Indaiatuba é de 4.597 
meninas com idade entre 9 
e 11 anos. Do total, apenas 
1.126 garotas tomaram a pri-
meira dose da vacina até esta 
semana.

Os funcionários de dois 
turnos Toyota realizaram 
uma paralisação de 24 horas 
nesta quarta-feira, dia 15, em 
protesto ao projeto que visa 
regulamentar a contratação 
de empregados terceirizados 
pelas empresas. Ao todo fo-
ram cerca de mil funcionários.
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O Esporte Clube Primavera ganhou um reforço de “peso” para a disputa da última e decisiva 
partida da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. O Fantasma anunciou na manhã 
de quarta-feira, dia 15, o retorno do técnico Lelo, conhecido na região como o “Rei do Acesso”.

Em parceria com a Cocais Turismo, o Mais Expressão 
sorteou, em sua fan page, uma viagem e os ganhadores foram: 
Mariana Flauto Costa e Paulo Victor Cabrera, ambos na foto 
com Elder Denny. O casal viaja hoje, dia 17, para as praia cata-
rinenses e terão a oportunidade de comemorar o aniversário do 
Paulo no dia da visita ao Parque Beto Carrero World. O próximo 
sorteio ocorre no Dia dos Namorados: uma viagem para Caldas 
Novas!  Acompanhe outros sorteios nas redes sociais do Mais 
Expressão e do Frutos de Indaiá. 
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Quadrilha de estrangeiros é detida em rodovia
Ao todo foram indiciados pelo crime de furto à residência um colombiano e três chilenos; os acusados foram reconhecidos pela vítima  
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A importância dos Correios Você mantém 
sua caderneta de 
vacinas em dia? 

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 11 a 17/04

Editorial EnqueteArtigos

Apesar de estarmos numa época de grande avan-
ço tecnológico, período em que nos comunicamos 
via internet, pelas redes sociais, é indispensável 
que os trabalhos dos Correios sejam normalizados 
o mais rápido possível e ao que parece deve acon-
tecer nos próximos dias em Indaiatuba. 

É com o trabalho da empresa que conseguimos 
enviar desde uma simples carta (acreditem, ainda 
é utilizada por muita gente), a boletos bancários e 
encomendas de maior porte. 

Mas por um problema judicial, os Correios foram 
obrigados a dispensar alguns funcionários tercei-
rizados e a consequência disso foram os inúmeros 
atrasos nas entregas das correspondências. Outra 
vez a população acabou pagando por isso.

Pedidos não chegavam e os boletos, vencidos 
em janeiro, chegavam às residências em março. 
Vencidos, a população tinha o trabalho de ligar na 
central dos usuários para pedir que tal correspon-
dência fosse enviada por e-mail ou esperar pela 
chegada da primeira via e pagá-la com atraso, pior, 
com juros. 

Mas após diversas reuniões com representantes 
da Câmara e Correios, a situação deve ser normali-
zada nos próximos dez dias. A população agradece 
e comemora o fim do período de angústia. Aos 
Correios fica a lição e a necessidade de abrir novos 
concursos para a contratação de mais funcionários. 

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

"Sim, acho importante estar 
em dia com as vacinas, pois 
elas deixam nosso corpo imu-
ne à várias doenças". Célio 
Ferreira de Andrade, 45 
anos, pedreiro. 

"Mantenho todas em dia, 
sempre estou de olho nas 
campanhas e se tem alguma 
para minha idade eu tomo" 
Adrielly Gomes da Silva, 25 
anos, manicure. 

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.) 

"Eu acho muito importante 
tomar todas as vacinas, isso 
protege nossa saúde" 
Beatryz Santos Moura, 20 
anos, garçonete. 

"Me preocupo muito com 
minha saúde e tendo as va-
cinas disponíveis nos postos 
de saúde, não tem por quê a 
população não tomar"
Jorgina da Graças Roque, 
53 anos, faxineira. 

"Não deixo de tomar ne-
nhum, precisamos estar sem-
pre atento à nossa saúde"  
Elisângela Mendes de Oli-
veira, 29 anos, estudante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovarem o tempo de trabalho rural por tempo mínimo de 15 anos e tenham completado 60 
anos (homem) e 55 anos (mulher).

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

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

A fabulosa aveia
A fabulosa aveia ,posso dizer é um santo remédio ,ele é boa para o coração: a razão é a grande 

quantidade de ácidos ômega 3 e linoleicos, conhecidos como “gorduras boas”, que ajudam a 
reduzir o colesterol ruim (LDL), favorecendo as atividades do coração e do cérebro.

Ajuda o sistema nervoso central: graças às vitaminas do complexo B que a aveia contém, 
desenvolve, mantém e equilibra o funcionamento do sistema nervoso.

Previne os problemas de tireoide: principalmente o hipotireoidismo, por conter iodo, um 
mineral que ajuda a manter o correto funcionamento da glândula.

Previne a osteoporose: por conter altos níveis de cálcio, necessários para uma boa saúde 
óssea, evitando a desmineralização.

Ajuda a perder peso: para isso, se deve consumir em jejum ou no café da manhã, junto com 
leite desnatado ou de soja, suco de laranja ou frutos secos.

É uma grande aliada nos tratamentos de beleza: as propriedades da aveia não são apenas 
aproveitadas pela digestão. Também pode ser usada de maneira tópica (externa) para rotina es-
tética. Olha só a dica : Por exemplo, misture com creme hidratante e tenha uma esfoliante para o 
rosto realmente maravilhoso e muito mais econômico que qualquer outro tratamento de beleza.

A aveia contém, estimula a produção de lecitina no fígado, favorecendo a depuração completa 
das toxinas do organismo. Consumir aveia é bom para limpar as paredes das artérias, já que a 
fibra vai “varrendo” os depósitos de gordura que vão se acumulando nos vasos e que podem 
gerar muitos problemas cardíacos, entre outros.

Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue: esta é uma excelente notícia para os que 
sofrem de diabetes. Sem dúvida, estas pessoas têm que adicionar a aveia as suas dietas, para 
melhorar a digestão do amido e manter a glicemia estável, principalmente depois de comer.

Ela também melhora a digestão: a aveia contribui na redução dos ácidos biliares, facilitando 
o trânsito intestinal e evitando a prisão de ventre. Por ser rica em carboidratos de absorção lenta, 
a aveia mantém a sensação de saciedade por mais horas, sendo uma boa alternativa para os que 
estão fazendo dieta, pois retira a vontade de comer de hora em hora.

Possui proteínas de grande valor: no total são 8 os aminoácidos essenciais da aveia, o que a 
tornam uma fonte proteínas de grande valor biológico. Esta qualidade permite formar tecidos 
novos no corpo.

É anticancerígena: vários são os estudos que foram realizados nos Estados Unidos sobre as 
propriedades da aveia como uma arma de proteção contra o câncer, uma doença cada vez mais 

habitual em todo o mundo. Isto se deve ao fitoquímicos presentes na aveia. 
Aconselha-se então consumir aveia todos os dias, para reduzir em mais de 
10% a possibilidade de sofrer de câncer de mama e de cólon.

Pode se comer todos os dias sem restrição , no café da manhã , lanche , 
almoço e em várias preparações culinárias .

opinião

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

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

não sabem."E foi para casa.  Gratidão a todos os mestres professores da 
minha vida que tanto contribuíram para minha chegada até aqui. Trevisan 
José - psicólogo, treinador de pessoas.
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Colégio Meta oferece plantões 
semanalmente aos estudantes 

Concurso Rainha Faici 2015 
está com as inscrições abertas 

Vacinação contra a gripe é adiada para maio 

HPV imuniza apenas 24% 
da meta em um mês   

cidade

A Campanha de Vacina-
ção contra o vírus do 
HPV, que teve início 

no dia 10 de março, imunizou 
em um mês apenas 24% da 
meta estipulada pelo Grupo 
de Vigilância Epidemiológica 
(GVE) – Campinas, que em 
Indaiatuba é de 4.597 meninas 
com idade entre 9 e 11 anos. 
Do total, apenas 1.126 garotas 
tomaram a primeira dose da 
vacina até esta semana. 

A Saúde também está ofere-
cendo a vacina para as 2,3 mil 
meninas de 11 a 13 anos que 
não tomaram a segunda dose 
em 2014. 

De acordo com dados da 
Secretaria Municipal da Saúde, 
a meta é vacinar 80% da po-
pulação feminina com a faixa 
etária estipulada. Até esta se-
mana haviam sido imunizadas 
409 meninas de 9 anos (27% 
da população correspondente 
a essa idade), 426 de 10 anos 
(27%) e 291 garotas com 11 
anos (18%). 

No ano passado, a faixa 
etária de vacinação era de 9 a 
13 anos e, na primeira dose, o 
Município conseguiu ultrapas-
sar a meta em 17%, imunizando 
5.351 meninas. Já na segunda 
dose, que ocorre seis meses 
após a primeira, apenas 66% 
(3.051) desse número tomaram 
a vacina. Com isso, a Secretaria 
está disponibilizando a dose 
para estas 2,3 mil meninas que 
não foram imunizadas na 2º 
dose.  

A diretora do Departamento 
de Vigilância em Saúde, Rita de 
Cássia Jiampaulo Ferraz Vaz, 
explica que a vacina contra o 
HPV é injetável, gratuita e já 
faz parte do calendário anual, 
ou seja, está disponível ao 
longo do ano para a população. 
“Basta procurar uma de nossas 
unidades com a caderneta de 
vacinação para que os profissio-
nais do local tomem as medidas 
necessárias para atualização 
da vacina e do documento”, 
explica. 

A vacina visa a redução de 
verrugas genitais (condilomas), 
dando maior proteção para as 
pessoas que nunca tiveram con-
tato com o vírus. No entanto ela 
não tem efeito para tratamento 

e não substitui a realização do 
exame Papanicolau, pois não 
confere proteção contra todos 
os tipos de câncer. 

A Secretaria Municipal da 
Saúde alerta que as meninas 
vacinadas não devem dispensar 
o uso do preservativo. A Pasta 

ressalta ainda que a vacina é 
bem tolerada, porém pode cau-
sar reações adversas como dores 
locais, febre e dor de cabeça.

A Secretaria Municipal 
da Saúde informou que 
a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a gripe 
(influenza) 2015, em In-
daiatuba, foi alterada e deve 
acontecer entre os dias 4 e 
22 de maio. Já o dia 9 de 
maio foi definido pelo Mi-
nistério da Saúde como o 
Dia D (Dia de Mobilização 
Nacional). 

O início da Campanha 
foi adiada pelo Ministério e 
ocorreria inicialmente de 27 
de abril a 22 de maio. 

Devem ser imunizados 

idosos maiores de 60 anos, 
t rabalhadores de saúde, 
população indígena, ges-
tantes em qualquer fase 
gestacional, mulheres que 
deram à luz nos últimos 45 
dias, crianças de seis meses 
a menores de dois anos, po-
pulação carcerária, pessoas 
com doenças crônicas, tais 
como diabetes e problemas 
renais, além de transplanta-
dos mediante a apresentação 
de documento médico. 

A escolha dos grupos 
priori tários segue reco-
mendação da Organização 

Confira os postos de vacinação 
Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa Esperança
UBS 4, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol
UBS 5 (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici
UBS 6 (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio, Vila Teler
UBS 10 Jardim Califória - Rua Basílio Martins, Jardim Califórnia
UBS 11 João Pioli, Avenida Manoel Ruz Peres, Jardim João Pioli
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Residencial Indaiá
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, Jardim Oliveira Camargo
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim Aldrovandi
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, Jardim Morada do Sol
PSF Jardim Brasil, Rua Lourenço Martins do Amaral 241, Jardim Brasil
PSF Jardim do Sol, Rua Domingos Casa Grande, 107, Jardim Mercedes
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá

Secretaria Municipal da Saúde

Vacina contra o vírus do HPV pode ser encontrada nos postos de saúde

Mundial de Saúde (OMS). 
De acordo com a Secre-

taria de Comunicação Social 
da Prefeitura,  em breve 
devem ser divulgados os 
locais exatos de vacinação 
da Campanha, mas inicial-
mente devem ocorrer em 
todas as Unidades de Saúde 
com salas de vacinação e 
no dia D, em pontos como 
supermercados. 

Na edição 2014 da Cam-
panha, Indaiatuba vacinou 
40.668 pessoas, atingindo 
a média de 80% do total da 
população que era de 48 mil.

ARQUIVO – SCS/PMI

Com o objetivo de contribuir 
ainda mais com o desenvolvi-
mento de aprendizagem dos 
alunos, a equipe pedagógica do 
Colégio Meta, de Indaiatuba, ofe-
rece semanalmente plantões de 
Matemática e Física, e quinzenal-
mente oficinas para os estudantes 
do Ensino Médio.

A tarefa de estudar pode 
tornar-se desestimulante e pouco 
atrativa se resultar num momento 
de sofrimento para o aluno e para 
a família. Isso ocorre, quando o 
período de estudo não é organiza-
do e disciplinado, transformando-
-se em um momento inadequado 
para a realização de uma ativida-
de que requer atenção e concen-
tração. Assim, faz-se necessário 
que aluno e família compreendam 
a necessidade de se criar um hábi-
to de estudo adequado que possa 
levar o aluno a bons rendimentos 
escolares.

Acompanhar as atividades 
escolares dos filhos é uma atitude 
importante, ressaltando sempre 
que estudar um conteúdo para 
uma avaliação o objetivo não 
resulte somente na garantia de um 
bom resultado, mas que o aluno 
possa levar esse conhecimento 
para o seu dia-a-dia.

Criar um ambiente adequado 

é fundamental para que o aluno 
não se disperse. O local deve ser 
bem iluminado, evitar movimen-
tações que possam interromper 
raciocínios. Estabelecer horário 
para estudar, sempre à mesma 
hora, também é importante. Pro-
por metas alcançáveis de estudos 
e estimular as pequenas conquis-
tas são ações importantes que cos-
tumam dar resultados positivos.

Os pais também devem orien-
tar seus filhos sobre as responsa-
bilidades escolares, que todas as 
pessoas são responsáveis por todo 
o trabalho que lhes é confiado e 
que devem pedir ajuda sempre 
que necessário. Não se deve 
esquecer ainda que a alimen-
tação, o descanso e o lazer são 
imprescindíveis para um saudável 
desenvolvimento físico e mental, 
portanto não se deve exagerar nas 
propostas e cobranças.

Para conhecer mais sobre as 
atividades desenvolvidas pelos 
profissionais do Colégio Meta, 
acesse o portal www.colegio-
meta.com ou faça uma visita 
pessoalmente. A unidade 1 está 
situada na Rua Hermínio Steffen, 
96, no Jardim Regina; e a unidade 
2 fica na Avenida Coronel Antô-
nio Estanislau do Amaral, 1.541, 
em Itaici.

Estão abertas as inscrições 
para o concurso Rainha Faici 
2015. Agora comandado por 
Silvana Mantoanelli, o evento 
promete muitas novidades. 

Para participar, as interessa-
das devem ter mais de 18 anos 
e morar em Indaiatuba. “Para se 
candidatar, é preciso ter mais de 
18 anos, qualquer estado civil e 
morar em Indaiatuba. Não será 
exigida altura mínima”, destaca 
a produtora Silvana Mantoanelli. 
“Ao preencher e assinar a ficha 
de inscrição, as meninas deverão 
seguir todas as regras, mantendo 
a exclusividade durante toda a 
vigência do concurso”. 

As inscrições acontecem nos 
dias 18, 19, 25 e 26, sempre das 
17h às 19 horas, na sede da Agên-
cia de Modelos Silvana Mantoa-
nelli, que fica na Rua Paul Harris, 
226, Cidade Nova. É preciso levar 
cópias e originais do documento 
de identidade e comprovante de 
endereço, preencher e assinar 
a ficha de inscrição e efetuar o 
pagamento da taxa de R$ 50. “A 

primeira foto da candidata será 
feita no dia da inscrição. Por isso, 
a menina deve vir maquiada e 
com os cabelos soltos, e vestindo 
short ou minissaia jeans, com bota 
ou salto, além de camiseta regata 
simples ou top, nas cores branca 
ou preta”, informa Silvana. 

O evento começa em maio, 
com a primeira eliminatória fe-
chada. Dependendo do número 
de candidatas, uma semifinal 
será realizada em junho. Caso 
contrário, o concurso passará 
diretamente para a final, que será 
promovida em julho. As datas e 
os locais serão divulgados pos-
teriormente pela organização do 
evento. 

O concurso conta com o 
apoio da Studio Luz Fotografia, 
Camarim Beauty Lounge, Asset 
English Centre, programa Top-
Show (VTV-SBT), Agito Indaia-
tuba, Wagner Bortolato e Web In 
Soluções em TI. Para saber mais, 
é só acessar www.faici.com ou a 
página oficial no Facebook, no 
www.facebook.com/rainhafaici.
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Cata-Vento e Ipec participam 
de programa de trânsito 

Faculdade Max Planck 
promove IR Solidário 

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Correios devem normalizar 
entregas em até dez dias 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

Os problemas de atraso 
na entrega das corres-
pondências em Indaia-

tuba podem estar com os dias 
contados. É o que foi garantido 
pelos diretores dos Correios 
na tarde de terça-feira, dia 14, 
durante mais uma reunião com 
a Comissão de Representação 
dos Correios (CRC) da Câmara 
de Indaiatuba.

O encontro contou com a 
presença do coordenador regio-
nal de operação dos Correios, 
Luiz Carlos Pereira; e do diretor 
da empresa no Interior, Divino-
mar Olivera da Silva. A reunião 
foi constituída pelo presidente 
da Câmara, Luiz Alberto Perei-
ra, o Cebolinha (PMDB); além 
dos vereadores Maurício Baroni 
(PMDB), Antonio Sposito Ju-
nior, o Toco (PTB) e do Líder 
da Oposição, Carlos Alberto 
Rezende, o Linho (PT). 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, Cebolinha informou 
que a diretoria dos Correios 
enviou, durante a semana, mais 
18 carteiros para atuar no Mu-
nicípio. Os profissionais foram 
transferidos de outras cidades. 
“O atraso nas entregas deu-se 
por conta da uma decisão judi-
cial, a qual obrigou a empresa a 
dispensar, no final do ano passa-
do, 18 profissionais, mas agora 
essa situação foi normalizada 
com a contratação de outros 
profissionais”, explica. 

Segundo ainda Cebolinha, 

os diretores informaram que 
os profissionais já começaram 
a trabalhar durante a semana 
e a situação das entregas das 
correspondências devem ser 
normalizadas nos próximos dez 
dias. Segundo o presidente da 
Câmara, os diretores dos Cor-
reios informaram que, em junho, 
um novo concurso público deve 
ser aberto para a contratação de 
mais profissionais.  

O presidente da Câmara in-
formou que o próximo “passo” 
da Comissão agora é se reunir 
na próxima semana e realizar 
o balanço final dos trabalhos, 
com informações do que levou 
ao problema e quais foram as 
soluções. O vereador Maurício 
Baroni deve ser o relator. 

Para Cebolinha, o trabalho 
da Comissão foi de extrema 
importância. “Achei que foi 
muito produtivo, tanto que ou-
tras cidades também enfrentam o 

mesmo problema e não tiveram 
retorno”, salienta. “Acredito que 
nossas ações foram decisivas, 
pois até então ninguém tinha 
feito nada para que houvesse 
uma mudança.”

Segundo o presidente, caso 
o prazo para a normalização das 
entregas não seja cumprido, ele 
apresentará um requerimento 
para abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI). 

Sessão 
Na última segunda-feira, 

dia 13, foi realizada a 8ª Sessão 
Ordinária da Câmara, com a 
aprovação de quatro Projetos. 
O primeiro PL, nº 140/2015, que 
dispõe sobre obrigatoriedade de 
identificação de passageiros de 
táxi no Município, do vereador 
Gervásio Aparecido da Silva 
(PP), foi retirado da pauta a 
pedido do próprio autor. 

Os outros três projetos apro-

Visando a conscientização de 
alunos, pais, professores e cola-
boradores sobre a importância de 
se respeitar as regras de trânsito 
para a segurança de todos, pe-
destres e motoristas, os colégios 
Cata-Vento e Ipec, de Indaiatuba, 
participam do programa educati-
vo “Clubinho Honda – Trânsito 
Amigo”, para enriquecer, ainda 
mais, o trabalho desenvolvido a 
respeito do tema em sala de aula.

Lançado em 2009, pela Hon-
da, um dos mais importantes 
fabricantes de veículos e moto-
cicletas do mundo, o programa 
“Clubinho Honda” busca intro-
duzir as crianças no universo 
das ruas de nossas cidades, com 

O curso de Ciências Contá-
beis da Faculdade Max Planck, 
em parceria com o Shopping Ja-
raguá Indaiatuba, promove mais 
uma edição do Imposto de Renda 
Solidário que, para atender toda 
a demanda, será realizado em 
quatro datas: hoje e amanhã, 17 e 
18, além dos dias 24 e 25, com os 
alunos orientando o contribuinte 
no preenchimento da sua decla-
ração anual de imposto de renda 
pessoa física.

É necessária a doação de 
um litro de leite longa vida, que 
será doado à entidades. 

O posto de atendimento da 
Faculdade Max Planck será ins-
talado na área da praça de alimen-

vados na noite de segunda-feira 
são do Executivo Municipal. São 
eles: Projeto de Lei nº 0032/2015 
do Executivo Municipal, que 
autoriza a transferência de dota-
ções orçamentárias consignadas 
no orçamento vigente; Projeto 
de Lei nº 0033/2015 que auto-
riza a premiação em dinheiro 
aos vencedores dos concursos 
promovidos pela Secretaria 
Municipal de Cultura, e Projeto 
de Lei nº 0034/2015 que dá nova 
redação ao inciso 2, do art. 2º, da 
Lei nº 6.404, de 10 de dezembro 
de 2014, e autoriza repasse de 
recursos financeiros vinculados 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação, em favor das entidades 
que especifica.

A próxima Sessão acontece 
na quarta-feira, dia 22, às 18 
horas, em função do ponto facul-
tativo decretado para segunda-
-feira, dia 22, véspera do feriado 
de Tiradentes.

segurança e responsabilidade, 
além de conscientizar os adultos, 
sobre a importância de darem o 
exemplo, com atitudes que pro-
movam a harmonia no trânsito.

Com a exibição de filmes, de 
atividades práticas por meio de 
um circuito lúdico de trânsito, 
computadores com jogos educa-
tivos e da distribuição de livros 
de histórias em quadrinhos, as 
crianças aprendem, brincando, 
acerca da educação no trânsito. 

Mais informações sobre os 
colégios Cata-Vento e IPEC po-
dem ser obtidas pelo Facebook: 
www.facebook.com/cataven-
toeipec ou pelo telefone: (19) 
3875-4731 ou (19) 3825-6550.

tação do Shopping Jaraguá e con-
tará com equipes de atendimento 
nos dias 17 e 24 (sextas-feiras), 
das 19h às 22h, e nos dias 18 e 
25 (sábados), das 10h às 16 horas. 

Os documentos necessários 
para o preenchimento do IR 
são: número de recibo da decla-
ração do ano anterior, informe 
de rendimentos 2014 (salário, 
banco, entre outros), recibos de 
pagamentos efetuados no mesmo 
período, relação de dependentes 
com CPF, comprovante de resi-
dência e demais documentos de 
aquisição e alienação de bens. 
É necessário também levar um 
pendrive para gravar.  os dados 
do imposto de renda 2015.

ROSE PARRA - ACS/CMI

Reunião com diretores dos Correios aconteceu na última terça-feira
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Cerca de mil funcionários da Toyota 
protestam contra projeto de terceirização 

DA REDAÇÃO 
redacao01@maisexpressao.com.br

cidade

Funcionários da pro-
dução de dois turnos 
Toyota realizaram uma 

paralisação de 24 horas nes-
ta quarta-feira, dia 15, em 
protesto ao projeto que visa 
regulamentar a contratação 
de empregados terceirizados 
pelas empresas. De acordo 
com a Intersindical, ligada ao 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Campinas e Região, foram 
cerca de 700 funcionários do 
turno da manhã e 300 do turno 
da noite. 

A primeira paralisação 
ocorreu por volta das 6 ho-
ras, quando os trabalhadores 
ficaram por horas parados 
em frente à sede da empresa 
e retornaram para casa. O ato 
voltou a acontecer às 17 horas, 
horário de entrada dos funcio-
nários do segundo turno, que 
também foram orientados a 
retornarem para casa.  

A reportagem acompa-
nhou o movimento dos pro-
testantes e ao Jornal Mais 
Expressão o diretor da In-
tersindical, Eliézer Mariano 
da Cunha, informou que a 

paralisação seria de somente 
24 horas. “Não é uma greve, 
amanhã (quinta-feira, dia 16) 
eles retornam normalmente ao 
trabalho. É uma paralisação 
para mostrar aos empresários 
que somos contra a terceiri-
zação dos trabalhadores”, diz. 

Segundo o diretor, os pro-
testos são contra: o projeto 
de terceirização, os baixos 
salários e o crescente número 
de acidentes de trabalho. “A 
cada dia temos a notícia de um 
trabalhador que se machucou 
ou morreu em decorrência de 
um acidente de trabalho, por 
falta de segurança, estrutura 
e treinamento”, ressalta. “E 
com relação à terceirização 
somos contra por que traba-
lhadores terceirizados têm 
salários mais baixos, fazem 
as refeições em restaurantes 
diferentes dos demais traba-
lhadores, não fazem parte do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
recebem uniformes diferentes, 
enfim, há uma diferenciação 
perante os outros trabalha-
dores, é mais um boicote aos 
direitos dos trabalhadores”. 

Além da Toyota em In-
daiatuba, a Intersindical infor-
mou que houve paralisação de 

24 horas na Mercedes – Benz 
e Honda em Campinas. 

A reportagem conversou 
com alguns funcionários que 
preferiram não se identificar. 
Eles afirmam que são con-
tra a terceirização, pois isso 
certamente ira colocar seus 
empregos em risco. “Sou 
contra por que com essa opção 
eles vão preferir terceirizar os 
funcionários a contratar nor-
malmente e isso coloca nossos 
empregos em risco”, disse um 

deles. “O trabalhador tercei-
rizado perde os seus direitos 
e isso quer dizer mais lucro 
para as empresas, por isso 
sou a favor da paralisação”, 
destacou outro entrevistado. 

Votação 
O texto principal do pro-

jeto de terceirização foi apro-
vado pela Câmara dos De-
putados no último dia 8 por 
324 votos a favor, 137 votos 
contrários e duas abstenções. 

As propostas de destaques 
(alterações do texto) seriam 
discutidas nesta quarta-feira, 
dia 15, mas um acordo entre 
os partidos determinou pelo 
adiamento e a votação deve 
ocorrer na próxima quarta, 
dia 22. 

Criticada pelo PT e al-
gumas centrais sindicais e 
defendida por empresários, a 
proposta permite que empre-
sas contratem trabalhadores 
terceirizados para exercer 

qualquer função. 
Atualmente esse tipo de 

contratação é permitido ape-
nas para a chamada atividade-
-meio, e não atividade-fim 
da empresa. Ou seja, uma 
universidade particular, por 
exemplo, pode terceirizar ser-
viços de limpeza e segurança, 
mas não contratar professores 
terceirizados.

Depois de concluída a 
votação, o texto ainda precisa 
passar por análise no Senado.

Funcionários da Toyota paralisaram em dois turnos na última quarta-feira, dia 15

JME

DIVULGAÇÃO

A Ginco, Gincana Interna 
do Colégio Objetivo Indaia-
tuba, está de volta e promete 
movimentar a cidade nas pró-
ximas semanas. Isso porque o 
principal objetivo do evento 
é a arrecadação de leite para 
doação às instituições benefi-
centes da cidade. Desde a sua 

primeira edição, realizada em 
2002, a gincana já arrecadou 
e doou 363.497 litros de leite. 

A meta é que as equipes 
arrecadem 2 mil litros de leite 
cada uma. Entretanto, a orga-
nização espera que esse núme-
ro seja superior. “O trabalho 
de alunos, pais, professores e 

com a colaboração da comu-
nidade de Indaiatuba sempre 
superam nossas expectativas 
e é isso o que esperamos que 
aconteça novamente. Desse 
modo, todos entram nesse 
mesmo movimento para auxi-
liar aqueles que necessitam”, 
afirma mantenedora do Colé-

gio Objetivo, Loide Rosa.
Os participantes da Gin-

co são divididos em quatro 
equipes, representadas pelas 
cores: amarelo, azul, verde e 
vermelho. A tarefa zero, que 
é a tarefa beneficente de arre-
cadação de leite, teve início 
esta semana e as equipes já 
estão nas ruas trabalhando 
para conseguir as doações. A 
entrega do montante arreca-
dado está marcada para o dia 
15 de maio.

No total, 28 instituições 
e cerca de 7 mil pessoas 
serão beneficiadas este ano. 
O trabalho de seleção das 
entidades é feito pelo Núcleo 
de Ações Sociais (NAS) do 
Colégio Objetivo Indaiatuba. 
De acordo com Iara Longa-
no, responsável pelo depar-
tamento, a triagem é feita 
no início do ano, quando o 
NAS envia para as entidades 
uma ficha de renovação de 
cadastro. “As organizações 
aguardam nosso contato e nos 
respondem prontamente! O 
NAS encara esta tarefa com 
muita seriedade e cuidado, 
pois a confiança que as fa-
mílias depositam em nosso 
trabalho, na certeza de que 
estamos selecionando aque-

les que realmente necessitam, 
nos faz ser, a cada ano, mais 
criteriosos”, explica Iara.

A Casa da Criança Jesus de 
Nazaré é atendida pela ginco 
desde 2009. A instituição ad-
ministra duas creches e atende 
660 crianças de 4 meses a 
3 anos e 11 meses.  “Essa 
doação sempre contribuiu 
na alimentação das crianças, 
trazendo benefícios no de-
senvolvimento e crescimento 
das mesmas, além de diminuir 
as despesas com este item. 
Agradecemos a parceria, a 

colaboração e a oportunidade 
de participar deste evento!”, 
diz Ana Maria Edo, diretora 
pedagógica da entidade.

Nesta edição da Ginco, as 
instituições trouxeram a ficha 
de renovação de cadastro até 
o Colégio assinada pelo res-
ponsável legal e justificaram 
por escrito o uso do leite. 
“Sentimo-nos honrados por 
podermos contribuir com esse 
cordão digno e notável. Não 
aplacamos a fome do mundo, 
mas, estamos fazendo a nossa 
parte!”, conclui Iara.

Litro de leites devem ser arrecadados durante gincana 
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Colégio Montreal desenvolve responsabilidade por meio do Projeto Dorotéia  
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Dengue supera 150 casos no Município
JEAN MARTINS 

maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

A Secretaria Municipal 
da Saúde confirmou 
155 casos de dengue 

em Indaiatuba. Ao todo são 
140 casos autóctones, 14 
importados residentes e um 
positivo indeterminado. Falta 
confirmar ainda 859 casos, 
os quais estão em análise e 
aguardam resultado dos exa-
mes. No ano passado, de 
janeiro a abril, foram regis-
trados 121 casos.

Durante a semana, as equi-
pes de controle da dengue 
trabalharam em vários pon-
tos da cidade. Os trabalhos 
foram encerrados no Jardim 
Pau Preto e entre segunda e 
quarta-feira, de 13 a 15, os 
serviços aconteceram na Vila 
Maria Helena. 

Na sequência, o combate 
ao mosquito da dengue teve 
como foco o Jardim Califórnia 
e outras áreas da cidade já 
estão sendo estudadas. 

Segundo a Secretaria, fo-
ram encontrados criadoros 
praticamente em todos os 
bairros, diferenciando de um 
bairro para outro os criadou-
ros encontrados, como pisci-
nas, tambores e depósitos de 
água, pratos de vasos e outros 
removíveis.

De acordo com o coordena-
dor do Programa de Controle 
da Dengue de Indaiatuba, Ode-
nir Sansão Pivetta, uma fatia 
da população ainda não se 
conscientizou sobre o perigo 
da dengue. “"Infelizmente  
uma boa parte da população 
ainda não se conscientizou. 
Não cuida da  sua casa e do seu 
quintal e coloca em risco a sua 

própria vida e  dos  vizinhos", 
lamenta. 

Mutirão 
No último domingo, dia 

12, um mutirão de combate 
a dengue foi realizado Jar-
dim Carlos Aldrovandi e 
teve como objetivo a retirada 
de possíveis criadouros da 
dengue. O mutirão foi orga-
nizado por moradores e com 
o apoio do Programa Saúde 
da Família (PSF). A ação 
aconteceu das 9h às 14horas 
e percorreu o bairro retirando 
um caminhão cheio de entulho 
e materiais que poderiam ser 
focos de dengue. O trabalho 
contou com três moradores e 
sete agentes comunitários da 
Saúde e três profissionais dos 
serviços urbanos.

De acordo com a agente 
comunitária de Saúde do 

PSF, Maria Roseli de Lima 
Porfirio, o trabalho foi orga-
nizado pelos moradores que 
solicitaram o apoio do PSF 
devidos aos casos de dengue 
confirmados em moradores do 
bairro. “Apesar do bairro ser 
atendido pelo serviço de cole-
ta domiciliar de lixo e também 
pela operação Cata Bagulho, 
há pessoas que insistem em 
jogar lixo no terreno alheio. 
Apesar da baixa adesão dos 
moradores, nós detectamos 
calhas entupidas, caixas de 
águas cobertas com telhas, 
bocas de lobo com entupidas. 
Fizemos o relatório e passa-
mos para a coordenação para 
as medidas necessárias”.

O Jardim Carlos Aldro-
vandi está localizado na re-
gião norte de tem seis casos 
confirmados e um importado 
residente. Mutirão da dengue foi realizado no Carlos Aldrovandi

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de de-
senvolver a autonomia, a 
responsabilidade e o cuidado, 
as professoras do Maternal 2 
do Colégio Montreal estão 
desenvolvendo o Projeto Do-
rotéia.

A professora Adriana Lei-
te, do Maternal da tarde, ex-
plica que a lagarta Dorotéia 
foi confeccionada em tecido e 
apresentada aos alunos. Cada 
aluno levará a lagarta para casa 
e ficará responsável pelos seus 
cuidados. “Dentre os objetivo 
do projeto estão o respeito, a 
valorização e a proteção aos 
animais, a responsabilidade 
e o cuidado com o próximo, 

além do desenvolvimento da 
autonomia de nossos alunos, 
que ao cuidar da Dorotéia, 

aprendem também a cuidar de 
si mesmos”, afirma Adriana.

As famílias dos alunos 

também participam do proje-
to. Ao longo dos três dias em 
que a lagarta permanece com 

Projeto está sendo devolvido com alunos do Maternal 2

os alunos em casa, eles devem 
elaborar um relatório sobre 
o comportamento dos filhos 
diante da responsabilidade 
de cuidar da lagarta Dorotéia.

Ana Paula Foroni Bersan, 
mãe do aluno Davi Bruno 
Bersan Pinhatelli, conta que 
a visita da lagarta foi ótima. 
“Desde quando chegou em 
casa, o Davi não descuidou 
da Dorotéia um minuto. Ele 
a incluia nas brincadeiras e 
a apresentava a todos que a 
viam. Adoramos!”, declara 
Ana Paula.

A professora Luana Oli-
veira, do maternal da manhã, 
conta que o material didático 

do Colégio utiliza a lagarta 
Dorotéia para desenvolver di-
versas habilidades dos alunos. 
Observando esse personagem 
os alunos descobrem as cores, 
aprendem a contar os pés da 
lagarta e conhecem o formato 
do seu corpo. Eles ainda ex-
ploram novas texturas, como 
a confecção de um bolo de 
aniversário para a lagarta, 
feito com argila. 

De acordo com as profes-
soras, no final do projeto será 
entregue para todos os alunos 
uma pequena lembrança: 
a Dona Dorotéia, que será 
confeccionada por eles, com 
materiais recicláveis.
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Repartições públicas têm horários 
diferenciados no feriado prolongado

cidade

A Prefeitura e reparti-
ções públicas, autar-
quias e fundações não 

terão expediente na segunda, 
dia 20, e na terça-feira, dia 
21, feriado de Tiradentes. Por 
isso, os serviços essenciais 
de atendimento a população 
devem funcionar em sistema 
de plantão. Outros órgãos 
estaduais e bancos também 
ficarão fechados e reabrem na 
quarta-feira, dia 22.  

Como de costume, a Se-
cretaria Municipal da Saúde 
manterá o plantão médico 24 
horas na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Jar-
dim Morada do Sol, localizada 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé. Também na 
UPA funcionará o Departa-
mento Odontológico, que fará 
plantão para as emergências 
amanhã, dia 18, das 8h às 15 
horas, e no domingo, dia 19, 
segunda e terça-feira, das 8h 
às 12 horas.

A Farmácia Popular, lo-
calizada na Rua Candelária, 
funcionará amanhã, das 8h às 
12 horas, e na segunda-feira, 
das 8h às 17 horas.

As equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito da Secre-

taria de Obras e Vias Públicas 
também estarão de plantão 
durante todo o feriado. Na 
Secretaria Municipal de Ur-
banismo e do Meio Ambiente 
serão mantidos os serviços de 
limpeza nas praças, a coleta de 
lixo, limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios e feiras 
livres. 

O Projeto Ecobike, que 
também é administrado pela 
Secretaria, terá funcionamen-
to normal na segunda-feira, 
das 8h às 12 horas e das 13h 

às 17 horas.  Já na terça-feira, 
funcionam apenas as estações 
do Parque Ecológico, das 8h 
às 12 horas e das 14h às 18 
horas.

O Museu e o Bosque do 
Casarão Pau Preto estarão 
abertos na segunda e terça-
-feira, sendo o Bosque das 9h 
às 12 horas, e o Museu, das 
13h às 17 horas. Algumas 
salas do museu estão fechadas 
temporariamente devido a 
uma manutenção preventiva 
nas paredes de taipa e somente 

serão reabertas após a conclu-
são do trabalho de restauro.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) atenderão as 
emergências da população 
pelo telefone 0800 772 2195. 
Não haverá mudanças no 
plantão normal dos serviços 
operacionais da Guarda Civil 
(153), Polícia Militar (190), 
Corpo de Bombeiros (193) 
e Central de Ambulâncias 
(192).

A unidades do Departa-

mento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran) também 
não funcionarão na segunda e 
na terça-feira. Nessas datas, os 
serviços de trânsito nos postos 
Poupatempo em todo o Estado 
e o atendimento pelo Disque 
Detran.SP (0300-101-3333 ) 
também estarão indisponíveis. 

O funcionamento das uni-
dades e da central telefônica 
será retomado normalmente 
na próxima quarta-feira.

O Polo Shopping Indaiatu-
ba irá funcionar normalmente 
no próximo sábado, domingo 
e na segunda-feira. No feria-
do, as lojas operam das 14 às 
20 horas, mas praça de ali-
mentação e lazer abre as 11h 
e funcionam até às 22 horas.

O comércio estará aberto 
normalmente na segunda e 
deverá fechar na terça-feira. 

O Shopping Jaraguá tam-
bém terá seu horário de fun-
cionamento alterado somente 
na terça-feira. O centro de 
compras atenderá das 12h às 
18 horas, já a praça de alimen-
tação funcionará normalmen-
te, das 11h às 22 horas, bem 
como a Drogasil.

Já as agências bancárias 
vão funcionar normalmente 
na segunda-feira, devendo 
entrar em recesso no feriado 
de terça-feira, retornando 

na quarta. Segundo a Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(Febraban), as contas com 
vencimento para o dia 21, po-
derão ser pagas normalmente, 
sem juros, no dia seguinte. 
A Federação informa ainda 
que a população pode utilizar 
ainda os canais alternativos 
de atendimento para realizar 
as demais operações bancá-
rias, como caixas eletrôni-
cos, internet banking, mobile 
banking, banco por telefone e 
correspondentes (casas lotéri-
cas, agências dos Correios, re-
des de supermercados e outros 
estabelecimentos comerciais 
credenciados).  

Trânsito 
A Rodovia Santos Dumont 

(SP-75) que liga Campinas à 
Itu, mas que “corta” em In-
daiatuba, deve receber cerca 
de 193 mil veículos neste fe-
riados prolongado, de acordo 
com a Concessionária Rodo-
vias das Colinas. 

Na saída para o feriado, o 
pico de movimento deve acon-
tecer hoje, dia 17, entre 17h e 
23 horas e amanhã, das 6h às 13 
horas. Na volta, o movimento 
promete ser intenso durante 
toda a terça-feira, com pico na 
parte da tarde entre as 13h e 
18 horas. 

Movimento para todas as rodovias administradas pela Colinas é de 500 mil veículos 

OPORTUNIDADE ANIMAIS 

Feirão de imóveis com 30% de desconto ocorre em 4 dias ‘Jaraguá Pet’ acontece amanhã

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O final de semana prolon-
gado em Indaiatuba contará 
com uma excelente oportuni-
dade para quem quer comprar  
um imóvel. A partir de ama-
nhã, dia 18, até o feriado de 
terça-feira, dia 21, a Geralda 
Mota Imóveis realiza o Fei-
rão de imóveis, diariamente 
das 8h30 às 19h30. A grande 
novidade do evento são os 
lançamentos, terrenos, casas 
e apartamentos com até 30% 
de desconto. 

O Feirão acontece na sede 
da empresa, que fica localiza-
da na Avenida Itororó, 421, 
no bairro Cidade Nova 1. 

Aproximadamente 100 
imóveis estarão à disposição 
aos visitantes. Também du-
rante o evento haverá, para 
esclarecimento de dúvidas 
sobre financiamento, profis-
sionais dos principais bancos 
do País, como Itaú, Santander 
e Caixa Econômica Federal 
(CEF). 

Para a  proprietár ia  e 
corretora responsável pelo 
Feirão, Geralda Mota Lan-
nuzzo, a expectativa para 
o evento é a melhor. “Não 

temos como precisar um 
público alvo, mas todas as 
pessoas estão convidadas ao 
nosso feirão”, diz. “Se não 
ocorrer a compra, haverá 
ainda atualização do mer-
cado imobiliário.”

Geralda explica ainda 
que o Feirão, além de in-
formar sobre o mercado 
imobiliário, as pessoas que 
não têm disponibilidade 
de tempo e têm interesse 
em adquirir um imóvel e/
ou fazer uma simulação de 
financiamento, terá a chance 
de fazer tudo isso em um só 
lugar. “Teremos quatro dias 
de evento, o que facilitará 
bastante para quem trabalha 
fora e/ou não tem disponibi-
lidade para outros dias”, diz. 

A empresária garante ain-
da que o momento para a 
compra de imóvel é bom, tan-
to para quem quer investir a 
médio ou longo prazo, quanto 
para quem tem brevidade e 
possui dinheiro em mãos. 

Mais informações sobre 
o Feirão de Imóveis pelos 
telefones (19) 3835-4340 
ou/e 9.9730-6946.

Em parceria com a União 
Protetora dos Animais de rua 
(Upar), o Shopping Jaraguá 
Indaiatuba realiza uma feira 
de adoção, a “Jaraguá Pet”. 
O evento acontece amanhã, 
dia 18, das 10h às 16 horas. 
A feira acontece no esta-
cionamento do shopping, o 
qual fica localizado na Rua 
15 de Novembro, 1.200, no 
Centro. 

A feira de adoção busca, 
de forma responsável, ofere-
cer um lar a animais de rua 
atropelados, doentes, cadelas 
grávidas e filhotes abando-
nados, recolhidos pela Upar. 

A instituição também in-
tervém em casos de animais 
que sofrem abuso e maus 
tratos de seus donos e tam-

bém presta auxílio e serve 
de lar provisório, onde os 
animais possam ser tratados, 
recuperados e posteriormen-
te doados. “O evento tem o 
objetivo de despertar no pú-
blico a importância da ado-
ção consciente e os cuidados 
que todos devem ter com seu 
animal de estimação”, afirma 
a coordenadora de marketing 
do Shopping Jaraguá, Cin-
thia Lagranha.

No local, será feito o 
cadastramento das pessoas 
interessadas em realizar a 
castração gratuita de seus 
cães e gatos. Para ter direito 
a efetuar o cadastro, é neces-
sário levar um documento de 
identidade e comprovante de 
residência. 

Para Geralda, Feirão será excelente oportunidade de compra

Serviço
Jaraguá Pet
Local: estacionamento do Shopping Jaraguá Indaiatuba 
Rua 15 de Novembro, 1200, Centro.
Data: amanhã, dia 18 de abril
Horário: das 10h às 16h.

Shopping Jaraguá Indaiatuba
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APRENDIZADO 

Colégioo Rodin disponibiliza videoaulas de Química pela internet

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
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Protesto por saída de Dilma reúne 
cerca de 1,5 mil pessoas no Parque 

cidade

No último domingo, 
dia 12, os Indaiatu-
banos saíram às ruas 

em mais uma passeata con-
tra o governo da presidente 
Dilma Rousseff (PT). De 
acordo com a Polícia Militar, 
o ato reuniu cerca de 1,5 mil 
pessoas, número bem abaixo 
do que os organizadores do 
movimento esperavam, que 
era de 10 mil pessoas. 

À reportagem do Mais 
Expressão, uma das orga-
nizadoras do evento, a cabe-
leireira Sandra Silva, de 41 
anos, justifica que a queda 
de público pode ter várias 
explicações. “Acho que o 
brasileiro tem essa tendência 
de desanimar das coisas, mas 
também acho que o sol forte 

atrapalhou e o curto prazo 
de divulgação. Na primeira 
vez tivemos cerca de três 
meses para divulgar, já nessa 
segunda edição foram menos 
de 30 dias”, explica. 

A primeira manifestação 
ocorreu no dia 15 de março e 
reuniu cerca de 5 mil pessoas 
em Indaiatuba e na capital, 
de acordo com a PM, foram 
mais de 1 milhão pessoas. 

De acordo com a cabelei-
reira, a passeata, que saiu do 
estacionamento do Parque 
Ecológico e seguiu até a ro-
tatória do Colégio Objetivo, 
transcorreu sem incidentes. 
“Foi tudo tranquilo, com 
muitas famílias e crianças, 
e sem incidentes. Em ambas 
as passeatas a segurança foi 
ótima e nenhum incidente foi 
registrado”, ressalta. 

A reportagem entrou em 

contato com PM, que con-
firmou que a manifestação 
foi tranquila e pacífica. O 
número do efetivo que acom-
panhou o ato não foi infor-
mado. A Guarda Civil tam-
bém informou que nenhuma 
ocorrência foi registrada 
durante o evento e que 45 ho-
mens trabalharam no apoio à 
segurança da manifestação. 

De acordo com Sandra, 
uma nova manifestação deve 
ocorrer, ainda sem data de-
terminada. “As manifesta-
ções ocorrem simultanea-
mente em todo o país, por 
isso aguardamos o Calen-
dário Nacional para saber 
quando ocorrerá a próxima 
edição. Nosso objetivo é 
conseguir, principalmente, 
que a presidente deixe o car-
go e isso ainda não ocorreu”, 
finaliza.Segunda a Polícia Militar, aproximadamente de 1,5 mil pessoas estiveram na manifestação 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Em busca de democratizar 
o estudo de Química e ofere-
cer aos alunos uma ferramenta 
auxiliar de preparação para o 
vestibular e concursos, o pro-
fessor da disciplina, Anderson 
Dino, do Colégio Rodin, 
de Indaiatuba, disponibiliza 
videoaulas gratuitas em seu 
canal no Youtube.

Apaixonado por internet, 
desde os primórdios da rede, 

nos anos 90, Dino já apostava 
na ferramenta, quando utili-
zava alguns comunicadores 
instantâneos, como o ICQ e o 
Messenger, para tirar dúvidas 
de alunos. “Na época, utiliza-
va o scanner para que pudes-
sem visualizar a explicação e 
a resolução dos exercícios”, 
conta.

Sentindo a necessidade de 
tornar a ferramenta mais útil e 

menos complicada, o docente 
começou a gravar videoaulas. 
“Comecei postando algumas 
aulas-dicas em vídeo e logo 
acabei gravando para alguns 
canais importantes de notí-
cias, como o R7 e o G1”. 

Com conteúdos variados 
sobre Química, o canal de 
Dino no Youtube conta, ain-
da, com dicas e curiosidades, 
além de resoluções de exer-

cícios para que o estudante 
consiga ganhar tempo na 
preparação para os principais 
exames. 

De acordo com o profes-
sor, frente à comunicação 
atual, instantânea e abran-
gente, o uso da internet para 
fins pedagógicos tornou-se 
fundamental. “Na internet, 
se o estudante não se iden-
tificar com as minhas aulas, 
ele pode buscar explicação 
de outro professor na própria 
web. E, melhor ainda: se ele 
não entender, pode voltar e 
rever o vídeo, quantas vezes 
precisar”.

Além do canal no Youtube 
(Anderson Dino), o docente 
dispõe, também, de um site 
(www.aulasdequimica.com.
br) e uma página no Facebook 

(www.facebook.com/dino.
quimica).

Colégio 
O Colégio Rodin está loca-

lizado na Rua Padre Anchieta, 

484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 3392-6008 ou 
pelo site www.colegiorodin.
com.br.

Professor utilizada ferramentas na internet para o aprendizado dos alunos
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Guarda prende quadrilha
por furto a residência 
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polícia
DROGAS 

APÓS FUGA

Mais de 500 pedras de 
crack são apreendidas 

Auxiliar é preso minutos depois de assaltar restaurante no Rêmulo Zoppi

Uma denúncia anônima 
levou a Guarda Civil a apre-
ender 502 pedras de crack na 
tarde de terça-feira, dia 14, no 
Conjunto Habitacional Lúcio 
Artoni (CDHU). Ninguém foi 
preso. 

A denúncia foi feita de 
forma anônima ao Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho (Coade) da GC e 
informava o local exato onde 

A Guarda Civil prendeu na 
noite do último sábado, dia 11, 
o auxiliar de produção Deilson 
Cezário da Silva, de 25 anos, 
pelo assalto a um restaurante 
horas antes, na Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 
marginal do Parque Ecológico. 
Um segundo suspeito, identifi-
cado como Felipe, vulgo Guga, 

conseguiu fugir das viaturas.
De acordo com os guardas 

civis, as vítimas informaram que 
os dois indivíduos entraram no 
restaurante e mediante ameaça 
com arma de fogo subtraíram 
R$ 1,2 mil. Em seguida empre-
enderam fuga em uma moto. 

Com as características da 
dupla, as viaturas iniciaram 

buscas pelo Jardim Rêmulo 
Zoppi, onde visualizaram dois 
homens em uma moto, cujas 
características batiam com as 
descritas pelas vítimas. 

Ao avistarem as viaturas, a 
dupla iniciou fuga pela contra-
mão e em alta velocidade pelo 
bairro e foram perseguidos pela 
viatura. Próximo do Centro 

Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei) o garupa, 
Silva, pulou da moto ainda em 
movimento e foi detido pelos 
guardas. 

Já o condutor entrou no 
Centro e conseguiu fugir. Com 
o auxiliar de produção os guar-
das localizaram apenas R$ 20, 
porém indagado sobre o assalto 

estaria guardado o entorpecen-
te. Uma viatura da corporação 
se dirigiu ao local e os guardas 
encontraram 502 pedras do 
entorpecente escondidas na 
caixa de luz do local. 

A guarnição realizou ou-
tras buscas no local em busca 
do dono dos entorpecentes, 
mas ninguém foi detido. As 
drogas foram encaminhadas 
ao Distrito Policial. 

Drogas foram encontradas na caixa de luz do CDHU

GIULIANO MIRANDA

A Guarda Civil deteve 
na manhã de quarta-
-feira, dia 15, uma 

quadrilha acusada de ter furta-
do uma residência na semana 
passada. O carro em que o 

quarteto, composto por uma 
colombiana e três chilenos, 
foi interceptado na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). No 
entanto, como os acusados 
não foram pegos em situação 
de flagrante, irão responder 
pelo crime em liberdade. 

O veículo da quadrilha 

com placas de São Paulo já 
vinha sendo monitorado pelo 
Centro de Operações e Inte-
ligência (COI) da GC, que 
anunciou a entrada do carro 
na cidade. 

Uma equipe foi designa-
da para fazer a perseguição 
e teve êxito em interceptar 

a quadrilha na Rodovia SP 
-75. No carro estavam uma 
comerciante colombiana de 
33 anos, uma ajudante chile-
na de 22 anos, um auxiliar de 
cozinha chileno de 25 anos e 
um eletricista chileno de 22 
anos. 

Como o veículo era suspei-
to, o quarteto foi encaminhado 
para o Distrito Policial. No 
DP, a vítima do furto, ocorri-
do no último sábado, dia 11, 
foi chamada e reconheceu 
uma bolsa que estava em 
poder de um dos ocupantes 
do carro e um par de brincos 
de pérolas. 

No interior do veículo, os 
guardas também encontraram 
outras ferramentas e bolsas de 
viagem. 

Diante do reconhecimento 
da vítima, a autoridade de 
plantão determinou pelo indi-
ciamento do quarteto, que, no 
entanto, responderão ao crime 
em liberdade por já ter passa-
do da condição de flagrante.O carro da quadrilha foi interceptado na Rodovia Santos Dumont (SP-75)

COMANDO UNO

o mesmo confirmou a partici-
pação e informou onde a arma 
usada estava escondida. 

No local indicado, além da 
arma, os guardas localizaram 
a quantia de R$ 234. Em de-
poimento o detido contou que 
sabia apenas que o comparsa se 
chamava Felipe, apelidado de 
Guga, e que morava na antiga 

Rua 18 do Jardim Morada do 
Sol. 

Silva foi encaminhado para 
a Delegacia de Polícia, onde 
foi reconhecido pelas vítimas 
como um dos autores do assalto. 
Ele recebeu voz de prisão em 
flagrante pelo crime e foi enca-
minhado à Cadeira Pública de 
Campinas.
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Ajudante é baleado no Jardim Itatinga Empresário de 30 anos é baleado de 
raspão durante tentativa de assalto 

Jovem é preso com drogas e moto furtada
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Guarda localiza envolvidos em roubo e 
sequestro relâmpago contra bancário
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A Guarda Civil loca-
lizou na noite de 
segunda-feira, dia 

13, dois envolvidos em um 
sequestro relâmpago seguido 
de roubo, ocorrido na Rodovia 
João Ceccon. Como já havia 
se passado dois dias do crime, 
que ocorreu na sexta-feira, dia 
10, apenas o ajudante geral 
Alan Freitas da Cruz, de 24 
anos, recebeu voz de prisão 
por que em sua casa foram 
localizadas armas e drogas.  

A ocorrência começou na 
noite de sexta-feira, dia 10. De 
acordo com a vítima, um ban-
cário de 27 anos, ele estava 
trafegando pela Rodovia em 
seu carro quando foi abordado 
pela dupla que estava em uma 
moto e de posse de um revól-
ver 38. Rendido, o homem 
contou que foi levado para 
um local desconhecido, onde 
estava outra vítima e outros 

dois assaltantes armados. 
No local, o bancário foi 

agredido e obrigado a entrar 
no carro da segunda vítima. 
Os assaltantes então o leva-
ram á uma agência bancária,  

localizada na Avenida Ário 
Barnabé, no Jardim Morada 
do Sol, onde foi obrigado a 
sacar a quantia de R$ 1 mil. 

Em seguida, os assaltantes 
abandonaram as vítimas na 

Estrada da General Motors, 
levando ainda o celular e os 
cartões do bancário. 

Dois dias depois do regis-
tro do crime, a Guarda Civil 
recebeu a informação de que a 

moto suspeita do crime havia 
entrado no Distrito Industrial 
por volta das 6 horas. A via-
tura fez então campana nas 
saídas do bairro e por volta 
das 17 horas teve êxito em 
avistar o veículo em direção 
ao Jardim Morada do Sol. 

Seguindo o condutor 
(Cruz), os guardas civis che-
garam à Rua José da Silva 
Maciel, onde o suspeito foi 
abordado. Questionado sobre 
o roubo, o suspeito negou 
estar envolvido, porém infor-
mou que tinha emprestado a 
moto para um amigo no dia do 
crime e delatou que o mesmo 
possuía uma arma de fogo em 
sua casa. 

Em diligência ao local 
indicado, os guardas localiza-
ram o tal amigo que franqueou 
a entrada da guarnição na 
residência. Porém, no local só 
foi localizado a réplica de um 
revólver calibre 38. 

Questionado sobre o rou-
bo, o suspeito confessou a par-

ticipação, porém contou que 
era Cruz o condutor na hora 
do crime. Ele contou também 
que na casa do comparsa havia 
armas e diversas drogas. 

De volta à residência de 
Cruz, os guardas confron-
taram a versão e o suspeito 
terminou por confessar a 
participação. Em revista à 
casa do jovem, os guardas 
localizaram ainda 130 pape-
lotes de cocaína, 2 revólveres 
calibre 38, além de celulares, 
relógio, dinheiro e um ca-
derno utilizado para fazer a 
contabilidade da venda dos 
entorpecentes. 

A dupla e as apreensões 
foram conduzidas para a Dele-
gacia de Polícia, onde a auto-
ridade de plantão determinou 
pela prisão de Cruz por porte 
ilegal de arma e tráfico de dro-
gas. Como o crime de roubo 
e sequestro já havia passado 
da condição de flagrante, o 
outro detido foi liberado para 
responder em liberdade. 

Na casa de um dos acusados, os guardas encontraram armas, dinheiro e drogas

COMANDO UNO

Um ajudante de 20 anos 
foi baleado durante um as-
salto na madrugada da última 
segunda-feira, dia 13, no 
Jardim Itatinga, em Campi-
nas. A vítima, moradora de 
Indaiatuba, estava na com-
panhia de um amigo e foi 
abordada por dois indivíduos, 
que subtraíram a quantia de 
R$ 50. 

Segundo depoimento do 
ajudante à Guarda Civil, ele 

e o amigo estavam em um 
veículo Gol e pararam para 
conversar com uma mulher. 
No momento, surgiram dois 
homens e anunciaram o as-
salto. Um deles, de posse de 
arma de fogo, entrou no carro 
e iniciou luta corporal com a 
vítima. 

O ajudante e o amigo 
tentaram tirar a arma do 
assaltante, que disparou 
contra o ajudante atingindo-

-o na perna esquerda. Após 
o disparo, os assaltantes se 
evadiram do local levando 
apenas R$ 50. 

As vítimas se dirigiram 
então ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
onde o ajudante recebeu aten-
dimento. Devido ao ferimento 
à bala, a Guarda Civil preci-
sou ser acionada até a unidade 
de saúde, onde colheu o de-
poimento do ajudante. 

Um empresário de 30 anos 
foi baleado de raspão durante 
uma tentativa de assalto na 
tarde de quarta-feira, dia 15, 
na Rodovia Miguel Melhado 
Campos (SP-75). De acordo 
com depoimento da vítima, ele 

O  d e s e m p r e g a d o 
Wellington Elton Lovezzo, 
de 21 anos, foi preso pela 
Policia Militar na noite de 
segunda-feira, dia 13, en-

quanto realizava a venda 
de drogas em frente a uma 
escola no Jardim Morumbi. 
Com o jovem, os policiais 
também identificaram uma 

moto "produto" de furto. 
De acordo com a PM, o 

local já é conhecido como 
ponto de tráfico de drogas. 
Realizada a abordagem a 
Lovezzo, os policiais en-
contraram em seu bolso 12 
empedorfes de cocaína, 2 pa-
pelotes de maconha e R$ 80. 

Indagado, o jovem infor-
mou que a droga era apenas 
para consumo pessoal. No 
entanto, ao averiguarem 
a placa da moto em que o 
desempregado estava, os 
policiais constaram que a 
mesma estava como produto 
de furto. 

No Distrito Policial, a au-
toridade policial determinou 
pela prisão de Lovezzo por 
tráfico de drogas e recepta-
ção, sendo encaminhado à 
Cadeia Pública de Campinas. 
As drogas foram recolhidas 
e a motocicleta levada para 
o Pátio. 

trafegava pelo local quando foi 
abordado por homens armados 
em um veículo Monza prata, que 
anunciaram o assalto e manda-
ram a vítima parar o carro. 

Nesse momento, o empre-
sário acelerou o veículo na 

intenção de fugir, foi quando 
sentiu uma forte dor na perna e 
percebeu que fora atingido por 
um tiro de raspão. 

A vítima conseguiu chegar 
ao hospital, onde recebeu aten-
dimento e foi liberado. 
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Com Lelo, Fantasma da Ituana tem jogo 
decisivo fora de casa contra o Osasco  
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esportes

Campeonato Paulista – Série A3

Equipe    P J V E D GP GC SG
1º Juventus   38 18 12 2 4 34 14 20 
2º Taubaté   31 18 9 4 5 33 19 14 
3º Votuporanguense   31 18 9 4 5 31 22 9 
4º Primavera   30 18 9 3 6 26 16 10 
5º Barretos   30 18 8 6 4 27 23 4 
6º Atibaia    29 18 9 2 7 24 19 5 
7º Internacional   29 18 8 5 5 19 18 1 
8º Grêmio Osasco   28 18 8 4 6 17 16 1 
9º Nacional   28 18 7 7 4 24 16 8 
10º São José   28 18 7 7 4 28 22 6 
11º São José FC   28 18 7 7 4 23 18 5 
12º Sertãozinho   24 18 6 6 6 20 21 -1 
13º Flamengo   24 18 6 6 6 20 25 -5 
14º Cotia    21 18 7 0 11 19 28 -9 
15º Itapirense   20 18 4 8 6 15 16 -1 
16º Rio Preto   19 18 5 4 9 20 26 -6 
17º Grêmio Barueri   19 18 5 4 9 16 22 -6 
18º Tupã    18 18 4 6 8 20 24 -4 
19º Santacruzense   13 18 3 4 11 17 38 -21 
20º Francana   6 18 1 3 14 16 46 -30 

Federação Paulista de Futebol (FPF)

O Esporte Clube Prima-
vera ganhou um re-
forço de “peso” para 

a disputa da última e decisiva 
partida da primeira fase do 
Campeonato Paulista da Série 
A3. O Fantasma anunciou na 
manhã de quarta-feira, dia 
15, o retorno do técnico Lelo, 
conhecido na região como o 
“Rei do Acesso”, e que no ano 
passado foi o responsável por 
levar o Fantasma da Segunda 
Divisão para a Série A3. 

Lelo chegou ao clube co-
mandando os treinos prepara-
tórios para o jogo de domingo, 
dia 19, às 10 horas, fora de casa 
contra o Osasco. “Comentei 
com os jogadores que o con-
vite de reassumir o time foi o 
melhor possível. Voltar para 
o clube, onde tive um acesso e 
conheço a maioria das pessoas, 
acaba facilitando meu traba-
lho”, garante. “Temos um bom 

grupo, os jogadores têm poten-
cial e estamos focados para a 
partida do final de semana, cujo 
o adversário também busca 
uma na próxima fase.”

O treinador estava suspenso 
por três jogos, durante confusão 
numa partida do Itapirense. 
Mas o Primavera conseguiu 
reverter a punição, doará 15 
cestas básicas a uma entidade 
carente, o que garantirá Lelo no 
banco de reservas no domingo. 

O treinador chegou ao clube 
um após o anúncio da saída de 
Edmilson de Jesus. O antigo 
técnico recebeu um convite 
para ser assistente de Edinho, 
filho do Rei Pelé, e juntos as-
sumiram o comando técnico 
do Mogi Mirim para a disputa 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro. 

Durante entrevista coletiva, 
Edmilson ressaltou que o con-
vite foi irrecusável. “Tive uma 
passagem muito boa pelo clube 
e como consequência recebi o 
convite, uma proposta muito 

boa e importante para minha 
carreira”, ressaltou. Questio-
nado, Edmilson negou que 
sua saída deu-se por pressão 
externa. “Minha saída é total-
mente profissional. Tenho um 
relacionamento muito bom com 
o torcedor e entendo quando 
há críticas. Mas deixo o clube 
focado e encaminhado para a 
conquista do acesso.”

Para o jogo de domingo, o 
Tricolor tem obrigatoriedade 
de, pelo menos, conquistar um 
empate caso queira continuar 
sonhando com o acesso à Série 
A2. Enquanto que o Primavera 
está na quarta colocação, com 
30 pontos, o Grêmio Osasco é 
o oitavo colocado, com 28 pon-
tos, o último time no G8, grupo 
dos oito times classificados para 
a segunda fase. “O Osasco é 
adversário difícil, mas vamos 
em busca, de pelo menos, mais 
um ponto. É focar no trabalho 
durante a semana, com ênfase 
na classificação”, projeta o 
goleiro Jefferson. 

Motivação 
O Fantasma da Ituana vem 

para o confronto decisivo mo-
tivado pela vitória de 2 a 1 de 
virada sobre o Grêmio Barueri, 
no último sábado, dia 11, no 
Gigante da Vila. Apesar de 
enfrentar um dos times mais 
irregulares do certame, franco 
candidato ao rebaixamento, o 
Primavera penou para vencer. 

Pressionado por duas der-
rotas seguidas, o Fantasma 
entrou em campo no sábado e 
começou mal a partida. Com 
8 minutos de bola rolando, 
Elivelton meteu a mão na bola 
dentro da área e o árbitro assi-
nalou pênalti. Luciano cobrou 
e fez 1 a 0 Barueri.

O Tricolor de Indaiatuba 
criou oportunidades, mas só 
marcou aos 36 minutos. Após 
bola alçada na área, o zagueiro 
Lucas deixou tudo igual para o 
Fantasma. 

A vitória foi no sufoco, nos 
últimos minutos, para matar o 
torcedor primaverino do co-
ração. Aos 43 minutos, Franc 
subiu com o zagueiro e mandou 
para o gol. O goleiro Raphael 
defendeu, mas o bandeirinha 
considerou que o arqueiro tirou 
a bola de dentro do gol, con-
firmado logo em seguida pelo 
árbitro. Primavera 2 a 1 e mais 
três pontos na classificação.  

Para o arqueiro primaverino, 
a ansiedade da classificação atra-

palhou um pouco. “Mas graças 
a Deus conseguimos reverter o 
placar e mais uma vez o Franc 
brilhou”, comemora Jefferson.

Para Franc, o gol teve sabor 
especial, após ter passado um 
tempo fora dos campos, por 
conta de um problema pessoal. 
“Sensação única, passei por 
um período de dificuldades, 
mas Deus tem me abençoado 
e hoje (sábado) Ele me honrou 
mais uma vez”, ressaltou. “Te-
nho certeza que esse time mais 
uma vez vai fazer história.” O 
atacante não balançava as redes 
há mais de um mês. O último 
gol aconteceu na vitória de 1 a 
0 sobre a Santacruzense, no dia 
25 de fevereiro. 

Sub-15 vence na estreia do Paulista 
A equipe Sub-15 do Pri-

mavera estreou com vitória no 
Campeonato Paulista da catego-
ria. Diante do XV de Piracicaba, 
na manhã de sábado, dia 11, 
no gigante da Vila, o Tricolor 
venceu os Alvinegros por 1 a 0.

O próximo desafio da equipe 
acontece domingo, dia 19. Às 
13h30, o time vai à Limeira 
enfrentar o Independente. 

Por outro lado, quem não 
teve uma boa estreia foi o Sub-
17. Também no último sábado 

e contra o XV, o time acabou 
derrotado por 2 a 1.

O próximo desafio da equipe 
também será fora de casa contra 
o Independente de Limeira. A 
partida acontece domingo, às 
15h15.   

Primavera vai à Osasco motivado pela vitória 2 a 1 sobre o Grêmio Barueri no último sábado

ASSESSORIA PRIMAVERA

As equipes do Tayô Vidra-
çaria e Estrela Dourada fazem 
o confronto decisivo para saber 
quem ficará com o caneco de 
campeão da Copa Zona Sul/Exsa, 
organizada pela Associação 
Indaiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa). A decisão acontece 
domingo, dia 19, às 10h45, no 
campo do Ferroviário, em Itaici. 

No mesmo horário, mas no 
campo da Ponte Preta, que fica 
ao lado do “palco” da decisão 
do certame, São Marcos e 3 

Estrelas B duelam pela terceira 
colocação. 

A equipe do Tayô chega a 
final podendo ser campeão invic-
to. A equipe estreou empatando 
em 1 a 1 com o Estrela. Depois 
foram só vitórias: 9 a 0 no Sem 
Pânico, 4 a 0 novamente no Es-
trela e 5 a 0 no Estrela B. O time 
marcou 19 gols e sofreu apenas 
um gol. 

O Estrela Dourada conquis-
tou três vitórias e uma derrota. A 
estreia no certame foi com vitória 

de 4 a 2 sobre o Real Primavera. 
Na segunda rodada, a equipe 
conheceu seu primeiro e único 
resultado negativo: 3 a 0 para o 
Estrela B. 

Depois o time venceu o Fer-
roviário por 3 a 1 e, após empate 
de 0 a 0, venceu nos pênaltis o 
São Marcos por 5 a 4. A equipe 
marcou sete gols e sofreu seis. 

Com base no regulamento da 
competição, em caso de empate, 
o campeão sairá após cobranças 
de pênaltis. 

AIFA 

Tayô e Estrela Dourada ‘brigam’ pelo 
título da Copa Zona Sul de Futebol 
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Convites já estão à venda
para o Evolution Of Fighters 

JEAN MARTINS
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esportes

AMISTOSO  

Base do Palmeiras de 
1993 participa de jogo 

Pela segunda vez no ano, 
o Centro de Treina-
mento Edlutas realiza 

o Evolution Of Fighters, uma 
das principais competições de 
MMA (Mixed Martial Arts) 
da cidade. O evento, que che-
ga a sua 9ª edição, acontece 
no dia 30 de maio (sábado), 
na própria sede do Centro 
de Treinamento, com lutas 
válidas pelos cards amador, 
preliminar e principal.   

Mesmo faltando mais de 
um mês para a realização do 
evento, os ingressos já podem 
ser adquiridos ao preço único 
de R$ 30. O convite pode 
ser comprado, a princípio, 

na sede do Centro de Treina-
mento, o qual fica localizado 
na Alameda Doutor José Car-
deal, 863, no Jardim Pedroso. 
Em breve, as entradas também 
poderão ser encontradas nas 
academias onde os lutadores 
treinam. 

Segundo um dos orga-
nizadores do evento, Edson 
Ronaldo Oliveira, os cards 
das lutas ainda não foram con-
firmados, mas uma das lutas 
poderá contar com o atleta 
Arthur Oliveira, considerado 
um dos principais lutadores de 
MMA da cidade.

A expectativa é que esta 
edição supere o público do 
evento realizado em março, 
o qual reuniu 500 expecta-
dores. Para isso, o foco do 9ª 
Evolution é realizar boas lutas 

e dar chance a novos competi-
dores. “Nesta edição estamos 
buscando algumas novidades, 
como lutas femininas, talvez 
um fato inédito”, diz Oliveira. 
“Também podemos ter pai e 
filho lutando em um mesmo 
evento, algo nunca visto em 
um campeonato da modali-
dade. O evento tende a trazer 
inúmeras novidades e espero 
que seja motivo para o público 
comparecer em peso e nos 
prestigiar.”

Evolution 
Já tradicional entre as 

competições de MMA do 
Município, o Evolution chega 
a sua nona edição, a segunda 
em 2015. Este é o terceiro ano 
do torneio.  

No dia de 14 de março 

deste ano, 500 expectadores 
acompanharam sete lutas pelo 
card amador, oito no preli-
minar e quatro no principal.  
Além de competidores de 
Indaiatuba, o torneio reuniu 
atletas de Amparo, Campinas, 
Itatiba, Sorocaba, Itu, Salto, 
Hortolândia, Botucatu, Limei-
ra, Pirassununga e da cidade 
mineira de Delta.

Segundo ainda o organi-
zador do evento, nas últimas 
edições realizadas, muitos 
atletas passaram pelo torneio e 
atualmente lutam em grandes 
eventos nos Estados Unidos. 
“Com o decorrer do tempo 
mantivemos as lutas amadoras 
e também passamos a colocar 
lutas semiprofissionais e pro-
fissionais em nosso Evento”, 
ressalta Oliveira.

Quinhentos expectadores acompanharam 19 lutas na última edição do evento, realizado no mês de março  

DIVULGAÇÃO

TABELA
Copa Loucos por Esporte (Aifa)

Rodada amanhã, dia 18, no Carlos Aldrovandi

Primeira Divisão 

Horário  Partida  
13h Galáticos x Flamengo
13h50 Sol-Sol x Futsal Futuro
14h40 Manchester A x Borussia
15h30 Cebi Brasil x Meninos G5
16h20 União Tribuna A x Dinamite

Rodada amanhã, dia 18, no Ginásio da Sol-Sol 

Segunda Divisão 

Horário  Partida  
13h20 Sem Chance x NBF
14h20 Elite A x Schalke
15h10 Vila Mercedes x Grillos A
16h Parque Indaiá x Clube 9
16h50 Procam x Flor de Indaiá 

Rodada amanhã, dia 18 

Terceira Divisão 

Horário  Partida      Local 
17h10 Kautela x Borussia   Carlos Aldrovandi
18h Palermo x União Tribuna B  Carlos Aldrovandi
17h10 R5/Colégio Meta x Conquista Cardeal 
18h Ajax Futsal x ML Informática  Cardeal 
15h30 Neves Salgados x APP Bonito Cardeal 
16h20 Perfil Reggae x Unidos da Villa Cardeal 

Rodada terça-feira, dia 21, no Ginásio da Sol-Sol 

Horário  Partida  
11h Sem Chance x Vila Mercedes 
13h30 Carlos Aldrovandi x Pojeto restitui
11h40 Primeiro Passo x APS Bolívia 
11h50 União Audax x Une

Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa) 

Campeonato de Futebol de Minicampo (Clube 9 de Julho)

Rodada domingo, dia 19

Campo 1

Horário  Partida
8h Pai & Filhos x Jornal Exemplo (Super Máster)
9h Casa das Embalagens x Safe Energy (Super Máster)
10h Ice Bears x Vidraçaria Kyoto (Máster)
11h Jacitara x Cavifer (Máster)

Campo 2

Horário  Partida
8h Single Automação x DD Max (Super Máster)
9h Embalimp x Lubeka  (Veterano)
10h Dominium Empreendimentos x Nova Opção (Veterano)
11h Marquinhos Tintas x Central Contabilidade (Adulto)

Campo 3
Horário  Partida
9h PCB Informática x MB Motos (Máster)
10h Decor Fest x SSA Brasil  (Veterano)
11h  LG Vacker/Vacker & Bueno x Cato Supermercados (Adulto)

Resultados da última rodada
Casa das Embalagens 1 x 1 Colégio Meta (Super Máster)
Sorvetes Fruity 1 x 3 Safe Energy (Super Máster)
Serralheria EGN/Gibim Segurança 3 x 1 Lar de Idosos (Super Máster)
Apoio Cont Contabilidade 0 x 5 Cavifer (Máster)
Tecnosemillas 1 x 2 Vidraçaria Kyoto (Máster)
Capital Imóveis 2 x 5 Balilla (Máster)  
Cachorrão Auto Center 3 x 2 Vizzent Calçados (Veterano)
Kokadinhas Bar 1 x 2 SSA Brasil (Veterano)
Decor Fest 1 x 1 Herbalife EVS/Deco (Veterano)
Madeireira Madelasca 5 x 5 Cato Supermercados (Adulto)
Gruppon Imóveis 2 x 5 JR Celulares (Adulto)

Clube 9 de Julho 

Copa Atlanta de Futebol Master (Indaiá)
Resultados da última rodada
Clínica São Camilo 3 x 1 Brasiltex
J Ferres 4 x 5 Atlanta 

Copa Loucos Por Esporte (Indaiá)

Resultados da última rodada 
Criar Filmes 2 & 2 Tromba D’Água x Imóveis Indaiatuba 
2&2 Espaço de Dança 3 x 1 Loucos Por Esporte 1 

Indaiatuba Clube 

O campo da Comunidade 
Independente, no Jardim Belo 
Horizonte, será “palco” de 
um jogo festivo no próximo 
dia 26. A partir das 10 horas, 
acontece a partida entre ex-
-atletas do Palmeiras, que jo-
garam nas categorias de base, 
contra o time do Marquinhos 
Despachante, que também 
é um dos organizadores do 
evento. 

A partida é aberta ao pú-
blico. Estará presente a equi-
pe inteira do Palmeiras, que 
jogou no Sub-15 e Sub-17 
do Verdão e que fará o duelo 
contra o time do Marquinhos 
Despachante, cujos membros 
jogam juntos há 3 anos. 

O amistoso contará com 
alguns nomes conhecidos, 
que vingaram no futebol pro-
fissional. Caso dos meias 

Thiago Gentil e Ailton, além 
do atacante Washington.

Para um dos organizadores 
do evento, o meia Paulinho, 
que também atuou no Pal-
meiras e na Rússia, e que 
atualmente é diretor do In-
dependente, o jogo marcará 
o reencontro dos jogadores 
após 20 anos. “Isso que é o 
mais legal do evento. Foi uma 
grande surpresa nos encon-
trarmos pelas redes sociais 
e conseguirmos marcar esse 
jogo”, diz.

De acordo com Paulinho 
esse deve ser o primeiro en-
contro e a intenção é realizar 
outras partidas com ex-atletas 
do Palmeiras.

O campo do Independente 
fica localizado na Rua Emílio 
Lope Cruz, 139, no Jardim 
Belo Horizonte. 

CONQUISTA A equipe de tênis de mesa ADI/
Secretaria Municipal de Esportes sagrou-se campeã 
na 2ª etapa do Circuito Nacional de Tênis de Mesa, 
realizada na cidade em Manaus/AM de 9 a 12 de abril. 
O feito foi resultado das vitórias obtidas pelo atleta 
Guilherme Ifanger que, na final, derrotou Francisco 
Wellington por 3 a 0, garantindo o ouro a primeira 
posição no ranking nacional.

DIVULGAÇÃO
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Como economizar energia no período
de crise hídrica no Estado de São Paulo 

DENISE KATAHIRA                                              
maisexpressao@maisexpressao.com.br

especial

Com a crise hídrica e 
o aumento das tarifas 
de energia enfrentado 

nos últimos meses, os brasi-
leiros têm buscado alterna-
tivas para se adaptar a nova 
realidade e principalmente 
economizar na hora de pagar 
a conta.

Em Indaiatuba a popu-
lação tem recebido a conta 
de energia elétrica 22,43% 
mais alta, desde outubro do 
ano passado. O reajuste das 
tarifas de energia elétrica 
de diversas concessionárias 
do País e o aumento na taxa 
extra das bandeiras tarifárias, 
cobradas nas contas de luz 
quando há aumento no custo 
de produção de energia, têm 
causado indignação aos bra-
sileiros. 

Mas como economizar 
energia e dinheiro em meio à 
crise hídrica? Muitas pessoas 
têm recorrido à energia solar 
que é proveniente da luz e 
do calor do sol. Utilizadas 
de diferentes maneiras e 
tecnologias, a energia solar 

promete diminuir a conta de 
luz, além de contribuir com o 
meio ambiente.

A empresa Arquitetura 
Solar, recém chegada na 
cidade, é especializada em 
produção de energia e traz 
para Indaiatuba uma tecnolo-
gia européia, oferecendo aos 
seus clientes um atendimen-
to diferenciado focando na 
rentabilidade e respeitando 
o meio ambiente, além de 
garantir e oferecer o melhor 
sistema de aquecimento e 
fotovoltaico da cidade.

A empresa conta com 
profissionais capacitados e 
uma equipe de engenharia 
de alta performance, atuan-
do há mais de 15 anos no 
mercado nacional e interna-
cional, gerando soluções de 
aquecimento de água para 
indústrias, hotéis, hospitais, 
academias, residências e ge-
ração de energia fotovoltaica 
em parque solares de vários 
países. 

De acordo com o gerente 
comercial e auditor da Arqui-
tetura Solar, Alex Alonso, é 
possível produzir energia em 
meio à crise hídrica enfren-

tada por todo o Estado de 
São Paulo. “A instalação de 
um sistema de energia solar 
fotovoltaica, produz energia 
elétrica para toda sua resi-
dência ou empresa, inclusive 
grandes industrias”, conta.

Diariamente, toneladas de 
energia chegam ao nosso pla-
neta de forma gratuita e limpa 

Vantagens das placas voltaicas
• Fonte inesgotável de energia gratuita.
• Qualidade certificada com selo “A” do INMETRO.
• Reduz a dependência de fontes externas.
• Produtos e serviços que permitem um melhor rendimento.
• A energia solar é limpa e tecnologicamente viável.
• Painel Policristalino, melhor custo/benefício.
• Leitura de consumo e geração de forma remota.
• Diminuição de custos em sua residência ou negócios, com energia 
elétrica de terceiros.
• Produção de energia limpa que reduz impactos no meio ambiente.

Vantagens da Energia Solar
- A energia solar não polui durante seu uso. A poluição decorrente 
da fabricação dos equipamentos necessários para a construção dos 
painéis solares é totalmente controlável utilizando as formas de 
controlo existentes actualmente.
- As centrais necessitam de manutenção mínima.
– Os painéis solares são a cada dia mais potentes ao mesmo tempo 
que seu custo vem decaindo. Isso torna cada vez mais a energia 
solar uma solução economicamente viável.
- A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil aces-
so, pois sua instalação em pequena escala não obriga a enormes 
investimentos em linhas de transmissão.
- Em países tropicais, como o Brasil, a utilização da energia solar 
é viável em praticamente todo o território, e, em locais longe dos 
centros de produção energética sua utilização ajuda a diminuir a 
procura energética nestes e consequentemente a perda de energia 
que ocorreria na transmissão.

através da luz solar e podem 
ser utilizados para a geração de 
eletricidade. Outra forma de se 
exprimir esta imensa grandeza 
energética, é dizer que a ener-
gia que a terra recebe por ano 
vinda do sol, representa mais 
que 15 mil vezes o consumo 
mundial. Com a colocação de 
placas, a residência ou empresa 
começa a produzir energia, e 
isso impacta não somente no 
financeiro, mas também no 
meio ambiente. “Produzindo 
a própria energia, e assim, não 
há porque se preocupar com 
futuros reajustes na tarifa elé-
trica e a economia pode chegar 
até 100%”, explica Alonso. 

Com um investimento 
mínimo a partir de 5 mil re-
ais, é possível gerar energia 
e o pagamento pode ser feito 
através do cartão Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-
DES). Alonso garante que 
a durabilidade do sistema é 
muito maior que o de aque-
cimento de água. “A garantia 
para este tipo de sistema é de 
25 anos”, diz. 

Arquitetura Solar atua em soluções de aquecimento de água para indústrias e residências

Instalação residencial de placa Fotovoltaica

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Quinta Festa das Frutas 
e Hortaliças começa hoje

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cultura & lazer

MAPA CULTURAL 

OPORTUNIDADE  

ANISTIE 

Cadastro para a fase 
municipal termina dia 30

Festival de MPB está com as inscrições abertas 

Banda local vence festival 
na cidade de Monte Mor 

Começa hoje, dia 17, 
mais uma edição da 
Festa das Frutas e 

Hortaliças. O evento vai até 
domingo, dia 19, no Pavi-
lhão da Viber. Em sua quinta 
edição, o evento terá entrada 
gratuita e contará com cerca 
de 70 estandes entre frutas, 
hortaliças e artesanatos. Ou-
tras atrações são as musicais 
e a fazendinha com exposição 
de pequenos animais. 

A festa tem por objetivo 
mostrar a população os artigos 
produzidos na zona rural da 
cidade e região. Hoje, dia 17, 
a Festa terá início às 19 horas 
com a abertura oficial e expo-
sição e venda de produtos. O 
evento acontece às 22 horas. 

Amanhã, dia 18, a exposi-
ção será das 10h às 22 horas, 
sendo que ao meio-dia aconte-
ce a apresentação da Orques-
tra 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. 

Todos os dias haverá ain-
da a Fazendinha e exposição 
de pequenos animais, venda 
de produtos e gastronomia. 

Este ano Indaiatuba receberá 
produtores rurais de Louveira, 
Vinhedo, Elias Fausto e Ca-
breúva como frutas, compotas 
de frutas, cachaças, pimentas, 
vinagre de caqui e vinhos 
artesanais. 

Já estão confirmados os 
seguintes expositores: Apiá-
rio Itaici - mel e derivados; 
cosméticos a base de mel; 
Biomassa banana pães ca-
seiros; Ari Facchini Videiras 
- pitaia, maracujá, abobrinha; 
Orquidário Videiras - orquí-
deas e plantas; Gatti Carrua-
gens - locação de carruagens 
para eventos; Sítio do Yeno 
Hidropônica - verduras hidro-
pônica e bonsai; Fatto a Mano 
Pimentas - geleias e produtos 
à base de pimentas; Sítio dos 

Meninos - artesanato e tomate 
cereja; Schulz Frut - sucos, 
goiaba, uva; e Sítio São Se-
bastião - produtos artesanais 
doces, geleias e compotas; 

Também estarão presen-
tes: Casa San Fior - sucos de 
uva, vinagre de caqui e doces; 
Sítio 7 irmãos – acerola, vi-
nho, sucos e geleia; Sítio Pis-
cke – queijos e laticínios; Sítio 
Espelho D’água Hidropônica 
Sales – hortaliças hidropôni-
ca; Cachaça Vilela Artesanal 
– cachaça; Cachaça Rainha 
da Praia – cachaça; Adega 
Vendramin - vinhos e sucos 
de uva; Feno das Meninas - 
produção de feno; Tomaseto 
Vinhos - sítio videiras sucos, 
vinhos, caqui e uva; Neimate 
Hidropônica – hidropônica; 

Stark Açaí – açaí; Sítio São 
José - turismo rural, culinária 
do milho, morango e goiaba; 
Cerest - Centro de Referência 
da Segurança do Trabalhador; 
Tratorag - John Deere; Carue-
me Ford Caminhões; Ecoma-
rk; Ind. Com. de Compostos 
Orgânicos e Agritech. 

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.

Mais informações sobre 
o evento pelos telefones (19) 
3834-9271 e (19) 3834-9264.

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

SCS/PMI

A banda indaiatubana 
Anistie venceu o 1º Festival 
de Monte Rock Mor, con-
siderado o maior evento de 
rock da história da cidade 
vizinha de Monte Mor. Na 
grande final, os representantes 
locais disputaram com outras 
19 bandas, sendo que cada 
uma teve sete minutos para se 
apresentar. 

O evento contou com ban-
das de diversos municípios da 
região, os quais apresentaram 
inúmeras vertentes do rock. 
Centenas de pessoas acom-
panharam os shows das 15 
bandas do festival. 

De acordo com o diretor de 
Turismo, Marcelo Menegatti, 
o evento premiou também o 
vocalista da banda Black Bet-
ty, de Campinas, Johny Beck, 
como melhor intérprete. A 
melhor composição ficou com 
a banda Alguns Trocados, de 
Monte Mor. "Sem dúvida foi 
um grande festival. Agradeço 
ao prefeito Thiago por acre-
ditar neste projeto, ao grupo 
Monte Rock Mor e a todos 
os servidores municipais que 
colaboraram e trabalharam 
para a realização deste evento, 
que sem dúvida, já entrou para 
a história", destaca Menegatti. 

Termina no próximo dia 
30 as inscrições para a fase 
municipal do Mapa Cultural 
Paulista 2015/2016. As ade-
sões são gratuitas e podem ser 
realizadas de segunda a sexta, 
das 8h às 12 horas e das 13h às 
17 horas, no Centro Cultural 
Wanderley Peres.

As apresentações das 
obras podem ser feitas em 
sete expressões artísticas: ar-
tes visuais (que compreende 
artes plásticas, desenho de 
humor e fotografia), vídeo, 
canto coral, música instru-
mental, literatura (que inclui 
conto, poema e crônica), dan-
ça e teatro. As fichas de ins-
crição para cada modalidade 
e o regulamento contendo a 
documentação necessária já 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura no endereço www.
indaiatuba.sp.gov.br/cultura/
concursos/mapa-cultural-
-paulista/. 

As seletivas municipais 

acontecem de 26 a 29 de maio 
na Sala Acrísio de Camargo, 
no Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), e no Novo Centro 
Cultural Jardim Morada do 
Sol. Mais informações pelo 
telefone (19) 3894-1867.

Iniciativa da Secretaria de 
Estado da Cultura, o Mapa 
Cultural tem como objetivo 
fomentar as produções cul-
turais do interior, selecio-
nando artistas de 13 regiões 
administrativas do Governo 
do Estado para participar de 
atividades culturais distri-
buídas em quatro fases. Em 
todas elas os artistas que se 
destacam apresentam seus tra-
balhos, primeiro no município 
de origem (fase municipal), 
depois na região em que estão 
inseridos (fase regional) e, ao 
final, na fase estadual, quan-
do se apresentam na capital 
paulista. A organização é da 
Abaçaí Cultura e Arte. 

Já se encontram abertas 
as inscrições para a edição 
2015 do Festival de MPB. As 
adesões podem ser realizadas 
presencialmente ou pelos 
Correios no Centro Cultural 
Wanderley Peres, de segunda 
a sexta, das 8h às 17 horas. 
As inscrições podem ser rea-
lizadas até o dia 15 de maio 
(sexta-feira). 

Podem concorrer forma-

ções solo, duplas e bandas 
do gênero de todo o território 
nacional, com duas músicas 
de composição própria, uma 
para aquecimento e outra que 
estará efetivamente compe-
tindo. O regulamento e a 
ficha de inscrição estão dis-
poníveis no site da Prefeitura 
no endereço  http://www.
indaiatuba.sp.gov.br/cultura/
concursos/festival-de-mpb/. 

As eliminatórias aconte-
cem no dia 14 de junho no 
Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), mesmo local da final, 
agendada para 20 de junho. 
Todos os trabalhos serão 
avaliados pela Comissão Jul-
gadora, composta por três 
profissionais ligados à música, 
que observarão os critérios 
interpretação (incluindo ex-
pressão musical, afinação, 
dicção e presença de palco), 
composição (letra, estrutura 
poética, prosódia musical e 
contexto da obra) e desem-
penho musical (criatividade, 
arranjo, técnica e entrosa-
mento). Haverá prêmios em 
dinheiro para os três primeiros 
colocados. Mais informações 
no (19) 3894-1867.

O regulamento comple-
to, a ficha de inscrição e a 
ficha de autorização de me-

nores estão disponíveis no 
site http://www.indaiatuba.
sp.gov.br/cultura/concursos/
festival-de-mpb/. 

Concurso 
Realização da Secretaria 

Municipal de Cultura, o Fes-
tival de MPB é promovido 
anualmente e tem como obje-
tivo incentivar a composição 
musical, estimular o interesse 
da população e mostrar a 
importância da arte como 
fonte de cultura e lazer, apri-
morando e desenvolvendo 
ainda a cultura musical. Em 
2014, o concurso registrou 
21 concorrentes das cidades 
de Belo Horizonte, Campi-
nas, Cotia, Indaiatuba, Itu, 
Rio de Janeiro, Salto e São 
Paulo. O cantor Taquinho de 
Minas, proveniente de Belo 
Horizonte, foi o vencedor da 
última edição.Finais do Festival de MPB ocorrem no dia 20 de junho

ARQUIVO – ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

Banda Anistie de Indaiatuba foi a grande campeã do festival

MARCELO PENDEZZA/AIPMMM
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Polo do Ecoturismo, Bonito, no Mato 
Grosso do Sul, encanta por sua beleza 

DENISE KATAHIRA                                                 
cultura@maisexpressao.com.br 

turismo

Considerado Polo do 
Ecoturismo em nível 
mundial, Bonito, lo-

calizado no estado de Mato 
Grosso do Sul, tem como suas 
principais atrações as paisa-
gens naturais e os mergulhos 
em rios com água cristalina, 
além de cachoeiras, grutas, 
cavernas e dolinas. Passear 
em Bonito é interagir 24 horas 
com a natureza, uma vez que o 
munícipio se desenvolveu de 
forma sustentável, preservan-
do o meio ambiente. 

Os atrativos turísticos fi-
cam afastados do centro, ge-
ralmente em fazendas, porém 
garantem diversão para quem 
gosta de estar em contato com 
a natureza e com esportes 
radicais. Praticar mergulhos, 
flutuação, rafting, boia cross, 
rapel, trekking e outros espor-
tes são algumas das opções 
que a cidade oferece aos 
visitantes. 

Em Bonito, a natureza 
presenteia os turistas com 
rios cristalinos, relaxamento e 
diversas atividades esportivas, 
envolto por belas e preserva-
das áreas verdes. Na cidade 
estão espalhadas diversas ca-
vernas submersas e a Gruta do 
Lago Azul se destaca por ser 
considerada monumento natu-
ral, por possuir minerais raros, 
diferentes formações rochosas 
e um lago de águas azuis. Com 
80 metros de profundidade, a 
gruta está localizada a 20 km 
da cidade e o acesso é feito 
através de uma pequena trilha 
de formações rochosas típicas 
de cavernas. 

Grande parte dos pontos 
turísticos de Bonito envolvem 
seus rios de águas cristalinas. 
A geologia do local, com mui-
tas rochas, proporciona águas 

transparentes que encanta por 
sua beleza. 

Um dos grandes atrativos 
do município são as cachoei-
ras e piscinas naturais, onde 
turistas podem se refrescar e 
relaxar com o belo visual que 
os locais oferecem. 

O mergulho com cilindro 
nas tranquilas águas cristali-
nas é uma das principais ati-
vidades turísticas em Bonito. 
Durante a atividade é possível 
observar cardumes de peixes 
e outras belezas que as águas 
escondem. A flutuação é indi-
cada para os mais econômicos 
ou mesmo aventureiros. 

Localizado na Reserva 
Ecológica Baía Branca, o 
Aquário Natural é um local 
onde os turistas não devem 
deixar de visitar. Na atração 
é possível observar os peixes 
e todo o leito do rio devido às 
águas transparentes. O local 
oferece ainda uma trilha com 
mirantes e passarelas para 
a observação de diversos 
animais. 

Adrenalina 
Para quem curte esportes 

radicais, Bonito oferece di-
versas opções de atividades 
que prometem agradar os 
aventureiros.

O Circuito de Arvorismo 
conta com uma estrutura que 
chega a superar 20 metros. 
O trajeto conta com várias 
tirolesas, pontes e passarelas 
suspensas, além de um rapel.

Um dos passeios mais 
divertidos em Bonito é o boia 
cross. O percurso tem cerca de 
mil metros passando por três 
cachoeiras e duas corredeiras. 
Trilhas suspensas levam até 
o ponto inicial do passeio e 
outra trilha faz o retorno pela 
mata. Uma aventura que não 
deve ficar de fora no roteiro 
de passeio. 

Passeio 
Outra excelente opção 

para quem quer aproveita a 
cidade de Bonito em família é 
a Praia da Figueira. O passeio 
é ideal para quem busca tran-
quilidade e sossego, e toda a 
família pode tomar um banho 
em águas calmas e cristalinas 
com temperatura perfeita para 
o ano todo.

A praia possui areia bran-
quinha e uma lagoa de 60 
mil m² com águas cristalinas 
repletas de peixes. 

Além disso, a Praia da 
Figueira oferece diversas ou-
tras opções de atividades que 
irão agradar a todas as idades 
e gostos. 

Durante a flutuação em suas águas cristalinas, é possível observar cardumes de peixes e outras belezas que as águas escondem

No Aquário Natural é possível observar diversas espécies de peixes

Gruta do Lago Azul se destaca por ser considerada Monumento NaturalUm dos pontos mais visitados pelos turistas no município de Bonito são as cachoeiras

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 
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A energia do ariano aparece com mais vigor. E suas 
forças se focam em melhorar seus ganhos e bens. 
Se existe algum projeto em andamento agora é hora 
de avançar nele. Foque suas energias para ir até a 
conclusão deste plano. Não fique só nos sonhos e 
desejos, acorde e ponha em prática seus desejos. 
Evite sonhar alto demais para que a concretização 

de seus sonhos ocorram.

O taurino vem desejando trabalhar em equipe ou ter 
pessoas ao seu lado que pensem como ele.  A partir 
do dia 12 de Abril o nativo se volta para melhorar 
seus ganhos e forca seus sentimentos e esforços 
para ampliar seus bens e ganhos pessoais, sua saúde 
melhora, mas é a partir do dia 21 de Abril que sua 
força e vigor voltam a seu ritmo normal.

Sabe aquele tipo de pessoa que chega em um ambien-
te e traz alegria, movimenta o lugar e todos ficam 
meio eufóricos e felizes? Pois bem, o geminiano 
está com essa energia nestas semanas. Isso o fará tão 
contente que pode exagerar na dose e ficar com saúde 
prejudicada. Esse mês de Abril exige um cuidado in-
tenso com sua saúde. Não exagere em suas atitudes.

Novas idéias tendem a ser implantadas e relacionadas 
com sua projeção social que pode ser desde um casa-
mento até uma dedicação profissional. Seu lar ou sua 
família fica mais em evidência, e/ou o nativo estará 
estruturando uma nova família para si, nesse período. 
Enfrente os problemas, não se esconda deles, isso trará 
felicidade por conseguir lidar com eles.

O foco do leonino tende a ser um pouco mais direcio-
nado para sua vida profissional, sua projeção social e 
como pode melhorar seu status. Apesar disso, novos 
amigos tendem a surgir, e o convite para muitas festas 
ou relacionamentos tendem a ocorrer. Dar e receber é 
um movimento que o leonino precisa aprender a fazer 
de forma equilibrada, nesse momento principalmente.

O nativo sente desejos intensos de viajar para bem 
longe, de expandir, pode ter contatos com pessoas 
que vem de longe. No trabalho procure não querer 
fazer tudo ao mesmo tempo. Pode viver situações que 
exigirão o confronto com novos problemas e emo-
cionalmente o nativo ainda está fragilizado. Tenha 
calma, seu raciocínio e a fé no futuro trará condições favoráveis.

Novas pessoas surgem e farão parte de seu novo cír-
culo social, mudanças no trabalho tendem a ocorrer. 
Talvez sinta que a rotina do dia a dia não esteja sendo 
cumprida como deveria, evite se isolar, pois isso trará 
mais dificuldades. Sua saúde pode exigir cuidados. 
Permita ter um estilo de vida mais tranqüilo.

Seu foco será nos relacionamentos, nos compromissos 
assumidos e na formalização de alguma sociedade ou 
parceria. Uma situação crítica pode ocorrer forçando 
o nativo aprender a reagir com calma e sobriedade 
diante de acontecimentos difíceis. Cuide de sua saúde, 
seja paciente e cuidadoso. 

Foco no trabalho, podendo renovar seu trabalho ou 
iniciar um novo rumo em sua vida profissional, tudo 
de modo inesperado. Pode arrumar emprego em 
lugar distante. Essas semanas marcam a necessidade 
de tomar decisões importantes que irão marcar um 
novo rumo em sua vida. Foque na decisão, não no 

questionamento acerca dela.

O nativo tem a possibilidade de se divertir, ter 
mais prazeres e diversos amores inesperados 
podem ocorrer. De qualquer modo agora pode ser 
um período leve, desde que saiba lidar com seus 
medos e não os deixe controlar suas ações. Veja 
as dificuldades como algo que vai enriquecer teu 
caráter e tua força pessoal.

Estas semanas trazem mudanças na vida do aquariano, 
permitindo reviravoltas importantes. Pode encerrar 
ou firmar contratos e novas oportunidades surgem. O 
momento marca a possibilidade de encontrar dentro 
de si aquela força pessoal que tanto vem buscando de 
um tempo pra cá. Possibilidade de viagens para longe.

O nativo deixa um pouco de lado a questão materia-
lista e passa a buscar mais contato com as pessoas, 
troca de conhecimentos, estudos, lida com irmãos 
e com relacionamentos passageiros, mas muito 
sensualizados.O momento é favorável para encontros, 
busque interagir emocionalmente com estas pessoas 
e não apenas de forma mecânica.
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Cinema

PONTE AÉREA - Es-
treia - Drama Român-
tico - Classificação 14 
anos - 108 minutos - NA-
CIONAL - Quinta (16) a 
Quarta (22): 21h10

CADA UM NA SUA 
CASA - 2ª semana - Ani-
mação / Comédia / Aven-
tura - Classificação livre 
- 99 minutos - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO 
- Quinta (16), Sexta (17), 
Segunda (20) e Quar-
ta (22): 15h40 / 18h45, 
Sábado (18), Domingo 
(19) e Terça (21 - feriado): 
14h20 / 16h30 / 18h45

O DUELO - 2ª semana - 
Drama / Comédia - Clas-
sificação 14 anos - 100 
minutos - NACIONAL - 
Quinta (16) a Terça (21 - 
feriado): 21h50

GRANDES OLHOS - 
Sessão especial do Cine-
clube Indaiatuba - Drama 
- Classificação 12 anos 
- 106 minutos - LEG-

CHAPPIE - Lançamento 
- Ficção / Ação - Classifi-
cação 16 anos - 122 minu-
tos - DUBLADO - Quinta 
(16) a Quarta (22): 16h15 
/ 21h50 - LEGENDADO - 
Quinta (16) a Quarta (22): 
19h15

CADA UM NA SUA 
CASA - 2ª semana - 
Animação / Comédia / 
Aventura - Classificação 
livre - 99 minutos - 3D - 
DUBLADO - Quinta (16), 
Sexta (17) e Segunda (20): 
15h00 / 19h50, Sábado 
(18), Domingo (19) e Ter-
ça (21 - feriado): 15h00 
/ 17h20 / 19h50, Quarta 
(22): 15h00 / 18h45

O SAL DA TERRA - 2ª 
semana - Documentário 
- Classificação 12 anos 
- 110 minutos - LEGEN-
DADO - Somente Sábado 
(18), Domingo (19) e Ter-
ça (21 - feriado): 15h20

VELOZES E FURIO-
SOS 7 - 3ª semana - 
Ação - Classificação 14 
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Horóscopo de 17 a 24/04 por Alex Costa Guimarães

ENDADO - Somente no 
Sábado (18): 15h00 *Para 
este filme, ingresso único 
R$ 8,00

VELOZES E FURIO-
SOS 7 - 3ª semana - 
Ação - Classificação 14 
anos - 138 minutos - 3D 
- DUBLADO - Quinta 
(16), Sexta (17), Sába-
do (18) e Segunda (20): 
17h50 / 20h40, Domingo 
(19) e Terça (21 - feriado): 

14h50 / 17h50 / 20h40, 
Quarta (22): 17h50 - 
CONVENCIONAL - 
DUBLADO - Quinta (16) 
a Quarta (22): 16h00 / 
19h05 / 21h40

CINDERELA
4ª semana - Aventura / Ro-
mance / Fantasia - Classi-
ficação Livre - 111 minu-
tos - DUBLADO - Quinta 
(16), Sexta (17) e Segun-
da (20): 15h15 / 19h40 

- Sábado (18), Domingo 
(19) e Terça (21 - feriado): 
15h15 / 17h25 / 19h40, 
Quarta (22): 15h15

VINGADORES - ERA 
DE ULTRON - Pré-estre-
ia mundial - Ação / Aven-
tura - Classificação 14 
anos - 150 minutos - 3D 
- LEGENDADO - Quarta 
(22): 21h00 - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO - 
Quarta (22): 20h00

anos - 138 minutos - 3D 
- DUBLADO - Quinta 
(16) a Terça (21 - feriado): 
15h40 / 18h35 / 21h30, 
Quarta (22): 15h15 / 
18h05 / 21h00 - CON-
VENCIONAL - LEG-
ENDADO - Quinta (16) 
a Terça (21 - feriado): 
17h50 / 20h40, Quarta 
(22): 17h00 / 20h00

CINDERELA - 4ª sema-
na - Aventura / Romance 
/ Fantasia - Classificação 
Livre - 111 minutos - 
DUBLADO - Quinta (16), 
Sexta (17) e Segunda (20): 
16h50 / 20h15 - Sábado 
(18), Domingo (19) e Ter-
ça (21 - feriado): 14h20 
/ 16h50 / 20h15, Quarta 
(22): 15h40

VINGADORES - 
ERA DE ULTRON 
- Pré-estreia mundial 
- Ação / Aventura - 
Classificação 14 anos 
- 150 minutos - 3D - 
DUBLADO - Quarta 
(22): 20h30 - CON-
VENCIONAL - LEG-
ENDADO - Quarta 
(22): 21h30

acontece
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social

Rafael e Eduardo estão apresentando, ao público de Indaia-
tuba, sua nova casa, o "Espaço K Indaiatuba". Anteriormente 
chamado de Kaliper's, o novo espaço está mais que pronto 
para bons shows e ótimos eventos. Esta segunda apresentação 
foi abrilhantada pelo show da irônica dupla sertaneja Bruno 
de Marco & Christiano, que fizeram a pista tremer e dançar 
muito. Parabéns Rafael e Eduardo, pela nova empreitada e 
muito sucesso.

No último sábado, dia 11, o Tornados de Indaiatuba recebeu 
a tradicional equipe do Bandeirantes, grande clube Brasileiro, de 
muito respeito e história. No jogo válido pela segunda etapa do 
Campeonato Paulista, tiveram uma partida extremamente parelha, 
decidida nos detalhes, em minutos finais, pelo placar Band 36 x 35 
Tornados. Isso faz acreditar que nossos meninos estão no caminho 
certo, mesmo que ainda tenham muito o que aprender e melhorar, 
mas foram os primeiros passos de uma nova era. E vieram para ficar! 
Que essa união Alvi-laranja jamais se desfaça. Parabéns, Tornados. 
Estamos torcendo por vocês sempre, e eu pessoalmente muito mais.

O arquiteto e urbanista, Hipólito de Oliveira, realizou na noite 
de sexta-feira, dia 10, na "A Estação", espaço compartilhado, a 
interessante palestra sobre Construção Seca, ou seja, light ste-
elframe. Com uma pequena e seleta plateia, principalmente de 
estudantes de arquitetura, Hipólito dissertou sobre as vantagens e 
facilidades, desta nova forma de construção, que está chegando ao 
Brasil com grande tendência a se tornar mais usável, assim como 
é muita utilizada fora do País, como nos Estados Unidos, Europa 
e na Ásia. Logo após a palestra, foi servido uma delicioso café.

A Academia 2 & 2 de Dança de Salão, de Du Avelar, realizou 
na noite de domingo, dia 12, o Baile Dançante em comemoração 
aos seus 12 anos de trabalho. A festa teve muita dança de salão, 
muitos dançarinos e dançarinas, mostrando tudo o que sabem 
em matéria de dança, inclusive minha linda sobrinha Bruna. 
Parabéns Du, você merece, pois trabalha muito e sempre encanta 
a todos com sua dança.

Em uma comemoração bem familiar, minha linda sobrinha 
e afilhada comemorou, na noite do último dia 8, seus belos 19 
anos, para alegria da mamãe Anabel e do pai Francisco, além da 
irmã Bruna, que eram uma felicidade só. Parabéns, minha linda, 
e que venham muitas outras comemorações.

Mais uma pessoa tentando atingir o desafio dos 12 hambúr-
gueres no Let's Eat, mas como sempre não conseguiu.

O RotaKids Indaiatuba realizou na manhã de sábado, dia 11, uma reunião festiva com a posse 
de novos membros. Na ocasião, também foram homenageados as pessoas que mais ajudaram o 
clube nos eventos realizados, além da entrega do pote de jujuba para o felizardo que acertou (ou 
quase acertou) a quantidade de jujubas no recipiente.

Com horário estendido e ingressos a preço acessível, a Associação Cultural, Esportiva Nipo-
-Brasileira de Indaiatuba (Acenbi) promoveu no último sábado, dia 11, a 25ª edição da Nipo Fest 
(anteriormente conhecida como Festa do Chopp), no Pavilhão da Viber. O evento, que já faz parte 
do calendário turístico do Município, contou com o apoio da Prefeitura.

‘Espaço K Indaiatuba’ inaugura com 
show de Bruno Di Marco & Christiano

Tornados de Indaiatuba Palestra sobre construção seca

Baile de aniversário da 2 & 2 
Dança de Salão

Os 19 anos de Bianca Marino SantosForça na tentativa

Festival de Posse do RotaKids Indaiatuba25ª edição da NipoFest da Acenbi
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infantil

Aula Lego Education com os alunos do 5º Ano do Colégio Meta

Aluno Domênico, da Educação Infantil da unidade 2 do Colégio Meta

Gabriel comemorou 10 anos em grande estilo, no Balacobaco Bu-
ffet Infantil, o tema escolhido para sua festa foi Lego

Cristiano, Gustavo e Rafaela

A modelo Láisa Daltio com suas amigas confidentes

A festa de um ano do Guilherme, no Balacobaco Buffet, foi diver-
tidíssima. Veja só a sua carinha de felicidade no colo de seu pai 
Ricardo e ao lado de sua mãe Melina, e seu irmão Leonardo

Professor Zeca, com alunos da escola de futebol oficial do Cruzeiro, 
durante competição

Alunos em treinamento na escola de futebol oficial do Cruzeiro

1º Acantonamento 2015 dos colégios 
Rodin e Ipec 
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social & gastronomia

Zé Maria e Jefferson, no Restaurante Kostela do Japonês

Vanessa e Andréa no Restaurante Moqueca

Silvia Risseto, André Cruz, Thiago Rezende, André Menezes e Daniel 
Theodoro, da Coca-Cola Femsa, no Restaurante Kostela do Japonês

Nagela e Valmira, do Grupo Bahia Associados 
Acessoria e Consultoria Empresarial, no 
Restaurante Rincão Gaúcho

Alaor (de camiseta verde), proprietário da Mamma Mia restaurante 
cozinha italiana, com clientes no Villarejo, localizado no Distrito 
Industrial. Vá experimentar suas delícias!

Kobayashi, Fabiana e Sílvio no Restaurante Moqueca

Grasiele, Rita comemorando seu aniversário e Cristiano, na 
Pizzaria Skinão

Cesar, Gabriela e Lucineia, na Pizzaria 
Skinão

A competente equipe que faz o sucesso do Restaurante Caipirão, famoso com a sua parmegiana, que é a mais procurada pelos 
indaiatubanos e região. Toda sexta com rodízio de parmegiana, das 18 às 23 horas. Parabéns Francinete!

Fabiano, no Restaurante Rincão Gaúcho
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A Coleção Gardênia da Center Noivas já chegou na "A Nova 
Loja". Deslumbrantes vestidos de noiva, com modelos e padro-
nagens diferenciadas. Para quem vai casar é a melhor opção, 
lembrando que você ainda pode comprar ou alugar. Vale também 
destacar a nova coleção Outono/Inverno de vestidos para festas, 
ternos, pajens, damas, debutantes e moda jovem até plus size 
para presentear no Dia das Mães. Loja completa!

A Olimaq oferece máquinas de costura domésticas e indus-
triais, todos os acessórios e é autorizada Singer e Brother. Para 
presentear sua mãe, nada melhor que as maravilhosas máquinas 
de costura que a loja oferece. Vá conferir de perto!

Na Adelaide Decorações, você encontra os últimos lança-
mentos de papel de parede, colchas, cortinas, almofadas, pisos 
laminados, toldos e telas mosquiteiras. Excelentes preços. Dê 
um pulinho na loja para conferir as novidades!

Foi no último sábado, dia 11, na Ophicina Hair, o Desfile da Vitorello com a nova coleção 
Outono/Inverno. Modelos variados, deslumbrantes, que arrasaram na passarela. Vale a pena correr 
nas loja para conferir de perto. Parabéns. Demais!

Elegante, decorado com 
classe e bom gosto, avaranda-
do com portas de vidro, pilares 
arquitetônicos e muito char-
me. O Le Luh Eventos conta 
com um projeto paisagístico 
e de iluminação especial para 
produção de fotos, estrutu-
ras multimídia com telões, 
sonorização com isolamento 
acústico, climatização total, 
cozinha profissional, gerador, 
elevador e a privativa sala da 
noiva com spa, com capacida-
de para mil pessoas. Há ainda  
o Le Luh Kids, com um belo 
salão para festas de crianças. 
Sua festa vai ser um sucesso. 
Informações pelos telefones 
3392-6063 ou 3017-0917

Hoje, dia 17, Rock Express. 
Amanhã, dia 18, Sertanejo Chi-
ck com Alex e Gustavo e Pedri-
nho & Guga. No domingo, dia 
19, João Carlos e Alexandre e 
segunda, dia 20,  véspera de fe-
riado, Gabriel Mota. Imperdível!

A Sorveteria Indaiá foi eleita em 2015, por votação popular, 
como "Melhor Sorveteria de Sorvetes Tradicionais". Na foto, a 
simpatia dos proprietários Luciana e Cláudio Baltazar. Parabéns!

Lucimara Carneiro e João Grácia Mesquita Carneiro, proprie-
tários da Sonhare, por dez anos consecutivos, foram eleitos na 
pesquisa e receberão o troféu "Frutos de Indaiá" este ano, como 
"Melhor Loja de Colchões". Parabéns!

Cristiane Americo Glisote. 
A "A Nova Loja" homenage-
ando  esta cliente, agradecen-
do a preferência e por fazer 
parte dos seus momentos de 
felicidade.

Coleção Gardênia

Máquinas de costura

Papel de parede

Vitorello arrasa com desfile de Outono/Inverno

Le Luh Eventos, 
um espaço 
completíssimo

Final de semana prolongado e agitado na Pepis
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Cely Garcia celygarcia@maisexpressao.com.br

João Yamate com convidados de Araçatuba

Os proprietários Alexandre Navarro e 
Vanessa Alves

Yuri, Marcio e Joe da Barbearia do Marcio

Em parceria com a Cocais Turismo, o Jornal Mais Expressão 
sorteou em sua fan page a viagem e os ganhadores foram Mariana 
Flauto Costa e o Paulo Victor Cabrera, na foto com Elder Denny. O 
casal viaja hoje para as Praias Catarinenses e terão a oportunidade 
de comemorar o aniversário do Paulo no dia da visita ao Parque 
Beto Carrero World. Acompanhe nas redes sociais do Jornal Mais 
Expressão e Frutos de Indaiá outros Sorteios

Karina Amorim e 
Camila Amorim 
no trote do 3º 
ano do Objetivo

Celma, Rafael, Marina, Sheila, Laura, Nidi, Vitor, Helio da DMelo 
Arquitetura e sua esposa Celia

O arquiteto Hipólito com alunos do Curso de Arquitetura

A presidente da Bolha de Sabão, Uilza, Margarete, Irineu e Marina, 
esposa do prefeito de Elias Fausto, Laércio Betarelli (Dude)

Adrieli Reis

Marquinhos e Shirlei Randi com a princesinha Eloah Barbosa

Tatiane e Adriano, da Atento, reuniram os amigos e receberam 
João Yamate em seu Stand Vip 

Keila Oliveira

A graciosa Emi Kato, na apresentação da Dança Bon Odori

A 25ª Nipo Fest da Acenbi foi um sucesso e teve variedades de comidas típicas 
e shows que divertiram o público. O presidente João Yamate, os organizadores 
e colaboradores agradecem todos que prestigiaram o evento

A Indaiá Vest promove desfile com a mostra da coleção de Inverno

Jantar de aniversário do União Agrícola Cardeal, no Clube 9 de Julho

Palestra com o o arquiteto Hipólito de 
Oliveira, sobre o tema "Construção 
Seca - Light Steelframe", direcionada a 
arquitetos, estudantes de arquitetura e 
futuros consumidores do sistema construtivo

gente de expressão
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gente de expressãoAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Equipe de vendas do Yázigi, realiza ação de marketing em IndaiatubaAção de marketing do Yázigi na Kostela do JaponêsAção de marketing do Yázigi na Casa da Esfiha

Alunos do Ensino Fundamental 2, do Colégio Meta, dissecam peixe 
no laboratório

Alunos dos 6ºs anos do Objetivo, depois da atividade de identifica-
ção das rochas, em BrotasAlunas dos 6ºs anos do Objetivo em Brotas

Lúcia Ramos, a marca de lingerie 
que realiza os desejos mais ínti-
mos das mulheres! Seja você uma 
revendedora. Fone: 3834-1768

Leticia  realiza sua festa de 15 anos  com a  Sabor + Sabor

Equipe qualificada da Skillpy Denim Company esperando 
você. Loja em Promoção!! Via Ezequiel Mantoanelli, 51. 
Tel: (19) 3801-0035

Claudia Shirano apreciando as 
delícias da Espagueteria Rossato. 
Humm... Rua 11 de Junho, 1.285 
Centro. Tel: (19) 2516-3198

Claudia Shirano e Alessandra da Skillpy almoçando na delícia do 
Croasonho. Venha apreciar também! Endereço: Avenida Presidente 
Kennedy, 756 – Fone: 2516-1015

Felipe, Giuliano, Isadora e Sofia - alunos do Objetivo premiados na 
Olimpíada Brasileira de Física

Alunos da escola de futebol oficial do Cruzeiro com jogadores do Cruzeiro-MG

Maria Alzira, Carmem e Aparecida no 9 para Dançar, realizado no 
sábado, 11

Antônia, Zilma, Iolanda e Cida no 9 para Dançar, realizado no 
sábado, 11
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caderno de negócios
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CA00953 - Cond. Fech. de Alto Padrão - Linda Casa, acab. 
em porcelanato e mármore nas escadas, aquec. solar, 4 

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

CA00946 - Cond. Fechado - Linda Casa - 
AT: 300m² - AC: 240m² ,Ótimo Acab., todos os 

cômodos c/ armários, escritório, coz planeja, escadas 
em marmore travertino, aquecedor solar R$ 980.000,00

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

garagem 2 carros.

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00057 – Centro – Sala Comercial – Piso Superior – 
Centro – próximo ao Shopping Jaraguá – AU: 45m² c/ 
wc – R$ 750,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova -  Salão Térreo – AU: 70m² c/ ba-
nheiro 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 – Premium 
Office – Complexo Comercial c/ Torres Comerciais e Mall 
de Serviços, localização privilegiada - AU: 40m² c/ wc, 
porcelanato, estacionamento – R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
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 porcela-
nato, 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
CA01160 – Cidade Nova  - prox a Av. Tamandaré – 
2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem – R$ 1.100,00 + Iptu
CA01130 – Pq. das Nações – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 1.200,00 + Iptu
CA00850 – Pq. das Nações – Sobrado - 2dorm(sendo 
1 c/ armários), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz c/ ar-
mários, 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$ 
1.800,00 + 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/ gabi-
nete, 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$ 3.500,00 + Cond + Iptu
 

APARTAMENTO

AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área de Lazer 
– 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, garagem – R$ 
950,00 + Cond + Iptu
AP00272 – Ed. Dom José – Centro – 3dorm, sala, 
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
AP00519 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de 
Lazer Completa – 3dorm(sendo 1 c/ armários), sala 2 
amb, wc, coz planej, lavand c/ armários, garagem – R$ 
1.300,00 + 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
AP00449 – Jd. Sevilha – Ed. Belvedere – Apto Novo  
- Portaria 24hs – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
sala 2 amb, wc social c/ gabinete, coz planej, lavad c/ 
armários, varanda gourmet c/ pia e churrasq, prep p/ 
ar condicionado – R$ 1.500,00 + Cond + Iptu
AP00513 – Patio Andaluz – Linda Área de Lazer - 
2dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, wc social 
c/ box e gabinete, coz planej, lavand c/ armários – R$ 
1.500,00 + Cond + Iptu
AP00515 – Cidade Nova – Ed. Saint German - 3dorm 
c/ armários(sendo 1 suite), wc social c/ box e gabinete, 
sala 2 amb, coz planej, lavand, 2 vagas de garagem e 
portaria 24hs – R$ 1.500,00 + 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 condicio-
nado, 3 suites, sala 2 amb, sala de home theater, lavabo, 
escritório, cozinha planej, despensa, lavand, garagem, 
piscina, churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, mini 
campo e canil..R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só terra – AT: 1.000m²  – 
R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa 
- 2dorm c/ armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz 
planej, lavand, churrasq, garagem – R$ 330.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo 
acabamento - AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, lavand, 
garagem(Aceita Financiamento) – R$ 560.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² 
- 3dorm(sendo 1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc 
social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, 
lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc 
externo, garagem(aceita financiamento) – .R$ 800.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² - AC: 235m² - 
Aquecimento Solar – Preparação p/ Ar Condicionado 
- 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz, 
despensa, área gourmet, piscina, wc externo, lavand, 
garagem – R$ 870.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente 
Acabamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 
suite c/ closet e roupeiro c/  armários), sala 2 amb, coz 
planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc 
externo, dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna 
para reuso de água, escadas em mármore travertino – R$ 
980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 
315m² - 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, co-
zinha 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$ 230.000,00
CA01026 – Jd. Paulista -  Casa Nova  - 3dorm(sendo 1 
suite), sala, coz, wc, lavand, garagem coberta p/ 2 carros 
– R$ 315.000,00
CA01080 – Jd. Regente – Casa Nova – 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc social, lavand, garag coberta 2 
carros – R$ 320.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 
3dorm(sendo 2 c/ armários), sala, cozinha, wc social, 
lavand, garagem p/ 3 carros – R$ 365.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, 
sala, copa, cozinha, wc social, lavand, wc externo – R$ 
380.000,00
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova – Excelente 
localização - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet), wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz americana, churrasqueira c/ pia, 
lavand, edícula, garagem p/ 2 carros – R$ 490.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 
210m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 
lavabo, cozinha americana, escritório, lavand, quarto 
de despejo, churrasqueira e wc externo, garagem – R$ 
550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 
2 amb, lavabo, cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira 
c/ wc externo, garagem, aquecedor solar, portão eletrônico 
– R$ 689.000,00   

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ ele-
vador – R$ 155.000,00
AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala 2 amb, 
wc social, coz planej, lavand, garagem – R$ 220.000,00 
Aceita Financiamento
AP00468 – Jd. Alice – Ed. c/ elevador - 2 dorm, sala, coz 
planej, wc, lavand, garagem – R$ 225.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 
Elevadores - 1dorm c/ armários, sala, coz planej c/ fogão 
cook top, forno elétrico e coifa, wc c/ box e gabinete, 
lavand, garagem coberta – R$ 235.000,00
AP00323 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz c/ armários, 
wc, lavand, garagem, portaria 24 hs, área de lazer – R$ 
240.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, coz, lavand, gara-
gem – R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. 
ao centro – Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  
coz, wc social, lavand, garagem-(aceita financiamento 
bancário) – R$ 275.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc 
social, coz, lavand, 2 vagas de garagem cobertas, portaria 
24 hs – R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e por-
taria 24hs - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 
coz planejada, lavand, garagem – R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda 
Área de Lazer – Excelente Localização - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem coberta 
2 carros – R$ 410.000,00
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A L U G U E L - ) 19 9.9344-2290

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

AP0708 – 80,77 M² - COND. JD. MARINA
2 DORM., SENDO 1 ST., SALA AMPLA, VARANDA 
GOURMET C/ CHURRAS., COZ., BHº SOCIAL, 
ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 340.000,00

CA0660 – 87,63 M² - JD. MORUMBI
2 DORM., SENDO 1 ST., SALA, COPA, COZ. 
AMERICANA, BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., 2 
VG. R$ 268.000,00

SO0486 – 186,25 M² - COND. VISTA VERDE
3 SUÍTES PLANEJ., SENDO 1 MASTER, SALA 2 AMB., 
LAVABO, BHº SOCIAL, COZ. AMERICANA PLANEJ., ÁREA 
DE SERV.,  QUINTAL, CHURRASQ., 3 VG. R$ 600.000,00

APARTAMENTO SOBRADOCASA

SALÕES

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

SL0059 - 200 m² - VL. MARIA HELENA
COPA, 3 WC’S, ELEVADOR, QUINTAL, ENTRADA LAT., 
ESTAC., R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0175 - 85 m² - COND. VERTENTES DE ITAICI
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., SACADA, BHº 
SOCIAL, COZ., ÁREA DE SERV., VARANDA GOURMET, 
2 VG. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

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

AP0656 - 60 m² - COND. VILLAGE AZALÉIA
3 DORM., SALA, COZ. PLANEJ., VENTILADORES, BHº SO-
CIAL, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.100,00 + Cond. + IPTU 

SOBRADOS

SO0454 - 480 m² - COND. VILLAGE TERRAS INDAIÁ
3 D., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., SACADA, BHº SO-
CIAL, ESCRIT., LAVABO, COZ. C/ ARM.,  ÁREA DE 
SERV., VARANDA GOURMET, 2 VG. R$ 3.400,00 + 
Cond. + IPTU 

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

CHÁCARA

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

AP0684 - 80 m² - COND. PLACE VIEW
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB.,  BHº SOCIAL, 
COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 2 VG DE CARRO E 1 
MOTO. R$ 2.750,00 + Cond. + IPTU

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

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

CASAS

CA0301 - 125 m² - COND. MONTE VERDE 
3 DORM., SALA, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, 2 VG. R$ 1.550,00 + Cond. + IPTU

CA0382 - 150 m² - JD. DOM BOSCO
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA TV, COZ., 
ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 2.000,00 + IPTU
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AP01470 CIDADE NOVA – ED.SONIA MARIA - 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 AO M2 DA CIDADE

CA10016 CIDADE NOVA I - AT.360m² AC.280m² - 3 
DORM. + ARM.EMBUT.(2 SUITES / 1 COM HIDRO) / 
3 SALAS / COZ.PLANEJ. / COPA / WC / AS / EDICU-
LA / WC EXT. / GAR.2+2 VAGAS. R$ 2.500,00 + IPTU

SL01498 CENTRO - AT 250M2 AC 70M2 - SALÃO 
COMERCIAL C/ 2 SALAS / 1 WC / COZ. PLANEJA-
DA C/ FOGÃO / ÁREA DE LUZ. PORTA BLINDEX. 

CERCA ELÉTRICA. R$ 2.000,00 + IPTU

AP01447 VL.MARIA - ED.PÔR DO SOL - AU.66m² - 
2 DORM. / SALA 2 AMB. / COZ. / WC / LAVANDERIA 
/ GAR. / ED.COM CHUR. E PISCINA. R$ 320.000,00

CA09960 VL.SUIÇA - AT.432m² AC.258m² - 3 DORM.
(SUITE MASTER) / 3 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. 
/ COPA / 3WC / AS / EDICULA + WC / CHUR. / GAR.2+8 

VAGAS. R$ 680.000,00 OU R$ 2.800,00 + IPTU

SL01417 KENNEDY OFFICE - 
SALA COMERCIAL COM 55m² E WC. 

R$ 2.200,00 + COND. + IPTU

AP02695 VL.GEORGINA - ED.FIRENZE - AU.71m² 
- 2 DORM.(SUITE + HIDRO) / SALA 2 AMB. / COZ. 
/ WC / AS / GAR. R$ 1.400,00 + COND. + IPTU OU 

R$ 360.000,00

CA09858 JD.DOS AROMAS - AT.146m² AC.225m² - 3 DORM. + 
AMPLA SACADA(SUITE + SACADA) / SALA 2 AMB. / LAVABO 
/ COZ. / WC / AS / QUINTAL / CHUR. / GAR.2 VAGAS / COND.

COM LAZER COMPLETO. R$ 3.300,00 + COND. + IPTU

GL00209 DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO 
INDUSTRIAL COM 500m² / 4 WC / AMPLO ES-

CRITÓRIO / COPA / COZ. / MEZANINO / RECUO 
4 VAGAS AMPLAS.  R$ 7.500,00 + IPTU

AP02659 CENTRO - ED.CAROLINA - AU.134m² - 3 
DORM.(SUITE PLANEJ. + SACADA) / SALA 2 AMB. + SA-
CADA / COZ.PLANEJ. / WC / AS / PISO ARDÓSIA / GAR.2 
VAGAS. R$ 380.000,00 OU R$ 1.900,00 + COND. + IPTU

CA10011 CENTRO - AT.262m² AC.250m² - TERREO: AMPLO SALÃO COM 
WC / DESPEJO / GAR.4 VAGAS / PORTÃO ELET. - SUPERIOR: AMPLA 
SALA 2 AMB. / COZ.AMER. / DESPENSA / 2 DORM.(SUITE + CLOSET) / 
WC / GAR.1+2 VAGAS LATERAIS / PORTÃO ELET. / AMBOS OS PISOS: 
CAMERAS / PORTAS BLINDADAS / AQUEC.SOLAR. R$ 5.000,00 + IPTU

TE01641 JD.REGINA - 
TERRENO COMERCIAL DE ESQUINA COM 

400m². R$ 850.000,00
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
SALA ALUGA 

JD. MORADA DO SOL- SL00267
SALÃO COMERCIAL 60 M² C/ WC
R$ 800,00 +IPTU 

CENTRO- SL00276
SALA C/ 25M², VENTILADOR, WC 
E 01 VAGA.
R$ 1.100,00

CENTRO – CA02658
04 SALAS, COZ, 02 WCS, A.S, 
GALPÃO NOS FUNDOS E VAGA 
DE GARAGEM.
R$ 3.900,00+IPTU 

CENTRO- SL00189

SALÃO C/ 02 WC, LAVAN. 67M²
R. XV DE NOVEMBRO, 428
R$ 2.200,00+IPTU

CASA ALUGA 
V. COSTA E SILVA- CA0965
01 DOR, SALA, COZ, WC E A.S.
R$ 700,00+ IPTU

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

JD CALIFORNIA CA02601
02 DOR, COZ, WC, LAVAN + ES-
TACIONAMENTO . RUA DOMACIR 
STOCCO JR. 869
R$ 850,00+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. PRIMAVERA- AP00658
 02 DOR (01 SUITE), SALA, COZ, 
WC, LAVAN E 02 VAGAS.
R$ 1.500,00+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

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

JD.  PANORAMA (SALTO)  - 
CA02733
02 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, 
WC, LAVAN, QUINTAL E 02 VAGAS.
R$ 260.000,00  AT: 150M²/ AC: 69M²

MORADA DO SOL CA02481
TERRENO 250M² CASA 1. 02DORM, 
02WC, SALA, COZ, A.S, AMPLO 
QUINTAL E GARAGEM. CASA 2. 
WC, DORM E COZ
R$ 280.000,00

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

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

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

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

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

V. ALMEIDA – CA02728
02 DOR, WC, SALA 02 AMB, COZ, 
A.S E 02 VAGAS.
PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓ-
GICO.
R$ 1.300,00+IPTU 

JD. ADRIANA- CA02655
03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, 
WC, LAVAN E GARAGEM.
R$ 1.300,00+IPTU 

JD. ADRIANA- CA02741
03 DOR( 01 SUITE), WC, SALA, 
COZ, A.S E 02 VAGAS.
R$ 1.300,00+IPTU

JD. ALICE- CA1095
03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, 
WC, LAVAN, VAGA 02 AUTOS.
R$ 1.300,00+IPTU

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

APARTAMENTO ALUGA 

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

JD. 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

JD. ALICE- AP00669
02 DOR, SALA, COZ C/ ARM, WC, 
LAVAN E 01 VAGA.
R$ 220.000,00

ITAICI – AP00625
03 DOR, SALA,COZ, WC, LAVAN E 
01 VAGA.
R$235.000,00

JD. NOVA INDAIA- AP00687
03 DOR(01 SUITE), WC, COZ PLAN, 
A.S, 01 VAGA, AREA DE LAZER.
R$ 285.000,00 AU: 68M²

V. SFEIR – AP00664
02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN, 
DESPE E 01 VAGA.
R$ 320.000,00

JD. POMPEIA- AP00689
03 DOR(01 SUITE), WC C/ BOX, 
SALA 02 AMB, COZ PLAN C/ FOR-
NO E COOK TOP, A.S E 01 VAGA.
R$ 360.000,00 AU: 88M²

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. 213 – JD.MORADA DO SOL – R$350 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc, garagem. PODE 
SER COMERCIAL.
COD. 216 – JD.MORUMBI – R$235 MIL – 
2dorms(1st), sala, coz americana, wc, , quintal, 
garagem.
COD. 223 – CIDADE JARDIM – R$310 MIL – 
2dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, 
coz planejada, wc, lavanderia, churrasqueira, 
garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD. 333 – JD.MARINGA – R$530 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz planejada, lavenderia, 
wc social, chueeasqueira, portão eletrônico, 
garagem.
COD. 342 – PQ.DAS NAÇÕES – R$349 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem 
coberta.
COD. 371 – CIDADE NOVA R$360 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, churras-
queira, portão eletrônico, garagem para 2 carros.
COD. 376 – VL.SUIÇA –R$950 MIL -  3dorms(1st 
com closet), sala de estar, jantar, tv, coz. c/ 
armários, dispensa, lavanderia, wc, piscina, 
churrasqueira, garagem.
COD. 378 – JD.DOS COLIBRIS – R$340MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia coberta, 
churrasqueira, garagem, portão eletrônico
COD. 403 –  VL.SUIÇA – R$830 MIL  – 
4dorms(3sts com a/e), sala de estar, jantar, TV, 
copa, coz, lavabo, wc, edícula, churrasqueira, 
portão eletrônico, quintal, garagem.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

COD. 202 – VL.DAS PALMEIRAS – R$370 
MIL – 2dorms(1st), sala 2 ambientes, coz pla-
nejada, wc, lavanderia com a/e, área gourmet 
com churrasqueira, quintal, 2 vagas de garagem.

COD. 752 – JD.LARANJAIS – R$750 MIL – 
4dorms(1st), sala de estar, jantar, tv, copa, coz, 
lavabo, hall de entrada, varanda, lavanderia, 
escritorio, dispensa, edícula, churrasqueira, portão 
eletronico,   garagem, pomar, poço artesiano
     

SITIO

SI - 908 – VACURI – R$650 MIL – 3dorms(2sts), 
sala de estar, jantar, TV, lavabo, hall de entrada, 
varanda, copa, coz planejada, lavanderia, dorm 
e wc de empregada, escritório.dispensa, edícu-
la, piscina, churrasqueira, campo de futebol, ar 
condicionado, portão eletrônico, quintal, poço 
semi-artesiano.
SI .909 –  ESTRADA DO FOGUETEIRO – 
R$1.300.000,00 – 2dorms, sala, coz, dispensa, 
oficina biblioteca, casa de caseiro, churrasqueira, 
sauna, mina d’água, lago com peixe, 2 orquidario, 
pomar

GALPÃO

IC.01 - JD.ESPLANADA – R$1.400,000,00 – Piso 
inferior : 9, 50x24, 70 (salão), 2wc(1para cadei-
rante), copa. Piso superior: 5salas com wc e copa.
IC.03 – CENTRO – R$2.500.000,00 – 4 salas 
inferior, 7 salas superior, 7 wc, elevador para 
cadeirante.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.PAU- PRETO – R$10 MIL – SOBRADO CO-
MERCIAL – cima: 4sts, baixo: recepção, 3sts, coz, 
lavabo, quintal grande com garagem.
CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL OU 
RESIDENCIAL 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, lavan-
deria, churrasqueira, garagem, cerca elétrica, 
portão eletrônico.
JD.AMERICA – R$2.500,00 – 4dorms(1st), sala, 
copa, coz, 2 wc, churrasqueira, garagem
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, as, garagem.
CIDADE NOVA – R$3 MIL – COMERCIAL – 2dor-
ms, 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.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, 
wc, entrada p 1 carro.
CENTRO – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, 2wc 
– COMERCIAL
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.
JD.RECANTO FELIZ – CARDEAL – R$850,00 – 
2dorms, 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.

APARTAMENTOS

JD.MORUMBI – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem.
VL. RUBENS – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, as, 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 am-
bientes, coz planejada, 2 wc social, dispensa, 2 
vagas de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com 
aramarios, sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 
vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

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

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 40m², 
pia, wc.
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. 359 – VISTA VERDE – R$615 MIL – 
3dorms(2sts), sala 2 ambientes, coz americana 
com a/e, lavabo, wc social, lavanderia com a/e, 
churrasqueira, aquecimento solar, pé direito 
duplo, garagem.
COD.  372  –  MONTREAL-  R$400  MIL  – 
3dorms(1st), sala, coz americana integrada com 
área gourmet, lavanderia, wc social, churrasquei-
ra, garagem
COD. 375 –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 FINANCI-
ÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP. 513 – CIDADE NOVA – R$550 MIL –  
3dorms(1st com closet)sala de estar e jantar, 
copa, coz planejada, wc, lavanderia, garagem
AP. 514 – VILA SÃO JOSÉ – R$320 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz.planejada, 
lavanderia, wc com a/e e Box, 1 vaga de garagem.
AP. 521 –  ANDA LUZ - R$390 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz. Planejada, wc social, lavanderia, chur-
rasqueira, 2 vagas de garagem coberta.

TERRENOS

TE.09 – ITUPEVA – R$110 MIL – 1000m²
TE.12 – JD.MORADA DO SOL – R$110 MIL 
– 125m².
TE.13 – VILA RICA – R$120 MIL – 150m².
TE.32 – ITAICI – R$370 MIL – 4000m²

CHACARAS

COD. 715 – COLINA I – R$585 MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, 
quiosque de alvenaria, churrasqueira com coz e 
wc, garagem
COD. 751 – VL.DAS LARANJEIRAS – R$780 
MIL – 3dorms, sala, coz, wc, garagem

CH00216 – ALDROVANDI I: 1.000M² 
AT. 3 dorms, sala, coz. WC R$ 
380.000,00 
TE00196- COMUNIDADE DO FAROL 
(Próx. Ao Vale do Sol. Obs: Chácara só 
terra): 1000M² AT. R$ 110.000,00
TE00191- RECANTO COMPESTRE 
INTERNACIONAL (chácara só terra): 
1000M² AT. R$130.000,00

TERRENOS
TE00204- JD. DOS LAGOS: 730M² AT. 
R$ 300.000,00
TE00205- EURO PARK: 500M² AT. 
R$250.000,00
TE00057- JD. BELA VISTA: 250M² AT. 
R$160.000,00
TE00203- MANTOVA: 204M² AT. 
R$120.000,00

LOCAÇÃO
APT. CIDADE NOVA: 2 dorms, sala, 
coz. Área de lazer, elevador, garagem 
1 vaga R$1.500,00 + encargos.
APT. JD. MORUMBI: 2 dorms, sala, 

CASAS EM BAIRROS
CA00854- JD. DOS COLIBRIS: 
150M² AT. 115M² AC. 3 dorms. s/ 1 
suite, sala, coz. Lavand. Wc, churrsq. 
Garagem 2 vagas. R$320.000,00
CA00848- JD. PAULISTA II: 150M² 
AT. 110M² AC. 2 dorms. Sala, coz. 
Lavand. RS270.000,00
CA00852- JD. AMÉRICA: 125m² AT. 
108M² AC. 3 dorms s/ 1 suite, sala  2 
amb. Lavanderia,  WC e garagem 2 
vagas R$380.000,00 
CA00841- JD. MORADA DO SOL: 
125M² AT. 100M² AC. 3 dorms, sala, 
coz. lavand. Wc, Garagem com 2 
vagas. R$275.000,00
CA00859- JD. ESPLANADA II: 
300M² AT. 238M² AC. 3 dorms s/ 3 
suites, sala, coz. Lavand. Lavabo, 
disp. Churrsq. Garagem com 4 vagas. 
R$670.000,00

CASAS EM CONDOMINIO
CA00858- GREEN VILLAGE: 200M² 
AT. 165M² AC. 3 dorms s/ 1 suite, 

TEMOS VARIOS SALÕES E GALPÕES 
COMERCIAS CONFIRA!!! 

ESTAMOS CADASTRANDO 
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO - 3016-2888

sala 2 amb. Coz. Planejada, lavabo, 
escritório, campo de fut. Piscina, churrq. 
Garagem 2 vagas. R$ 550.000,00
CA00582- VISTA VERDE: 175M² AT. 
156M² AC. 3 dorms s/ 1 suite, sala, coz. 
Lavabo, WC, Churrsq. Garagem 1 vaga. 
R$620.000,00

APARTAMENTOS
AP00183: JD. POMPÉIA: 85,91M² AC. 
3 suites, sala, Coz. WC e garagem 2 
vagas  R$475.000,00
AP00188: JD. PAU PRETO: 2 dorms, 
Sala, Coz. Lavand. WC, pisc. Garagem 
com 1 vaga. R$ 290.000,00 

CHÁCARAS
CH00231- PORTAL DA MATA: 1000M² 
AT. 300M² AC. 3 dorms s/ 2 suites. Sala, 
coz, copa, lavand, WC, dispensa, ga-
ragem, churrq, edícola. R$ 450.000,00
CH00257- ITAICÍ: 2000M² AT. 300M² 
AC. 3 dorms s/1 suite, sala, coz, copa, 
lavand, WC, campo de fut. Piscin. 
Churrq. 2 vagas. R$ 1.200.000,00   

coz, lavabo, garagem 1 vaga. R$800 
+ encargos.
CASA VILA VITÓRIA: 1 dorm. Sala, 
coz. WC. R$1.100,00 + 60,00 IPTU
CASA VILLA TELLER: 3 dorms. 
Sala, coz. WC, lavanderia e garagem 
2 vagas R$1.900,00 + IPTU
CASA JD. MORUMBI: 3 dorms. Sala, 
coz. WC, lavanderia e garagem 2 
vagas. R$1.500,00 + IPTU

OPORTUNIDADE: CHACARA DE R$ 
1.000M² COM POMAR R$ 125.000,00 

OPORTUNIDADE: TERRENO JD. 
BELA VISTA 250M2 R$ 160.000,00
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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., lavand., 

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 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., churrasq., 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, cur-

rasq., 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. PRES-
IDENTE VARGAS AT: 780M² AC: 
760M² R$ 3.000,000,00

Vende-seTerreno Residencial 
Condominio Brésia AT: 240m² 
valor sob consulta 

Vende-se Terreno Condominio 
Paradiso AT: 567m² R$ 567.000,00

Vende-se Terreno Cond. Vista 
Verde AT: 175m² quadra 1 R$ 
200.000,00

Vende-se Terreno Vale  das 
Laranjeiras AT: 3.000m² R$ 
700.000,00

Vende-se Casa Portal do Sol 2 
Dorm. R$ 270.000,00

Oportunidade:  Vende-se Sala 
Comercial OFFICE PREMIUM  
40m² R$ 220.000,00

Vende-se Apartamento Jardim 
Umuarama DormiT. R$ 200.000,00

Vende-se Apartamento Residen-
cial Kelly 3 Dormit sendo 1 suit R$ 
500.000,00

TERRENO COMERCIAL FR-
ENTE P AV. EM ITAICI 9.340M² 
R$ 450,00 O M²

SALÃO COMERCIAL NO CEN-
TRO 520M² R$ 18.000,00 

LOCAÇÃO GALPÃO INDUS-
TRIAL AT: 1200M² AC: 900M² R$ 
18,00 M²

OPORTUNIDADE PARA IN-
VESTIDORES – LANÇAMENTO 
COND. EM ITÚ AT:260M² R$ 
108.000,00

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

TERRENO INDUSTRIAL VITÓRIA 
MARTINI 1000M² R$ 450.000,00

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

TERRENO COMERCIAL FR-
ENTE P AV CONCEIÇÃO 700M² 
R$ 1.200.000,00

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 CO-
MERCIAL OU RESIDENCIAL NO 
CENTRO – 1060M² - SOB CONSULTA

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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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.

02 DORMS (01 SUÍTE), COZ. AMERICANA E GARAGEM - R$ 
1.350,00 – JD. KIOTO II – CA05770. 

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

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

03 DORMS (01 SUÍTE MASTER C/ HIDRO), SALA AMPLA E 
GARAGEM (02 VAGAS) - R$ 2.300,00 + IPTU – JD. VALENÇA 
– CA07584.

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 AMBIENTES, 
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, LUSTRES E ACESSÓRIOS, 
AQUECEDOR SOLAR E GARAGEM - R$ 3.300,00 + COND + 
IPTU – COND. JD. DOS AROMAS – CA06924.

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

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

04 DORMS (03 SUÍTES E C/ 01 CLOSET), 03 SALAS, 
COZ. PLANEJADA C/ FOGÃO E GELADEIRA, 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 (01 SUITE), 01 VAGA P/ CARRO - R$ 1.300,00 +  
COND + IPTU – ED. RESID. RAVENA – AP01028.

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

02 DORMS (01 SUÍTE C/ ARMÁRIO), COZ. PLANEJADA E 
GARAGEM (02 VAGAS) - R$ 1.500,00 + COND + IPTU – ED. 
VIVA VISTA – AP00866.

DUPLEX C/ 03 DORMS (01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES, 
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 + CONDOMÍNIO + IPTU 
– CONDOMÍNIO LAGOS DO SHANADU - CH00491. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

CASA COMERCIAL C/ 06 SALAS E 02 WCS - R$ 3.000,00 + 
IPTU – CIDADE NOVA I - CA06382.

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

SALÕES E SALAS

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

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

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

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

GALPÕES INDUSTRIAIS

GALPÃO A/C 5.023,74 M ², A/U 11.677,26 M²,  RECEPÇÃO, 
GUARITA, ESCRITÓRIOS E DOCA  - R$ 16,00 O M² + IPTU – 
DIST. COM. VITÓRIA 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, REFEITÓRIO 
EXTERNO, 02 ENTRADAS SEPARADAS E ESCRITÓRIOS - 
R$ 16.000,00 + IPTU – DIST. RECREIO CAMPESTRE JÓIA 
– GL00119.

GALPÃO A/C 1.259 M², A/T 2.000 M², PAVIMENTO TÉRREO 
960,79 M², MEZANINO C/ ESCRITÓRIO 163,42 M², DEPOSITO 
135,35 M² E ÁREA LIVRE 1039 M² - R$ 20.000,00 + IPTU - DIST. 
AMERICAN PARK 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 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 2 DORMS E GARAGEM P/ 2 CARROS - A/T 
125M² E A/C 95M² - R$ 250.000,00 - JD MORADA DO 
SOL - CA05592

CASA 3 DORMS (1 SUITE), DESPENSA E GARAGEM 
P/ 2 CARROS - A/T 125 M² E A/C 150 M² - R$ 280.000,00 
- JD MORADA DO SOL – ACEITA FINANCIAMENTO 
- CA06966

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

CASA 3 DORMS (1 SUITE), COZINHA AMERICANA, 
EDÍCULA (SALA, COZINHA, WC, 03 DORMS SENDO 
01 SUITE) E GARAGEM P/2 CARROS - A/T 125 M² 
E A/C 201,00 M² - R$ 450.000,00 – PARQUE DAS 
NAÇÕES - ACEITA FINANCIAMENTO- CA07821

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

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

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

LOTES, CHÁCARAS E CASAS EM CONDOMÍNIO

LOTE 567,06 M² - R$ 400.000,00 - VILLE COUDERT - 
TE01059 - ACEITA FINANCIAMENTO

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

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 
AMERICANA, DESPENSA, ESCRITÓRIO, HALL DE 
ENTRADA, SALA DE ESTAR COM PÉ DIREITO DE 6 
METROS, CHURRASQUEIRA, LAVABO COMPLETO, 
JARDIM, PREPARAÇÃO P/ AR CONDICIONADO, 
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 6 SUITES; CLOSET, HIDRO, LAVABO; 
SALA DOIS AMBIENTES; ÁREA DE LAZER COM 
CHURRASQUEIRA, PISCINA; VESTIÁRIO; SUÍTE DE 
EMPREGADA; AQUECIMENTO SOLAR; GARAGEM 
P/ 4 CARROS, SENDO 02 COBERTAS - A/T 450M² 
E A/C 345 M² - R$ 1.490.000,00 –SANTA CLARA - 
CA06795

CASA 4 SUITES C/ ARMÁRIOS, CLOSET, 
HIDRO, 2 SALAS, LAVABO, COZ. C/ ARMÁRIOS, 
DORMITÓRIO E WC EMPREGADA, DESPENSA, 
PISCINA C/ PREPARAÇÃO P/ AQUECIMENTO 
SOLAR, CHURRASQUEIRA, JARDIM DE INVERNO, 
AR CONDICIONADO, ESCRITÓRIO, AQUECEDOR 
SOLAR 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 
FINANCIAMENTO – CA07774

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

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

APARTAMENTOS

2 DORMS, COZINHA C/ ARMÁRIOS E 1 VAGA 
COBERTA - A/U 52 M² - R$ 180.000,00 – ED. COCAIS 
I – AP00969 - ACEITA FINANCIAMENTO

3 DORMS (1 SUITE), 2 SALAS E 1 VAGA DE GARAGEM 
- A/U 86 M² - R$ 370.000,00 – ED. VILLAGIO D'AMORE 
– AP01041 - ACEITA FINANCIAMENTO

2 DORMS (1 SUITE), SALA 2 AMBIENTES, COZINHA 
C/ ARMÁRIOS, VARANDA GOURMET E 2 VAGAS DE 
GARAGEM - A/U 77 M² - R$ 420.000,00 – ED. VIVA 
VISTA – AP01039 - ACEITA FINANCIAMENTO

3 DORMS (1 SUÍTE), COZ. PLANEJADA E 01 
VAGA NA GARAGEM - A/U 98 M² - R$ 450.000,00 
– ED. MANHATTAN – AP01042- ACEITA 
FINANCIAMENTO



PRÉDIO COMERCIAL, COM 
400M², COM FRENTE PARA A 
RUA 24 DE MAIO - R$ 12 MIL
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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 mó-
veis, 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$ 7.500,00 - VL. BORGHESE: excelente casa 
c/ salas em desnível, home, 3 suítes (1 máster),  
coz. planejada, espaço gourmet, piscina c/ raia,  
jardinagem AT 1.278m² - CA01226
R$ 4.400,00 - COND. FECHADO: sala 3 ambs., 3 
suítes (1 c/ ar condicionado), todas c/ sacadas, la-
vabo, 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$ 3.700,00 + cond. + IPTU - VL. MARIA HELE-
NA: 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$ 2.000,00 mil - JD. DOM BOSCO: Próx av. Con-
ceição, c/ 3 dorms., sendo 1 suíte, sala, coz. ameri-
cana, lavanderia, churrasq., 2 vagas gar - CA01178
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$ 500,00 + IPTU - JD. ITAMARACÁ: Casa c/ 3 
cômodos, sem garagem.

APARTAMENTOS
R$ 1.500,00 + cond. + IPTU - RESID. VICTÓRIA: 
C/ 3 dorms., sendo 1 suíte, coz. planejada, sala 2 
ambs., sacada, 1 gar. coberta; condomínio c/ lazer 
completo e portaria 24hs  - AP00284
R$ 1.300,00 + encargos - CENTRO: sala 2 ambs., 
sacada, 2 dorms. (1 suíte) c/ armários, coz. plane-
jada c/ fogão, lavanderia, 1 vaga coberta, piscina, 
salão de festas, portaria 24 hs - AP00455
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 brinque-
doteca; próx. Visc. Indaiatuba - AP00405

CHÁCARA
R$ 2.100,00 + IPTU - RECANTO INT. VIRACO-
POS: 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$ 4.900,00 - CIDADE NOVA: salão c/ 180m², 2 
wcs,  principal avenida da cidade - SL00053
R$ 1.900,00 - VL AREAL: sala c/ 66m², 2 wcs 
e mezanino. Localização excelente, frente p/ 
rua - SL00060
R$ 1.100,00 + 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
R$ 1.100,00 - CENTRO: sala nova c/ wc, localiza-
ção de fácil acesso e fácil estacionamento, c/ 40m², 
preparação p/ ar condicionado - SL00050

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$ 1.600.000,00 - COND. FECHADO: Lindo sobra-
do, 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 rever-
sível p/ suíte c/ closet. Aceita permuta - CA01286
R$ 1.768.000,00 - AMSTALDEN: Salas estar, 
jantar (pé direito duplo), sala tv, lavabo, escrit. pla-
nejado no mezanino, 3 suítes (1 máster), coz. pla-
nejada,  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 más-
ter, 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. planejada 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$ 480 mil - SAN PIETRO: AU 101,18m², 3 dor-
ms., sendo 1 suíte, sala ampla c/ 2 ambs., coz., 
lavanderia, 1 vaga - AP00467
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. Ecológico, c/ 3 dorms., sendo 1 suíte, sala, va-
randa 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 Espor-
tivo, 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, lavanderia, piso laminado, 1 
vaga - AP00464
R$ 220 mil - Spazzio Iluminare: 2 dorms., sala, 
coz. c/ armários, wc, 1 vaga coberta - AP00468
R$ 269 mil - GRAND VILLE: 3 dorms., sendo 1 
suíte, sala, coz., wc, lavanderia, armário na coz. e 
wc, 1 vaga - AP00443

R$ 2.900,00 - VL. SUÍÇA: excelente casa térrea, 
ampla sala, sala jantar, coz. planejada, 3 dor-

ms., sendo 1 suíte, todos repletos de armários, 
apto. empregada, churrasq., 2 gar - CA01297
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LOCAÇÃO

EXCELENTE CASA piso superior em 
ótima localização com sala, cozinha, 2 dor-
mitórios, wc social e garagem para um auto.

R$ 1.200,00 REFERÊNCIA: CA00155

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

CONDOMINIO JATOBA apartamento no cen-
tro da cidade com 3 dormitórios sendo uma suíte 
com closet, sala 2 ambientes, cozinha planejada, 
wc social, lavanderia, varanda, garagem para 2 

autos coberta.R$2.500 REFERÊNCIA: AP00026

EXCELENTE CASA em condomínio fecha-
do com 4 dormitórios sendo 2 sts uma master, 

sala ampla, cozinha planejada, wc social, 
lavanderia, despensa, quintal, garagem para 2 
autos. R$ 4.500,00 REFERÊNCIA: CA00127

CASA COMERCIAL 
EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO.

R$ 3.500,00 REFERÊNCIA: CA00151

APARTAMENTO em ótima, localização, próximo a 
saída da cidade de indaiatuba sentido campinas e sal-
to com 2 dormitórios, wc, cozinha, as, sala, varanda, 
vaga para 1 auto.R$1400,00 Referência: AP00044

APARTAMENTO novo primeira loca-
ção próximo a av conceição com 2 dormi-
tórios, 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 planejada, wc social, lavande-

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

ÓTIMA OPORTUNIDADE terreno de 400 mts 
com casa de 2 dormitórios, sala, cozinha, wc social, 

quintal, espaço para vários autos. R$
VALOR SOB CONSULTA Referência: CA00156

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 topo-

grafia. R$ 65.000,00 REFERÊNCIA: TE00008

CHÁCARA com 3 dormitórios sendo 1 st com armá-
rios, sala, cozinha,wc social, garagem para vários au-
tos, 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

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

dispensa, lavanderia, churrasqueira com pia e varanda. Piso superior com 
2 dormitórios com ar condicionado e banheiro social. são dois terrenos 
com duas escrituras individuais.R$ 750.000,00 Referência: CA00143

CHÁCARA EM CONDOMÍNIO COM 3 DORMITÓRIOS 
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

VENDA

OPORTUNIDADE SALÃO COMERCIAL com 
360m de AT e 332m AC mais mezanino com 120m 
2wc adaptados mais 2wc todo com piso porcelanato, 
escada com granito travertino, frente envidraçada e 

pé direto 8m.R$9.000 Referência: SL00016

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

3.000,00. REFERÊNCIA: GL00002
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LOCAÇÃO
3 Cômodos – Jd. Morada do Sol R$ 800,00.
3 Cômodos – Jd. Morada do Sol R$ 850,00.
4 Cômodos – Jd. Morada do Sol R$ 1000,00.
4 Cômodos – Jd. Paulista I R$ 1100,00.
4 Cômodos – Jd. Paulista II R$ 1200,00.
5 Cômodos – Parque das Nações R$ 1300,00.
4 Cômodos – Jd. Hubert R$ 1400,00.
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 cozinha 
americana, wc social, garagem e espaço para 
construir na frente R$ 150.000 / Aceita Proposta.
Casa Jd. Colibris – 2 dormitórios, sala e cozinha 
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 / Aceita 
Proposta.
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 - Forma-
do 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 Villa-
gio de Itaici e outros condomínios.

LOCAÇÃO 

Salão 70 m², 01 wc, no centro próxi-
mo 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 próxi-
mo ao Shopping Polo com 01 vaga 
garagem a partir de R$ 700,00 + 
Cond. + IPTU.

Imóvel comercial centro próximo 
ao shopping 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 estaciona-
mento, localização excelente
R$ 7.000,00 + IPTU

VENDA E LOCAÇÃO

Sobrado Jd. Regina com 3 dorm. 
sendo um suíte banheira hidromas-
sagem armários planejado, sala dois 
ambientes, lavabo, cozinha com 
armários planejado, área de servi-
ço, 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

LOCAÇÃO
R$ 950,00 Morada do Sol: 1 dormitório wc social 
e cozinha, entrada p/ carro
R$ 1.400,00 Apartamento Jd. Alice: 2 dormitório, 
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, garagem p/ 1 
carro. Fundos (1ª locação) agua e luz individual.
R$ 1.700,00 Jd. Santiago:  3 dormitórios, sala 
cozinha, wc, com vista para a piscina e quadra. 
Garagem para 2 autos. (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 garagem. + 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, mer-
cado, galpão, etc. Av. Anhangabaú

TERRENOS
R$ 205 mil Jd. Morada do Sol: Lote comercial 
com 3 comodos, já alugado, na rua Silvio Can-
delo Próximo à rua 80, fluxo contínuo, aceita 
lote residencial
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 cozinha, 
wc social, 1 vaga de garagem coberta, Aceita 
financiamento.
R$ 160 mil Cocais I: 2 dormitório, sala e cozinha, 
wc social, 1 vaga de garagem coberta, Aceita 
Terreno Indaiatuba / Salto.
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 garagem coberta. 
Aceita terrenos apartamento.
R$ 255 mil Morada do Sol: Casa nova com 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 dormi-
tórios, sala cozinha e 2 wc,
R$ 250 mil Morada do Sol: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, garagem. Aceita Financiamento.
R$ 250 mil Jd. Primavera: 1 dormitório, sala e 
cozinha. Excelente Localização. Aceita imóvel 
de menor valor
R$ 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 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, vaga para 1 carro. Aceita 
Financiamento, troca por casa em salto ou Cardeal.
R$ 310 mil Morada do Sol: 2 dormitórios 1 suíte, 
sala, sala de estar, cozinha, wc social lavanderia, 
área de Churrasco na parte superior, acabamento 
todo em Porcelanato sanca de gesso no teto, Aceita 
Financiamento. 

CHÁCARA
R$ 550 mil Vale do Sol: 1.000 m² - 2 dormitórios, 
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 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, piscina de 8X4, próximo 
ao centro, Aceita Casa em Indaiatuba.
R$ 350 mil Sítio São José: 2000 m² - 1 dormitó-
rios, cozinha, wc social, piscina, próximo ao Sítio 
São José, Aceita Casa na região.
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TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE

CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(02 suites), sala 02 ambientes, 
cozinha planejada,  sala de TV,  piscina, churrasqueira, Campo de futebol.
AT/3.000m² – AC/ 430m² – R$ 1.000.000,00
CH2379 – Terras de Itaici -  03 dorms(01 st), sala 02 amb, cozinha, lavan-
deria, 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 ambientes, 
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 am-
bientes, lavábo,  cozinha , despensa, área de serviço, piscina e churras-
queira – 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 ame-
ricana,  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.
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira – AT/1.000m² 
– AC/500m² – R$ 1.500.000,00.
CA2379 – Residencial Montreal – 03 dorms(01 st), sala,  lavábo, 
cozinha , lavanderia, aq.solar, ar condicionado, 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, cozinha 
e lavanderia – R$ 285.000,00 
CA0062 – Vila Vitoria – 03 dorms, 01 banheiro, sala 02 ambientes, 
copa/cozinha – AT/250m² – AC/ 194m² (frente para a Praça da Li-
berdade) – R$ 650.000,00

ÁREA – VENDE

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

APARTAMENTO VENDE 

Apto0017 – Edifício Barbara – 01 dorm, sala, cozinha e banheiro, 
01 vaga de garagem – R$ 250.000,00

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 
privilegiada, 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
TE0050 – Park Real -   150m² – R$ 130.000,00
TE 0858 – Mosteiro de Itaici – 2.800m² (Fundo para lagos) 
com pequena construção – R$ 480.000,00
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$ 1.600,00, mais condomínio e IPTU.

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, 
cozinha, lavanderia (mobiliado) – R$ 1.900,00  
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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
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Educação Infantil Elétrica Eventos

Ferro VelhoFotografia Funilaria e Pintura

Imobiliária LanchesJóiasInformática

Moda Feminina Moda Feminina PadariaLavanderia

Dentista

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional
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Papelaria Pet Shop

Poços Artesianos

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteRestaurante

Projetos

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional
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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

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

AJUDANTE DE MOTORISTA: Ensino 
fundamental completo. Conhecimento em 
manuseio de GPS e carga/descarga de 
caminhões.
AJUDANTE GERAL: Ensino fundamental 
completo. Conhecimentos em ferramentas 
de pintura e serralheria. 
ARMADOR: Ensino fundamental completo. 
Conhecimento em leitura e interpretação de 
projetos, corte e dobra de ferro e armação 
de ferragens.
ARTE FINALISTA: Ensino médio completo. 
Conhecimento em Corel Draw, Photoshop e 
impressões (grandes formatos).
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA: Ensino su-
perior (completo ou cursando) em Logística 
ou afins. Desejável inglês intermediário. Co-
nhecimento em expedição, gestão de frota, 
armazenagem e pacote Office (informática). 
Experiência na função.
ATENDENTE COMERCIAL: Experiência 
em atendimento ao cliente e vendas. De-
sejável experiência em escola de idiomas. 
Disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE ESTETICISTA [URGENTE]: 
Ensino médio completo. Não é necessária 
experiência. Disposição para aprender.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Experiência na 
função. Disponibilidade de horário.
AUXILIAR DE MONTAGEM (EQUIPA-
MENTOS): Ensino médio completo. De-
sejável experiência em montagens de 
equipamentos ou afins. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AUXILIAR DE SOLDA: Curso de Solda-
gem completo (SENAI). Não é necessária 
experiência.
CAMAREIRA: Experiência em arrumação 
de dormitórios e áreas comuns. Limpeza ge-
ral. Disponibilidade para finais de semana.
CARPINTEIRO: Ensino fundamental com-
pleto. Conhecimentos em cálculos simples 
de adições e contagens. Experiência como 
carpinteiro em construção civil (caixarias 
para concreto).
EMPREGADA DOMÉSTICA [2 VAGAS]: 
Experiência em limpeza, cozinha (básica) 
e cuidado com roupas (lavar e passar). 
Horário de segunda a sexta-feira. 
EXTRUSOR [PLÁSTICO]: Ensino médio 
completo. Conhecimento em máquina 
extrusora do tipo balão (plástico). Residir 
em Indaiatuba.
FARMACÊUTICO: Ensino superior com-
pleto em Farmácia. Conhecimento em 
aplicação de injetáveis, medicamentos, 
testes de glicemia, PBM e SNGPC.
FISCAL DE PISO (SHOPPING): Ensino 
médio completo. Conhecimento em infor-
mática, cadastros e atendimento. 
LABORATORISTA: Ensino técnico em 
Edificações. Experiência em construção 
civil e noções de laboratório de concreto.
LÍDER DE EXPEDIÇÃO: Ensino médio 
completo. Experiência em expedição e ro-
tinas de logística. Curso de Empilhadeirista. 
Vivência com gestão de pessoas.
MOTORISTA D: Ensino médio completo. 
CNH categoria D. Conhecimento em GPS 
e mecânica básica. Experiência na função.
PINTOR: Ensino médio completo. Conheci-
mento em pintura industrial, lean manufac-
turing, TPM e operação de ponte rolante. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTEIRO: Ensino médio completo. 
Experiência na função. Disponibilidade de 
horário. (2 opções de horário)
SOLDADOR II: Ensino médio completo. 
Experiência com processos de solda 
MIG-MAG e Eletrodo Revestido. Curso 
de soldagem, leitura e interpretação de 
desenhos mecânicos, simbologias de solda 
e metrologia básica. 
VENDEDOR(A) INTERNO: Ensino supe-
rior. Experiência em vendas, desejável 
no setor de alimentos. Conhecimento em 
matemática financeira, informática e pacote 
Office (Excel) e técnicas de negociação.

Estamos cadastrando currículos para 
todas as áreas

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DE DESENVOLVI-
MENTO JR – Código 16377: 
Formação Técnica em Projetos ou 
áreas afins. Experiência na área 
de projetos. Conhecimento em 
Autocad e Solidworks. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO – Código 16403: Gra-
duação em Psicologia. Experiência 
em recrutamento e seleção. Residir 
na região de Indaiatuba.
ANALISTA DE SISTEMAS SÊ-
NIOR – Código 14426: Formação 
superior em Ciência da Computa-
ção ou áreas afins. Experiência na 
área de infraestrutura e sistemas. 
Inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu, Itupeva ou 
Jundiaí. 
ARTE FINALISTA – Código 15532: 
Graduação completa. Experiência 
em criação de arte e elaboração de 
marketing. Domínio em Photoshop. 
Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE COMERCIAL – Có-
digo 16495: Desejável graduação. 
Experiência em rotinas administra-
tivas comerciais. Conhecimento em 
Excel. Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS – Código 16577: De-
sejável graduação em Recursos 
Humanos, Administração ou áreas 
afins. Experiência em rotinas de 
departamento pessoal. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DA QUALIDADE – 
Código 15016: Graduação conclu-
ída. Desejável experiência na área. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
ASSISTENTE DE TI – Código 
16301: Formação Técnica em In-
formática. Experiência em suporte 
a usuários e equipamentos. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ASSISTENTE DE VENDAS – Có-
digo 16578: Desejável graduação 
completa. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Có-
digo 16082: Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ENCARREGADO DE LABORATÓ-
RIO – Código 15843: Graduação 
completa. Conhecimento em inter-
pretação de desenhos e diagramas 
complexos. Conhecimento em 
Normas Técnicas sobre ensaios 
de concreto. Residir na região de 
Indaiatuba.
ESTÁGIO EM CONTABILIDADE – 
Código 16282: Cursando superior 
em Ciências Contábeis. Residir em 

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 ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA 

adm.indaia@grupoproficenter.com.br
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO GRUPO PROFICEN-

TER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE DE COZINHA: Com Ensino Fundamental e 
experiência. Residir em Indaiatuba. VAGA PARA CADAS-
TRO 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.
ANALISTA DE PCP: Ensino Médio Completo, com experi-
ência. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE RH: Ensino Superior Completo, com 
experiência em toda rotina de departamento de pessoal, 
recrutamento e seleção e preposto em homologações e 
processos trabalhistas. Possuir condução própria, residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA: Ensino Superior Completo 
ou cursando, com experiência na área de transporte/tráfego 
e monitoramento,conhecimento com documentação CTR e 
CTE. Disponibilidade para 2º turno. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino Médio Completo, 
com experiência em arquivos de documentos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino Médio Completo, 
com experiência em atendimento telefônico e toda rotina 
administrativa. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino Fundamental, com 
experiência. Necessário disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE MONTAGEM: Ensino Médio, com experiência. 
Necessário disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LOGISTICA: Ensino Médio Completo, com 
experiência em operar empilhadeira. Possuir carteira de 
habilitação. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS: Ensino Médio Completo, com ex-
periência. Irá trabalhar em loja de agropecuária Necessário 
CNH Cat. “B”. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO:Ensino Fundamental Completo e possuir 
experiência na área. Residir em Indaiatuba, Elias Fausto 
ou Monte Mor.
COMPRADOR: Ensino Médio Completo, com experiência em 
compras de materiais para confecção. Residir em Indaiatuba.
CONTADOR: Ensino Superior Completo, com experiência 
em todo departamento contábil e fiscal. Com CRC ativo. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO(A): Ensino Fundamental, com experiência. 
Residir em Indaiatuba. VAGA PARA CADASTRO DE 
CURRÍCULOS.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO: Ensino Superior 
Completo, com experiência em toda rotina de almoxarifado, 
liderança e gestão de pessoas, conhecimentos com ferra-
mentas Kaban, FIFO e Just in time. Residir em Indaiatuba, 
Elias Fausto ou Monte Mor.
ENCARREGADO DE LABORATÓRIO: Ensino Técnico 
Completo, com experiência e leitura e interpretação de 
desenhos e normas técnicas sobre ensaio que se refere 
a concreto, agregado e cimento. Residir em Elias Fausto, 
Indaiatuba, Hortolândia, Monte Mor ou Rafard.
ENCARREGADA DE RH: Formação em Psicologia, com 
CRP ativo. Possuir experiência na área recursos humanos, 
aplicação de testes e preposto. Residir em Elias Fausto, 
Indaiatuba, Hortolândia, Monte Mor ou Rafard.
ENGENHEIRO CIVIL: Superior Completo, com CREA ativo 
e experiência. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM LOGÍSTICA: Cursando 2° ou 3° semestre 
do Ensino Superior em Logística. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO: Cur-
sando 2° ou 3° semestre do curso de Técnico em Segurança 
do Trabalho. Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE PISO: Ensino Médio Completo, com expe-
riência em controle de acesso e atendimento. Possuir 
disponibilidade de horário para trabalhar em escala. Residir 
em Indaiatuba.
LABORATORISTA: Ensino Médio Completo, com expe-
riência 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 e 
conhecimento em São Paulo e grande ABC. Possuir CNH 
cat. D e curso MOPP. Residir em Indaiatuba.
NUTRICIONISTA: Ensino Superior Completo, com CRN 
ativo e experiência em restaurante comercial ou industrial. 
Necessário ser habilitada categoria B. Residir Indaiatuba, 
Salto, Itu e Sorocaba.
OPERADOR SERGIGRAFICO: Com Ensino Médio Com-
pleto, com experiência. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
PINTOR ELETROSTATICO: Ensino Fundamental, com 
experiência. Residir em Indaiatuba.
PIZZAIOLO: Com Ensino Fundamental Completo, com ex-
periência. 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 experi-
ência. 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 
experiência. Possuir disponibilidade total para mudanças e 
viagens de longo prazo.
TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO: Ensino Técnico 
Completo, com experiência. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR INTERNO: Com Ensino Médio Completo, com 
experiência. 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

ADMINISTRADOR DE RESTAURANTE: 
Formação Superior em Gastronomia, 
Nutrição ou Técnico em Nutrição. Dis-
ponibilidade para escala 12x36 noturno, 
Cnh B ( opcional). Experiência em cozinha 
industrial, liderança de equipe.Residir em 
Indaiatuba / Itu.
ADVOGADO(a): Experiência na Área 
Cível- PROCON, direito do consumidor, 
contratos.  Conhecimento na área tra-
balhista, (não precisa ser, especialista).
Preferência que resida em Salto, Itu e 
Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/JARDINEIRO: 
Manutenção Predial ( hidráulica, limpeza 
de calhas, limpeza de grelhas, pintura, 
impermeabilização de piso, troca de 
lâmpadas, limpeza de toldo, calhas, e tudo 
o que precisar de conserto na proprieda-
de) Jardinagem ( cortar grama, podar, 
cuidar de canteiros de flores, adubação, 
aplicação de veneno,limpeza de árvores 
e palmeiras, etc.)
AJUDANTE DE PRODUÇÃO:Com 
experiência em executar tarefas que 
necessitam de grande esforço físico.
ASSISTENTE DE VENDAS: Com experi-
ência em Indústria. Para atuar no setor de 
Vendas, Pós Vendas e Pedidos.
CAMAREIRA:Experiência em arrumação 
e limpeza. Disponibilidade de horário, 
folga semanal.
CERIMONIALISTA:Para atuar em espa-
ço de festas, organizando preparativos e 
liderando os colaboradores.
CONTADOR: Experiência no Ramo de 
Prestação de Serviços será um diferen-
cial, desejável conhecimento em lucro 
presumido... Ensino Superior Completo 
e CRC - ativo.
COZINHEIRO LIDER:Experiência em 
cozinha industrial no comando de equipe.
Disponibilidade é para o 3º turno.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO:Expe-
riência no segmento de Injeção Plástica.
Dinamismo, vivência em liderança de 
equipes.Conhecimento do Sistema de 
Qualidade, incluindo normas ISO/TS 
16949. Residir em Salto/Indaiatuba 
ESTAGIO DE MARKETING: Experiên-
cias e/ou conhecimento em: diagramação, 
criação de peças, campanhas, anúncios 
impressos e digitais e e-mail marketing, 
além de conhecimentos avançados em 
fechamento de arquivos para impressão.
MESTRE DE OBRAS (civil): Experiência 
na função,  conhecimentos em informática 
possuir habilitação categoria B
Horário: 07:00 as 16:48 . Preferencialmen-
te residir em Salto , os de Indaiatuba e Itu 
deverá ter condução própria.
MOTORISTA: Com CNH D, experiência 
em caminhão de pequeno porte. Para en-
tregas em Indaiatuba e cidades vizinhas.
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 
PNE:Possuir Laudo Medico para atuar 
como auxiliar de Produção.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INJE-
TORAS:Conhecimento em manutenções 
corretivas e preventivas de injetoras. 
Conhecimento sistemas elétricos e ele-
trônicos, mecânicos, hidráulicos e pneu-
máticos, robôs e sistemas automáticos. 
Conhecimento do Sistema de Qualidade, 
incluindo normas ISO/TS 16949.Disponi-
bilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Salto/Indaiatuba. 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO:Conhecimento em sistema de 
Gestão Ambiental, será diferencial co-
nhecimento na  ISO TS 16949 e OHSAS 
18001).Primeiros Socorros, Conheci-
mento com as Normas de Segurança no 
Trabalho ( NRs, NBRs). Possuir CNH B 
e Residir em Salto/Indaiatuba.

Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM INFORMÁTICA – 
Código 15295: Cursando Técnico 
ou Graduação em Informática ou 
áreas afins. Residir em 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. 
LABORATORISTA – Código 
15844: Desejável formação supe-
rior. Experiência na função. Conhe-
cimento dos tipos de concreto e seu 
controle de qualidade. Residir na 
região de Indaiatuba. 
LAMINADOR – Código 15778: En-
sino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – 
Código 16508: Desejável formação 
Técnica. Experiência em lubrifica-
ção de máquinas e equipamentos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MONTADOR DE CLICHÊ – Código 
15854: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
OPERADOR DE CORTE – Código 
16394: Ensino Médio completo. 
Experiência em máquina de corte. 
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 - Oportu-
nidade para Pessoa com Defici-
ência): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
PINTOR – Código 16363: Ensino 
Médio completo. Desejável experi-
ência em cabine de pintura. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.  
SERRALHEIRO – Código 15208: 
Desejável Ensino Médio completo. 
Experiência em corte e dobras de 
chapas, manuseio de lixadeiras/
esmerilhadeiras, soldas elétrica e 
Mig. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 
– Código 16088: Graduação em 
Engenharia ou áreas afins. Expe-
riência em gestão de produção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) - Com 
experiência na função.Disponibilidade de horá-
rio. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE COZINHA – Experiência na fun-
ção. Disponibilidade de horários. Para trabalhar 
em Restaurante Industrial.
AJUDANTE DE OBRA – Residir em Monte Mor 
ou Hortolândia. Possuir experiência na função. 
Disponibilidade de horários.
AUXILIAR ADM / RECEPÇÃO - Superior 
ou Técnico Completo ou em Andamento, 
experiência na área administrativa e recepção. 
Inglês Fluente, conhecimentos em Informática.
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.
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.
PEDREIRO – Residir em Monte Mor ou Hor-
tolândia. Experiência na função. Disponibilidade 
de Horários.
PINTOR INDUSTRIAL – Possuir experiência 
com Pintura liquida, pintura em Epox e esmalte 
sintético. Conhecer preparo de superfície para 
pintura de equipamentos industriais. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
PINTOR – Possuir experiência com pintura 
liquida em obra e equipamentos de construção 
civil. Ensino fundamental. 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.  Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio 
completo. Curso de empilhadeira, Habilitação 
categoria B, experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
CALDEIREIRO – Experiência na função 
comprovada em carteira. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso 
técnico em manutenção elétrica. Experiência 
na função.
LÍDER DE LIMPEZA – Ensino Médio Completo 
/ Com experiência na função /Bons conhecimen-
tos em Informática. Possuir habilitação categoria 
B / Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Ensino Médio 
Completo/ Possuir experiência em manutenção 
de equipamentos e máquinas, conhecimento em 
Manutenção predial ( Hidráulica e Tubulações ).
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Ensino médio 
completo. Possuir curso de Operador de Empi-
lhadeira. Experiência na função. Disponibilidade 
para trabalhar aos sábados.
OPERADOR DE TORNO CNC – Possuir 
experiência na função e noções de preparação 
e programação. Desejável curso de mecânica 
de usinagem. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE ELETROEROSÃO – Com 
experiência na função / Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
PEDREIRO – Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
PREPARADOR DE MÁQUINAS DE FUNDI-
ÇÃO (COQUILHA) – Ensino médio completo. 
Experiência na função e em preparação de 
ferramentas. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
PORTEIRO – Com experiência na função / Dis-
ponibilidade de horário / Residir em Indaiatuba
POLIDOR – Com experiência na função / 
Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência / Básico em Informática / Para 
trabalhar em posto de saúde e hospital. Dispo-
nibilidade de horário / Residir em Indaiatuba.
REBARBADOR – Com experiência na função 
/ Residir em Indaiatuba.
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AJUDANTE DE COZINHA Com 
Ensino Fundamental, experi-
ência na função em cozinha 
industrial ou comércio. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL Com En-
sino Fundamental, com expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVA EXECUTIVA Candidata 
com Graduação Completa em 
Administração, com inglês fluen-
te, com experiência em rotina ad-
ministrativa e suporte à Diretoria, 
domínio em informática pacote 
Office. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto. 
CONTADOR Graduação Com-
pleta, com CRC ativo, experiên-
cia na função e conhecimentos 
no sistema SAP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
COORDENADOR FINANCEI-
RO Com Graduação Completa 
em Administração/Contábil ou 
Economia, com inglês fluente, 
possuir domínio em sistema inte-
grado SAP,  experiência em toda 
rotina da área de contas a pagar 
e receber, cash flow, análise de 
crédito de clientes, fluxo de cai-
xa, negociações com clientes e 
relatórios gerências. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO ELÉTRICO Com 
Graduação Completa, experiên-
cia na função, e conhecimentos 
em automação industrial. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO DE SEGURAN-
ÇA DO TRABALHO Graduação 
Completa, com experiência em 
elaboração de laudos técnicos, 
análise de riscos, desenvolvi-
mento de programas de preven-
ção de acidentes e relatórios 
gerenciais da área. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTAGIÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO Candidato cursando 
a partir do 3º semestre Superior 
em Administração de Empresas, 
desejável conhecimentos em 
rotina administrativa e domínio 
em informática no pacote Office. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
GERENTE DE VENDAS CO-
MÉRCIO TRAINEE Com Supe-
rior Completo, com experiência 
na função em vendas a varejo E 
atendimento à clientes. Residir 
em Indaiatuba. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO 
Ensino Médio Completo, dese-
jável Ensino Técnico em Artes 
Gráficas, com experiência na 

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 com-
pleto, conhecimento em instrumentos de medição, 
disponibilidade para trabalhar com revezamento 
de turno.
CALDEIREIRO: Residir em Indaiatuba; experiência 
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, 
FAGOR, 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 (Elétri-
co ou de Produção); Inglês nível intermediário 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 inter-
pretação 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;
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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 Indaiatuba; 
Experiência anterior como vendedora interna; 
Ensino Médio Completo; Emissão de pedido; 
Atendimento telefônico; Desenvolvimento de 
carteira de clientes;
LIDER  DE  LOGISTICA – Exp. Na área mínimo 1 
ano , superior completo ou cursando, candidatos 
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, manuten-
ção 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

função possuir conhecimentos 
em impressão em sacos de 
papel com visor. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Ensino Médio Completo, curso 
do Senai e NR 35, com expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIO-
NAL Cursando Ensino Médio, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE DOBRADEIRA 
CNC Candidato com Ensino Mé-
dio Completo, com experiência 
em leitura e interpretação de 
desenhos, operação e progra-
mação de máquinas. Residir em 
Indaiatuba e Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA Com Ensino Médio Comple-
to, com experiência na função 
e disponibilidade de horário 
para trabalhar em revezamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADORA DE TELEMA-
RKETING Com Ensino Médio 
Completo, com experiência na 
função, contatos telefônicos 
ativos e receptivos, para vendas, 
pesquisa e atendimento ao clien-
te. Residir em Indaiatuba. 
PEDREIRO Com Ensino Fun-
damental, com experiência na 
função e disponibilidade para 
trabalhar em horário comercial. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PSICÓLOGA (O) Candidata com 
Graduação Completa, com expe-
riência na função em indústria,  
aplicação e avaliação de testes 
psicológicos, desejável conheci-
mentos no sistema SAP. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SELECIONADORA DE PESSO-
AL Graduação em Psicologia, 
com experiência em recruta-
mento e seleção, dinâmicas de 
grupo, aplicação e avaliação de 
testes psicológicos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SOLDADOR MONTADOR TIG 
Com Ensino Médio, com curso 
de Solda, experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
TÉCNICO ELETROMECÂNICO
Com curso Técnico Eletromecâ-
nico Completo, cm experiência 
em manutenção preditiva, pre-
ventiva e corretiva de painéis 
elétricos, máquinas e equipa-
mentos elétricos, sistemas de 
controle de processos, sistema 
elétricos mecânicos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR DE LOJA SHOP-
PING Com Ensino Médio, não é 
necessário experiência na fun-
ção, possuir disponibilidade de 
horário em escala 6X1. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR EXTERNO Com 
Ensino Médio Completo, com 
experiência na função, desejável 
segmento alimentar ou farma-
cêutico. Possuir veículo próprio 
e residir em Indaiatuba ou Salto.
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classificados

CA0074 -03 dormitórios (sendo 01 
suíte), sala 02 ambientes, WC social, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira 
com pia, 04 vagas de garagem (sendo 
02 cobertas). Condomínio com Infraes-
trutura de Lazer.**R$450.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-0005
CA0081 - 03 dormitórios (sendo 01 
suíte), sala 02 ambientes, WC social, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira 
com pia, 03 vagas de garagem. Pla-
nejados na cozinha, churrasqueira e 
WCs.  Condomínio com, segurança 
24 horas, salão de festas, playground, 
campo de futebol e churrasqueira. 
**R$530.000,00. Tel: 3392-9089/ 
97404-6954/ 98123-0005
CA0086 - 03 dormitórios (sendo 
01 suíte), sala 02 ambientes, WC 
social, cozinha, lavanderia, chur-
rasqueira com pia, 03 vagas de 
garagem. Móveis planejados cozinha e 
WCs.**R$460.000,00. Tel: 3392-9089/ 
97404-6954/ 98123-000
CA0087 - 03 dormitórios (sendo 01 
suíte), sala 02 ambientes, WC social, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira 
com pia, 03 vagas de garagem. 
Planejado na cozinha e WCs. Se-
gurança 24 horas, salão de festas, 
campo de futebol, churrasqueira e 
playground.**R$470.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-0005
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, sendo 
uma com closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cobertos), edícula com 
churrasq. sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos (2 cober-
tos), edícula com churrasq., área com 
espaço para construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000

Cond. Lagoa - 03 dorms (01 suíte com 
armário, cozinha, AS planejadas, lava-
bo, 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 
CA0089 - 03 dormitórios (sendo 01 su-
íte), sala 02 ambientes, WC social, co-
zinha, lavanderia, churrasqueira com 
pia, 04 vagas de garagem. Aqueci-
mento solar, porcelanato, Condomínio 
com salão de festas, churrasqueiras, 
campo de futebol, playground, segu-
rança 24 horas.**R$460.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-0005
Casa Terra Magna - R$ 670.000,00 - 3 
D., 2 salas, piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil. Aceita permuta em 
apartamento na cidade  F. 98144-9224 
Cidade Nova - 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, as, churrasqueira, portão 
eletrônico,2 vaga de garagem R$360 
mil. F: (19) 98136-7331 CRECI 74.092
Cidade nova I: Excelente casa com 
3 dorm sendo 1 suíte, sala copa e 
cozinha, lava, piscina gara para 2 
carros (Aceita permuta por chácara). 
R$ 600 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Cond. Fechado Casa Bella - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3 D. c/ armários 
(Sendo 1 suite), sala 2 amb, coz. 
planej, lavabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garag. R$ 500.000,00 
F.3834-8948
Cond. Montreal - OPORTUNIDA-
DE - Casa no Cond. Montreal R$ 
420.000,00 - 3 D., sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala e 2 vagas de garag. - 
AT 150 m² AC 104m² F. 98372-0000
Cond. Portal das Acácias - 3 D., 
sendo 1 suíte máster, todas com saca, 
1 wc social, lavabo, área de luz, coz. 
americana, sala 2 amb., 2 vagas de 
garag. -  R$ 580.000,00 F. 98372-0000

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. Colonial: Linda casa, 3 dormitórios 
1 suíte, wc social, sala e cozinha, 
garagem para 2 autos com área de 
churrasco. Aceita Financiamento. F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - Exce-
lente casa no, terreno de 600m² F. 
98372-0000
Jd. Monte Verde - R$ 260.000 - 
Sobrado com 2 D., sala 2 amb., 
coz., wc, área de serviço, garag. p/ 3 
carros, Doc. ok, aceita financ., aceita 
troca por chácara em condomínio em 
Indaiatuba. F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Morada do Sol - 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 dorm, sala e coz. 
Excelente Localização. Aceita imóvel 
de menor valor R$ 250 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. Umuarama: 4 dorm, sala, coz, wc, 
lava, garagem para 3 carros. Aceita 
Financiamento. (Aceita chácara) R$ 
500 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
M. Sol – rua 23 - belíssima casa com 
02 D., sendo 01 suíte, sala, coz.,  wc 
social, lavand., garag. p/02 autos em 
estrutura p/ sobrado. Imperdível R$ 
260.000,00 Ac. 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 

Cond. Montreal Residence - Casa c/ 
03 dorms (01 suíte), todos com armá-
rio, cozinha planejada, churrasqueira 
– R$ 480.000,00 a vista. F: Rafaela 
(19) 98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Cond. Montreal Residence – Casa 
c/ 03 suítes, cozinha planejada, área 
gourmet com churrasqueira, wc, des-
pensa – R$ 550.000,00 a vista (Aceita 
Proposta. F: Rafaela (19) 98830-6863 
rafaelav.imoveis@hotmail.com 
Cond. Resid. Belle Ville Itaycy - 03 
dorms (01 suíte c/ closet), sala 02 
ambientes, 02 WCs, coz. planejada, 
lavanderia, área gourmet c/ churras-
queira e  garagem(02 vagas) - R$ 
2.900,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.. 
F: 3935-7666
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
Imóvel  Comercia l :  Av.  Pres. 
Vargas AT: 780m² AC: 760m² R$ 
3.000,000,00. F. 3885-3538/ 98854-
9454
Itamaracá: 2 dorm, sala, coz, wc so-
cial, lava nos fundos garagem coberta. 
Aceita terrenos apartamento. R$ 250 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis
Jardim dos Colibris – 02 dorms, sala, 
cozinha, Wc e lavanderia. AT/ 275m². 
AC/60m². (casa em terreno de esquina 
frente para avenida sendo comercial). 
R$ 270.000,00. F: (19) 99279-1177 
ou 7822-8438
Jd. Alice - 02 D. (01 suíte), sala, 
copa, coz., WC social, lavand., abrigo 
nos fundos, garag. p/02 autos, loca-
lização privileg. Oportunidade única 
R$ 290.000,00 Ac. financ. F. 3017-
2608/99762-7997/3935-3294 
Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 2 D., 
sala , coz. planejada, banheiro F. 
98144-9224

M. Sol – rua 74 - sobrado com 02 D. 
WC e lavand. no pavimento superior 
e sala, copa, coz. e área de churrasco 
e garag. p/ vários autos no pavimento 
inferior. Documentada. Aceita financ. 
R$ 230.000,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 81 - casa em lote de 
250m² c/ 03 D.(01 suíte) wc social, 
lavand., garag. p/ 02 autos + edícula 
nos os fundos com 03 cômodos e WC, 
doc. ok. R$ 350.000, 00. Aceita lote 
no negocio ou financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                           
M. Sol – rua 84, casa em lote de 
250m² c/ 03 D. (01 suíte) WC social,  
lavand., garag. p/ 02 autos + edícula 
nos os fundos c/ 01 cômodo e WC, + 
pequeno salão na frente, R$ 350.000, 
00.aceita financ. F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294                                                                                                                                       
Morada do Sol CA02481 - Terreno 
250m²  casa 1. 02dorm, 02wc, sala, 
coz, a.s, amplo quintal e garagem. 
casa 2. wc, dorm e coz. R$ 280.000,00. 
F: 3875-2215/ 99698-2366 Victor
Morada do Sol: 1 dorm wc social e 
coz, entrada p/ vários carros, Aceita 
financiamento e terreno como parte 
da negociação R$ 195 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Morada do Sol: 2 dorm 1 suíte, sala, 
sala de estar, cozinha, wc social lava, 
área de Churrasco na parte superior, 
acabam todo em Porcelanato sanca de 
gesso no teto, Aceita Financiamento. 
R$ 310 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Morada do Sol: 2 dorm, sala, coz, 
wc, gara. Aceita Financiamento. R$ 
250 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Morada do Sol: lote de 250m² - 1 
dorm, sala e coz. Amplo espaço na 
frente. R$ 220 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis

Morada do Sol: 3 casas sendo a 
1ª - 2 dorm sala, coz, wc, gara – 2ª - 1 
dorm, sala e coz – 3ª - 1 dorm, sala e 
coz, quintal. R$ 300 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Morada do Sol: Casa nova com 
3 dormitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 2 carros. 
Aceita Financiamento. R$ 255 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Morada do Sol: lote 250 m², 2 dormitó-
rios, sala cozinha e 2 wc, R$ 235 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Morada do Sol: lote de 250m² - 3 
dorm, sala e coz. Amplo espaço na 
frente. R$ 235 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Oliveira Camargo: 2 dorm, sala e 
coz, wc social, lava coberta nos fun-
dos gara, Aceita carro, van, terreno, 
estuda parcelamento R$ 170 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
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
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.corre-
tora@hotmail.com 
Pq. Indaia - com 4 dorms, sala, coz, 
2 wc, garagem por R$380 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
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., edícu-
la 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, coz e wc social gara para 
1 carro em cada casa, tudo individuali-
zado. R$ 450 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. Atrios Imóveis
SO0086 - 03 dormitórios (sendo 01 
suíte com closet), sala 02 ambientes, 
WC social, cozinha, lavanderia, 03 
vagas de garagem. Condomínio 
com salão de festas, piscina adulto e 
infantil, fitness, segurança 24 horas. 
**R$530.000,00. Tel: 3392-9089/ 
97404-6954/ 98123-0005
SO0087 - 03 dormitórios (sendo 01 
suíte com closet), sala estar, sala jan-
tar, cozinha planejada, lavanderia, WC 
social, lavabo, espaço gourmet, quin-
tal. Condomínio com salão de festas, 
piscina adulto e infantil, fitness, segu-
rança 24 horas. **R$580.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-0005
SO0088 – 03 suítes (sendo 01 com 
closet), sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha, lavanderia independente, 
churrasqueira com pia, 04 vagas de 
garagem, paisagismo, porcelanato, 
Condomínio com segurança 24 horas, 
salão de festas, fitness, piscina adulto 
e infantil. **R$610.000,00. Tel: 3392-
9089/ 97404-6954/ 98123-0005
SO0089 - 03 suítes (sendo 01 com 
closet), sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha, despensa, lavanderia, es-
paço gourmet, quintal, 02 vagas de 
garagem (sendo 01 coberta). Condo-
mínio com segurança 24hs, salão de 
festas, piscina adulto e infantil, fitness. 
**R$570.000,00. Tel: 3392-9089/ 
97404-6954/ 98123-0005
Vila Avaí – 03 suites, lavabo sala 02 
ambientes, cozinha, área de serviço. 
R$ 470.000,00. F: (19) 99279-1177 
ou 7822-8438

Vendo 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 porcelanato 
- R$ 312.000,00 - Jardim dos Colibris 
- Aceito financiamento e terreno 
como parte de pagamento – Tratar 
com Osvaldo (19) 9.9135-6417
Vendo casa com 3 dorms (1 suite 
c/ closet e hidro),  2 salas, lavabo, 
cozinha planejada, despensa, piscina, 
churrasqueira e garagem p/ 2 carros 
- A/T 421,46 M² E A/C 315,93 M² - R$ 
1.500.000,00 - Portal Dos Ipes – 
Ca07818 – Aceita Financiamento 
- Contato: Wagner (19) 7805-3776
Vendo Casa no Condomínio Vila 
das Palmeiras com 2 dormitórios, 
sala de tv, sala de jantar, cozinha 
planejada, área de serviço e garagem 
- A/T 181,68 M² E A/C 59,61 M² - 
Condomínio Com Área De Lazer - R$ 
385.000,00 - Aceito Financiamento  - 
Tratar Com Fabiane (19) 9.9976-9814
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
Villagio D`Amore - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. (sendo 1 suíte), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu F. 
3834-8948
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Morada do Sol: 1 dorm wc social e 
coz, entrada p/ carro R$ 950,00 F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Portal de Itaici - SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 2 amb., lavabo, 
cz. planej., despensa, AS, dep. em-
pregada, churrasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
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.: (19) 
3392-0333
Res. Monte Verde - 02 dorms., sala, 
cozinha, wc e garagem (02 vagas) - R$ 
1.300,00 + IPTU. F: 3935-7666
Vl. Maria Helena - CA0562 - 120 m² 
- 3 D. (1st c/ closet), sala 2 amb.,cz. 
americana, WC, AS, WC ext.,  varanda 
gourmet, 2 vagas garag. R$ 2.200,00 
+ IPTU F.: (19) 3392-0333

APARTAMENTO NA PLANTA : 
PLAZA BELLA VISTA - 2 ou 3 dormi-
tórios - 56 m² ou 67 m², 2 vagas, área 
de lazer completa e varanda gourmet 
com churrasq. A partir de R$20.000,00 
mil Entrada + R$ 800,00 Parcela. 
UNIDADES LIMITADAS. F: Jordão 
Freitas - (19) 98261-6100 - Whatsapp
Apto (cobertura) - Gran Ville (Cecap) 
- 03 dorms (01 suíte), sala ampla, 
cozinha, AS, garagem 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
Centro - Apto novo, 2 dorm. sendo 1 
suíte, banh. social, sala 2 amb. c/ saca-
da, 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 localiza-
ção. Prédio c/ portaria 24 horas R$ 
220.000,00 F. 98372-0000
Cocais I: 2 dorm., sala e coz., wc 
social, 1 vaga de gara coberta, Aceita 
financiamento. R$ 165 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. Morumbi - 2dorms, sala de estar 
e TV, coz, wc, lavanderia,1 vaga 
de garagem coberta R$138 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092

Casa em Cond. em frente ao Polo 
Shopping c/ 3 D., sendo 1 suíte, sala, 
coz, WC, garag. R$ 1.600,00 + Cond 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Casa toda mobiliada em Cond. 
Fechado c/ 2 D., sala, coz., WC e área 
de lazer c/ piscina. R$ 1.700 + Cond + 
IPTU F. 3016-2888 Kelly
CECAP – CA02616 - 01 D., sala, 
coz, 01 WC, A.S e quintal separado 
R$ 880,00 F. 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 comercial, 
excelente localização, 4 D., 6 salas, 
ótimo para casas de repouso, clínicas 
- AT 479 m² AC 222 m² F. 98372-0000
CENTRO- SL00189- SALÃO C/ 02 
WC  67m²  R. Xv de Novembro, 28 R$ 
2.200,00+IPTU 38752215 
Cond. Resid. Belle Ville Itaycy - 03 
dorms (01 suíte c/ closet), sala 02 
ambientes, 02 WCs, coz. planejada, 
lavanderia, área gourmet c/ churras-
queira e  garagem(02 vagas) - R$ 
2.900,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.. 
F: 3935-7666
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, churrasq. quintal, piscina, 
churrasq., 4 vagas garag. R$ 6.000,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Village Caribe - 03 dorms.(01 
suíte), sala, coz. planejada e garagem 
(02 vagas) - R$ 2.450,00 + COND + 
IPTU. F: 3935-7666
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 de Porto Fino –SO488 
- 323 m² - 3 D. (1st), sala 2 amb.,escrit., 
cz.; desp., WC, AS,quintal, churrasq., 
4 vagas garag. R$ 3.800,00 + Cond. 
+ IPTU F.: (19) 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici – Casa em 
condomínio, com 2 D, sala dois amb., 
WC social, coz. com armários, 2 
vagas – R$1.500,00 + cond. e IPTU 
F. 7829.3854 Id 55*94*16871
Jardim América - com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, quintal 
e garagem coberta - A/T 125 M² e A/C 
82,01 M² - R$ 250.000,00 – Contato: 
Romeu: F: 9. 9128 4655
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.: (19) 3392-0333

Jardim Morada do Sol - com 2 dor-
mitórios sendo 01 suite, sala, cozinha, 
lavanderia, wc e garagem - A/T 125 M² 
E A/C 116 M² - R$ 265.000,00 - Conta-
to: Fabiane. F: 9.9976-9814
Jardim Paulista II - com 02 dormitó-
rios sendo 01 suite, wc’s, sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, área de serviço 
e garagem - A/T 83,00 (Fração Ideal) 
E A/C 71,40 M² - R$ 280.000,00 – 
Contato: Wagner. F: (19) 7805-3776
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., wc, 
garag., independente R$ 1000,00 F. 
3935-1142/ 99113-7429
Jd. Esplanada - CA0149 - 300 m² 
- 3 sts. (1 planej. e ar), escrit, sala 2 
amb, área de luz, WC, cz. planej., AS, 
quintal, churrasq.,edic., 4 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU. F: (19) 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 ga-
rag. 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 dorm, sala, coz, wc 
social, área de luz, sem gara (casa 
nova) F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Portal do Sol - CA0622 - 250 m² - 
2 D., sala, cz., WC, AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.100,00 + IPTU F.: (19) 3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 D., 1 suite 
planejada , 1 lavabo , sala dois amb., 
garag. para 4 carros , coz. Planej. , 
lavand. F. 7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 1 suíte, 
sala, coz planejada, WC, ar cond. no 
dorm,  garag. R$ 1.900,00 + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Jd. Santiago: 3 dorm, sala coz, wc, 
com vista para a piscina e quadra. 
R$ 1.700,00 Gara p/ 2 autos. (Con-
domínio e água incluso no valor) F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Morada do Sol CA02481 - Terre-
no 250m² Casa 1. 02dorm, 02wc, 
sala, coz, a.s, amplo quintal e ga-
ragem. Casa 2. Wc, dorm e coz. 
R$280.000,00. Tel: 3875-2215 99698-
2366 Victor
Morada do Sol:  1 dorm, wc social, 
sala, coz e lav, gara p/ 1 carro. Fundos 
(1ª locação) agua e luz individual. R$ 
1.000,00 F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., sendo 2 
suíte, sala 2 amb, coz, lavabo, garag. 
1.600,00 + IPTU F. 3016-2888 Kelly

Cocais I: 2 dormitório, sala e cozinha, 
wc social, 1 vaga de garagem coberta, 
Aceita Terreno Indaiatuba / Salto. 
R$ 160 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
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
Jd. Valença: Linda casa, 3 dorm 1 
suíte, wc social, sala e cozinha, gara-
gem para 2 autos, área de churrasco. 
Aceita Financiamento. R$ 350 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Morada do Sol: Apartamento - 2 
dorm, sala, coz, wc, vaga para 1 carro. 
Aceita Financiamento, troca por casa 
em salto ou Cardeal. R$ 220 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
TROCO: Apartamento Novo de 3 
dormitórios no Vila Verde, 1 suíte, 
75m² e 2 vagas de R$ 290.000,00 
por Terreno. Tratar com Rafael - (19) 
97407-4440.
Vendo Apto com 2 dorms (1 suíte), 
sala 2 ambientes, varanda gourmet e 
01 vaga na garagem - a/u 72 m² - mo-
veis planejados, ventiladores de teto e 
preparação para ar condicionado – R$ 
360.000,00 – Ed. La Spezia – Aceito 
financiamento  - Tratar com Romeu 
(19) 9. 9128 4655

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, garagem 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, despen-
sa, WC, uma vaga. 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly

Apto Spazio Illuminare - c/ 2 D., sendo 
1 ste, sala, coz, WC, uma vaga. 1.100,00 
+ Cond. + IPTU F. 3016-2888 Kelly
Cond. 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. Belvedere - AP0704 - 68 
m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., varanda 
gourmet, cz., WC, AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.450,00 + IPTU, F: (19) 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 garag., 1 vaga p/ 
moto. R$ 2.900,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Place View – AP0684 - 80 
m² - 3 D. (1 st / arm.), WC, sala 02 
amb.,cz. planej. as, varanda gourmet 
c/ churrasq., 2 vagas garag., 1 vaga p/ 
moto. R$ 2.750,00 + Cond. + IPTU F: 
(19) 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. Villa das Praças - AP0707 - 
81,85 m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., cz., 
WC, AS, 2 vagas garag. R$ 1.300,00 
+ Cond; + IPTU F.: (19) 3392-0333
Cond. Village Azaléia - AP0656 - 60 
m² - 3 D., sala,  WC, cz. planej., ventila-
dores, AS, 1 vaga garag. R$ 1.100,00 
+ 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

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., varan-
da gourmet, AS, 1 vaga garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU F. 3392-0333
Edifício Wando:  2 dorm, sala, coz 
e lava, 2 vagas de gara + R$ 300,00 
condomínio. R$ 1.200,00 F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. Alice: 2 dorm, sala, coz, 1 vaga de 
gara + condomínio R$385,00 (negocia) 
R$ 1.400,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. Atrios Imóveis
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

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 balan-
ça. F: (11) 98362-9657/ (11) 2429-6353
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 Martini - 
GA0003 - 1050 m² - Galpão Industrial. 
Entre em contato para mais informa-
ções. R$ 12.000,00 F. 3392-0333
Centro – Sala comercial, esquina, 
ótima localização 50 m² R$ 1.550,00 F. 
7829-3854 – Id 55*94*16871.

Aluga - Ed. Office Premium - SA0049 
- 40 m² - Sala ampla e contem toda 
a infra estrutura para operação de 
escritório de qualquer natureza. VG 
coletiva c/ manobrista. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - SA0072 
- 62 m² - copa, WC, sacada. R$ 
1.950,00 + IPTU F. 3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - SL0053 
- 50 m² - Possui 1 WC. R$ 1.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - SL0059 
- 200 m² - copa, 3 WC’s, elevador, 
quintal, entrada lateral, estacionamen-
to. R$ 5.400,00 + IPTU F. 3392-0333
Centro - R$ 1.700,00 - Salão comer-
cial, com 70 m², sendo 1 recepção, 3 
salas, wc e área de serviço, localizado 
no centro da cidade  F. 98372-0000
Centro – Sala comercial com meza-
nino, 1 vaga de estacionamento, 55 
m² R$ 1.700,00 00 – F. 7829-3854 / 
Id 55*94*16871
Centro - 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.
Distrito industrial: aceita imóveis e 
uma parte em dinheiro R$ 1.250.000 F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jardim Esplanada - Salão Comercial 
c/ 342,5 M², 02 wc e 02 copa em cada 
pavimento - R$ 9.000,00. F: 3935-7666
Jd. Colonial: Excelente salão com. R$ 
1.200,00 F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.   Atrios Imóveis
Jd. Paulista: Salão Com., área de 
145m², excelente para academia, 
mercado, galpão, etc. Av. Anhanga-
baú R$ 3.500,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Paulista: Salão Com., área de 
157m², excelente para academia, Igreja, 
mercado, galpão, etc. Av. Anhangabaú 
R$ 3.800,00 F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóvei
Locação galpão industrial At: 
1200m² AC: 900m² R$ 18,00 m² F. 
3885-3538/ 98854-9454

Marg. Parque Ecológico - R$ 
2.700,00 Escritório comercial, sendo 
1 sala, wc, coz., amplo terreno para 
estacionamento ou operação, com 
capacidade para entrada de caminhão 
F. 98372-0000
Salão comercial no Centro 520m² R$ 
18.000,00 F. 3885-3538/ 98854-9454
Temos Galpões Indústrias para 
Locação em excelente localização F. 
3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para Lo-
cação no Edif. Office Premium. F. 
3016-2888 Kelly
Vende-se - um pet shop com carteira 
de cliente, completo, com toda a in-
fraestrutura  F. 98281-2424 Fernanda

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
Área -Videira - AT: 04 Alqueires - R$ 
100,00P/M². F: Dalva (19) 99279-6709 
dalva.corretora@hotmail.com
Cardeal - SP - 1000m² - cercada, 
poço artesiano comunitário a 05 km 
do centro. Documentação: contrato 
de compra e venda R$ 55.000,00 
+ parcelas de R$ 600,00 p/mês. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
Chácara (terreno) em Elias Fausto, 
1800mt com agua e luz, doc con-
trato 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 
Excelente sítio Itaboraí – casa sede, 
3 lagos, piscina. AT: 20.000m² R$ 
1.500.000,00 F. 3885-3538/ 98854-9454

classificados



Altos de Itaici: Lote de 300 m² aceita 
carro, terreno, casa, etc. R$ 250 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Área Industrial frente p/ rodovia - 
200.000m² F. 3885-3538/ 98854-9454
ÁREA P EMPREENDIMENTO: Co-
mercial ou Residencial no Centro – 
1060m² - Sob consulta. F. 3885-3538/ 
98854-9454
Av. Ario Barnabé: Lote com. com 
250 m². R$ 380 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Av. Visconde de Indaiatuba – Ter-
reno de amplo (660 m²) cercado em 
esquina, com escritório e 2 salas R$ 
6.000,00 F. 98372-0000
Breve lançamento de loteamento 
aberto próximo ao Jardim Esplana-
da 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: Rafaela 
(19) 98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Cond. Montreal Residence - Pronto 
para Construir. A partir de 150 
m² - R$144.000,00 - EXCELENTE 
TOPOGRAFIA. F: Tadeu - (19) 99648-
1177 / 93*128785
Condomínio Jardins Do Império - 
Plano Com 150 M² - R$ 110.000,00 
– Contato Romeu. F: 3935-6462
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 m². 
F: (19) 9.9887-7771

Elias Fausto: 1124 m² - 1 dorm, sala, 
coz, wc social, piscina de 8X4, próximo 
ao centro, Aceita Casa em Indaiatuba. 
R$ 290 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Mosteiro - (Fundo para lago). Casa 
(simples) com 03 dorms, sala, cozinha 
e lavanderia 100m². R$ 480.000,00. F: 
(19) 99887-7771
Mosteiro de itaici: 1.000 m² - 3 dorm, 
sala, coz, wc social, área de churrasco, 
piscina, em bom acabamento. Aceita 
imóvel de menor valor. R$ 690 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
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. pla-
nej., 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 In-
daiatuba. F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294
Sítio - Indaiatuba(estrada Indaia-
tuba/Itupeva) – 20 alqueires a R$ 
10,00m² frente para rodovia – F: (19) 
99887-7771
Sítio São José: 2000 m² - 1 dorm, 
coz, wc social, piscina, próximo ao 
Sítio São José, Aceita Casa na região. 
R$ 350 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Vende-se haras – região de Itaici 
100.000m² R$ 37,00 m² F. 3885-3538/ 
98854-9454

Sítio -Videira – 50.000m² sítio for-
mado com casa de 05 suites, sala 03 
ambientes, lavabo, cozinha com des-
pensa, dependência de empregada, 
piscina e casa de caseiro. AC/  600m². 
R$ 3.000.000,00. F: (19) 99887-7771
Sítio Videira – AT: 10.000M² -  AC: 
135M² - Casa rústica com móveis, 
02 poços, pomar e paisagismo - 
R$ 955.000,00 (Aceita terreno). F: 
Rafaela (19) 98830-6863 rafaelav.
imoveis@hotmail.com
Terras de Itaici - AT: 1000M² - AC: 
320M² - Bem localizada, 03 dorms, 
sala 03 ambientes, cozinha, AS, 
garagem para 02 carros, varanda, 
área gourmet, wc externo, piscina, 
pomar, canil - R$ 750.000,00 (Aceita 
permuta com Apto até 70%). F: Dalva 
(19) 99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com
Terras de Itaici - Residência asso-
bradada 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$850.000,00. 
(com fotos para enviar).
Vale do Sol: 1.000 m² - 2 dorm, sala, 
coz, wc social, área de churrasco, 
piscina, em bom acabamento. Aceita 
imóvel de menor valor. R$ 550 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis

Alto de Itaici – Terreno de 378 m² 
muito bem localizado R$ 210.000,00 
F. 98372-0000

Jardim Barcelona - 150 m², Entrada 
+ 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 
abri l  de 2015. R$173.000,00 a 
vista ou entrada com transferência 
de 20 prestações de R$3.880,30 
iniciais. F: 3875 0469/ 99751 9921 
creci 65362.
Jardim Dos Laranjais - 9.000M². R$ 
360.000,00. F: (19) 9.9887-7771
Jardim dos Laranjais. 3.000m². 
R$250.000,00. F: (19) 99887-7771
JARDIM MONTE CARLO (LANÇA-
MENTO) - Parte Alta Do Loteamento. 
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: (19) 9.9887-7771
JARDIM UNIÃO - Lotes Comerciais 
e Residenciais - Parte Alta, Infra 
Completa, Pronto para Construir. 
Próximo a John Deere e Toyota  - 
R$110.000,00 a vista (150 m²). F: 
Jordão Freitas - (19) 98261-6100 
- Whatsapp
JARDIM VENEZA - PRONTO PARA 
CONSTRUIR - OPORTUNIDADE - 
Excelente localização - Terreno 170 
m² - R$ 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. Entrada + Parcelamento. A 
Vista R$160.000,00. F: Tadeu - (19) 
99648-1177 / 93*128785

Jardins do Império - Oportunidade 
– terrenos 150M² R$ 95.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Jd Esplanada II - 2 lotes lado a lado 
360 m² cada lote, valor R$ 220.000,00 
cada lote. Parte alta F. 7829.3854  Id 
55*94*16871
Jd Valença - AT: 144,30M² - R$ 
155.000,00. F: Rafaela (19) 98830-
6863 rafaelav.imoveis@hotmail.com
Jd. Barcelona: lote de 150m². R$ 84 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis
Jd. Colonial – 150m², oportunidade! 
R$ 150.000,00  F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Jd. Morada do Sol: Lote comercial 
com 3 cômodos, já alugado, na rua 
Silvio Candelo Próximo à rua 80, fluxo 
contínuo, aceita lote residencial R$ 
205 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Pau Preto – 125 m² próximo ao 
parque ecológico  R$ 180.000,00 F. 
98372-0000
Loteamento Monte Carlo – quadra N, 
lote 23, área 150m², lote residencial. 
Terreno escriturado R$ 100 mil pelo 
lote F. 99720-4160
MARIA DULCE - 300 m² - Condomí-
nio Fechado, Infra completa, área de 
lazer - Pronto para Construir, Aceita 
Financiamento - R$ 235.000,00. 
F: Jordão Freitas - (19) 98261-6100 
- Whatsapp
Montreal Residence - Rua 2, qua-
dra C, lote 38. R$135.000,00. Já 
quitado e doc. Ok. F: 3875-9810 c/ 
Aparecido.
Mosteiro de Itaici - AT: 2500M² - R$ 
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 
Park Real - 150M². R$ 135.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771

Oportunidade para Investidores 
– Lançamento Cond. em Itu AT: 
260m² R$ 108.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Pq. das Bandeiras -   1.000,00 m² total 
R$ 260.000,00 F. 7808-3727
Salto – 1.000m² - Com água e energia, 
próx. à Pista de Motocross e à 600m 
do Pesqueiro Micai – R$70.000,00 – 
Aceita carro no negócio. Agende uma 
visita! F: 3016- 1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709/ 94*2168/ 
94*2166/ 3935-1372
Salto Jd. Laguna: lote de 170 m², 
aceita Corola ou Honda Civic. R$ 85 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis
Temos áreas para loteamentos em 
Indaiatuba, Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localidades. F: 99752-
2170/ 94*2168
Terreno - Jd Valença - AT: 144,30M² 
- R$ 155.000,00. F: Rafaela (19) 
98830-6863 rafaelav.imoveis@hot-
mail.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.correto-
ra@hotmail.com
Terreno Comercial Av. Fábio Bicudo 
362m² R$ 835.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno Comercial frente p/ Av. 
Conceição 700m² R$ 1.200.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Terreno Comercial frente p/ Av. em 
Itaici 9.340m² R$ 450,00 o m² F. 3885-
3538/ 98854-9454
Terreno em Salto – 300m² LOTE-
AMENTO FECHADO – Estrada do 
Lajeado (Concrebase) OPORTUNIDA-
DE R$ 75.000,00/ 50% de entrada + 
parcelas. Aceitamos carro no negócio 
F: 3016- 1355/ 99752-2170/ 99205-
4322/ 99763-8709/ 94*2168/ 94*2166/ 
3935-1372

Terreno Industrial Vitória Martini 
1000m² R$ 450.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
TERRENO JARDIM MONTE CARLO 
(LANÇAMENTO) - Parte Alta Do Lo-
teamento. Infra Estrutura Completa 
- 150 m² - R$106.000,00. F: Jordão 
Freitas - (19) 98261-6100 - Whatsapp
Terreno Jd. Califórnia – TR00707 - 
250m² c/  casa nos fundos ( 2D, sala, 
coz, WC) Rua Domacir Stocco, 869 F. 
38752215 Imobiliária
TERRENOS - Em loteamentos fecha-
dos e abertos com entrada de 20% e 
parcelamentos a longo prazo. F: 3875 
0469/ 99751 9921 creci 65362.
Vale das Laranjeiras. 2.300m². R$ 
300.000,00. F: (19) 9.9887-7771
Vila Rica - 150m² R$120mil. F: (19) 
98136-7331 CRECI 74.092

Alugo - 02 cômodos na Rua Pedro 
Gonçalves 1477 - Falar c/ Figueira
Alugo - mesas / cadeiras / freezer e 
caixas térmicas para festas F. 3801-
2605 / 99783-2900 Mario.
Oportunidade - Vendo casa de ração 
no Jardim Itamaraca, bem localizado, 
loja completa. Valor R$22 mil. Tel: 
3017-0474 Vanderlei
Vendo - cômoda laqueada, com 4 
gavetas, 0,47x1,27m. Ótimo estado. 
R$230,00. Ferro de passar á vapor 
novo, na caixa. Marca Black-Deck, 
modelo com lumina red. R$130,00. 
Tel: 3017-5541/ 98273-7368
Vendo - Geladeira R$350,00, estante 
cerejeira maciça entalhada, linda! Sala de 
jantar estilo Luiz XV, completa ou peças 
separadas. 2 buzinas fian e Twist, italia-
nas em ótimo estado. Tel: 99267-7603
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Vendo - Máquina de Hidrojato Jacto 
- Jato de 3/4 de diâmetro - Modelo 
JP 75101, RPM 540 no eixo do motor 
de 7cv; Máquina Hidrojato Karcher 
Proficional; Redutores - Varias 
Marcas e Modelos - Vendo o Lote 
(mais ou menos);  Máquina de Cortar 
Madeira - Pequeno Porte – Motor 
Monofásico; Máquina para Corte 
de Ferro e/ou Moldura de Cimento 
com Suporte - 0 a 45 graus. Tratar 
c/ Lúcia Foroni. F: (19) 99383-2261/ 
3834-5846

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
Caminhão MB 1313 carroceria, 
hidráulico, turbo. R$ 48 mil. F: 99212-
0047 C/ Adriano
Ipanema - Ano 94 -1.8, álcool. 
Ótimo estado. R$6.700,00. Tel: 
99267-7603

Vendo - PS3 fat destravado com 
HD externo de 1 TB, 1 controle, 
HD interno de 80 giga e 30 jo-
gos dentro do HD interno último 
l a n ç a m e n t o s  R $  1 . 1 0 0 , 0 0  F . 
98247-4690 Tim
1 PS2 + 1 controle + memory card + 
10 jogos por R$ 200,00 - F. 3835-5918 
ou 9927-32955

Costureira -  Ofereço-me para 
prestar serviço em casa como 
costureira, máquinas próprias. Tel: 
98903-9377/ 99130-7264/ 99776-
6841 Simone.
Serviços Gerais - Ofereço-me para 
prestar serviço como pedreiro, enca-
nador, eletricista e jardinagem. Tel: 
99776-6841/ 99130-7264
Oportunidade - Empresa de grande 
porte necessita de pessoas para 
vendas de perfumes e cosméticos. 
Altos ganhos, excelente qualida-
de. Tel: 3017-2116, 98180-1720 ou 
99228-6688
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