
Primavera enfrenta o Taubaté 
domingo, no Gigante da Vila

Saae nega que o 
Município poluí 
o Rio Jundiaí 

Câmara aprova 
cinco projetos 
durante Sessão 

Mulher morre 
atropelada no 
Morada do Sol

PM encontra 
carros roubados 
em lava-rápido

Ministro Gilberto 
Kassab vis i ta 
Indaiatuba

Ingressos para show devem ser 
trocados a partir do dia 18 de maio  

Prazo para a 
entrega do IRPF 
termina quinta 
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A Viena de Indaiatuba INC Imobiliária Ltda entrou na rota da Operação Lava Jato, que investiga o esquema de corrupção na 
Petrobrás. Um relatório do MPF aponta que a empresa teria realizado um depósito de R$ 280 mil na conta de Nayara de Lima 
Vaccari, filha do ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto.

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) se 
eximiu da culpa pela polui-
ção do trecho final do Rio 
Jundiaí, que segue até a 
cidade de Salto. No entanto, 
via assessoria de imprensa, 
a Autarquia confirmou que 
cerca de 15% de esgoto não 
tratado ainda é despejado nas 
águas do manancial.

Os vereadores aprovaram 
quatro Projetos de Lei durante 
a 9ª Sessão Ordinária da Câ-
mara. Em virtude do ponto 
facultativo na segunda-feira, 
dia 20, o encontro aconteceu 
na noite de quarta-feira, dia 
22. A próxima Sessão será 
segunda-feira, dia 27, a partir 
das 18 horas. 

A desempregada Luciene 
Conceição da Silva, de 29 
anos, foi a 9º vítima fatal 
por acidente de trânsito em 
Indaiatuba em 2015.  Ela foi 
atropelada por um carro no 
domingo. 

A Polícia Militar encon-
trou na manhã de quarta-feira, 
dia 22, quatro carros roubados 
escondidos em um lava rápido 
no Jardim Califórnia. 

Foi no sufoco, nos últimos minutos, mas o Esporte Clube Primavera empatou em 1 a 1 com 
o Grêmio Osasco e está na próxima fase do Campeonato Paulista da Série A3. O confronto de 
estreia será domingo, dia 25, quando o time enfrente o Taubaté. O jogo acontece às 10 horas, 
no Gigante da Vila.   

O Ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab (PSD), estará 
em Indaiatuba hoje, dia 24, 
para uma reunião com prefeitos 
dos municípios que compõem 
a Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). O encontro 
com os chefes do Executivo 
acontece a partir das 16 horas, 
no Paço Municipal. 

As atrações do Maio Musical foram divulgadas na semana 
passada e contará com show inédito de Milton Nascimento. O 
show acontece no dia 30 de maio, às 20 horas no Ciaei, mas 
os ingressos devem ser retirados a partir do dia 18 de maio, no 
Centro de Convenções Aydil Bonachella. 

Os contribuintes têm até 
a próxima quinta-feira, dia 
30, para enviar a Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa 
Física. Em Indaiatuba, até a 
última quarta-feira, dia 22, 
27.167 mil pessoas haviam 
prestado contas ao Leão. A 
meta para este ano no Muni-
cípio é que 52 mil declarações 
sejam enviadas. 
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A "saga" do Imposto de Renda O que você acha 
da saúde pública 
e m  I n d a i a t u b a ?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 24/04 a 01/05

Editorial EnqueteArtigos

Parece clichê, mas o popular ditado de que “brasi-
leiro deixa tudo para a última hora” faz, quase sempre, 
muito sentido. Em seis dias termina o prazo para os 
indaiatubanos (e brasileiros) prestarem contas ao Leão e 
até o momento, apenas 22.27.167 mil indaiatubanos de 
52 mil, entregaram a Declaração do Imposto de Renda. 

O detalhe é que a ‘campanha’ teve início no dia 2 de 
março, ou seja, o contribuinte teve 58 dias para enviar 
sua documentação. 

Provavelmente até o fim do prazo teremos duas 
situações: sistemas sobrecarregados e muita gente não 
conseguindo entregar a declaração. Aliás, a não entrega 
implica em multa. 

Sabemos que os sistemas brasileiros são falhos e 
lentos, mas convenhamos que muitas vezes a população  
não colabora. Deixa-se quase sempre para o amanhã, 
para o tempo limite, e depois vem as "desculpas" com 
inúmeros problemas, falta de atendimento e que não se 
consegue cumprir prazos.

Também há quem opte por pagar a multa, que às 
vezes se julga mínima, mas logo em seguida vem a re-
clamação de que tudo nesse País se cobra. Esquecemos 
que tivemos 58 dias. 

Enfim, muitas vezes não fazemos a nossa parte e 
"compramos" uma dor de cabeça à toa. Se fossem tira-
das  duas semanas (14 dias) desses quase dois meses de 
campanha, haveria tempo suficiente para tirar dúvidas 
e fazer a declaração corretamente. E assim deveria ser 
para todas as situações do dia a dia. 

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

"Todas as vezes que precisei 
da fui bem atendida, óbvio 
que sempre tem o que me-
lhorar, mas no geral é boa" 
Maria de Fátima, 59 anos, 
auxiliar de cozinha

"Eu acho o atendimento pés-
simo, os atendentes parecem 
que não querem trabalhar e 
oferecem um péssimo servi-
ço" Lucionete da Silva, de 
37 anos, auxiliar de cozinha

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.) 

"Acredito ser muito boa, não 
tenho o que reclamar. Sempre 
que precisei fui bem atendida" 
Fátima Leal, 60 anos, do lar

"Eu não tenho do que recla-
mar, achei o atendimento 
ótimo, minha única ressalva é 
que precisa de mais médicos" 
Maria Nazaré, 62 anos, au-
xiliar de cozinha

"Moro aqui há 60 anos 
e ,  c o m p a r a d o  a o  q u e 
era,  melhorou e muito"  
Regina Laurenciane, 64 
anos, do lar

"Concordo que melhorou 
bastante, tanto o atendimento 
quanto a estrutura" 
Devaier Cela, 67 anos, apo-
sentado

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

O que é Terceirização?
Durante os últimos anos, muitos foram os direitos conquistados pelos trabalhadores depois de uma árdua luta 

contra o poder patronal, seja por meio de greve, seja por entidades representativas (sindicatos).
Observando a evolução social e os novos meios de prestação de mão de obra em detrimento do capital, a legislação 

trabalhista brasileira vem editando diversos entendimentos dos tribunais que decidem casos concretos.
Um desses entendimentos foi editado pelo Tribunal Superior do Trabalho para regularizar a terceirização.
Terceirizar no âmbito empresarial é repassar algumas atividades do ramo empresarial de determinada empresa 

para uma empresa especializada nessa atividade.
Um exemplo é uma empresa fabricante de peças, terceirizar a limpeza das suas dependências a uma empresa 

especializada em limpeza, sendo que esta é quem contrata o trabalhador para realizar a limpeza na empresa tomadora 
de serviços.

Está em destaque a aprovação do Projeto de Lei 4.330/04 que desde 2004 tramita no Congresso Nacional para 
regulamentação da terceirização no país.

Antes do projeto de lei, a terceirização só poderia ocorrer para atividades meios das empresas ou de vigilância, 
conservação e limpeza proibindo a contratação de empresas para prestação de serviços em atividade fim.

Atividade fim é aquela atividade principal da empresa, a que lhe faz auferir o lucro, tendo como exemplo uma 
empresa de piscinas que sua atividade fim é a produção e comercialização de piscinas.

Após a aprovação desta lei, qualquer atividade fim da empresa poderá ser terceirizada para empresas menores 
prestadoras de serviço e isso impactará grandemente nos diversos direitos já conquistados pelos trabalhadores e o 
impacto será prejudicial.

A título de exemplo, um empregado que trabalha de operador de máquinas numa determinada empresa, tem 
além do salário Vale Refeição, Convênio Médico, Cartão Farmácia, dentre outros benefícios. Se esta empresa decide 
terceirizar a atividade de operação de máquinas, o empregado que for contratado pela empresa terceirizada não terá 
os mesmos benefícios que o empregado da empresa tomadora de serviços fornece aos seus empregados. Isso fere o 
princípio da igualdade.

As empresas terceirizadas em tese são menores e tem o menor potencial financeiro que as tomadoras de serviços, 
correndo o risco do empregado da terceirizada não ter garantido seus direitos trabalhistas.

A propaganda feita em torno da aprovação do projeto de lei é falsa e enganosa, pois a 
terceirização não trará nenhum benefício aos empregados e sim aos empresários que terão 
menos gasto contratando uma empresa terceirizada do que empregados.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

opinião

O pioneiro sempre leva pedradas
Quando você apresenta sua ideia, dão risadas.No dia em que você resolve implementar, criticam.

Depois de seu sucesso se perguntam: "mas como?" Em seguida, tentam imitar. Quando fracassam, 
dizem que você teve sorte....Alguns vão te admirar. Outros vão se corroer de inveja. Uma parte, vai 
querer aprender com você, outra parte, vai dizer que você é burguês. Depois de chegar ao topo, você 
vai chegar a algumas conclusões: 1. Vale a pena não seguir a boiada; 2. A sociedade é hipócrita;3. 
Os que te chamam de burguês são invejosos e gostariam de estar no seu lugar; 4. Só vale a pena 
ajudar quem quer ser ajudado; 5. Uma única pessoa que corresponde compensa todas as outras 
que foram ingratas.6. Compartilhar vale a pena. 7. Nenhum sucesso justificará o fracasso de sua 
família. Não é necessário escolher. Dê conta dos dois.8. Dinheiro é muito bom, mas é menos do 
que as pessoas imaginam.9. A simplicidade compensa.10. Não vale a pena viver em função do que 
as pessoas pensam sobre você. 11. Se possível, evitar a fama. 12. Simplificar a vida compensa.13. 
Se tem um dinheiro que vale a pena gastar é com viagens com a família.14. Falando em gastar, 
sempre menos do que se ganha. Colocar o dinheiro no seu devido lugar. Ele deve trabalhar pra você 

e jamais o contrário.by Geração de Valor. Faça o Leader Training da Signa, 27-
28 e 29-03-2015, inscreva-se  pelo site www.signatreinamentos.com.br  conheça 
outros treinamentos, ou ligue 019-38757898, 019 999234440 vivo - Trevisan José

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

de vida, que já passa dos 70 anos no Brasil.
O envelhecimento é um processo natural pelo qual todos passarão. O diferencial entre cada indivíduo está na 

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

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

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

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

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

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

Na terceira idade, ocorre uma redução da sensibilidade para sentir aroma e até mesmo sentir a necessidade de 
comer. Outra mutação está relacionada à força. O idoso não tem mais a mesma mastigação de quando jovem e vai 
encontrar dificuldades para consumir determinados tipos de alimentos. Somam-se a isso, a falta de dentes, muito 
comum no Brasil, e o uso múltiplo de medicamentos, que influenciam na absorção dos nutrientes. "A dificuldade em 
mastigar faz com que haja uma absorção inadequada dos nutrientes. Com isso, o preparo do alimento é fundamental. 
Agora algumas dicas para ter uma vida mais saudavel nesta fase da vida
- Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia;
- Aprecie cada refeição, comendo e mastigando devagar os alimentos. Isso proporcionará uma digestão mais eficaz e 
melhor aproveitamento dos nutrientes, além de você poder saborear melhor os alimentos;
- Coma diariamente pelo menos três porções de verduras e legumes durante as refeições e 3 porções de frutas nas so-
bremesas e lanches, pois esses alimentos são ricos em vitaminas, sais minerais e fibras;
- Consuma seis porções do grupo de cereais por dia, como arroz, pão, batata e mandioca, pois eles são fonte de energia 
para o nosso organismo. Dê preferência aos alimentos integrais e preparados de forma mais natural;
- Inclua no seu dia a dia três porções de leite e derivados e uma porção de carnes, ovos ou peixes, dando preferência às 
carnes e aves sem gordura e pele aparente, por serem ricos em proteínas e vitaminas essenciais para nosso organismo;
- Varie os tipos de alimentos no seu dia a dia. Assim você conseguirá absorver diferentes tipos de vitaminas e sais minerais;
- Consuma no máximo uma porção de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina ao dia;
- Evite o consumo de refrigerantes e sucos industrializados, bolos, doces e outras guloseimas. Esses alimentos devem 
ser consumidos no máximo 2 vezes por semana;
- Beba cerca de 2 litros (6 a 8 copos) de água por dia. A ingestão de água, aliada ao consumo de fibras ajuda no bom 

funcionamento do intestino;
- Diminua a quantidade de sal nos alimentos e retire o saleiro da mesa. A porção total de sal a ser 
ingerida por dia é de 5g (1 colher de chá rasa) distribuída entre todas as refeições. Fique atento 
ao consumo de alimentos industrializados, como salames, sopas e molhos prontos por possuírem 
alto teor de sal.
Acredito que se forem seguidas estas dicas , teram uma vida muito saudavel e feliz. 
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Equipes têm como objetivo arrecadar 
32 mil litros de leite para entidades 

Empresa de Indaiatuba é citada em 
relatório da Operação Lava Jato  

cidade

DIVULGAÇÃO 

A empresa Viena de 
Indaiatuba INC Imo-
biliária Ltda entrou 

na rota da Operação Lava 
Jato, que investiga o esquema 
de corrupção na Petrobrás. 
Um relatório do Ministério 
Público Federal (MPF) aponta 
que a empresa teria realizado 
um depósito de R$ 280 mil 
na conta de Nayara de Lima 
Vaccari, filha do ex-tesoureiro 
do PT e suspeito de ser o 
operador do esquema, João 
Vacari Neto. 

Localizada na Rua Pe-
dro de Toledo, 707, a Viena 
Incorporadora possui sete 
sócios, quatro deles residentes 

em Indaiatuba, são eles: Luiz 
Carlos Queiroz, Antônio Ge-
raldo Lorenzetti, Júlio César 
Generoso Ianizzo e Hueber 
Baia de Oliveira. De acordo 
com a Junta Comercial do Es-
tado de São Paulo (Jucesp),a 
Viena possui um capital de 
R$ 40 mil.

A empresa de Indaiatuba 
teria sido ‘descoberta’ pelo 
MPF durante um rastreamen-
to nas contas do tesoureiro 
petista, preso em São Paulo 
no último dia 15. Segundo os 
auditores da Receita Federal, 
na declaração do Imposto de 
Renda de Nayara, foi coloca-
do que ela recebeu uma supos-
ta doação de sua mãe, Giselda, 
no valor de R$ 280 mil. 

O relatório afirma que o 

valor não circulou na conta 
de Nayara, mas foi sacado 
em espécie pela mãe. Du-
rante a análise da quebra do 
sigilo bancária de Nayara, 
descobriu-se que os R$ 280 
mil saíram da empresa Viena 
de Indaiatuba INC Imobiliária 
Ltda, com sede em Indaiatuba. 

Segundo o MPF, não há 
explicações para que a Viena 
tenha realizado o depósito, já 
que não existia nenhum víncu-
lo comercial entre a empresa 
e Nayara, que justificasse o 
ato. A reportagem do Mais 
Expressão teve acesso ao 
documento do MPF, no qual 
os auditores afirmam que: 
“Há suspeitas fundadas de 
que o depósito da Viena seja 
o pagamento de vantagem in-

União, garra, superação, 
persistência, criatividade, 
liderança, iniciativa, colabo-
ração, integração. Muitas são 
as palavras que podem definir 
a Ginco, Gincana Interna do 
Colégio Objetivo Indaiatuba. 
Mas, sem dúvida, a palavra 
que melhor a define é solida-
riedade.

Desde a sua primeira edi-
ção, em 2002, a tarefa benefi-
cente de arrecadação de leite 
é a mais importante e a que 
mais mobiliza os integrantes 
da equipe.

Durante um mês, os par-
ticipantes da Ginco se orga-
nizam e reservam boa parte 
do seu tempo em prol de 
conseguir as doações para 
as instituições beneficentes 
de Indaiatuba. As equipes 
fazem pedágios nos semáfo-
ros em pontos estratégicos da 
cidade, marcam presença nos 
supermercados e há ainda o 
trabalho realizado de porta 
em porta, em alguns bairros da 
cidade. “Para arrecadar o leite, 
os integrantes das equipes 
devem estar uniformizados. 
Assim, empresários, comer-
ciantes e a população têm a 
segurança de que a doação 
será destinada à Ginco e que o 

devida, sendo que a simulação 
da doação serviu apenas como 
estratagema para legitimar 
o recebimento do valor da 
conta-corrente”. 

Em entrevista à reporta-
gem, a advogada da Viena, 
Christiane Vieira Ferreira, 
informou que as acusações 
não procedem e que tudo não 
passa de um equívoco. “Acre-
ditamos que seja apenas uma 
troca de nomes e que tudo 
será esclarecido. Não existe 
notificação e a Viena não está 
sendo investigada pela Opera-
ção Lava Jato”, diz. “Ficamos 
sabendo do fato na quarta-
-feira, dia 15, e no dia seguinte 
fui para Curitiba onde estive 
com os procuradores do caso 
e apresentei o extrato bancário 

leite será entregue às institui-
ções selecionadas”, esclarece 
a mantenedora do Colégio 
Objetivo, Loide Rosa.  

O leite é utilizado pelas 
instituições na alimentação 
dos seus assistidos: crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas 
em tratamento de câncer e 
Aids e pessoas portadoras de 
necessidades especiais. “O 
trabalho da Ginco é muito 
bonito! O Objetivo está de 
parabéns por trabalhar com 
os jovens e adolescentes, 
sensibilizando-os para terem 
o olhar para o outro”, declara 
Dra. Rubeneide Fernandes, 
gerente geral e diretora do 
Centro Evangélico de Educa-

da empresa, que mostra clara-
mente que não houve depósito 
nenhum na conta da Nayara.” 

Christiane informou que o 
relatório ainda não foi conclu-
ído e que a investigação corre 
de forma sigilosa, por isso 
não deveria ter sido divulgada 
antes de sua conclusão. No 
entanto, ela confirmou que 
os quatro empresários locais 
são sócios da Viena, mas que 
não são investigados pela 
Lava Jato e tampouco foram 
convocados para prestarem 
esclarecimentos.  

Segundo o relatório do 
MPF, mesmo se tratando de 
uma incorporadora, a Viena 
não possui nenhum empre-
gado. De acordo com a ad-
vogada, isso ocorre porque a 

empresa é uma Sociedade de 
Propósito Específico (SPE), 
criada especificamente para 
a comercialização do Jardim 
Residencial Viena, empre-
endimento que está sendo 
comercializado na cidade. 

Outra empresa 
Essa não é a primeira em-

presa de Indaiatuba que é 
apontada na Operação Lava 
Jato. No início de 2014, a 
Labogen Química Fina e 
Biotecnologia foi citada na 
investigação, dessa vez por 
envolvimento com o doleiro 
Alberto Youssef, que teria 
utilizava a razão social da 
empresa para enviar remes-
sas ilegais de dinheiro para o 
exterior.

ção e Cultura (Ceec), uma das 
instituições que será benefi-
ciada pela Ginco. 

A previsão é que mais de 
7 mil pessoas sejam beneficia-
das este ano. “Para que isso 
aconteça, contamos mais uma 
vez com a participação da po-
pulação. Nossas crianças e jo-
vens estão em formação. Essa 
é uma experiência que eles 
levarão para a vida toda e a 
oportunidade de ajudar quem 
necessita faz a diferença hoje 
e poderá fazer a diferença, no 
futuro, quando eles estiverem 
no mercado de trabalho, cons-
truindo um mundo melhor”, 
conclui a mantenedora do 
Objetivo Indaiatuba.

Previsão é que mais de 7 mil pessoas sejam beneficiadas este ano

Relatório do Ministério Público Federal cita a empresa de Indaiatuba 
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DESENVOLVIMENTO 

PAT divulga vagas de trabalho 

Jogos e brincadeiras 
estimulam o aprendizado 
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Câmara aprova cinco 
projetos na nona Sessão

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

Os vereadores aprova-
ram cinco Projetos 
de Lei durante a 9ª 

Sessão Ordinária, realizada na 
Câmara. Em virtude do ponto 
facultativo na segunda-feira, 
dia 20, véspera do feriado de 
Tiradentes, o encontro acon-
teceu na noite de quarta-feira, 
dia 22. A próxima Sessão or-
dinária volta a ser realizada na 
segunda-feira, dia 27, a partir 
das 18 horas. 

Na quarta-feira, os ve-
readores votaram favorá-
vel ao PL nº 0032/2015, do 
Executivo, o qual autoriza 
a transferência de dotações 
orçamentárias consignadas no 
orçamento vigente. 

Na ocasião, o Projeto pro-
põe a transferência de R$ 130 
mil de material de consumo, 
do Programa de Recreação, 
Iniciação e Aperfeiçoamen-
to (Pria), para a compra de 
equipamentos e material per-
manente. O PL foi aprovado 
por unanimidade em segunda 
votação. 

O Proje to  de  Lei  nº 
0033/2015 também recebeu 
voto favorável e autoriza a 
premiação em dinheiro aos 
vencedores dos concursos 
promovidos pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

Também em segunda vo-
tação, foi aprovado o PL nº 
0034/2015, do Executivo, que 
dá nova redação ao inciso II, 
do artigo 2º, da Lei nº 6.404, 
de 10 de dezembro de 2014, 
que autoriza repasse de re-
cursos financeiros vinculados 
a Secretaria Municipal de 
Educação.  

Na ocasião, será repassa-

do o valor de R$ 100 mil ao 
Centro de Integração, Rea-
bilitação e Vivência Autista 
(Cirva), face a reorganização 
e adequação ao módulo de 
professores para atendimento 
do aluno autista. 

1ª Votação 
Outros dois PLs foram 

aprovados em primeira vo-
tação. O projeto 13/2015, do 
vereador Bruno Ganem (PV), 
que dispõe sobre a obrigato-
riedade de estabelecimentos 
hospitalares darem publicida-
de ao artigo 1º da Resolução 
normativanº 44/3 da Agência 
Nacional da Saúde. 

Os cartazes de que tratam 
o caput do artigo citado de-

vem ter a seguinte redação: 
“Cobrança de Caução - É 
proibida, em qualquer situa-
ção, por parte dos hospitais 
e clínicas, a exigência de de-
pósito de qualquer natureza, 
nota promissória ou quaisquer 
outros títulos de crédito no ato 
ou anteriormente à prestação 
do serviço" (Consultar art. 1° 
da Resolução Normativa n° 
44/03 da Agência Nacional 
de Saúde - ANS).

Segundo ainda o projeto, 
os informativos deverão ter no 
mínimo 40 cm x 20 cm e se-
rão fixados em locais visíveis 
nas unidades de saúde, sendo 
obrigatório nos prontos-so-
corros e setores de internação. 

O descumprimento da pre-

sente lei acarretará em multa 
diária de 10 Unidades Fis-
cais do Estado de São Paulo 
(Ufesps). 

Por fim, também foi apro-
vado o projeto nº 0038/2015, 
também do Executivo, que 
autoriza a transposição de 
dotações orçamentárias con-
signadas no orçamento vi-
gente. 

Serão transferidos R$ 100 
mil, que seria anteriormen-
te utilizado para aquisição 
de conjuntos, equipamentos 
operacionais e material per-
manente, para manutenção da 
unidade orçamentária e mate-
rial de consumo da Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 
Públicas.   

Cinco Projetos de Lei foram votados durante a nona edição da Sessão Ordinária

ROSE PARRA-ACS/CMI

DIVULGAÇÃO

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Indaiatuba está com vagas 
de emprego disponíveis. Os 
interessados devem fazer o 
cadastro pessoalmente na 
unidade local, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16 horas. 
O PAT está localizado na Rua 
Jacob Lyra, 344, no Parque 
das Nações.  

Os concorrentes às vagas 
devem comparecer ao PT com 
o RG, CPF, PIS e Carteira de 
Trabalho original. O cadastro 
também pode ser feito pelo 
site do programa Mais Em-
prego, no maisemprego.mte.
gov.br.

O PAT de Indaiatuba é 

mantido por meio de uma 
parceria da Prefeitura com o 
Governo do Estado de São 
Paulo, coordenado pela Se-
cretaria Estadual do Emprego 
e Relações do Trabalho (Sert), 
que faz intermediação entre 
empresas que precisam de 
mão de obra e profissionais 
que procuram emprego.

No Posto também é pos-
sível fazer inscrição para o 
seguro-desemprego, emissão 
da carteira de trabalho, inscri-
ção para o Programa Estadual 
de Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Padef). Todos os serviços 
são gratuitos.

Vagas disponíveis 

Ajudante de obras
Armador de ferros
Assistente de contabilidade
Auxiliar de limpeza
Bombeiro
Empregado domestico
Garçom
Motorista entregador
Pizzaiolo
Porteiro
Técnico de informática
Tratorista
Vendedor
Vigilante

Fonte: Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT)

É na Educação Infantil que 
acontece o período de maior 
desenvolvimento da criança 
e, por isso, as experiências 
vivenciadas nessa fase são 
fundamentais para que ela 
desenvolva sua autonomia 
corporal e maturidade socioe-
mocional. Estudos comprovam 
a necessidade e a importância 
de estimular a criança através 
de jogos e exercícios corpo-
rais, os quais contribuem para 
a aquisição da coordenação 
motora, a conscientização do 
corpo, aumento da percepção, 
noção espacial e temporal.

No Colégio Montreal, os 
alunos do Jardim 1 participam 
de várias atividades para de-
senvolver essas habilidades. 
Entre elas estão as cantigas 
de roda, os traçados no chão 
com letras e números para ex-
ploração corporal e equilíbrio, 
escrita na areia, jogos dirigidos 
envolvendo números, cores e 
sequências, contação e regis-
tro de histórias, encenação de 
músicas, colagem, rasgadura, 
recorte com tesoura, monta-
gem de mural, brincadeiras 
dirigidas, como amarelinha, 
seu mestre mandou, esconde-
-esconde e culinária.

A professora Andreia Go-
zzo explica que a repetição do 

movimento, da brincadeira au-
xilia a assimilação dos concei-
tos pelos alunos. “Aqueles que 
não têm a oportunidade dessas 
vivências poderão ter dificul-
dades de aprendizagem. Aos 
três anos eles já conseguem 
relacionar o que aprendem na 
escola com as situações que 
vivenciam no dia-a-dia. É um 
retorno muito gostoso, porque 
eles estão muito receptivos às 
novidades, ao aprendizado”, 
ressalta a professora Andreia. 

“O mais importante é ofere-
cer às crianças a oportunidade 
de construir suas histórias, 
produzirem suas teorias, atri-
buírem significado especial ao 
espaço que estão inseridas. As-
sim, elas vivenciam sensação 
de prazer e confiança”, afirma 
a professora Isabel Cristina 
dos Santos.

As professoras comentam 
ainda que a metodologia socio-
interacionista, utilizada pelo 
Colégio Montreal, favorece 
a vivência de cada conceito 
trabalhado em sala de aula. Na 
Educação Infantil eles formam 
a base para o desenvolvimento 
de habilidades que serão ne-
cessárias em outros estágios 
no processo de aprendizagem, 
como a construção da escrita, 
por exemplo.

Alunos do Jardim 1 participam de várias atividades para 
desenvolver habilidades
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ECOLÓGICA  

Colégios promovem caminhada ecológica amanhã  

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Saae Indaiatuba nega poluir Rio Jundiaí 
DA REDAÇÃO 

redacao01@maisexpressao.com.br

cidade

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 
(Saae) se eximiu da 

"culpa" pela poluição do tre-
cho final do Rio Jundiaí, que 
segue até a cidade de Salto. 
No entanto, via assessoria 
de imprensa, a autarquia 
confirmou que cerca de 15% 
de esgoto não tratado ainda 
é despejado nas águas do 
manancial. 

A informação foi  di-
vulgada em uma matéria 
especial do Jornal Nacional, 
da TV Globo, na semana 
passada. O veículo apontou 
que mesmo Indaiatuba rece-
bendo água do Jundiaí em 
classe 3, considerada apta 
para o consumo, o Municí-
pio estaria ‘entregando’ o 
rio em classe 4 , inapta, para 
Salto. Isso ocorreria por que 
a cidade deposita cerca de 
15% de esgoto não tratado 
no Rio, poluindo assim as 
águas do mesmo. 

À reportagem do Mais 
Expressão, o Saae confir-
mou que deposita a porcen-
tagem de esgoto não tratado 
no rio, porém informou que 
não é essa quantidade que 
polui o rio a ponto de deixá-
-lo em classe 4. 

A autarquia destacou 
que, após passar pela Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Mário Araldo 
Candello, existem outras 
empresas, pertencentes à 
Salto, que também despe-
jam esgoto no manancial. 
O Saae destacou ainda que 
após a construção da ETE, 
em 2010, o Município pas-
sou a tratar 85,97% de todo 
o esgoto urbano coletado. A 
coleta atual da cidade é de 
96,23%. 

Visando eliminar esse 
descarte de esgoto não tra-

tado, o Saae informou que 
este ano está sendo realiza-
da a construção de um inter-
ceptor de esgoto na margem 
direita do Rio Jundiaí, com 
15 km de extensão, que irá 
coletar os efluentes de uma 
região com concentração de 
indústrias. De acordo com a 
Autarquia, a primeira fase 
de 6,5 km já foi finalizada 
e as 2ª e 3ª fases também 
terão as obras iniciadas 
esse ano. 

O Saae informou está 
e m  e x e c u ç ã o  u m  n o v o 
emissár io  de  esgoto  na 
margem esquerda do cór-
rego do barnabé, que está 
em fase de finalização; a 
implantação de redes de 
coleta de esgoto na região 
Norte, que teve sua pri-
meira fase finalizada, a 
segunda terá início no se-
gundo semestre desse ano 
e o sistema de esgotamento 
sanitário na bacia do cór-
rego do "Buruzinho" que 
conta com a construção de 
um interceptor, em fase de 
finalização e de uma esta-
ção elevatória de esgoto.

A reportagem questionou 
o Saae de Salto, sobre o des-
carte de esgoto por empre-
sas da cidade vizinha, o qual 
via assessoria de imprensa 
informou que está em con-
tato com a Companhia de 
Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb) para 
prestar mais esclarecimen-
tos sobre o caso.

  
Reenquadramento

O reenquadramento de 
classe 4 para 3 (considerado 
apto para o consumo) do 
trecho compreendido entre a 
foz do Ribeirão São José e a 
foz do Córrego do Barnabé 
do Rio Jundiaí para Indaia-
tuba ocorreu em setembro 
do ano passado.

Na ocasião, a Secretaria 

de Comunicação Social da 
Prefeitura informou que a 
construção das Estações 
de Tratamento de Esgotos 
pelos municípios da Bacia 
do Rio Jundiaí melhorou a 
qualidade de suas águas. A 
pasta destacou que no trecho 
entre Itupeva e Indaiatu-
ba existem muitas quedas 
d’água que melhoraram a 
oxigenação da água e cola-
borou para que esse trecho 
fosse reclassificado.

A Secretaria destacou 
que O rio não apresentava 
metais pesados há muitos 
anos e segundo relatório 
da Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo 
(Cetesp), todos os parâme-
tros estão em conformidade 
com os padrões da classe 3, 
sendo possível o tratamento 
que tornará a água potável e 
com qualidade, dentro dos 
padrões exigidos.

Buscando incentivar a 
integração e o bem-estar en-
tre alunos, familiares, pro-
fessores, colaboradores e o 
público em geral, os colégios 
Cata-Vento e Ipec, promovem 
amanhã, dia 25, a partir das 9 

horas, mais uma edição da tra-
dicional caminhada ecológica. 
O percurso compreende uma 
volta no Parque Ecológico da 
cidade, com início no estacio-
namento, que está localizado 
na Avenida Engenheiro Fábio 

Roberto Barnabé, e término 
na primeira rotatória. A ati-
vidade é gratuita e aberta ao 
público. 

Aproveitando a ocasião da 
proximidade do Dia das Mães, 
a ação envolverá, ainda, uma 
aula de “Zumba” (dança) para 
elas e os filhos, antes da cami-
nhada. Segundo a pedagoga 
e diretora dos colégios Cata-
-Vento e Ipec, Léia Perini, 
além de fortalecer o vínculo 
de parceria entre a escola e 
a família, atividades, como 
essas, trazem inúmeros bene-
fícios para o corpo e a mente. 
“A caminhada é um dos exer-
cícios mais recomendados e 
indicados para todas as ida-
des. Será um momento único 
para as famílias interagirem, 

Rio Jundiaí chega com classificação 4 na cidade de Salto  

DIVULGAÇÃO

unindo saúde e socialização”, 
salienta. 

A expectativa é atrair um 
grande número de participan-
tes no evento. Os alunos dos 
colégios Cata-Vento e Ipec 
receberão camiseta persona-
lizada, que foi especialmente 
confeccionada pelos parceiros 
e patrocinadores do evento. 
“Contamos com a presença 
de todos para o sucesso de 
nosso evento e vivenciarmos 
uma agradável manhã juntos”, 
convida Léia. 

Mais informações sobre 
os colégios Cata-Vento e 
Ipec podem ser obtidas pelo 
Facebook: www.facebook.
com/cataventoeipec ou pelo 
telefone: (19) 3875-4731 ou 
(19) 3825-6550. Caminhada acontece amanhã no Parque Ecológico 

DIVULGAÇÃO
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Cidades da Região de Campinas 
recebem verba para programas sociais
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Ministro Gilberto Kassab visita Indaiatuba
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

O Ministro das Cida-
des, Gilberto Kas-
sab (PSD), estará 

em Indaiatuba hoje, dia 24, 
para uma reunião com pre-
feitos dos municípios que 
compõem a Região Metropo-
litana de Campinas (RMC). 
O encontro com os chefes 
de Executivo acontece a 
partir das 16 horas, no Paço 
Municipal. 

De acordo com Secreta-
ria de Comunicação Social 
da Prefeitura, a vinda do 
Ministro veio a partir do 
convite feito pelo prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB). 

Segundo o Executivo, com a 
audiência em Indaiatuba, os 
prefeitos não vão ter a neces-
sidade de ir à Brasília para 
fazer suas reinvindicações. 

Segundo ainda a Secreta-
ria de Comunicação Social, 
todos os prefeitos da RMC 
foram convidados, mas até 
o fechamento da matéria não 
havia sido divulgada a lista 
dos confirmados. O convite 
também foi reforçados aos 
prefeitos durante reunião 
do Conselho de Desenvol-
vimento da RMC, realizada 
hoje, dia 23, em Valinhos. 

Desde dezembro de 2014, 
Gilberto Kassab foi anun-
ciado oficial ministro das 
Cidades, para o segundo 

Os prefeitos da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) receberam ontem, dia 
23, em reunião do Conselho 
de Desenvolvimento o Se-
cretário de Estado de Desen-
volvimento Social – Floriano 
Pesaro – para assinatura de 
convênios e liberação de R$ 
7,1 milhões do Fundo Esta-
dual Social (Feas) a serem 
investidos em projetos de 
assistência social, principal-
mente de carater socioeduca-
tivo, dos 20 municípios. 

O recurso destinado à 
RMC é parte do pacote de 
investimento da Secretaria 
no Estado de São Paulo. Para 
a Região Administrativa de 
Campinas, que abrange 49 

municípios sob a responsabi-
lidade da Diretoria Regional 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Drads), o re-
passe soma R$ 10,1 milhões, 
garantindo atendimento de 
110 mil pessoas. Para todo o 
Estado o recurso total será de 
R$ 216,3 milhões para aten-
der cerca de 760 mil pessoas. 

Segundo o Secretário Flo-
riano Pesaro, o recurso de R$ 
7,7 milhões atenderá cerca de 
46 mil pessoas durante este 
ano na RMC.

A distribuição do recurso 
às entidades credenciais é 
responsabilidade das prefei-
turas, por meio dos Fundos 
Municipais, que aplicarão o 
dinheiro conforme seus pla-

mandato da presidente Dil-
ma Rousseff (PT). 

Formado em Engenha-
ria Civil e Economia pela 
Universidade de São Paulo 
(USP), Kassab fez parte da 
campanha presidencial de 
Guilherme Afif Domingos à 
Presidência em 1989. 

Porém, seu primeiro car-
go público só veio em 1992, 
quando se elegeu vereador 
filiado ao antigo PL (atual 
PR). Em 1995, migrou para 
o extinto PFL (atual DEM), 
pelo qual se elegeu deputado 
estadual. Ocupou o cargo de 
secretário de Planejamento 
entre 1997 e 1998, durante a 
gestão Celso Pitta, e foi res-
ponsável pelo Plano Diretor 

nos municipais de assistência 
social (PMAS), monitorados 
pelo Estado e aprovados pe-
los Conselhos Municipais. 
Segue abaixo a lista com os 
valores repassados a cada 
município da RMC. 

Educação 
Além da assinatura de 

convênio entre o Secretário 
de Estado e os Prefeitos, os 
membros do Conselho apro-
varam durante a reunião mo-
ção a ser encaminhada para o 
Ministério da Saúde e Minis-
tério da Educação em apoio 
à iniciativa da diretoria do 
Centro Universitário Adven-
tista de São Paulo (Unasp) de 
viabilizar a inclusão do curso 
de Medicina no campus de 
Engenheiro Coelho. 

Outro assunto em pauta 
refere-se à elaboração do 
Plano Municipal de Educa-
ção, que deve ser feito por 
todos os municípios e apro-
vado pela Câmara Municipal 
de Vereadores até o dia 25 
de Junho de 2015, contendo 
as ações definidas para o 
enfrentamento das deman-
das municipais. O tema tem 
sido abordado na Câmara 
Temática de Educação da 
RMC devido à urgência de 
sua elaboração. A intenção 
dos membros da Câmara Te-
mática é ajustar as ações de 
forma conjunta, adequando 
às necessidades e realidades 
de cada município.

Gilberto Kassab estará em Indaiatuba para reunião com prefeitos da região de Campinas 

Encontro com prefeitos da RMC aconteceu ontem, dia 23, na cidade de Valinhos

da cidade de São Paulo. 
Eleito deputado federal 

por dois mandatos, de 1999 
a 2007, Kassab renunciou ao 
cargo para compor com José 
Serra (PSDB) a chapa para 

a Prefeitura de São Paulo, 
tornando-se vice-prefeito. 

Em 2006, o tucano deixou 
o cargo nas mãos de Kassab 
para disputar o governo do 
Estado. Venceu a disputa 

pela Prefeitura de São Paulo 
com 60,7% dos votos. Em 
2011, deixou o DEM para, 
no mês seguinte, fundar uma 
nova legenda, o PSD, da qual 
é presidente nacional. 
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IR Solidário da Max Planck acontece no Jaraguá 
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Declaração de Imposto de Renda deve 
ser enviada até quinta-feira, dia 30  

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

Os contribuintes têm 
até a próxima quinta-
-feira, dia 30, para 

enviar à Receita Federal a De-
claração de Imposto de Renda 
Pessoa Física. Em Indaiatuba, 
até a última quarta-feira, dia 
22, 27.167 mil (52,24%) pes-
soas haviam prestado contas 
ao Leão. A meta para este ano 
no Município é que 52 mil 
declarações sejam enviadas. 

Também no mesmo perío-
do, em todo o Estado de São 
Paulo, a expectativa é que 8,9 
milhões de pessoas prestem 
contas à Receita, mas apenas 
4.672.521 enviaram suas de-
clarações. 

Em todo Brasil a situação 
não é diferente. A Receita 
espera receber, até o próximo 
dia 30, 27,5 milhões declara-
ções. Mas até a última quarta-
-feira, apenas 14.624.152 
prestaram contas. 

Segundo a Receita Fede-
ral, são obrigadas ao envio da 
declaração as pessoas físicas 
que acumularam rendimen-
tos tributáveis superiores 
a R$ 26.816,55 em 2014, 
ou rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, que 
ultrapassaram R$ 40 mil. 

Também devem prestar 
contas ao Fisco aqueles que 
tinham posse ou a propriedade 
de bens ou direitos em valor 

Para quem precisa fazer 
a declaração e ainda está em 
dúvida, o curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade Max 
Planck, em parceria com o 
Shopping Jaraguá, promove 
mais uma edição do Imposto de 
Renda Solidário. Hoje e ama-
nhã, dias 24 e 25, os estudantes 
vão orientar os contribuintes 
sobre o preenchimento da De-
claração de Imposto de Renda 
Pessoa Física. 

O posto de atendimento da 
Faculdade Max Planck será 
instalado na área da praça de 
alimentação do Shopping Ja-
raguá e contará com equipes 
de atendimento hoje, das 19h 
às 22 horas e amanhã, das 10h 

às 16 horas. O evento também 
foi realizado no final de semana 
passado. 

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

Ainda durante o atendimen-
to, os alunos também estarão 

orientando o contribuinte sobre 
a possibilidade de destinar 3% 
do imposto devido em 2014 
por meio de um Documento 
de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf) gerado pelo 
próprio sistema. A destinação 
de parte do Imposto de Renda 
para o IR Solidário de Indaia-
tuba não gera custos adicionais 
e os valores são abatidos da 
declaração. O valor destinado 
respeita os valores legais e é 
integralmente deduzido do IR 
devido na declaração anual. 
Além disso, a doação é reco-
nhecida e estará disponível no 
sistema da Receita Federal.

Os contribuintes partici-
pantes poderão acompanhar o 

volume total de doações e ao 
final das declarações poderão 
conferir a destinação dos re-
cursos arrecadados, acessando 
o site do Envolvi (Programa de 
Envolvimento Social de Indaia-
tuba). A distribuição da renda 
para as entidades parceiras será 
definida de acordo com as ne-
cessidades de cada instituição 
e projeto, definidas pelo Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCA). Saiba mais sobre 
o terceiro setor em Indaiatuba 
acessando o endereço www.
envolvi.com.br. O Shopping 
Jaraguá Indaiatuba está locali-
zado na Rua 15 de Novembro, 
1.200, no Centro.

Imposto Solidário pode auxiliar os contribuintes na hora de preencher a declaração

DIVULGAÇÃO

superior a R$ 300 mil, no dia 
31 de dezembro de 2014.

Na hora de fazer a decla-
ração, os contribuintes devem 
se atentar aos bens que este-
jam em seu nome, veículos, 
imóveis, terrenos, aplicações 
financeiras e poupanças. 

Quem optar pela declara-
ção simplificada terá desconto 
de 20% da renda tributável 
limitado a R$ 15.880,89. Já 
quem optar pelo modelo com-
pleto, terá direito a deduções 
de R$ 2.156,52 por depen-
dente, de R$ 3.375,83 com 
educação, e R$ 1.152,88 com 
empregada doméstica. Os gas-
tos com saúde não têm limite, 
desde que o declarante tenha 
os recibos comprobatórios. 

De acordo com a analista 
fiscal Ednéia Barbieri Mendes 
da Cruz, de 38 anos, quem 
não conseguir juntar os docu-
mentos necessários até o dia 
30, deve mandar a declaração 
zerada mesmo assim, fazendo 
ratificadora posteriormente. 

A analista confirma ainda 
que este ano o brasileiros 
demoraram ainda mais para 
enviar a declaração. "Os con-
tribuintes continuam deixando 
para a última hora. Apenas 
uma pequena minoria se adi-
antou e enviou logo no início", 
salienta.

Prazo 
A declaração até poderá 

ser entregue após o prazo, 
porém haverá multa de 1% ao 

mês-calendário ou fração de 
atraso, calculada sobre o total 
do imposto devido apurado na 
declaração, ainda que inte-
gralmente pago, sendo que o 
valor mínimo é de R$ 165,74 
e o valor máximo é de 20% do 
imposto sobre a renda devido. 
O termo inicial será o primeiro 
dia subsequente ao fixado para 
a entrega da declaração, e o 
termo final, o mês da entrega 
ou, no caso de não apresenta-
ção, do lançamento de ofício.

Tanto o programa, quanto 
mais informações sobre a de-
claração do IRPF podem ser 
adquiridos no site http://idg.
receita.fazenda.gov.br/. 
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Loja Kris Jose apresenta opções especiais 
de presentes para o Dia das Mães 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Morada do Sol ganha 
unidade de moda festa 

O Dia das Mães está 
chegando e muita 
gente se quer pen-

sou no que comprar para 
presenteá-la. A ideia é fugir 
dos utensílios domésticos 
e coisas do lar, afinal ela já 
está rodeada disso no dia a 
dia e merece algo especial, 
para ela e não para a casa. 
Além disso, atualmente as 
mulheres exercem papel de 
mãe, mulher, dona de casa, 
profissional e muitos outros. 

A primeira coisa que você 
precisa saber, ou descobrir, 
é qual é o estilo de sua mãe. 
Sabendo disso, é interessante 
investigar o que ela gostaria 
de ganhar, dessa forma as 
chances de errar são peque-
nas. Mas, se você não tem a 
menor ideia do que sua mãe 
gostaria de ganhar, porém 
quer acertar no presente, 
aposte nas roupas e acessó-
rios e nesse assunto a loja 
Kris Josy pode ajudar. 

Na Kris Josy certamente 
você encontrará um presente 
que se encaixe em qualquer 
estilo de mãe. Para as mães 
mais jovens, a dica é apostar 
nos jeans e t-shirts, camise-
tinhas que estão super em 
alta e deixam o visual super 
moderno. Se a sua mãe é mais 
clássica, pode apostar sem 

erro nas saias lápis ou calças 
sociais e camisas de seda. 

Se a sua mãe gosta de 
exercícios físicos você pode 
investir em um look fitness, 
montando um lindo conjunto 
de leggin, top e camiseta. Já 
se ela gosta de looks mais dis-
creta, a Kris Josy conta com 
lindas opções de terninhos, 
casacos, batas sociais e saias. 

Além das opções para 
todos os estilos, a Kris Josy 
é especialista em tamanhos 
especiais como XGG e ou-
tros, além de oferecer ótimas 
condições de pagamento à 
vista, no cartão e no carnê. 
Também é possível encon-
trar acessórios como bolsas 
e cintos e uma infinidade de 
moda festa, com vestidos e 
muito mais. 

De acordo com uma das 
responsáveis pela marca, 
Cristiane Bego, a data é de 
grande movimento na loja 
devido a variedade de opções. 
“Muita gente quer fugir do 
comum, do mesmo modelo 
de roupa de sempre, porém 
não encontra opções. Aqui 
na loja o Dia das Mães é o 
de maior movimento porque 
temos opções para todos os 
tipos de mãe: as gestantes, 
as jovens, jovens senhoras, 
idosas, modernas, fashion, 
requintadas, discretas e  clás-
sicas”, explica. “E claro os ta-
manhos especiais, que temos 

A loja Kris Josy é re-
conhecida principalmente 
por sempre oferecer ótimas 
opções de moda festa. E 
justamente para atender ain-
da mais o público, a marca 
se prepara para abrir sua 
segunda unidade, com um 
maior acervo de moda festa. 

De acordo com uma das 
responsáveis da loja, Cris-
tiane Bego, a unidade ficará 
localizada na Avenida Ário 
Barnabé, 585, próximo à 
Casa de Carnes América. “É 
um novo espaço para aten-
der à toda a Região Sul e 
também à quem deseja mais 
opções de moda festa, desde 
modelos simples até peças 
mais requintadas”, diz. 

História
Fundada em 1987, a Kris 

Josy completa 27 anos de 
sucesso e tradição. Segundo 
o sócio proprietário Noel 

Olegário de Araújo, antes 
da criação da loja, ele e a 
esposa Marisa Carvalho de 
Araújo já trabalhavam com 
vendas. “Vendíamos roupas 
porta a porta, indo visitar 
nossos clientes e oferecer 
nossas mercadorias. Em 
1987 resolvemos abrir a 
loja física para continuar 
realizando nossas vendas”, 
explica. 

Desde a fundação, a Kris 
Josy passou por algumas 
mudanças estruturais. Mo-
dernizou a fachada e prin-
cipalmente agregou mais 
produtos, para atender a 
toda família. Atualmente a 
marca trabalha com roupas 
masculinas, femininas, in-
fantil, bolsas e acessórios.  

A Kris Josy está locali-
zada na Avenida Geraldo 
Hackman, 542, no Boule-
vard da Cecap. O telefone 
para contato é o 3875-6662. 

uma procura enorme, pois 
muitos clientes reclamam que 
quando acham seu número a 
peça é feia, mal feita. Aqui 
na Kris Josy não, a maioria 
das peças vai desde o PP até 
o tamanho especial.”

Porém se mesmo com 

todas essas dicas você ainda 
ficou em dúvida de qual peça 
ou acessório comprar, a Kris 
Josy também conta com o 
cartão vale-presente. Basta 
comprar um no valor que 
quiser e ela mesma poderá ir 
até a loja escolher o presente. 

Na loja é possível encontrar uma grande variedade de peças Kris Josy conta com opções para todos os estilos de mãe

Nova unidade ficará localizada na Avenida Ário Barnabé, 585, próximo à Casa de Carnes América.

JME
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Poços de Caldas conquista visitantes por 
sua beleza natural e atrações turísticas   

DENISE KATAHIRA                                                 
cultura@maisexpressao.com.br 

turismo

Poços de Caldas é um 
município do estado 
de Minas Gerais e está 

localizado a 169 km de Cam-
pinas. Famosa por sua beleza 
e por suas diversas atrações 
turística, a cidade encanta 
os seus visitantes com suas 
belas praças e cachoeiras e 
conquista pelo paladar através 
de queijos e doces. 

Conhecida também como 
estância hidromineral, suas 
águas possuem propriedades 
alcalinas, sulfurosas, radioa-
tivas e termais e convidam os 
turistas a relaxantes banhos 
de imersão e a um passeio 
percorrendo as dezenas de 
fontes e cachoeiras espalhadas 
pela cidade. 

A história das águas de 
Poços de Caldas começou no 
século 18, quando as primei-
ras fontes e nascentes foram 
descobertas. As águas raras e 
com poderes de cura fez com 
que milhares de pessoas pro-
curassem o município. 

Um dos locais mais visi-
tados pelos turistas é o Com-
plexo Hidrotermal e Hoteleiro 
de Poços de Caldas. O local é 
considerado uma das melho-
res estâncias hidrominerais 
de todo o Brasil, com lagos, 
vales, cascatas e numerosas 
fontes com águas medicinais 
de propriedades curativas.

Já a Cachoeira Véu de Noi-

va é um dos mais belos pontos 
turísticos. Formada por três 
quedas d´água, a sua principal 
possui 10 metros e altura e 15 
de largura. As águas formam 
corredeiras e avançam em 
uma velocidade que encanta.

Poços de Caldas ainda pos-
sui o maior teleférico do país. 
Com um percurso de 1.500 
metros e torres que chegam a 
20 metros de altura, a atração 
leva os visitantes até a Serra 
de São Domingos. Durante 
o passeio pode-se observar 
o monumento do Cristo Re-
dentor que está a 1.600m de 
altitude, e o Aquário de Poços 
de Caldas onde se encontra 
peixes de água doce e salgada, 
estrelas-do-mar, tartarugas e 
tubarões. 

O Parque Municipal Antô-
nio Molinari possui diversos 
atrativos para todas as idades 
como quadras, pista de bici-
cross, pista de cooper, pista 
de skate, mesa para jogos, 
playground, campo de fute-
bol entre outros. Além disso, 
é possível se encantar com 
canteiros de rosas, hortênsias 
e pinheiros.

O Complexo Cultural da 
Urca é um dos pontos que não 
devem deixar de ser visitado. 
Inaugurado em 1945, o prédio 
abrigou a primeira faculdade 
de Poços de Caldas. Hoje, 
totalmente restaurado, abriga 
um teatro com capacidade 
para 500 pessoas e salões para 
exposições artísticas. 

Poços de Caldas também 
se destaca pelos seus produtos 
derivados do vidro e cristais. 
Na cidade há vários pontos 
onde são produzidas minia-
turas de cristais, onde a fabri-
cação pode ser acompanhada 
pelo visitante. 

Águas que curam
Desde o século 18, as 

fontes de águas quentes da 
região do sul de Minas Gerais 
já eram conhecidas devido as 
suas características sulfurosas 
e temperatura elevadas que 
foram associadas a poderes 
milagrosos. Desde então a ci-
dade passou a ser reconhecida 
nacionalmente, atraindo turis-
tas de todo o Brasil, a procura 
da cura de suas doenças. 

O balneário Thermas 
Antonio Carlos é o primeiro 
estabelecimento crenoterá-
pico brasileiro. As águas 
que abastecem são originá-
rias da fonte Pedro Botelho 
e afloram da terra a uma 
temperatura de 45ºC. No 
local é possível encontrar 
diversas opções de serviços 
como banho de imersão, 
limpeza de pele. Escalda-
-pés, massagem relaxante, 
sais de banho, mix calmante 
entre outros. 

Desta forma, Poços de 
Caldas se insere no cenário 
turístico nacional como cen-
tro do Turismo da Saúde, 
destinado ao relaxamento e 
tranquilidade. Cachoeira Véu de Noiva é um dos mais belos pontos turísticos da cidade

O Parque Municipal Antônio Molinari possui diversos atrativos para todas as idades

Conhecida como estância hidromineral, suas águas possuem poderes de cura
Com um percurso de 1.500 metros e torres que chegam a 20 metros de altura, o teleférico leva 
os visitantes até a Serra de São Domingos

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Maio Musical terá show
com Milton Nascimento

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

As atrações da 23ª edi-
ção do Maio Musical 
foram divulgadas na 

semana passada e contará com 
show inédito de Milton Nas-
cimento. Também estão con-
firmados apresentações com 
grandes nomes da música bra-
sileira, como Milton Guedes 
e Lô Borges. Outras atrações 
também foram confirmadas, 
sendo 70% delas integradas 
por artistas do Município, em 
diversas vertentes e estilos. 

As novidades da edição 
2015 do Maio Musical foram 
apresentadas durante coletiva 
na manhã do último dia 16. 

Segundo a secretária mu-
nicipal de Cultura, Erika 
Hayashi Kikuti, a presença 
de artistas locais é uma di-
retriz do prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB), que faz 
questão de dar visibilidade à 
prata da casa ao investir em 
um evento que celebra o me-
lhor da música. “Temos um 
cenário muito rico na cidade, 
o que nos permitiu compor 
uma programação local de 
excelência. Logo na abertura, 
por exemplo, teremos o show 
da cantora Letícia Nicolielo, 
que já estreou um show em 
homenagem a Cássia Eller e 
possui uma carreira consoli-
dada”, lembra. “Também não 
faltarão, claro, nomes de peso 

que sempre nos esforçamos 
muito para trazer e que são 
um desafio na adequação dos 
nossos custos. O Milton Nas-
cimento era um dos artistas 
que há muito tempo tínhamos 
o sonho de poder oferecer em 
uma apresentação aberta a 
toda a população, e finalmente 
este ano conseguimos, espera-
mos que todos aproveitem.”

Ao todo serão 17 espe-
táculos musicais, todos com 
entrada franca, porém em 
duas apresentações serão 
necessárias retirar convites 
com antecedência. No dia 2 de 
maio, para o espetáculo da Ba-
chiana Filarmônica Sesi SP, 
sob regência de João Carlos 
Martins, os ingressos devem 
ser retirados na bilheteria do 
Ciaei a partir de 1h30 antes 
da sessão, que começa às 20 
horas. 

Já para o show de Milton 
Nascimento, no dia 30, às 20 
horas, também no Ciaei, os 
convites devem ser retirados 
a partir de 18 de maio, às 8 
horas, no Centro de Conven-
ções Aydil Bonachella, de 
segunda a sexta, das 8h às 12 
horas e das 13h às 17 horas, 
com a doação de um pacote de 
fraldas geriátricas por convite 
e o máximo de dois ingressos 
por pessoa. As fraldas serão 
revertidas para as entidades 
atendidas pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Indaiatu-
ba (Funssol). 

Programação 23º Maio Musical 
- Dia 1 de maio, sexta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo - Ciaei
Odisséia Feminina um poema aos ouvidos,  com Letícia Nicolielo 

- Dia 2 de maio, sábado – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Bachiana Filarmônica – Sesi/SP
Regência: João Carlos Martins. Solista: Renata Yokota (violino)

- Dia 3 de maio, domingo – 19h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Concerto de Canto e Piano: Da Canção Brasilera à Opera
Laura Duarte e Ângelo Fernandes

- Dia 7 de maio, quinta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Recital de Violino e Piano
Luís Fernando Dutra e Maria Luiza Zani Dutra

- Dia 8 de maio, sexta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Nostalgia com a banda Rock Trackers 

- Dia 9 de maio, sábado – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Lô Borges + Acústico 

- Dia 10 de maio, domingo – 19h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Sara Bonfim em Show – Música & Alma
Direção Musical: Sara Bonfim e Viktor Lima

- Dia 14 de maio, quinta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Dialogando a 4 Mãos 
Pianistas: Aci Meyer e Fátima Ambiel

- Dia 15 de maio, sexta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Iris Bassi 

- Dia 16 de maio, sábado – 19h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Concerto da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo 
Regência: Maestro Claudio Cruz. Solista: Canadense Martin Kuuskmann (Fagote).

- Dia 17 de maio, domingo – 19h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Milton Guedes Mashup 

- Dia 21 de maio, quinta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Ele e Elas 

- Dia 22 de maio, sexta-feira – 20h – Câmara Municipal de Indaiatuba
Concerto da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba
Regência: Paulo de Paula.

- Dia 28 de maio, quinta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Goiabada com Queijo, um Dueto Mineiro 

- Dia 29 de maio, sexta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
SONIA Di Morais no Show...Dela

- Dia 30 de maio, sábado – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei
Milton Nascimento – Tarde 

- Dia 31 de maio, domingo – 20h – Igreja Matriz Nossa Senhora Candelária
Concerto de Música Barroca

Programação Topázio Cinemas
- Dia 4 de maio, segunda-feira - 15h30 e 19h -  Polo Shopping Indaiatuba
Cupcakes – Música e Fantasia 
Classificação 10 anos – 90 minutos – Legendado

- Dia 5 de maio, terça-feira -  15h30 e 19h -  Shopping Jaraguá Indaiatuba
Trinta
Classificação 12 anos – 92 minutos – Nacional

- Dia 11 de maio, segunda-feira - 15h30 e 19h -  Polo Shopping Indaiatuba
Cássia Eller 
Classificação 12 anos – 120 minutos – Nacional

- Dia 18 de maio, segunda-feira - 15h30 e 19h -  Polo Shopping Indaiatuba
Hiplash – Em busca da Prefeição 
Classificação 12 anos – 107 minutos – Legendado

- Dia 19 de maio, terça-feira - 15h30  e  19h -  Shopping Jaraguá Indaiatuba
Marina 
Classificação 14 anos – 118 minutos – Legendado

- Dia 25 de maio, segunda-feira - 15h30  e  19h  -  Polo Shopping Indaiatuba
Dominguinhos 
Classificação 10 anos – 84 minutos – Nacional

As sessões terão ingresso único  R$5,00 que serão revertidos ao Fundo Municipal de Cultura

O 23º Maio Musical en-
globará ainda seis exibições 
cinematográficas de obras 
relacionadas ao universo mu-
sical, frutos de parceria com 
o Topázio Cinemas, ao custo 

de R$ 5 o ingresso, com va-
lor integral revertido para o 
Fundo Municipal de Cultura. 
Confira abaixo a programação 
completa. Mais informações 
pelo telfone (19) 3894-1867.

Ingressos para o show de Milton Nascimento devem ser reti-
rados a partir do dia 18 de maio, a partir das 8 horas 

DIVULGAÇÃO
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Barbie a Bordo & Conexão Hot Wheels garantem 
diversão no Polo Shopping até o próximo dia 16  

O Polo Shopping Indaia-
tuba traz para a cidade e re-
gião a atração Barbie a Bordo 
& Conexão Hot Wheels. A 
atração estará na praça de 
alimentação a partir de ama-
nhã, dia 25, até o dia 16 de 
maio (sábado), sempre das 
14h às 20 horas. O evento traz 
atividades de recreação para 
crianças de 4 a 12 anos, que 
podem participar junto com 
seus pais ou responsáveis. 

A recreação é formada 
por dois cenários temáticos 
(espaço Barbie a Bordo e es-
paço Conexão Hot Wheels), 
cada um com um circuito de 
atividades diferentes. “O Dia 
das Mães está chegando e 
queremos oferecer aos clien-
tes uma experiência que gere 
interação entre a família”, ex-
plica a gerente de marketing 
do Polo Shopping, Andrea 
Fernandes. 

O ingresso para o even-

to equivale a um quilo de 
alimento não perecível (ex-
ceto sal e açúcar). O total 
arrecadado será doado para 
entidades de assistência a 
crianças de Indaiatuba. Ao 
final de cada participação, 
os pequenos ganharão como 
lembrança folhetos da Barbie 
e cards dos Hot Wheels. 

Atrações 
Dentro de um cenário que 

simula um navio, as crianças 
poderão brincar e viajar com 
a Barbie. Na cabine do co-
mandante, diversas bonecas 
e quepes de marinheiro pode-
rão ser escolhidos para acom-
panhar os pequenos a bordo, 
enquanto dirigem o timão do 
navio e aprendem sobre os 
pontos cardeais em uma Rosa 
dos Ventos gigante. 

No convés do navio, as 
crianças poderão simular 
uma grande aventura no mar, 

brincando com suas Barbies 
e miniaturas de barcos, ve-
las de wind surf, piscinas 
e golfinhos. Depois, serão 
convidadas a fazer um desfile 
com as bonecas e acessó-
rios divertidos. Em seguida, 
poderão descansar e tomar 
um “banho de luz rosa” na 
barraca da Barbie.

Nas profundezas do fun-
do do mar, a criançada irá 
encontrar um brincalhão 
golfinho. Além de gigante, o 
mamífero brilha quando é to-
cado! A seguir, os pequenos 
poderão colocar as bonecas 
dentro de uma concha má-
gica e ver a mágica acon-
tecer: elas se transformam 
em sereias! Assim como as 
Barbies, as crianças poderão 
se transformar utilizando as 
fantasias escondidas no baú 
do tesouro. 

Já no Conexão Hot Whe-
els,  em três estações, as 

crianças encontrarão desafios 
e aventura no mundo dos 
carrinhos. Uma garagem é o 
ponto inicial, onde cada um 
escolhe um carrinho para o 
circuito, depois de receber 
um capacete e um cinturão. 
A jornada continua em uma 
sala de pneus gigantes, onde 
os pequenos poderão assistir 
a um vídeo sobre os quatro 
mundos Hot Wheels. 

Introduzidos ao universo 
dos carrinhos, os participan-
tes recebem a missão de cons-
truir uma pista de corrida, co-
nectando diferentes tipos de 
percurso, entre retas, curvas, 
rampas e loopings. Depois 
poderão testá-la, claro! 

A última parada é a gran-
de prova do circuito. Nesse 
momento as crianças colo-
carão o que aprenderam na 
Conexão Hot Wheels em 
prática, jogando “O Melhor 
Piloto do Mundo” no Xbox. Atrações estarão disponíveis no Polo Shopping até o próximo dia 16

DIVULGAÇÃO
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Mulher morre depois de
ser atropelada por BMW

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

polícia

A desempregada Lu-
ciene Conceição da 
Silva, de 29 anos, foi 

a 9º vítima fatal por acidente 
de trânsito em Indaiatuba em 
2015.  Ela foi atropelada por 
um carro na manhã do últi-
mo domingo, dia 19, na Rua 
Genaro Garcia, no Jardim 
Morada do Sol e não resistiu 
aos ferimentos. 

A vítima estava de bici-
cleta e foi atropelada por uma 
BMW, conduzida por um 
comerciante de 46 anos. 

De acordo com a Guarda 
Civil, Luciene chegou a ser 
socorrida ao pronto-socorro 
do Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc), porém 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu na unidade de saúde. 

Segundo o depoimento do 
comerciante, ele trafegava 

pela via e a jovem teria surgi-
do “do nada” em sua frente. 
Ele afirma que não teve tempo 
de frear o veículo e acabou 
atropelando a vítima. 

Com mais este registro, 
Indaiatuba chega à 9ª vítima 
fatal por acidente de trânsito 
em 2015. 

Embriagues 
Dias antes, na sexta-feira, 

dia 17, por pouco uma im-
prudência não terminou em 
tragédia no Jardim Morumbi. 
Um servente de 39 anos tran-
sitava pela Rua Manoel do 
Vale quando foi atropelado 
por um veículo Gol com pla-
cas de Campinas. O carro era 
conduzido por um pedreiro de 
33 anos que estava conduzin-
do sob efeito de álcool. 

Segundo a Guarda Civil, 
no momento da abordagem 
o autor do atropelamento 
apresentava fala pastosa forte 

cheiro de álcool, olhos verme-
lhos e não possuía condições 
de estar dirigindo.

A vítima foi conduzida 
ao pronto-socorro do Haoc 

onde recebeu atendimento. 
Já o autor foi conduzido ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Campinas para exames, já 
o veículo foi apreendido. 

Luciene Conceição da Silva, de 29 anos, foi a 9º vítima fatal em 2015
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Desempregado é detido 
após  desacatar Guarda 

Polícia Militar localiza veículo clonado na Vila Sfeir 

Comércios são assaltados 
ao mesmo tempo no Centro

A Polícia Militar locali-
zou na tarde de terça-feira, 
dia 21, um veículo furtado 
e com placas incompatíveis 
(clonado), na Rua Padre 
Bento Pacheco na Vila Sfeir. 
O condutor do carro, o autô-
nomo Ednilson Leite Prieto, 
de 22 anos, foi levado até a 
delegacia, onde pagou fiança 
e responderá ao crime em 
liberdade. 

O moni toramento  da 
Guarda Civil acusou quan-
do o veículo passou em uma 
câmera de monitoramento da 
cidade e um alerta foi emiti-
do às forças policiais da ci-
dade. Ao ser parado por uma 
guarnição da PM e indagado 

sobre a documentação do 
carro, Prieto respondeu que 
não possuía por que havia 
adquirido o mesmo em uma 
‘feira do rolo’ em Campinas. 

Durante o procedimento, 
os policiais pesquisaram a 
placa atual do carro (BGA-
4377) e descobriram que a 
mesma pertencia a um veícu-
lo Monza. Ao pesquisarem o 
número do chassis, descobri-
ram que o Astra havia sido 
furtado em Indaiatuba no dia 
28 de março. Além disso, 
dentro do carro, os policiais 
encontraram um papel onde 
continha diversas anotações 
como modelo do carro e nú-
mero do chassis. 

Ao ser detido para ave-
riguação de uma ocorrência 
de furto, o desempregado 
Uanderson Braga dos San-
tos, de 21 anos, precisou ser 
contido e algemado devido 
à agressividade e ações de 
desacato aos guardas civis. 
O caso ocorreu na madrugada 
de domingo, dia 19, porém 
como não foi pego em situ-
ação de flagrante pelo furto, 
o jovem responderá o crime 
em liberdade. 

Segundo depoimento dos 
guardas, em patrulhamento 
pelo bairro Jardim Morada 
do Sol, avistaram um veículo 
Uno trafegando em alta ve-
locidade. A guarnição então 
deu sinal para que o condutor 
(Uanderson) parasse, porém 
o mesmo aumentou a veloci-

dade e empreendeu fuga. 
Os guardas tiveram êxito 

em deter o veículo na Rua 
José de Carlos Bueno, antiga 
79. Ao fazerem a abordagem 
do desempregado, o mesmo 
teria xingado com palavras de 
baixo calão e tentado agredir 
os guardas. Usando de força 
física, a guarnição conseguiu 
algemar o suspeito e colocá-
-lo dentro da viatura, onde o 
mesmo confessou que havia 
furtado o veículo. 

Os guardas entraram então 
em contato com o proprietá-
rio do carro, que compareceu 
na delegacia e retirou o carro. 
Já o jovem foi indiciado pelo 
furto, mas responderá ao 
crime em liberdade já que 
não foi detido na condição 
de flagrante. 

Dois comércios foram as-
saltados no Centro da cida-
de praticamente ao mesmo 
tempo. As ocorrências foram 
registradas na tarde de quarta-
-feira, dia 22.  O primeiro caso 
foi em uma loja de noivas loca-
lizada na Rua Candelária, onde 
o assaltante levou R$ 760. O 
outro roubo ocorreu em uma 
loja de roupas na Rua 24 de 
Maio e foram levados R$ 17, 
um celular e produtos. 

Em depoimento, o repre-
sentante da loja de noivas con-
tou que o assaltante chegou de 
bicicleta ao local, por volta das 
16h45, e de arma em punho 
anunciou o assalto. Do caixa 
da loja, o indivíduo subtraiu 

R$ 760 e em seguida fugiu 
para rumo ignorado. 

A segunda ocorrência, de 
acordo com o representante da 
loja de roupas, por volta das 
16h48 dois homens chegaram 
de bicicleta ao local. Um deles 
ficou na porta "vigiando", en-
quanto que o segundo adentrou 
na loja e de posse de uma arma 
de fogo anunciou o assalto. 

Mediante grave ameaça 
às funcionárias, o homem 
subtraiu cerca de R$ 17 em 
moedas, um aparelho celular, 
perfumes, calças jeans e duas 
jaquetas avaliadas em R$ 400. 
Após o roubo, a dupla fugiu 
de bicicleta no sentido da Rua 
Humaitá. 

Diante das descobertas, 
o carro e o condutor foram 
encaminhados ao Distrito 
Policial onde a autoridade de 
plantão determinou o indicia-
mento de Prieto pelo crime 

de receptação. Foi arbitrado 
a fiança de R$ 1 mil e como 
o autônomo pagou o valor, 
irá responder o processo em 
liberdade. Já o carro ficou 
apreendido pela polícia. 

O veículo Astra era 'produto' de furto e circulava com placas de um Monza

DIVULGAÇÃO

QUEIMADURAS

Homem recebe descarga 
elétrica e segue internado 

Um homem identificado 
como M.A.G, de 34 anos, 
recebeu uma descarga elé-
trica enquanto trabalhava em 
uma empresa localizada na 
marginal paralela à Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), na 
terça-feira, dia 21. 

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, a vítima 
sofreu queimaduras de 1º e 
2º grau na região do tórax, 

abdômen e axilas, porém foi 
encaminha consciente pelo 
Águia da Polícia Militar ao 
Hospital da Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp). 

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria de 
imprensa da Unidade de Saú-
de, porém até o fechamento 
da matéria não houve retorno 
do estado de saúde da vítima. 
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Polícia Militar encontra carros roubados 
em lava rápido no Jardim Califórnia
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A Polícia Militar en-
controu na manhã 
de quarta-feira, dia 

22, quatro carros roubados 
escondidos em um lava rápido 
localizado na Rua dos Indaiás, 
no Jardim Califórnia. Os veí-
culos, sendo uma caminhone-
te Hilux 2015, um Jetta prata 
ano 2012, um Ducato Cargo 
e um Iveco Daily, foram des-
cobertas após uma denúncia 
anônima aos policiais. 

Três homens foram averi-
guados pela PM e um deles, o 
empresário Paulo Alberto de 
Alencar, de 30 anos, ficou pre-
so pelo crime de receptação e 
adulteração de identificação 
de veículo (placas). 

A ocorrência teve início 
por volta das 10 horas quando 
a PM recebeu uma denúncia 
anônima informando que 
um homem conhecido como 
‘Betinho’ estaria escondendo 
carros roubados em um Lava 
Rápido de nome Soster. 

As viaturas iniciaram pa-
trulha pelo local e avistaram 

quando ‘Betinho’ (Alencar) 
entrou no Lava Rápido con-
duzindo a caminhonete Hilux. 
Os policiais então entraram no 
local onde avistaram o suspei-
to conversando com os donos 
do estabelecimento. 

Abordados e revistados, 
nada de ilícito foi encontrado 
com o trio, mas ao ser indaga-
do sobre a denúncia, Alencar 
confessou que a Hilux era 
produto de roubo e que as 
placas eram de outro veículo. 

No local, que funciona 
também como estacionamen-
to, havia diversos carros e 
a guarnição comunicou que 
averiguaria todos eles. Neste 
momento, Alencar tomou 
a frente do trio e confessou 
que no local haviam mais 
três carros roubados, que ele 
deixava escondido ali, e que 
desconhecia quem eram os 
seus proprietários. 

Os policiais então inicia-
ram averiguação dos carros 
e constataram que realmente 
outros três eram "produtos" 
de roubo: O Toyota Hilux 
que havia sido roubado no 
dia 9 de abril, em Campinas; 

o VW Jetta roubado no dia 16 
de abril no bairro Chapadão, 
também em Campinas; um 
Iveco Daly roubado também 
no dia 9 de abril na cidade de 
Betim, Minas Gerais; e o Fiat 
Ducato roubado no dia 7 de 
abril, também em Campinas. 

Ainda no local, Alencar 
informou que adquiria os 
veículos de um terceiro e 
que ‘esquentava’ as placas e 
a documentação para poste-
riormente revender. Porém, 
negou que tivesse participado 
dos roubos dos carros. No 

banco no Jetta, os policiais 
encontraram ainda um kit 
com placas novas e sem lacre, 
de Belo Horizonte.  

Diante dos fatos, Alencar 
recebeu voz de prisão e foi en-
caminhado para a Delegacia 
de Polícia. No local, prestou 

depoimento e foi encami-
nhado à Cadeia Pública. Já 
os carros foram apreendidos 
em pátio particular e até o 
fechamento da reportagem 
não houve informação da 
localização dos proprietários 
dos carros. 

Carros haviam sido furtados nas primeiras semanas de abril em Campinas e Betim,  no estado de Minas Gerais

COMANDO UNO

GUARDA CIVIL FLAGRADO

FURTO

Assaltante é baleado depois de roubar joalheria Funcionário furta mais de 
R$ 4,5 mil do Good Bom

Loja perde R$ 50 mil
em cheques de clientes 

Um adolescente de 17 anos 
foi baleado após fugir de uma 
perseguição da Guarda Civil 
na tarde de quinta-feira, dia 16, 
no Centro da cidade. O jovem 
havia participado do roubo a 
uma joalheria minutos antes, 
junto com outro adolescente de 
13 anos e o auxiliar Alan Silas 
Mota da Silva, de 27 anos, que 
foi preso.

De acordo com a guarda, as 
vítimas do roubo informaram 
que os adolescentes entraram 
na joalheria, um deles armado, 

e subtraíram diversas correntes 
e relógios. Em seguida, fugi-
ram em um corsa cinza escuro, 
que aguardava a dupla do lado 
de fora do estabelecimento. 

Após o crime, as vítimas 
acionaram a guarda e passa-
ram a descrições do carro e 
o final da placa do mesmo. 
No monitoramento, a guar-
nição conseguiu identificar 
a placa completa do carro e 
descobriu que o mesmo já 
era suspeito de participar 
de vários roubos na cidade. 

Constaram ainda, que o mes-
mo costumava transitar pelo 
Jardim Primavera. 

Equipes da GC se deslo-
caram para o bairro e tiveram 
êxito de localizar o carro es-
tacionado em frente a uma 
residência na Rua Roberto 
Natalino de Cilio, no referido 
bairro. A casa estava com o 
portão aberto e ao se aproxi-
marem do local, os guardas 
visualizaram quatro pessoas 
separando correntes douradas. 

Desconfiados, os guardas 
entraram na casa e deram voz 
de abordagem ao quarteto, que 
não acataram e iniciaram fuga 
pela casa. Três deles, o adoles-
cente de 13 anos, o indiciado 
Silva e uma jovem de 22 anos, 
se esconderam na casa. Já o 
adolescente de 17 anos subiu 
no muro da casa com a arma 
em punho. 

Os guardas contaram que 
solicitaram que o jovem sol-
tasse a arma, porém o mesmo 
não obedeceu e fez menção de 
atirar. Neste momento, um dos 
guardas municipais efetuou 
um disparo contra o jovem, 
que foi atingido no braço. 

Mesmo ferido, o adoles-
cente tentou fugir pelo telhado 
da casa, mas se desiquilibrou 
e caiu no chão, sofrendo feri-
mentos na perna. O jovem foi 

encaminhado para o Pronto 
Socorro do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
onde recebeu atendimento e 
foi liberado. 

Os outros três suspeitos 
também foram detidos na casa. 
Ainda segundo a Guarda, no 
pescoço do adolescente ba-
leado havia três correntes de 
ouro, assim como no pescoço 
da jovem de 22 anos. 

Ainda na casa, que pertence 
à jovem e ao marido (Silva), 
os guardas encontraram tou-
cas ninjas, celulares, diversas 
bijuterias e o revólver usado 
pelo adolescente.

Os quatro detidos foram 
encaminhados ao Distrito 
Policial, onde as vítimas reco-
nheceram os dois adolescentes 
como os autores do roubo à 
joalheria. Entrevistados se-
paradamente, os adolescentes 
assumiram a culpa pelo roubo 
e isentaram a jovem da parti-
cipação no crime. 

Os responsáveis pelos ado-
lescentes foram acionados até 
a Delegacia, onde assinaram 
um termo de responsabilidade 
e levaram os jovens. Já Silva 
recebeu voz de prisão, pois a 
autoridade de plantão enten-
deu que o mesmo foi quem 
deu fuga em seu carro para os 
assaltantes.  Alan Silas Mota da Silva, de 27 anos, acabou sendo preso

COMANDO UNO

O funcionário do Super-
mercado Good Bom, o fiscal 
Maykon de Lima Francisco, 
de 26 anos, foi flagrado pelas 
câmeras de monitoramento 
furtando mais de R$ 4,5 mil 
do cofre do estabelecimento. 
O crime ocorreu na manhã 
de sábado, dia 18, e foi des-
coberto pela segurança horas 
depois. 

De acordo com um repre-
sentante da empresa, o gerente 
do Supermercado visualizou 
pelas câmeras de segurança 
quando Francisco abriu o cofre 

e rompeu os lacres que guar-
davam o dinheiro e subtraiu a 
quantia de R$ 4.853 do cofre 
localizado na sala do troco. 

A Guarda Civil foi acio-
nada até o supermercado 
onde de posse da descrição e 
endereço do acusado, saíram 
em diligência. Horas depois, 
os guardas tiveram êxito em 
localizar Francisco no Jardim 
Belo Horizonte. 

O jovem foi conduzido 
para a Delegacia de Polícia, 
onde foi indiciado, mas res-
ponderá o crime em liberdade. 

Uma loja de máquinas de cos-
tura localizada no bairro Tancredo 
Neves teve um prejuízo de R$ 
50 mil, depois de ser furtada na 
madrugada de sábado, dia 18. Se-
gundo o representante da empresa, 
o furto só foi descoberto na manhã 
de quarta-feira, dia 22, após o 
feriado prolongado de Tiradentes. 

De acordo com a vítima, o 
assaltante entrou no local após 
arrombar a janela do escritório. 
Do local, subtraiu 29 folhas de 

cheques preenchidas, fruto de 
pagamentos de clientes. 

Foram três cheques no valor 
de R$ 1.430, quatro de R$ 760, e 
outros 22 de valores entre R$ 4,9 
mil e R$ 406, além de um telefone 
celular. Um prejuízo total de R$ 
50 mil. 

A vítima não informou se pos-
sui câmeras de monitoramento no 
local que possam ter identificando 
o assaltante, e até o momento 
ninguém foi preso. 
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Em casa, Primavera estreia na última fase 
da Série A3 do Paulista contra o Taubaté  

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

esportes

FORÇA 

Luta de braço de Indaiatuba quer 
manter título estadual em Capivari 

Sub-15 vence mais uma e assume e está 
na segunda colocação do Grupo 4

Foi no sufoco, nos úl-
timos minutos, mas o 
Esporte Clube Prima-

vera empatou em 1 a 1 com 
o Grêmio Osasco e está na 
próxima fase do Campeonato 
Paulista da Série A3. O con-
fronto de estreia será domingo, 
dia 26, quando o time enfrenta 
o Taubaté. O jogo acontece às 
10 horas, no Gigante da Vila.   

No último domingo, dia 
19, o Fantasma da Ituana foi à 

Jogos do Primavera na última fase 

Dia e horas    Partida    Local
Amanhã, dia 26, às 10 horas  Primavera x Taubaté  Indaiatuba
Quarta-feira, dia 29, às 15 horas  Atibaia x Primavera  Atibaia 
Dia 02/05 (sábado), às 15 horas  Primavera x Barretos  Indaiatuba
Dia 08/05 (sexta), às 20 horas  Barretos x Primavera  Barretos
Dia 13/05 (quarta), às 15 horas  Primavera x Atibaia  Indaiatuba
Dia 17/05 (domingo), às 10 horas Taubaté x Primavera  Taubaté

Federação Paulista de Futebol (FPF)

Osasco enfrentar os donos da 
casa. Num jogo disputadíssi-
mo, já que o adversário tam-
bém buscava uma vaga na fase 
seguinte, os gols demoraram a 
sair e as redes só balançaram 
no final do segundo tempo. 

Quem abriu o marcador 
foi o Osasco, com 34 minutos 
de bola rolando. José Gabriel 
cobrou pênalti e fez 1 a 0 para 
os donos da casa. O empate 
que garantiu o Fantasma na 
próxima fase veio apenas aos 
41 minutos, com gol salvador 
de Lucas Limão. 

Com o empate, o Prima-

vera classificou-se na sexta 
colocação, com 31 pontos. 
Também garantiram vaga na 
fase seguinte o Juventus (39 
pontos), Atibaia (32), Taubaté 
(32), Votuporanguense (32), 
Inter de Limeira (32), Barretos 
(31) e Grêmio Osasco (29). Fo-
ram rebaixados para a Segunda 
Divisão, em 2016, as equipes 
do Cotia, Tupã, Santacruzense 
e Francana. 

Coincidência ou não, o 
Tricolor de Indaiatuba enfrenta 
na primeira partida da segunda 
fase o mesmo time da estreia 
do campeonato. Na ocasião, 

times voltam a se encontrar no 
dia 2 de maio (sábado), às 15 
horas, também em Indaiatuba, 
fechando os confrontos de ida. 

Nas partidas de volta, no 
dia 8 de maio (sexta-feira), 
tem Barretos x Primavera; no 
dia 13 de maio (quarta-feira), o 
confronto será entre Primavera 
e Atibaia; e para fechar a com-
petição, Taubaté e Primavera 
voltam a se enfrentar no dia 17 
de maio (domingo). 

Nesta fase da competição, 
são dois grupos com qua-
tro times cada. Todos jogam 
contra todos dentro da chave, 

em confrontos de ida e volta, 
classificando-se para a Série 
A2 em 2015 os dois melhores 
times de cada grupo. 

O outro grupo do certame 
é formado pelas equipes do 
Juventus, Votuporanguense, 
Grêmio Osasco e Inter de 
Limeira.

Desafios 
Para o goleiro Jefferson, 

um outro campeonato começa 
agora. “Não há favoritismo 
desse ou daquele. Todas as 
equipes classificaram com 
méritos e virão forte pra obter 
o acesso. Porém, o Primavera 
tem que fazer valer os jogos 
que iremos mandar em casa 
e pontuar fora, pra que assim 
possamos ser diferentes dos 
demais e conquistar a vaga”, 
projeta. 

O arqueiro tricolor confir-
mou ainda que o grupo está 
muito motivado, principalmen-
te depois da chegada do técnico 
Lelo. “A equipe manteve uma 
regularidade boa na primeira 
fase e agora, com a chegada 
do professor Lelo, com conhe-
cimento do grupo, a qualidade 
nos trabalhos desenvolvidos 
diariamente e a experiência 
que ele tem, nos faz crer que 
o acesso é uma possibilidade 
real de concretização”, salienta. 

Para a partida de domingo, 
o Primavera não poderá contar 
com Lelo. É que ele foi expulso 
no último jogo, após “invadir” 
o gramado para comemorar o 
gol de empate do time. 

jogando em casa, o Fantasma 
acabou derrotado pelo placar 
de 2 a 1. 

Outro adversário do grupo 
é o Atibaia, time conhecido do 
Primavera, e que na primeira 
fase foi derrotado pelos Trico-
lores por 1 a 0. Os dois clubes 
se encontram novamente já na 
quarta-feira, dia 29, a partir das 
15 horas, no estádio atibaiano.

O terceiro concorrente do 
grupo é o Barretos, equipe 
que também venceu o Fan-
tasma na primeira fase. Na 
ocasião, jogando fora de casa, 
deu Barretos 3 a 2. Agora os 

A equipe Sub-15 do Pri-
mavera venceu a segunda se-
guida no Campeonato Paulis-
ta da categoria. Jogando fora 
de casa no último domingo, 
dia 19, o Fantasma goleou 
o Independente pelo placar 
de 4 a 0. Este foi o segundo 
resultado positivo do time no 
certame. 

Com a vitória, a equipe 
assumiu a vice-liderança do 

Grupo 4, com seis pontos, 
mesma pontuação do líder 
Desportivo Brasil.  

O próximo desafio do 
time será amanhã, dia 25. No 
Gigante da Vila, às 9 horas, a 
equipe enfrenta o Rio Branco 
de Americana. 

Ao contrário do Sub-15, o 
Sub-17 ainda não conseguiu 
vencer na competição. Tam-
bém no domingo, contra o 

mesmo Independente, o time 
perdeu de 2 a 1, a segunda 
derrota no certame pelo mes-
mo placar. 

Ainda sem vencer no cam-
peonato, o Primavera está na 
vice-lanterna da Chave 4. O 
próximo desafio acontece 
também amanhã, às 10h45. 
Em casa, o Fantasma busca 
a primeira vitória também 
diante do Rio Branco. 

Fantasma da Ituana empata no finalzinho contra o Osasco, chega a fase decisiva da Série A3 do Campeonato Paulista e segue sonhando com o acesso 

O 36º Campeonato Pau-
lista será o próximo desafio 
da equipe de luta de braço 
da Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI)/Secreta-
ria Municipal de Esportes. A 
competição estadual acontece 
amanhã e no domingo, dias 25 
e 26, na cidade de Capivari. O 
Município será representado 
por 41 atletas, em todas as ca-
tegorias, e Indaiatuba “briga” 
para manter os títulos de atual 
campeã paulista e brasileiro. 

Entre os competidores, 
destaque para Tatiane Faria 
(categoria 60kg), Gabrie-

la Vasconcelos (categoria 
70kg), Andréa Lopes (catego-
ria +80kg), Maraline Pardim 
(categoria 80kg), Marce-
lo Santos (categoria 70kg), 
Clayton Carvalho (categoria 
75kg), Giuseppe Panzetti 
(categoria 90kg) e Wagner 
Bortolato (categoria +110kg).

Para o técnico Ricardo Tu-
rati, a cidade se preparou muito 
para esta competição. “Temos 
desenvolvido treinos intensos 
e acredito que temos grandes 
chances de manter nossas vi-
tórias, além do que esta prova 
vale vaga para o Campeonato 

Brasileiro de Seleções, que por 
sua vez é parte da seletiva para 
o Mundial de 2015”, destaca.

Cidade com grande tradi-
ção na luta de braço, Indaia-
tuba é sede desde 1998 de um 
Centro de Treinamento (CT) 
que hoje é referência nacional, 
utilizado inclusive para a pre-
paração de atletas brasileiros e 
internacionais para as grandes 
competições mundiais. Berço 
de grandes nomes da modali-
dade, o município detém 50 
títulos mundiais e mais de 80 
títulos brasileiros, marcas em 
constante expansão.

LUCIANO DIBALBINO/ASSESSORIA PRIMAVERA 

DIVULGAÇÃO

Referêncial na modalidade, Indaiatuba busca bom resultado na competição estadual
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Tayô Vidraçaria conquista 
a 2ª Copa Zona Sul/Exsa

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

esportes

DESEMPENHO 

REGIONAL  

Ciclismo sobe ao pódio na segunda etapa do Paulista 

Voleibol conquista vitória na Copa Itatiba e volta a jogar em casa no dia 23

TABELA

Campeonato de Futebol de Minicampo (Clube 9 de Julho)

Rodada domingo, dia 19

Campo 1

Horário  Partida
8h  Colégio Meta x Lar de idosos Girassol (Super Máster)
9h Tecnosemillas x Balilla (Máster)   
10h Apoio Cont Contabilidade x MB Motos  (Máster)   
11h Capital Imóveis x PCB Informática  (Máster)   

Campo 2

Horário  Partida
8h Sorvetes Fruity x Jornal Exemplo (Super Máster)
9h Herbalife EVS Negrushow/Deco x Vizzent Calçados  (Veterano)
10h Auto Center Indaiá/Toldos Universal x JR Celulares (Adulto)
11h Madeireira Madelasca x Gruppon Imóveis (Adulto)

Campo 2

Horário  Partida
9h Serralheria EGN/Gibim Segurança x DD Max (Super Máster)
10h Kokadinhas Bar x Lubeka  (Veterano)
11h Cachorrão Auto Center x Nova Opção Turismo (Veterano)

Resultados
Pai & Filhos 1 x 3 Jornal Exemplo (Super Máster)
Single Automação 2 x 1 DD Max (Super Máster)
Casa das Embalagens 2 x 0 Safe Energy (Super Máster)
PCB Informática 1 x 4 MB Motos (Máster)
Ice Bears 2 x 5 Vidraçaria Kyoto (Máster)
Jacitara 0 x 6 Cavifer (Máster)
Embalimp 1 x 2 Lubeka (Veterano)
Dominium 5 x 3 Nova Opção Turismo (Veterano)
Decor Fest 1 x 5 SSA Brasil  (Veterano)
Marquinhos Tintas 2 x 3 Escritório Central (Adulto)
LG Vacker/Vacker & Bueno 6 x 2 Cato Supermercados (Adulto)

Clube 9 de Julho 

Copa Atlanta de Futebol Máster (Indaiá)

Rodada domingo, dia 26

Horário  Partida 
7h45 Multifer x Loucos Por Esporte 2
9h10 Colégio Renovação x Cláudio Diogo 

Resultados da última rodada
Clínica São Camilo 3 x 1 Brasiltex
J Ferres 4 x 5 Atlanta 

Copa Loucos Por Esporte (Indaiá)

Rodada domingo, dia 26

Horário Partida
10h15 D&B Cimentos x Casagrande 
11h20 Centro Gráfica x Claro Empresas 

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 

A equipe da Tayô Vi-
draçaria conquistou 
a 2ª edição da Copa 

Zona Sul/Exsa de futebol, 
competição organizada pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). A 
conquista do “caneco” do 
certame foi sofrido e veio 
nas cobranças de pênalti. 
Diante do Estrela Dourada, 
no último domingo, dia 19, 
o time empatou em 1 a 1 no 
tempo normal e na decisão por 
pênaltis garantiu o título com 
a vitória de 4 a 3. 

O time não só conquistou 
o campeonato, mas o fez de 
forma invicta. Foram cinco 
partidas, sendo quatro vitórias 
e um empate. A equipe balan-
çou as redes em 20 oportu-
nidades e sofreu apenas dois 
gols, o que garantiu também o 
troféu de defesa menos vazada 
do certame. 

O Tayô abriu a competi-
ção empatando em 1 a 1 com 
o Estrela FC e na sequência 
goleou o Sem Pânico por 9 a 
0. Novamente contra o Estrela, 
mas pelas quartas de final, o 
time goleou por 4 a 0. Pelas 
semifinais, contra o 3 Estrelas 
B, a equipe garantiu a vaga na 

final com mais uma goleada, 
dessa vez por 5 a 0. 

Além dos troféus de cam-
peão e vice, o campeonato 
também premiou o 3 Estrelas 
B com o terceiro colocado, 
após, também no domingo, 
após vencer o São Marcos 
pelo placar de 2 a 1. A equipe 
também "abocanhou" o troféu 
de artilheiro do certame, com 
Claudio, que balançando as 
redes 11 vezes. 

Competição 
A segunda edição da Copa 

Zona Sul, sendo a primeira a 
ter organização da Aifa, contou 
com a presença de 16 times de 

Indaiatuba e cidades vizinhas. 
O campeonato começou 

no início de março e con-
tou com 26 partidas. Foram 
anotados 104 gols, média de 
quatros gols por confronto. 
“Esta Copa teve a minha par-
ticipação na organização pela 
segunda vez, pois na primeira 
ainda não existia a Aifa. Fiz 
todo o controle e tabela da 
mesma”, diz o presidente da 
Aifa, Jonas Anhaia. “Acredito 
que foi um bom campeonato, 
teve aceitação principalmente 
dos clubes da região, pois te-
mos bons campos, boa arbitra-
gem, divulgamos ainda mais 
nosso trabalho na região.”

Equipe da Tayô Vidraçaria conquistou o título inédito da 2ª Copa Zona Sul de Futebol após cobranças de pênaltis

ROGÉRIO BARBOSA/IDENTIDADE ESPORTIVA

DIVULGAÇÃO 

A equipe de ciclismo Asso-
ciação Desportiva Indaiatubana 
(ADI)/Secretaria Municipal de 
Esportes levou a cidade ao pó-
dio na 2ª etapa do Campeonato 
Paulista, disputada no último 
sábado, dia 18, em Cerquilho, e 
no domingo, dia 19, em Boituva. 

A prova contra o relógio teve 
como destaques Adriano Sanches 

em segundo lugar na categoria 
Sênior e Bruno de Sá em terceiro 
na categoria Juvenil. 

Já na prova de resistência, 
garantiram a vitória para o mu-
nicípio Milton Takahara com 
o segundo lugar na categoria 
Máster A, Cleiton dos Santos 
com o quarto lugar na categoria 
Universitário, Claudinei Marti-

O voleibol masculino de 
Indaiatuba, categoria Adulto, 
venceu Itupeva por 3 a 0, na 
disputa da 17ª edição da Copa 
Regional Itatiba. O jogo ocorreu 
no último domingo, dia 19, no 
Ginásio Municipal de Esportes 
as cidades. As parciais foram 

de 17/25, 25/18, 25/20 e 27/25.
Sob a coordenação do téc-

nico João Leite, o time de In-
daiatuba foi representado pelos 
atletas Ricardo, Maike, André 
Aparecido, Luiz Fernando, José 
Marcelo, Leonardo Rocha, An-
dré Alves, Marcelo Rodrigues, 

Confira a tabela das partidas já confirmadas

23/05 – 16h30 – Indaiatuba x Praia Grande – Indaiatuba, Ginásio Municipal de Esportes
24/05 – Louveira/Pinheiros x Indaiatuba
31/05 – 10h – Indaiatuba x São João FC/PM Itatiba – Indaiatuba, Ginásio Municipal de Esportes
14/06 – Bragança Paulista x Indaiatuba
27/06 – Itu x Indaiatuba
28/06 – Itupeva x Indaiatuba
02/08 – São João FC/PM Itatiba x Indaiatuba
28/08 – 11h30 – Indaiatuba x Itu – Indaiatuba, Ginásio Municipal de Esportes
20/09 – Praia Grande x Indaiatuba
       Fonte: Secretaria Municipal de Esportes 

Ivan, Rafael, Leandro e Marcelo 
Assis. 

O próximo desafio do grupo 
no torneio acontece também 
em casa, no dia 23 de maio, às 
16h30, novamente no Ginásio 
Municipal, contra Praia Grande, 
com entrada franca. 

nucho com a quarta colocação 
na categoria Sênior B e Adriano 
Sanches com o quinto na catego-
ria Sênior A. 

Também defenderam Indaia-
tuba Marcos Micheline, Edison 
Ramos, Indalécio Coral, Anderson 
Pupulin, Fábio de Oliveira, Márcio 
Assis, Luis Godoy, Moisés de 
Lima, Felipe Garcia, Leonardo 

Baptista, Antônio de Sá Pinto, 
Nelson Soliani, Wagner da Silva, 
Thais Farias, Antonio Garcia, 
Claudemir Manoel e Fernando 
Chiriquiello, sob a coordenação 
do técnico Armando Camargo. 

O próximo desafio do grupo 
acontece domingo, dia 26, em 
Itanhaém, na disputa da 2ª etapa 
do Campeonato Metropolitano. 

Os próximos confrontos dos indaiatubanos agora serão apenas em maio
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Cinema

VINGADORES - ERA 
DE ULTRON - Lança-
mento mundial - Ação / 
Aventura - Classificação 
14 anos - 150 minutos - 
3D - DUBLADO - Quinta 
(23) a Quarta (29): 14h35 / 
17h40 - 3D - LEGENDA-
DO - Quinta (23) a Quarta 
(29): 21h00 - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO - 
Quinta (23) a Quarta (29): 
15h20 / 18h35 / 21h40

DÍVIDA DE HONRA - 
Sessão especial do Cine-
clube Indaiatuba - Drama - 
Classificação 16 anos - 123 
minutos - LEGENDADO 
- Somente no Terça (28): 
19h30 *Para este filme, in-
gresso único R$ 8,00, com 
debate após a exibição

CADA UM NA SUA 
CASA - 3ª semana - Ani-
mação / Comédia / Aven-
tura - Classificação livre 
- 99 minutos - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO - 
Quinta (23) e Sexta (24): 
16h30, Sábado (25) e Do-

VINGADORES - ERA 
DE ULTRON - Lança-
mento mundial - Ação / 
Aventura - Classificação 
14 anos - 150 minutos - 
3D - DUBLADO - Quin-
ta (23) a Domingo (26): 
14h10 / 16h50 / 18h20 / 
20h05 / 21h35 - Segunda 

Mais Expressão

Horóscopo de 24 a 30/04 por Alex Costa Guimarães

mingo (26): 14h15 / 16h30
Segunda (27), Terça (28) e 
Quarta (29): 15h00

VELOZES E FURIO-
SOS 7 - 4ª semana - Ação 
- Classificação 14 anos - 
138 minutos - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO 
- Quinta (23) a Segunda 

(27): 17h15 / 20h10, Terça 
(28) e Quarta (29): 20h10 
- CONVENCIONAL - 
LEGENDADO - Quinta 
(23) a Quarta (29): 21h20*
*Excepcionalmente esta 
versão não será exibida na 
terça, dia 28

CINDERELA - 5ª sema-

na - Aventura / Romance 
/ Fantasia - Classifica-
ção Livre - 111 minutos - 
DUBLADO - Quinta (23) 
a Domingo (26): 15h00 
/ 19h00, Segunda (27) e 
Quarta (29): 19h00* *Ex-
cepcionalmente este filme 
não será exibido no Jara-
guá na terça, dia 28

(27), Terça (28) e Quar-
ta (29) 16h50 / 18h20 
/ 20h05 / 21h35 - 3D - 
LEGENDADO - Quinta 
(23) a Quarta (29): 15h00 
- CONVENCIONAL - 
LEGENDADO - Quinta 
(23) a Quarta (29): 17h30 
/ 20h40

CHAPPIE - 2ª semana - 
Ficção / Ação - Classifica-
ção 16 anos - 122 minu-
tos - DUBLADO - Quinta 

(23) a Quarta (29): 21h55

CADA UM NA SUA 
CASA - 3ª semana - 
Animação / Comédia / 
Aventura - Classificação 
livre - 99 minutos - 3D - 
DUBLADO - Quinta (23) 
a Domingo (26): 14h35
Segunda (27), Terça (28) 
e Quarta (29): 15h25 
- CONVENCIONAL - 
DUBLADO - Quinta (23) 
a Quarta (29): 18h45

VELOZES E FURIO-
SOS 7 - 4ª semana - Ação 
- Classificação 14 anos - 
138 minutos - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO - 
Quinta (23) a Quarta (29): 
15h45 / 19h05 / 21h10

CINDERELA 5ª semana 
- Aventura / Romance / 
Fantasia - Classificação 
Livre - 111 minutos - 
Quinta (23) a Quarta (29): 
16h20

acontece

O ariano precisa manter sua calma, Desde o dia 21/
Fev, as dificuldades com o setor financeiro e dos re-
lacionamentos tendem a ficar sob seu controle. As 
emoções passam a ficar mais intensas e inesperadas. 
Muitas mudanças tendem a ocorrer, embora tudo es-
teja sob controle do nativo. Apesar disso, tende a ficar 
um pouco confuso por estas semanas.

O taurino deve se preparar para lidar com algumas 
limitações por estas semanas.  O momento pode traz-
er algumas dificuldades emocionais, algumas situa-
ções para serem resolvidas com sua saúde ou pode 
sentir forte sensação de solidão. O que a vida pode es-
tar tentando mostrar é que a impulsividade no agir ou 
no sentir pode não ser um bom caminho a se trilhar.

Continua a fase onde o nativo foca no progresso e 
ele facilmente aparece, aproveite, pois esta chegan-
do na fase final deste ciclo e o próximo irá exigir  
maior responsabilidade e postura perseverante. Bom 
momento para se inscrever em um curso de filoso-
fia ou metafísica.  Pessoas que venham de longe ou 
ligadas ao estrangeiro tendem a ajudar de alguma 
forma nesse progresso.

Grandes mudanças em sua vida profissional. É pos-
sível que o nativo tenha que ver sua postura de agir 
e sentir sendo reformada para melhorar as questões 
profissionais. Renove sua maneira de ser e de ver a 
vida. Profissão melhorando na medida em que muda 
sua visão interior Pode se sentir um pouco seco ou sem 
emotividade , mas é só uma fase. 

Continua a movimentação na vida afetiva. O leonino 
pode se ver envolvido em diversos relacionamentos e 
é provável que se envolva de forma inesperada, ou que 
se envolva em fofocas. Os outros irão mostrar que sua 
forma de ganhar dinheiro ou seu sustento precisa ser 
modificada para melhorar os ganhos. Gastos com só-
cios ou parceiro conjugal.

O virginiano pode se sentir um tanto quanto confuso 
em seu relacionamento íntimo. Pode achar que o(a) 
parceiro(a) não esteja atendendo suas necessidades 
pessoais. Seus sentimentos estão mudando com re-
lação a muitas coisas. Pode ser que o cônjuge sinta 
certo distanciamento do nativo. 

O nativo pode sentir que seu relacionamento está ten-
do muitas variações e instabilidades, mas ao mesmo 
tempo está estranhamente interessante. O libriano 
pode estar mais impaciente no trato social que antes, 
podendo se irritar de forma inesperada com os outros, 
principalmente com o sócio ou cônjuge por questões 
financeiras. Tenha calma.

Foco na saúde e no trabalho. O nativo pode precisar 
da ajuda de algum profissional da saúde ou ter que 
agir de alguma forma reformadora no trabalho.De 
qualquer forma, o momento pede para organizar sua 
maneira de agir com os outros, de sentir e de como 
trabalhar seus sentimentos em um relacionamento.

O sagitário tem pela frente dois anos de muita serie-
dade, concentração e foco em sua vida. Estas semanas 
não são adequadas ao estilo solto e despreocupado do 
sagitariano. Pelo contrário, o momento pede paciên-
cia e persistência para enfrentar as situações inespera-
das que podem ocorrer. 

Seu foco e suas atitudes estarão voltados aos assun-
tos do passado, sua família e seu lar chamam sua 
atenção e pode acabar se irritando com parentes. É 
possível estar começando um novo caminho. Mo-
mento propício para um término e um reinício. Pode 
se perceber muito mais sentimental

O aquariano estará se percebendo mais agora que em 
semanas anteriores. Esse é o momento que muito de 
sua personalidade é demonstrada através dos diver-
sos contatos que tendem a ocorrer, principalmente 
com pessoas de longe ou do estrangeiro. Filhos es-
tarão mais próximos do aquariano e de certo modo 
em foco na sua vida, por estas semanas.

Ainda sob o inferno astral o pisciano pode sentir que 
o momento não é muito bom para seus relacionamen-
tos, principalmente o conjugal. O ambiente de trab-
alho pode parecer um pouco confuso para o nativo 
por estes dias. Seu lar ou sua família pode estar sendo 
uma fonte de preocupação ou de tristeza.Busque man-
ter sua respiração sob controle 
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Variedade e inovação são as palavras que definem a Arriba Paleteria. 
A cada semana, novos sabores são lançados e tem agradado em cheio os 
amantes da sobremesa. Atualmente, a Arriba Paleteria conta com mais de 
70 sabores entre paletas frutadas, cremosas, recheadas, com cobertura e 
diet. “São picolés mexicanos que se diferenciam pela qualidade. Nossa 
fabricação é própria e caseira e os sabores agradam todo tipo de público”, 
explica a chef e matriarca da família, Miriam Macedo.

Em datas especiais, a criatividade e inspiração da Sra. Miriam resultam 
em combinações apetitosas feitas com carinho de quem ama fazer paletas. 
Para o Dia das Mães, a Arriba Paleteria conta com quatro novos sabores: 
Poço dos Desejos (leite condensado com chocowaffle e geleia de morango), 
Quatro Estações (baunilha com recheio de brigadeiro de chocolate branco e 
pedaços de morango), Camafeu e Pudim com caramelo, além das tradicio-
nais Sagu e Docinho da Vovó (paleta de leite em pó batido com chocolate 
e recheio de cocada caseira), uma das paletas mais pedidas na Arriba.

Na manhã do último sábado, dia 18, aconteceu a Eleição para presi-
dente do RotaKids Club de Indaiatuba. Por aclamação, foi eleito Gabriel 
Calazans Tonini Alves, que em seus agradecimentos emocionou a todos 
os presentes. Parabéns, Gabriel! Tenho certeza que você vai fazer um 
excelente trabalho. Logo em seguida, o pessoal do RotaKids dirigiram-se 
ao Caps 2 Indaiatuba, no bairro Pau Preto, onde instalaram uma linda revis-
teca, doação da Editora Abril ao clube das crianças, e também com vários 
livros doados pelo companheiro Romeu, do Rotary Club de Indaiatuba. 
Em seguida, como sempre, alguns membros foram almoçar no Lar São 
Francisco e comemorar o resultado das Eleições.

A tradicional Feijoada Solidária da Catedral do Chopp está cheia de 
novidades neste ano. A primeira delas acontece amanhã, dia 25, das 18h 
às 21 horas, com a realização especial da pré-venda dos convites. Somente 
neste dia, o convite estará à venda por R$ 150 e os clientes poderão de-
gustar deliciosos petiscos da casa enquanto retiram seus kits feijoada com 
sacola, camiseta, vale chopp e brindes dos patrocinadores Brahma, Ciroc, 
Bio Extratus, Gaspar Refrigeração e Pizzadoro. A Feijoada Solidária da 
Catedral do Chopp será realizada no dia 23 de maio.

De 1 a 3 de maio, a escola de dança Estúdio em Cena, de Indaiatuba, 
realiza a 6ª Imersão em Dança Contemporânea. São três dias totalmente 
dedicados à modalidade, nos quais os alunos vão entrar em contato com 
as diferentes técnicas a serem transmitidas por Edson Fernandes, Samuel 
Kavalerski e Alexandre Almeida, renomados profissionais da área.

O projeto da Imersão começou em 2010, quando a proprietária do 
Estúdio em Cena, Michelly Juste, idealizou oferecer um espaço no qual os 
bailarinos pudessem pensar, entender e vivenciar o estilo em suas diversas 
vertentes. Atualmente, em sua 6ª edição, a escola já reuniu 21 dos principais 
nomes da dança contemporânea do Brasil.

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers (IESC) inaugura na pró-
xima quinta-feira, dia 30, a partir das 14 horas, uma nova expansão do 
Shopping Center Iguatemi Campinas. Concebida sob um novo conceito 
de compras e de lazer, a ala contará com lojas inéditas na região, grandes 
marcas nacionais e aguardadas marcas internacionais, distribuídas em 19,9 
mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL). Com a ampliação, o 
Iguatemi Campinas, que foi o primeiro shopping construído no interior do 
País e completará 35 anos em 2015, se tornará um dos maiores complexos 
comerciais do País e o maior da rede Iguatemi, somando 106,7 mil metros 
quadrados de ABL.

Serão 104 novas lojas – duas âncoras, 79 satélites, um cinema, uma 
academia, cinco restaurantes e 16 operações de fast-food, em uma nova 
praça de alimentação. O empreendimento ainda terá mais 798 vagas de 
estacionamento, todas cobertas. A nova ala contará com três pavimentos 
de shopping e três subsolos de estacionamento.

Na noite da última sexta-feira, dia 17, iniciou-se a Festa das Frutas e 
Hortaliças de Indaiatuba e Região. Na festa houve exposição e vendas de 
produtos, frutas e hortaliças, e aconteceu também no sábado e domingo, 
dias 18 e 19, sendo que no último dia teve Almoço Beneficente para a 
Organização Não-Governamental (ONG) Bolha de Sabão. Também foi 
possível visitar a Fazendinha, com os mini animais.

Os alunos do 
terceiro semestre 
de Engenharia de 
Produção da Facul-
dade Max Planck 
estão à frente do 
projeto Max con-
tra a Dengue, que 
visa conscientizar 
a população sobre a importância do combate a dengue e quais as ações 
que a população precisa tomar para prevenir a proliferação do mosquito 
transmissor. 

Para garantir o sucesso da campanha, os estudantes passaram na última 
quarta-feira, dia 22, por um treinamento ministrado pelos agentes de Saúde 
da Prefeitura, que foi realizado no campus da instituição, para que amanhã, 
dia 25, estejam aptos a promover uma ação de conscientização voltada à 
população e que será realizada na Praça Dom Pedro I e em todo o entorno.

Mariana Carolina realizou na noite do último dia 15, o desfile da coleção 
Outono/Inverno de sua loja, além do lançamento da Revista da Capodarte, 
com apoio da Donna in Beauty.

Arriba Paleteria lança novos 
sabores de paletas em homenagem 
às mulheres e ao Dia das Mães

Bazar das Mães da Apae Indaiatuba

Imersão em Dança Contemporânea 
coloca Município em foco

Iguatemi Campinas inaugura expansão
Festa das Frutas e Hortaliças reuniu 
diversos expositores da cidade e região 

4ª Feira Construir no Pavilhão da ViberRotaKids - Eleição e Caps

Desfile da coleção Outono/Inverno 
na Mariana Carolina é um sucesso

Alunos de Engenharia promovem ação 
de conscientização contra a dengue 

A Associação de 
Pais e Amigos Excep-
cionais (Apae) de In-
daiatuba realiza mais 
uma edição do Bazar 
das Mães, que aconte-
cerá nos dias 1, 2 e 3 de 
maio (sexta, sábado e 

domingo), das 9 às 22 horas, no supermercado Pão de Açúcar Verde (Av. 
Presidente Vargas, 1.264). Estarão à venda no local, pelo Departamento 
de Eventos, produtos de artesanato em geral - peças em madeira, jogos 
de banho, peças bordadas para copa e cozinha; enfim, diversos itens para 
presentear as mães nesta data tão especial.

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba 
(AEAI) estará com seu stand na 4ª Feira Construir Indaiatuba e Região, a 
qual começa hoje, dia 24, e vai até domingo, dia 26, das 14h às 22 horas, 
no Pavilhão da Viber. 

Catedral do Chopp realiza pré-venda 
dos convites da 9° Feijoada Solidária
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infantil

Enrique se divertiu a beça com a equipe de recreação do Balacoba-
co Buffet Infantil

Enrique comemorou 8 anos no Balacobaco Buffet Infantil ao lado 
de seus pais, Douglas e Márcia, e toda sua família. O tema escolhi-
do foi Lego e sua festa foi realmente incrível

Colegios Cata-Vento e Ipec participam do projeto Clubinha Honda - Trânsito 
Amigo, de conscientizacão às regras de trânsito

Alunos dos colegios Cata-Vento e Ipec participando do 
projeto Clubinha Honda - Trânsito Amigo, de conscientiza-
ção das regras de trânsito

Os alunos do Objetivo, Pedro Luis Sposito Gozzi, Eder Sposito Fi-
lho e Giovanna Pereira de Oliveira durante atividade com massinha

Arthur

Helena

Victor do Nascimento Puentedura durante atividade no Objetivo

Dirce Sella e Elisângela Alves, proprietárias da Escola Infantil 
Lápis na Mão. Informe-se: 7813-8244 / 3825-1113

Páscoa da Escola Infantil Lápis 
na Mão, sucesso e muita alegria
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social & gastronomia

Bruno e Fabio no Restaurante MoquecaEliane, a aniversariante Clelia, Bete e Antonio, no Restaurante 
Moqueca

Nilson e Lilian no Restaurante Rincão GaúchoSelfie Mamma Mia Restaurante

Selfie Mamma Mia RestauranteSelfie Mamma Mia Restaurante

Jéssica, Caio e Enrique na Pizzaria SkinãoJoão, Marcelo Rosa e Pedro na Pizzaria Skinão

Luiz Fernando, Sabrina Saes, Josilane Silva e Vânia Fabri no 
Restaurante Dom Apollo

Elmo, Ana e Simone no Restaurante Dom Apollo



21AMais Expressão

A nova coleção Gardênia, 
da Center Noivas, traz a com-
binação perfeita das tendên-
cias da moda, com as melho-
res tradições do casamento, 
em modelos deslumbrantes. 
Só na A Nova Loja, você 
poderá conferir cada modelo, 
aquele perfeito, do jeitinho 
que você almeja, e ainda na 
opção venda ou aluguel. Cor-
ra para conferir. Você vai se 
encantar!

Na Olimaq, além das máquinas industriais e domésticas, você 
encontra linhas e todos acessórios necessários para o bom funciona-
mento para todos os tipos de máquinas de costura. Aproveite a pro-
moção de máquinas de costura semi-novas. Para presentear sua mãe 
é uma excelente opção. Ligue já no telefone 3935-3634. Imperdível!

A Nova Loja deseja felicidades aos noivos e agradece a pre-
ferência das damas Nicole e Gabriela e ao pajem Lucas.

Para decorar sua 
casa, não existe nada 
melhor que a Adelaide 
Decorações. Ela ofe-
rece papel de parede, 
cortinas, persianas, col-
chas, almofadas, além 
de pisos laminados, telas 
mosquiteiras e toldos. 
Que tal um presente bem 
legal para sua mãe. Tudo 
muito lindo!!!

A Vitorello, como sempre, 
está arrasando com a nova 
coleção Outono/Inverno, com 
moda jovem e festas até o 
XGG. Corra na loja para dar 
uma espiada, você vai amar!

Os momentos mais importantes de sua vida merecem come-
moração mais que especial. O Le Luh Eventos é a mais nova 
opção de Indaiatuba e região, estrutura completa para transformar 
seus eventos particulares ou corporativos, em momentos ines-
quecíveis, e ainda possui o espaço Le Luh Kids para aniversários 
de criança. Informe-se já no 3392-6063 ou 3017-0917. Você vai 
se encantar!

Arroz à Moda pre-
parado com frango des-
fiado, castanhas crocan-
tes, uva passa, canela e 
folhas de hortelã. Uma 
delícia, vá experimentar 
na Casa da Esfiha!

A Willie's Day 
Spa que oferece 
todos os tratamen-
tos de estética e o 
Dia da Noiva mais 
que inesquecível, 
agora atendente 
em novo ende-
reço:  Rua Dr. 
Oswaldo Cruz, 
917 - Fone: 3801-
1010. Agende seu 
horário!

Hoje, dia 24, Legião Urbana 
Cover. Amanhã, dia 25, Thales 
& Diego e Marcos Sá. Já no 
domingo, dia 26, Luiz Felipe 
& Adriano. Super atrações para 
você se divertir com os amigos. 
Imperdível!

A Marquinhos Tintas, este ano, foi eleita como a melhor loja 
de tintas, e Shirley e Marquinhos receberão novamente o Troféu 
"Frutos de Indaiá". Parabéns! 

A Adelaide Decorações,  
por dez anos consecutivos, 
foi eleita como a melhor loja 
de Cortinas/Decorações. Este 
ano Adelaide receberá o seu 
décimo Troféu "Frutos de 
Indaiá". Parabéns!

Karen Ildete Stahl Soler, 
proprietário da Espaço Cultu-
ral Stahl Soler, receberá este 
ano mais um troféu "Frutos de 
Indaiá". Parabéns!

Coleção Gardênia

Promoção de Máquinas de costura semi-novas

Presente 
para o Dia 
das Mães

Moda Jovem e Festa Salão de Festas

Arroz à Moda só na Casa da Esfiha

Estética/Dia da Noiva na Willi'es Day

Pepis Pizza Bar: lugar de muita badalação
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Cely Garcia celygarcia@maisexpressao.com.br

A Presidente da Bolha de Sa-
bão, Uilza Amaral, e as Crian-
ças da Instituição, na abertura 
da 5ª Festa das  Frutas e Hor-
taliças, com o prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB) 

Felicidades à nossa cliente Joana Marchioni, proprietária do Ateliê 
Majô, pelo seu aniversário; na foto com seu esposo Mauricio Marchioni

Com os netos Arthur Sigrist e Camila Narezzii

Com o filho Luis Carlos Lemos e a nora Ana Rita

Clientes sendo atendidos pelos plantonistas

Os proprietários Katya Florêncio e Rodrigo Rossato
As belas Arquitetas Priscila Reis Carvalho e Amanda Bolzan Schi-
midt da Prisma Arquitetura

Thalita e Rodrigo, os netos da Dulce Polizel Costa

Jordão e Láercio no Plantão que funcionou também no feriado 

Feijoada do Bem

Espagueteria Rossato

Aniversário Feirão de Imóveis

gente de expressão

A Creche Bento Quirino realiza 11ª Feijoada do Bem. O 
evento acontece no dia 16 de maio de 2015, no Giovannetti 
Cambuí - Rua Padre Vieira, 1.277, em Campinas. Das 12h às 
16 horas. Mais informações: (19) 3231-2831 e 3253-5777

Izabel Barreto Lemos completou mais uma primavera junto 
com a família

A Imobiliária Geralda Mota realizou um Feirão de Imóveis 
com até 30% de desconto

Agora Indaiatuba tem uma opção de almoço prática e 
deliciosa!!Espagueteria Rossato, o sabor da Europa mais perto 
de você!! 
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gente de expressãoAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Tamiris Anselmo, aluna do curso Pré-Vestibular Extensivo Manhã

Leonardo Costa Teato, aluno do curso Pré-vestibular Extensivo 
Manhã Rodin

Alunas do Terceirão Ana Carolina Makino, Júlia Pantin e Alice Lima 
Sampaio

Os líderes da Ginco, Henrique Campos, Luiz Eduardo de Queiroz, 
Ana Beatriz Martins e Iago Schreiner

Líderes da equipe Amarela da Ginco do Colégio Objetivo

Alunos das equipes da Ginco, do Colégio Objetivo, juntas durante  
o intervalo

Alunos da equipe Verde da Ginco no  Colégio Objetivo

Colegios Cata-Vento e Ipec participam do projeto Clubinha Honda - 
Trânsito Amigo, de conscientizacão as regras de transito

Pedrinho Rodrigues (esquerda) e Jônatas Barboza (direita) na 
Barbearia Cartola

Paty e seus amigos no Croasonho!! Venha com os seus amigos 
apreciar essa delícia! Avenida Presidente Kennedy, 756. Telefone 
(19) 2516-1015

Jônatas Barboza (esquerda) e Messias Gonçalves (direita) na 
Barbearia Cartola

Clientes queridas da Skillpy, comprando as melhores calças jeans! 
Venha aproveitar você também: Via Ezequiel Mantoanelli, 51. Tele-
fone para contato (19) 3801-0035 ou 3816-0317

Coquetel Suzzara - Nova Coleção
Recebemos um convite mais que especial, para o coquetel 

da Suzzara! Lindos e maravilhosos sapatos da nova coleção de 
inverno. O melhor da moda brasileira. Participações especiais 
da Gê beleza e Katy Garcia.
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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

AP0710 64,50 M² - RES. VERCELLI
2 DORM., SENDO 1 ST. C/ AC, BHº SOCIAL, VARAN-
DA GOURMET C/ CHURRASQ., COZ. AMERICANA 
PLANEJ., SALA 2 AMB., AS, 1 VG. R$ 308.000,00

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

SO0376 – 105,00 M² - COND. CASA BELA
3 DORM., SENDO 1 SUÍTE, SALA 2 AMB., LAVABO, 
, COZ. PLANEJ., AS PLANEJ., AQ. SOLAR, QUINTAL 
COM PAISAGISMO., 2 VG. R$ 500.000,00

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

SO0489 - 165 m² - COND. VILLAGIO DI ITAICI
3 ST. SENDO 2 COM CLOSET, SALA 2 AMB., SACADA, 
SALA TV COM W.C, COZ. C/ ARM.,  ÁREA DE SERV., 
ÁREA GOURMET, 4 VG. R$ 3.100,00 + 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 SOCIAL, 
SALA 2 AMB., VARANDA, COZ., PLANEJ., ÁREA DE 
SERV., QUINTAL, DIVERSAS VG, CX. D'AGUA (7 MIL l). 
R$ 2.200,00 + Cond. + IPTU

CH0006 – 3000 m² - COND. VALE DAS LARANJEIRAS
4 ST., LAVABO, SALA 2 AMB., COZ., ÁREA DE SERV., 
DORM. EMP., QUINTAL,  4, PORTARIA 24H. R$ 3.000,00 
+ Cond. + IPTU

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

AP0712 - 67 m² - COND. VANDO
2 DORM., SALA, SACADA, BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA 
DE SERV., 1 VG. R$ 1.200,00 + 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

CA0382 - 250 m² - JD. PORTAL DO SOL
2 DORM., BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 2.000,00 
+ 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

CA0149 - 300 m² - JD. ESPLANADA
3 STS., SENDO 1 PLANEJ., SALA 2 AMB., JD INVERNO, LAVABO, 
COZ. PLANEJ., 2 ÁREAS DE SERV., QUINTAL, EDIC C/ CHUR-
RASQ., BHº EXTERNO E QUARTINHO, 4 VG. R$ 3.000,00+ IPTU
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AP01470 CIDADE NOVA - APTOS NOVOS AU.80m² E 83m² - 3 
DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS 
/ FINANCIADO PELA CAIXA / ENTRADA + PARCELAS / FASE 
FINAL DE ACABAMENTO / MENOR PREÇO DO m² DA CIDADE

CA09633 JD.PAULISTA II - AT.150m² AC.90m² 
- 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 

VAGAS. R$ 1.300,00 + IPTU

CA09988 CENTRO - AT.440m² AC.141m² - 4 
SALAS / RECEPÇÃO / COZ. / WC / AS / GAR. 

R$ 1.600,00 + IPTU

CA06333 JD.TANCREDO NEVES - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 

R$ 1.000,00 + IPTU

CA08538 JD.KIOTO - AT.125m² AC.106m² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 2WC / AS / 

GAR.2 VAGAS. R$ 1.400,00 + IPTU

CA09917 CIDADE NOVA - AC.100m² - 2 
DORM. / SALA / COZ. / COPA / WC /  AS / EDI-

CULA / CHUR. / GAR. R$ 2.000,00 + IPTU

CA09984 JD.DO SOL - 2 DORM. / SALA / COPA 
/ COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.100,00 

+ IPTU

CA09933 JD.SEVILHA - 2 DORM.(1 COM 
ARM. + SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. / WC 
/ AS / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 1.500,00 + 

IPTU

CA10016 CIDADE NOVA I - AT.360m² AC.280m² - 3 
DORM. + ARM.EMBUT.(2 SUITES / 1 COM HIDRO) / 3 
SALAS / COZ.PLANEJ. / COPA / WC / AS / EDICULA / 

WC EXT. / GAR.2+2 VAGAS. R$ 2.500,00 + IPTU

CA08576 JD.SEVILHA - AU.65m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 1.150,00 + COND. + IPTU

CA10030 COND.VILA REAL - AC.80m² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ / COPA 
/ WC. / AS / PORTÃO ELET. / GAR. R$ 1.500,00 + 

COND. + IPTU

CA09972 PORTAL DE ITAICI - AT.360m² 
AC.200m² - 3 DORM.(2 SUITES) / SALA 2 AMB. / 
COZ. / 2WC / AS / EDÍCULA / CHUR. / PISCINA / 
GAR.2+2 VAGAS. R$ 4.000,00 + COND. + IPTU
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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 – 2dor-
ms, 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, chueeasquei-
ra, 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, churrasqueira, portão eletrô-
nico, garagem para 2 carros.
COD.376 – VL.SUIÇA –R$950 MIL -  3dorms(1st com 
closet), sala de estar, jantar, tv, coz. c/ armários, dis-
pensa, lavanderia, wc, piscina, churrasqueira, garagem.
COD.378 – JD.DOS COLIBRIS – R$340MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia coberta, chur-
rasqueira, garagem, portão eletrônico
COD.403 – VL.SUIÇA – R$830 MIL – 4dorms(3sts com 
a/e), sala de estar, jantar, TV, copa, coz, lavabo, wc, edí-
cula, churrasqueira, portão eletrônico, quintal, garagem.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

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

CIDADE NOVA – R$3 MIL – COMERCIAL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, quintal, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia.
JD.MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 3dorms
JD.TROPICAL – R$1.400,00 – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala 2 ambientes, coz, 2 wc, lavanderia, garagem. 
SOBRADO.
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 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
CIDADE NOVA – R$850,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm, 1 quarti-
nho, 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.
JD.JEQUITIBÁ – R$1.000,00 – 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.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambien-
tes, coz planejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas 
de garagem.

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

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

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 30m², wc, 
bancada com armários e espelho.
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.372 – MONTREAL- R$400 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana integrada com área gourmet, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 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 FINANCIÁ-
VEIS – 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, churras-
queira, 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
COD.752 –  JD.LARANJAIS –  R$750 MIL – 
4dorms(1st), sala de estar, jantar, tv, copa, coz, la-
vabo, hall de entrada, varanda, lavanderia, escritorio, 
dispensa, edícula, churrasqueira, portão eletronico,   
garagem, pomar, poço artesiano

CA00857- VL. AVAI: 200M² AT. 165M² AC. 
3 dorms s/ 1 suite , sala 2 amb. Coz. Pla-
nejada, WC,  lavabo, despensa, campo de 
fut. Pisc. Churrsq. Área gourmet. Garagem 
2 vagas. R$550.000,00

CHÁCARAS
CH00223- ITAICI: 1500M² AT. 370M² AC. 3 
dorms s/ 1 suite, sala, coz. Copa,  WC,  la-
vabo,  edícula, campo de fut. R$900.000,00
CH00252- ITAICI: 2000M² AT. 400M² AC. 
3 dorms s/ 3 suites, sala, coz. Planejada, 
lavand. Lavabo, pisc. Churrsq. Garagem 1 
vaga. R$1.500.000,00
TE00196- COMUNIDADE DO FAROL 
(Próx. Ao Vale do Sol. Obs: Chácara só 
terra): 1000M² R$110.000,00
TE00201- MONTE MOR (Obs: Chácara só 
terra: 1000M² R$85.000,00

TERRENOS
TE00203- CONDOM. MANTOVA: 204M² 
AT. R$125.000,00
TE00206- CONDOM. MANTOVA: 227M² 
AT R$165.000,00
TE00207- JD. MARITACAS: 168M² AT. 
R$108.000,00

AP00185- JD. NOVA INDAIÁ: 66M² AC. 
3 dorms, WC, coz. Planejada, sala, copa, 
garagem 1 vaga, pisc. Elevador, churrsq. 
R$300.000,00

APARTAMENTO
AP00189- JD. POMPÉIA: 85M² AC. 3 
dorms s/ 1 suite, sala 2 amb. Coz. Área de 
serviço, WC, garagem 2 vagas, salão de 
festa, Home cinema, pisc. e churrsq. R$ 
470.000,00
AP00183- JD. POMPÉIA: 91M² AC. 3 dorms 
s/ 1 suite, sala, coz. WC, lavabo, garagem 
2 vagas, sala de jogos, campo de fut. Pisc. 
Churrsq. + forno de pizza. R$ 480.000,00

TEMOS VARIOS SALÕES E GALPÕES 
COMERCIAS CONFIRA!!! 

ESTAMOS CADASTRANDO 
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO - 3016-2888

AP00186: JD. PAU PRETO: 64M² AC. 2 
dorms. Sala, coz. Lavand. Wc, Pisc. Salão de 
festas e Garagem 1 vaga R$ 279.000,00

CASAS EM BAIRROS
CA00813- VL. SUIÇA: 300M² AT. 170M² AC. 
3 dorms s/ 2 suites , sala, coz. c/ ilha e armá-
rios, wc, despensa, escritório, edícula, pisc. 
Churrsq. Garagem 4 vagas. R$ 630.000,00
CA00802- JD. MONTE VERDE: 125M² AT. 
110M² AC. 3 dorms s/ 1 suíte, sala, WC, coz. 
Lavand. Garagem com 2 vagas. R$360.000,00
CA00860- JD. MORADA DO SOL: 250M² AT. 
350M² AC. 2 dorms s/ 1 suite. Sala, coz. La-
vand. WC. Dormit. De Empreg. Churrsq. (Uma 
casa no fundo c/ 1 dorm. Sala, coz. Alugada! 
+ Um salão comercial na frente Alugado!) 
R$700.000,00

CASAS EM CONDOMINIO
CA00837- JD. AMSTALDEN: 358M² AT. 
307M² AC. 4 Dorms s/ 4 suítes s/ 1 c/ closet e 
hidro, sala 3 amb. Cozinha planejada, lavand. 
Wc, lavabo, despensa, escritório, portão 
eletrônico, quarto despejo,  ar condicionado, 
dorm. de empreg. Pisc. Churrsq. varanda, jd. 
de inverno, garagem 4 vagas. R$ 1.500.000,00

OPORTUNIDADE
TE00204- JD. DOS LAGOS: 732M² AT. 
R$300.000,00
TE00057- JD. BELA VISTA: 250M² AT. 
R$ 160.000,00

LOCAÇÃO
CASA JD. ANDROVAND: 2 dorms s/ 1 
suite, sala, coz. Americana, WC, lavand. 
Garagem 2 vagas. R$1.000,00
CASA JD. MORUMBI: 3 dorms, sala, 
coz. Wc, lavand. Garagem 2 vagas. 
R$1.300,00
APTº SPAZIO ILUMINARE: 3 dorms, 
sala, 2 wc, coz. Planejada c/ cooktop, 1 
vaga. R$1.450,00
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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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CASAS

Cond. Santa Clara (Sobrado) – R$ 1.490.000,00 – AT: 
450m² AC: 345m² - Piso Sup. 03 suítes. Piso Inf. 02 
suítes, sala 02 ambientes, cozinha, A.S., churrasqueira, 
piscina, garagem p/ 04 carros.
Cond. Esplendor – R$ 1.200.000,00 – AT: 300m² AC: 
190m² - 03 suítes, sala de estar, sala de jantar, área de 
luz, lavabo, cozinha ampla, área gourmet, piscina, WC 
externo, garagem para 02 carros, jardim.
Cond. Maria Dulce – R$ 750.000,00 – AT: 300m² AC: 
190m² - 03 suítes, sala, lavabo, cozinha, área gourmet, 
churrasqueira, piscina, garagem p/ 02 carros.
Cond. Portal dos Ipês - R$ 750.000,00 - AT: 300m² 
AC: 171m² - 03 dorms (01 suíte master), Wc, sala estar/
jantar, lavabo, wc externo, cozinha, despensa, A.S., 
área gourmet, garagem p/ 04 carros.
Cond. Ekko Houses (Sobrado) – R$ 480.000,00 – AC: 
125m² - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha planejada, 
wc, lavabo, A.S, área de churrasqueira, SPA, garagem 
p/ 02 carros.
Cond. Villagio de Itaici - R$ 477.000,00 - AT: 150m² 
AC: 110m² - 03 dorms (01 suíte), cozinha americana, 
sala 02 ambientes, churrasqueira, quintal, garagem 
para 02 carros.
Cond. Montreal Residence – R$ 450.000,00 – AT: 
150m² AC: 115m² - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha, 
lavabo, churrasqueira, A.S, garagem. 
Jd. Esplanada - R$ 380.000,00 - AT: 300m² AC: 64m² 
- Edícula com 03 cômodos: dorm, cozinha, wc, varanda.
Jd. Regente – R$ 333.000,00 – AT: 125m² AC: 85m² 
- 03 dorms (1 suíte), wc, sala, cozinha americana, A.S, 
garagem. Ac. financiamento
Jd. Colibris – R$ 270.000,00 – AT: 150m² AC: 80m² - 
02 dorms, sala conjugada, cozinha planejada, wc, A.S., 
área de churrasqueira, garagem coberta.
Jardim Regina – R$ 270.000,00 – AT: 265m² AC: 
90m² - 02 dorms, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 02 carros. Ac. Imóvel 
Tancredo Neves – R$ 135.000,00 – AT: 130m² AC: 
60m² - 02 dorms, sala, cozinha, WC, garagem.

APARTAMENTOS

Ed. Central Park – R$ 750.000,00 – A.U: 107m² - 03 
dorms (01 suíte c/ closet), WC, sala 02 ambs., A.S, 
escritório, cozinha planejada, 02 vagas na garagem.
Ed. Pátio Andaluz – R$ 450.000,00 – A.U: 84m² - 03 
dorms (01 suíte), wc, cozinha, sala de estar e jantar, 
A.S, 02 vagas na garagem.
Cond. Res. Ravena – R$ 330.000,00 – A.U: 75m² - 03 
dorms (01 suíte), sala, cozinha, A.S, garagem.
Res. Célia (Jd. Regente) – R$ 260.000,00 – A.U: 67m² 
- 02 dorms (01 suíte), wc, sala 02 ambs. c/ varanda, 
cozinha, A.S. c/ varanda, 01 vaga na garagem.

TERRENOS

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

Cond. Santa Clara – AT: 450m² - R$ 430.000,00
Rec. Internacional de Viracopos – AT: 5.840m² - R$ 
370.000,00
Vale do Sol - AT: 1.000 - R$ 250.000,00
Cond. Jardim Maringá – AT: 320m² - R$ 220.000,00
Cond. Residencial Viena – AT: 250m² - R$ 160.000,00
Jd. Veneza – AT: 150m² - R$ 110.000,00
Cond. Jardins do Império – AT: 150m² - R$ 110.000,00
Jd. Dos Colibris – AT: 150m² - R$ 116.000,00
Jd. Veneza – AT: 150m² - R$ 78.000,00 + parcelas R$ 
1.372,00 (Aceita carro)

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

CHÁCARAS

Jardins de Itaici - R$ 1.100.000,00 - AT: 4.000 AC: 
1.000 - 03 dorms (02 suítes), sala, cozinha, área de 
serviço, área gormet, salão de festas com 02 wc, pai-
sagismo, playground, campo, piscina, poço artesiano, 
casa de hóspedes.
Cond. Vale das Laranjeiras – R$ 900.000,00 – AT: 
3.000m² AC: 280m2 – 04 suítes com armários, sala 
02 ambs., cozinha planejada, despensa, A.S, garagem 
coberta 02 carros, pomar.
Sítio Elias Fausto – R$ 850.000,00 – AT: 32.000m² - 
Casa sede, salão de festas, casa de caseiro, lago. Ac. 
Permuta em imóvel de Indaiatuba.
Terras de Itaici – R$ 650.000,00 – AT.: 1.000m² AC.: 
205m² - 03 dorms (2 Suítes), cozinha, sala de estar, 
sala de jantar, wc, piscina, área gourmet c/ churrasueira, 
pomar, garagem.
Colinas I – R$ 480.000,00 – AT:1.000m² AC: 250m² - 
03 dorms (01 suíte), sala, coz.,A.S, varanda e garagem.
Mosteiro de Itaici – R$ 450.000,00 – AT: 2.500,00 AC: 
90m² – 01 dorm (01 suíte), sala, sala de jantar, cozinha, 
escritório, garagem.

LOCAÇÃO

-Imóveis Residenciais-

Casa (Sobrado) - Cond. Portal de Itaici - R$ 5.500,00 
- 04 dorms (01 suíte master), wc social, cozinha mobi-
liada, sala de jantar, sala 02 ambientes, AS, piscina, 
churrasqueira, garagem.
Casa (Sobrado) Cond. Amstalden – R$ 5.500,00 + 
cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte master c/ armários), 
sala 02 ambs., cozinha, área gourmet c/ churrasqueira, 
piscina, garagem.
Casa (Sobrado) - Cond. Vila Romana - R$ 5.500,00 
- 03 dorms (01 suíte), wc social, sala de estar, sala de 
jantar, sala de TV, escritório, cozinha planejada, AS, 
garagem para 02 carros.
Casa – Cond. Terra Magna – R$ 3.800,00 + cond. + 
IPTU – 03 dorms (02 suítes), sala 02 ambientes, cozi-
nha, lavabo, A.S, piscina, garagem p/ 02 carros.
Casa – Chácaras Areal – R$ 3.500,00 - 03 dorms (01 
suíte master), 02 salas, cozinha planejada c/ despensa, 
sauna, lavanderia e garagem.

Chácara - Jardins de Itaici - R$ 3.200,00 + IPTU - 
03 dorms (02 suítes), sala, cozinha, área de serviço, 
área gormet, salão de festas com 02 wc, paisagismo, 
playground, campo, piscina, poço artesiano, casa de 
hóspedes.
Chácara – Cond. Vale das Laranjeiras – R$ 3.000,00 
+ cond. + IPTU – 04 suítes com armários, sala 02 
ambs., cozinha planejada, despensa, A.S, garagem 
coberta 02 carros, pomar.
Casa (Sobrado) – Cond. Villagio de Itaici – R$ 
2.700,00 + cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte), sala 
de estar, sala de jantar, cozinha planejada, escritório, 
área gourmet, garagem p/ 02 garagem.
Casa – Cond. Villagio de Itaici – R$ 2.450,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte máster), sala 02 ambs., 
cozinha mobiliada, área de churrasqueira, garagem p/ 
02 carros.
Casa – Cond. Green Village – R$ 2.450,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte c/ closet), WC, escritório, 
sala estar/jantar, cozinha, lavabo, espaço gourmet, 
piscina, A.S, garagem.
Casa (Sobrado)  – Jd. Bela Vista – R$ 2.200,00 + 
cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte), 02 vagas na 
garagem.
Casa - Cond. Res. da Lagoa - R$ 1.900,00 + cond. 
+ IPTU - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha planejada, 
A.S., garagem.
Casa – Jardim Brasil – R$ 1.700,00 + IPTU – 04 dorms, 
WC, escritório, sala 02 ambs., copa e cozinha, edícula, 
02 vagas na garagem.
Apartamento - Ed. Spazio Livenza - R$ 1.800,00 
+ cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte), 02 vagas na 
garagem. 
Casa - Jd. São Francisco - R$ 1.350,00 + IPTU - 03 
dorms (01 suíte), wc social, cozinha, churrasqueira, AS, 
garagem para 02 carros.
Apartamento – Ed. Piazza di Fiori – R$ 1.300,00 + 
cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte), 02 vagas cobertas 
na garagem.
Apartamento – Ed. Ana Maria – R$ 1.200,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte), WC planejado, cozinha 
planejada, sala 02 ambs., varanda gourmet, 02 vagas 
cobertas na garagem.
Apartamento – Res. Ana Maria – R$ 1.200,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte), 02 vagas cobertas na 
garagem.
Apartamento – Cond. Solar dos Girassóis – R$ 
900,00 + Cond. + IPTU – 02 dorms, WC, cozinha, A.S 
e 01 vaga na garagem.

-Imóveis Comerciais-

Galpão Industrial – Rec. Campestre Jóia – R$ 
2.500,00 + IPTU – AC: 162,01 – 01 escritório, WC, 
refeitório e salão.
Casa Comercial - Centro - R$ 6.100,00 + IPTU - Re-
cepção ampla, 05 salas, 02 wcs, cozinha, área externa 
ampla.
Salão Comercial – Centro – R$ 7.000,00 + IPTU – AC: 
339,25m² - Salão com 03 wc na parte inferior + 02 wc 
no mesanino.
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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.

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

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 (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 – CASA C/ 
METRAGEM MAIOR QUE AS DEMAIS UNIDADES - R$ 3.300,00 + COND + 
IPTU – COND. JD. DOS AROMAS – CA06924.

LANÇAMENTO: Lotes com parcelas que 
cabem no seu bolso!

Apartamentos prontos para morar!!! 
Consulte-nos!

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

03 DORMS (01 SUÍTE), COZ. PLANEJADA E GARAGEM (02 VAGAS) 
- R$ 1.800,00 + COND + IPTU – ED. PÁTIO ANDALUZ – AP00747.

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.

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$ 2.100,00 + 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.

GALPÕES INDUSTRIAIS

GALPÃO A/C 240 M², RECEPÇÃO, ESCRITÓRIO E 02 WCS - R$ 
4.500,00 + IPTU – JD. SANTA CRUZ - GL00274.

GALPÃO A/C 331 M ², COZINHA, RECEPÇÃO, ESCRITÓRIO E 
MEZANINO  - R$ 5.000,00 + IPTU – DIST. RECREIO CAMPESTRE 
JÓIA - GL00264.

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

GALPÃO A/C 1.036,31M², A/F 670,00M², A/T 1.201,71M² , PÉ DIREITO 
DE 8,15M, MEZANINO DE 200,92M² E MAIS DEPENDÊNCIAS - R$ 
17.620,00 – DIST. JOÃO NAREZZI - GL00221.



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 Mecânica

Assessoria Contábil e Empresarial

Beleza

Celular DecoraçõesConfeitaria Decorações

Educação Infantil Elétrica EventosDentista
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Ferro Velho Imobiliária

Lanches

Jóias

Moda Feminina Moda Feminina

Padaria

Lavanderia

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional

Papelaria Pet Shop Pousada Litoral Norte

Projetos Poços Artesianos Restaurante
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Tintas

Veterinária

Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e InternetSegurança Patrimonial

RestauranteRestaurante

Restaurante

Restaurante

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.
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AJUDANTE GERAL/JARDINEIRO: Manuten-
ção Predial ( hidráulica, limpeza de calhas, 
limpeza de grelhas, pintura, impermeabilização 
de piso, troca de lâmpadas, limpeza de toldo, 
calhas, e tudo o que precisar de conserto 
na propriedade) Jardinagem ( cortar grama, 
podar, cuidar de canteiros de flores, adubação, 
aplicação de veneno,limpeza de árvores e 
palmeiras, etc.)
AJUDANTE DE PRODUÇÃO:Com experiência 
em executar tarefas que necessitam de grande 
esforço físico.
ANALISTA PROGRAMADOR PHP:Graduado 
em Sistemas de Informação ou áreas afins. 
Experiência comprovada em Orientação a 
Objetos. Arquitetura MVC, Design Patterns, 
Comunicação por JSON, Acesso a banco 
de dados MS SQL Server, Programação em 
Transact-SQL.SELECT / INSERT / DELETE 
/ UPDATE.JOINs. Criação de Views e Stored 
Procedures. Conceitos de índices e melhoria de 
desempenho de consultas. Engenharia baseada 
em serviços.Desenvolvimento de camada de 
serviços com JSON.Arquitetura DDD.
AUXILIAR DE COZINHA:Para atuar em res-
taurante, no preparo de saladas, guarnições e 
auxilio ao Cozinheiro.
CAMAREIRA:Experiência em Hotelaria, arru-
mação e limpeza. Disponibilidade de horário, 
uma folga na semana, sendo um domingo 
no mês.
CONSULTOR DE FUNDAMENTOS EDU-
CACIONAIS: Ensino Superior completo em 
comunicação, licenciatura ou bacharelado 
nas áreas de Letras, Linguística, Pedagogia, 
Sociologia e afins (campos educacionais diver-
sos), administração de empresas ou marketing. 
Conhecimentos gerais sobre EAD, educação 
formal, educação corporativa e tendências do 
mercado educacional. elaboração de textos 
diversos, especialmente, instrutivos, diretivos, 
procedimentais e conceituais. construir matriz 
de cursos e/ou planos de aula Disponibilidade 
para viagens.  Conhecimentos em técnicas de 
pesquisa qualitativa e quantitativa, em análise 
do discurso e análise de conteúdo, em Andra-
gogia, heutagogia e semiótica
CONTADOR: Experiência no Ramo de Presta-
ção de Serviços será um diferencial, desejável 
conhecimento em lucro presumido... Ensino 
Superior Completo e CRC - ativo.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO:Experiência 
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.
ESTOQUISTA: Com Ensino Médio Completo, 
experiência com a rotina e organização de 
estoque. 
OPERADOR CNC/DOBRADEIRA: Vasto 
conhecimento em operação de CNC/DO-
BRADEIRA.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, dobra 
e polimento do aço, serigrafia, inspeção de 
qualidade, conferencia de medidas, lapidação e 
polimento de vidros, corte policarbonato, corte e 
lixamento de peça em vidro, pré-forno.
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM: Gra-
duado em Letras, Linguística, Educação, 
Comunicação ou áreas afins.Experiência prévia 
com EAD, plataformas de ensino.Conhecimento 
de diferentes perspectivas teóricas sobre 
ensino e aprendizagem. Domínio das regras 
gramaticais e nova ortografia. Conhecimento 
em Excel, Word, Power-point, facilidade com 
navegadores como Chrome e Explorer. Faci-
lidade para entender e transitar por diferentes 
gêneros discursivos. 
PNE:Possuir Laudo Medico para atuar como 
auxiliar de Produção.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INJETO-
RAS:Conhecimento em manutenções corretivas 
e preventivas de injetoras. Conhecimento 
sistemas elétricos e eletrônicos, mecânicos, 
hidráulicos e pneumáticos, robôs e sistemas 
automáticos. Conhecimento do Sistema de 
Qualidade, incluindo normas ISO/TS 16949.
Disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Salto/Indaiatuba. 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:-
Conhecimento em sistema de Gestão Ambien-
tal, será diferencial conhecimento na  ISO TS 
16949 e OHSAS 18001).Primeiros Socorros, 
Conhecimento 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 horário. 
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.
AJUDANTE DE ELÉTRICA – Possuir curso do 
SENAI ou equivalente. Residir em Indaiatuba. 
Vivencia na função.
AUXILIAR ADM / RECEPÇÃO - Superior ou Téc-
nico 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.
ELETRICISTA INDUSTRIAL – Possuir experiên-
cia na função e curso do Senai ou equivalente. 
Possuir NR 10. Disponibilidade de horários.
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência em 
extrusora balão. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
– Possuir curso de metrologia, Leitura e inter-
pretação de desenho ou cursos nas áreas de 
Mecânica, Mecatrônica ou Automação Industrial. 
Possuir experiência em produção. Disponibilida-
de de horário. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Ensino médio 
completo. Possuir curso de Operador de Empi-
lhadeira. Experiência na função. Disponibilidade 
para trabalhar aos sábados e em turnos.
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 com-
provada 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 conhecimentos 
em Informática. Possuir habilitação categoria B / 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Ensino Médio 
Completo/ Possuir experiência em manutenção 
de equipamentos e máquinas, conhecimento em 
Manutenção predial ( Hidráulica e Tubulações ).
OPERADOR DE 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 / 
Disponibilidade de horário / Residir em Indaiatuba
POLIDOR – Com experiência na função / Residir 
em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência / Básico em Informática / Para 
trabalhar em posto de saúde e hospital. 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, chur-
rasqueira com pia, 04 vagas de 
garagem (sendo 02 cobertas). 
Condomínio com Infraestrutura 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, churras-
queira com pia, 03 vagas de gara-
gem. Planejados na cozinha, chur-
rasqueira e WCs.  Condomínio com, 
segurança 24 horas, salão de fes-
tas, 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 ga-
ragem. 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, churras-
queira com pia, 03 vagas de gara-
gem. Planejado na cozinha e WCs. 
Segurança 24 horas, salão de fes-
tas, campo de futebol, churrasquei-
ra e playground.**R$470.000,00. 
Tel:  3392-9089/ 97404-6954/ 
98123-0005
CA0089 - 03 dormitórios (sendo 
01 suíte), sala 02 ambientes, WC 
social, cozinha, lavanderia, chur-
rasqueira com pia, 04 vagas de 
garagem. Aquecimento solar, por-
celanato, Condomínio com salão de 
festas, churrasqueiras, campo de 
futebol, playground, segurança 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 per-
muta 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. Lagoa - 03 dorms (01 
suíte com armário, cozinha, AS 
planejadas, lavabo, wc social, 
garagem para 02 carros, quarto de 
despejo, churrasqueira, cond. com 
área de lazer completa - VENDA: 
R$ 450.000,00 - LOCAÇÃO R$ 
2.600,00 (incluso cond.). F: Dalva 
(19) 99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com 

Cond. Montreal - OPORTUNIDA-
DE - Casa no Cond. Montreal R$ 
420.000,00 - 3 D., sendo 1 suite, 1 
banheiro, sala e 2 vagas de garag. - 
AT 150 m² AC 104m² F. 98372-0000
Cond. Montreal Residence - Casa 
c/ 03 dorms (01 suíte), todos com 
armário, cozinha planejada, chur-
rasqueira – 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, despensa – R$ 550.000,00 a 
vista (Aceita Proposta. F: Rafaela 
(19) 98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com 
Cond. Portal das Acácias - 3 D., 
sendo 1 suíte máster, todas com 
saca, 1 wc social, lavabo, área de 
luz, coz. americana, sala 2 amb., 2 
vagas de garag. -  R$ 580.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, 
sendo uma com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos, (2 cobertos), 
edícula com churrasq. sendo uma 
com closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com espaço 
para construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000
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 Comercial:  Av. Pres. 
Vargas AT: 780m² AC: 760m² R$ 
3.000,000,00. F. 3885-3538/ 98854-
9454
Itamaracá: 2 dorm, sala, coz, wc 
social, lava nos fundos garagem co-
berta. 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, localização privileg. Opor-
tunidade única R$ 290.000,00 
Ac. financ. F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Jd. Colibris - R$ 250.000 á vista 
ou R$ 180.000 e transfere dívida - 
Casa com 2 D., sala, cozinha, wc, 
garag. p/ 3 carros, e espaço para 
construir. Aceita troca por apto ou 
terreno em Indaiatuba F. 3935-1142/ 
99113-7429
Jd. Colonial: Linda casa, 3 dormitó-
rios 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. Eldorado - R$ 270.000,00 2 D., 
sala , coz. planejada, banheiro F. 
98144-9224
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 condo-
mínio em Indaiatuba. F. 3935-1142/ 
99113-7429

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: 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 
dormitórios, 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 
fundos 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.
corretora@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., edícula com wc fechada 
em vidro, 4 vaga, AC 230 m² At 367 
m² F. 98372-0000

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 chá-
cara) 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 
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 so-
cial,  lavand., garag. p/ 02 autos + 
edícula nos os fundos c/ 01 cômodo 
e WC, + pequeno salão na frente, 
R$ 350.000, 00.aceita financ. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                                       
Morada do Sol - Casa(nova) -  01 
dorm, sala, cozinha, wc social, 
quintal, garagem descoberta para 
02 carros - R$ 200.000,00 (Aceita 
financiamento). F: Dalva (19) 99279-
6709 dalva.corretora@hotmail.com 
Morada do Sol CA02481 - Terreno 
250m²  casa 1. 02dorm, 02wc, 
sala, coz, a.s, amplo quintal e ga-
ragem. 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: lote de 250m² - 1 
dorm, sala e coz. Amplo espaço 
na frente. R$ 220 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis

Salto Jd. Eldorado: 4 casas sendo 
2 dorm, sala, coz e wc social gara 
para 1 carro em cada casa, tudo 
individualizado. 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 
jantar, cozinha planejada, lavan-
deria, WC social, lavabo, espaço 
gourmet, quintal. Condomínio com 
salão de festas, piscina adulto e 
infantil, fitness, segurança 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 ho-
ras, 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). Con-
domínio com segurança 24hs, salão 
de festas, piscina adulto e infantil, 
fitness. **R$570.000,00. Tel: 3392-
9089/ 97404-6954/ 98123-0005
Vendo casa 3 dorms (1 suíte), cozi-
nha americana, quintal e garagem p/ 
2 carros - a/t 150 m² e a/c 83 m² - pé 
direito de 3,5 m, piso em porcela-
nato - R$ 312.000,00 - Jardim dos 
Colibris - Aceito financiamento 
e terreno como parte de paga-
mento – Tratar com Osvaldo (19) 
9.9135-6417
Vendo casa com 3 dorms (1 suíte 
c/ closet e hidro),  2 salas, lavabo, 
cozinha planejada, despensa, pis-
cina, 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 Finan-
ciamento - Contato: Wagner (19) 
7805-3776
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 

Vendo Casa no Condomínio Vila 
das Palmeiras com 2 dormitórios, 
sala de tv, sala de jantar, cozinha 
planejada, área de serviço e gara-
gem - A/T 181,68 M² E A/C 59,61 
M² - Condomínio Com Área De 
Lazer - R$ 385.000,00 - Aceito Fi-
nanciamento  - Tratar Com Fabiane 
(19) 9.9976-9814
Vila Avaí – 03 suites, lavabo sala 02 
ambientes, cozinha, área de serviço. 
R$ 470.000,00. F: (19) 99279-1177 
ou 7822-8438

Cond. Fechado Casa Bella - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 3D.(Sendo 
1 suíte c/ armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, churrasq, 2 
vagas de garag. R$ 2.300,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948
Villagio D`Amore - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. (sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Casa em Cond. em frente ao Polo 
Shopping c/ 3 D., sendo 1 suíte, sala, 
coz, WC, garag. R$ 1.600,00 + Cond 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Casa toda mobiliada em Cond. 
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 comer-
cial, 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 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$1.500,00 + cond. e 
IPTU F. 7829.3854 Id 55*94*16871
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., wc, 
garag., independente R$ 1000,00 
F. 3935-1142/ 99113-7429
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
Jd. Esplanada - CA0149 - 300 m² - 3 
sts. (1 planej. e ar), escrit, sala 2 amb, 
área de luz, WC, cz. planej., AS, quin-
tal, 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 garag. R$ 4.500,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Morada do Sol - 1 D., sala, coz., 
garag. independente R$ 800,00 F. 
3935-1142/ 99113-7429
Jd. Morada do Sol - Sobrado 2 D., 
2 wc, sala, coz., garag. R$ 1100,00 
F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Morada do SoL -  2 D., sala, 
coz., wc, garag., casa nova R$ 
1150,00 F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Paulista: 2 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 - Terreno 
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
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. empregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 5.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., sendo 2 
suíte, sala 2 amb, coz, lavabo, garag. 
1.600,00 + IPTU F. 3016-2888 Kelly
Res. da Lagoa - CA0642 - 69 m² - 2 
D., sala 2 amb., 2 WC, cz. planej., 
varanda gourmet, AS, 2 vagas garag. 
R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU F.: (19) 
3392-0333
Vl. Maria Helena - CA0562 - 120 m² 
- 3 D. (1st c/ closet), sala 2 amb.,cz. 
americana, WC, AS, WC ext.,  va-
randa gourmet, 2 vagas garag. R$ 
2.200,00 + IPTU F.: (19) 3392-0333

Apartamento Na Planta : Plaza 
Bella Vista - 2 ou 3 dormitórios - 56 
m² ou 67 m², 2 vagas, área de lazer 
completa e varanda gourmet com 
churrasq. A partir de R$20.000,00 mil 
Entrada + R$ 800,00 Parcela. UNI-
DADES LIMITADAS. F: Jordão Frei-
tas - (19) 98261-6100 - Whatsapp
Cocais I: 2 dormitório, sala e cozi-
nha, wc social, 1 vaga de garagem 
coberta, Aceita Terreno Indaiatuba 
/ Salto. R$ 160 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
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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., 
ventiladores, AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.100,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Duetto Di Mariah - AP0443 - 73,14 
m² - 2 D. (1 st), WC, escrit., sala 2 
amb., varanda gourmet, churrasq., 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Parma - AP0650 - 60 m² - 2 
D. (1 st), sala 2 amb., WC, cz., 
varanda gourmet, AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Ed. Villa Felicitá - Apto. com 03 dor-
ms.(01 suíte), sala, coz. planejada e 
garagem (02 vagas) - R$ 1.700,00 + 
COND. + IPTU. F: 3935-7666
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 - AP0296 - 67 m² - 2 D., 
sala, sacada, WC, cz. planej., AS, 1 
vaga garag. R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU F.: (19) 3392-0333

Vendo Micro empresa em Itu - com 
três injetoras, 1 de 250 gramas, 2 
de 150 gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balança. F: (11) 
98362-9657/ (11) 2429-6353
Aluga - American Park 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 - Vila Maria Helena - SA0072 
- 62 m² - copa, WC, sacada. R$ 
1.950,00 + IPTU F. 3392-0333

Apto (cobertura) - Gran Ville 
(Cecap) - 03 dorms (01 suíte), 
sala ampla, cozinha, AS, gara-
gem descoberta para 02 carros, 
área de lazer completa - VENDA 
R$ 450.000,00 - LOCAÇÃO R$ 
2.100,00 (incluso cond.). F: Dalva 
(19) 99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com
Apto Gran Ville - R$ 270.000,00, 
3 D., todos com suíte; sala de 
estar, 63m; garag. para um  carro. 
F: 98144-9224
Centro - Apto Térreo , Centro, 
2 D., sala coz., wc social e wc 
de serviço, área de serviço , 
excelente localização. Prédio c/ 
portaria 24 horas R$ 220.000,00. 
F: 98372-0000
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 es-
tar 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, 
garagem para 2 autos, área de 
churrasco. Aceita Financiamento. 
R$ 350 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$138 mil. F:  
98136-7331 CRECI 74.092
Morada do Sol: Apartamento - 2 
dorm, sala, coz, wc, vaga para 1 
carro. Aceita Financiamento, troca 
por casa em salto ou Cardeal. R$ 
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 - moveis planejados, ventila-
dores de teto e preparação para 
ar condicionado – R$ 360.000,00 
– Ed. La Spezia – Aceito financia-
mento  - 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 desco-
berta 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 plane-
jado c/ 2 D., sendo 1 ste, sala, coz, 
despensa, WC, uma vaga. 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3016-2888 Kelly
Apto Spazio Illuminare - c/ 2 D., 
sendo 1 ste, sala, coz, WC, uma 
vaga. 1.100,00 + Cond. + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Cond. Belvedere - AP0683 - 66,44 
m² - 3 D. (1 st), sala 2 amb., WC, 
cz., varanda gourmet, AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Belvedere - AP0704 - 68 
m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., varan-
da 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 varandas, 2 WC, cz. planej., AS, 
2 VG. R$ 1.400,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Place View – AP0684 - 80 
m² - 3 D. (1 st / 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. Portal das Flores - AP0601 - 
78 m² - 3 D., sala 2 amb., WC, cz., sa-
cada, 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

Aluga - Comercial Vitória Mar-
tini - GA0003 - 1050 m² - Galpão 
Industrial. Entre em contato para 
mais informações. R$ 12.000,00 
F. 3392-0333
Aluga - Ed. Office Premium - 
SA0049 - 40 m² - Sala ampla e 
contem toda a infra estrutura para 
operação de escritório de qualquer 
natureza. VG coletiva c/ manobrista. 
R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - SL0053 
- 50 m² - Possui 1 WC. R$ 1.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - SL0059 
- 200 m² - copa, 3 WC’s, elevador, 
quintal, entrada lateral, estacio-
namento. 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 – Sala comercial, esquina, 
ótima localização 50 m² R$ 1.550,00 
F. 7829-3854 – Id 55*94*16871.
Centro - Salão Comercial c/ 120 m², 
wc e mezanino - R$ 2.500,00 + IPTU. 
F: 3935-7666
Centro – Salão comercial, 24 de 
maio 100 m² - R$ 5.000,00 00 F. 
7829-3854 / Id 55*94*16871.
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 Comer-
cial 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. Anhan-
gabaú 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, sen-
do 1 sala, wc, coz., amplo terreno 
para estacionamento ou operação, 
com capacidade para entrada de 
caminhão F. 98372-0000
Salão comercial no Centro 520m² 
R$ 18.000,00 F. 3885-3538/ 98854-
9454
Temos Galpões Indústrias para 
Locação em excelente localização 
F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para 
Locação no Edif. Office Premium. 
F. 3016-2888 Kelly
Vende-se - um pet shop com car-
teira de cliente, completo, com toda 
a infraestrutura  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 
Elias Fausto SP - 3.600m² - casa 
nova avarandada de 04 cômodos e 
área de churrasco, galinheiro, jardim, 
poço, luz. Doc: contrato de compra e 
venda. R$ 390.000,00. Aceita casa 
em Indaiatuba F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 

Elias Fausto: 1124 m² - 1 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
Excelente sítio Itaboraí – casa 
sede, 3 lagos, piscina. AT: 20.000m² 
R$ 1.500.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
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 acaba-
mento. 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. planej., copa, AS, varanda, 
churrasq., fogão à lenha, pomar, D. 
e WC ext., diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Recanto Camp. Int. Viracopos - 
Chácara com 1000m² - casa de 04 
cômodos, piscina etc. Troca por casa 
em Indaiatuba R$ 440.000.00 F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294   
Salto SP - Bairro Conquista - 
2500m² casa grande e avarandada 
c/ 02 D., diversas árvores frutíferas, 
galinheiro, vista panorâmica do 
local R$ 430.000,00 aceita casa em 
Indaiatuba. F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294
Sítio - 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

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: Dal-
va (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
Vende-se haras – região de Itaici 
100.000m² R$ 37,00 m² F. 3885-3538/ 
98854-9454

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

Altos de Itaici: Lote de 300 m² aceita 
carro, terreno, casa, etc. R$ 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: 
Comercial 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 - Misto 
em novo Loteamento Liberado par 
construir - 200 m²  R$ 50.000 de 
entrada e parcelas de R$ 970 estuda-
-se proposta à vista, aceita-se veículo 
como parte da entrada  F. 98372-0000
Cond. Maria Dulce -  terreno  324m² 
R$ 280.000,00 F. 3885-3538/ 98854-
9454
Cond. Montreal Residence - 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
Cond. Jd dos Impérios - 150m², com 
escritura, quitado, R$95 mil. E-mail; 
chacaralouveira@yahoo.com
Condomínio Jardins Do Império - 
Plano Com 150 M² - R$ 110.000,00 
– Contato Romeu. F: 3935-6462
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 m². 
F: (19) 9.9887-7771

classificados



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) OPORTUNI-
DADE R$ 75.000,00/ 50% de entra-
da + 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$106.000,00. F: Jordão 
Freitas - (19) 98261-6100 - Whatsapp
Terreno Jd. Califórnia – TR00707 - 
250m² c/  casa nos fundos ( 2D, sala, 
coz, WC) Rua Domacir Stocco, 869 
F. 38752215 Imobiliária
TERRENOS - Em loteamentos 
fechados e abertos com entrada 
de 20% e parcelamentos a longo 
prazo. F: 3875 0469/ 99751 9921 
creci 65362.
Vale das Laranjeiras. 2.300m². R$ 
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, es-
tante cerejeira maciça entalhada, 
linda! Sala de jantar estilo Luiz XV, 
completa ou peças separadas. 2 
buzinas fian e Twist, italianas em 
ótimo estado. Tel: 99267-7603
Vendo - Rack, microondas42L, 
forninho elétrico, armário multiuso, 
banheira de bebê, cercadinho de 
bebê e bicicleta motorizada. Tel: 
38015987 Sandra

Jardim Barcelona - 150 m², En-
trada + Parcelamento. Ótimas 
Opções. LANÇAMENTO! Plantão 
no Local ( Estrada do Buru, em 
frente a Cerâmica Shanadu). F: Ta-
deu - (19) 99648-1177 / 93*128785
JARDIM BRÉSCIA - Terreno de 
240m2. Ótimo lote, plano na Rua 
principal. Toda infra estrutura feita. 
As construções serão liberadas, 
conforme loteadora, a partir de abril 
de 2015. R$173.000,00 a vista ou 
entrada com transferência de 20 
prestações de R$3.880,30 iniciais. F: 
3875 0469/ 99751 9921 creci 65362.
Jardim Colibris: Terreno plano, 
pronto para construir, quadra 18,lote 
51. Tel: 98716-9978 c/ proprietário.
Jardim Dos Laranjais - 9.000M². 
R$ 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 Loteamen-
to. 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 Comer-
ciais e Residenciais - Parte Alta, 
Infra Completa, Pronto para Cons-
truir. 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 Fe-
chado - A partir de 200 m². Região 
Nobre da Cidade. Entrada + Par-
celamento. 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
Loteamento Monte Carlo – quadra 
N, lote 23, área 150m², lote residen-
cial. Terreno escriturado R$ 100 mil 
pelo lote F. 99720-4160

Jd. Barcelona: lote de 150m². R$ 
84 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Colonial – 150m², oportunida-
de! 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
MARIA DULCE - 300 m² - Condo-
mínio Fechado, Infra completa, 
área de lazer - Pronto para Cons-
truir, Aceita Financiamento - R$ 
235.000,00. F: Jordão Freitas - (19) 
98261-6100 - Whatsapp
Mosteiro de Itaici - AT: 2500M² - R$ 
300.000,00. F: Dalva (19) 99279-
6709 dalva.corretora@hotmail.com
Nair Maria – Salto SP - 180m² - R$ 
105.000,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Oportunidade para Investidores 
– Lançamento Cond. em Itu AT: 
260m² R$ 108.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Park Real - 150M². R$ 135.000,00. 
F: (19) 9.9887-7771
Pq. das Bandeiras -   1.000,00 m² 
total R$ 260.000,00 F. 7808-3727
Salto – 1.000m² - Com água e 
energia, próx. à Pista de Motocross 
e à 600m do Pesqueiro Micai – 
R$70.000,00 – Aceita carro no negó-
cio. Agende uma visita! F: 3016- 1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 99763-
8709/ 94*2168/ 94*2166/ 3935-1372
Salto Jd. Laguna: lote de 170 m², 
aceita Corola ou Honda Civic. R$ 
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: Ra-
faela (19) 98830-6863 rafaelav.
imoveis@hotmail.com
Terreno - Terra Magna - AT: 
360M² - R$ 220.000,00 (Permuta 
imóvel em condomínio até R$ 
450.000,00). F: Dalva (19) 99279-
6709 dalva.corretora@hotmail.com
Terreno Comercial Av. Fábio Bicu-
do 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

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 Pro-
ficional; 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

Uno 1996 - Vidro e trava elétrica 1.0 
EP, vende se ou troca se por moto F 
9369 3014, 3936 2511 c/ Anderson
Astra 2005 - Bege, completo, R$ 
21.000,00 F 9232 7882 c/Leandro
Celta 2005 - Cor branco, básico F. 
9254 4311
Corolla XEI 1.8 - 2008 - Prata, 
flex mecânico. R$22.000,00 + 18 
parc. R$800,00. Aceito Corsa Se-
dan Premium 1.4 no valor. F: (19) 
99377-6378
Corsa 1.4 Premium flex 2008/2009, 
79.000 Km vidros e travas elétricas, 
direção hidráulica R$ 21.900,00 F: 
(19) 3875-1576 / 99223-1166 
Corsa Classic 1.0 2007/2008 em 
excelente estado de conservação. 
Vidro elétrico, alarme, trava elétrica 
e som com MP3. Documentação OK, 
IPVA e Seguro obrigatório 2014 pa-
gos. Único dono! Valor R$ 16.800,00 
Tel. 19 99826-9533 ou 19 3835-1185 
falar com Vinícius.
Corsa Hatch  2007 - 1.0, R$ 
17.500,00 F. 9492 2707, 8358 6551 
c/ Lucas 
Fiat Tipo 97 - documentado, valor 
R$4.300,00. F: (19) 99813-4697/ 
99303-8588
Ford Fiesta - 1998 - Gasolina, R$ 
5500,00 (19) 9 8139-1519
Ford Ka 1998 - Azul, banco de 
couro, vidro, trava elétrica, ar condi-
cionado F. 9672 7905
Fusca 75 - Motor novo. Vendo ou 
troco por moto. F: 19 9 9915-1220 
c/ Diogo.
Gol - 2009, único dono (novo)com-
pleto F. (19) 99696-8732 /3875-2215
Gol Novo 1.0 T.Flex - R$1.007,00 + 
parc 340,00 aproveite seu 13º salário 
tratar(011)4028-0845/4602-4427
Meriva 2010 - Completa, 1.8 , preto, 
automático, só venda.R$27.900,00 
c/ Ricardo. F: 9 9889-2807

Montana Quest - 2010, preta, 1.4 
flex, R$ 25.200,00 F. 3936 9922
Montana Sport - 1.8 - 2006 - prata, 
R$ 15.000,00 F. 9 8805-6612 / 
3875-0170
Omega CD 95 - Gás e GNV, 4 
rodas esportivas, doc e motor ok. 
Valor bem abaixo da tabela. F: (19) 
3816-5952/ 99675-1046/ Sebastião
Palio 1996 - Cinza, R$ 4.000,00 
+ parcelas F. 9195 6822 c/Marcos
Pálio Weekend 2006 - R$1.064,00 
+ parc 360,00, F.(011)4602-
4427/4028-0845
Polo 2003 - 2.0 , completo. Aceito 
moto 250, injeção eletrônica na tro-
ca. R$18.700,00 .F: 199 7818-6241/ 
9 9116-1234 c/ Ricardo
Vende-se ou troca Kombi 93 
conservada por F.1000 a diesel. 
Valor: R$12.500,00. Fone: (19) 9 
9813-4697.
Vendo ou troco por carro ou moto 
de menor valor C4 Pallas 2008 com-
pleto automático banco de couro. 
Falar com Marcelo (19) 9 7405-0228

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

Empresa contrata Auxiliar de 
Vendas para atuar com atendimento 
aos clientes, prospecção, nego-
ciação, elaboração de propostas e 
fechamento de vendas. Salário fixo, 
comissão, benefícios e premiações. 
Horário de segunda a sexta. Com-
parecer na SS Silveira na terça- feira 
18/03 á 09:00hrs. E-mail para envio 
de currículo: selecao709@gmail.com
Ofereço-me para fazer faxina em 
residências, fábricas. F:(19)99257-
5530 
Técnica em enfermagem - Oferece 
para dar banho/curativos em pes-
soas acamadas. F(193318-0814/ 
99178-5031

Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora infantil em minha casa. 
Possuo referência. F:(19)3875-4575. 
Faço serviço de pedreiro, pintor, 
gesseiro. F:(11)97333-6530
Ofereço-me para trabalhar como pe-
dreiro, encanador, jardineiro e eletri-
cista. Passeio com cães. F:(19)3801-
6828/99130-7264/99776-6841 c/ 
Odair
Ofereço-me para passar roupa, fa-
zer faxina. F:(19)3318-1952 c/ Sueli
Ofereço-me para trabalhar de mo-
torista, carro ou moto. F:(19)99820-
2326/99315-7323 Welton
Ofereço-me para trabalhar aos finais 
de semana como Recepcionista, 
Caixa, Balconista ou Auxiliar Geral 
Free-Lancer. Tenho 25 anos, expe-
riência nestas áreas. F:(11)96918-
7062 Thais “
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idoso e como domés-
tica ou limpeza em escritórios. F: 9 
9228-1544 Lourdes
Faço faxina  /  passo roupa. 
F:(19)3318-1952 c/ Sueli
Ofereço-me para trabalhar de 
doméstica. F(19)98403-0679/3016-
2037 c/ Cristiane
Faço faxina residencial ou escritório. 
F:(19)3016-4598/99930-1477
Marido de Aluguel - fazemos qual-
quer serviços e reparos e consertos 
em sua residência. F:(19)99674-
2791 vivo/99327-7872 claro c/ Fi-
gueiredo
Ofereço-me para trabalhar como 
caseiro. F:(19)98713-1485/Laercio
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idoso. F:(19)99701-
6754 c/ Jane
Ofereço-me para passar roupa. 
F:(19)98317-5168
Ofereço-me para trabalhar como 
caseira e doméstica. Tenho referen-
cias, já trabalhei em supermercado. 
F:(19)3017-4891/99309-7273
Ofereço-me para trabalhar como 
pedreiro. F:(19)99325-5676
Ofereço-me para trabalhar como 
caseira c/  referencia, trabalhei mui-
tos anos de doméstica. F:(19)9909-
7273/3017-4891/98724-1943
Ofereço-me para costurar em casa, 
experiência em costura reta e over-
loque. F:(19)3392-3595/98727-3287
Ofereço-me para trabalhar de faxi-
neira. F:(19)3835-1581
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idosos, babá ou ar-
rumadeira com disponibilidade 
para morar no emprego. Tenho 
experiência na área de produção F. 
99363-6011 / 994041608

Ofereço-me para trabalhar como 
diarista em escritórios, residenciais e 
pós obras. F:(19)98428-7364
Ofereço-me para babá, cuidadora 
de idosos p/ morar ou arrumadeira, 
auxiliar de produção. F:(19)99363-
6011/99404-1608 - Eldineia.
Ofereço-me para trabalhar aos finais 
de semana em serviços gerais e de 
limpeza. Tenho referencias. Contato: 
Tereza Oliveira. F: (19) 99738-2266.
Ofereço-me para trabalhar com 
banho/tosa de cães e gatos ao 
domicilio. Contato: Blanca. Fone: 
(19) 99426-5729.
Manicure. Promoção: Grátis 1 so-
brancelha para cada pé e mão. Ma-
terial esterilizado. Atendo ao domicilio. 
De segunda a domingo. Faço Defini-
tiva R$85,00 e Selamento R$55,00 
(Qualquer tamanho de cabelo). F: 
(19 )99369-5615/ 3935-0499 (noite)
Ofereço-me para trabalhar em 
residências com faxina. F: (19) 
3835-1581
Pessoa aposentada M/F, para 
pequenos serviços domésticos, 
referência, carteira de motorista, que 
conheça  bem Indaiatuba e regiões 
vizinhas e que saiba dirigir em SP. 
F: (19) 98141-2258
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora  ou Babá para morar no 
emprego, com referências. F: (19) 
99363-6011 c/ Eudinéia.
Ofereço-me como marido de alu-
guel, pedreiro, jardineiro e serviços 
gerais. F: (19) 99648-0448/ 99653-
8210 c/ Coutinho.
Ofereço-me como Cuidadora de 
Idoso. F: (19) 98105-4143 c/ Lucia.
Ofereço-me para trabalhar como 
diarista/empregada, 3x ou 5x sema-
na. F: (19) 99154-5987 c/ Francisca
Ofereço-me para trabalhar como 
diarista, com referências. F: (19) 
99817-4713
Ofereço-me como manicure e defi-
nitiva á domicilio. F: (19) 99369-5615
Ofereço-me p/ trabalhar como 
cuidadora de idosos ou babá p/ 
morar no local. F: (19) 99363-6011 
c/ Eldinéia
Ofereço-me para trabalhar meio 
período F: 99577-5866 c/ Magda
Ofereço-me como doméstica ou 
cuidadora de idoso. F: (19) 3835-
1581 / 99745-3375
Ofereço-me para trabalhar como 
azuleijista pedreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do alicerce ao 
acabamento F. 994151485
Ofereço-me como diarista com 
experiências e indicações F. 99266-
1617/ 98116-0546 
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classificados
Ofereço-me como professor de 
Inglês (aos sábados de manhã) 
do início do nível básico até nível 
intermediário. F. 99240-3570
Ofereço-me para colocação de 
pisos e revestimentos F. 99189-
7302 c/ Clóvis
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idoso horário noturno 
F. 3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me para trabalhar como 
caseiro, casado, 2 filhos F. 98894-
5045 c/ Josemar
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idosos, mensal, diário 
ou folguista F. 99339-6343 c/ Divina
Ofereço-me para trabalhar como 
faxineira em casa de família F. 3835-
1581 / 99745-3375 c/ Nair
Ofereço-me para trabalhar como 
diarista, costureira, casa de família 
ou motorista particular F. 99560-
8281 c/ Raquel
Ofereço-me para trabalhar como cui-
dadora de crianças e idosos ou dia-
rista, com qualidade, referencias  a 
mais de 20 anos no mercado ante e 
pós obras. Compromisso, preço justo 
tenho disponibilidade de horários F. 
38011916 / 999301477 Vera
Ofereço-me - cabelereira e mani-
cure à domicílio F. 99332-1128 / 
3935-0499 recado.
Ofereço-me para passear com ca-
chorros. Tenho referências F.3875-
4942 / 99616-7070 c/ Rita
Ofereço-me para trabalhar como 
pedreiro, jardineiro, eletricista e 
encanador F. 99130-7264 / 99776-
6441 c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar como 
acompanhante em hospital ou cuida-
dora de idoso noturno F. 3935-8651
Ofereço-me para trabalhar como 
empilhaderista, sou aposentado, 
tenho curso e experiência F. 99452-
9644 c/ Santos
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idoso, diurno ou no-
turno F. 99884-4130/ 3816-2551 
c/ Magna
Ofereço-me para trabalhar como 
Motorista de Diretoria e Particular, 
temporário e esporádico, experiência 
na grande SP: hotéis, restaurantes, 
aeroportos e médicos. F. 98104-
1019 - Roberto
Ofereço-me para trabalhos domés-
ticos, c/ referência. F. 99505-2113.
Oportunidade - Empresa de grande 
porte necessita de pessoas para 
vendas de perfumes e cosméticos. 
Altos ganhos, excelente qualidade. 
Tel: 3017-2116, 98180-1720 ou 
99228-6688
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