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Agentes de trânsito e bombeiros iniciaram a distribuição de panfletos educativos aos condutores de veículos e pedestres 
durante as paradas no semáforo da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. As orientações visam diminuir o número de 
acidentes nas principais avenidas da cidade. Durante a semana, segundo a Secretaria de Segurança Pública, as mortes no trânsito 
aumentaram 66% no primeiro trimestre. 

Nove projetos foram apro-
vados durante a 10ª Sessão 
Ordinária da Câmara, realiza-
da na noite de segunda-feira, 
dia 27 de abril, no Plenário. 
Foram apresentadas ainda 21 
Indicações de projetos, dois 
requerimentos e seis Moções. 
A próxima Sessão acontece 
na segunda-feira, dia 4, às 18 
horas. 

Foi assinado na última quar-
ta-feira, dia 29 de abril, o Dre-
ceto nº 12.430, que garante es-
tacionamento gratuito nas áreas 
de Zona Azul aos veículos 
conduzidos ou que transportam 
idosos. Os carros devem ocupar 
as vagas demarcadas para ido-
sos e devem ter o documento 
expedido pela Prefeitura.

O Batalhão de Ações Es-
peciais (Baep) da Polícia 
Militar de Campinas prendeu 
na noite de quarta-feira, dia 
29, o desempregado Carlos 
Fontes Júnior, o Juninho, de 
19 anos, acusado de espancar 
até a morte o auxiliar de arma-
dor Michael Roberto da Silva 
Batistela, de 18 anos.

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de 
Indaiatuba (Faici) con-
firmou todas as atrações 
da 26ª edição da festa, 
a qual acontece de 6 a 
16 de agosto. Sobem ao 
palco principal Henrique 
& Juliano (dia 6), Jota 
Quest (dia 7), o show 
Cabaré, com Leonardo 
e Eduardo Costa (dia 8), 
Munhoz & Mariano (dia 
13), Cristiano Araújo (dia 
14), Fernando & Soroca-
ba (dia 15) e encerrando 
com Rionegro & Soli-
mões (dia 16). Antes, no 
dia 2 de agosto, acontece 
o tradicional Desfile de 
Cavaleiros.

Na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, começa em In-
daiatuba, e em todo o País, a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a gripe (Influenza).  A campanha será realizada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e vacinará idosos, crianças, ges-
tantes, mulheres pós-parto, profissionais de saúde entre outros 
contra a gripe. A ação terminará dia 22 de maio. 

Vítima foi baleada e estava internada desde o dia 2º de abril, quando foi alvejado em seu salão de cabeleireiro 

O Grupo Mais Expres-
são preparou uma promoção 
imperdível para o Dia das 
Mães. É a campanha “Minha 
Mãe é Mais”, que vai sortear 
9 prêmios, de diversas lojas 
parceiras. O sorteio acontece 
na próxima quarta-feira, dia 
6, e a lista dos ganhadores será 
divulgada em sua fan page no 
Facebook.
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Conscientização necessária O que você acha 
que contribui para 
o aumento nas 
mortes de trânsito? 

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 02 a 08/05

Editorial EnqueteArtigos

A decisão de conscientizar a população sobre os 
cuidados no trânsito, realizada por agentes municipais 
e homens do Corpo de Bombeiros, é mais do que ne-
cessária. “Trabalhar” com a educação dos motoristas é 
o caminho certo em busca de um trânsito responsável. 

E como na maioria das cidades brasileiras, Indaia-
tuba também necessita e muita de um trânsito mais 
consciente, de pessoas mais responsáveis no volante. A 
violência nas ruas e estradas é constante e consequência 
disso são famílias e famílias chorando pelas milhares de 
pessoas que perderam suas vidas, na maioria das vezes 
por conta da impunidade dos motoristas.

Além das campanhas de conscientização, no Muni-
cípio há um a dedicação ainda maior para se coibir os 
infratores de plantão. Atualmente, guardas de trânsito 
são vistos nas esquinas e semáforos, enquanto que num 
passado recente isso era quase impossível. 

Mas tais providências são mais do que necessárias. 
Em Indaiatuba, por exemplo, segundo dados da Se-
cretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo 
(SSP), no primeiro trimestre deste ano foi registrado um 
aumento de 66% nas mortes por consequência do trân-
sito, quando comparado ao mesmo período em 2014. 

Enfim, ano após ano milhares de pessoas perdem suas 
vidas e são bons exemplos de que algo precisa mudar. 
Há de se conscientizar que o veículo nada mais é que 
um meio de transporte, que tem como objetivo oferecer 
uma locomoção mais rápida e confortável, mas nunca 
uma “arma” na mão das pessoas.  

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

"Acho que o trânsito de In-
daiatuba melhorou muito, mas 
ainda falta muita responsabili-
dade dos motoristas, ninguém 
se entende com ninguém" 
Tarcílio Siqueira, agrope-
cuário, 52 anos

"Na minha opinião, falta res-
ponsabilidade, respeito e edu-
cação. Muita gente dirige sob 
efeito de álcool e drogas e 
acaba provocando acidentes" 
Sebastião José Francisco, 
aposentado, 67 anos

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.) 

"Falta respeito um com os ou-
tros. Os motoristas acham que 
são donos das ruas e acabam 
se matando ou provocando a 
morte dos outros" Ivani Fer-
nandes, agricultora, 40 anos 

"Acho que tem veículo demais 
para pouco espaço. Antes éra-
mos a cidade das bicicletas, 
agora só se vê moto e carro" 
Odair Deni, aposentado, 68 
anos 

"Se tivesse respeito ao próxi-
mo e responsabilidade, com 
certeza essas mortes teriam 
sido evitadas" Hilário Voá, 
pedreiro, 76 anos 

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

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

opinião

Saiba mais sobre os omegas 3. 6. e. 9. As gorduras boas.
A vezes Eliminar a gordura da alimentação nem sempre é ideal . Elas são essencias para muitos me-

tabolismos no nosso organismo. Entre suas principais funções estão: sintese de hormônios , faz parte do 
metabolismo da bilis, além de estar presente na camada de todas as células.

As gorduras podem ser divididas em três tipos:
As que podemos chamar de :Ruins: são as gorduras saturadas (encontradas nas carnes e produtos 

de origem animal). Estes tipos de gorduras são sólidas á temperatura ambiente e têm sido associadas a 
doenças do coração e arteriosclerose.

As Péssimas: Essas gorduras não são encontradas na natureza e são produzidas quimicamente devido 
a altas temperaturas e a hidrogenação que transformam óleos refinados em margarinas. Essas gorduras 
são conhecidas por diminuir a testosterona, aumentar o nível de insulina, inibir o sistema imunológico e 
aumentar o colesterol ruim.Trans

As Boas: são as Gorduras mono insaturadas e as insaturadas. Elas são normalmente líquidas à tempe-
ratura ambiente e são consideradas muito saudáveis. Dois tipos são considerados essenciais, exatamente 
igual aos outros nutrientes essenciais (vitaminas, proteínas, minerais, etc)

Os ácidos graxos essenciais são gorduras boas que são necessárias para o bom funcionamento do 
organismo, porém nosso corpo não consegue produzi-los e precisamos adquiri-los através do consumo de 
alimentos. Muitos alimentos são chamados funcionais justamente por oferecerem alguns desses ácidos, 
como os peixes, óleos e sementes de linhaça, nozes e abacates. Os dois acidos graxos essencias são o 
Omega 3 e Omega 6

Ômega 3,6 e 9
Os Ômegas 3 6 9 é uma combinação de óleos vegetais que são ricos em gorduras essenciais, da família 

dos ômegas. Normalmente, são compostos por: óleo de peixe (rico em ômega 3) e seus derivados: ácido 
docosaexaenoico (DHA) e eicosapentaenoico - EPA,) óleo de linhaça (fonte de ALA - ácido alfa-linolênico, 
precursor de ômega 3, de ômega 6 - ácido linoleico e de lignanas) e óleo de borragem (contém um tipo de 
ômega 6, chamado ácido gama linoleico - GLA, ácido oleico - ômega 9, e outros compostos fenólicos).

Estes ácidos graxos são considerados essenciais, já que não podem ser produzidos pelo nosso orga-
nismo , nem sempre as gorduras são vilas .

3Ômega 3
O ácido graxo omega 3 é principalmente encontrado em peixes, especialmente os de aguas profundas 

e frias, como o salmão, atum, sardinha, cavala. Também se encontra, em menos quantidade , nas oleagi-
nosas, óleo de linhaça e ovos enrriquecidos.

Ômega 6
Assim como o ômega 3, o ômega 6 também é um ácido graxo que não pode ser produzido pelo or-

ganismo. Ele também é encontrado em peixes, óleos vegetais e alguns cereais. O ômega 6 promove o 
combate do colesterol e o excesso de glicose, além de ajudar a controlar a pressao arterial. O ideal é o 
consumo 3 vezes por semana de peixes.

Ômega 9
Já o ácido graxo ômega 9 (Oléico) pode ser produzido pelo organismo, desde que 

os ácidos ômegas 3 e 6 já estejam presentes no nosso corpo.
O ácido Oléico é um ácido monoinsaturado encontrados em varios animais e 

produtos vegetais. É considerado uma das mais saudáveis fontes de gordura da dieta.
A maior fonte de ômega 9 é o azeite de oliva, azeitona, abacate, amêndoas e óleo 

de gergelim, canola e de semente de uva.

Nome inserido indevidamente no SCPC ou Serasa gera 
indenização por danos morais

Não é raro alguém comprar algo à prazo e ao realizar o cadastro parar adquirir o crédito é 
informado que tem restrição em seu nome mesmo sabendo que não deve a ninguém.

Para a surpresa dessa pessoa, seu nome foi negativado sem ao menos ser informada o moti-
vo, mesmo ciente de que não está em dívida com ninguém ou se estava, já tinha pago a dívida 
e pedido a exclusão.

São vários os motivos que ensejam esse dissabor ao consumidor, como por exemplo, algo 
que já foi pago, mas o credor não retirou a restrição; dívida prescrita que já deveria ter a ins-
crição excluída após os 5 anos previstos em lei; recentemente o caso mais comum é o do uso 
do CPF e outros documentos do consumidor por outras pessoas que contratam serviço em seu 
nome sem ele saber.

 Recente reportagem feita por um famoso jornal mostra que dados de pessoas como CPF, 
RG endereço, estado civil, são vendidos na Rua 25 de Março em São Paulo como se fossem 
produtos de consumo.

Ocorre que alguém pode usar esses dados e contratar serviços que não demandam a presen-
ça do titular das informações para fechar o negócio, prática essa muito comum para contratar 
serviços de telefonia móvel.

Diante dessa insegurança, o judiciário tem aplicado pedagogicamente sanções a quem realiza 
a negativação por mero descontrole administrativo ou falta na fiscalização nas contratações. Daí 
porque as empresas de telefonia móvel encabeçam o topo das litas de reclamações do Procon.

Portanto, aquele que tem o nome inscrito no SCPC ou Serasa indevidamente sofre lesão a 
direito imaterial, como a honra, bom nome e dignidade. Ocorrendo tal fato, deve procurar o 
judiciário para garantir a reparação por meio de indenização por danos morais além da exclusão 
do seu nome nos órgãos já mencionados se comprovado o erro por parte de quem negativou.

Vale ressaltar que, aqueles que já contam com inscrição no Serasa e SCPC 
no momento da negativação indevida, não tem direito a indenização, pois 
não houve danos se o nome já estava negativado, somente direito a exclusão.

Jamais desista de seus sonhos
Muita gente vive reclamando, alguns chorando, desistindo de buscar novas alternativas para 

superar e conquistar a realização daquilo que mais quer na vida. Lembrem-se que sempre há 
uma saída, mesmo quando estamos vivendo as maiores dificuldades, basta iniciativa e  usarmos 
a criatividade.  Um fazendeiro, que lutava com muitas dificuldades, possuía alguns cavalos 
para ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. Um dia, seu capataz veio trazer a notícia 
de que um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo 
e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do 
acidente, avaliou a situação, certificando-se que o animal não havia se machucado. Mas, pela 
dificuldade e alto custo para retirá-lo do fundo do poço, achou que não valia a pena investir na 
operação de resgate. Tomou, então, a difícil decisão: Determinou ao capataz que sacrificasse 
o animal jogando terra no poço até enterrá-lo, ali mesmo.E assim foi feito: Os empregados, 
comandados pelo capataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco de forma a cobrir o 
cavalo. Mas, à medida que a terra caía em seu dorso, o animal a sacudia e ela ia se acumulando 
no fundo, possibilitando ao cavalo ir subindo. Logo os homens perceberam que o cavalo não 
se deixava enterrar, mas, ao contrário, estava subindo à medida que a terra enchia o poço, até 
que, finalmente, conseguiu sair. Novos tempos exigem novas aprendizagens, que treinamentos 
comportamentais vc tem feito na sua vida além daqueles de adestramento dados por algumas 

empresas? Invista na empresa VOCÊ Inscreva-se no Leader Training da Signa. 
www.signatreinamentos.com.br ou pelo telefone 019-3875-7898/99923-4440 
ou 011-98400-4443
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UNIEXPO 
Colégio Meta participa de evento em Campinas 

Bombeiros e Prefeitura realizam Campanha de 
conscientização pelas ruas do Município 

Mortes no trânsito registram aumento 
de 66% dos casos no primeiro trimestre

cidade

As ocorrências de mor-
te e lesão corporal 
decorrentes de aci-

dentes de trânsito registraram 
aumento nos primeiros três 
meses do ano, no comparativo 
com o mesmo período do ano 
passado. Os dados são da Se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo (SSP), 
que apontou também queda 
em índices como roubo de 
veículos e tráfico de drogas. 

Nas estatísticas de vítimas 
fatais por acidente de trânsito, 
a SSP mostra que houve uma 
morte no primeiro trimestre 
do ano e nenhuma no ano 
passado. No entanto, de acor-
do com os arquivos do Mais 
Expressão, foram registradas 
cinco mortes em 2015 e três 
no mesmo período do ano 
passado

As ocorrências deste ano 
aconteceram dia 14 de janeiro, 
cuja vítima foi um homem de 
39 anos, em 20 de fevereiro, 
que vitimou uma jovem de 22 
anos; e nos dias 28 de feverei-
ro e 3 de março, com a morte 
de três jovens de 18 anos. 

Já no final de janeiro do 
ano passado aconteceu o pri-

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas e de Urbanismo 
e do Meio Ambiente firmou 
uma parceira com o Corpo 
de Bombeiros na campanha 
Vida no Trânsito. Agentes de 
trânsito e Bombeiros iniciaram 
a distribuição de panfletos 
educativos aos condutores de 
veículos e pedestres durante as 
paradas no semáforo da Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na confluência com 
a Alameda João Amstalden. 
As orientações visam diminuir 
o número de acidentes nas 
principais avenidas da cidade. 

Só nos primeiros três meses 
deste ano, Indaiatuba já regis-
trou cinco mortes no trânsito, 

66% a mais que o mesmo 
período do ano passado. 

Além das marginais do Par-
que, a campanha também foi 
realizada na Avenida Francis-
co de Paula Leite, no semáforo 
do cruzamento com a Avenida 
Ário Barnabé. A distribuição 
dos panfletos é feita sempre 
no final da tarde, e as ações 
devem se estender até o fim do 
mês de maio.

Para os pedestres, os pan-
fletos trazem orientações bá-
sicas como olhar antes de 
atravessar a rua e a importância 
de usar faixas de pedestres.

As orientações para os 
motoristas são para que dirijam 
com cautela, respeitem os limi-

tes de velocidade, obedeçam a 
sinalização de trânsito e respei-
te os pedestres. “O objetivo é 
chamar a atenção das pessoas 
para alguns cuidados que pare-
cem simples, mas que tornam 
o trânsito muito mais seguro. 
Temos estudos que compro-
vam que 94% dos acidentes 
de trânsito são provocados 
por falhas humanas, por isso 
nosso objetivo é intensificar 
as campanhas educativas para 
tentar conscientizar as pessoas 
a terem um comportamento 
mais adequado no trânsito e, 
dessa forma, reduzir o número 
de acidentes”, explicou o se-
cretário da Pasta, José Carlos 
Selone. 

ERRATA 
Ao contrário do que foi informado na edição de sexta-feira, dia 24 abril, do Jornal Mais 
Expressão, o nome correto da empresa citada na matéria, no espaço Especial, é “Kris 
Josy” e não “Kris Jose” como foi informado. 

meiro acidente fatal de trânsi-
to. Dois jovens que estavam 
em uma moto morreram na 
Rodovia João Ceccon após 
fazerem uma ultrapassagem 
proibida. As vítimas foram 
os irmãos Darlan e Tailan de 
Jesus Matos, de 19 e 21 anos. 
O segundo acidente envolveu 
um homem de 35 anos que foi 
atropelado por um Ford Fiesta 
no quilômetro 48 da SP-75. 

Com esses registros, o 
número de vítimas é 66,66% 
maior que em 2014. 

Já os casos de lesão cor-
poral por acidente de trânsito 
em 2015 foi 45% maior que 
no ano passado. Segundo as 
estatísticas, foram 85 casos 
este ano contra 58 no mesmo 
período de 2014. 

Também foi registrado 
aumento nas ocorrências de 
estupro, com 10 casos nos 
primeiros três meses deste ano 
e cinco no período de 2014. 

De acordo com o balanço 
da Secretaria, seis índices re-
gistraram os mesmos números 
no período dos dois anos. Nos 
homicídios dolosos foram dois 
casos, tentativa de homicídio 
cinco e 81 casos de roubo. 

Já entre os crimes que 
apresentaram queda no com-
parativo com 2014, o balanço 

aponta que foram seis tipos 
de ocorrências. Nos registros 
de lesão corporal dolosa, o 
primeiro trimestre desta ano 
registou queda de 10%, com 
104 casos no ano passado e 
94 este ano. 

Em lesão corporal culposa 
a queda foi de 21%, com 31 
casos este ano e 39  no ano 
passado, além de roubo de 
carros de 12 para três. 

Completam o balanço as 
ocorrências de furtos em geral, 
que caiu de 193 casos para 181 
e furtos de veículos que baixou 
de 47 casos em 2014 para 46 
este ano. 

Posição 
O comandante da 4ª Cia 

Polícia Militar de Indaiatuba, 
o capitão André Jesus Alves, 
comentou que não é possível 
falar sobre os acidentes em 
específico, pois cada um ocor-
reu de uma forma. No entanto, 
avaliou o trânsito em geral do 
município e afirma que todo 
acidente pode ser evitado. 
“O que o motorista não tem é 
atenção, responsabilidade no 
trânsito, respeito com o pró-
ximo, cuidado, enfim fatores 
que as pessoas ignoram e o 
resultado é o elevado número 
de acidentes”, salienta.

Número de mortes no 1º trimestre de 2015 foi 66% maior que no mesmo período de 2014

COMANDO UNO

No último sábado, dia 25 de 
abril, alunos do Colégio Meta, 
unidades 1 e 2, participaram 
da Uniexpo Campinas – 2015. 
Trata-se de um evento destina-
do a futuros vestibulandos, no 
qual é possível conhecer novi-
dades relacionadas as inúmeras 
áreas do conhecimento, além 
de tirar dúvidas quanto à sua 
escolha profissional e  possibi-
lidades de inserção no mundo 
do trabalho.

Para ajudá-los nessa im-
portante escolha, os exposi-
tores promoveram atividades 

interativas através das quais os 
alunos tiveram a oportunidade 
de receber informações sobre o 
funcionamento dos cursos em 
diversas áreas: grade curricular, 
sistema de avaliação, metodo-
logia de ensino, mercado de tra-
balho, dia –a –dia da profissão. 
Também puderam participar 
de inúmeras atividades como 
palestras, workshops, testes de 
escolha profissional.

“Despertar a curiosidade 
do aluno, fazendo com que o 
mesmo se sinta responsável 
pelo seu processo educativo e 

crescimento pessoal”, comenta 
a coordenadora pedagógica do 
Ensino Médio, Mara Dario.

Os alunos participantes 
demonstraram grande euforia 
por tudo aquilo que puderam 
vivenciar e descobrir durante 
a participação das atividades. 

“A participação nesse tipo 
de evento torna-se mais uma 
ferramenta de aprendizagem 
e conhecimento para esse mo-
mento de escolha tão difícil  
para  alunos do EM”, comenta 
a aluna Mariana Bertolino, do 
2ºEMC.

Evento foi realizado no último sábado, com participação dos alunos do Colégio Meta 

DIVULGAÇÃO
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Vereadores votam e aprovam nove 
projetos na última Sessão de Câmara  

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

Nove projetos foram 
aprovados durante a 
10ª Sessão Ordiná-

ria da Câmara, realizada na 
noite de segunda-feira, dia 
27 de abril, no Plenário. Fo-
ram apresentadas ainda 21 
Indicações de projetos, dois 
Requerimentos e seis Moções. 
A próxima Sessão acontece na 
segunda-feira, dia 4, a partir 
das 18 horas. 

O primeiro projeto apro-
vado, em segunda votação, é 
de autoria do vereador Bruno 
Ganem (PV) que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de estabele-
cimentos hospitalares darem 
publicidade ao artigo 1º da 
Resolução normativa nº 44/3 
da Agência Nacional da Saúde 
(ANS).

Na ocasião, devem ser fixa-
dos cartazes com os seguintes 
dizeres: “Cobrança de Cau-
ção - É proibida, em qualquer 
situação, por parte dos hospi-
tais e clínicas, a exigência de 
depósito de qualquer natureza, 
nota promissória ou quaisquer 
outros títulos de crédito no ato 
ou anteriormente à prestação 
do serviço".

Segundo ainda o projeto, 
os informativos deverão ter no 
mínimo 40 cm x 20 cm e serão 
fixados em locais visíveis nas 
unidades de saúde, sendo obri-
gatório nos prontos-socorros e 
setor de internação. 

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

Os vereadores também 

aprovaram o PL nº 0028/2015, 
do vereador Massao Kanesaki 
(DEM), que altera o “caput” do 
artigo 1º da Lei Municipal nº 
5.737 de 13 de abril de 2010, a 
qual dispõe sobre o atendimen-
to preferencial, em estabeleci-
mentos comerciais na cidade, 
a pessoas que se utilizam de 
sacolas retornáveis. 

Na ocasião, a alteração pro-
põe que esses caixas passarão 
de exclusivos, a preferenciais, 
ou seja, quando o caixa do 
supermercado não estiver aten-
dendo um cliente preferencial, 
por utilizar sacola retornável, 
poderá atender aos demais 
clientes do supermercado, da 
mesma forma como é feito nos 
caixas preferenciais para ido-
sos e gestantes. O projeto foi 
aprovado em primeira votação. 

Outro projeto aprovado, 
também em primeira votação, 
autoriza o Executivo a cele-
brar convênio com a Agência 
Metropolitana de Campinas, 
com o objetivo de receber 
recursos financeiros para o 
desenvolvimento do projeto 
“Combate à Dengue”, com 
aquisição de material de con-
sumo/patrimônio e prestação 
de serviços. 

Ainda durante a Sessão, 
quatros projetos também 
tiveram votos favoráveis dos 
vereadores e dispõem sobre a 
concessão administrativa de 
uso de área inconstitucional, 
pertencente ao Patrimônio 
Público, a favor das entida-
des Associação Beneficente 
Antonio Francisco Lisboa, 
Centro de Estudos e Assis-
tência Espiritual Jesus Na-
zaré, Creche Mãe Rainha e 
a Casa da Providências.

Contas 
Dois projetos também fo-

ram aprovados na segunda-fei-
ra, e dispõe sobre a transposição 
de dotações orçamentárias. 
O PL nº 0038/2015 prevê a 
transferência de R$ 100 mil, da 
Secretaria Municipal de Obras 
e Vias Públicas, saindo da aqui-
sição operacionais e material, 
para manutenção da unidade e 
material de consumo. 

Já o projeto n0045/2015º, 
o qual autoriza a transposição 
de R$ 150 mil, da Secretaria 
Municipal da Família e do 
Bem Estar Social. A quan-
tia, que anteriormente estava 
prevista para ser utilizada na 
construção e implantação de 
Residência Inclusiva – PCD 
obras e instalações, além de 
equipamentos e material per-
manente, será utilizado para 
auxílios de subvenções sociais 
– FMAS Auxílios.

ILUSTRE O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, visitou Indaiatuba para encontro com 
prefeitos da região. A reunião aconteceu na Prefeitura na tarde de sexta-feira, dia 24 de 
abril. Participaram do encontro prefeitos das cidades de Indaiatuba, Campinas, Cosmópolis, 
Engenheiro Coelho, Holambra, Jaguariúna, Nova Odessa, Santa Bárbara D´oeste, Vinhedo, 
Arthur Nogueira, Hortolândia, Itatiba, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de 
Posse, Sumaré, Valinhos, Elias Fausto, Capivari, Salto, Itupeva, Mogi Mirim, Morungaba 
e Rubineia.

Sessão da última segunda-feira aprovou nove Projetos de Lei; próximo encontro acontece segunda-feira, dia 4 

ROSE PARRA – ACS/CMI

JEAN MARTINS
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Vacinação contra a gripe
começa na segunda-feira
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cidade

Na próxima segunda-
-feira, dia 4, começa 
em Indaiatuba, e em 

todo o País, a Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a gripe (Influenza).  A 
campanha será realizada pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
e vacinará idosos, crianças, 
gestantes, mulheres pós-parto, 
profissionais de saúde entre 
outros contra a gripe. A ação 
terminará no dia 22 de maio. 

Já no dia 9 de maio, sábado, 
foi definido pelo Ministério da 
Saúde como o Dia de Mobili-
zação Nacional, ou o Dia D. 
Atualmente em Indaiatuba, a 
população estimada para ser 
vacinada é de 49.086 pessoas.  

A vacina é gratuita e estará 
disponível em todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
e polos do Programa Saúde da 
Família (PSF). 

De acordo com a direto-
ra da Vigilância em Saúde, 
Rita de Cássia Ferraz Vaz, a 
Influenza é uma doença res-
piratória infecciosa de origem 
viral. A doença pode levar a 
complicações graves e até à 
morte, especialmente nos gru-
pos de alto risco para as com-
plicações da infecção viral. A 
principal ação para prevenir a 
doença é a vacinação.

Indaiatuba tem atualmente 
21.709 idosos maiores de 60 
anos, 4.624 trabalhadores de 
saúde, 2.234 gestantes em 
qualquer fase gestacional, 367 
mulheres que deram à luz nos 
últimos 45 dias, 4467 crian-
ças de seis meses a menores 
de dois anos, 7.994 crianças 
de 2 a 4 anos, 7.691pessoas 
com doenças crônicas, tais 

como diabetes e problemas 
renais, além de transplantados, 
mediante a apresentação de 
documento médico. Um total 
de  49.086 pessoas que podem 
ser vacinadas. A meta da Se-
cretaria é vacinar pelo menos 
39.268 pessoas (80%). Em 

2014, 40.668 pessoas tomaram 
a vacina.

Rita declarou ainda que a 
escolha dos grupos prioritários 
segue a recomendação da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS). “A vacina estará dis-
ponível para todas as pessoas 

Unidades de Saúde para se vacinar
Hospital Dia - Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa Esperança; 
UBS IV, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol; 
UBS V - à Rua Joaquim Pedroso Alvarenga, nº 5, ao lado do pátio da antiga Estação de Trem de Itaici; 
UBS VII- (Antigo Ambulatório da Mulher) – Rua Jose de Campos, 709, Jardim Morada do Sol 
UBS IX (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio (Rua São Carlos, 585), Vila Teler; 
UBS X Jardim Califórnia - Rua Basílio Martins, S/Nº Jardim Califórnia; 
UBS XI João Pioli- Avenida Manoel Ruz Peres, S/Nº, S/Nº, Jardim João Pioli; 
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Residencial Indaiá; 
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, Jardim Oliveira Camargo; 
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim Aldrovandi; 
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, 80, Jardim Morada do Sol; 
PSF Jardim Brasil, Rua Lourenço Martins do Amaral, 241, Jardim Brasil; 
PSF Jardim do Sol, Rua Domingos Casa Grande, 107, Jardim Mercedes; 
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá; 
       Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

dos grupos prioritários e no 
dia 9, dia D, mobilizaremos 
mais profissionais para atender 
a população. Pedimos que as 
pessoas não percam a oportu-
nidade de tomar a vacina con-
tra a Influenza e assim ficarem 
protegidas”, alerta.

Estima-se que 49.086 indaiatubanos devem ser vacinadas durante a campanha em 2015

DELZENI CEPPOLINI/SCS/PMI

A 4ª edição da tradicional 
Caminhada Ecológica, promo-
vida pelos colégios Cata-Ven-
to e Ipec, em parceira com 
o Colégio Rodin, ambos de 
Indaiatuba, foi mais uma vez 
sucesso de público, reunindo 
milhares de pessoas, entre 
alunos, familiares, professores 
e amigos. A atividade, em co-
memoração ao Dia das Mães, 
aconteceu no último sábado, 
dia 25 de abril, no Parque 
Ecológico da cidade.

A programação incluiu, 
ainda, aula de zumba, tai chi 
chuan, brinquedões e aferição 
de pressão.  Segundo Sônia 
Soares, que é mãe dos alunos 
Davi Soares Brás, Júlia So-
ares Schoen e Arthur Soares 
Schoen, dos colégios Cata-
-Vento e Ipec, a iniciativa é 
extremamente importante para 
incentivar a pratica de exercí-
cios físicos, desde a infância. 
“Em nossa família, isso já é 
rotina, mas é importante que as 
crianças também possam des-
frutar este momento junto com 
os amigos da escola. Além 
da socialização, a atividade 
contribui para o bem-estar”, 
pontua.

Para a aluna Rafaela Tonin, 

do 1º ano do Ensino Funda-
mental dos colégios Cata-
-Vento e Ipec, a caminhada e 
a prática de outros exercícios 
físicos, como o ciclismo, é 
um de seus hobbies prefe-
ridos. “Na escola, a aula de 
Educação Física é uma das 
minhas preferidas. Aos fins 
de semana, venho sempre ao 
parque para andar de bicicleta. 
Eu gosto muito”, conta.

 “Além de ser extremamen-
te importante para a conscien-
tização sobre hábitos saudá-
veis entre as crianças, o evento 
possibilitou, ainda, que os 
alunos e familiares tivessem a 
oportunidade única de estreitar 
o relacionamento de parceria 
com escola”, destaca Ana 
Paula Cisi, diretora pedagó-
gica dos colégios Cata-Vento 
e Ipec.

Os patrocinadores da 4ª 
edição da caminha ecológica 
2015 foram: Yázigi, Choc 
Lar, Marquinhos Tintas, Tio 
Bocão, Roosevelt, Espaço 
Fiore, Criare, Nature Kids, 
Geralda Mota Imóveis, Oca-
na Assessoria Contábil, Hon-
da e contou com o apoio da 
Faculdades Anhanguera e 
Drogaria Bel.

Tradicional Caminhada Ecológica aconteceu no último sábado

DIVULGAÇÃO
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A Companhia de Tec-
nologia de Sanea-
mento Ambiental 

(Cetesb), ligada à Secretaria 
do Meio Ambiente de São 

Saae finaliza interligação do 
interceptor de esgotos na Ario Barnabé

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) fina-
lizou esta semana a obra da 
travessia do interceptor de 
esgotos entre as avenidas 
Ário Barnabé e Engenheiro 
Fabio Roberto Barnabé. O 
antigo equipamento da mar-
gem esquerda do Córrego 
do Barnabé, construído em 
concreto armado, está sendo 
substituído por outro de maior 
diâmetro e durabilidade.

A travessia foi realizada 
por método não destrutivo, 
através da escavação por 
baixo da avenida, com má-
quinas guiadas a laser que 
possibilitam a instalação da 
tubulação, sem atrapalhar o 
trânsito na região. “Esse tipo 
de construção é o que tem de 
mais moderno e não causa 
transtorno à população, ainda 
mais em uma região onde o 
fluxo de carros é intenso”, 
declara o superintendente do 
Saae, Nilson Gaspar.

A empresa contratada para 
realizar a obra também irá 
construir no local, dois poços 
de visita para inspeção do 
interceptor. O novo emissário 
irá facilitar o escoamento do 

esgoto de grande parte da ci-
dade que conduzirá o efluente 
até a Estação de Tratamento 
de Esgoto Mário Araldo Can-
dello, no Distrito Industrial 
Vitória Rossi Martini.

Paulo, esclareceu duran-
te a semana a informação 
de que Indaiatuba estaria 
"entregando" o Rio Jundiaí 
em classe 4 (inapto para o 
consumo) para a cidade de 
Salto.  

Segundo a Companhia, 

a afirmação feita em uma 
reportagem do Jornal Na-
cional (JN) e abordada na 
última edição do Jornal 
Mais Expressão não proce-
de e que na verdade o trecho 
do Rio só não é reconhecido 
oficialmente como classe 3 

Segundo o Saae, em três anos Indaiatuba deverá tratar 100% do esgoto coletado

LPF – RAFAEL PELOSO

por uma questão técnica. 
Em entrevista a reporta-

gem, o gerente da agência 
Cetesp, Dômenico Trema-
roli, explicou que o trecho 
que vai de Várzea Paulista 
à Salto atende a boa parte 
das reivindicações para que 
seja enquadrado em classe 
3 (considerado apto para o 
consumo). “É errado dizer 
que o trecho é classe 4 por 
que ele está dentro dos pa-
râmetros de classe 3 e inclu-
sive seu reenquadramento já 
foi aprovado pelo Comitê 
dos Consórcios das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí (PCJ). Agora, 
falta apenas ser aprovado 
por outro órgão, é apenas 
uma questão técnica, por 
isso é errado dizer que In-
daiatuba estaria recebendo 
o Rio limpo e entregando 
sujo.” 

Na semana passada, o 
Saae de Indaiatuba confir-
mou que atualmente despeja 
cerca de 15% de esgoto 
não tratado no Rio, porém 
ressaltou que essa porcenta-
gem não era suficiente para 
poluir o manancial, como 
afirmava o JN. Na ocasião, a 
autarquia afirmou ainda que 
empresas de Salto, como a 
Eucatex, também despeja-
vam esgoto in natural no 
manancial. 

O gerente  da  Cetesb 
confirmou que o esgoto 
despejado por Indaiatuba 
não é o maior responsá-
vel por poluir o Rio. “A 
Eucatex é quem realmente 
possui o impacto maior 
na poluição, no entanto 
a empresa já colocou em 
funcionamento um sistema 
para conseguir tratar esse 
esgoto e diminuir este im-

pacto”, explica. “A Cetesb 
agora irá fiscalizar essa 
operação para ver se está 
funcionando e caso não, 
irá orientar as adequações 
necessárias.” 

Dômenico disse ainda 
que Indaiatuba possui um 
acordo com o Ministério 
Público para que consiga 
tratar 100% de seu esgoto. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa do Saae, 
o prazo para isso é de 5 
anos,  mas destacou que 
Indaiatuba já está adian-
tada no processo, que a 
adequação da Estação de 
Tratamento já está pronta 
e em breve será realizada 
alicitação para contratação 
da empresa que fará a obra.

A expectativa é que den-
tro de 3 anos a cidade esteja 
realizando 100% do trata-
mento do esgoto coletado.
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Idoso terá isenção no
pagamento do Zona Azul 
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Foi assinado na última 
quarta-feira, dia 29 
de abril, o Dreceto nº 

12.430, que garante estacio-
namento gratuito nas áreas 
de Zona Azul aos veículos 
conduzidos ou que transpor-
tam idosos. Para ter direito 
ao benefício, os carros devem 
ocupar as vagas demarcadas 
para idosos e devem ter, em 
local visível, o documento 
expedido pelo órgão munici-
pal de trânsito. 

A publicação do Decreto 
na Imprensa Oficial do Mu-
nicípio foi feita na edição de 
ontem, dia 30 de abril, data 
em que o documento entrou 
em vigor.

O Decreto em questão 
acrescenta a isenção aos 
idosos ao Decreto nº 7.692, 
de 20 de março de 2003, que 
regulamenta a Lei Municipal 
nº 3.982 de 21 de março de 
2001, que trata da concessão 
da exploração do serviço de 
estacionamento rotativo em 
vias públicas, denominado 
Zona Azul. Atualmente o 
serviço  oferece 40 vagas ex-
clusivas para estacionamento 
de idosos. 

Os veículos conduzidos 
ou que transportam pessoas 
com deficiência já possuem 
a isenção do pagamento em 
qualquer vaga de Zona Azul, 
desde que estejam devida-
mente identificados.

O estacionamento rotativo 
pago abrange 17 ruas: 24 de 
Maio, entre Pedro Gonçalves 
x Oswaldo Cruz; Onze de 
Junho, entre Pedro Gonçalves 

x 13 de Maio; Padre Bento 
Pacheco, entre Pedro Gon-
çalves x Ademar de Barros; 
Cerqueira Cesar, entre Pedro 
Gonçalves x Ademar de Bar-
ros; Bernardino de Campos, 
entre Pedro Gonçalves x 9 
de Julho; Siqueira Campos, 
entre Pedro Gonçalves x 9 
de Julho; Sete de Setembro, 
entre Candelária x Pedro de 
Toledo; Pedro Gonçalves, 
entre 24 de Maio x Sete de 
Setembro; Candelária, entre 
Humaitá x Sete de Setembro; 
XV de Novembro, entre Hu-
maitá x Sete de Setembro; Pe-
dro de Toledo, entre Humaitá 
x Siqueira Campos; 9 de 
Julho, entre 24 de Maio x Si-
queira Campos; 13 de Maio, 
entre 24 de Maio x Bernar-
dino de Campos; Ademar de 
Barros, entre 24 de Maio x 

Cerqueira Cesar; Oswaldo 
Cruz, entre 24 de Maio x 11 
de Junho; rua Tuiuti, entre 
24 de Maio x 11 de Junho, 
e, a partir de sexta-feira, na 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, em toda a extensão do 
Boulevard da Cecap.

O Zona Azul funciona de 
segunda à sexta-feira, das 
10h às 15h30, e aos sábados, 
das 9h às 12 horas. Aos do-
mingos o estacionamento é 
livre. O talão com 10 folhas 
onde cada uma dá direito a 
uma hora, custa R$ 16. O 
valor unitário é R$ 1,60. Já 
o talão com dez folhas de 30 
minutos cada custa R$ 9, ou 
R$ 0,90 o unitário.

 Cartão 
A emissão de cartão de 

estacionamento para idosos 

e pessoas com deficiência 
(PCD), necessário para a uti-
lização das vagas reservadas 
a este público na cidade, é 
feita pelo Departamento de 
Transporte Coletivo, ligado 
à Secretaria Municipal de 
Administração. 

É preciso apresentar docu-
mentos originais de RG, CPF, 
comprovante de residência 
e Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículos 
(CRLV). O cartão é emitido 
na mesma hora. 

O Departamento de Trans-
porte Coletivo fica na avenida 
Francisco de Paula Leite, 
2.263, no Jardim Kyoto. O 
atendimento acontece de 
segunda a sexta, das 8h às 
16h30. A emissão é gratuita. 
Mais informações pelo tele-
fone (19) 3894-2049.

Decreto que beneficia idosos foi divulgado ontem, na Imprensa Oficial

Funcionários participam do projeto de alfabetização da Jacitara 

SCS/PMI

SCS/PMI

JACITARA  

Funcionários participam 
de projeto de alfabetização 

Desde setembro do ano pas-
sado, a construtora Jacitara pro-
move um curso de alfabetização 
voltado para os trabalhadores 
que ainda não haviam sido 
alfabetizados. O programa de 
educação para os colaboradores 
da Jacitara foi implantado no dia 
5 de setembro, no canteiro de 
obras do Premium Residence, 
em Indaiatuba, com a participa-
ção de 14 funcionários. 

O curso é desenvolvido 
aos sábados, no próprio local 
de trabalho, em salas próprias 
para treinamento, em parceira 
com o curso de Pedagogia da 
Faculdade Max Planck.

O projeto desenvolvido 
em parceria com a Faculdade 
consiste em um contato inicial 
do trabalhador com a alfabeti-
zação, podendo durar de 12 a 
18 meses.

O carpinteiro Josafá Motas 
de Oliveira, 61 anos, conta que 
morava na roça e teve pouco 
contato com os bancos escola-
res. “Agora estou encaminhado, 
estou feliz porque comecei a 
escrever”, revela. Caprichoso, 

ele faz as tarefas de casa com a 
ajuda do filho.

A estudante Joice Rodrigues 
Acino, do 3º semestre do curso 
de Pedagogia, que acompanha 
Josafá nas aulas, diz que é pos-
sível perceber sua evolução.

O ajudante Francisco Pe-
reira Silva, 43 anos, avalia 
que o curso de alfabetização 
é “uma ajuda muito boa".  
“Temos mais é que agrade-
cer a empresa e a paciência 
das professoras”, comenta. 
“Hoje eu já consigo fazer as 
letras, sei marcar telefone, 
pegar o ônibus. Antes, eu era 
como um cego, que tinha que 
ser levado pelas pessoas”, 
constata. 

A alfabetização mudou de 
forma radical a vida do tam-
bém ajudante Gilson Alves 
de Oliveira, de 50 anos. As 
aulas proporcionaram uma 
inclusão cidadã do trabalhador, 
que recentemente conseguiu 
a emissão do primeiro RG re-
centemente. “Vim da Bahia e 
cheguei em Indaiatuba ‘cego’, 
sem saber ler nada”, lembra. 
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Yázigi conquista selo de
Excelência da ABF 2015

ATIVIDADES 

Colégio Objetivo realiza 
lançamento de foguetes 

Mais uma vez o Yázi-
gi foi destaque na 
entrega do selo de 

Excelência em Franchising 
2015, oferecido pela Associa-
ção Brasileira de Franchising 
(ABF), que aconteceu na 
última semana em São Paulo.

Instituído como reconhe-
cimento ás empresas fran-
queadoras, profissionais e 
personalidades que por meio 
de sua atuação contribuíram 
para o desenvolvimento e 
disseminação da franchi-
sing, o prêmio é dividido em 
seis categorias: Franquea-
dor, Franqueado, Jornalis-

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

mo (Jornal, Revista, Mídia 
Digital) e Sustentabilidade, 
Trabalho Acadêmico, Per-
sonalidade do Franchising 
(Setor Público e Privado) e 
Sustentabilidade.

Vale destacar que o Selo 
foi concedido após um rigo-
roso processo de avaliação 
de aspectos éticos e técnicos 
nas atividades de Franchising.

O desempenho do Yázigi 
na premiação é consequência 
da implantação e execução 
de um Programa de Excelên-
cia conduzido pelas equipes 
comerciais, pedagógicas e 
operacionais da rede durante 
o ano de 2014.

O Selo de Excelência da 
ABF representa o reconheci-

mento da qualidade e excelên-
cia da empresa que chancela 
as operações Yázigi e fortale-
ce nossa imagem e atuação pe-
rante o mercado e consumido-
res. Recebê-lo significa, para a 
rede de franquias, um atestado 
de sua boa capacidade de atuar 
no Sistema de Franchising 
frente ás exigências do Códi-
go de Auto-regulamentação 
da ABF.

Neste ano, além do prêmio 
de qualidade, o Yázigi foi 
destaque também por receber 
há 20 anos este selo, onde este 
reconhecimento é concedido a 
poucas empresas. 

Além de empresários do 
setor e personalidades pú-
blicas, o evento reuniu as 

melhores marcas de Franchi-
sing, conferindo credibilidade 
e maior atratividade à marca.

A unidade Yázigi Indaia-
tuba divide com toda a rede, 
um importante prêmio nacio-
nal na categoria sustentabili-
dade. A escola foi premiada 
pelo trabalho desenvolvido 
em parceria com o Rotary 
Club, onde há 11 anos pro-
move o acesso ao ensino de 
idiomas para a população de 
baixa renda. 

Para conhecer mais o 
Yázigi Indaiatuba, acesse o 
site http://www.yazigi.com/
indaiatuba/home, também 
estamos no Facebook Yázigi 
Indaiatuba e no Instagram @
yazigiindaiatuba.

Os alunos do Ensino Fun-
damental 2 e do Ensino Médio 
do Colégio Objetivo Indaiatuba 
fizeram o lançamento de foguetes 
no último sábado, 25 de abril, no 
Parque Ecológico. O lançamento 
faz parte da Mostra Brasileira de 
Foguetes para alunos cadastrados 
na Olimpíada Brasileira de As-
tronomia e Astronáutica (OBA). 

Os alunos são divididos em 
equipes e têm que construir o 
próprio foguete, que deverá ser 
lançado obliquamente, uma vez 
que o objetivo da prova é obter o 
maior alcance horizontal possível.

O foguete dos alunos do Ensi-
no Fundamental 2 foi construído 
com duas garrafas pet, presas 
numa base de lançamento no chão 
e que teve como combustível 
somente água e ar comprimido 
por uma bomba manual de encher 
pneus de bicicleta. O foguete 
da equipe vencedora do Funda-
mental 2 do Objetivo alcançou a 
distância de 135 metros. 

Já o foguete dos alunos do 
Ensino Médio foi construído 
com duas ou mais garrafas pet 
presa numa base de lançamento 
no chão e como combustível a 
mistura, em qualquer proporção, 

de vinagre com concentração de 
4% de ácido acético e bicarbona-
to de sódio. A distância atingida 
pelo foguete da equipe vencedora 
surpreendeu os próprios integran-
tes. Foram 190 metros. “Esse foi 
o nosso primeiro lançamento e a 
primeira participação da escola 
na Mostra e superou todas as 
expectativas”, comenta o aluno 
João Victor Quareli. “Nós fize-
mos um foguete só para teste e 
ele voou 120 metros e fizemos 
algumas alterações para melhorar 
o desempenho e foi o que aconte-
ceu”, afirma o aluno Guilherme 
Galinucci. “Buscamos dicas na 
internet sobre o que poderíamos 
fazer para ajudar a melhorar o 
voo”, acrescenta o aluno Igor 
Fernandez Castro. “Atividades 
práticas como essa são mais 
legais que as teóricas, porque 
nos estimulam a aprender mais. 
E o que nós aprendemos com 
essa experiência não vamos 
mais esquecer”, garante o aluno 
Alexandre Bergamo dos Santos.

O evento foi realizado com 
a participação dos alunos matri-
culados nas aulas para as Olim-
píadas de Astronomia e com a 
presença de alguns pais. 

Atividades fazem parte da Mostra Brasileira de Foguetes

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Ivan Ferreira, Andre Quintela e Luciano Klima recebem o troféu do prêmio Excelência em Franchising 
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Paleteria Arriba amplia rede de lojas e 
abre segunda unidade em Indaiatuba 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Paleteria Arriba co-
meçou 2015 com 
muitas novidades. A 

marca de paletas mexicanas 
se prepara para lançar sua 
segunda unidade em Indaia-
tuba, a terceira da rede que 
também conta com uma loja 
em Campinas. 

A data exata do lança-
mento da segunda loja local 
ainda não foi divulgada, mas 
o proprietário da Arriba, o 
empresário Fabrício Franco 
Macedo, conta que as obras 
já estão bastante adiantadas 
e que a inauguração deve 
ocorrer em breve. “A nova 
loja estará localizada no Par-
que Mall e traz um conceito 
mais fast food, devido ao 
espaço e estilo do complexo. 
Os clientes poderão comprar 
sua paleta e degustar na praça 
de alimentação ou caminhan-
do pelas lojas”, explica. “O 
bacana é que essa segunda 
unidade em Indaiatuba vem 
com a qualidade de sempre, 
que conquistou os moradores, 
mas com um novo jeito de 
aproveitar”. 

No entanto, mesmo ten-
do um espaço físico menor 
na unidade Parque Mall, o 
proprietário explica que o 
DNA da Arriba permanecerá 
o mesmo. “Nossa caracterís-
tica principal é que nossas 
paletas são produzidas em 
um processo artesanal. Isso 
nos possibilita inovar sempre 
e ter um cardápio cheio de 
novidades, e com o benefí-
cio de ser tudo fresquinho e 
natural”, diz. 

Além da nova loja, Ma-
cedo adianta que em breve 
a Paleteria Arriba se tornará 
uma rede de franquias. A 
novidade também está em 
processo de formulação de 

projeto e deve acontecer aos 
poucos, devido à necessidade 
de manter o estilo caseiro das 
paletas. 

Pensando nas franquias 
e na expansão da marca, a 
Arriba trabalha na construção 
de sua fábrica de paletas, que 
deve dobrar a produção diária 
da marca. “Atualmente temos 
uma média de produção de 3 
mil paletas por mês e a ideia 
é dobrar para 6 mil. Já temos 
o galpão onde será a fábrica e 
aos poucos vamos desenvol-
vendo os setores”, ressalta. 

Mas como manter a qua-
lidade de um processo arte-
sanal, na produção de uma 
fábrica? Segundo Macedo, 
algumas partes do processo 
serão realizadas em máqui-
nas, mas a essência será a 
mesma. “A Arriba é feita 
por família, para as famílias. 
Ou seja, sempre teve toda a 
minha família envolvida no 
processo e o que mais eles 
destacaram é que se perdesse 
esse DNA de produção casei-
ra, não deveria ser feito”, diz. 
“É por isso que estamos indo 
aos poucos para conseguir-
mos manter este diferencial, 
mesmo diante da expansão 
da marca.” 

A loja existe há cerca de 
dois anos e deixou de ser uma 
novidade, visto que muitas 
outras peleterias surgiram na 
cidade. Porém, Macedo afir-
ma que a Arriba se destacou 
e cresceu, por que sempre 
ofereceu novidades no cardá-
pio. “Temos várias opções de 
paletas e toda semana que o 
cliente vem aqui ele encontra 
uma novidade. Temos as de 
frutas, recheadas, cremosas, 
paletas detox, diet e muito 
mais, tudo com ingredientes 
naturais e frescos”, salienta. 

A unidade Indaiatuba está 
localizada na Avenida Pre-
sidente Kenedy, 1.240, no 

Centro da cidade. O telefone 
para contato é o 2516-4990. 
Mais informações de car-
dápio e endereço das lojas 
podem ser obtivas no site da 
Paleteria Arriba, no www.
arribapaleteria.com.br. 

Região 
Além das suas unidades 

em Indaiatuba e em Cam-
pinas, a Paleteria Arriba 
prepara a inauguração de 
sua primeira loja em Santa 
Barbara d’Oeste. A Paleteria 
ficará localizada dentro do 
Shopping Tivoli e também 
seguirá a tendência de fast 
food, com ambiente colorido, 
alegre e aconchegante. Primeira unidade em Indaiatuba está localizada na Avenida Presidente Kenedy

Nova loja da marca será inaugurada em breve dentro do Parque Mall

JME

JME
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Mais Expressão realiza 
sorteio para o Dia das Mães 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

O Grupo Mais Expres-
são preparou uma 
promoção imperdível 

para o Dia das Mães. É a cam-
panha “Minha Mãe é Mais”, 
que vai sortear nove prêmios, 
de diversas lojas parceiras. O 
sorteio acontece na próxima 
quarta-feira, dia 6, e a lista dos 
ganhadores será divulgada na 
fan page do Facebook e na 
edição de sexta-feira, dia 8, do 
Mais Expressão.                                                        

A campanha teve início no 
último dia 22 de abril e para 
participar é muito fácil. Basta 

acessar a página facebook.
com/jornalmaisexpressao e 
curtir a fan page, que automa-
ticamente estará participando. 

Serão nove prêmios cedidos 
por empresas e lojas parceiras 
do Grupo. O primeiro ganhador 
levará um blazer vinho, tama-
nho 46, da loja Kris Josy; o se-
gundo é uma alpargata de lona 
da 2º Shoe Shop; o terceiro são 
dois almoços da Mamma Mia 
Cucine Italiana; o quarto colo-
cado ganha um vinho Arenal 
Chileno também da Mamma 
Mia Cucine Italiana; o quinto 
sorteado ganhará um Aroma-
tizante Bamboo da Mmartan; 
o sexto colocado ganhará uma 

parmegiana para quatro pessoas 
no Caipirão; o sétimo sorteado 
leva uma carteira de festa da A 
Nova Loja; o oitavo uma leg-
ging da Vitorello e o nono uma 
bolsa de festa da Will Modas. 

Para concorrer aos prê-
mios, o participante precisa 
residir em Indaiatuba e não 
poderá ter vínculos familiares 
ou ser funcionário do Mais 
Expressão ou das lojas parti-
cipantes. 

Os prêmios deverão ser 
retirados na sexta-feira, dia 
8, das 7h às 17 horas, na sede 
do jornal, que fica na Avenida 
Conceição, 229, na Vila Caste-
lo Branco; ou no endereço que 

a loja ou empresa determinar e 
que serão previamente infor-
mados aos ganhadores. 

O sorteio será realizado 
na manhã de quarta-feira e a 
lista dos ganhadores será di-
vulgada no mesmo dia na fan 
page. Além disso, os nomes 
estarão disponíveis na edição 
do Jornal Mais Expressão de 
sexta-feira. 

A organização do sorteio 
entrará em contato através 
do e-mail e do Facebook do 
ganhador, que caso não seja 
encontrado na ocasião, terá até 
cinco dias para retornar pelo 
e-mail atendimento@maisex-
pressao.com.br.

REPRODUÇÃO

ENCONTRO  

Alunos do Montreal visitam 
Batalhão do Exército

Autocontrole, autoconheci-
mento, responsabilidade, cidada-
nia, tolerância, imposição de limi-
tes, respeito e empreendedorismo 
são alguns princípios discutidos 
e desenvolvidos durante as aulas 
de Ética e Empreendedorismo do 
Colégio Montreal.

Para enriquecer o conteúdo 
tratado em sala de aula, no dia 22 
de abril, os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental 2 do Colégio 
Montreal visitaram o 28º Batalhão 
de Infantaria Leve, em Campinas. 
Os alunos, acompanhados pelo 
professor de Ética e Empreen-
dedorismo, Lucas Cavalcante, 
conheceram os locais de treina-
mentos militares que preparam 
soldados para as Missões de Paz 
no Haiti e no Morro da Maré, no 
Rio de Janeiro. 

Durante a visita, os alunos 
foram orientados por um Oficial 
do Exército com experiência em 
missões reais de combate e pude-
ram observar como os militares 
valorizam a disciplina, o auto-
controle, o respeito ao próximo e 
a organização. “A visita foi legal 
porque vimos que a disciplina é 
muito importante para a nossa 
vida. Além disso, há confiança 
entre eles e muita criatividade para 
resolver problemas”, comenta o 
aluno Diego Javier Pereira Rodo, 

de 14 anos. 
O Colégio Montreal entende 

que os valores são fundamen-
tais para a formação do aluno, 
preparando-o para as grandes 
questões da vida, bem como na 
formação do futuro profissional 
e cidadão brasileiro. “Eles apren-
deram a importância de todas as 
habilidades éticas trabalhadas em 
sala desde o Ensino Fundamental 
I, em especial autocontrole e disci-
plina, e puderam observar como, 
ao colocar essas habilidades em 
prática, pode-se obter grandes 
resultados nos projetos de vida”, 
afirma o professor Lucas. 

A aluna Ana Laura de Cam-
pos Martins, de 14 anos, também 
gostou da visita. “Os militares 
desenvolvem um trabalho vol-
tado para a população. Eles se 
preparam para ajudar em qualquer 
situação", ressalta. 

A visita também foi especial 
para o professor, que é oficial do 
Exército. “Fiquei muito emocio-
nado ao levar meus alunos para 
receber instrução na mesma sala, 
com os mesmos materiais e com 
as mesmas carteiras numeradas 
que usei em minha formação no 
Núcleo Preparatório de Oficiais 
da Reserva (NPOR). Enfim, um 
dia para ficar marcado!”, declara 
o professor.

Passeio serviu para enriquecer o conteúdo tratado em sala de aula

DIVULGAÇÃO
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Após 29 dias internado, comerciante morre 
horas depois da prisão de autor do crime 

DA REDAÇÃO
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REPRODUÇÃO

Terceirizados de aeroporto 
têm alojamento furtado

Dois assaltam supermercado 
no Jardim Morada do Sol 

Preso suspeito de crime contra jovem em baile funk

Empresário é roubado em 
estrada municipal de Itaici

O ajudante Douglas Willian da Cruz deve ser trazido para 
Indaiatuba na segunda-feira, dia 4, para ser interrogado 

Michael Roberto da Silva Batistela, de 18 
anos, morreu após nove dias em coma 

Carlos Fontes Júnior, o Juninho, de 19 
anos, teve a prisão decretada em março 

O proprietário do ca-
beleireiro “Corta pra 
Mim”, o comerciante 

Matheus Alves Pereira Brito, 
de 19 anos, morreu na tarde 
de ontem, dia 30 de abril, após 
29 dias internado em estado 
grave no Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc). 
O jovem faleceu menos de 
24 horas após o Batalhão de 
Ações Especiais (Baep), da 
Polícia Militar de Campinas, 
prender o ajudante Douglas 
Willian da Cruz, de 19 anos, 
autor dos disparos que atingiu 
o comerciante.  

Cruz foi preso "por acaso", 
durante uma ocorrência de 
tráfico de drogas no Jardim 
São Jorge, em Campinas. “A 
Polícia Militar do Município 
recebeu a denúncia de que 
em uma casa do bairro havia 

indivíduos embalando drogas. 
Eles foram até o local e quando 
fizeram as averiguações des-
cobriram que ele era foragido 
da Justiça por tentativa de 
homicídio”, relata o delegado 
assistente da cidade, Danilo 
Amâncio Leme.  

A prisão ocorreu na noite 
de quarta-feira e foi confirma-
da à imprensa, pela Polícia Ci-
vil, na tarde de ontem, dia 30. 

A reportagem do Mais Ex-
pressão entrou em contato 
com um familiar da vítima, que 
ainda não sabia da prisão do 
acusado, e recebeu a informa-
ção de que o comerciante havia 
falecido há poucos minutos. “É 
muito bom saber que ele (Cruz) 
foi preso, mas infelizmente o 
Matheus acabou de falecer, 
após dias lutando para se man-
ter vivo”, lamentou um familiar 
que preferiu não se identificar. 

Após a prisão em Cam-
pinas, Cruz foi transferido 

Trabalhadores terceiriza-
dos do Aeroporto de Vira-
copos tiveram o alojamento 
furtado na manhã da última 
terça-feira, dia 28. Da mo-
radia, localizada no bairro 
Solar do Itamaracá em In-
daiatuba, os assaltantes le-
varam documentos pessoais, 
eletrônicos e até o carro de 
um dos moradores. 

Os dez moradores do 
alojamento estiveram na 
delegacia para prestarem 
queixa do furto, e contaram 
que saíram pela manhã para 
trabalharem e ao retorna-
rem, por volta das 17 horas, 

Dois homens armados inva-
diram a unidade Supermercado 
Dia, no Jardim Morada do Sol, 
no início da tarde de sexta-feira, 
dia 24 de abril. Após anun-
ciarem o assalto e sob fortes 
ameaças, a dupla subtraiu do 
caixa da loja cerca de R$ 1.067. 

O Batalhão de Ações Espe-
ciais (Baep) da Polícia Militar 
de Campinas prendeu na noite 
de quarta-feira, dia 29 de abril, 
o desempregado Carlos Fontes 
Júnior, o Juninho, de 19 anos, 
acusado de espancar até a morte 
o auxiliar de armador Michael 
Roberto da Silva Batistela, de 
18 anos. O crime ocorreu no dia 
16 de fevereiro, na saída de um 
baile funk no Jardim Recreio 
Campestre Joia. 

Juninho foi preso durante 
uma ocorrência de tráfico de 
drogas, no Jardim São Jorge 
em Campinas. “Na hora que 
os policiais fizeram as averi-
guações descobriram que ele 
estava foragido pelo assassinato 
do Michael”, conta o delegado 
assistente do Município, Danilo 
Amâncio Leme. Ao Baep, Ju-
ninho assumiu que era o dono 
das drogas e que o irmão e outro 
jovem, que estavam na casa, 
nada tinham nada a ver com os 
entorpecentes. 

No entanto, segundo o de-
legado, o irmão de Juninho 
também é suspeito de envolvi-
mento na briga que terminou 
na morte de Batistela e será 
interrogado sobre o crime. 

O Mais Expressão contatou 
um familiar da vítima, que 
preferiu não se identificar e 
que ainda não sabia da prisão 
do acusado. “Fico muito feliz 
em sabe, por que é um pouco 
de justiça sendo feita. Agora 
é esperar que os outros sejam 
identificados e presos”, diz. 

Um empresário de 56 anos 
foi assaltado ao passar pela Es-
trada Municipal João Boldrini, 
no bairro Itaici. O caso acon-
teceu na madrugada do última 
sábado, dia 25 de abril. A vítima 
foi abordada por dois homens 
em uma moto, que a obrigaram 
entregar o carro, documentos 
pessoais, cartões bancários e um 
cheque de R$ 1 mil. 

Em depoimento, o empre-
sário contou que trafegava 
pela estrada quando, ao redu-

para Hortolândia. De acordo 
com o delegado, ele deve ser 
trazido para Indaiatuba na 
segunda-feira, dia 4, onde será 
interrogado. O delegado infor-
mou que na semana passada a 
Guarda Civil apreendeu uma 
moto no nome de Cruz, que 
pode ser o veículo usado para 
cometer o crime. “A pessoa 
que estava com a moto disse 
que havia comprado de um 
terceiro, iremos chamá-la para 
descobrirmos quem levou o 
Cruz até o salão para cometer 
o assassinato”, garante. 

O crime
A tentativa de assassinado 

ocorreu no dia 2 de abril, no 
salão de cabeleireiro localiza-
do no Jardim Colonial. Duas 
testemunhas contaram aos 
investigadores que duas pes-
soas chegaram em uma moto 
e estacionaram em frente ao 
salão. O garupa (Cruz) desceu 

encontraram tudo revirado 
e deram por falta de seus 
pertences. 

Segundo as vítimas, da 
casa foram levados um apa-
relho de home theater, as 
carteiras contendo documen-
tos pessoais e cartões de cré-
dito, ventilador de teto, dois 
televisores, relógio de pulso, 
celular e computador. Além 
disso, o furtador levou o 
carro de um dos moradores, 
um modelo Fox prata, com 
placas FBB-4066. 

Até o fechamento desta 
reportagem, ninguém havia 
sido preso pelo crime. 

Segundo um representante 
do supermercado, um dos as-
saltantes era alto, magro, de 
cor parda e com uma tatuagem 
no lado direito do pescoço. 
O segundo assaltante era um 
pouco mais baixo e também 
de cor parda. 

O crime 
A briga ocorreu na saída de 

uma boate no dia 16 de feve-
reiro de 2015, porém a vítima 
faleceu após nove dias em coma 
no Hospital Augusto de Olivei-
ra Camargo (Haoc). 

Segundo a mãe do jovem, 
a operadora de máquinas La-
dyjane Francinete Mendonça 
Rodrigues da Silva, o filho 
estava na casa noturna com o 
primo e dois amigos quando 
se envolveu na confusão. “O 
primo dele me contou que um 
deles trombou com um homem 
e que os grupos se estranharam. 
Logo depois de dispersaram, 
mas para evitar confusão ele, 
o primo e os amigos optaram 
por irem embora mais cedo. Ao 
chegarem fora da festa foram 
surpreendidos por várias pesso-
as, algumas de moto, e a briga 
começou”, conta ela. 

zir a velocidade para passar 
em uma lombada, foi aborda-
do por dois homens em uma 
moto. De posse de uma arma 
de fogo, o garupa obrigou 
a vítima a parar o veículo e 
rendeu o empresário e o outro 
ocupante do carro. 

Da vítima, os assaltantes 
levaram documentos pessoais, 
uma bolsa com documentos 
e chaves, cartões bancários 
e um cheque preenchido no 
valor de R$ 1 mil. 

do veículo, entrou no comércio 
e efetuou os disparos contra o 
comerciante. 

Brito foi alvejado com 
quatro tiros, foi socorrido ao 
Haoc onde ficou internado na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) 45 dias. Já o cabeleireiro 
do salão, que foi atingido na 
perna direita, na altura da vi-
rilha, foi socorrido e teve alta 
no dia seguinte.  

De acordo com um mem-
bro da família da vítima, o 
comerciante e o acusado se 
conheciam há alguma tempo e 
eram antigos desafetos. Depois 
de efetuar os disparos Cruz 
pediu ao tio que o levasse para 
Monte Mor. O tio foi interro-
gado, mas disse que não sabia 
do crime. 

No dia seguinte ao crime, 
três homens não identificados 
tentaram invadir o quarto de 
UTI onde a vítima estava in-
ternada.  “As enfermeiras nos 

contaram que a UTI estava 
trancada e que os três homens 
disseram que queriam ver o 
Matheus de qualquer jeito. 

Ela desconfiou e acionou a 
segurança, foi quando o trio 
fugiu”, explicou na ocasião o 
delegado.

PREJUÍZO

ROUBO

ENCONTRADO 

SUSTO 

Segundo ela, Batistela ia 
com frequência ao local para 
se divertir com os amigos. 
“Ele gostava muito de ir lá, 
de namorar, se divertir com 
os amigos. Era um menino 
ótimo, ia completar um mês no 
emprego novo e estava muito 

feliz. É uma tragédia e uma 
crueldade o que fizeram com 
ele”, lamentou. 

A prisão temporária de 
Juninho foi decretada pelo 
Ministério público no inicio do 
mês de março e desde então ele 
nunca mais foi visto na cidade. 
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Suspeitos de autoria de 
crime são presos em Salto
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polícia
MANDADO 

GUARDA CIVIL MONITORAMENTO

ROUBO

Polícia Civil prende dupla 
que assaltou 2 farmácias 

Homem é detido após furto em comércio na Vila Vitória Veículo suspeito de furto 
é localizado por GM e PM

Indivíduo armado assalta 
posto de combustíveis  

A Guarda Civil de Sal-
to prendeu na noite 
de sábado, dia 25 

de abril, o desempregado 
Renan Gomes Ribeiro, de 24 
anos, e o serralheiro Alielson 
Barbosa de Araújo, de 29 
anos, suspeitos da entativa 
de latrocínio a uma mercearia 
no Jardim Morada do Sol. A 
vítima, o comerciante Val-
dinei Rodrigues, de 52 anos, 
foi atingida por um disparo e 
segue internado no Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc). 

A Guarda Civil de Indaia-
tuba informou que ao chega-
rem ao local do crime, foram 
informados por testemunhas 
que os ladrões haviam fugido 
em um veículo Gol verde, 
com placas da cidade de Sal-
to. As testemunhas contaram 
também que populares já 
haviam socorrido a vítima 
ao hospital. 

Em contato com o moni-
toramento, os guardas desco-
briram que veículo Golf ha-
via fugido na direção de Salto 
e imediatamente os guardas 
fora para a cidade . A placa 
do veículo suspeito também 
foi repassada à guarnição de 
Salto, que iniciou buscas aos 
criminosos. 

Veículo utilizado pelos indivíduos foi interceptado na cidade de Salto

Minutos depois, os guar-
das do município tiveram 
êxito em interceptar o carro, 
onde estavam Ribeiro, Araújo 
e um terceiro homem. Condu-
zidos à delegacia, fotos dos 
suspeitos foram enviados à 
Guarda de Indaiatuba, que as 
apresentou à vítima. A mesma 
reconheceu Ribeiro, como 
o autor do disparo, e Araújo 
como o comparsa no assalto. 

O terceiro detido também 

foi interrogado, porém negou 
participação no crime. Porém, 
contou ter ouvido os dois ami-
gos confessarem a autoria do 
assalto. 

Os dois suspeitos também 
foram interrogados. Ribeiro 
negou participação no roubo, 
já Araújo informou que ficou 
apenas no carro. 

Diante disso, a autoridade 
de plantão da Delegacia de 
Salto determinou pela prisão 

da dupla pelo crime de roubo e 
associação criminosa. O carro 
usado no assalto foi recolhido, 
bem como os rádios comuni-
cadores e as porções de drogas 
encontradas no veículo. 

A reportagem do Mais Ex-
pressão entrou em contato 
com a assessoria de imprensa 
do Haoc, que informou que o 
comerciante permanece inter-
nado, mas não informou seu 
estado de saúde. 

COMANDO UNO

Os invest igadores da 
Polícia Civil prenderam na 
manhã da última terça-feira, 
dia 28 de abril, uma dupla 
acusada de assaltar duas 
farmácias em dezembro do 
ano passado e janeiro deste 
ano. Os desempregados Je-
ferson Elias Dias Monteiro, 
de 19 anos, e Jean Ferreira 
Silva, de 20 anos, foram 
flagrados pelas câmeras de 
monitoramento dos estabe-
lecimentos e reconhecidos 
pelas vítimas. 

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão, o delega-
do assistente Luiz Fernando 
Dias de Oliveira disse que o 
pedido da prisão preventiva 
dos dois jovens foi feito 
pelo Ministério Público 
(MP). “Nós identificamos 
os dois e trouxemos para a 
Delegacia, onde as vítimas 
os reconheceram como os 
autores dos roubos. Antes 
disso, ambos já tinham sido 
identificados por fotografias 
e pelas câmeras de moni-
toramento, mas estavam 
respondendo em liberdade. 
Encaminhamos para a pro-
motoria e a mesma pediu a 
prisão preventiva, e coube 
a nós cumprir o mandado 
e realizar a prisão”, relata. 

A dupla é acusada de 
dois roubos a farmácias da 
cidade. O primeiro ocorreu 

no dia 23 de dezembro do 
ano passado, contra um es-
tabelecimento  na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, no 
Jardim América. Na ocasião 
a dupla chegou armada ao 
estabelecimento e subtraiu 
R$ 2.203. 

O segundo assalto foi re-
alizado no dia 10 de janeiro 
deste ano, numa farmácia 
que fica em frente ao Hospi-
tal Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc), onde a dupla 
levou R$ 318. Na ocasião, 
as câmeras de monitora-
mento do local flagraram a 
moto Honda Titan KS, com 
placas DYO 8931, em que 
os indívudos chegaram. 

A dupla foi presa em 
casa, nas ruas Benedito de 
Campos e Coronel Julio 
Pereira de Brum, no Jardim 
Morada do Sol. De acordo 
com o delegado, a arma 
usada no primeiro assalto 
não foi encontrada, somente 
os capacetes que ambos usa-
vam para esconder o rosto 
no momento dos roubos. 
“Porém mesmo sem a arma 
não resta dúvidas de que fo-
ram eles, pois as imagens da 
câmera de monitoramento, 
somado ao reconhecimento 
fotográfico e pessoal feito 
pelas vítimas são elemen-
tos suficientes”, explica o 
delegado.

Após uma solicitação do 
Centro de Operações, Aten-
dimento e Despacho (Coade) 
da Guarda Civil, uma equipe 
de patrulhamento preventivo 
prendeu um indivíduo que 
havia furtado um estabele-

cimento minutos antes. A 
ocorrência foi registrada na 
noite de domingo, dia 25 de 
abril, e o acusado, o desem-
pregado Aligheiton Hernani 
Soares, de 27 anos, foi detido 
após cometer o crime na Vila 

Vitória. 
Segundo a denúncia ao 

telefone 153, havia uma pes-
soa dentro do local e que 
possivelmente havia acessado 
pelo telhado. O indivíduo foi 
localizado nas proximidades 

com R$ 66,67 e nove maços 
de cigarros. O prédio foi 
preservado até a chegada da 
perícia da Polícia Científica e 
Soares foi preso em flagrante 
por determinação da autorida-
de de plantão.

Ação do assaltante foi denunciada via 153, da Guarda Civbil de Indaiatuba 

ARQUIVO

A Polícia Militar locali-
zou no último sábado, dia 
25, o veículo Towner, com 
placas de Sorocaba, que era 
suspeito de ser usado em 
furto no dia 17 de fevereiro 
deste ano, no Jardim Regi-
na. O veículo passou por 
uma área de monitoramento 
veicular da Guarda Civil e 
um alerta foi emitido para as 
viaturas de patrulhamento 

preventivo. 
Pouco  tempo após  a 

comunicação Towner foi 
abordada, sendo que em 
pesquisa dos antecedentes 
do condutor foi constatado 
que o mesmo era foragido 
da Justiça. O indivíduo foi 
conduzido até a Delegacia 
de Polícia, onde a autorida-
de tomou as providências 
cabíveis.

Um posto de combustíveis, 
localizado no Jardim Recreio 
Campestre Jóia, foi assaltado 
na noite de quarta-feira, dia 23 
de abril. A ação durou poucos 
minutos, mas o suficiente para 
o indivíduo levar R$ 195 e um 
celular. 

A vítima contou que estava 
trabalhando no caixa do posto 
quando o assaltante entrou no 
local. De posse de arma de 
fogo, ele anunciou o assalto 
e obrigou a vítima a entregar 
todo o dinheiro do caixa, além 
de seu celular. 
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cultura & lazer

Faici confirma todas as 
atrações para 26ª edição

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

ATRAÇÃO   

MAIO MUSICAL  

Clube 9 de Julho realiza Noite do Flashback 

Bachiana Filarmônica se 
apresenta hoje na cidade

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comer-
cial de Indaiatuba 

(Faici) confirmou todas as 
atrações da 26ª edição da 
festa, a qual acontece de 6 a 
16 de agosto. Sobem ao palco 
principal Henrique & Juliano 
(dia 6), Jota Quest (dia 7), o 
show Cabaré, com Leonar-
do e Eduardo Costa (dia 8), 
Munhoz & Mariano (dia 13), 
Cristiano Araújo (dia 14), 
Fernando & Sorocaba (dia 15) 
e encerrando com Rionegro 
& Solimões (dia 16). Antes, 
no dia 2 de agosto, acontece 
o tradicional Desfile de Ca-
valeiros.

Quatro atrações já ha-
viam sido divulgadas desde 
o começo do ano e durante 
coletiva de imprensa na noi-
te de quarta-feira, dia 29 de 
abril, foram confirmados os 
show de Leonardo e Eduardo 
Costa, Munhoz & Mariano e 
Rio Negro & Solimões. 

Segundo o presidente da 
Faici, José Marques Barbosa, 
os shows atendem uma solici-
tação do público. “Sem falar 
que também é um objetivo 
traçado pela diretoria do even-
to, de trazer novos shows para 
Indaiatuba e região”, salienta. 
“Dos sete shows que estamos 
anunciando, quatro fazem 
sua estreia por aqui e outros 
três já fazem parte de nossa 
história.” 

Os interessados em adqui-
rir os ingressos por um preço 
especial, podem adquirir o 
Passaporte Faici 2015, o qual 
estará disponível nos postos 
de venda a partir de segunda-
-feira, dia 4. 

Pelo valor único de R$ 
150, o primeiro lote com todos 
os shows podem ser compra-
dos na Revistaria do Januba 

(Avenida Francisco de Paula 
Leite, 1.541, Jardim Califór-
nia), na Kibe Esfiha (Praça 
Dom Pedro II, 15, Centro) e 
na Marquinhos Tintas (Ave-
nida Conceição, 1.178, Vila 
Maria Helena). 

Como nas edições anterio-
res, a Faic 2015 contará com 
ingressos de pista, Camaro-
te Botequim do Presidente/
VIP Super Bull e Camarote 
Brahma. Para estas opções, a 
venda terá início na segunda 
quinzena de maio e os valores 
serão divulgados em breve.

Por outro lado, continuam 
à venda os Camarotes Bronze 
e Prata, para 10 pessoas cada, 
e o Camarote Ouro, com 
capacidade para 20 pessoas. 
Os interessados devem se 
apressar para garantir o seu. 
“Muitos já nos procuraram 
e garantiram seus camaro-
tes. É uma ótima opção para 
quem quer curtir a festa em 
um espaço reservado com os 
amigos ou a família, ou então 
para que as empresas possam 
levar seus colaboradores ou 
clientes”, destaca o diretor da 
Faici, Pedro Queiroz.

Atrações
Além dos show musicais, 

a Faici 2015 contará com 
outras atrações. O público po-
derá se divertir no Parque do 
Peãozinho, com exposição de 
pequenos animais e montaria 
em carneiros, no Baile Coun-
try com a Aphocalipsy Banda 
Show, que acontece todos os 
dias após o show principal e 
uma completa e coberta praça 
de alimentação.

Em uma estrutura com 
arquibancadas e camarotes 
cobertos, a festa recebe o 
público para o Rodeio com 
os melhores peões do Brasil. 
Na programação estão pro-
vas de Três Tambores, Team 
Penning, Montaria em Cavalo 

(Cutiano) e em Touro. Nesta 
última modalidade, duas novi-
dades. A primeira é a Disputa 
entre Estados e a segunda, o 
Desafio do Bem em prol do 
Projeto Viver, da Prefeitura 
de Indaiatuba. 

Destaque ainda para as 
Provas de Marcha, que na 
primeira semana reúne os 
melhores criadores do cavalo 
Campolina. Na semana se-
guinte, é a vez do Mangalarga 
Marchador e dos Muares e 
Equinos. “Teremos alguns 
dos melhores peões do Brasil 

e grandes criadores nas Provas 
de Marcha. Tudo isso compro-
va que a Faici vem se tornando 
referência em Indaiatuba e 
região”, destaca o diretor da 
Faici, Mazinho Gomes. 

A Faici é organizada pelo 
Clube do Boi em parceria com 
a PAB Eventos, além do apoio 
da Prefeitura. As reservas de 
camarotes podem ser feitas 
pelos telefones (19) 3500-
4455, 7851-7368 ou 9.9234-
6618 ou pelo e-mail contato@
faici.com. Mais informações 
no site www.faici.com.

Programação da Faici 2015

Dia 6 (quinta-feira) – Henrique & Juliano
Dia 7 (sexta-feira) – Jota Quest
Dia 8 (sábado) – Cabaré, com Leonardo e Eduardo Costa
Dia 13 (quinta-feira) – Munhoz & Mariano
Dia 14 (sexta-feira) – Cristiano Araújo
Dia 15 (sábado) – Fernando & Sorocaba
Dia 16 (domingo) – Rionegro & Solimões

Fonte: Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaia-
tuba (Faici)

Munhoz & Mariano estão confirmados para a Faici 2015

DIVULGAÇÃO

A Bachiana Filarmônica 
Sesi-SP tocará sob a regência 
de seu maestro titular e diretor 
artístico João Carlos Martins 
hoje, dia 2, na Sala Acrísio de 
Camargo, no Centro Integra-
do de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei). A apresen-
tação acontece a partir das 20 
horas e é uma das atrações da 
23ª edição do Maio Musical. 

O evento é gratuito, porém 
os ingressos devem ser reti-
rados no Caiei quatro horas 
antes da apresentação.  

Neste concerto, a orquestra 
levará ao público composi-
ções de Beethoven - (Sinfonia 
nº 7 e Concerto para Piano 
‘Imperador’); F. Schubert 
(Sinfonia nº 5); Guerra Peixe 
(Mourão); N.Hess (Ladies in 
Lavender), além de obras de 
Morricone e Astor Piazzola.

O concerto faz parte da 
23ª edição do Maio Musical, 
tradicional festival promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, que oferece ao longo 
do mês uma ampla programa-
ção gratuita para a população, 
entre eles Milton Nascimento, 
Milton Guedes e Lô Borges. 
No total, serão 17 espetáculos 
musicais, todos com entrada 
franca. (Confira a programa-
ção da semana)  

O Ciaei fica na Avenida 
Engenheiro Fábio Rober-
to Barnabé, na marginal do 
Parque Ecológico, 3.665, no 
Jardim Regina. Mais informa-
ções pelo telefone (11) 3045-

0121 (Fundação Bachiana).

Destaques 
Símbolo de superação e 

talento, João Carlos Martins é 
considerado um dos maiores 
intérpretes de Johann Sebas-
tian Bach. Iniciou seus estudos 
de piano aos oito anos e, três 
anos depois, começava sua 
carreira no Brasil. Aos dezoito, 
já estava tocando no exterior. 
Teve como um dos pontos 
altos de sua carreira a grava-
ção da obra completa de Bach 
para teclado. Por problemas 
físicos, abandonou os palcos 
como pianista no ano de 2002, 
mas não deixou a música de 
lado e retornou aos palcos em 
2004 como maestro. Atual-
mente, aos 74 anos, é regente 
e diretor artístico da Bachiana 
Filarmônica Sesi-SP, já lançou 
25 álbuns, escreveu um livro 
sobre sua vida, intitulado “A 
Saga das Mãos”, é o único 
brasileiro a ter sua vida regis-
trada por cineastas europeus 
por duas vezes, e conta com 
um registro fotobiográfico, 
lançado na Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

Fundada em 2004, a or-
questra não tardou a ganhar 
o merecido reconhecimento. 
Após cinco temporadas em 
que se apresentou pelo Brasil, 
encantou o público americano 
com cinco atuações de gala 
- duas no Carnegie Hall, em 
2007 e 2008, e três no Lincoln 
Center, em 2009, 2010 e 2011. 

Confira a programação da semana para o Maio Musical 

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

No próximo dia 30, o Clube 
9 de Julho realiza a primeira 
edição do ano da Noite do Flash-
back. O evento, que começa às 
22 horas no salão social, conta 
novamente com a presença do 
DJ Tonikinho, que trará grandes 
clássicos das décadas passadas.

O DJ, que tocará sucessos 
dos anos 1970 e 1980, incluiu em 
sua setlist músicas de Roberta 
Kelly, Village People, Bee Gees, 
Madonna, Michael Jacskon, 
U2, entre outros. Os fãs do 
rock nacional também poderão 
prestigiar sucessos dos anos 80, 
incluindo Paralamas do Sucesso, 
Titãs, Legião Urbana, Capital 

Inicial, Cazuza e Kid Abelha.
Como nas edições anteriores, 

não será preciso fazer reserva de 
mesas e os ingressos podem ser 
requeridos a partir de segunda-
-feira, dia 4, na secretaria do 
Clube. O valor para associado 
é R$ 5, enquanto o convidado 
paga R$ 25 (feminino) e R$ 30 
(masculino). Estudante paga R$ 
15. Vale lembrar que a censura 
do evento é de 16 anos.

O Clube 9 está localizado 
à Avenida Presidente Vargas, 
2000, Indaiatuba. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3875-9833 ou no 
site www.clube9.com.br.Evento no Clube 9 acontece no dia 30 de maio

DIVULGAÇÃO

Orquestra tocará sob a regência do maestro João Carlos Martins

DIVULGAÇÃO
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Uma viagem ao passado pelas belas 
cidades histórias de Minas Gerais

turismo

DENISE KATAHIRA                                                  
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Viajar pelas cidades 
históricas de Minas 
Gerais é como voltar 

ao tempo e vivenciar pesso-
almente tudo aquilo que está 
nos livros. Rica e incompará-
vel às cidades de Belo Hori-
zonte, Ouro Preto, Mariana, 
São João Del Rey e Tiradentes 
guardam consigo um acervo 
artístico e arquitetônico em 
suas igrejas, museus, ruas e 
casas.

Marcada pelo ciclo do 
ouro, escravidão e ideais 
revolucionários, as cidades 
históricas possuem relíquias 
como a arte barroca de artistas 
mundialmente conhecidos, 
Aleijadinho e Ataíde. Além 
disso, Minas Gerais é consi-
derado o estado que possui 
o maior acervo barroco do 
Brasil e algumas cidades 
como Ouro Preto receberam o 
título de Patrimônio Cultural 
da Humanidade. 

Assim como os seus mo-
numentos, a religiosidade 
também é marcante. As cida-
des possuem belas igrejas e 
festas populares que atraem 
turistas do mundo todo. 

Além de toda riqueza, as 
cidades possuem diversas 
atrações como festivais de ci-
nema e inverno, gastronomia, 
carnavais, entre outros. 

Conheça as cidades his-
tóricas de Minas Gerais e 
redescubra o Brasil.

Belo Horizonte
A cidade de Belo Horizon-

te é conhecida mundialmente 
e exerce uma influência nacio-
nal e internacional através da 
cultura, economia e política. 
Cercada pela Serra do Curral, 
o município serve de moldura 
natural e referência histórica e 
possui importantes monumen-
tos, parques e museus, como o 

Museu de Arte da Pampulha, 
Lagoa da Pampulha, Ladeira 
do Amendoim, Mineirão, 
Mineirinho, além das grutas 
Maquine e Rei Mago. 

Ouro Preto
O município de Ouro Preto 

é famoso por sua arquitetura 
colonial e seu Carnaval. Com 
uma população estimada em 
70.227 habitantes, a cidade 
foi fundada através da fusão 
de diversas arraias, fundados 
por bandeirantes. 

Devido a sua grande im-
portância histórica, Ouro 
Preto foi o primeiro sítio 
brasileiro considerado, em 
1980, Patrimônio Mundial da 
Unesco. Recentemente, Ouro 
Preto foi eleito umas das Sete 
Maravilhas Brasileiras.

Apesar de ter a maior parte 
do fluxo turístico focado na 
arquitetura, a cidade possui 
um rico e variado ecossistema 
em seu entorno, com cacho-
eiras, trilhas e uma enorme 
área de mata nativa, protegi-
da com a criação de parques 
estaduais. Além disso, Ouro 
Preto também é conhecido por 
promover o maior Carnaval 
Estudantil do Brasil, onde as 
festas são organizadas pelos 
moradores das Repúblicas 
Estudantis. 

Mariana
A cidade de Mariana foi a 

primeira vila, cidade e capital 
do estado de Minas Gerais. 
Considerada uma das maiores 
produtoras de ouro, a cidade 
tornou-se a primeira capital 
de Minas Gerais a participar 
de uma disputa onde a Vila 
que arrecadasse maior quan-
tidade de ouro seria elevada 
a Cidade sendo a capital da 
então Capitania de Minas 
Gerais. 

Além de toda a sua beleza 
histórica e arquitetônica, Ma-
riana possui um carnaval que 

São João Del Rei
É uma das mais impor-

tantes cidades históricas de 
Minas Gerais. Dona de um 
valioso patrimônio cultural 
artístico possui igrejas impo-
nentes como Nossa Senhora 
do Pilar e de São Francisco. 

A cidade conserva suas 
tradições seculares através da 
música e é possível perceber 
o desenvolvimento do muni-
cípio através da infraestrutu-
ra e construções modernas. 
Porém, preservando o núcleo 
histórico da cidade. 

São João Del Rei também 
é conhecida por ser uma ci-
dade universitária devido aos 
centros de ensino, a varie-
dade de cursos e a expansão 

da Universidade sediada no 
município. 

Um dos passeios que deve 
ser feito pela cidade é um tour 
pelo centro, no comércio de 
peças de madeiras e estanho. 

Tiradentes
A cidade de Tiradentes não 

tem a suntuosidade barroca de 
Ouro Preto e de São João Del 
Rei, mas certamente é a mais 
charmosa das cidades histó-
ricas. Em suas ruas colônias 
com pedras pés-de-moleque, 
as igrejas dividem a atenção 
com o preservado casario 
formado por sobrados que 
abrigam restaurantes, pou-
sadas, antiquários e lojas de 
artesanato. 

O seu cenário encantador 
já serviu para locação para 
filmes, seriados e nove-
las, e ainda possui um dos 
seus maiores monumentos, 
a Serra de São José, com 
montanhas típicas de Minas 
Gerais. 

A comida mineira de Ti-
radentes é famosa e rendeu 
há quase dez anos o Festival 
de Cultura e Gastronomia. 

Uma das melhores ma-
neiras de conhecer a cidade 
é a pé ou de charrete onde 
circula pelo município com 
direito a paradas nos princi-
pais pontos turísticos, como 
o Chafariz de São José e a 
Matriz de Santo Antônio, a 
mais bonita de Tiradentes.

Em suas ruas colônias com pedras pés-de-moleque, as igrejas dividem a atenção com o preservado casario

Ouro Preto foi o primeiro sítio brasileiro, considerado Patrimônio Mundial da Unesco em 1980A cidade de Mariana foi a primeira vila, cidade e capital do estado de Minas Gerais

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃOMILTON BRIGOLINI

remonta a sua história. Assim 
como em diversas cidades, o 
município possui blocos car-
navalescos com décadas de 
existências e também é rica 
nas tradições católicas, como 
as procissões. 

Em Mariana encontra-se 
a Catedral Basílica da Sé 
que apesar de sua fachada 
modesta, é considerada uma 
das mais ricas do Brasil. Inau-
gurada em 1760, exibe lustres 
de cristal, altares talhados e 
pinturas. Mas o seu grande 
tesouro é o órgão alemão 
produzido em 1701. A peça 
funciona com perfeição até os 
dias de hoje e atrai moradores 
e turistas quando acontecem 
os concertos. 
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tem 63 gols marcados 
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Empate e quatro vitórias 
marcam o início do Amador

esportes

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Liga Regional Des-
portiva Indaiatuba 
(Lidi) deu início, no 

último final de semana, ao tra-
dicional Campeonato Amador 
da Primeira Divisão. A roda-
da de abertura aconteceu no 
último domingo, dia 26, com 
cinco confrontos nos campos 
da cidade. Foram anotados 
11 gols, média de dois por 
partida. A próxima rodada 
está agenda para o próximo 
domingo, dia 3. 

No primeiro confronto da 
edição de 2015 do campeonato, o 
Paulistinha surpreendeu o União 
Agrícola Cardeal e venceu pelo 
placar de 2 a 1, jogando na Osan. 
Logo em seguida, às 11 horas, a 
Ponte Preta de Itaici estreou em 
casa e venceu o clássico contra 
o Santa Cruz por 3 a 1. 

No mesmo horário, também 
na Osan, o Jardim Brasil fez 2 
a 1 no Unidos Bahia. À tarde, 
no campo do Belo Horizonte, o 
Mastiga Samba venceu o União 
Paraná pelo placar de 1 a 0. O 
único empate da rodada foi entre 
Operário e América/Santa Inês 
que ficaram no 0 x 0.

Após a rodada abertura, o 
campeonato segue domingo, 
com mais cinco jogos. O pri-
meiro acontece às 9 horas, com o 
duelo entre Paulistinha e Mastiga 
Samba, no campo 2 do Cen-
tro Esportivo do Trabalhador 
(CET). No estádio da Osan, 
mas às 11 horas, acontece o 
clássico local entre Santa Cruz 

e Operário. 
Outras duas partidas serão 

realizadas também às 11 horas. 
O Jardim Brasil duela contra o 
União Paraná em casa, enquanto 
que União Agrícola e Unidos 
Bahia se enfrentam em Cardeal. 
Fechando a segunda rodada, 
América e Ponte Preta duelam 
no campo do Bandeirantes.

Participam da Série A do 
campeonato as seguintes equi-
pes: Ponte Preta, Mastiga Samba, 
Jardim Brasil, Paulistinha, Ope-
rário, América, União Agrícola 
Cardeal, Santa Cruz, União 
Paraná e Unidos Bahia.  

De acordo com o regula-

mento da competição, todos 
jogam contra todos em turno 
único, classificando-se para as 
semifinais os quatro melhores 
colocados. Tanto nas semifinais 
quanto na grande decisão, os 
times se enfrentarão em partidas 
de ida e volta. 

O campeonato premiará com 
troféus e medalhas o campeão e o 
vice. Haverá ainda troféu para o 
artilheiro da competição, equipe 
menos vazada, time mais disci-
plinado e equipe invicta. 

Na edição do ano passado, a 
Ponte Preta sagrou-se tricampeã 
do campeonato após vencer na 
final o Estrela do Norte.

Segundona 
A bola também rolou no final 

de semana para a Segunda Divisão 
do Campeonato Amador. Foram 
realizados oitos jogos, com os 
seguintes resultados: Florence 
3 x 3 Galo, Elias Fausto 0 x 4 
São Francisco, Comercial 4 x 4 
Atlético Paulista, Moscou 3 x 0 
Os Mineiros, Camisa 10 5 x 2 
Pimenta, Huaxipato 0 x 2 Ban-
deirantes, Benfica 3 x 1 Morada 
do Sol e LBC 1 x 3 Minas. 

A segunda rodada do certame 
também acontece domingo. Às 9 
horas jogam Minas e Comercial, 
no campo 1 do Centro Esporti-
vo; Atlético Paulista e LBC no 
Pimenta; e Mineiros e Benfica no 
Bandeirantes. Às 11 horas, o Ban-
deirantes enfrenta em casa o Elias 
Fausto, enquanto que no seu campo 
o Pimenta duela contra o Florence. 

O único jogo das 13h30 será 
entre Galo e Camisa 10, no estádio 
da Osan. Para fechar a rodada, no 
Califórnia, o Morada do Sol joga 
contra o Vale Verde.

A Segunda Divisão do Ama-
dor conta com 17 times, divididos 
em dois grupos. Na Chave 1 estão 
São Francisco, Moscou, Ban-
deirantes, Benfica, Vale Verde, 
Morada do Sol, Os Mineiros, Elias 
Fausto e Huaxipato. Fazem parte 
do Grupo 2 as equipes do Minas, 
Camisa 10, Florence, Atlético 
Paulista, Comercial, Galo, LBC 
e Pimenta. 

Tanto a Primeira quanto a Se-
gunda Divisão estão previstas para 
encerrarem no dia 28 de junho. O 
último campeão da Segunda foi o 
Mastigasamba que venceu na final 
o América. 

Tricampeão do ano passado, Macaca estreou com vitória 
sobre o Santa Cruz  

O Clube 9 de Julho rea-
lizou no último domingo e 
quarta-feira, dias 26 e 29 de 
abril, mais uma rodada do 
Campeonato de Futebol de 
Minicampo Clube 9 de Julho. 
Ao todo foram disputadas 13 
rodadas, com 63 gols mar-
cados, média de quase cinco 
gols por partida.  No domingo 
foram 11 confrontos, com os 
seguintes resultados: Auto 
Center Indaiá/Toldos Univer-
sal 3 x 2 JR Celulares (Adul-
to), Madeireira Madelasca 4 x 
5 Gruppon Imóveis (Adulto), 
Herbalife EVS Negrushow/
Deco 1 x 2 Vizzent Calçados 
(Veterano), Kokadinhas Bar 
1 x 2 Lubeka (Veterano), 
Cachorrão Auto Center 1 
x 1 Nova Opção Turismo 
(Veterano), Tecnosemillas 1 
x 4 Balilla (Máster), Apoio 
Cont Contabilidade 3 x 1 MB 
Motos (Máster), Capital Imó-
veis 4 x 3 PCB Informática 
(Máster), Colégio Meta 2 x 0 

Lar de Idosos Girassol (Super 
Máster), Sorvetes Fruity 4 
x 1 Jornal Exemplo (Super 
Máster) e Serralheria EGN / 
Gibim Segurança 2 x 5 D. D. 
Max (Super Máster).

Já na quarta-feira foram 
duas partidas realizadas à noi-
te. No Super Máster, o Single 
Automoção fez 2 x 1 contra o 
Pai & Filhos Materiais para 
Construções, enquanto no Ve-
terano o Embalimp goleou a 
Dominium Empreendimentos 
por 7 x 1.

Amanhã, dia 3, não have-
rá rodada e a bola só volta a 
rolar na próxima quarta-feira 
com dois jogos. Às 19h15, 
pelo Máster, o Ice Beas joga 
conta a Cavifer. Mais tarde, 
às 20h15, entram em campo 
Casa das Embalagens x Lar 
de Idosos Girassol, confronto 
válido pelo Super Máster.

Por conta do Dia das Mães, 
também não haverá rodada no 
domingo que vem, dia 10.

Rodada contou com média de quase cinco gols por partida 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO  
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Após derrota e empate, Fantasma
busca primeira vitória no quadrangular  

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

esportes

SOCIETY 

Confrontos fecham a segunda rodada 
nos campeonatos do Indaiatuba Clube  

Após estrear com derro-
ta em casa e empatar 
no meio da semana 

em Atibaia, o Esporte Clube 
Primavera busca a primeira 
vitória na última fase da Série 
A3 do Campeonato Paulista. 
O time volta a jogar em casa 
amanhã, dia 2, quando enfrenta 
o Barretos. O duelo acontece 
às 14 horas, no Ítalo Mário 

Limoni, o Gigante da Vila. 
O Tricolor estreou com 

derrota no quadrangular final 
do certame, no último sábado, 
dia 25 de abril. Em casa, diante 
de cerca de 800 torcedores, o 
Fantasma acabou derrotado 
pelo placar 1 a 0 para o Tau-
baté. O gol saiu no finalzinho 
do jogo, num pênalti duvidoso 
assinalado pelo árbitro da 
partida. 

Aos 41 minutos do segundo 
tempo, Leandro cobrou o pê-

Classificação da Série A3 do Campeonato Paulista 

Grupo 2

Equipe   P J V E D GP GC SG
1º Juventus  4 2 1 1 0 5 1 4
2º Votuporanguense 4 2 1 1 0 4 2 2 
3º Grêmio Osasco  1 2 0 1 1 2 4 -2 
4º Internacional  1 2 0 1 1 1 5 -4 

Grupo 3

Equipe   P J V E D GP GC SG
1º Taubaté  6 2 2 0 0 3 1 2 
2º Barretos  3 2 1 0 1 4 4 0
3ºAtibaia   1 2 0 1 1 4 5 -1 
4º Primavera  1 2 0 1 1 2 3 -1
    
Federação Paulista de Futebol (FPF) 

nalti cometido pelo zagueiro 
Diogo e garantiu a vitória do 
Taubaté. Além da marcação 
do pênalti, a atuação do árbitro 
da partida, Ilbert Estevam da 
Silva, foi muito questionada 
pelos torcedores, jogadores, 
comissão técnica e diretoria 
do clube. 

Em um dos lances da par-
tida, o árbitro expulsou o 
volante Elivelton após falta no 
meio-campo. O jogador havia 
entrado no segundo tempo, 

não tinha cartão amarelo, mas 
tomou o vermelho direto e foi 
para o chuveiro mais cedo. 

Com pouco tempo de trei-
no, o Fantasma voltou a campo 
na última quarta-feira, dia 29 
de abril, e fora de casa empa-
tou em 2 a 2 com o Atibaia. O 
adversário começou melhor o 
confronto e abriu 2 a 0. Mas 
o Primavera mostrou garra e 
empatou, com gols do zagueiro 
Lucas e Paulo Morais.

Mesmo com o empate e a 
derrota de 2 a 1 do Taubaté 
sobre o Barretos, o Fantasma 
segue na última colocação, 
com um ponto, mesma pontua-
ção do Atibaia. Já o adversário 
de amanhã, o Barretos, é o 

segundo colocado do Grupo 3.
No Grupo 2, o líder é o 

Juventus, com quatros prontos, 
mesma pontuação de Votu-
poranguense. Com um ponto 
estão Grêmio Osasco e Inter-
nacional. Na última rodada, o 
Juventus goleou a Internacio-
nal pelo placar de 4 a 0, en-
quanto que o Votuporanguense 
fez 3 a 1 no Grêmio Osasco. 

Base 
O final de semana foi de 

conquistas para as equipes de 
base na disputa do Paulista. 
No Gigante da Vila no sába-
do, dia 25 de abril, diante do 
Rio Branco de Americana, o 
Sub-15 venceu pelo placar de 

2 a 0. Com mais uma vitória, 
a terceira na competição, o 
time segue na vice-liderança 
da Chave 4, com nove pontos, 
a mesma pontuação do líder 
Desportivo Brasil.   

Já a equipe Sub-17 con-
quistou a primeira vitória no 
certame. Também contra o Rio 
Branco, o Fantasma venceu 
pelo placar de 2 a 0. Com o 
resultado positivo, o time sal-
tou para a quinta colocação na 
tabela, com três pontos, quatro 
a menos que o líder Desportivo 
Brasil. 

Ambas as equipes enfren-
taram hoje, dia 1º, o Ituano, 
respectivamente às 9 horas e às 
10h45, na cidade de Itu.

"Vivo” na competição, Primavera busca primeira vitória na última fase contra o Barretos  

LUCIANO DIBALBINO/ASSESSORIA PRIMAVERA 

Quatro confrontos dis-
putadíssimos, realizados no 
domingo, dia 26 de abril, 
marcaram a segunda rodada 
da Copa Loucos por Esporte 
de Futebol Veterano e da 
Copa Atlanta de Futebol Más-
ter, ambas organizadas pelo 
Indaiatuba Clube. A bola só 
volta a rolar agora no próximo 
dia 17 de maio. 

Partida mais disputada do 
dia, o confronto entre Multifer 
e Loucos Por Esporte 1 abriu 
a rodada da Copa Atlanta de 
Futebol Master. No duelo, 
que tiveram como destaques 
as defesas, o Multifer levou 
a melhor e venceu por 2 a 1.

Pela mesma competição, 
o Colégio Renovação acabou 
goleando o Cláudio Diogo 

por 5 a 2.
Na abertura da Copa Lou-

cos Por Esporte de Futebol 
Veterano se enfrentaram os 
times da DB Cimento e Ca-
sagrande Turismo, em partida 
que terminou com a goleada 
do DB por 4 a 0.

Por fim, no último jogo do 
dia aconteceu a partida com 
o maior número de gols da 
rodada. Com um ataque forte, 
o Centro Gráfica fez 5 a 3 para 
cima do Claro Empresas.

Paralisação 
Os quatro jogos finaliza-

ram a segunda rodada das 
duas competições que só 
voltam a ser disputadas no dia 
17 de maio.

Nesse retorno serão rea-
lizadas quatro partidas. Pela 
Copa Atlanta, jogam J Ferres 
contra Brasiltex e a Clínica 
São Camilo pega o Atlanta. Já 
na Copa Loucos Por Esporte, 
o 2 & 2  Espaço de Dança 
pega o Imóveis Indaiatuba e 
o Loucos Por Esporte 1 joga 
com o Tromba D’Água & 
Criar Filmes.A bola volta a rolar apenas no próximo dia 17 de maio

IMPRENSA – IC

DESTAQUE A equipe de luta de braço ADI/Secretaria Municipal de Es-
portes manteve o título de campeã paulista ao vencer em todas as categorias 
– Junior Masculino, Sênior Masculino e Feminino, Master e PCD - no 36º 
Campeonato Paulista, disputado no último sábado e domingo, dias 25 e 26 
de abril, em Capivari. Indaiatuba conquistou 68 medalhas na prova, sendo 
29 medalhas de ouro, 22 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze, fruto 
da dedicação dos 41 atletas
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Ciclismo marca as atividades em referência 
ao Dia do Trabalhador em Indaiatuba   

esportes

Outras disputas movimentam o feriado 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A tradicional 65ª Pro-
va Ciclística 1º de 
Maio, que reúne os 

principais competidores do 
País, novamente marcará as 
comemorações do Dia do 
Trabalhador, data celebrada 
hoje, dia 1º. A prova acontece 
a partir das 8 horas, em frente 
à Prefeitura. Além do ciclis-
mo, haverá competições ainda 
no bicicross, skate e beisebol. 
Todas as atividades são aber-
tas e gratuitas à população. 

A principal atividade do 
dia é o ciclismo, que reunirá 
competidores do Brasil intei-
ro. As categorias federadas 
são: Elite masculino, Elite 
feminino, Júnior masculino, 
Júnior feminino, Open Speed 
masculino, Sênior B mas-
culino, Máster masculino, 
Open Juvenil (masculino e 
feminino), e Open Infantil 
(masculino e feminino). 

Entre os não federados e 
assessorias, haverá disputa 
nas categorias Estreantes 
Speed (masculino e feminino) 
e Estreantes Mountain Bike. 

Os competidores deverão 
fazer a inscrição para a prova 
uma hora antes da largada da 
respectiva categoria. O valor 
é de R$ 30, com isenção para 
as categorias Open Infan-
til, Open Juvenil, Estreantes 
MTB e Estreantes Speed, am-
bas no masculino e feminino. 

O campeonato premiará 
do primeiro ao quinto colo-
cado, inclusive com quantia 
em dinheiro em algumas ca-
tegorias. No Elite feminino, 
o primeiro lugar ganhará R$ 
500, o segundo recebe R$ 
400, R$ 300 para o terceiro 
colocado, R$ 200 ao quarto 
e R$ 100 ao quinto. No Elite 

masculino, será 1,2 mil ao 
primeiro colocado, R$ 700 ao 
segundo, R$ 500 ao terceiro, 
200 ao quarto, e R$ 100 para 
quem chegar entre a quinta e 
a décima colocação. 

Haverá premiação ainda 
no Open Speed masculino, 
sendo R$ 500 ao primeiro 
colocado, R$ 400 para o se-
gundo, R$ 300 para quem 
chegar na terceira colocação, 
R$ 200 ao quarto e R$ 100 
para o quinto.

Para o secretário munici-
pal de Esportes, Humberto 
Panzeti, é de extrema impor-
tância que a cidade recebe 
uma competição desse nível. 
“Esta é a segunda prova mais 
antiga do País e, pela con-
dição geográfica da cidade, 

Programação

Circuito A: 3,8 Km (Altimetria)
Circuito B: 3,0 Km (Plano)
    
1ª Bateria – 8 horas – Circuito B
Open Infantil Masculino – 1 volta
Open Infantil Feminino – 1 volta

2ª Bateria – Aproximadamente às 8h30 – Circuito B
Sênior B – 60 Minutos
Open Juvenil Masculino – 5 voltas
Open Juvenil Feminino – 2 voltas

3ª Bateria – Aproximadamente às 9h30 – Circuito B
Máster A (50 a 59 anos) – 50 minutos
Máster B (60 a 69 anos) – 50 minutos

Obs: (Máster A e B largam juntas e a classificação será separada)
Máster C (70 anos acima) – 30 minutos

4ª Bateria – Aproximadamente às 10h30 – Circuito A
Elite Masculino – 120 minutos

5ª Bateria – Aproximadamente às 12h30 – Circuito A
Júnior Masculino – 60 minutos
Elite Feminino – 60 minutos

6ª Bateria – Aproximadamente às 13h45 – Circuito A
Open Speed Masculino – 60 minutos
Júnior Feminino– 40 minutos

7ª Bateria – Aproximadamente às 14h50 – Circuito B
Estreantes Speed Masculino – 6 voltas
Estreantes Speed Feminino – 3 voltas

8ª Bateria – Aproximadamente às 15 horas – Circuito B
Estreantes MTB Masculino – 3 voltas

Fonte: Federação Paulista de Ciclismo (FPC)

Além do ciclismo, outras 
atividades estão programadas 
para acontecer hoje, dia 1º, 
em comemoração ao Dia do 
Trabalhador. Entre elas estão 
bicicross, skate, beisebol e 
xadrez. 

A partir das 10h30, a pista 
local de bicicross recebe a 6ª 
edição da Copa Indaiatuba de 
BMX. As disputas ocorrem 
nas categorias Novatos, Ex-
perts, Feminino, Especial, Es-
pecial Terceira Idade, Cruiser, 
Máster, MTB, Júnior Men, 
Elite Men e Elite Women, 
além da categoria de apresen-
tação, a Pré-bike. 

O valor da inscrição e 
premiações serão: R$ 20 aos 
novatos, R$ 30 para o Expert, 
R$ R$ 50 ao Junior/Elites Men 
e Women. O Feminino, Espe-
cial e 3º idade serão gratuitas, 
exceto para o Elite Women. 
Terão ainda troféus para os 
três primeiros colocados e 
medalhas do quarto ao oitavo. 
O valor arrecadado das inscri-
ções da Junior, Máster e das 
Elites serão divididos entre os 
três primeiros classificados na 
seguinte proporção: primeiro 
colocado 50%, segundo 30% 
e terceiro 20%; do quarto ao 
oitavo receberão o estorno de 
10% do valor das inscrições, 
ou seja, R$ 5 do valor pago. 

As inscrições para a prova 
foram encerradas na quarta-
-feira, dia 29 de abril. Porém, 

se houver vaga na súmula, o 
cadastro pode ser feito até às 
9 horas de hoje. Mais infor-
mações no http://www.apbmx.
com.br/noticias/campeonato-
-regional/20-04-2015/6-copa-
-indaiatuba-de-bmx-indaiatu-
ba-01-05/.

A pista de BMX fica na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Barnabé, na marginal do Par-
que Ecológico.

Outra atividade acontece 
ao lado da pista de bicicross, 
a partir das 8h30. Na ocasião, 
jogadores de beisebol farão 
apresentação da modalidade. 
Os atletas fazem parte da 
parceria entre a Secretaria 
Municipal de Esportes e a As-
sociação Cultural, Esportiva 
Nipo-Brasileira de Indaiatuba 
(Acenbi). 

Também na marginal do 
Parque acontece o Campeona-
to de Skate, com as provas a 
partir das 10 horas. As compe-
tições ocorrem nas categorias 
Iniciante, com taxa de inscri-
ção de R$ 15, e Amador, R$ 
20. O torneio conta com apoio 
da Ophicina e DC. 

Pra fechar o dia nos es-
portes, o Festival de Xadrez 
acontece na Escola Estadual 
Annunziatta Leonilda Virgi-
nelli Prado. Às 9 horas têm 
o Torneio RMC Team Chess 
Open, e às 16 horas o 2ª Aber-
to de Blitz Indaiatuba. 

Já no sábado e domingo, 

dias 2 e 3 de maio, é a vez da 
disputa do 7º IRT Xadrez Re-
gional. A competição começa 
às 10 horas.

Apenas para o IRT é neces-
sário o pagamento da anuidade 
CBX, pagamento que deve ser 
feito no dia, no valor de R$ 50. 
A confirmação da inscrição 
deve ser feita até às 9 horas 
de sexta-feira.

Mais informações so-
bre o evento pelo site http://
www.xresporteclube.com.br/
rmc2015-insc.php. A Annun-
ziatta fica localizda na Rua 
Orlando Barnabé, 377, no 
Jardim Morada do Sol. 

Novidade
Este ano a agenda traz mais 

uma novidade, uma caminha-
da de conscientização da po-
pulação para o uso consciente 
das vagas de estacionamento 
reservadas para pessoas com 
deficiência e idosos, com con-
centração a partir das 7 horas 
no estacionamento da Fiec 1 e 
saída às 8 horas. 

O percurso será de ida e 
volta até o estacionamento 
do Parque. A iniciativa é do 
Conselho Municipal para As-
suntos da Pessoa com Defici-
ência (Comdefi), com apoio da 
Prefeitura. Mais informações 
pelo telefone (19) 3825-6270. 
A Fiec 1 fica também na mar-
ginal do Parque, no Jardim 
Regina.

Indaiatuba sempre inspirou 
a prática de ciclismo, com o 
surgimento de grandes atle-
tas”, salienta. “Teremos um 
dia inteiro de atividades es-
portivas, com destaque para o 
que há de melhor no ciclismo 
brasileiro.”

Por conta da prova, os dois 
lados da marginal do Parque 
ficarão interditados na sexta-
-feira, das 7h às 16 horas, ape-
nas no trecho entre a Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo e a Rua 
Miguel Domingues.

A 65ª Prova Ciclística 1º 
de Maio é organizada pela Fe-
deração Paulista de Ciclismo 
(FPC) e acontece na Avenida 
Engenheiro Fábio Barnabé, 
na marginal do Parque Eco-
lógico. 

Indaiatuba recebe hoje os melhores ciclistas do Brasil no circuito montado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na marginal do Parque Ecológico 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO (FPC)
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Cinema

UMA LONGA JOR-
NADA - Lançamento - 
Drama - Classificação 12 
anos - 128 minutos - LEG-
ENDADO - Quinta (30) a 
Quarta (6): 16h30 / 19h15 
/ 21h55

DÍVIDA DE HONRA - 
Sessão do Cineclube In-
daiatuba - Drama - Clas-
sificação 16 anos - 123 
minutos - LEGENDADO 
- Somente no Sábado (2): 
14h00. Para este filme, in-
gresso único R$ 8,00 para 
todos.

TRINTA - Fazendo parte 
do “Maio Musical” da Sec-
retaria da Cultura - Drama 
Biográfico - Classificação 
12 anos - 92 minutos - 
NACIONAL - Somente no 
Terça (5): 15h30 / 19h00 
Para este filme, ingresso 
único R$ 5,00. Renda to-
tal revertida para o Fundo 
Municipal de Cultura

VINGADORES - ERA 
DE ULTRON - 2ª semana 

ENTRE ABELHAS - 
Lançamento - Drama - 
Classificação 14 anos - 99 
minutos - NACIONAL - 
Quinta (30) a Quarta (6): 
15h45 / 18h55 / 21h15

NOITE SEM FIM - Lan-
çamento - Ação - Clas-
sificação 16 anos - 114 
minutos - LEGENDADO 
- Quinta (30) a Quarta (6): 
16h30 / 19h30 - DUBLA-
DO - Quinta (30) a Quarta 
(6): 22h00

CUPCAKES - MÚSICA 
E FANTASIA - Fazendo 
parte do “Maio Musical” 
da Secretaria da Cultura - 
Comédia / Musical - Clas-
sificação 10 anos - 90 
minutos - LEGENDADO 
- Somente no Segunda (4): 
15h30 / 19h00. Para este 
filme, ingresso único R$ 
5,00. Renda total revertida 
para o Fundo Municipal de 
Cultura

VINGADORES - ERA 
DE ULTRON - 2ª semana 
- Ação / Aventura - Clas-

Mais Expressão

Horóscopo de 02 a 07/05 por Alex Costa Guimarães

- Ação / Aventura - Clas-
sificação 12 anos - 150 
minutos - 3D - DUBLA-
DO - Quinta (30) a Do-
mingo (3): 14h40 / 17h40
Segunda (4), Terça (5) e 
Quarta (6): 17h40 - 3D - 
LEGENDADO - Quinta 
(30) a Quarta (6): 21h00 
- CONVENCIONAL 
- DUBLADO - Quinta 
(30) a Quarta (6): 16h00 / 
18h45 / 21h30

CADA UM NA SUA 

CASA - 4ª semana - Ani-
mação / Comédia / Aven-
tura - Classificação livre 
- 99 minutos - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO - 
Somente Sexta (1º - feria-
do) e Domingo (3): 14h20

VELOZES E FURIO-
SOS 7 - 5ª semana - Ação 
- Classificação 14 anos - 
138 minutos - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO 
- Quinta (30) a Quarta (6): 
20h30* *Atenção: excep-

cionalmente, esta versão 
não será exibido na terça, 
dia 5, no Jaraguá

CINDERELA - 6ª sema-
na - Aventura / Romance 
/ Fantasia - Classifica-
ção Livre - 111 minutos 
- Quinta (30) a Domingo 
(3): 15h20 / 18h10, Se-
gunda (4) e Quarta (6): 
18h10* *Atenção: excep-
cionalmente, este filme 
não será exibido na terça, 
dia 5, no Jaraguá

sificação 12 anos - 150 
minutos - 3D - DUBLA-
DO - Quinta (30) a Do-
mingo (3): 14h25 / 18h25 / 
21h35, Segunda (4), Terça 
(5) e Quarta (6): 15h20 / 
18h25 / 21h35 - 3D - LEG-
ENDADO - Quinta (30) 
a Domingo (3): 15h20 
- CONVENCIONAL - 
LEGENDADO - Quinta 
(30) a Terça (5): 17h40 / 
20h40 Quarta (6): 14h00 

(Cinematerna) / 17h40 / 
20h40

CADA UM NA SUA 
CASA - 4ª semana - 
Animação / Comédia / 
Aventura - Classificação 
livre - 99 minutos - 3D - 
DUBLADO - Quinta (30) 
a Domingo (3): 14h45
Terça (5) e Quarta (6): 
18h00* *Excepcional-
mente, este filme não será 

exibido na segunda, dia 4, 
no Polo

VELOZES E FURIO-
SOS 7 - 5ª semana - Ação - 
Classificação 14 anos - 138 
minutos - 3D - DUBLADO 
- Quinta (30) a Domingo 
(3): 17h05 / 20h10, Terça 
(5) e Quarta (6): 20h10*
*Excepcionalmente, esta 
versão não será exibido na 
segunda, dia 4, no Polo

acontece

Essa é a ultima semana onde o foco do aria-
no situa-se em melhorar sua força de melho-
rar seus ganhos e bens. Momentos finais para 
ajustar suas atitudes e lutar pelo seu esforço 
pessoal de melhorar sua renda e para por em 
prática seus desejos. Saúde instável. Melhore 
sua respiração nesse momento.

Continua o período onde o taurino mantém fo-
cado seus esforços para melhorar seus ganhos e 
forca seus sentimentos e esforços para ampliar 
seus bens e ganhos pessoais. Saúde depende do 
quanto o nativo se sente confortável dentro das 
situações ou acolhido. Sua família, parentes, ou 
sua casa, podem exigir mais atenção nesse mo-
mento.

O nativo está vivendo uma fase muito interes-
sante que é a de aprender a trabalhar de forma 
pausadamente, com tranqüilidade e metodolo-
gia, sendo sistemático. Isso levará a obter um 
novo modo de lidar com seus desafios pessoais. 
Os outros o enxergarão de um modo mais sério 
e mais adulto em suas posturas. 

Gastos podem ocorrer por motivos de trabalho 
ou saúde. Momento em que o nativo pode se 
sentir mais enfraquecido fisicamente, pois seu 
sistema imunológico pode ficar em baixa. Ter-
mino de amizades, mudanças em seus projetos 
pessoais e renovação de seus valores acerca do 
que seria ser uma pessoa livre, tendem a ocorrer 
nesse momento.

Apesar do nativo estar conhecendo muitas pessoas 
novas, ainda precisa melhorar sua visão pessoal, 
sua filosofia de vida precisa expandir. Nesse mo-
mento, novas idéias e novas formas de enxergar a 
vida estão surgindo em sua vida. Precisa aprender 
a usá-las. Seu esforço pessoal em sair da mesmice 
e atingir novas metas será recompensado. 

Mudanças rápidas e importantes na vida pro-
fissional do virginiano. Muita agitação por es-
tas semanas, impedindo o nativo de descansar 
como gostaria. Gastos com amigos, foco em no-
vos projetos que envolvam seu bem-estar emo-
cional ou sentimental. Dificuldades em viagens 
para longe, não é um bom momento para isso.

Muitas flutuações em sua vida profissional, o 
nativo se sente meio que contrariado no local 
de trabalho, seja por ganhar pouco ou por ansiar 
mais do que deveria. O momento pede organiza-
ção de sua vida e principalmente de cuidar de 
sua saúde. Esse é o foco.Cônjuge ou sócio em 
mudança intensa.

Os outros influenciam muito forte a vida profis-
sional do nativo nessa fase. É importante o na-
tivo saber lidar com as informações que estão 
chegando a ele. Neste período, esta é a última 
semana para conseguir realizar uma sociedade, 
formalizar um namoro ou criar laços que pos-
sam trazer alguma estabilidade material. De-
pois dessas semanas, só no próximo ciclo.

O nativo está com muito desejo de viajar para 
longe, fazer uma viagem inesquecível. Mas ainda 
não é a hora. O momento pede para organizar a 
sua força de sobrevivência, e manter-se pronto 
para as mudanças que estão para ocorrer e que 
dependerão do quanto estiver organizado consigo 
mesmo para enfrentar e atingir as metas.

Aprender a largar o passado e seguir em fr-
ente. Essa talvez seja a noção mais forte que 
o capricorniano sente que precisa aprender 
por estas semanas. Inclusive estará perdendo 
alguns hábitos que podem ser nocivo a ele. 
Apesar disso, o nativo se sente mais a vontade 
ficando fechado em si mesmo. Repense um 
pouco para não ficar muito isolado.

Semana que o lar, alguns familiares, ou obriga-
ções antigas podem exigir gastos ou atenção. 
Algumas pessoas podem cobrar o nativo e de 
forma inadequada, levando-o a se sentir inco-
modado. Os ganhos dependem de sociedade 
que fizer. Os resultados dessa parceria podem 
ser fracos, mas vai melhorando aos poucos. 
Tenha paciência. 

Continua a excelente fase onde os piscianos 
possuem as energias a seu favor para facili-
tar seus encontros, para interagir emocional-
mente com as pessoas, pode apenas ter algumas 
dificuldades para desenvolver a comunicação, 
mas passando isso, tudo está facilitado, nesse 
campo. Os outros perceberão o nativo como al-
guém muito especial.
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social

Na manhã do último domingo, dia 26 de abril, em Boituva, aconteceu 
a Assembleia Seccional Distrital, sob o comando do governador eleito 
do Distrito 4310, Luiz Henrique Furlan e a coordenadora Sônia. Eles 
apresentaram suas metas para seu ano rotário, 2015/2016, e também foi 
divulgado o lema “Seja um Presente para o Mundo”. Indaiatuba volta a 
ser sede da governadoria do Distrito 4310, a partir do novo ano rotário.

Na noite de sexta-feira, dia 24 de abril, a Organização Não-Governamental (ONG) Bolha  
de Sabão realizou o seu Baile de Mascaras Beneficente, no Espaço de Festas Le Luh, com de-
coração de Vlademir Seneme, buffet Mestria Cousine e cerimonial de Kleber Patrício. Havia 
muita gente bonita, exercendo o prazer de ajudar ao próximo. Parabéns a Bolha de Sabão e aos 
parceiros que ajudaram a fazer a festa.

A entidade Voluntá-
rias de Apoio no Com-
bate ao Câncer (Volacc), 
instituição beneficente 
de Indaiatuba, realiza no 
próximo dia 17 de maio, 
no Parque Ecológico, sua 
3ª Caminhada "Contra o cân-
cer, pela Vida". O evento terá 
início às 8 horas, com ponto 
de concentração no estaciona-
mento do Parque.

A caminhada tem como 
objetivo  divulgar o trabalho 
da Vollac que, há 20 anos, 

No dia 22 de abril, aconteceu a gravação do 
programa Pop Station, com Marcos Kimura, 
Boanerges Gonçalves e Jorge Marcelo Oliveira 
sobre as mídias sociais, culturais, eventos e 
moda na internet. Trabalho sério, com com-
prometimento publicitário, jornalístico. Saiba 
a opinião de quem entende e vive disso muito 
antes de qualquer febre atual ! Em breve no 
Pop Station! www.popstation.com.br

O Matisse Restaurante convidou a imprensa de Campinas e região, para apre-
sentar a renovação da identidade do Matisse, que tem como objetivo transmitir 
a atmosfera moderna e suas inspirações traduzidas em receitas exclusivas e que 
farão os clientes vivenciarem uma incrível experiência gastronômica. Experiên-
cia esta que foi mostrada à imprensa, com os novos pratos que farão parte ao já 
tradicional cardápio do restaurante. De entrada foi servido um delicioso Ceviche 
de Tilápia, com um vinho Latitud 33 chardonay de Mendoza. O primeiro prato foi 
um Camarão L'asie, servido com vinho Terrazas reserva chardonay de Mendoza; 
o segundo prato foi um Tornedo à Maturini, com um vinho Villa Francioni S. 
Joaquim/Santa Catarina; e finalmente a sobremesa, um Sorbet de Limão e Manga 
com Calda de dois Melões, servido com vinho Carmen Late Harvest Moscatel.

Indaiatuba terá uma 
Choperia Giovannetti, entre 
31 de julho e 20 de setembro 
deste ano. O estabelecimen-
to, temporário, integrará a 
mostra de arquitetura, deco-
ração e paisagismo do Casa 
Decor Indaiatuba e será 
operado pelo Giovannetti, 
uma das mais tradicionais 
redes de bares e restaurantes 
de Campinas, fundada há 
quase 80 anos. Com assina-
tura da arquiteta Rozimeire 
Trevisan, o ambiente será 
um convite para desfrutar de O Rotary Club de Indaia-

tuba Cocaes, juntamente com 
o RotaKids Indaiatuba, o 
Interact, o Rotaract, e os 
Rotarys Indaiatuba e Votura, 
realizaram na manhã de sába-
do, dia 25 de abril, o plantio 
de árvores na praça Heitor 
Zocolan, no Jardim Sevilha. 
Foram plantadas mais de 100 
mudas, numa linda iniciativa 
da companheira Priscila do 
RI Cocaes.

Logo em seguida, a famí-
lia rotarya rumou para a Casa 
da Amizade, onde foi servido 
um café da manhã aos parti-
cipantes. Na sequência, foi 
iniciada a Reunião Conjunta 

Assembleia de Rotary em Boituva - 
Distrito 4310

Baile de Máscara da ONG Bolha de Sabão Volacc realiza caminhada beneficente no dia 17 de maio

Gravação do Pop Station da 
Band, com Douglas Mann, 
no Galo Nero Campinas

Matisse Restaurante

4ª Feira Construir Indaiatuba e Região

Indaiatuba terá Choperia Giovannetti durante 50 dias

Plantio de árvores e reunião conjunta do RotaKids

do RotaKidas Indaiatuba, com 
os clubes de Rotary de Indaia-
tuba. Com muita emoção, a 
presidente Letícia apresentou 
os projetos que foram realiza-

dos em sua gestão, que vai até 
o 31 de junho de 2015. Como 
sempre, tudo acabou em um 
delicioso almoço no Lar São 
Francisco.

vem atuando pela conscien-
tização sobre a realidade do 
câncer, que muitas vezes está 
associado ao medo e precon-
ceito. A instituição também 
realiza ações que promovem 
o estilo de vida saudável e 
mais adequado para diminuir 
as chances de ocorrência dessa 

patologia e ainda presta 
assistência aos pacientes 
de Indaiatuba e região.

Com caráter benefi-
cente e patrocínio exclu-
sivo da Exsa Desenvolvi-
mento Urbano, as camise-

tas da 3ª Caminhada já estão 
à venda na entidade, que fica 
na Rua Antônio Zoppi, 587, e 
a renda será revertida para os 
projetos e ações da instituição. 
Mais informações pelo telefo-
ne 3875-4544 ou pela página 
da Volacc no Facebook.

bons momentos, saborean-
do quitutes consagrados da 
marca. Estarão no cardápio 
às porções como a de Rolha 
(croquete de carne), Envelope 
(pastel), Portuga (bolinho de 
bacalhau), Milionário (qui-

be), Churrasco Aperitivo, 
Linguiça Caracol, os san-
duíches Psicodélico, Casal 
20 e Mercadão, a Taça 
Sensação, o Petit Gateau e o 
chope Brahma, entre outros 
itens. Em sua primeira edi-
ção, a mostra terá as cores 
e os sabores como tema. A 

Casa Decor Indaiatuba conta-
rá com 42 ambientes internos 
e externos, distribuídos em 
uma área de 5 mil metros qua-
drados e ficará na Alameda 
José Amstalden, 74, no bairro 
Chácara Belvedere.
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infantil

As irmãs Maria Luiza e Júlia

Sofia Vachelli dos colégio Cata-
-Vento

Rafaela Tonin do colégio Cata-
-Vento

Alunos, professores e colaboradores do Colégio Rodin, durante a 
4ª caminha ecológica

Vitória Serpa e Nicole Pascoalini, do Colégio Rodin

Pedro Fonseca Amurai e Enrico Moreno Vachelli, do colégio Cata-Vento

Marcos

Manuela

Letícia, que comemorou seus 4 anos no mesmo dia em que seu 
irmão, escolheu Minney como tema de sua festa no Balacobaco 
Buffet Infantil

Mateus e Letícia, que comemoram seus aniversários juntos, ao 
lado de seus pais no Balacobaco Buffet Infantil

Mateus comemorou seu aniversário de 7 anos no Balacobaco Bu-
ffet Infantil e o tema escolhido foi seu time do coração, o Palmeiras. 
Sua irmã Letícia também comemorou aniversário, no mesmo dia, 
mas com mesas e decorações diferentes.
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social & gastronomia

Selfie Mamma Mia RestauranteSelfie Mamma Mia Restaurante

Professor Ademir e Rosana na Pizzaria SkinãoJúlia, Maria e o representande da Soft Beer Natalício, na Pizzaria 
Skinão

João Marcelo, Saint Clair Martins e Sideni, da Guirado Poços 
Artesianos, no Restaurante Rincão Gaúcho

Everton e Nataly no Restaurante Dom Apollo

Edna e Maria Cristina, da Bahia Kosio e Associados, no 
Restaurante Rincão Gaúcho

Caio e Bruno no Restaurante Dom Apollo

Artur, Nelson, Fabiano, Helder e Antonio, no Restaurante MoquecaAltino, Marcio Lacerda, Waniel, Caetano, Fábio e Romero, no 
Restaurante Moqueca



25AMais Expressão

A Nova Loja está arrasan-
do com sua coleção Gardê-
nia, da Center Noivas, com 
maravilhosos vestidos de 
noiva. Dezenas de modelos, 
com vários padrões e detalhes 
incríveis. E para presentear 
sua mãe, nada melhor que a 
coleção Outono até Plus Size. 
Vá conferir!

Que essa união tão bonita seja repleta de amor eternamen-
te, é o que esperamos. Felicidades ao casal Paula Novakoski 
Gonçalves e Rodrigo Milanes. É 'A Nova Loja' homenageando 
seus clientes.

Elegante, decorado com classe e bom gosto, avarandado com portas de vidro, pilares arqui-
tetônicos e muito charme. O Le Luh Salão de Festas conta com um projeto paisagístico e de 
iluminação especial para produção de fotos, estruturas multimídia com telões, sonorização com 
isolamento acústico, climatização total, cozinha profissional, gerador, elevador e a privativa sala 
da noiva com Spa, com capacidade para mil pessoas. Conta ainda com o Le Luh Kids com um 
belo salão para festas de crianças. Sua festa vais ser um sucesso. Informações pelos telefones 
3392-6063 ou 3017-0917

Para  decorar 
sua casa, não existe 
nada melhor que a 
Adelaide Decora-
ções. Ela oferece 
papel de parede, 
cortinas, persianas, 
colchas, almofadas, 
além de pisos lami-
nados, telas mos-
quiteiras e toldos. 
Que tal um presente 
bem legal para sua 
mãe. Tudo muito 
lindo!!!

Será neste mês a inauguração de mais uma loja Kris Josy, agora na Ário Barnabé, 585 (ao 
lado da Casa de Carnes América). Mais uma loja completa para toda a família, oferecendo moda 
social e festa com vestidos curtos e longos, blazers, blusas finas, vestidos para festa infantil e 
etc. Vai ser um sucesso! Parabéns Cris, Noel e Marisa!

Na Olimaq você en-
contra todos os tipos de 
acessórios, máquinas de 
costura industriais e do-
mésticas. E para presente-
ar sua mãe é uma excelente 
opção. Aproveite também 
a promoção de máquinas 
seminovas. Imperdível!

Hoje, dia 1º, não perca a banda Popmind a partir das 21 
horas. Toda quinta-feira, Aniversariante Vip. Trazendo 10 
convidados ganha uma garrafa Smirnoff Red. Toda sexta-feira, 
Aniversariante Vip. Trazendo 10 convidados ganha R$ 70 de 
consumação. Bom divertimento!

Você não pode deixar de 
conferir na Vitorello, a nova 
coleção Fitness, com modelos 
maravilhosos, com estampas 
e cores da nova estação. Para 
presentear sua mãe é uma ex-
celente opção. Ela vai adorar!

A Escola Arte em Cerâ-
mica Calliopi oferece aulas 
todas as quintas e sextas-
-feiras. Além de passar uma 
tarde agradável e divertida, 
você faz peças maravilhosas 
em cerâmica com a professora 
Calliopi. Ligue já no 3894-
8737, (11) 5521-3989 ou (11) 
5547-0454. E você que mora 
em São Paulo, as aulas acon-
tecem nas segundas, terças e 
quartas-feiras. Muito bom!!!

Coleção Gardênia

Le Luh Salão de Festas: um espaço completíssimo

Decoração

Indaiatuba ganha mais uma loja Kris Josy

Pepis Pizza Bar & Restaurante  

Máquinas de 
costura e aces-
sórios  

Coleção Fitness 
da Vitorello

Artes em 
Cerâmica
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Cely Garcia celygarcia@maisexpressao.com.br

Denise e Roger Ramos, Rossiini e Janete
Thais e Carlos Santos da Ideal Case Niver do Davi, netinho da Marisa Barce Perugini, com o Papai 

Daniel e a Mamãe Viviana

Ademir e Helena Uchôa

Amanda e Jackson

Annelisa, Fabiana, Isabel, Kelly, Diego, Clovis, Luis Eduardo e Helio

Cristiana Leslie, Uilza Amaral, o prefeito Reinaldo Nogueira, Eva 
Maria e Josué Eraldo da Silva, com a esposa Luciene Daltro Siviero

Baile de Máscara em Prol da ONG 
Bolha de Sabão no Leluh Eventos

Feira de Malhas

gente de expressão

Márcio Arthur e Joe da Barbearia do Márcio

Toda criança merece um lindo corte. E na Barbearia do Márcio tem! 
Telefone: (19) 3016-9833

Acontece de 22 a 31 
de Maio, na Viber, a 
tão aguardada Feira de 
Malhas, com muitas no-
vidades da nova coleção 
Outono/Inverno. Não 
perca!

Os alunos do Objetivo, Maria Luiza Miranda, Caroline Tomé e Gus-
tavo Matsumoto no pedágio da Ginco 

Os alunos do Objetivo, Gustavo Okada, Éssio Alcalay e Gabriela 
Gava no pedágio da GINCO

As alunas do Objetivo, Renata Coragem, Isabella dos Santos, 
Eduarda Guari e Isabella Gilce no pedágio da Ginco 

As alunas do Objetivo, Fernanda Bugni, Amanda Campedelli, Julia 
Mansini e Beatriz Campedelli no pedágio da Ginco Lindo casamento para comemorar a Bodas de Ouro de João e 

Elza! Parabéns ao casal
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gente de expressãoAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Aniversário de 15 de Isabela
Quem comemorou 15 anos no último domingo, dia 25, foi a linda 

Isabela, filha de Márcio e Juliana, com uma linda festa onde rece-
beu muitos amigos e familiares. Parabéns, felicidades sempre!!!

Os consultores de vendas do Yázigi, Elisa e Wagner, em ação na 
caminhada realizada pelos colégios Cata-vento, Ipec e Rodin, reali-
zada no último Sábado, dia 25 de abril 

Vá conferir as variedades de produtos da MB Eletro, que fica na 
Rua Humaitá, 682. Telefone 3834-5551

Sabrina do Restaurante Mamma Mia

Equipe dos colégios Cata-Vento, Ipec e Rodin com o patrocinador Yázigi

Luciane Galera e Fernanda Campiolo, arquitetas do Programa 
Construindo um Sonho do Celso Portioli, com os proprietários do 
Restaurante e Rotisserie Antonia

Barbearia Cartola também em Indaiatuba

Antonio Fernando Ribeiro, intercâmbista que voltou do Canadá, 
visitou o Yázigi Travel e contou sobre a experiência

Aniversariante Glaucia com seus amigos no Pezão BarAlunos da Academia Alternativa

No último domingo, 26 de abril, a Miss 
Indaiatuba Ester Coutinho participou do 
treinamento para disputar o concurso Miss 
São Paulo, que acontece no dia 16 de maio, 
com transmissão ao vivo pela TV Band. 
Ester aproveitou a ocasião para registrar 
o momento com fotos na Avenida Paulista.

DIVULGAÇÃO

Mônica, com a suas lindas filhas, aprecian-
do as delícias da Espagueteria Rossato. 
Hummmm! Rua 11 de Junho,1.285. Tel:  
(19) 2516-3198

Trote dos formandos de 2015 do Colégio EpistemeSonia, da Loja das Caixas, com sua querida cliente

Linda cliente Raelly Luchini, da loja Bella 
Donna Moda e Beleza. Rua Alvaro dos 
Santos,1.310,  sala 2, no Jardim Adriana. 
Tel: (19) 98195-4187
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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

AP0707 81,85 M² - RES. GRAND VILLE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, VARAN-
DA, COZ. AMERICANA, SALA 2 AMB., AS, 2 
VG. R$ 1.300,00

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 LOCAÇÃO 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, ENTRA-
DA LAT., ESTAC., R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0707 – 81,85 m² - Res. Grand Ville
3 DORM., SENDO 1 ST, SALA 2 AMB., BHº 
SOCIAL, COZ., VARANDA, ÁREA DE SERV., 2 
VG. R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU

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

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

CA0658 - 150 m² - COND. VISTA VERDE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 
2 AMB., COZ. AMERICANA PLENAJ., ÁREA 
DE SERV., CHURRASQ., 2 VG. R$ 2.700,00 
+ 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. PLA-
NEJ., ÁREA DE SERV., ÁREA GOURMET, 2 
VG. R$ 3.100,00 + Cond. + IPTU 

SO0490 - 170 m² - COND. VILLAGIO DI ITAICI
3 DORM. SENDO 1 SUÍTE, SALA 2 AMB., 
LAVABO, COZ. PLANEJ.,  ÁREA DE SERV. 
PLANEJ., QUINTAL, CHURRASQ., 2 VG. 
R$ 3.300,00 + Cond. + IPTU

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

AP0684 - 80 m² - COND. PLACE VIEW
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB.,  BHº SO-
CIAL, COZ. PLANEJ., 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

SO0488 - 323 m² - COND. VILLAGIO DE POR-
TO FINO
3 DORM., SENDO 1 SUÍTE, SALA 2 AMB., 
ESCRITÓRIO, BHº SOCIAL, COZ., DESP., 
ÁREA DE SERV., NHº EXTERNO, QUINTAL, 
CHURRASQ., 4 VG. R$ 3.800,00 + COND + IPTU

SO0493 - 175 m² - COND. VISTA VERDE
3 STS., SENDO 1 C/ CLOSET., SALA 2 AMB., 
LAVABO, COZ. AMERICANA PLANEJ., ÁREA 
DE SERV., QUINTAL, ÁREA GOURMET C/ 
CHURRASQ., 4 VG. R$ 3.000,00 + COND + 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, DIVER-
SAS VG, CX. D'AGUA (7 MIL l). R$ 2.200,00 + 
Cond. + IPTU

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

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

CA06328 JD.AMÉRICA - AT.125m² AC.170m² - 3 DORM.
(1 PLANEJ. E SUITE PLANEJ.) / SALA 2 AMB. / LAVABO 
/ COZ.PLANEJ. / COPA / WC / LAVANDERIA / ESCRITO-

RIO PLANEJ. / CHUR. / GAR.4 VAGAS. R$ 530.000,00

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

+ IPTU

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

R$ 1.600,00 + IPTU

CA10040 TERRA MAGNA - AT.360m² AC.296m² 
- 3 DORM.(SUITE + HIDRO) / 2 SALAS / LAVA-

BO / COZ. / COPA / 4WC / AS / CHUR. / PISCINA 
+ HIDRO / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.350.000,00

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

VAGAS. R$ 1.300,00 + IPTU

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

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

SL01499 VILLAREJO CENTRO COMENRCIAL - SALAS 
COMERCIAIS NO TÉRREO E PISO SUPERIOR EM CENTRO 

COMERCIAL. R$ 1.350,00 (19 / 27) 
R$ 1.500,00 (15 / 16 / 29) R$ 1.600,00 (2 / 3 / 6) R$ 8.100,00 (1)

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

GAR.2 VAGAS. R$ 1.400,00 + 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 / EDICU-
LA / WC EXT. / GAR.2+2 VAGAS. R$ 2.500,00 + IPTU

SL01498 CENTRO - AT.250m² AC.70m² - SALÃO CO-
MERCIAL COM 2 SALAS / WC / COZ.PLANEJ. + FOGÃO 
/ ÁREA DE LUZ / PORTA BLINDEX / FRENTE ENVIDRA-

ÇADA / CERCA ELÉTRICA. R$ 2.000,00 + 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- 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 
FARIA LIMA – CA02616
01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, 
QUINTAL SEPARADO.
R$750,00 + IPTU

JD CALIFORNIA CA02601
02 DOR, COZ, WC, LAVAN + ES-
TACIONAMENTO 
RUA DOMACIR STOCCO JR. 869
R$ 850,00+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 

AQUI SE VIVE –APOO666
03 DOR(01 SUITE C/ ARM), SALA 
02 AMB, COZ, A.S C/ ARM, VA-
RANDA GOURMET E 02 VAGAS. 
R$ 1.400,00+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 VA-
GAS.
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

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$ 1.200,00

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- 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$ 1.200,00+IPTU

CENTRO- CA1045
02 DOR, SALA,COZ, WC, LAVAN, 
GARAGEM 
R$ 1.200,00+IPTU 

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

APARTAMENTO ALUGA 

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

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)

APARTAMENTO VENDA

CENTRO- AP0154
KITNET MOBILIADA C/ GARA-
GEM.
R$ 170.000,00

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

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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CA00645 – Jardim Morumbi 
02 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
137m° A/C: 68m°  R$ 268.000,00

CC00097 – Condomínio Fechado 
3 suítes. A/T: 175m° A/C: 170m° 
R$ 630.000,00

CC00033 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 377m² 
R$ 1.850.000,00

AP00134 - Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m² 
R$ 220.000,00

CA00553 – Jardim Valença 
02 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 118m² R$ 280.000,00

CC00002 – Condomínio Fechado 
04 Suítes. A/T: 420m² A/C: 300m² 
R$ 1.180.000,00

CC00035 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 450m² A/C: 420m² 
R$ 2.000.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado 
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m² 
R$ 270.000,00

CH00034 – Lagos de Shánadu
04 dormitórios. A/T: 5000m² A/C: 
600m² R$ 950.000,00

CH00062 – Condomínio Fechado 
3 dormitórios sendo 2 suítes. A/T: 
1250m° A/C: 328m² R$ 1.100.000,00

CA00615 – Jardim Paulista 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 130m² R$ 275.000,00

IMÓVEIS A VENDA

CC00005 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 300m² A/C: 176m² 
R$ 750.000,00

CC00034 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 495m² A/C: 430m² 
R$ 1.970.000,00

AP00154 – Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 63m² A/C 63m² 
R$ 265.000,00

CH00054 – Terras de Itaici 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
1000m² A/C: 240m² R$ 800.000,00

CA00679 – Parque das Nações 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
125m² A/C: 118m² R$ 325.000,00

CC00041 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 367m² 
R$ 1.600.000,00

CC00036 – Condomínio Fechado 
04 dormitórios sendo 02 suítes. A/T: 
495m² A/C: 417m² R$ 2.085.000,00

AP00164 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios. sendo 01 suíte. A/T: 
70m² A/C: 70m² R$ 280.000,00

CH00044 – Condomínio Fechado 
06 suítes. A/T: 2530m² A/C: 727 
R$ 4.360.000,00

CC00075 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 460.000,00

CC00094 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 490m² A/C: 355m² 
R$ 1.700.000,00

CC00037 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 597m² A/C: 515m² 
R$ 2.575.000,00 

AP000212–Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
108m² A/C: 108M² R$ 750.000,00

CH00045 – Condomínio Fechado 
06 suítes. A/T: 2500m² A/C: 700m² 
R$ 4.560.000,00
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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, chueeas-
queira, 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, 
dispensa, 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, edícula, 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, churras-
queira, aquecimento solar, pé direito duplo, garagem.

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, ofici-
na 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 infe-
rior, 7 salas superior, 7 wc, elevador para cadeirante.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.PAU- PRETO – R$10 MIL – SOBRADO CO-
MERCIAL – cima: 4sts, baixo: recepção, 3sts, coz, 
lavabo, quintal grande com garagem.
CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL OU RESI-
DENCIAL R$2.300,00 -   4salas, recepção, 2 wc(1 
para cadeirante), coz, dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st 
com a/e), sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca 
elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, 
sala 3 ambientes, coz.com a/e, dispensa, dorm. de 
empregada com wc, garagem, local para festa. 
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos 
com a/e, sala ampla, coz.planejada, wc, lavande-
ria, churrasqueira, garagem, cerca elétrica, portão 
eletrônico.
JD.AMERICA – R$2.500,00 – 4dorms(1st), sala, 
copa, coz, 2 wc, churrasqueira, garagem
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, as, garagem.
CIDADE NOVA – R$3 MIL – COMERCIAL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, quintal, garagem.

JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia.
JD.TROPICAL – R$1.400,00 – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$1250,00 – 3dorms(1st c/a/e), sala, 
coz c/ a/e, wc, quartinho nos fundos.
VL.BRIZOLA – R$1.200,00 – 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.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 3 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.
JD.NELLY – R$990,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem para 1 carro.
JD.RECANTO FELIZ – CARDEAL – R$850,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, garagem
CIDADE NOVA – R$850,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
entrada para carro.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm, 1 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.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$950,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$1.000,00 – 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.
VL.S.JOSÉ – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala 2 am-
bientes, coz planejada, wc, lavanderia, área de lazer 
c/churrasqueira, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1.950,00 – 3dorms(1st) com a/e, 
coz planejada, sala, lavanderia, wc, garagem.

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

CIDADE NOVA – R$2.000,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambien-
tes, coz planejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas 
de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com ara-
marios, sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas 
de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 30m², wc, ban-
cada 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 FINANCIÁVEIS 
– 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, churrasqueira, 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 – 3dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
COD.752 – JD.LARANJAIS – R$750 MIL – 4dorms(1st), 
sala de estar, jantar, tv, copa, coz, lavabo, hall de entrada, 
varanda, lavanderia, escritorio, dispensa, edícula, churras-
queira, portão eletronico,   garagem, pomar, poço artesiano

SITIO
  
SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  
R$230 MIL

CH00262- RECANTO CAMPESTRE: 2.000M² AT. 60M² AC. 
1 dorm s/ suite. Sala, coz. Wc, garagem, camp. De fut. Pomar, 
varanda R$480.000,00

TERRENOS

TE00203- JD. MANTOVA: 204M² R$122.000,00

TE00207: JD DAS MARITACAS: 168M² R$108.000,00

SALA COMERCIAL

EDIF. DIPLOMAT 36.60M² 2 banhs. R$305.000,00

LOTES DE 150M² A PARTIR DE R$85.500,00 PARCELADO

LOCAÇÃO

CASA- JD. MORUMBI: 3 dorms. Sala, coz. WC. Garagem c/ 
3 vagas. R$1.250,00 + IPTU

APTº - JD. PEDROSO: 2 dorms. Planejados. Sala, coz. WC. 
Ventiladores  de teto. Garagem c/ 1 vaga. R$1.300,00 + 230,00 
COND. + 60,00 IPTU 

CASAS EM BAIRROS

CA00842- JD.MONTE VERDE: 125M² AT. 90M² AC. 3 dorms 
s/ 1 suite, sala, coz, wc, portão eletr. Garagem R$ 320.000,00

CA00886- JD. M. DO SOL: 212M² AT. 150M² AC. 2 dorms s/1 sui-
te. Sala, coz. Planej. copa, lavand. lavabo, WC, desp. portão eletr. 
Edícula, churrsq. Varanda e garagem c/ 2 vagas. R$450.000,00

CA00730- JD. M. DO SOL: 125M² AT. 75M² AC. 2 Dorms, Sala, 
coz. Lavand. WC, garagem c/ 2 vagas. R$300.000,00

APARTAMENTOS

AP00192-SALTO: 2 ou 3 dorms. Sala 2 amb. WC. Sala de jogos, 
Pisc. Churrsq. Salão de Festas. Garagem c/ 2 vagas. A PARTIR 
R$250.000,00

APTº ALTO PADRÃO: 140M². 3 suites, 3 vagas. EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO R$1.100.000,00

CHÁCARAS

CH00201- ESTRADA DO FOGUETEIRO: 1400M² AT.  Sala 2 
amb. Coz. Planej. Lavand. WC. Escrit. Dorm. De Empreg. Chur-
rsq. Pomar, varanda. R$650.000,00

IMÓVEIS COM 10% 15% 
E 30% DE DESCONTO.

COMPRE IMÓVEL NA 
DUARTE IMÓVEIS E 
GANHE O REGISTRO 

DO SEU IMÓVEL! 
ESTAMOS FAZENDO 
O MELHOR NEGÓCIO 

PARA VOCÊ!
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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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LOCAÇÃO

  -Imóveis Residenciais-

Casa (Sobrado) - Cond. Portal de Itaici - R$ 5.500,00 
- 04 dorms (01 suíte master), wc social, cozinha mo-
biliada, 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, 
cozinha, lavabo, A.S, piscina, garagem p/ 02 carros.
Casa – Chácaras Areal – R$ 3.500,00 - 03 dorms (01 
suíte master), 02 salas, cozinha planejada c/ despensa, 
sauna, lavanderia e garagem.
Chácara - Jardins de Itaici - R$ 3.200,00 + IPTU - 
03 dorms (02 suítes), sala, cozinha, área de serviço, 
área gormet, salão de festas com 02 wc, paisagismo, 
playground, campo, piscina, poço artesiano, casa de 
hóspedes.
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 – 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)  – Cond. Ekko Houses – R$ 2.200,00 
+ cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte), 02 vagas na 
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. 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.

-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.
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IMÓVEIS PARA VENDA IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

IMÓVEIS RESIDENCIAS

CASAS

02 DORMS E GARAGEM - R$ 900,00 + 
IPTU – JD. MORADA DO SOL – CA1172. 

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

02 DORMS E GARAGEM (03 VAGAS) - R$ 
1.300,00 – JD. BELA VISTA – CA07753. 

02 DORMS E GARAGEM (02 VAGAS) 
– R$ 1.400,00 – PQ. DAS NAÇÕES – 
CA07227.

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 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

S A L Ã O  A / C  2 5 0 M ²  E  0 3  W C S , 
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, 
R E C E P Ç Ã O ,  E S C R I T Ó R I O  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.

G A L P Ã O  A / C  1 . 0 3 6 , 3 1 M ² ,  A / F 
6 7 0 , 0 0 M ² ,  A / T  1 . 2 0 1 , 7 1 M ²  ,  P É 
DIREITO DE 8,15M, MEZANINO DE 
200,92M² E MAIS DEPENDÊNCIAS - 
R$ 17.620,00 – DIST. JOÃO NAREZZI 
- GL00221.

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 (01 SUÍTE C/ ARMÁRIOS), COZ. PLANEJADA E GARAGEM (02 
VAGAS) - R$ 1.700,00 + COND + IPTU – ED. VILLA FELICITÁ – AP01016

LANÇAMENTO: Lotes com parcelas que 
cabem no seu bolso!

Apartamentos prontos para morar!!! 
Consulte-nos!



 LOCAÇÃO

CASAS
R$ 7.900,00 + cond. + IPTU - CONDOMÍNIO: sob-
rado, totalmente planejado e c/ todos os móveis, 3 
dorms., c/ ar cond., sendo 1 suíte máster, salas de 
estar e jantar, lavabo, coz., lavanderia, edícula, chur-
rasq., 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,  jardina-
gem 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 HELENA: 3 
dorms., sendo 1 suíte c/ closet, sala, coz. c/ armários, 
lavabo, wc social, área serviço, apto empregada, 
wc empregada, churrasq., piscina, quintal e gar. - 
CA01283
R$ 3.500,00 + encargos - CASA BELLA: sala estar, 
jantar e de tv, coz. planejada, churrasq., pequeno 
quintal, 2 dorms. (1 suíte) e 1 quarto transformado em 
closet, sacada, vaga 2 carros, pracinha em frente c/ 
bancos - CA01287
R$ 3.000,00 + cond. + IPTU - VISTA VERDE: 3 suítes 
(1 c/ closet), 2 c/ sacada, coz. planejada c/ cooktop e 
forno, armário no corredor, churrasq., 2 gar., fechadu-
ra eletrônica - CA01299
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$ 500,00 + IPTU - JD. ITAMARACÁ: Casa c/ 3 cô-
modos, 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$ 1.500,00 + cond. + IPTU - VL. GEORGINA: todo 
planejado, c/ 2 dorms., sendo 1 suíte, sala 2 ambs., 
sacada, coz. planejada, 2 vagas cobertas – AP00461
R$ 1.300,00 +cond. + IPTU - SPAZZIO ILUMINARE: 
2 dorms., sala, coz. planejada, wc, 1 gar. - AP00469
R$ 1.300,00 + encargos - CENTRO: sala 2 ambs., 
sacada, 2 dorms. (1 suíte) c/ armários, coz. planejada 
c/ fogão, lavanderia, 1 vaga coberta, piscina, salão de 
festas, portaria 24 hs - AP00455

CHÁCARA
R$ 2.100,00 + IPTU - RECANTO INT. VIRACOPOS: 
chácara c/ 1000m² terreno, casa c/ 3 dorms., sendo 1 
suíte, sala ampla, coz., varanda, pomar, piscina, chur-
rasq., 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 meza-
nino. Localização excelente, frente p/ rua - SL00060
R$ 1.400,00 - CECAP: frente p/ a avenida, piso supe-
rior, sala, coz. e wc; AC 57m² - SL00056
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, localização 
de fácil acesso e fácil estacionamento, c/ 40m², prepa-
ração 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, ex-
celente 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$ 1.768.000,00 - AMSTALDEN: Salas estar, jantar 
(pé direito duplo), sala tv, lavabo, escrit. planejado no 
mezanino, 3 suítes (1 máster), coz. planejada,  área 
gourmet c/ forno e churrasq., depósito, vestiário; pisci-
na 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$ 1.600.000,00 - COND. FECHADO: Lindo sobrado, 
c/ sala 2 ambs., salas tv e jantar, lavabo, coz. plane-
jada, espaço gourmet c/ piscina, churrasq. e varanda, 

3 suítes planejadas c/ sacada (1 máster),  aquecedor 
solar, quarto + wc no piso inferior reversível p/ suíte c/ 
closet. Aceita permuta - CA01286
R$ 790 mil - PORTAL DE ITAICI: nova, térrea, c/ 3 
suítes, sala 2 ambs., escritório, coz., lavanderia, pi-
scina, churrasq., 2 gar. - CA01261
R$ 700 mil - JD.SÃO PAULO: excelente casa , sala 
3 ambs., 3 dorms. sendo 1 suíte máster, todos plane-
jados, lavabo, coz. americana planejada,lavanderia 
planejada, área gourmet c/ piscina, 4 gar., paisagis-
mo, portão eletrônico - CA01293
R$ 436 mil - JD.MONTREAL: térrea, 3 dorms., sendo 
1 suíte, sala, coz., wc, 2 gar. - CA01298
R$ 380 mil - JD. PAULISTA I: Nova, c/ sala, coz. am-
pla, 3 dorms., sendo 1 suíte, lavanderia, 3 gar. fecha-
das, boa localização - CA01291
R$ 349 mil - JD. REGENTE: 3 dorms., sendo 1 suíte, 
sala, coz., wc, lavanderia, 2 vagas. Fase de aca-
bamento - CA01292
R$ 340 mil - MONTE VERDE: Nova, c/ 3 dorms, sen-
do 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/ saca-
da, 3 dorms., sendo 1 suíte, todos planejados, lavabo, 
coz. planejada c/ cooktop, forno embutido, coifa, es-
critório 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 dorms., 
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, la-
vanderia 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, varanda 
gourmet, 2 vagas sub-solo, lazer completo. R$ 130 mil 
no ato, restante a financiar - AP00460
R$ 380 mil - ED. DAS ROSAS: Impecável, todo 
planejado, 2 dorms., sendo 1 suíte, sala 2 ambs. c/ 
sacada, coz. planejada, 2 vagas cobertas, excelente 
localização - AP00461
R$ 320 mil - CIDADE NOVA: Próx. Centro Esportivo, 
c/ 2 dorms., sendo 1 suíte, ambos planejados, coz. 
planejada, sala 2 ambs. c/ ar cond. e rack, 2 vagas; 
impecável! AP00371
R$ 310 mil - PORTAL DAS FLORES: 3 dorms. 
planejados, sendo 1 transformado em escritório, 
sala 2 ambs., wc, 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

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!

R$ 2.800,00 - 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 PERMUTA

EXCELENTE CASA piso superior em ótima localização 
com sala, cozinha, 2 dormitórios, wc social e garagem 
para um auto.R$ 1.200,00 REFERÊNCIA: CA00155

EXCELENTE CASA em condomínio fechado com 4 
dormitórios sendo 2 sts uma master, sala ampla, cozinha 

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

COBERTURA DUPLEX - com 2 dormitórios sendo 1 st, 3 salas, 4 wc, dependência 
de empregada, O imóvel está a 2 quadras do Aquário Municipal, de qualquer janela 

há visão para o mar que está a 50 m (espaço aéreo livre) , também nessa área existem 
3 supermercados, farmácias (24hs), padaria, pet shop, salões de beleza, shopping 

Praiamar, doceria, sorveterias, restaurantes, Fonte do Sapo, os jardins e a praia, aceita 
permuta por imóveis em Indaiatuba. R$ valor sobre consulta Referência: AP00058

APARTAMENTO com 3 dormitórios todos planeja-
dos sendo uma suite, sala, cozinha planejada, wc so-
cial, lavanderia, garagem para um auto. R$ 2.000,00 

Referência: AP00035

CASA TÉRREA nova com 3 dormitórios sendo 3 
sts, sala, cozinha, wc social, churrasqueira, lavabo, 
quintal com jardim amplo, garagem para 2 autos. 

R$ 800.000,00 REFERÊNCIA: CA00147

EXCELENTE OPORTUNIDADE CHÁCARA 
EM MONTE MOR com 1000 metros, ótima 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

JARDIM ESPLANADA II casa nova ac190m com
acabamento de primeira sendo 3 suítes, wc,
lavabo, cozinha, copa, sala ampla, garagem

para 3 autos R$680.000,00 REFERÊNCIA: CA00104

CASA COM 3 DORMITÓRIOS, sendo 1 st, 
sala, cozinha, wc social ótima localização, gara-

gem coberta para 2 autos.R$ 370.000,00.
REFERÊNCIA: CA00092

RESIDENCIAL MONTE VERDE 3dorm, 
1sùite, cozinha, wc, sala ,vaga para 2 autos. 

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

CASA NOVA próximo ao centro com 3
dormitórios, sendo uma suite, sala, cozinha, 

vaga coberta para 2 autos. R$430.000,00 RE-
FERÊNCIA: CA00090

JARDIM MARINA casa próximo ao centro 3 
dorm ,1 suíte, wc, , cozinha americana ,as, chur-
rasqueira coberta, sala ampla, garagem coberta 

para 2 auto.R$400.000,00 Referência: CA00071

EXCELENTE TERRENO EM CONDOMÍ-
NIO FECHADO.R$ 65.000,00 

(LANÇAMENTO) REFERÊNCIA: TE00016

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
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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. Morada do Sol R$ 1200,00.
5 Cômodos – Parque das Nações R$ 1300,00.
4 Cômodos – Jd. Hubert R$ 1400,00.
5 Cômodos – Jd.Morada do Sol R$ 1610,00.
5 Cômodos – Res. Monte Verde R$ 1800,00.
5 Cômodos – Monte Verde R$ 2500,00.
Terreno de Esquina 250m² – Morada do Sol 
R$ 900,00 – Ótima localização.

CASAS PARA VENDA.
Oportunidade:

Sobrado Monte Verde – 2 dormitório, sala 2 
ambientes, cozinha, wc social, garagem para 
4 carros R$ 260.000, Próximo ao Parque 
Temático. 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. União – Casa nova com 3 dormitórios 1 
sendo suíte, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
área de churrasco, garagem para 2 carros 
coberto. Aceita financiamento, aceita terreno 
em Indaiatuba como parte de pagamento, 
R$ 330.000.

Jd. Belo Horizonte –  Casa Nova 2 dormitórios 1 
sendo suíte, sala, cozinha, wc, quintal, garagem 
coberta, Aceita financiamento, R$ 360.000.

TERRENOS PARA VENDA
Jd. Nair Maria 180m² - R$ 95.000.
Jd. União 150m² - R$ 115.000.
Barcelona 150m² – R$ 85.000.
Viena Residencial 250m² - R$ 175.000.
Império 150m² - R$ 115.500.
Jd. Veneza 150m² - R$ 110.000.
Monte Carlo 150m² - R$ 105.000
Jd. Colibris 150m² - R$ 115.000.
Jd. Maritacas 150m² - R$ 100.500.
Jd. Bela Vista 425m² - R$ 230.000 / Aceita Pro-
posta.
Jd. Esplanada 341m² - R$ 230.000.
Temos lotes em todos os loteamentos de Indaia-
tuba e Região, com ótima facilidades.

SITIOS E CHÁCARAS.
Chácara no Olho d´água 1000m² - R$ 140.000.
Chácara próximo a Estrada Fanger – R$ 180.000.
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 Villagio 
de Itaici e outros condomínios.

LOCAÇÃO

CASA PARA FINS COMERCIAIS NO CENTRO

CENTRO PRÓXIMO SHOPPING JARAGUÁ
ÁREA TOTAL DO TERRENO - 233,75m².
ÁREA CONSTRUIDA – 213,47m².
DESCRIÇÃO: PARTE DA FRENTE - 4 SALAS E DOIS 
BANHEIROS
PARTE DOS FUNDOS – 3 SALAS E UM BANHEIRO, 01 
CORREDOR UNINDO AS PARTES
ÁREA EXTERNA – 1 BANHEIRO, 1 COZINHA E QUINTAL
03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
VALOR PARA LOCAÇÃO: R$ 6.000,00
VALOR DA PARCELA DE IPTU: R$ 173,00

GALPÃO INDUSTRIAL VITORIA MARTINI
ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 2000m²
ÁREA CONSTRUIDA 1582m²
PAVIMENTO TÉRREO 1312m²
MEZANINO ESCRITORIO 270m²
ÁREA LIVRE 688m²
PÉ DIREITO 8m.
VALOR PARA LOCAÇÃO: R$ 22.000,00
VALOR DA PARCELA DE IPTU: R$ 680,00

SALÃO PARA LOCAÇÃO JARDIM MORADA DO SOL

Salão Morada do Sol  230 m² 2 wc adaptado para de-
ficiente, copa, vagas para estacionamento, localização 
excelente. R$ 7.000,00 + IPTU

Salão para locação Jd. Hubert bem próx. ao parque Eco-
lógico dois wc adaptado P/  deficiente. R$ 1.500,000 + iptu

Salão 70 m² 01 wc próximo a praça Rui Barbosa R$ 
1.800,00 +IPTU

VENDA

Apartamento Cocais 2 dorm, sala, cozinha, wc, 
armários embutidos na cozinha e wc. R$ 140.000,00

Casa Moradas de Itaici AT. 130 m² AC. 120 m² Casa 
2 dorm sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, 
escritório que pode ser transformado em um 3° dorm. 
área de lazer com piscina. R$ 390.000,00

Sobrado Guarantas AT 130 m² AC. 98M² com 3 
dorm. sendo 01 suíte, sala de jantar e tv, 03 wc sen-
do 01 lavabo, box de vidro temperado em 2 wc, piso 
porcelanato escada com mármore travertino, quintal 
com churrasqueira, cobertura externa do quintal vidros 
temperado, vagas para 2 carros  R$ 500.000,00

Casa Portal das Acácias térrea 02 dorm, 
sala,cozinha, área de serviço, garagem para 2 car-
ros. R$ 475.000,00

Apartamento 03 dorm, sala, cozinha, 02 vagas avul-
sas e grande sem carro atrás. 
- Praça de Entrada - Lounge de Acesso às Torres 
- Fitness Center - Sauna com Descanso - Techno 
Lounge - Home Cinema - Terraço de Jogos- Festas 
Infantil  Brinquedoteca - Espaço Festas/Gourmet - 
Espaço para Degustação de Vinhos - Piscina - Piscina 
Infantil - Pergolados - Playground - Quadra Recreativa 
- Churrasqueira/Forno de Pizza - Play Baby
R$ 475.000,00

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, 
lavanderia, piscina e churrasqueira – AT 1.000m² – AC/ 250m² – R$ 
650.000,00 
CH2393  – Vale das Laranjeiras - 05 suites, sala 03 amb c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, piscina 
c/churrasqueira completa, casa de caseiro.AT 3.000m² – AC/ 700m² 
– R$ 2.300.000,00(Frente para Lago)
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes,  
cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com portão ele-
trônico – 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 
ambientes, lavábo,  cozinha , despensa, área de serviço, piscina 
e churrasqueira – AT/300m² – AC/192m² – R$ 730.000,00. Aceito 

terreno até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.
CA2370 – Jardim Florença – 03 dorms(01 st), sala, cozinha america-
na,  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, cozi-
nha, 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 Liber-
dade) – 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
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

SITIO VENDE
ST0858 -Videira –  sítio formado com casa de 05 suites, sala 03 ambien-
tes, lavabo, cozinha com despensa, dependência de empregada, piscina 
e casa de caseiro – AT/ 50.000m² – AC/  600m² – R$ 3.000.000,00

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, lavan-
deria 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 Automação

Auto Mecânica

Assessoria Contábil e Empresarial

Beleza Celular

Decorações

Confeitaria

Decorações Educação InfantilDentista



Mais Expressão 23B

Ferro Velho

Imobiliária LanchesJóias

Moda Feminina Moda Feminina Padaria

Lavanderia

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional

Papelaria

Pet Shop Pousada Litoral Norte Projetos

Elétrica Eventos



Mais Expressão24B

Tintas

Veterinária Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional
Poços Artesianos Restaurante
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

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

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

Outras vagas – consulte nosso
site www.rctbrasil.com

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

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

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

Estamos cadastrando currículos para 
todas as áreas

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

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

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

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

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

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

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER INDAIATUBA
OS INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA 

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

TER NO FACEBOOK! 

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

Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre 

loja sala 2 em cima da 

Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba-SP
Fone: (19) 3801-4029  

atendimentoindaia@workcell.com.br

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 horá-
rio. Residir em Indaiatuba.
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 Técnico Completo ou em Andamento, 
experiência na área administrativa e recepção. 
Inglês Fluente, conhecimentos em Informática.
CONTADOR (A) – Possuir CRC ativo. Expe-
riência na função e irá supervisionar demais 
departamentos administrativos. Noções de 
departamento pessoal e financeiro. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ELETRICISTA INDUSTRIAL – Possuir expe-
riência na função e curso do Senai ou equiva-
lente. Possuir NR 10. Para trabalhar em Obra. 
Disponibilidade de horários.
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência em 
extrusora balão. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba
PEDREIRO – Residir em Monte Mor ou Hor-
tolândia. Experiência na função. Disponibilidade 
de Horários.
PINTOR INDUSTRIAL – Possuir experiência 
com Pintura liquida, pintura em Epox e esmalte 
sintético. Conhecer preparo de superfície para 
pintura de equipamentos industriais. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
PINTOR – Possuir experiência com pintura 
liquida em obra e equipamentos de cons-
trução 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.  Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio 
completo. Curso de empilhadeira, Habilitação 
categoria B, experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
CALDEIREIRO – Experiência na função 
comprovada em carteira. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso 
técnico em manutenção elétrica. Experiência 
na função.
LÍDER DE LIMPEZA – Ensino Médio Completo 
/ Com experiência na função /Bons conheci-
mentos em Informática. Possuir habilitação 
categoria B / Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Ensino Médio 
Completo/ Possuir experiência em manutenção 
de equipamentos e máquinas, conhecimento 
em Manutenção predial ( Hidráulica e Tu-
bulações ).
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.
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Ensino médio 
completo. Possuir curso de Operador de Em-
pilhadeira. Experiência na função. Disponibili-
dade para trabalhar aos sábados e em turnos.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIO-
NAL – Possuir curso de metrologia, Leitura e 
interpretação de desenho ou cursos nas áreas 
de Mecânica, Mecatrônica ou Automação In-
dustrial. Possuir experiência em produção. Dis-
ponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
PREPARADOR DE MÁQUINAS DE FUNDI-
ÇÃO (COQUILHA) – Ensino médio completo. 
Experiência na função e em preparação de 
ferramentas. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
PORTEIRO – Com experiência na função / Dis-
ponibilidade de horário / Residir em Indaiatuba
POLIDOR – Com experiência na função / 
Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência / Básico em Informática / Para 
trabalhar em posto de saúde e hospital. Dispo-
nibilidade de horário / Residir em Indaiatuba.
REBARBADOR – Com experiência na função 
/ Residir em Indaiatuba.

empregos
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS
RUA: VOLUNTÁRIO JOÃO DOS SANTOS, 795 – 

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

AJUDANTE DE COZINHA Com Ensino 
Fundamental, experiência na função em 
cozinha industrial ou comércio. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL Com Ensino Fun-
damental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE PRÁTICO Com Ensino 
Fundamental Completo, com experiên-
cia em operar máquina lixadeira. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE RH PLENO Com Gra-
duação Completa em RH, Psicologia 
ou Administração, com conhecimentos 
nas áreas de Depto Pessoal Folha de 
Pagamento, Benefícios e Treinamento. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA EXE-
CUTIVA Candidata com Graduação 
Completa em Administração, com inglês 
fluente, com experiência em rotina 
administrativa e suporte à Diretoria, 
domínio em informática pacote Office. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto. 
CONTADOR Graduação Completa, 
com CRC ativo, experiência na função e 
conhecimentos no sistema SAP. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
COORDENADOR FINANCEIRO Com 
Graduação Completa em Administra-
ção/Contábil ou Economia, com inglês 
fluente, possuir domínio em sistema 
integrado SAP,  experiência em toda 
rotina da área de contas a pagar e 
receber, cash flow, análise de crédito 
de clientes, fluxo de caixa, negociações 
com clientes e relatórios gerências. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO ELÉTRICO Com Gra-
duação Completa, experiência na 
função, e conhecimentos em automa-
ção industrial. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO Graduação Completa, 
com experiência em elaboração de lau-
dos técnicos, análise de riscos, desen-
volvimento de programas de prevenção 
de acidentes e relatórios gerenciais da 
área. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
Candidato cursando a partir do 3º se-
mestre 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 COMÉRCIO 
TRAINEE Com Superior Completo, 

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;

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

www.vitaeservicos.com.br

TÉCNICO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO: 
Residir em Indaiatuba ou Salto; Ter experiência 
na área elétrica; Nível técnico na área elétrica; 
formação em eletricista de manutenção ou 
Eletricista de automação ou Curso técnico eletro 
- eletrônico; conhecimentos das normas NR10 
e NR13 Será considerado diferencial conheci-
mentos em norma NR35 e Programa Siemens 
PLC; Irá fazer manutenção dos componentes 
e painéis elétricos da máquinas da produção; 
manutenção da rede e painéis elétricos da área 
predial da empresa.
VENDEDORA INTERNA: Residir em 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

com experiência na função em vendas a 
varejo E atendimento à clientes. Residir 
em Indaiatuba. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO Ensino 
Médio Completo, desejável Ensino Téc-
nico em Artes Gráficas, com experiência 
na função possuir conhecimentos em 
impressão em sacos de papel com 
visor. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO En-
sino Médio Completo, curso do Senai 
e NR 35, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC 
Candidato com Ensino Médio Com-
pleto, com experiência em leitura e 
interpretação de desenhos, operação 
e programação de máquinas. Residir 
em Indaiatuba e Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA Com 
Ensino Médio Completo, com experi-
ência na função e disponibilidade de 
horário para trabalhar em revezamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA Com 
Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função com empilhadeira a gás, 
com disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em Indaiatu-
ba, Itu ou Salto.
PROGRAMADOR CNC Com Ensino 
Médio Completo, com experiência em 
programação de CNC e operar torno 
convencional. Residir em Indaiatuba.
PSICÓLOGA (O) Candidata com Gra-
duação Completa, com experiência na 
função em indústria,  aplicação e ava-
liação de testes psicológicos, desejável 
conhecimentos no sistema SAP. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SELECIONADORA DE PESSOAL Gra-
duação em Psicologia, com experiência 
em recrutamento e seleção, dinâmicas 
de grupo, aplicação e avaliação de 
testes psicológicos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
SOLDADOR MONTADOR TIG Com 
Ensino Médio, com curso de Solda, 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
SUPERVISOR DE AUTO-ATENDI-
MENTO Com Ensino Médio Completo, 
com experiência em gerenciamento 
de vendas de lojas de roupas, com 
disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE INFORMÁTICA JR Com 
formação Técnica Completa, com expe-
riência em manutenção e montagem 
de micros, suporte em informática, 
helpdesk e administração de redes. 
Com conhecimentos em pacote Office. 
Residir em Indaiatuba ou Elias Fausto.
VENDEDOR DE LOJA SHOPPING 
Com Ensino Médio, não é necessário 
experiência na função, possuir dispo-
nibilidade de horário em escala 6X1. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR EXTERNO Com Ensino 
Médio Completo, com experiência na 
função, desejável segmento alimentar 
ou farmacêutico. Possuir veículo próprio 
e residir em Indaiatuba ou Salto.
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classificados

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. 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: 
3834-8949
CA0074 - 03 dormitórios (sendo 
01 suíte), sala 02 ambientes, 
WC social, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira com pia, 04 vagas 
de garagem (sendo 02 cobertas). 
Condomínio com Infraestrutu-
ra 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, lavande-
ria, churrasqueira com pia, 03 
vagas de garagem. Planejados 
na cozinha, churrasqueira e 
WCs.  Condomínio com, segu-
rança 24 horas, salão de festas, 
playground, campo de futebol e 
churrasqueira.**R$530.000,00. 
Tel: 3392-9089/ 97404-6954/ 
98123-0005
CA0086 - 03 dormitórios (sendo 
01 suíte), sala 02 ambientes, 
WC social, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira com pia, 03 vagas 
de garagem. Móveis planejados 
cozinha e WCs.**R$460.000,00. 
Tel: 3392-9089/ 97404-6954/ 
98123-000
CA0087 - 03 dormitórios (sendo 
01 suíte), sala 02 ambientes, 
WC social, cozinha, lavande-
ria, churrasqueira com pia, 03 
vagas de garagem. Planejado 
na cozinha e WCs. Segurança 
24 horas, salão de festas, cam-
po de futebol, churrasqueira 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, lavande-
ria, churrasqueira com pia, 04 
vagas de garagem. Aqueci-
mento solar, porcelanato, Con-
domínio com salão de festas, 
churrasqueiras, campo de fu-
tebol, playground, segurança 
24 horas.**R$460.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-
0005
Casa  Ter ra  Magna  -  R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, pis-
cina, 180,00 m² const., 360,00 
m² úti l . Aceita permuta em 
apartamento na cidade. F: 
98144-9224 

Cidade Nova - 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, as, churrasqueira, 
portão eletrônico,2 vaga de 
garagem R$360 mil. F: (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Cidade nova I: Excelente casa 
com 3 dorm sendo 1 suíte, sala 
copa e cozinha, lava, piscina 
gara para 2 carros (Aceita per-
muta por chácara). R$ 600 mil F: 
3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis
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 - LO-
CAÇÃO R$ 2.600,00 (incluso 
cond.). F: Dalva (19) 99279-6709 
dalva.corretora@hotmail.com 
Cond. Montreal - OPORTUNI-
DADE - Casa no Cond. Montreal 
R$ 420.000,00 - 3 D., sendo 1 
suite, 1 banheiro, sala e 2 vagas 
de garag. - AT 150 m² AC 104m² 
F. 98372-0000
Cond. Montreal Residence 
- Casa c/ 03 dorms (01 suí-
te), todos com armário, cozina 
planejada, churrasqueira – R$ 
480.000,00 a vista. F: Rafaela 
(19) 98830-6863 rafaelav.imo-
veis@hotmail.com
Cond. Montreal Residence 
– Casa c/ 03 suítes, cozinha 
planejada, área gourmet com 
churrasqueira, wc, despensa 
– R$ 550.000,00 a vista (Acei-
ta Proposta. F: Rafaela (19) 
98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com 
Cond. Montreal Residence - 
Ótima oportunidade – 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
Cond. Portal das Acácias - 3 
D., sendo 1 suíte máster, todas 
com saca, 1 wc social, lavabo, 
área de luz, coz. americana, sala 
2 amb., 2 vagas de garag. -  R$ 
580.000,00 F: 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, sen-
do uma com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos, (2 cobertos), 
edícula com churrasq. sendo uma 
com closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com espaço 
para construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - OPORTU-
NIDADE - R$ 450.000,00 - 3 D, 
sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala e 
2 vagas de garag. - AT 175 m² AC 
105 m² F: 98372-0000
Condomínio Vila das Palmei-
ras-  com 2 dormitórios, sala 
de tv, sala de jantar, cozinha 
planejada, área de serviço e 
garagem - A/T 181,68 M² E A/C 
59,61 M² - Condomínio Com 
Área De Lazer - R$ 385.000,00 
- Aceito Financiamento  - Tratar 
Com Fabiane (19) 9.9976-9814

Morada do Sol - Casa(nova) 
-  01 dorm, sala, cozinha, wc so-
cial, quintal, garagem descoberta 
para 02 carros - R$ 200.000,00 
(Aceita financiamento). F: Dalva 
(19) 99279-6709 dalva.correto-
ra@hotmail.com 
Morada do Sol CA02481 - Ter-
reno 250m²  casa 1. 02dorm, 
02wc, sala, coz, a.s, amplo 
quintal e garagem. casa 2. wc, 
dorm e coz. R$ 280.000,00. F: 
3875-2215/ 99698-2366 Victor
Morada do Sol: – rua 74 - sobra-
do 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 
Morada do Sol: – rua 84, casa 
em lote de 250m² c/ 03 D. (01 su-
íte) WC social,  lavand., garag. p/ 
02 autos + edícula nos os fundos 
c/ 01 cômodo e WC, + pequeno 
salão na frente, R$ 350.000, 
00.aceita f inanc. F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                                        
Morada do Sol: 1 dorm wc 
social e coz, entrada p/ vários 
carros, Aceita financiamento e 
terreno como parte da negocia-
ção R$ 195 mil F: 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Morada do Sol: 2 dorm 1 suíte, 
sala, sala de estar, cozinha, wc 
social lava, área de Churrasco 
na parte superior, acabam todo 
em Porcelanato sanca de gesso 
no teto, Aceita Financiamen-
to. R$ 310 mil F: 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Morada do Sol: 2 dorm, sala, 
coz, wc, gara. Aceita Financia-
mento. 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 Financiamen-
to. 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 - 1 
dorm, sala e coz. Amplo espaço 
na frente. R$ 220 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

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 
coberta. Aceita terrenos aparta-
mento. 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
Jardim Dos Colibris - Vendo 
casa 3 dorms (1 suíte), cozinha 
americana, quintal e garagem 
p/ 2 carros - a/t 150 m² e a/c 83 
m² - pé direito de 3,5 m, piso 
em porcelanato - R$ 312.000,00 
- Aceito financiamento e terre-
no como parte de pagamento 
– Tratar com Osvaldo (19) 
9.9135-6417
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 
dormitórios 1 suíte, wc social, 
sala e cozinha, garagem para 
2 autos com área de churrasco. 
Aceita Financiamento. F: 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 2 
D., sala , coz. planejada, banhei-
ro. F: 98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente casa no, terreno de 
600m² F: 98372-0000
Jd. Monte Verde - R$ 260.000 - 
Sobrado com 2 D., sala 2 amb., 
coz., wc, área de serviço, garag. 
p/ 3 carros, Doc. ok, aceita 
financ., aceita troca por chácara 
em condomínio em Indaiatuba. F: 
3935-1142/ 99113-7429
Jd. Morada do Sol - 2dorms,s
ala,copa,coz,wc,as,varanda,qui
ntal,2 salas comerciais, wc, ga-
ragem 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 va-
lor R$ 250 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Jd. Umuarama: 4 dorm, sala, 
coz, wc, lava, garagem para 3 
carros. Aceita Financiamento. 
(Aceita chácara) R$ 500 mil F: 
3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis

Morada do Sol:– rua 23 - be-
líssima casa com 02 D., sendo 
01 suíte, sala, coz.,  wc social, 
lavand., garag. p/02 autos em 
estrutura p/ sobrado. Imperdí-
vel R$ 260.000,00 Ac. Financ. 
F: 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Morada do 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. Acei-
ta lote no negocio ou financ. 
F: 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294                                                                                                                           
Oliveira Camargo: 2 dorm, 
sala e coz, wc social, lava 
coberta nos fundos gara, Acei-
ta carro, van, terreno, estu-
da parcelamento R$ 170 mil 
F: 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Portal Dos Ipes – Vendo casa 
com 3 dorms (1 suite c/ closet e 
hidro),  2 salas, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, piscina, 
churrasqueira e garagem p/ 2 
carros - A/T 421,46 M² E A/C 
315,93 M² - R$ 1.500.000,00 
-  Ca07818 – Aceita Financia-
mento - Contato: Wagner (19) 
7805-3776
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, finan-
ciar ou vender e está sem tem-
po? Ligue pra mim F: 99205-
4322/ 99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372
R e s .  A m s t a l d e n  -  R $ 
850.000,00 - Casa 3 suítes, 
sala 2 amb., com área de luz, 
coz. planejada, piscina, chur-
rasq., edícula com wc fechada 
em vidro, 4 vaga, AC 230 m² At 
367 m². F. 98372-0000

Salto Jd. Eldorado: 4 casas 
sendo 2 dorm, sala, coz e wc 
social gara para 1 carro em 
cada casa, tudo individualiza-
do. 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 gara-
gem. 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, 
lavanderia, WC social, lava-
bo, espaço gourmet, quintal. 
Condomínio com salão de fes-
tas, 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 gara-
gem, paisagismo, porcelanato, 
Condomínio com segurança 
24 horas, salão de festas, fit-
ness, 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, espaço gourmet, 
quintal, 02 vagas de garagem 
(sendo 01 coberta). Condomínio 
com segurança 24hs, salão de 
festas, piscina adulto e infan-
til, fitness. **R$570.000,00. 
Tel: 3392-9089/ 97404-6954/ 
98123-0005
Vila Avaí – 03 suítes, lavabo 
sala 02 ambientes, cozinha, 
área de serviço. R$ 470.000,00. 
F: (19) 99279-1177 ou 7822-
8438
Vila Furlan - AT: 270M² - AC: 
200M² - Casa 01 Frente: 03 dor-
ms, sala, cozinha, wc, garagem, 
Casa 02: 01 dorm, sala, cozinha, 
wc, garagem - R$ 240.000,00. F: 
Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com 

Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs - 
3D.(Sendo 1 suite c/ armários), 
sala 2 amb, coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 2 vagas de 
garag. R$ 2.300,00 + Cond. + 
Iptu F. 3834-8948
Villagio D`Amore - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3 D. (sendo 
1 suíte), wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garag.R$ 1.250,00 
+ Cond. + Iptu. F: 3834-8948
Aluga-se uma casa direto com 
o proprietário: Piso superior 
com 2 quartos, sala, cozinha, wc 
e area de serviço ( não tem gara-
gem ) R$ 1200,00 fone: 9 9335 
05 44 / 9 9858 8997 / 3318 27 34 
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$ 750,00 + IPTU F: 
3875-2215 Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 - Amplo 
apto, Centro, 3 D., 1 wc e 1 wc 
de serviço, coz. ampla, sala, e 
área de serviço F: 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apto,  2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e área 
de serviço, 1 vaga de garag. F: 
98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa co-
mercial, excelente localização, 
4 D., 6 salas, ótimo para casas 
de repouso, clínicas - AT 479 m² 
AC 222 m² F. 98372-0000
CENTRO- SL00189- SALÃO C/ 
02 WC  67m²  R. Xv de Novem-
bro, 28 R$ 2.200,00+IPTU F: 
38752215 
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

Cond. Villa Romana - SO0256 
- 340 m² - 3 D. (1 st master), 
sacada, WC, sala 2 amb., va-
randa, escrit. planej., cz. planej., 
despensa, AS planej., quintal,  
edícula c/ churrasq., piscina, 
sauna, churrasq. quintal, piscina, 
churrasq., 4 vagas garag. R$ 
6.000,00 + IPTU F: 3392-0333
Cond. Village Terras Indaiá - 
SO0454 - 480 m² - 3 D. (1 st), 
sacada, WC, sala 2 amb., escrit., 
lavabo, cz. c/ arm., AS, varanda 
gourmet, 2 VG. R$ 3.400,00 + 
IPTU F: 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici – Casa 
em condomínio, com 2 D, sala 
dois amb., WC social, coz. com 
armários, 2 vagas – R$1.500,00 
+ cond. e IPTU F: 7829.3854 Id 
55*94*16871
Cond. Vil lagio Di Itaici - 
SO0490 - 150 m² - 3 D. (1 
st), sacada, WC, sala 2 amb., 
lavabo, cz. Planej., AS, quintal. 
Churrasq., 2 VG. R$ 3.300,00 + 
IPTU F: (19) 3392-0333
Cond. Villagio Di Itaici – 
SO0498 - 175 m² - 3 sts (2 c/ 
closet), sala 3 amb., lavab., cz. 
planej., AS, quintal, churrasq., 
2 vagas garag. R$ 3.100,00 + 
Cond. + IPTU F.: (19) 3392-0333
Cond. Vista Verde - CA0658 - 
150 m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., 
WC, cz americ. planej., AS pla-
nej., quintal, churrasq., 2 vagas 
garag. R$ 2.700,00 + Cond. + 
IPTU F: (19) 3392-0333
Cond. Vista Verde – SO0493 
- 175 m² - 3 sts (1 c/ closet), 
sala 2 amb., lavab., cz. americ. 
planej., AS planej., quintal, chur-
rasq. planej., 4 vagas garag. R$ 
3.000,00 + Cond. + IPTU F: (19) 
3392-0333
Jardim Morada do Sol - 02 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, área de serviço e garagem 
coberta - R$ 950,00 + IPTU. F: 
3935-7666
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., 
wc, garag., independente R$ 
1000,00 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



29BMais Expressão

Gran Ville (Cecap) -  Apto 
(cobertura) - 03 dorms (01 
suíte), sala ampla, cozinha, 
AS,  ga ragem descobe r ta 
para 02 carros, área de la-
zer  comple ta  -  Venda R$ 
450.000,00 -  Locação R$ 
2.100,00 (incluso cond.). F: 
Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com
Jd. Morumbi - 2dorms, sala 
de estar e TV, coz, wc, la-
vanderia,1 vaga de garagem 
coberta R$138 mi l .  F:(19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Pau Preto – Oportuni-
dade - 3 D., sendo 1 suíte, 
2 vagas de garag., 2 salas, 
D., com armários planejados, 
coz. planejada, área de ser-
viço, D. e WC de serviço  R$ 
650.000,00 . F: 98372-0000
Jd. Valença: Linda casa, 3 
dorm 1 suíte, wc social, sala 
e coz inha ,  garagem para 
2 autos,  área de churras-
co.  Acei ta Financiamento. 
R$ 350 mil.  F: 3017-6659, 
99758-1971,  99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. Morumbi - 2dorms, sala 
de estar e TV, coz, wc, la-
vanderia,1 vaga de garagem 
coberta R$138 mil. F:  98136-
7331 CRECI 74.092
Morada do Sol: Apartamento 
- 2 dorm, sala, coz, wc, vaga 
para 1 carro. Aceita Finan-
ciamento, troca por casa em 
salto ou Cardeal. R$ 220 mil. 
F: 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Plaza Bella Vista -  Apar-
tamento na planta: 2 ou 3 
dormitór ios -  56 m² ou 67 
m², 2 vagas, área de lazer 
completa e varanda gourmet 
com churrasq. A part i r  de 
R$20.000,00 mil Entrada + 
R$ 800,00 Parcela. UNIDA-
DES LIMITADAS. F: Jordão 
Frei tas -  (19) 98261-6100 
- Whatsapp
Vila Verde -Troco: Aparta-
mento Novo de 3 dormitórios  
, 1 suíte, 75m² e 2 vagas de 
R$ 290.000,00 por Terreno. 
T ra ta r  com Ra fae l  -  (19 ) 
97407-4440.

Jd. Esplanada - CA0149 - 300 
m² - 3 sts. (1 planej. e ar), 
escrit, sala 2 amb, área de luz, 
WC, cz. planej., AS, quintal, 
churrasq.,edic., 4 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Jd. Esplanada - SO0296 - 300 
m² - 4 sts. (sendo 1 master), sala 
2 amb., copa, lavabo, cz. planej., 
desp., 2 AS (sendo 1 no piso 
sup.), quintal, pomar, churrasq., 
viveiro, canil, 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Jd. Morada do Sol - 1 D., sala, 
coz., garag. independente R$ 
800,00 F: 3935-1142/ 99113-
7429
Jd. Morada do Sol - Sobrado 2 
D., 2 wc, sala, coz., garag. R$ 
1100,00 F: 3935-1142/ 99113-
7429
Jd. Morada do SoL -  2 D., 
sala, coz., wc, garag., casa 
nova R$ 1150,00 F: 3935-1142/ 
99113-7429
Jd. Portal do Sol - CA0622 - 250 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 1 
vaga garag. R$ 1.100,00 + IPTU 
F: (19) 3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 
D., 1 suíte planejada , 1 lavabo 
, sala dois amb., garag. para 4 
carros , coz. Planej. , lavand. F: 
7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz planejada, 
WC, ar cond. no dorm,  garag. 
R$ 1.900,00 + IPTU F:  3016-
2888 Kelly
Jd. Santiago: 3 dorm, sala coz, 
wc, com vista para a piscina e 
quadra. R$ 1.700,00 Gara p/ 
2 autos. (Condomínio e água 
incluso no valor) F: 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Morada do Sol CA02481 - Ter-
reno 250m² Casa 1. 02dorm, 
02wc, sala, coz, a.s, amplo 
quintal e garagem. 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/ car-
ro 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., des-
pensa, 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.  Bel le  Vi l le  I tayci  - 
CA0651 - 150 m² - 3 D. (1st c/ 
closet), sala 2 amb, WC, cz., 
AS, quintal, churrasq., 2 VG. 
R$ 2.300,00 + IPTU F: (19) 
3392-0333

A p t o  G r a n  V i l l e  -  R $ 
270.000,00, 3 D., todos com su-
íte; 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 , exce-
lente localização. Prédio c/ por-
taria 24 horas R$ 220.000,00. 
F: 98372-0000
Cocais I: 2 dorm., sala e coz., 
wc social, 1 vaga de gara cober-
ta, Aceita financiamento. R$ 165 
mil F: 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Cocais I: 2 dormitório, sala e 
cozinha, wc social, 1 vaga de 
garagem coberta, Aceita Ter-
reno Indaiatuba / Salto. R$ 160 
mil. F:3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
ED. La Spezia - Vendo Apto 
com 2 dorms (1 suíte), sala 2 
ambientes, varanda gourmet e 
01 vaga na garagem - a/u 72 m² 
- moveis planejados, ventilado-
res de teto e preparação para ar 
condicionado – R$ 360.000,00 
–  – Aceito financiamento  - 
Tratar com Romeu 99128 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, gara-
gem descoberta para 02 carros, 
área de lazer completa - VENDA 
R$ 450.000,00 - LOCAÇÃO 
R$ 2.100,00 (incluso cond.). F: 
Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com
Apto Jd. Hubert -  1 D., sala, 
coz., vaga p/ moto R$ 1.000,00 
c/ água, luz e iptu incluso F: 
3935-1142/ 99113-7429
Apto prox. ao Centro - ideal 
para comissárias (os) c/ 1 dor, 
sala, coz., WC. R$ 900,00 + 
Cond + IPTU F: 3016-2888 Kelly
Apto prox. ao Centro - todo 
planejado c/ 2 D., sendo 1 ste, 
sala, coz, despensa, WC, uma 
vaga. 1.300,00 + Cond. + IPTU 
F: 3016-2888 Kelly
Apto Spazio Illuminare - c/ 2 D., 
sendo 1 ste, sala, coz, WC, uma 
vaga. 1.100,00 + Cond. + IPTU 
F: 3016-2888 Kelly
Cond. Belvedere - AP0683 - 
66,44 m² - 3 D. (1 st), sala 2 
amb., WC, cz., varanda gour-
met, AS, 1 vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU. F: 
3392-0333
Cond. Belvedere - AP0704 - 
68 m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., 
varanda gourmet, cz., WC, AS, 1 
vaga garag. R$ 1.450,00 + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Cond. Fernanda - AP0694 - 107 
m² - 3 D. c/ armários (1 st), 2 
amb., 2 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., sacada, AS, 
1 vaga garag. R$ 1.300,00 + 
Cond. + IPTU. F: 3392-0333
Cond. Vertentes de Itaici - 
AP0175 - 85 m² - 3 D. (1st), 
sala 2 amb.,  sacada, WC, 
cz. c/ gabinete, AS, varanda 
gourmet, 2 vagas garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU. F: 
(19) 3392-0333
Cond. Vil la das Praças - 
AP0707 - 81,85 m² - 3 D. (1st), 
sala 2 amb., cz., WC, AS, 2 va-
gas garag. R$ 1.300,00 + Cond; 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333
Cond.  V i l l age  Aza lé ia  - 
AP0656 - 60 m² - 3 D., sala,  
WC, cz. planej., ventiladores, 
AS, 1 vaga garag. R$ 1.100,00 
+ Cond. + IPTU. F: 3392-0333
Ed. Villa Felicitá - Apto. com 
03 dorms.(01 suíte),  sala, 
coz. planejada e garagem (02 
vagas) - R$ 1.700,00 + COND. 
+ IPTU. F: 3935-7666
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 + condomí-
nio R$385,00 (negocia) R$ 
1.400,00 F 3017-6659, 99758-
1971,  99301-7320.  At r ios 
Imóveis
Res. Moysés Brollo - AP0380 
- 58 m² - 2 D., sala, sacada, 
WC planej., cz. planej., AS 
planej . ,  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 - Centro- SL00189 - sa-
lão c/ 02 wc, lavan, quintal. R$ 
2.000,00 + IPTU. F : 3875-2215 
IMOBILIÁRIA
Aluga - Cidade Nova I - SL0061 
- 40 m² - Possui 1 WC. R$ 900,00 
+ IPTU. F: 3392-0333
Aluga - Ed. Office Premium 
- SA0049 - 40 m² - Sala ampla 
e contem toda a infra estrutura 
para operação de escritório de 
qualquer natureza. VG coletiva c/ 
manobrista. R$ 1.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F: 3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - 
SA0072 - 62 m² - copa, WC, 
sacada. R$ 1.950,00 + IPTU. F: 
3392-0333
Aluga - Vila Maria Helena - 
SL0053 - 50 m² - Possui 1 WC. 
R$ 1.500,00 + IPTU. F: 3392-
0333
American Park Empresarial 
- GA0044 - Aluga - 1259 m² - 
Galpão Industrial. Entre em con-
tato para mais informações. R$ 
9.000,00  + IPTU. F: 3392-0333
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 1 
recepção, 3 salas, wc e área de 
serviço, localizado no centro da 
cidade. F. 98372-0000

Centro – Sala comercial com 
mezanino, 1 vaga de estaciona-
mento, 55 m² R$ 1.700,00 00. 
F: 7829-3854 / Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, es-
quina, ótima localização 50 m² 
R$ 1.550,00. F: 7829-3854/ Id 
55*94*16871.
Centro - Salão Comercial 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 imó-
veis e uma parte em dinheiro 
R$ 1.250.000. F: 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Jardim Esplanada - Salão Co-
mercial 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 aca-
demia, mercado, galpão, etc. 
Av. Anhangabaú R$ 3.500,00. F: 
3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320. Atrios Imóveis
Jd. Paulista: Salão Com., área 
de 157m², excelente para acade-
mia, Igreja, mercado, galpão, etc. 
Av. Anhangabaú R$ 3.800,00. F: 
3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320. Atrios Imóveis
Locação galpão industrial At: 
1200m² AC: 900m² R$ 18,00 m². 
F: 3885-3538/ 98854-9454
Salão comercial no Centro 
520m² R$ 18.000,00. F: 3885-
3538/ 98854-9454

Marg. Parque Ecológico - R$ 
2.700,00 Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, coz., amplo 
terreno para estacionamento 
ou operação, com capacidade 
para entrada de caminhão. F: 
98372-0000
Morada do Sol - Espaço co-
mercial, piso superior com 03 
salas+ wc+ area de serviço, 
Av. Ario Barnabé ao lado da 
Caixa Econômica Federal R$ 
1500,00. Tel: 9 9335 0544/ 9 
9858 8997 
Recreio Campestre Jóia - 
GA0018 - 1000 m² - Galpão 
Industrial. Entre em contato 
para mais informações. R$ 
8.000,00. F: 3392-0333
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente lo-
calização. F: 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edif. Office 
Premium. F. 3016-2888 Kelly
Vende-se - um pet shop com 
carteira de cliente, completo, 
com toda a infraestrutura. F: 
98281-2424 Fernanda
Vila Maria Helena - SL0059 
- 200 m² - copa, 3 WC’s, ele-
vador, quintal, entrada lateral, 
estacionamento. R$ 5.400,00 
+ IPTU. F: 3392-0333

Sítio - Indaiatuba(estrada In-
daiatuba/Itupeva) – 20 alquei-
res a R$ 10,00m² frente para 
rodovia .  F: (19) 99887-7771

classificados



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: Co-
mercial ou Residencial no Centro 
– 1060m² - Sob consulta. F: 3885-
3538/ 98854-9454
Av. Ario Barnabé: Lote com. com 
250 m². R$ 380 mil. F: 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Av. Visconde de Indaiatuba – 
Terreno de amplo (660 m²) cerca-
do em esquina, com escritório e 2 
salas R$ 6.000,00. F. 98372-0000
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$ 145.000,00. F: Ra-
faela (19) 98830-6863 rafaelav.
imoveis@hotmail.com
Cond. Montreal Residence - 
Pronto para Construir. A partir de 
150 m² - R$144.000,00 - EXCE-
LENTE TOPOGRAFIA. F: Tadeu 
- (19) 99648-1177 / 93*128785
Cond. Jd dos Impérios - 150m², 
com escritura, quitado, R$95 
mil. E-mail: chacaralouveira@
yahoo.com
Condomínio Jardins Do Im-
pério - Plano Com 150 M² - R$ 
110.000,00 – Contato Romeu. F: 
3935-6462
Jardins do Império - Oportu-
nidade – terrenos 150M² R$ 
95.000,00. F: 3885-3538/ 98854-
9454

Sítio -Videira – 50.000m² sí-
tio formado com casa de 05 
suítes, sala 03 ambientes, la-
vabo, cozinha com despensa, 
dependência de empregada, 
piscina e casa de caseiro. AC/  
600m². R$ 3.000.000,00. F: (19) 
99887-7771
Aluga - Cond. Terras de Itai-
ci - CH0090 - 1000 m² - Casa 
semi-mobiliada - 3 D. (1 st), sala 
2 amb., varanda, cz. planej., AS, 
quintal, poço encanado, diversas 
vagas garag. R$ 2.200,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
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 de itaici: 1.000 m² - 3 
dorm, sala, coz, wc social, área 
de churrasco, piscina, em bom 
acabamento. Aceita imóvel de 
menor valor. R$ 690 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Recanto Camp. de Viracopos 
– CH0098 – 1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 amb., 
cz. planej., copa, AS, varanda, 
churrasq., fogão à lenha, pomar, 
D. e WC ext., diversas vagas ga-
rag. R$ 650.000,00. F. 3392-0333

Recanto Camp. Int. Viracopos 
- Chácara com 1000m² - casa 
de 04 cômodos, piscina etc. 
Troca por casa em Indaiatuba 
R$ 440.000.00. F: 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294   
Salto SP - Bairro Conquista 
- 2500m² casa grande e avaran-
dada c/ 02 D., diversas árvores 
frutíferas, galinheiro, vista pano-
râmica do local R$ 430.000,00 
aceita casa em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-
3294
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 – AT: 10.000M² 
-  AC: 135M² - Casa rústica 
com móveis, 02 poços, pomar 
e paisagismo - R$ 955.000,00 
(Aceita terreno). F: Rafaela (19) 
98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Terras de Itaici - AT: 1000M² 
- AC: 320M² - Bem localizada, 
03 dorms, sala 03 ambientes, 
cozinha, AS, garagem para 02 
carros, varanda, área gourmet, 
wc externo, piscina, pomar, canil 
- R$ 750.000,00 (Aceita permuta 
com Apto até 70%). F: Dalva (19) 
99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com
Terras de Itaici - Residência 
assobradada com 3 suítes (1 
máster com closet e hidro), 
lavanderia, cozinha projetada, 
copa, sala, wc’s, varanda, ga-
ragem 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

Jd Esplanada II - 2 lotes lado a 
lado 360 m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. Parte alta. 
F. 7829.3854  Id 55*94*16871
Jd Valença - AT: 144,30M² - 
R$ 155.000,00. F: Rafaela (19) 
98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Jd Valença - AT: 144,30M² - 
R$ 155.000,00. F: Rafaela (19) 
98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Jd. Barcelona - 150 m², Entrada 
+ Parcelamento. Ótimas Opções. 
LANÇAMENTO! Plantão no Local 
( Estrada do Buru, em frente a Ce-
râmica Shanadu). F: Tadeu - (19) 
99648-1177 / 93*128785
Jd. Barcelona: lote de 150m². 
R$ 84 mil. F: 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Bréscia - Terreno de 240m2. 
Ótimo lote, plano na Rua principal. 
Toda infra estrutura feita. As 
construções serão liberadas, con-
forme loteadora, a partir de abril 
de 2015. R$173.000,00 a vista 
ou entrada com transferência de 
20 prestações de R$3.880,30 
iniciais. F: 3875 0469/ 99751 9921 
creci 65362.
Jd. Colibris: Terreno plano, 
pronto para construir, quadra 
18,lote 51. Tel: 98716-9978 c/ 
proprietário.
Jd. Colonial – 150m², oportunida-
de! R$ 150.000,00. F: 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Jd. dos Laranjais - 9.000M². R$ 
360.000,00. F: (19) 9.9887-7771
Jd. dos Laranjais. 3.000m². 
R$250.000,00. F: (19) 99887-
7771
Jd. Esplanada - Breve lançamen-
to de loteamento aberto próximo 
ao Jardim Esplanada e ao novo 
anel viário. Consulte e faça seu 
cadastro. F: Tadeu - (19) 99648-
1177 / 93*128785
Jd. Monte Carlo (Lançamento) 
- Parte Alta Do Loteamento. Infra 
Estrutura Completa - 150 m² - 
R$106.000,00. F: Jordão Freitas 
- (19) 98261-6100 - Whatsapp
Jd. Monte Carlo (Lançamento) 
- Parte Alta Do Loteamento. Infra 
Estrutura Completa - 150 m² - 
R$106.000,00. F: Tadeu - (19) 
99648-1177 / 93*128785

Jd. Morada do Sol: Lote comer-
cial 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. Paradiso - 03 lotes juntos 
– 708m², 550m² e 420m². R$ 
800,00 m². F: (19) 9.9887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico  R$ 
180.000,00. F. 98372-0000
Jd. União - Lotes Comerciais e 
Residenciais - Parte Alta, Infra 
Completa, Pronto para Construir. 
Próximo a John Deere e Toyota  - 
R$110.000,00 a vista (150 m²). F: 
Jordão Freitas - (19) 98261-6100 
- Whatsapp
Jd. Veneza - PRONTO PARA 
CONSTRUIR - OPORTUNIDADE 
- Excelente localização - Terreno 
170 m² - R$ 117.000,00 a vista, 
Aceita Negociação (Parte Alta).
Parte do Novo Anel Viário. F: 
Jordão Freitas - (19) 98261-6100 
– Whatsapp
Jd. Viena - Condomínio Fechado 
- A partir de 200 m². Região Nobre 
da Cidade. Entrada + Parcela-
mento. A Vista R$160.000,00. 
F: Tadeu - (19) 99648-1177 / 
93*128785
Loteamento Monte Carlo – qua-
dra N, lote 23, área 150m², lote re-
sidencial. Terreno escriturado R$ 
100 mil pelo lote. F. 99720-4160
Maria Dulce - 300 m² - Condo-
mínio Fechado, Infra completa, 
área de lazer - Pronto para Cons-
truir, Aceita Financiamento - R$ 
235.000,00. F: Jordão Freitas 
- (19) 98261-6100 - Whatsapp
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 Investido-
res – Lançamento Cond. em Itu 
AT: 260m². R$ 108.000,00. F: 
3885-3538/ 98854-9454
P a r k  R e a l  -  1 5 0 M ² .  R $ 
135.000,00. F: (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 Moto-
cross e à 600m do Pesqueiro 
Micai – R$70.000,00 – Aceita 
carro no negócio. Agende uma 
visita! F: 3016- 1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-1372
Salto Jd. Laguna: lote de 170 
m², aceita Corola ou Honda 
Civic. R$ 85 mil. F: 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: 99752-2170/ 
94*2168
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 - frente p/ 
Av. em Itaici 9.340m² R$ 450,00 
o m². F: 3885-3538/ 98854-9454
Terreno Comercial Av. Fábio 
Bicudo 362m² R$ 835.000,00. F: 
3885-3538/ 98854-9454
Terreno Comercial f rente 
p/ Av. Conceição 700m² R$ 
1.200.000,00. F: 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno em Salto – 300m² 
LOTEAMENTO FECHADO – 
Estrada do Lajeado (Concre-
base) OPORTUNIDADE R$ 
75.000,00/ 50% de entrada + 
parcelas. Aceitamos carro no 
negócio. F: 3016- 1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-1372

Terreno Industrial Vitória Mar-
tini 1000m² R$ 450.000,00. F: 
3885-3538/ 98854-9454
Terreno Jd.  Cal i fórnia – 
TR00707 - 250m² c/  casa nos 
fundos ( 2D, sala, coz, WC) 
Rua Domacir Stocco, 869. F. 
38752215 Imobiliária
Terrenos - Em loteamentos 
fechados e abertos com entrada 
de 20% e parcelamentos a longo 
prazo. F: 3875 0469/ 99751 
9921 creci 65362.
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. F: 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. F: 3017-
5541/ 98273-7368
Vendo - Geladeira R$350,00, 
estante cerejeira maciça en-
talhada, linda! Sala de jantar 
estilo Luiz XV, completa ou 
peças separadas. 2 buzinas 
fian e Twist, italianas em ótimo 
estado. F: 99267-7603
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classificados
Vendo - Máquina de Hidrojato 
Jacto - Jato de 3/4 de diâmetro - 
Modelo JP 75101, RPM 540 no 
eixo do motor de 7cv; Máquina 
Hidrojato Karcher Proficional; 
Redutores - Varias Marcas e 
Modelos - Vendo o Lote (mais 
ou menos);  Máquina de Cortar 
Madeira - Pequeno Porte – Motor 
Monofásico; Máquina para Corte 
de Ferro e/ou Moldura de Cimen-
to com Suporte - 0 a 45 graus. 
Tratar c/ Lúcia Foroni. F: (19) 
99383-2261/ 3834-5846
Vendo - Rack, microondas42L, 
forninho elétrico, armário multiu-
so, banheira de bebê, cercadinho 
de bebê e bicicleta motorizada. F: 
38015987 Sandra

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

Costureira - Ofereço-me para 
prestar serviço em casa como 
costureira, máquinas próprias. 
F: 98903-9377/ 99130-7264/ 
99776-6841 Simone.
Serviços Gerais - Ofereço-me 
para prestar serviço como pedrei-
ro, encanador, eletricista e jardina-
gem. F: 99776-6841/ 99130-7264
Cuidadora - Idosos, crianças, 
enfermos, ou pessoas com ne-
cessidades especiais. F: 99969-
2332/ 99273-0181 Evelyn.
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