
Três moradores locais perdem suas 
vidas em apenas uma semana 

Ciclismo da China pode fazer preparação 
para os Jogos Olímpicos em Indaiatuba

Volacc realiza 
3 º  caminhada 
‘Contra o Câncer’

Declarações do 
IRPF superam 
meta estipulada 

Mais de 4 mil já 
foram imunizados 
contra a gripe 

Maria Rita substitui show 
de Milton Nascimento 

Comércio está 
‘otimista’ para o 
Dia das Mães
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O velódromo de Indaiatuba, que ainda está em construção, pode receber a equipe de ciclismo da China na preparação para 
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que acontece de 5 de janeiro a 7 de setembro de 2016. Com investimento total de R$ 
5.952.564,18, o velódromo começou a ser construído em 2012 e deve ficar pronto em setembro deste ano.

A instituição beneficente 
Voluntários de Apoio no 
Combate ao Câncer (Volacc) 
realiza no próximo dia 17 
(domingo) sua 3ª Caminhada 
“Contra o câncer, pela Vida”. 
O evento terá início às 8 horas 
e o percurso será do Estacio-
namento do Parque Ecológico 
até a Pista de Skate.

O número de Declarações 
do IR enviadas pelos indaia-
tubanos superou a meta esti-
pulada pela Receita Federal. 
Segundo órgão, 52.284 mil 
contribuintes locais prestaram 
conta ao Leão. No dia 2 março, 
quando iniciou-se o período de 
envio do documento, a expec-
tativa era que 52 mil fizessem 
a declaração. 

Mais de quatro mil pes-
soas já foram vacinadas 
contra a gripe (influen-
za), segundo a Secretaria 
Municipal da Saúde. Os 
dados são do período de 
segunda-feira, dia 3, data 
em que iniciou-se a cam-
panha, até ao meio-dia de 
ontem, dia 8.

A cantora Maria Rita foi escolhida para substituir o cantor 
Milton Nascimento, no show de encerramento do 23º Maio 
Musical, no dia 30 de maio, às 20 horas na Sala Acrísio de 
Camargo, no Ciaei. A alteração ocorreu devido a problemas 
de saúde do cantor.

Três indaiatubanos perderam suas vidas no feriado prolongado. Em um dos casos, o adminis-
trador de empresas Diogo Maia Beccari, de 23 anos, atropelou e matou o estudante João Victor 
Monteiro da Silva, de 14 anos, na noite de domingo, dia 3.

Por conta da inclusão de dois novos cargos, data de inscrição foi prorrogada para o dia 27 de maio 

Apesar do momento ins-
tável da economia, os comer-
ciantes da cidade parecem 
otimistas quanto às vendas 
para este Dia das Mães. Se-
gundo a Associação Comer-
cial e Industrial de Campinas 
(Acic) o aumento deve ser 
aproximadamente de 2,3% 
a mais que a mesma data do 
ano passado.
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Concurso da Prefeitura tem quase 8 mil candidatos 

ACS/PMI 

COMANDO UNO DIVULGAÇÃO
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Motivação mais do que válida Como consumidor, 
você já teve 
problemas com 
produto comprado?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 09 a 15/05

Editorial EnqueteArtigos

Em período de uma crise que assombra a 
todos, uma luz surge no fim do túnel para os 
comerciantes locais. Mesmo vindo de baixas 
vendas, nas últimas datas comemorativas, o lo-
jistas acreditam que a cifras para o Dia das Mães, 
comemorado no domingo, dia 10, devem sem 
maiores que no mesmo período no ano passado. 

Segundo a Associação Comercial e Industrial 
de Campinas (Acic), o aumento deve ser apro-
ximadamente de 2,3% a mais que a mesma data 
do ano passado. 

Não se sabe se este aumento é real, tampouco 
se é bom o ruim. Mas tal atitude dos comercian-
tes, em pensar positivo, mostra que estão dispos-
tos a fazer algo diferente em 2015 e é claro que 
quem ganha com isso não são apenas os comer-
ciantes, mas também os consumidores. 

Aliás, quem não gosta de entrar num comércio, 
ser atendido com bom humor, com respeito, e ter 
a sua frente produtos de qualidade?

Enfim, que a motivação dos comerciantes se 
torne algo corriqueiro em todos os anos e datas 
comemorativos, e que junto a isso, em alguns 
comércios, os serviços e principalmente o aten-
dimento aos clientes também possam evoluir.    

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - 
DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

"Sim, já comprei alguns pre-
sentes que tive problemas, 
mas graças a Deus consegui 
resolver e trocá-los" 
Elias Felix Silva, 64 anos, 
aposentado 

"No momento tenho um pre-
sente que comprei e veio com 
defeito, vou à loja e espero 
que não seja um transtorno 
para trocar. Essa foi a primeira 
vez que isso aconteceu" 
Pedro da Rocha, 64 anos, 
músico 

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.) 

"Já tive sim, comprei um 
celular e quando cheguei a 
casa ele não estava pegando. 
Só consegui resolver quando 
ameacei processar a loja" 
Jéssica Martins Siqueira. 19 
anos, vendedora 

"Uma vez comprei uma ge-
ladeira e ela chegou toda 
amassada, fui atrás da loja e 
não consegui resolver. Acabei 
desistindo, pois a dor de cabe-
ça foi muito grande" 
Rosângela Daniel, 39 anos, 
monitora

"Já tive problemas e até che-
guei a ir ao Procom, porém 
foi muito burocrático e aca-
bei desistindo de seguir com 
o processo. Acho que eles 
dificultam para que a gente 
desista mesmo" 
João Aparecido de Oliveira, 
43 anos, autônomo 

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

Morango: uma fruta suculenta e nutritiva 
O morango é uma fruta vermelha, originário da Europa.
Existem várias espécies de morango, sendo a fragaria a mais comum e cultivada em várias 

partes do mundo.
Benefícios do Morango
Excelente fonte de vitamina C e manganês;
Rico em Omega-3, vitaminas K, B2, B5, B6 e B9, Cobre, Iodo, Silício, Potássio e Magnésio;
Contém vários açúcares, incluindo frutose e principalmente levulose;
Elimina toxinas do corpo, assim, pode ser considerada uma fruta depurativa;
Alcaliniza o sangue e reforça a imunidade;
Pode ser considerado diurético e laxativo, por suas propriedades laxantes encontradas nas 

fibras e sais minerais, estimulando o intestino;
Possui pouco valor calórico (5 morangos de tamanho médio têm cerca de 24 calorias);
Protege contra a artrite reumatoide (por ser rico em vitamina C);
A fruta está no topo de uma lista de oito alimentos ligados à diminuição das taxas de mortes 

pela doença Cancro.
Possui fisestina (substancia que estimula o cérebro e melhora a memória);
Contém piroxidina (vitamina B6) que é benéfica para mulheres.
É rico em fibras e melhora as funções intestinais.
Na culinária, o morango é muito usado na produção de sucos, sorvetes, bolos, tortas doces 

e geleias.

Dica de consumo:
Os morangos cultivados em processo agrícola tradicional costumam concentrar agrotóxicos. 

Portanto, antes de consumi-los é importante fazer uma boa higienização da fruta. Se possível, 
prefira consumir morangos orgânicos, pois são livres de agrotóxicos e pesticidas.

Em que casos o morango não é indicado?
Apesar de todos os benefícios que o alimento apresenta para a saúde, existem casos em que 

seu consumo precisa ser controlado:
Pessoas com predisposição a desenvolver pedras nos rins. Devido à presença de ácido oxálico, 

substância causadora de cálculos renais, a ingestão deve ser feita somente sob 
orientação de um nutricionista.

Portadores de distúrbios intestinais, como a diverticulose. Por ser cítrico e 
possuir fibras insolúveis, o morango causa irritação no intestino e piora quadros 
de pacientes que sofrem com este tipo de problema.

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

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

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

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

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

O foco do presente artigo é a aposentadoria por idade, por tempo de serviço, especial e 
rural.

A aposentadoria por idade pode ser requerida pela pessoa que completar 65 anos (homem) 
e 60 anos (mulher) que tenha contribuído para a previdência durante 15 anos.

Já a aposentadoria por tempo de serviço, pode ser requerida pelo segurado que tenha 
contribuído para a previdência durante 35 anos (homem) e 30 anos (mulher).

Aposentadoria Especial é aquela concedida ao trabalhador que trabalhou durante 15, 20 
ou 25 anos exposto a condições especiais que prejudiquem a sua saúde (ambiente insalubre).

Por fim a aposentadoria rural é aquela concedida por idade, para os trabalhadores rurais 
que comprovarem o tempo de trabalho rural por tempo mínimo de 15 anos e tenham com-
pletado 60 anos (homem) e 55 anos (mulher).

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

Bons Relacionamentos
Muitas vezes nos nossos relacionamentos pessoais, profissionais e comerciais faze-

mos leitura mental, isto é , imaginamos o que a outra pessoa está pensando ou qual é 
sua intenção com determinado comportamento ou atitude e passamos a agir da maneira 
de como interpretamos tudo isso. Normalmente nossa interpretação está focada naquilo 
que está dentro de cada um de nós e gera enormes conflitos. Busco o Freud que diz que 
quanto mais Paulo fala de Maria mais eu passo a conhecer o Paulo, pois na verdade a 
gente sempre fala de nós mesmos.Um homem queria pendurar um quadro. O prego ele 
já tinha, só faltava o martelo. O vizinho possuía um, e o nosso homem resolveu ir até 
lá pedi-lo emprestado. Mas ficou em dúvida:"E se o vizinho não quiser me emprestar o 
martelo? Ontem ele me cumprimentou meio secamente. Talvez estivesse com pressa. 
Mas isso devia ser só uma desculpa. Ele deve ter alguma coisa contra mim. Mas por quê? 
eu não fiz nada! Ele deve estar imaginando coisas. Se alguém quisesse emprestar alguma 
ferramenta minha eu emprestaria imediatamente. Por que ele não quer me emprestar o 
martelo? Como é que alguém pode recusar um simples favor desses a um semelhante? 
Gente dessa laia só complica a nossa vida. Na certa, ele imagina que eu dependo dele só 
porque ele tem um martelo. Mas, agora chega!"E correu até o apartamento do vizinho, 
tocou a campainha, o vizinho abriu a porta. Mas antes que pudesse dizer "Bom Dia", o 
nosso homem berrou:"Pode ficar com o seu martelo, seu imbecil!" Teremos um novo 
treinamento Leader Training da Signa Trevisan nos dias 14-15 e 16-11-2014 e Gaivotas 

nos dias 21-22 e 23-11-2014 no  Hotel Fazenda em Vinhedo, inscreva-
-se pelo site www.signatreinamentos.com.br - Telefone 019-3875-7898
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ESTUDO 

Município começa a elaborar 
Plano Diretor de Mobilidade

Concurso da Prefeitura 
tem mais de 7 mil inscritos 

cidade

Foi adiado para o dia 27 
de maio, o fim das ins-
crições para o concurso 

público da Prefeitura. De acor-
do com Secretaria de Comu-
nicação Social, a prorrogação 
ocorreu devido à inclusão de 
dois novos cargos na listagem. 
Até a última quarta-feira, dia 
6, o concurso possuía mais de 
7 mil inscritos. 

O Instituto Brio Conhe-
cimentos (IBC), responsável 
pelo concurso, informou que 
até a quarta-feira, dia 6, 7.723 
pessoas já estavam com as 
inscrições confirmadas para 
a prova. Os cargos mais pro-
curados são: auxiliar de de-
senvolvimento educacional, 
professor docente 1, técnico 
de serviços administrativos e 
enfermeiro.

Foram adicionados à lista 
os cargos de nutricionista, com 
uma vaga, e professor docente 
em Educação Inclusiva, com 
quatro vagas. O concurso con-
ta ainda com outras 259 vagas 
para 35 cargos, a maioria na 
área da Educação, Saúde, e 
Serviços Administrativos. 

Os locais e horários das 
provas objetivas ainda não 
foram divulgados, mas a pre-
visão é que ocorra no dia 19 
de julho. Já as práticas devem 
acontecer em agosto. 

De acordo com o edital do 
concurso, as provas para os 
cargos com exigência de En-
sino Fundamental incompleto 
compreenderão cinco questões 
de matemática, cinco de por-
tuguês e 30 de conhecimentos 
gerais e básicos sobre a função. 

As provas para os car-
gos com exigência de ensino 
fundamental completo são 
compostas por cinco questões 
de matemática, cinco de por-
tuguês, 30 de conhecimentos 
gerais e básicos sobre a fun-
ção. Neste grupo, o cargo de 
guarda-vidas também fará 
uma prova de aptidão aquá-
tica. 

Os cargos com exigência 
de Ensino Médio completo e/
ou técnico terão provas com 
cinco e/ou 10 perguntas de 
português, cinco e/ou 10 de 
matemática, e 15,20 e/ou 30 
de conhecimentos gerais e 

Lista de cargos e vagas 
Agente de Suporte Operacional – feminino – 10 vagas
Operador de Máquinas – Patrol – 2 vagas
Guarda Vidas – 3 vagas
Motorista – 5 vagas
Agente Fiscal Municipal – 5 vagas
Assistente de Administração e Serviços Públicos – Geral - 5 vagas
Assistente de Administração e Serviços Públicos – Inspetor de Alunos – 5 vagas
Assistente de Administração e Serviços Públicos – Oficial de Escola – 5 vagas
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Feminino – 50 vagas
Auxiliar de Serviços de Saúde – 2 vagas
Guarda civil - Feminino – 4 vagas
Guarda civil – Masculino – 35 vagas
Supervisor Técnico e de Serviços Administrativos – Secretário de Escola – 5 vagas
Técnico em Agrimensura – 1 vaga
Técnico em Edificações – 1 vaga
Técnico de Enfermagem – 10 vagas
Técnico em Hardware – 2 vagas
Técnico de Laboratório – 2 vagas
Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga
Supervisor de Saúde – 2 vagas
Assistente Social – 4 vagas
Arquiteto – 1 vaga
Analista Clínico – 1 vaga
Contador – 1 vaga
Nutricionsita - 1 vaga 
Enfermeiro – 5 vagas
Engenheiro Civil – 1 vaga
Especialista em Tecnologia da Informação – 2 vagas
Fonoaudiólogo Escolar – 1 vaga
Psicólogo – 2 vagas
Psicólogo Escolar – 1 vaga
Técnico de Serviços Administrativos – 2 vagas
Professor Docente I – 70 vagas
Professor Docente I – Educação física – Educação – 5 vagas
Professor docente I – Educação artística – 5 vagas

Professor em Educação Inclusiva - 4 vagas
Profissional de Educação física – 3 vagas
 
Fonte: Prefeitura Municipal de Indaiatuba

básicos sobre a função. Alguns 
cargos deste grupo contarão 
ainda com cinco questões de 
informática, 10 sobre legisla-
ção, 10 de educação infantil, 
10 sobre ensino fundamental. 

Para os cargos com exi-
gência de Ensino Superior 
completo, a prova será com-
posta por 20 perguntas sobre a 
legislação do referido cargo e 
20 sobre conhecimentos gerais 
e básicos sobre a função. Já os 
cargos do magistério público 
municipal contará com cinco 
questões de português, cinco 
de matemática, 10 referente 
à legislação, 10 sobre publi-
cações institucionais, 10 refe-
rente a obras e autores, além 
de uma prova prática sobre 
informática. 

O edital completo com 
todas as informações está dis-
ponível nos sites www.indaia-
tuba.sp.gov.br/administracao/
rh/concurso-publico/ e www.
institutobrio.org.br. 

As inscrições devem ser 
realizadas no site do IBC, 
disponível 24 horas, sete dias 
por semana, ou, para aqueles 
candidatos que não tiverem 
acesso à internet, no Centro 
Cultural Wanderley Peres, no 
Centro, de segunda a sexta-
-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos, das 10h às 16 
horas.

O candidato deve ser bra-
sileiro ou naturalizado, in-
formar CPF e RG e efetuar 
o pagamento da respectiva 

taxa que varia de R$ 29 a R$ 
68, conforme os requisitos do 
cargo pretendido. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (11) 

2715-6828 e no e-mail aten-
dimento@institutobrio.org.br. 

As inscrições para o con-
curso da Prefeitura estão aber-
tas desde o dia 

Auxiliar de desenvolvimento educacional e professor docente 1 estão entre os cargos mais procurados

SCS/PMI

A Prefeitura, por inter-
médio da Secretaria de Pla-
nejamento Urbano e Enge-
nharia, emitiu nesta semana 
a Ordem de Serviços para 
o início da elaboração do 
Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana Sustentável (PD-
MUS). O estudo receberá 
um investimento no valor de 
R$ 879.091,24 e a empresa 
Oficina Engenheiros Con-
sultores Associados Ltda, 
terá o prazo de 12 meses 
para concluir o Plano.

Conforme explicou o 
secretário de Planejamen-
to Urbano e Engenharia, 
Sandro de Almeida Lo-
pes Coral, o estudo deverá 
orientar as ações do poder 
público e dos demais agen-
tes envolvidos na produ-
ção da mobilidade urbana, 
buscando a melhoria do 
atendimento dos serviços 
públicos relacionados e das 
condições de acessibilidade 
da população. “Deverão ser 
consideradas não apenas as 
demandas atuais, mas tam-
bém as necessidades futuras 
de médio e longo prazos, 
considerando projeções de 
expansão da população”, 
reforça o secretário.

O trabalho da consultoria 
a ser contratada, cuja função 
será a de prover suporte 
técnico e realizar os estudos 
e proposições necessárias 
para a elaboração do Pla-
no, será permanentemente 
acompanhado pela adminis-
tração municipal, desde a 
fiscalização da execução do 
Plano de Trabalho até a rati-
ficação das suas conclusões 
e propostas, sempre com a 
participação da sociedade. 
A área de abrangência das 
análises deverá incluir a 
inserção do município na 
Região Metropolitana de 
Campinas.

Entre as orientações para 
a elaboração do PDMUS de 
Indaiatuba está a vinculação 
do mesmo ao Plano Diretor 
Municipal e a análise e pro-
posição de diretrizes, ações 
e projetos para ampliação 
da mobilidade da população 
em condições adequadas e 
qualificadas; reorganização 
da rede de transporte cole-

tivo, com especial atenção 
para as questões de inte-
gração interna a este modo 
de transporte e dele com os 
demais modos.

A funcional idade  na 
apropriação da infraestru-
tura viária pelos diferentes 
modos de transporte, com 
prioridade para a circulação 
dos veículos de transporte 
coletivo é outro ponto que 
deverá ser abordado pelo 
estudo, assim como o fi-
nanciamento dessa infraes-
trutura, custeio dos serviços 
e modelo de implantação 
dos projetos; oferta de con-
dições adequadas para a 
circulação de mercadorias 
e de cargas; atenção à infra-
estrutura da circulação não 
motorizada; ampliação da 
acessibilidade universal à 
cidade; e melhoria da orga-
nização, do funcionamento 
e da gestão dos serviços de 
transporte, do trânsito e da 
política de mobilidade ur-
bana, e ampla participação 
social na formulação do 
estudo. 

Explicação
Coral ressalta que na 

conclusão do estudo a em-
presa responsável deverá 
apresentar, entre outras coi-
sas, um Plano de Ação com o 
conjunto de medidas a serem 
executadas pelo poder públi-
co, pelo setor privado e pela 
sociedade para atendimento 
das diretrizes definidas no 
PDMUS, organizadas em 
programas específicos, e 
um Plano de Investimentos, 
apresentando o conjunto de 
obras, serviços e tecnologias 
necessárias para a efetivação 
do Plano de Ação.

A empresa deverá desen-
volver projetos funcionais 
relacionados com tratamen-
to prioritário para o trans-
porte coletivo, ciclovias, 
terminais de ônibus e ou 
estações de integração de 
bairro que sejam estabeleci-
dos no plano de ação. Estes 
projetos funcionais deverão 
permitir identificar o tipo 
de intervenções necessárias 
de forma a subsidiar o de-
senvolvimento de projetos 
básicos pelo município.
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Aulas no Montreal resgatam a história local 
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Executivo tem seis projetos aprovados
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

A 11ª Sessão Ordiná-
ria da Câmara teve 
a aprovação de seis 

Projetos de Lei, todos apre-
sentados pelo Executivo. A 
votação aconteceu na noite da 
última segunda-feira, dia 4. O 
encontro marcou ainda a apre-
sentação de 28 Indicações, 
dois Requerimentos e outras 
11 Moções. Os vereadores 
voltam a se reunir na próxima 
segunda-feira, dia 11, a partir 
das 18 horas. As Sessões são 
abertas ao público. 

O primeiro projeto, nº 
0041/2015, prorroga o prazo 
da concessão de uso de imó-
vel, pertencente ao Patrimônio 
Público, em favor da Asso-
ciação Beneficente Antonio 
Francisco Lisboa. 

O u t r o s  t r ê s  P L S  – 
0042/2015, 0043/2015 e 
0044/2015, dispõem sobre 

a concessão administrativa 
de uso de área institucional, 
pertencente ao Município, 
em favor do Centro de Estu-
dos e Assistência Espiritual 
Jesus de Nazaré, Creche Mãe 
Rainha e Casa da Providên-
cia. Todos os quatro projetos 
foram aprovados em segunda 
votação.

O veredores também vo-
taram favorável ao projeto 
nº 0045/2015, também do 
Executivo, o qual autoriza 
a transposição de dotações 
orçamentárias consignadas 
no orçamento vigente. Na 
ocasião, está autorizada a 
transposição de R$ 150 mil, 
da Secretaria Municipal da 
Família e do Bem Estar So-
cial. A quantia, que anterior-
mente estava prevista para 
ser utilizada na construção e 
implantação de Residência 
Inclusiva – PCD obras e insta-
lações, além de equipamentos 
e material permanente, será Sessão contou com sete Projetos de Lei, sendo seis deles aprovados pelos vereadores 

Passeio pedagógico aconteceu com alunos dos 3ºs e 4º anos do Ensino Fundamental 

ROSE PARRA – ACS/CMI 

DIVULGAÇÃO

“Cada cidade tem uma 
história. Qual a história da 
sua?”. Esse foi o tema do 
passeio pedagógico realizado 
pelos alunos dos 3ºs e 4º anos 
do Ensino Fundamental 1 do 
Colégio Montreal, nos dias 22 
e 24 de abril. 

Com o intuito de conhecer, 
identificar, valorizar e preser-
var os bens culturais produzi-
dos pelo homem ao longo do 
tempo, os alunos visitaram a 
Estação Ferroviária de Indaia-
tuba e o Casarão Pau Preto. 

De acordo com Josselma 
Ferracini, professora de His-
tória do Colégio Montreal, os 
alunos tiveram a oportunidade 
de refletir sobre quais os tipos 

de cidades, como elas surgem 
como se desenvolvem e como 
preservam o passado no meio 
de tanta evolução tecnoló-
gica. “Eles tiveram contato 
com um historiográfico de 
várias outras cidades. Sobre 
Indaiatuba tiveram acesso a 
imagens que remetem a nossa 
cidade mais antiga, diferente 
da que conhecem hoje. Visi-
tar o museu os remete a essa 
história não vivida por eles, 
para que possa ser concebi-
da, entendida e criar laços de 
preservação para o futuro”, 
comenta a professora.

Os alunos conheceram os 
prédios históricos que foram 
tombados pelo patrimônio 

cultural da cidade, obras, 
utensílios, objetos e outras 
memórias visíveis da evolu-
ção urbana. “Passeios como 
esses são importantes para 
que os alunos reconheçam a 
importância da valorização 
e do respeito pelos patrimô-
nios culturais e históricos 
da humanidade. Conhecer a 
herança cultural dos grupos 
pertencentes a sua localidade, 
comparando-as com outros 
grupos sociais, no presente 
e no passado. A experiência 
foi positiva e encantadora. 
Muitos disseram que levarão 
seus familiares para conhecer 
o museu e o casarão”, afirma 
Josselma.

OBRA O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (Saae) 
está substituindo redes e ra-
mais antigos de distribuição 
de água e coleta de esgoto 
na Rua Sargento Max Wolf 
Filho, no bairro Cidade 
Nova. Os canos se encon-
travam em parte obstruídos, 
devido ao desgaste provoca-
do por muitos anos de uso. 
Com isso, os moradores 
serão beneficiados com um 
considerável aumento na 
pressão da água que chega 
às residências. 

utilizado para auxílios de 
subvenções sociais – FMAS 
Auxílios.

Além das demandas pre-
vistas na Ordem do Dia, foi 
aprovado ainda, em Regime 
de Urgência Especial, também 
do Executivo, o Projeto de 
Lei nº 050/2015, denominado 
Professora Laura Fahl Cor-
rea, unidade escolar que será 
inaugurada amanhã, dia 9, às 
19 horas, no bairro Parque das 
Nações. 

Exceção
Já o projeto do vereador 

Massao Kanesaki (DEM), que 
altera Lei sobre sacolinhas em 
supermercados deixou a pauta 
a pedido do próprio autor. 
Em sua essência, o PL muda 
o termo "caixa exclusivo" 
para "caixa preferencial", o 
que vem gerando questiona-
mentos entre os vereadores e 
mereceu pedido de revisão do 
vereador.

GIULIANO MIRANDA
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Faculdade Max Planck promove 
almoço em homenagem ao Dia das Mães
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Lojistas estão otimistas para o Dia das Mães
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br

Apesar do momento 
instável da economia, 
os comerciantes da 

cidade mostram-se otimistas 
quanto às vendas para este 
Dia das Mães, celebrado no 
domingo, dia 10. Segundo a 
Associação Comercial e In-
dustrial de Campinas (Acic), 
o aumento deve ser aproxima-
damente de 2,3% a mais que a 
mesma data do ano passado. 

O Dia das Mães é consi-
derado pelos lojistas como 
o mais importante para o 
comércio, depois do Natal. 
No entanto, devido ao mo-
mento econômico do País, 
o consumidor tem preferido 
presentes mais baratos e o 
jeito foi realizar as famosas 
promoções. “Dificilmente as 
pessoas deixam de comprar 
algo no Dia das Mães. Mas 
como todos querem econo-
mizar, o jeito foi baixar os 
preços. Aqui na loja tenho 
opções que custavam R$ 200 
e que baixaram para R$ 49”, 
diz o proprietário da Shoe 
Shop, Ernesto Bertini. 

Este também foi o caso 
da A Nova Loja, que colocou 
grande parte das peças a pre-
ços mais em conta visando 
melhorar as vendas. “Estamos 
muito otimistas, pois essa data 
é a segunda melhor do ano 
para o comércio. A maioria 
da loja está em promoção e 
isso tem atraído os clientes”, 
explica a sócia-proprietária da 
loja, Jane Albertini Vidotti. 

Os comerciantes evitam 
falar em números, mas espe-
ram que esta data seja, pelo 
menos, melhor do que nos 
últimos meses. “Estamos 
otimistas por que atuamos em 

O tradicional almoço em 
comemoração ao Dia das 
Mães, feito pelos alunos do 
curso de Nutrição da Faculda-
de Max Planck para as mulhe-
res atendidas pela Casa da Mu-
lher Anália Franco aconteceu 
nesta quarta-feira, dia 6, com 
uma novidade. Desta vez foi 
preparado e sediado no campus 
da instituição, e ainda contou 
com show da cantora Kika 
Baldasseirine. O evento contou 
com a participação de aproxi-
madamente 60 mulheres.

A abertura foi realizada 
pelo diretor de campus, o pro-
fessor Hector Edmundo Hua-
nay Escobar, que agradeceu a 
presença de todas às assistidas 
pela Casa da Mulher Anália 
Franco, na sequência a coorde-
nadora da entidade, Elisabeth 

Ferrari Athaíde, agradeceu 
e ressaltou a importância da 
parceria existente entre a ins-
tituição de ensino e diversas 
ONGs do município. Antes 
de iniciar o almoço, como é de 
praxe, foi realizada uma prece.

Idealizada em 2011 pela 
coordenadora do curso, a pro-
fessora Bianca S. Pires Luiz, 
juntamente com seus alunos, 
a ação tem como principal 
objetivo fornecer às mulheres 
atendidas pela Casa Anália 
Franco o suporte nutricional 
adequado, para que a saúde 
delas seja preservada. Há três 
anos o evento tornou-se um 
almoço realizado na Casa da 
Mulher, e, pela primeira vez, 
foi promovido no próprio 
campus da Faculdade, na área 
de Convivência, que fica ao 

lado do laboratório, onde os 
alunos começaram a preparar 
os alimentos logo pela manhã. 
As mamães também foram 
homenageadas recebendo 
bombons, confeccionados 
pelos próprios alunos, em 
comemoração ao seu dia. Ao 
final do encontro ainda foram 
sorteados diversos brindes 
entre as convidadas.

A Casa da Mulher Anália 
Franco é um departamento de 
promoção social integrado ao 
Centro Espírita Padre Zabeu 
Kauffman e atende, gratuita-
mente, mulheres em situação 
de vulnerabilidade social, ofe-
recendo atividades e palestras 
socioeducativas, estimulando 
assim o despertar da autoesti-
ma. Atualmente, a Casa atende 
75 mulheres.

um ramo que é o mais procu-
rado nessa época: as flores. 
Mas esse ano os clientes estão 
procurando as flores mais 
em conta e os arranjos mais 
enxutos”, conta a gerente de 
uma floricultura no Centro 
da cidade, Eliana Fernandes, 
de 41 anos. “Nossa meta é 
vender cerca de 10% a mais 
que os meses anteriores. Hoje 
e amanhã (dias 8 e 9) são os 
dias que o movimento deve 
aumentar”, diz o proprietário 
da Shoe Shop. 

A comerciante Luciana 
Fagnani da Silveira, de 31 
anos, diz que os vale-presen-
tes devem ajudar a alavancar 
as vendas. “Muita gente não 

sabe o que comprar com o 
valor disponível, então tem 
investido nos vale-presentes 
de R$50 à R$ 80, e a mãe 
vem a loja escolher o presente. 
Isso tem ajudado a alavancar 
as vendas que estão mais 
tranquilas este ano, porém 
estamos otimistas”, salienta. 

De acordo com a Acic, 
a expectativa é que haja um 
aumento de 2,3% nas vendas, 
comparando com a mesma 
data do ano passado. Já a 
criação de empregos tempo-
rários caiu 2,7% com relação 
a 2014, que empregou 449 
pessoas. Em 2015 foram 437. 
Ainda segundo a Associação, 
o preço médio dos presentes 

este ano deve ser de R$ 232. 
Em toda Região Metropo-

litana de Campinas (RMC) 
as vendas também devem ser 
positivas, cerca de 2,50% a 
mais do que em 2014. 

Dica 
O presente que continua 

em alta são os jantares e al-
moços, que podem ser apro-
veitados com toda a família. 
No Rincão Gaúcho o almoço 
de Dia das Mães pode ser 
comemorado com o típico 
churrasco brasileiro. Outra 
opção é o Caipirão, especia-
lista em Parmegianas que 
acompanham arroz e fritas. 

Já o Restaurante Mamma 

Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), aumento deve ser  2,3% a mais que a mesma data do ano passado  

Mia contará com um almoço 
especial com entrada, massa 
e a sobremesa da preferência 
do cliente. Quem preferir um 
almoço diferente pode optar 
pelo Banquete Árabe no almo-
ço e Delícias Árabes no jantar, 

na Casa da Esfiha. 
Na Skinão e na Babbo 

Giovani, as mamães poderão 
degustar de diversas opções de 
pizzas e o bolo para fechar o 
grande dia, pode ser encontra-
do na casa de doces Big House. 

JME
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Mais de 4 mil já foram 
imunizados contra a gripe 

DA REDAÇÃO
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cidade

Mais de quatro mil 
pessoas já foram 
vacinadas contra a 

gripe (influenza), segundo a 
Secretaria Municipal da Saú-
de. Os dados são do período 
de segunda-feira, dia 3, data 
em que iniciou-se a campa-
nha, até ao meio-dia de ontem, 
dia 8. Ao todo foram 3.193 
idosos, 538 crianças, 194 
gestantes, 210 trabalhadores 
da Saúde e 40 puérperas (pós 
parto). Indaiatuba tem uma 
população estimada para ser 
vacina de 49.086 mil pessoas. 
As vacinas estarão disponí-
veis até o dia 22 de maio. 

Amanhã, dia 9, Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a gripe (influenza) terá seu 
“Dia D” (Dia de Mobilização 
Nacional). As vacinas estarão 
disponíveis nas unidades de 
saúde do Município, além de 
postos volantes. 

Devem ser vacinados na 
campanha idosos, crianças, 
gestantes, mulheres pós-parto, 
profissionais de saúde entre 
outros. 

Amanhã, a dose da vacina 
estará disponível nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs), 
Programa Saúde da Família 
(PSFs) e postos volantes. 
“No sábado vacinaremos 
nos postos volantes, somente 
adultos (idosos, pessoas com 

comorbidades e profissionais 
de saúde com documentos), 
enquanto que as crianças e 
gestantes devem procurar as 
unidades de saúde”, explica 
a diretora da Vigilância em 
Saúde, Rita de Cássia J. Fer-
raz Vaz. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde vacinará adultos 
nos postos volantes na Praça 
do Cato (Cecap), Praça Dom 
Pedro II, além dos super-
mercados Sumerbol e Pague 
Menos, ambos localizados no 
bairro Cidade Nova.

Outra equipe volante vaci-
nará os adultos na Feira Livre 
do Jardim Morada do Sol, que 

fica na Rua Padre Francisco 
Cabral de Vasconcelos, das 
8h às 12 horas e das 13h às 
17 horas e também percorrerá 
os asilos. Cerca de 200 profis-
sionais trabalharão no sábado 
para atender a população.

Dados 
Indaiatuba tem 21.709 ido-

sos 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 crianças de seis 
meses a menores de dois anos, 
7.994 crianças de 2 a 4 anos, 
7.691 pessoas com doenças 

Vacinação contra a gripe acontece até o próximo dia 22 de maio 

JEAN MARTINS

crônicas, tais como diabetes 
e problemas renais, além de 
transplantados, mediante a 
apresentação de documento 
médico. 

Segundo a Rita, quem tem 
alergia a ovo não deve tomar 
a vacina e quem estiver com 
alguma doença febril deve 
aguardar. “Influenza é uma 
doença respiratória infecciosa 
de origem viral. A doença 
pode levar a complicações 
graves e a morte, especial-
mente nos grupos de alto risco 
para as complicações da in-
fecção viral. A principal ação 
para prevenir esta doença é a 
vacinação”, diz. 

EXPERIÊNCIA 

Alunos do Colégio Meta realizam 
oficina de fabricação de picolé 

As professoras da Educa-
ção Infantil, do Colégio Meta, 
realizaram com as crianças 
uma deliciosa oficina de fa-
bricação de picolé. O objetivo 
do projeto foi proporcionar 
aos alunos a oportunidade de 
conhecer todo o processo de 
fabricação, desde a extração 
da polpa da fruta à elaboração 
do picolé.

As crianças puderam de-
gustar o suco da fruta e no dia 
seguinte os picolés, e ainda 
observar e levantar hipóteses 
sobre a transformação de lí-
quido para sólido.

“Aliar oficinas práticas e 
lúdicas ao conteúdo traba-
lhado em sala de aula é de 
extrema importância para o 
processo de desenvolvimento 

do aluno, uma vez que sujeitos 
a essas experiências, o aluno 
fixa o aprendizado com maior 
facilidade retendo conceitos 
e lembranças que além de 
saborosa são importantes para 
o seu desenvolvimento cog-
nitivo”, diz a coordenadora 
pedagógica, Elaine Maria de 
Souza.

“Houve uma participação 
muito grande das crianças, 
todas queriam trazer frutas, 
todas queriam fazer, parti-
cipar, além dos inúmeros 
questionamentos levantados 
por eles que contribuíram para 
a nossa intervenção e espaço 
para construção do aprendi-
zado”, conta as professoras 
da Educação Infantil, Kelly 
Silva e Arilaine Silva.

Estudantes conheceram todo o processo de fabricação de sorvetes 

DIVULGAÇÃO
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Volacc realiza caminhada
contra o câncer no dia 17
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OBJETIVO 

Alunos assistem palestra 
sobre AIDS e HIV

A instituição benefi-
cente Voluntários de 
Apoio no Combate 

ao Câncer (Volacc) realiza no 
próximo dia 17 (domingo) sua 
3ª Caminhada "Contra o Cân-
cer, pela Vida". O evento terá 
início às 8 horas e o percurso 
será do estacionamento do 
Parque Ecológico até a Pista 
de Skate. 

As camisetas para a ca-
minhada já estão à venda na 
sede da instituição, localiza 
na Rua Antônio Zoppi, 587, 
no Jardim Pau Preto, ao valor 
de R$ 25 cada. Toda a renda 
adquirida será revertida aos 
projetos e ações da instituição. 

Segundo a Volacc, foram 
confeccionadas 500 camisetas 
para o evento, mas a expecta-
tiva de público é bem maior, 
já que mesmo quem não tiver 
a peça poderá participar da 
caminhada. A edição 2014 da 
caminhada reuniu aproximada-
mente mil pessoas. “Esperamos 
que venha, pelo menos, o dobro 
do ano passado. Mesmo quem 
não puder comprar a camiseta, 
convidamos para que venha 
passar essa manhã conosco. Te-
remos trio elétrico, a presença 
do palhaço Koringa e, no final 
da caminhada, uma divertida 
aula de zumba no Parque Eco-
lógico”, diz a assistente social 
da Volacc, Mirna Perini. 

A ação, que tem patrocínio 
da Exsa Desenvolvimento 
Urbano, tem como objeti-
vo  divulgar o trabalho da 
Volacc que há 20 anos atua 
na conscientização sobre a 
realidade do câncer, muitas 
vezes associado ao medo e ao 
preconceito. 

A instituição também rea-
liza ações que promovem um 
estilo de vida mais saudável 
e mais adequado para dimi-
nuir as chances de ocorrência 
dessa patologia e ainda presta 
assistência aos pacientes de 
Indaiatuba e região. “É uma 
forma de dar visibilidade 
para a instituição e trazer 
a população para perto da 
nossa causa. Estamos sempre 
precisando de voluntários, 
pois mesmo aqueles que não 

podem ajudar materialmente, 
podem colaborar doando um 
pouquinho do seu tempo”, 
explica a assistente.

Mais informações sobre o 
evento poderão ser adquiridas 
pelo telefone 3875-4544 ou 
pela página da instituição no 
Facebook/Volacc.

Bazar 
Já hoje e amanhã, dias 8 e 

9, a Volacc realiza o 19º Bazar 
das Mães. O evento acontece 
na Rua 24 de Maio, 1.074, no 
Centro,  das 9h às 18 horas. 

No bazar, os visitantes po-
derão comprar diversas peças 
de artesanato confeccionadas 
pelas voluntárias da Volacc. 
Entre as opções estão jogos 
de toalhas de banho, cozinha, 
guardanapos, toalhas de mão, 

aventais, entre outras.
Segundo a instituição os 

valores das peças variam de 
R$ 8 à R$ 80 e toda a renda 
adquirida com o Bazar será 
revertida para os projetos da 
instituição. 

De acordo com Mirna, 
atualmente a Volacc atende 
cerca de 200 pacientes, po-
rém presta apoio também aos 
familiares. “Essas campanhas 
nos ajudam a manter nossos 
projetos e tudo que oferece-
mos a esses pacientes. Mas 
temos também campanhas 
que ocorrem o ano todo, onde 
as pessoas podem contribuir 
doando leite, produtos de 
higiene pessoal e limpeza, 
materiais em bom estado 
para nosso brechó e muitos 
outros”, finaliza.

Edição 2014 da caminhada reuniu aproximadamente mil participantes 

DIVULGAÇÃO

Os alunos do Ensino 
Médio do Colégio Objeti-
vo Indaiatuba assistiram à 
palestra sobre HIV e AIDS 
ministrada por profissionais 
da Associação Filantrópica 
Assistencial São Francisco 
de Assis (Afasfa). A pales-
tra faz parte das atividades 
de integração da Ginco, a 
Gincana Interna do Colégio 
Objetivo Indaiatuba.

Na palestra, o enfermeiro 
do Lar São Francisco, Die-
go de Campos Gatti, falou 
sobre o que é a doença, as 
formas de contágio, pre-
venção e tratamento.  Além 
disso, os alunos também 
tiveram a oportunidade de 
tirar dúvidas sobre o as-
sunto e ainda conhecer o 
trabalho da instituição, que 
acolhe e cuida de pessoas 
portadoras do vírus HIV e 
suas famílias. Atualmente, 
o Lar São Francisco atende 
15 pessoas abrigadas, mora-
doras, e de 50 a 70 famílias 
que possuem uma pessoa 
portadora do vírus HIV, mas 
não necessita de internação. 
“É importante para a ins-
tituição essa oportunidade 
de conversar com os alunos 
para divulgar o trabalho 
que desenvolvemos, por-
que dependemos muito do 
voluntariado. E também 
para orientar os jovens, para 
que não venham precisar 

da nossa ajuda no futuro, 
sendo um portador do vírus 
HIV”, comenta Jaqueline 
Marinho, assistente social 
do Lar. “Nós percebemos 
que eles ainda têm muitas 
dúvidas e essa oportunidade 
é importante para derrubar 
mitos sobre a doença. Como 
a conversa é informal acaba 
se tornando mais interessan-
te e proveitosa para eles”, 
declara Gatti.

O Lar São Francisco 
será uma das instituições 
beneficiadas pela Ginco, 
com a arrecadação do leite.  
“O leite é muito importante 
para nossa instituição, é a 
base da alimentação dos 
nossos moradores. Com a 
doação da Ginco podemos 
aproveitar a verba que seria 
utilizada na compra do leite 
para comprar outras coisas, 
como cadeira de rodas, ór-
teses ou próteses”, explica a 
assistente social. “É muito 
bom quando as instituições 
vêm ao Colégio para saber-
mos para onde vai o leite 
que arrecadamos. É grati-
ficante conhecer o trabalho 
que eles desenvolvem. É tão 
simples ajudar! Se cada um 
fizer um pouco consegui-
mos ajudar todo mundo!”, 
afirma a aluna Sofia Santi 
de Brito, aluna do 1º ano do 
Ensino Médio, integrante da 
equipe Azul.
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APRENDIZADO 

Cata-Vento e Ipec abordam 
a importância do 'não'
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Unidades de saúde passam 
a atender até mais tarde 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs) 
e polos de Saúde da 

Família (PSFs) estão funcio-
nando, desde a semana pas-
sada, em horário estendido. 
A informação foi confirmada 
pela assessora da Secretaria 
Municipal de Saúde, Graziela 
Drigo Bossolan Garcia, duran-
te a quinta reunião Ordinária 
do Conselho Municipal de 
Saúde. 

Com base nas informações 
passadas pela assessora, as 
unidades do Jardim Brasil, 
Jardim do Sol e Itaici estão 
funcionando até às 17 horas. 
Já os demais postos atendem 
a população até às 18 horas. 

A medida está em fase de 
adaptação e entrou em funcio-
namento para atender principal-
mente os pacientes com queixas 
de dengue na Atenção Básica e 
assim desafogar a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
do Jardim Morada do Sol, e 
no pronto-socorro do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc).

Segundo Graziela, com o 
horário estendido, o paciente 
passa primeiro na UBS e a 
equipe vai classificar o risco 
e se deve ser encaminhado ao 
Haoc ou para a UPA. As equi-
pes de atendimento do horário 
estendido são compostas por 

um médico, um enfermeiro, 
um auxiliar de enfermagem, 
além de um administrativo.

Após as explicações, Gra-
ziela destacou que os funcio-
nários farão banco de horas e 
todos estão em fase de adap-
tações. “Os médicos estão em 
período de adaptação. Mesmo 
com o agente comunitário, 
vamos observar como a popu-
lação recebe a visita após às 16 
horas”, diz.     

Conferências
Ainda no encontro do Con-

selho Municipal da Saúde, 

o presidente do CMS, Luiz 
Medeiros, falou sobre a impor-
tância da participação da po-
pulação nas prés-conferências 
que antecedem a 6ª Conferên-
cia Municipal marcada para 
os dias 25, 26 e 27 de junho, 
na Faculdade Max Planck, 
com o tema “Saúde Pública 
de qualidade para cuidar bem 
das pessoas: Direito do Povo 
Brasileiro”.

Luiz enfatizou que as prés-
-conferências em Indaiatuba 
acontecerão em quatro sábados 
no mês de maio. A primeira 
será amanhã, dia 9, das 8h30 

às 10 horas, na Faculdade Max 
Planck. A segunda será no 
dia 16, das 8h30 às 10 horas, 
na Paróquia Santo Antônio, 
no Jardim Morada do Sol. A 
terceira será dia 23, das 8h30 
às 10 horas, na Comunidade 
Independente, que fica na Rua 
Alzira Barnabé, 240, no Jardim 
Belo Horizonte. No dia 30, 
das 8h30 às 10 horas, a última 
pré-conferência acontecerá na 
Associação das Empresas de 
Serviços Contábeis (Aesc), 
localizada na Avenida Enge-
nheiro Fábio Barnabé, 675, 
Chácaras Areal.

UBSs e PSFs estão atendendo em horário estendido para desafogar UPA e Haoc

ACS/PMI

Ainda que extremamente 
difícil para a maioria dos pais, 
o dizer “não” às crianças, desde 
muito cedo, é essencial para o 
alicerce de uma boa educação. 
E, ainda, na contramão do que 
a maioria pensa, a disciplina na 
vida da criança faz com que ela 
se sinta amada! 

Para tanto, a maneira e o 
momento certos de dizer “não” e 
sugerir limites aos filhos deverão 
ser bem construídos. A escolha 
do que a criança pode, ou não, 
fazer deve ser decidida entre os 
pais, já que o ato de proibi-la 
para qualquer coisa, sem uma 
motivação real, pode transformar 
o relacionamento em um modelo 
impróprio.

Este processo inicia na edu-
cação infantil, paciência e con-
tinuidade são fundamentais. 
Oferecer padrões sólidos de 
disciplina, sem uma grande 
diversidade de comandos para 
a mesma situação, também é 
essencial. Portanto, um acordo 
entre os pais quanto às regras 
também se faz necessário.

Além disto, mostrar carinho, 
após uma atitude de disciplina, é 
fundamental para a confiança da 
criança nos pais. “O não, mesmo 
que autoritário, deve vir sempre 
acompanhado de muita calma 
e certeza, para que a criança 
entenda que nenhuma negação 
contra as suas vontades está 
associada à perda de amor dos 
pais”, comenta Ana Paula Cisi, 
diretora pedagógica dos colégios 
Cata-Vento e Ipec, de Indaiatuba.

Ainda de acordo com a di-
retora pedagógica, a missão, 

ainda que exigente, é de extrema 
importância e não deve, de forma 
alguma, deixar de ser exercida 
pela família. “É o que direcionará 
as condutas de compreensão, di-
álogo, respeito e, principalmente, 
ensinará às crianças os conceitos 
de autoridade, hierarquia, entre 
outros”. 

Há de se destacar, ainda, que 
a figura dos pais deve ser vista 
pelos filhos como uma referên-
cia positiva e segura. “Amor, 
carinho e respeito em família 
são ingredientes fundamentais 
para uma receita de sucesso na 
formação da criança”, pontua 
Ana Paula.

A importância do limite é 
essencial para a construção de 
um vínculo seguro e sólido e 
faz parte do tema “Um mundo 
melhor começa em família”, um 
dos principais desafios do século 
21, que será abordado pelos 
colégios Cata-Vento e Ipec ao 
longo de todo o ano letivo, além 
de também ser assunto da Mostra 
Literária dos colégios. O objetivo 
é conscientizar pais, alunos, pro-
fessores e toda a sociedade sobre 
a importância da educação, que 
começa em casa e continua na 
escola, para uma formação sólida 
e perene da criança. “Afinal, edu-
car e ensinar caminham juntos”, 
finaliza a diretora pedagógica.

 
Contato 

Mais informações sobre o 
projeto “Um mundo melhor co-
meça em família”, dos colégios 
Cata-Vento e Ipec, podem ser 
obtidas pelo Facebook: www.
facebook.com/cataventoeipec.
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Declarações enviadas 
à Receita superam meta 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade
2ª SEMESTRE   

Fatec Indaiatuba abre 
inscrições para vestibular

As inscrições para o processo 
seletivo das Faculdades de Tec-
nologia (Fatecs) do Estado de São 
Paulo, para o 2º semestre de 2015, 
podem ser feitas até às 15 horas do 
dia 9 de junho. O exame está mar-
cado para o dia 5 de julho de 2015 
às 13 horas. Entre cursos presen-
ciais e a distância, em Indaiatuba 
a Fatec oferece 280 vagas.

Os cursos na unidade local 
são: Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (40 vagas noite), Co-
mércio Exterior (40 vagas noite), 
Gestão Empresarial (40 tarde/40 
noite), Gestão de Serviços (40 ma-
nhã), Logística Aeroportuária (40 
vagas manhã) e Gestão Empresa-
rial – ( 40 vagas EaD – Ensino a 
Distância). 

Os cursos de graduação tecno-
lógica (nível superior) oferecidos 
pela Fatec têm duração de três 
anos e são gratuitos.

Para concorrer a uma das va-
gas do Vestibular, o candidato de-
ver ter concluído ou estar cursando 
o Ensino Médio ou equivalente, 
desde que no ato da matrícula 
comprove a conclusão.

As inscrições deverão ser fei-
tas exclusivamente pela internet, 
no site www.vestibularfatec.com.
br. No último dia, o prazo termina 
às 15 horas. Para se inscrever é 
necessário preencher a Ficha de 
Inscrição e o questionário socio-
econômico, imprimir o boleto e 
pagar a taxa no valor de R$ 70,00, 
em qualquer agência bancária.

Os candidatos que pediram 
isenção e redução da taxa de ins-
crição poderão conferir o resultado 
da solicitação no site do Vestibular 

a partir do dia 5 de maio.
No ato da inscrição o candi-

dato pode colocar como segunda 
opção um outro período do mesmo 
curso, desde que oferecido na 
mesma faculdade; o mesmo curso 
oferecido em qualquer período de 
outra Fatec; ou o curso que tiver 
o mesmo conjunto de disciplinas 
prioritárias em qualquer Fatec.

O Manual do Candidato, que 
traz todas as datas, normas e orien-
tações para o processo seletivo, 
estará disponível para download 
gratuito no site.

Inclusão 
O Sistema de Pontuação 

Acrescida concede bônus de 3% 
a estudantes afrodescendentes e 
de 10% a oriundos da rede públi-
ca. Caso o aluno esteja nas duas 
situações, recebe 13% de bônus.

Para ter direito ao bônus, o 
candidato afrodescendente deve 
fazer a autodeclaração no ato da 
inscrição.

O candidato também deve in-
formar, no momento da inscrição, 
se é egresso do ensino público. 
A comprovação de que cursou 
integralmente o Ensino Médio na 
rede pública (federal, estadual ou 
municipal) será exigida no ato da 
matrícula por meio da apresen-
tação do histórico escolar ou da 
declaração escolar, contendo o 
detalhamento das séries cursadas 
e o nome da escola.

Mais informações pelos tele-
fones (11) 3471-4103 (Capital e 
Grande São Paulo) e 0800-596 
9696 (demais localidades) ou pelo 
site www.vestibularfatec.com.br.

O número de Declara-
ções do IR enviadas 
pelos indaiatubanos 

superou a meta estipulada 
pela Receita Federal. Segundo 
órgão, 52.284 mil contribuin-
tes locais prestaram conta 
ao Leão. No dia 2 de março, 
quando iniciou-se o período 
de envio do documento, a 
expectativa era que 52 mil 
fizessem a declaração. 

A quantidade de decla-
rações enviadas à Receita 
também superou o número do 
ano passado, quando 50.792 
documentos foram recebidos 
pelo órgão. A expectativa era 
receber 50 mil declarações.

O número de pessoas que 
prestaram conta no Estado de 
São Paulo também foi maior 
do que o esperado. A expecta-
tiva para este ano era que 8,9 
milhões de declarações fos-
sem enviadas, mas 8.935.846 
prestaram contas ao Leão. No 
ano passado, a estimativa era 
8.5 milhões, mas 8.689.074 
foram entregues.

Já no Brasil, 27.895.994 
declarações foram recebidas 
pela Receita. Mas a expec-
tativa era de cerca de 27,5 
milhões. No ano passado, 
26.883.633 de pessoas decla-
ram o IR, porém a expectativa 
da Receita era receber de 27 

milhões.
A declaração ainda pode 

ser entregue após o prazo, 
porém haverá multa de 1% ao 
mês-calendário ou fração de 
atraso, calculada sobre o total 
do imposto devido apurado 
na declaração, ainda que inte-
gralmente pago, sendo que o 
valor mínimo é de R$ 165,74 
e o valor máximo é de 20% 
do imposto sobre a renda 
devido. O termo inicial será 
o primeiro dia subsequente 
ao fixado para a entrega da 
declaração, e o termo final, 
o mês da entrega ou, no caso 
de não apresentação, do lan-
çamento de ofício.

Tanto o programa quanto 
mais informações sobre a de-
claração do IRPF podem ser 
adquiridos no site http://idg.
receita.fazenda.gov.br/. 

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

Consequências 
Deixar de declarar é con-

siderado sonegação e o fis-

co poderá cobrar o imposto 
devido sobre a renda não 
declarada (lembrando que os 
bens não declarados podem 
ser considerados acréscimos 
patrimoniais injustificados, 
tributáveis pelo IRPF), mais 
multa de 150% (aplicável no 
caso de sonegação fiscal) e 
juros Selic.

Caso o contribuinte não 
pague o valor cobrado pelo 
fisco, após o final de proces-
so administrativo, a pessoa 
física poderá ser investigada 
e processada por crime de 
sonegação fiscal, punível com 
pena de reclusão de 2 (dois) a 
5 (cinco) anos, e multa.

Mais informações sobre o IR podem ser encontradas no site da Receita

REPRODUÇÃO
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CONSCIENTIZAÇÃO 

Alunos do Ensino Médio do Colégio 
Rodin participam de videoconferência 

Semáforos da Avenida Conceição devem 
começar a funcionar em três semanas 

DA REDAÇÃO 
redacao01@maisexpressao.com.br

cidade

A Secretaria de Comu-
nicação Social da Pre-
feitura informou que, 

os novos semáforos instalados 
na Avenida Conceição, devem 
começar a funcionar em três 
semanas. Com as mudanças, 
serão fechados os retornos no 
canteiro da avenida na altura 
das Ruas Guaicuru, Espírito 
Santo, Guarani e Bahia.

Um dos equipamentos fun-
cionará no cruzamento com a 
Rua Caeté, na Vila Maria Hele-
na, e com a Rua Mato Grosso, 
no bairro Cidade Nova. 

Outro conjunto semafórico 
foi instalado no cruzamento 
com a Rua Aimoré, onde tam-
bém será aberto um acesso 
para a Rua Sergipe para os 
motoristas que seguem pela 
Avenida Conceição, no sentido 
da Avenida Presidente Vargas 
com a Avenida Bernardino 
Bonavita.

O cruzamento da Concei-
ção com a Rua Tupi, no Jardim 
Guanabara, também será orde-
nado por um semáforo.

De acordo com Prefeitura, 
as mudanças do trânsito na 
Conceição foram definidas 
após um estudo com base nas 
reclamações de usuários da 
via com relação aos pontos de 
retorno. 

A Secretaria informou que 
o Departamento Municipal de 
Trânsito (Demutran) tem em 
andamento alguns projetos 
para a instalação de semáforos 
em novos pontos do Muni-
cípio, mas ainda não estão 
concluídos.

A reportagem do Mais Ex-
pressão compareceu ao local 
durante a semana e constatou 
divergência de opiniões sobre 
os novos equipamentos. O 
empresário Ricardo França de 
Lima, de 33 anos, diz que a 
mudança é positiva, porém au-
mentará o tempo de espera no 
trânsito e o gasto. “Facilita para 
os pedestres que precisam atra-
vessar e para quem vai cruzar 
a avenida. Em contrapartida, 
andaremos mais devagar, pois 
vamos parar o dobro de vezes 
e, como resultado disso, é mais 
combustível que gasta”, diz. 

A publicitária Deise Bit-
tencourt, de 25 anos, também 
ressaltou o aumento no gasto. 
“É necessário fazer mudanças 
para comportar tantos carros, 
mas fica complicado por que 
a gente não anda, são tantas 
paradas”, reclama. 

Já para o carpinteiro Lu-
ciano Faria dos Santos, de 40 
anos, a mudança é necessária. 
“O trânsito cresceu muito, não 
somos mais a Indaiatuba de 10 
anos atrás e, para comportar 
tantos carros, é preciso fazer 

mudanças. Acho que esse trân-
sito complicado deveria ser um 
alerta para as pessoas mudarem 
os hábitos e só usarem o carro 
quando for necessário”, alerta. 

Já para o motoboy Cristiano 
Francisco Deni, de 22 anos, 
os semáforos ajudaram prin-
cipalmente na hora de fazer 
os retornos. “A gente ficava 
horas para fazer o retorno, pois 
tinha muito carro passando e 
consequentemente acabava 
congestionando a via contrá-
ria”, explica.

Semáforos devem desafogar o trânsito na Avenida Conceição, principalmente nos horários de pico 

Em parceria com a Asso-
ciação Portella, responsável 
pelo Projeto Aleitamento 
Materno na Escola (Pame), o 
Colégio Rodin realizou uma 
videoconferência para seus 
alunos do 1º ano do Ensino 
Médio. O objetivo foi mostrar 
a importância do trabalho da 
Rede Brasileira de Bancos de 
Leite Humano (BLH), que 
tem por missão a promoção da 
saúde da mulher e da criança.

Por meio da videoconfe-
rência, a chefe do Banco de 
Leite Humano, Danielle Apa-
recida Vieira, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), ins-
tituição de nível federal vincu-
lada ao Ministério da Saúde, 
apresentou, em detalhes, todo 
o trabalho realizado, além da 
sua importância. De acordo 
com ela, esta foi a primeira 
videoconferência realizada 
pela fundação para jovens em 
idade escolar. “Mesmo sendo 
a primeira, a participação dos 
alunos foi intensa e o resulta-
do foi bastante positivo. No 
futuro, alguns deles vão optar 
pela carreira médica e outros 
vão constituir família, já cons-
cientes a melhor forma de 
alimentar seus filhos”, aponta.

Segundo a fundadora da 
Associação Portella, Monica 
Portella Gazmenga, a ação 
prevê, ainda, outras atividades 
com os alunos, para maior dis-
seminação e conscientização. 
“Agora os alunos serão desa-
fiados a redigir um texto sobre 
o assunto, como parte de um 
concurso de redação. O aluno 
que apresentar o melhor texto 
terá a oportunidade de exibi-

-lo on-line para a Fiocruz”, 
comenta.

Além disto, a fundadora 
aponta, também, o trabalho 
de captação de recipientes 
em vidro com tampa plástica 
de rosca que será realizada 
pelos alunos, para o arma-
zenamento de leite materno 
doado em Bancos de Leite. 
Todo material arrecadado 
será doado ao Banco de Leite 
da Maternidade de Campi-
nas, que receberá os alunos 
voluntários do PAME, André 
Portella, Tiago Fantoni e 
Marco Frazão, para uma vista 
em suas dependências, com 
o objetivo de acompanhar os 
processos realizados com o 
leite materno doado.

Importância 
Para o aluno e voluntário 

Tiago, a participação e envol-
vimento no projeto vai além 
da conscientização. “Desde 
2012, quando passei a estudar 
sobre o assunto, aprendi que 
os bancos de leite humano, 
servem, principalmente, para 
salvar vidas. É, ainda, uma 
oportunidade única para que 
eu possa conhecer um pouco 
mais da área de saúde”, conta.

O Colégio Rodin está loca-
lizado na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 3392-6008 ou 
pelo site www.colegiorodin.
com.br.

JME

Videoconferência ocorreu com o Projeto Aleitamento Materno

DIVULGAÇÃO

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br



12A Mais Expressão

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressaoespecial

União Imóveis comemora 20 anos de 
consolidação e destaque no mercado  

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Se manter sólida no mer-
cado, independente do 
ramo, não é tarefa fácil. 

A competitividade e as os-
cilações econômicas podem 
abalar as estruturas de uma 
marca, felizmente não é o 
caso da União Imóveis que 
há 20 anos segue como uma 
das principais imobiliárias de 
Indaiatuba. 

Fundada em meados de 
1995, a empresa é administra-
da em família e devido a isso, 
entende como ninguém as 
necessidades de cada cliente. 
A União trabalha com venda, 
locação e administração de 
imóveis residenciais e comer-
cias. 

Visando oferecer um di-
ferencial, a empresa conta 
gratuitamente com o serviço 
de assistência jurídica sempre 
a disposição dos clientes.  
“Este é um dos nossos dife-
renciais, pois conseguimos 
tirar todas as dúvidas e auxi-

liar nossos clientes em todo à 
parte burocrática e jurídica de 
uma negociação. É um apoio 
gratuito que prestamos, temos 
nosso advogado que está sem-
pre a disposição para auxiliar 
nossos clientes”, explica o 
sócio- proprietário da União, 
o empresário Thiago Masetto.

Segundo Thiago, essa as-
sistência prestada ao cliente, 
somada ao bom atendimento 
e as melhores oportunidades 
contribuem para o sucesso dos 
20 anos de história da União. 
Os clientes, o maior patrimô-
nio de uma empresa, chegam à 
imobiliária de uma forma bem 
simples, segundo o empresá-
rio. “Uma marca consolidada 
há 20 anos no mercado, passa 
maior confiança, deixa o clien-
te mais seguro, então creio que 
esse já seja um fator determi-
nante na hora de procurar uma 
imobiliária e indicá-la a um 
amigo”, ressalta. 

Atualmente, a equipe é 
formada por três corretores 
de venda e outras três pessoas 
responsáveis pela locação e 

A sede da empresa está localizada na Rua 5 de Julho, 1.183, no Centro de Indaiatuba 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

administração. 
 

Mercado 
Com a instabilidade en-

frentada pela economia nacio-
nal, o mercado imobiliário tem 
sido um dos mais afetados. 
No entanto, segundo Thiago, 
Indaiatuba segue em um ritmo 
diferente, “Devido á localiza-
ção privilegiada e ao grande 
parque industrial, Indaiatuba 
sofre menos as consequências 

da crise”, afirma. 
Nesses últimos anos as 

condições para comprar a 
sonhada casa própria também 
mudaram. Os financiamentos 
facilitaram essa aquisição e 
muito se especulou se seria a 
crise na locação de imóveis. 
O empresário afirma que não. 
“Realmente os financiamentos 
facilitaram a compra da casa 
própria, mas não o fim do alu-
guel. Muitas empresas estão 

vindo para a cidade e trazendo 
seus trabalhadores, tem sido 
grande a procura por imóveis 
para atender essas pessoas, 
além de famílias que tem 
vindo inclusive de outros es-
tados, suprindo esses imóveis 
deixados por quem comprou a 
casa própria”, explica. 

Com 20 anos de bagagem, 
Thiago diz que as metas da 
União Imóveis, é se manter 
sólida e confiável, buscando 

sempre a satisfação dos nossos 
clientes, com bons negócios 
concretizados.

Para conhecer mais sobre a 
União Imóveis basta acessar o 
site www.uniaoimobiliariain-
daiatuba.com.br, ou através 
da página no Facebook/Unia-
oIndaiatuba. A sede da em-
presa está localizada na Rua 
5 de Julho, 1.183, no Centro. 
O telefone para contato é o 
3834-8948. 

União segue há 20 anos como uma das principais imobiliárias 
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Funcionário da Toyota morre em 
capotamento com outras duas vítimas fatais

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

polícia

PERSISTÊNCIA 

SUSTO                

Homem tenta assaltar farmácia no 
Centro dias após tê-la roubado

Gerente flagra assaltantes ao chegar 
em sua casa no Jardim Califórnia  

Uma colisão seguida 
de um capotamen-
to na Rodovia 308, 

conhecida como Rodovia do 
Açúcar, que liga Indaiatuba 
ao município de Itu, termi-
nou na morte do funcionário 
da Toyota de Indaiatuba, 
Arnaldino Clayton Braga, de 
35 anos. O acidente ocorreu 
na madrugada de sexta-feira, 
dia 1º de maio, e deixou ou-
tras duas pessoas mortas, três 
feridas com gravidade e duas 
com ferimentos leves. 

O acidente envolveu o car-
ro conduzido por Braga, um 
Toyota Camry preto, um Gol 
e um Voyage. De acordo com 
a Polícia Militar que atendeu 
a ocorrência, as informações 
primordiais davam conta que 

o acidente havia uma vítima 
fatal, porém ao chegar ao lo-
cal a guarnição constatou que 
haviam outras duas pessoas 
mortas. 

Segundo a PM, informa-
ções coletas com as testemu-
nhas destacaram que o veícu-
lo Toyota seguia atrás do Gol, 
no sentido Indaiatuba x Itu, e 
o Voyage no sentido contrá-
rio. Braga então teria colidido 
contra a traseira do veículo 
a sua frente, vindo a capotar 
várias vezes e atravessar o 
canteiro central, atingindo o 
Voyage no sentido contrário.  

Braga era o único inte-
grante do carro e quando a 
PM chegou ao local ele já 
estava sem vida. Já no veículo 
Gol haviam cinco pessoas, 
dos quais vieram a falecer 
o condutor e a passageira, e 
sofreram ferimentos graves 

os outros três ocupantes. O 
trio foi socorrido ao pronto-
-socorro do Hospital Augusto 
Oliveira Camargo (Haoc).

Já os dois ocupantes do 
veículo Voyage tiveram ape-
nas ferimentos leves e não 
precisaram ser levados ao 
hospital. 

Atropelamento
Já na manhã de sábado, 

dia 2, uma  despachante de 
48 anos passou por um susto 
ao atropelar um menino de 6 
anos, na Rua André Ângelo 
Marachine, no Jardim Mora-
da do Sol. 

Segundo a autora, ela 
conduzia seu carro pela via 
quando o menino saiu de trás 
de um carro que estava esta-
cionado na rua e atravessou 
na sua frente. A despachante 
informou aos policiais que 

Um gerente de vendas, de 
44 anos, passou por um susto ao 
chegar em sua casa, no Jardim 
Califórnia, na tarde da última 
terça-feira, dia 5. Ao abrir o 
portão surpreendeu dois ho-
mens que realizam um assalto 
a sua casa. Mesmo com o apoio 
do Águia da Polícia Militar, a 
guarnição conseguiu encontrar 
apenas o carro em que os assal-

tantes tentaram fugir. 
A vítima contou que ao 

chegar na residência avistou 
os dois homens no interior da 
casa. Rapidamente acionou 
a PM, porém os assaltantes 
perceberam o movimento e 
empreenderam fuga em um ve-
ículo Kadet branco que estava 
estacionado há poucos metros 
da casa. 

As viaturas da Policia Mili-
tar, com o apoio do helicóptero 
do Águia, iniciaram diligências 
pelas ruas do bairro, porém 
após horas de buscas tiveram 
êxito em localizar apenas o 
carro em que a dupla fugiu. 

Segundo a vítima, os assal-
tantes levaram um notebook 
e um tablet, ambos da marca 
Samsung. 

Um assaltante tentou 
roubar pela segunda vez 
consecutiva uma farmácia 
localizada na Avenida Vis-
conde de Indaiatuba, no 
Centro da cidade. A tentativa 
de assalto ocorreu dias após 
o homem ter adentrado ao 

estabelecimento com uma 
arma de fogo e roubado R$ 
150 do caixa. 

De acordo com a vítima, 
uma farmacêutica de 27 
anos, dias depois o assaltante 
retornou ao local, porém 
como a farmácia estava com 

grande movimento o mesmo 
foi embora. 

 Segundo ela o assaltante 
aparenta 20 e poucos anos, 
cor parda, cabelos escuros 
e foi visto dentro de um 
veículo Tempra de cor azul 
escuro. 

Segundo a PM, veículo da vítima colidiu contra a traseira de outro carro e capotou 

COMANDO UNO

tentou frear o veículo, porém 
não conseguiu evitar o atro-
pelamento. 

O menino foi conduzido 

ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc) onde 
recebeu atendimento e foi 
liberado.
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ACIDENTE ROUBO 

FLAGRANTE

Segue na UTI vítima de colisão com 
ônibus na esquina da Rua Humaitá 

Indaiatubano é baleado e morre em 
tentativa de assalto na cidade de Diadema

Guarda prende três 
por assaltos contra 
farmácias 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br polícia
Embriagado, jovem atropela 
e mata menino de 14 anos

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

O administrador de em-
presas Diogo Maia 
Beccari, de 23 anos, 

atropelou e matou o estudan-
te João Victor Monteiro da 
Silva, de 14 anos, na noite de 
domingo, dia 3. Beccari, que 
confessou ter ingerido bebida 
alcoólica, colidiu seu carro 
contra um poste e invadiu o 
espaço do Parque Ecológico, 
na altura da Raia do Remo 
(Barco), atingindo o menino.                                     

 De acordo com a Guarda 

Civil, ao chegarem ao local 
do acidente, populares in-
dignados tentavam agredir o 
administrador, que já estava 
bastante machucado. Na cal-
çada estava o corpo do menino 
e mais adiante o poste atingido 
pelo veículo. 

A Unidade de Resgate 
(UR) do Corpo de Bombeiros 
também foi acionado e socor-
reu o menino até o Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc).  No entanto, segundo 
a assessoria da unidade de 
saúde, a vítima já chegou sem 
vida ao hospital. Uma segun-

da guarnição foi acionada e 
retirou o autor do local e o 
levou para o Hospital, onde 
recebeu atendimento e foi 
liberado para se apresentar na 
Delegacia de Polícia. 

No Distrito Policial, Bec-
cari apresentava sinais de 
embriaguez e em depoimen-
to à autoridade de plantão, 
confessou que havia ingerido 
bebidas alcóolicas durante a 
tarde. 

Ao tomar ciência das cir-
cunstâncias do acidente e das 
condições em que Beccari 
conduzia o veículo, a autori-

dade determinou pela prisão 
em flagrante por homicídio 
culposo e embriaguez ao vo-
lante. O delegado, no entanto, 
determinou por arbitrar fiança 
de R$ 16 mil, valor que foi 
pago pelo autor. Beccari foi 
então liberado para responder 
ao processo em liberdade. 

Durante toda a semana 
a reportagem do Mais Ex-
pressão tentou contato com 
Beccari, porém não recebeu 
retorno. Nas redes sociais, o 
caso gerou comoção e causou 
indignação devido à liberdade 
do autor. A autoridade res-
ponsável pelo caso informou 
apenas que aguarda o laudo 
para comprovar o estado de 
embriaguês de Beccari. 

João Vitor, de 14 anos, 
chegou sem vida ao hospital

Carro conduzido pelo autor atingiu o poste e invadiu a Raia do Remo, atingindo o menino

COMADO UNO REPRODUÇÃO

A ajudante de cozinha 
Luzia dos Santos Lisboa, de 
39 anos, segue internada em 
estado grave na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Augusto de Oliveira 

Iuri Gouveia Melo, de 27 anos, foi alvejado por quatro tiros

Motociclista invadiu preferencial e foi atingido por ônibus 

Camargo (Haoc). Ela é uma 
das vítimas da grave colisão 
entre uma moto e um ônibus 
da Viação Indaiatubana na 
tarde da última segunda-feira, 
dia 4, no cruzamento das Ruas 

15 de novembro e Humaitá. 
A filha de Luzia, a aju-

dante de cozinha Gislaine dos 
Santos Lisboa, de 23 anos, 
que conduzia a motocicleta, 
sofreu ferimentos leves e já 
teve alta do hospital. 

De acordo com a Polícia 
Militar, Gislaine conduzia a 
moto pela Rua 15 de novem-
bro e ao chegar ao cruzamento 
não respeitou a sinalização de 
pare e acabou sendo atingida 
pelo ônibus da Viação Indaia-
tubana, que subia pela Rua 
Humaitá. De acordo com os 
policiais, a jovem não possuí 
carteira de habilitação. 

A ambulância foi acionada 
e socorreu mãe e filha para o 
Haoc. De acordo com a asses-
soria de imprensa do hospital, 
Gislaine sofreu ferimentos 
leves e já teve alta da unida-
de de saúde. Já Luzia passou 
por cirurgia e segue internada 
em estado grade na UTI do 
Hospital.

COMANDO UNO

Dois homens e uma mu-
lher foram presos em fla-
grante pela Guarda Civil, 
por furtarem duas farmácias 
da cidade.  O desempregado 
Aligheiton Hernani Soares, 
de 27 anos, já é conhecido 
nos meios policiais e foi 
detido na noite de domin-
go, dia 3. Já o autônomo 
Jair Gonçalves de Macedo, 
de 58 anos, e a sua irmã, 
a comerciante Belarmina 
Aparecida Cardoso, de 46 
anos, foram presos na tarde 
do dia seguinte. 

Segundo a Guarda, Soa-
res foi preso após furtar uma 
farmácia na Rua Augusto 
de Oliveira, no Centro. Ele 
foi flagrado pelo vigilante 
do local, que acionou os 
guardas e informou que o 
desempregado havia fugido 
em direção à Avenida Fran-
cisco de Paula Leite. 

Após breve perseguição 
a Guarda conseguiu deter o 
jovem, porém nada de ilícito 
foi encontrado em seu po-
der. A guarda então solici-
tou a presença do vigilante, 
que contou ter sido acionado 
pela central de segurança do 
comércio, pois o local havia 
sido arrombado. Ao chegar 
ao comércio notou que a 

janela estava arrombada e 
que o furtador ainda estava 
no local. Ao perceber a pre-
sença do vigilante o mesmo 
se evadiu a pé do local. 

Segundo a Guarda, no 
chão do comércio foi encon-
trado um pé de cabra usado 
para arrombar a janela. 
Soares foi conduzido para 
a Delegacia de Polícia, onde 
recebeu voz de prisão por 
furto qualificado. De acordo 
com a autoridade de plantão, 
o desempregado é autor de 
diversos furtos na cidade e 
sua última prisão foi no dia 
26 de abril.

Já no segundo caso, a 
guarnição recebeu a infor-
mação que suspeitos de um 
furto a uma farmácia Centro 
da cidade, haviam se evadi-
do em um carro Ford Fiesta. 
Os guardas iniciaram buscas 
e tiveram êxito em localizá-
-lo na Rua Candelária. Com 
os suspeitos nada de ilícito 
foi encontrado, porém no 
assoalho do carro os guardas 
encontraram diversos remé-
dios e produtos da farmácia. 

Os irmãos foram enca-
minhados para a Delegacia, 
onde receberam voz de pri-
são em flagrante por furto 
qualificado. 

O mecânico de manuten-
ção Iuri Gouveia de Melo, de 
27 anos, morreu na tarde da 
última sexta-feira, dia 1º, ao 
fugir de uma tentativa de as-
salto na cidade de Diadema, na 
Grande São Paulo. O jovem, 
que morava em Indaiatuba, 
foi atingido por quatro tiros, 
chegou a ser socorrido ao hos-
pital municipal da cidade, mas 
não resistiu aos ferimentos e 
faleceu. 

De acordo com a Policia 
Militar do município, Melo 
trafegava pela Avenida Casa 
Grande quando foi abordado 
por dois homens, um deles 
armado, que deu ordem para 
que ele parasse. 

O jovem, no entanto não 
obedeceu e empreendeu fuga 
pela contramão, parando ape-
nas ao chegar em frente a 
residência de seus familiares. 
Segundo testemunhas, nesse 
momento surgiram os dois as-
saltantes que efetuaram quatro 

disparos contra o jovem. 
Os familiares de Melo 

contaram que ouviram os dis-
paros, mas quando foram ver 
o que era os assaltantes já ha-
viam fugido. O mecânico foi 
socorrido em estado grave ao 

hospital do município, passou 
por cirurgia, porém não resis-
tiu aos ferimentos e faleceu. 

Melo morava em Indaia-
tuba e trabalhava na empresa 
Toyota, ele estava em Diade-
ma visitando os familiares. 

REPRODUÇÃO
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Viagem de Trem de BH a Vitória revela 
belas paisagens e importância histórica

turismo

DENISE KATAHIRA                                                  
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Para quem gosta de via-
gens longas, porém com 
belas paisagens e des-

cobertas, não podem deixar 
de conhecer a viagem mais 
longa feita de trem no Brasil. A 
estrada de ferro que liga Belo 
Horizonte a Vitória passa por 
cidades históricas que ficam 
às margens dos rios Doces e 
Piracicaba, e segue pelas cida-
des serranas do Espírito Santo 
até desembarcar na estação na 
cidade de Vitória.

O passeio é uma ótima 
opção para a terceira idade, 
pois é uma viagem nostálgica, 
onde os turistas poderão voltar 
no tempo nesta viagem que 
promete encantar quem está à 
procura de conhecer mais as 
cidades brasileiras.

Administrada pela Vale, o 
trem percorre 905 km e o per-
curso chega a durar entre 13/14 
horas, e conta com lanchonete 
e restaurante, além de um va-
gão exclusivo para portadores 
de necessidades especiais. Para 
o passeio não é permitido à 
entrada de animais, exceto 

cão-guia, que deve ser levado 
ao lado de seu dono, sob seu 
controle, na primeira poltrona. 

Inaugurada em 1904, o 
trem de passageiros entrou 
em funcionamento no ano de 
1907, e transporta cerca de 
um milhão de pessoas por ano. 
Reformado, o trem ganhou 10 
novos vagões de classe execu-
tiva com poltronas mais largas 
e inclinação maior. Além dis-
so, os vagões contam com ar 
condicionado, restaurante com 
serviços de refeição completa, 
ou lanches rápidos. 

Ao desembarcar em Vitó-
ria, os turistas poderão conhe-
cer a cidade que é uma das três 
ilhas capitais do País. Cercada 
pela Baía de Vitória, a cidade 
conta com uma população 
de 352.104 habitantes (IBGE 
2014) e é a quarta cidade mais 
populosa do estado. 

Entre as capitais brasilei-
ras, Vitória possui o segundo 
melhor índice de desenvolvi-
mento humano, de acordo com 
pesquisas a Fundação Getúlio 
Vargas, e foi considerada a 
quarta melhor cidade para se 
viver, segundo a Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

Dotada de uma beleza na-
tural incomparável, a cidade é 
um ótimo destino turístico para 
quem quer ver belas paisagens 
e uma localidade com boa 
qualidade de vida. 

 
Vila Velha

Ainda fazendo parte do 
roteiro, os turistas terão a 
oportunidade de conhecer a ci-
dade de Vila Velha que possui 
importantes pontos turísticos 
e paisagísticos do estado, com 
valor arquitetônico e histórico.

Situada a apenas cinco 
quilômetros da capital, Vitória, 
a cidade é famosa por suas be-
lezas naturais e praias limpas. 
Formada por 32 quilômetros 
de litoral, Vila Velha conta 
com belas praias e atrai cada 
vez mais investidores, propor-
cionando o desenvolvimento 
econômico e social para a 
população. 

 
Guarapari

Principal cidade turística 
do Espírito Santo, Guarapa-
ri atrai diversos turistas do 
mundo inteiro, graças as suas 
belezas naturais e as areias 
monozíticas, com virtudes 
terapêuticas, apesar de os 
benefícios não terem compro-
vação científica. 

Composto por mais de 
30 praias, além de clubes 
aquáticos, aquários, expo-
sição marinha e passeios de 
mergulho, o município chega 
a receber durante o verão 700 
mil turistas. 

A estrada de ferro que liga Belo Horizonte (MG) à Vitória (ES) percorre diversas cidades 
mineiras e segue pelas cidades serranas do Espírito Santo

Reformado, os vagões contam com toda estrutura e segurança de seus passageiros

Dotada de uma beleza natural incomparável, Vitória é uma opção de destino turístico

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição 

Vila Velha conta com belas praias

GABRIEL LORDELLO/MOSAICO IMAGEM VALE

GABRIEL LORDELLO/MOSAICO IMAGEM VALE

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO TADEU BIANCONI 



PROJETO 

CONCURSO 

FAICI 2015

Teatro Folclórico chega à Indaiatuba na terça-feira

Candidatos podem se 
inscrever até quinta-feira

Fred & Gustavo fazem 
show de lançamento 
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cultura & lazer

Maria Rita substitui
show de Milton Nascimento 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

A cantora Maria Rita 
foi escolhida para 
substi tuir  o can-

tor Milton Nascimento, no 
show de encerramento do 
23º Maio Musical, no dia 
30 de maio, às 20 horas, 
na Sala Acrísio de Camar-
go, no Ciaei. A alteração 
ocorreu devido a problemas 
de saúde do cantor, que 
estará em licença médica 
no período e não poderá 
comparecer.

As regras para a troca 
antecipada de ingressos 
para esta apresentação per-
manecem as mesmas. Os 

convites poderão ser retira-
dos a partir de 18 de maio 
(segunda-feira), no Centro 
de Convenções Aydil Bo-
nachella, localizado na Rua 
das Primaveras, 210, no 
Jardim Pompéia, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12 
horas e das 13h às 17 horas. 

Para retirar os ingressos 
é preciso realizar a doação 
de um pacote de fraldas 
geriátricas por convite. O 
máximo é de dois ingressos 
por pessoa. As fraldas serão 
revertidas para as entidades 
atendidas pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Indaia-
tuba (Funssol). Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 3894-1867.

Repertório
No Maio Musical, Maria 

Rita apresentará o novo show e 
CD “Coração a Batucar”, onde 
reúne novidades e sucessos de 
seus 12 anos de carreira. 

Este é o segundo disco 
onde a cantora realiza uma 
incursão pelo mais brasileiro 

Programação da semana no 23º Maio Musical

Dia 8 de maio, hoje – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei – Entrada gratuita

Nostaligua com a Banda Rock Trackers  
Dia 9 de maio, amanhã – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei – Entrada gratuita

Lô Borges + Acústico 
Dia 10 de maio, domingo – 19h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei – Entrada gratuita

Sara Bonfim em Show – Música & Alma  
Dia 14 de maio, quinta-feira – 20h – Sala Acrísio de Camargo – Ciaei – Entrada gratuita

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura  

dos gêneros musicais. “Sou 
uma pessoa inquieta. Trabalhei 
durante três meses em sigilo 
absoluto e conforme o disco 
ia se desenhando, o show ga-
nhava forma na minha cabeça. 
Agora faltam apenas os deta-
lhes”, anunciou. O álbum já se 
encontra disponível no iTunes 
e nas lojas físicas. 

Animada com o novo tra-
balho, a cantora conta que 
não pretende fazer deste show 
uma réplica do novo CD, mas 
o foco é o samba. “O samba 
permeia minha carreira desde 
o início. Por isso, além das no-
vidades de Coração a Batucar, 
trago canções do disco Samba 
Meu e outras desses 12 anos 
de estrada. 

Sou madrinha de bloco, 
desfilo em escola de samba no 
Rio e em São Paulo. Já avisei 
no Facebook que esse disco é 
para se acabar de dançar, sair 
com bolha no pé", brinca. 

Maria Rita quer reproduzir 
no palco o clima que nor-
teou a produção de Coração 
a Batucar, que foi gravado 
praticamente ao vivo, em uma 
autêntica roda de samba. 

Maria Rita apresentará o novo show e CD “Coração a Batucar”

DIVULGAÇÃO

Depois de passar por al-
gumas cidades da região, o 
Projeto Teatro Folclórico che-
ga à Indaiatuba. A peça será 
apresentada no Manaem terça-
-feira, dia 12; na Emeb Doardo 
Borsari, na quarta-feira, dia 
13; na escola Professor Leo-
nel José Vitorino Ribeiro, na 
quinta-feira, dia 14; e encerra 
na sexta-feira, dia 15, na Emeb 
Sérgio Mário de Almeida.

As apresentações ocorrem 
em dois horários, sempre de 
manhã e à tarde. A peça é 
dedicada às crianças entre 6 e 
10 anos  das escolas públicas 
e são gratuitas. 

O projeto Teatro Folclórico 
é uma peça teatral leve e de 
bom tom que pretende retratar 
mitos e lendas da cultura po-
pular brasileira, destacando a  
importância  do  folclore  nas  
questões sociais e ambientais 
no qual as crianças embarcam 
em um mundo cheio de fanta-
sia e com seres mágicos. 

Durante a peça haverá per-
sonagens como o Saci, Curupi-
ra e Iara que fazem peripécias 
na vida dos moradores da 
Fazenda Esperança. 

A peça teatral, leve e de 
bom tom, retrata mitos e lendas 
da cultura popular brasileira, 
destacando a  importância  do  
folclore  nas  questões sociais 
e ambientais, transportando as 
crianças para um mundo cheio 
de fantasias e com seres mági-
cos. “Teremos a presença dos 
personagens Saci, Curupira 
e Iara que fazem peripécias 
na vida dos moradores da 
Fazenda Esperança”, ressalta 
uma das integrantes da Cia de 
Teatro.

Ao término das apresen-
tações será distribuído uma 
cartilha aos alunos, retratando 
as lendas dos personagens do 
folclore brasileiro, Saci-pererê, 
Caipora, Boitatá, Iara, Boto, 
Curupira, Mula Sem Cabeça e 
o Lobisomem, os quais vivem 

nas matas usando seus poderes 
e truques para proteger o meio 
ambiente e ensinar atitudes de 
preservação.

Projeto 
Após passar por Indaiatu-

ba, as apresentações vão aos 
municípios de Jundiaí e São 
Bernardo do Campo. O projeto 

pretende atender mais de 12 
mil  pessoas e conta com o pa-
trocínio da Mahle Metal Leve 
SA, por meio do mecanismo de 
incentivo fiscal Proac-ICMS, 
com realização do Instituto 
Eco Ambiental e Social. As 
apresentações teatrais são 
realizadas pela companhia de 
Teatro Parafernalia. 

Apresentação acontece em quatro dias no Município 
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Os candidatos ao concurso 
“Garoto e Garota Estudantil 
2015” têm até a próxima quinta-
-feira, dia 14, para fazerem suas 
inscrições. O cadastro pode ser 
feito em vários pontos espa-
lhados pelas cidades da região. 
(Confira os postos de inscrição 
no box) 

Já no próximo dia 17 (do-
mingo), a partir das 14 horas, o 
Centro de Educação e Cultura 
Anselmo Duarte, em Salto, rece-
berá os mais de 400 inscritos no 
concurso, promovido há 20 anos 
pela agência Fetiche Models e 
dirigido pelo manager Sandro 
Bergamo.

Atualmente, o evento está 

entre os maiores concursos de 
modelos do interior, movimenta-
rá a cidade de Salto com a pré-se-
leção que definirá os candidatos 
que participarão da grande final. 

A escolha dos vencedores 
acontece nos dias 6 e 7 de junho, 
na Sala Palma de Ouro, também 
em Salto. Para esta edição, o 
concurso receberá participantes 
masculinos e femininos, de toda 
a região, os quais buscam uma 
vaga no casting da Fetiche Mo-
dels, além do título de modelos 
do ano.

O evento contará com uma 
bela cenografia, figurinos espe-
ciais, som e iluminação de alto 
nível e produção impecável. 

A dupla Fred & Gustavo 
animam o show de lançamento 
oficial da edição 2015 da Feira 
Agropecuária, Industrial e Co-
mercial de Indaiatuba (Faici) 
amanhã, dia 9, a partir das 22 
horas, na Casa do Patrão em 
Indaiatuba. A dupla vem se 
destacando em todo o Brasil 
com músicas como Bonde dos 
Solteiros, gravado com Henri-
que & Juliano, Três Corações, 
em parceria com Gusttavo Lima, 
e Se Não For Amor, canção que 
inspira o título de Pra Ser Tudo 
Perfeito, DVD gravado pela 
dupla em 2014. 

A dupla se envolveu com 
a música ainda criança. Fred, 
aos seis anos. Gustavo, aos 12. 
Ednan Willian Rufino, o Fred, 
nasceu em Campinas em 19 de 
dezembro de 1991 e aos três 
anos de idade se mudou com a 
família para Três Lagoas (MS). 
Foi em uma festa do peão que 
fez sua estreia e desde então, 
soube qual seria seu destino. 

Gustavo, cujo nome de ba-
tismo é Daniel Rodrigues Al-
ves, nasceu em 24 de julho de 
1988, em Morrinhos (GO). Aos 
12 anos cantava e dedilhava o 
violão com sua mãe no coral da 
igreja. Na escola, destacava-se 
por seu talento vocal ao cantar 
com os colegas de classe nos 
intervalos das aulas. Não demo-
rou a começar a se apresentar em 

“bailões” nos finais de semana, 
acompanhado de seu padrinho. 
E foi assim que, em 2008, os 
amigos se uniriam com o obje-
tivo de conquistar o Brasil. 

Em 2014, Fred & Gustavo 
gravaram seu primeiro DVD 
em Itumbiara (GO). Com pro-
dução de Eduardo Pepato e 17 
faixas no repertório, o trabalho 
conta com muitas participações 
especiais e momentos de grande 
interação com o público. “A mú-
sica nos permite isso. Imediata-
mente conseguimos perceber se 
as pessoas gostam do que estão 
vendo e ouvindo, o que nos faz 
muito bem”, afirma Fred. “Ao 
subirmos no palco iniciamos 
uma viagem onde aprendemos 
muito e vemos as pessoas, tan-
to nos momentos românticos 
como nos mais descontraídos, 
nos acompanharem”, completa 
Gustavo.

A Casa do Patrão Indaiatu-
ba fica na Avenida Presidente 
Vargas, 983, Vila Vitória. Mais 
informações na página do Fa-
cebook (www.facebook.com/
casadopatrao) ou pelo WhatsApp 
(19) 99560-9710. 

A Faici 2015 acontece de 6 a 
16 de agosto e é uma realização 
do Clube do Boi em parceria 
com a Cia. Azul e conta com 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba. Mais informações 
no site www.faici.com.

Escolha do Garoto e Garota Estudantil 2015 acontece em junho 

DIVULGAÇÃO
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Ciclismo da China pode fazer preparação 
para as Olímpiadas em Indaiatuba

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

esportes

DESTAQUE 

Atletas locais sobem ao pódio nas competições no Dia do Trabalhador 

Velódromo deve ficar pronto até final de setembro

O velódromo de Indaia-
tuba, que ainda está 
em construção, pode 

receber a equipe de ciclismo 
da China na preparação para 
os Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro, que acontece de 
5 a 21 de agosto de 2016. 
Com investimento total de R$ 
5.952.564,18, o velódromo co-
meçou a ser construído em ju-
nho de 2012 e, se tudo ocorrer 
como previsto no cronograma, 
deve ficar pronto em setembro 
deste ano.  

O interesse dos chineses 
foi confirmado durante a se-
mana pelo secretário muni-
cipal de Esportes, Humberto 
Panzetti, em entrevista ao 
Mais Expressão. 

Segundo o secretário, hou-
ve o contato direto dos asiá-
ticos com Indaiatuba. “Eles 
nos procuraram e estamos 
analisando. A ideia é que ve-
nham para cá cerca de 30 dias 
antes dos Jogos, para fazer o 
trabalho de climatização e uti-
lizariam nosso velódromo para 
os treinos. Em contrapartida, 
deixariam os equipamentos 
de treino, que são de ponta, 
para os treinamntos da nossa 
equipe”, explica. 

Apesar da proposta, o se-
cretário ressalta que não está 
nada garantido que os chine-
ses vão se preparar em terras 
indaiatubanas. Isso porque, 
segundo ele, mais propostas 
devem chegar à cidade, de 
outros países que disputarão 
os Jogos Olímpicos. 

Panzetti acredita que a pre-
ferência por Indaiatuba deve 
acontecer por conta do clima 
quente semelhante ao do Rio 
de Janeiro e porque no Brasil 
só existem quatro velódromos, 
sendo que o de Indaiatuba e 
do Rio de Janeiro são os mais 
modernos. “No Rio eles não 
vão utilizar o velódromo para 

treinos, pois o mesmo será 
usado nas competições. Com 
certeza Indaiatuba será a mais 
procurada.”

Mesmo com os interesses, 
Panzetti não garante se um ou 
mais países treinarão na cida-
de, já que isso dependerá da 
logística de uso do velódromo, 
o qual também será utilizado 
pela equipe local de ciclismo e 
para os campeonatos estaduais 
e nacionais. 

Além do interesse inter-
nacional, mesmo ainda sem 
estar pronto, o velódromo 
de Indaiatuba desperta inte-
resse também de empresas 
nacionais. Segundo Panzetti, 
recentemente uma marca de 
cerveja o procurou para mon-
tar uma equipe de ciclismo na 
cidade. “É outro projeto que 
também está em análise, mas 
também temos que pensar na 
nossa equipe de ciclismo, que 
sempre se destacou no cenário 
nacional e levou o nome do 
Município nas competições 
disputadas", explica.

O velódromo também deve 
ser compartilhado pela Fede-
ração Paulista de Ciclismo 
(FPC) e Confederação Bra-
sileira de Ciclismo (CBC). 
De acordo com Panzetti, já 
há grande interesse dos pre-
sidentes das duas instituições 
para que os principais campe-
onatos, estaduais e nacionais, 
sejam realizados em Indaia-
tuba nos próximos anos, além 
dos treinos das seleções das 
mesmas. 

Destaque 
O secretário ressalta ainda 

que a construção do velódro-
mo é um grande investimento 
para o Município. “O próprio 
interesse de realizar treinos 
preparatórios e os principais 
campeonatos nacionais, faz 
com que o outros setores tam-
bém se desenvolvam, como o 
comércio, o turismo e a rede 
hoteleira”, ressalta. “Sem falar 

Com início das obras em 
junho de 2012 e investimento 
total de R$ 5.952.564,18, sen-
do R$ 5.234.206,17 em verbas 
do Governo Federal, se tudo 
ocorrer como planejado, o ve-
lório de Indaiatuba deve ficar 
pronto este ano, mais precisa-
mente no final de setembro. 

A primeira fase começou 
a ser construída no final do 
primeiro semestre de 2012, 
mas precisou ser paralisa-
da em janeiro de 2013. O 
motivo foi a necessidade 
de realização de estudos e 
ajustes da técnica de exe-
cução da pista em concreto 
armado, uma vez que foram 
constados problemas em 
outras pistas do mesmo mo-

delo, que prejudicavam sua 
funcionalidade.

Com isso, as obras foram 
retomadas no final de abril de 
2013 e, com novo calendário 
de serviços conforme técnica 
adotada, foram concluídas em 
agosto de 2014. 

Com investimento de R$ 
1.322.992,26, sendo R$ 975 
mil referentes ao convênio 
com o Ministério de Esportes, 
a primeira parte previu a cons-
trução da pista do velódromo. 
O espaço tem 250 metros 
lineares e ocupa uma área de 
2.876,76 m².

Em julho de 2014 foi ini-
ciada a construção do Centro 
de Formação de Atletas de 
Alto Rendimento – Ciclismo, 

que foi a segunda fase do ve-
lódromo. O custo é estimado 
é de R$ 4.629.571,92, sendo 
R$ 4.259.206,17 em verbas do 
Governo Federal. 

Nesta etapa está sendo 
construída a arquibancada para 
atender o público e o bloco 
das equipes. Ela será coberta e 
terá capacidade para cerca de 
mil pessoas, ocupará uma área 
de 873,40m². O projeto ainda 
inclui lanchonete, apoio para 
lanchonete, sala de segurança, 
ambulatório, pátio, sanitários 
masculinos, femininos e aces-
síveis, além de depósitos. 

O bloco das equipes terá 
1.146,62m² e incluirá dez 
boxes para equipes com ba-
nheiros, ambulatório, sala de 

imprensa, administração, rack 
para som e vídeo, cozinha, 
despensa, refeitório e terraço.

Mesmo com a crise e cortes 
no orçamento dos ministérios, 
Panzetti garante que obra 
não deve paralisar, porém os 
atrasos no repasse das verbas 
são inevitáveis. “Funciona 
da seguinte forma: a gente 
constrói, é feito a medição do 
que foi realizado e passado 
ao Ministério, depois a verba 
é repassada ao Município”, 
explica.

O último repasse, por 
exemplo, estava atrasado se-
gundo Panzetti e só foi libe-
rado ao Município na última 
quarta-feira, dia 29 de abril, 
no valor R$ R$ 1.322.987,70.  

que Indaiatuba entra definiti-
vamente na elite do ciclismo.”

Panzetti salienta ainda que 
toda a verba do velódromo 
(R$  R$ 5.952.564,18), sendo 
R$ 5.234.206,17 referentes ao 
repasse do Governo Federal, 
foi adquirida por Indaiatuba 

sempre ter sido referência no 
ciclismo.

O valor repassado deveria 
ser utilizado, exclusivamente, 
para a construção do veló-
dromo.  “Indaiatuba tem sua 
história interligada a prática 
do ciclismo e, se não fosse por 

isso, não receberíamos esse 
investimento”, explica. “Muita 
gente questiona o porquê de a 
verba não ser utilizada para a 
construção de hospitais, por 
exemplo. O que temos que 
entender, é que essa verba faz 
parte do Projeto de Legado das 

Olímpiadas, não tinha como 
solicitá-la para outros fins. A 
cidade recebeu o investimento 
para o ciclismo, por conta da 
sua relação com a modalidade, 
e sequer poderíamos receber 
o repasse para qualquer outro 
esporte.”

SCS/PMI

Velódromo de Indaiatuba poderá ser utilizado pela equipe de ciclismo da China ou de outros países que disputarão as Olímpiadas

As equipes de Indaiatuba 
de bicicross, ciclismo e xa-
drez, garantiram medalhas na 
disputa do Circuito 1º de Maio, 
que aconteceu em referência 
ao Dia do Trabalhador e foi 
realizado na última sexta-feira, 
dia 1º.

O bicicross, por exemplo, 
alcançou a média de 13 pódios 
na 6ª Copa de Bicicross. No 

total, foram conquistadas seis 
medalhas de ouro, uma meda-
lha de prata e seis de bronze, 
sob o comando do treinador 
Jonas Pereira. 

A medalha de ouro foi 
conquistada por Eduarda Sam-
paio (Feminino 11/12 anos), 
Igor Guido (Novatos 6 anos), 
Isabella Soares (Feminino 10 
anos), Luan Fanger (Novatos 

15/16 anos), Luan Sampaio 
(Expert 13/14 anos) e Vinicius 
Gama (Expert 17/24 anos). A 
prata ficou com Luiz Laskani 
Neto, na categoria Novatos 
9/10 anos.

Os bronzes vieram com 
Felipe Vanz (Novatos 11/12 
anos), Luis dos Santos (Expert 
13/14 anos), Matheus Rosa 
(Expert 11/12 anos), Paulo 

Ferreira (Júnior Men), Ricardo 
de Freitas (Elite Men) e Sandro 
Camargo (categoria MTB). 

A competição contou com 
126 pilotos das cidades de 
Indaiatuba, São Paulo, Aguaí, 
Americana, Cosmópolis, Itu, 
Jarinu, Paulínia, Salto, São 
José dos Campos, Sorocaba 
e Votorantim, disputando 30 
baterias em 26 categorias.  

Xadrez
Já a equipe de xadrez de 

Indaiatuba, apoiada pela Se-
cretaria Municipal de Esportes, 
garantiu nove troféus – conce-
didos do 1º ao 3º lugar de cada 
categoria – e 13 medalhas (4º a 
6º lugar) para o Município em 
três torneios realizados.

Sob a coordenação do trei-
nador Evans Fritsch, 27 joga-

dores indaiatubanos subiram 
ao pódio pela cidade. Todas 
as provas foram válidas para 
o Rating FIDE/CBX. 

Já no ciclismo, durante a 
tradicional Prova Ciclística 1ª 
de Maio, o melhor resultados 
dos indaiatubanos veio com 
Maiara Ubner de Melo, que 
ficou na segunda colocação 
da categoria Estreantes Speed.
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Desfalcado, Primavera viaja à Barretos 
esportes

COMEMORAÇÃO 

Por conta do Dia das Mães, principais campeonatos da cidade paralisam rodada

Sub-20 estreia amanhã no Paulista 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Com possíveis cin-
co desfalques e ainda 
buscando uma vitória 

no quadrangular final, a equipe 
do Primavera vai a Barretos 
hoje, dia 8, quando às 20h30 
enfrenta novamente os donos 
da casa, pela quarta rodada da 
última fase do Paulista da Sé-
rie A3. Uma derrota pode por 
um fim ao tão sonhado acesso 
a A2 da competição. 

Expulsos na última partida, 
o lateral Leandro e o volante 
Xisto estão fora da partida de 
hoje. Quem também não entra 
em campo é o meia Paulo 
Morais, que contraiu dengue 
e segue em tratamento. 

Mas a principal baixa é a 
ausência do goleiro Jefferson. 
Há 13 jogos o arqueiro jogava 
pendurado com dois cartões 
amarelos e acabou tomando 
o terceiro na última rodada. 
“Foi um cartão injusto, fui 
falar com o jogador do Bar-
retos, que é meu amigo, e o 
árbitro achou que eu estava 
reclamando com ele. Depois 
fiquei sabendo que o juiz me 
expulsou por orientação do 
quarto árbitro”, lamenta. “A 
gente fica triste, ainda mais 
por estar fora de uma partida 
importante para o time. Queria 
muito poder ajudar, mas vou 
ficar na torcida e acredito que 
quem entrar vai dar conta do 
recado.”

Grupo 02

Participantes  P J V E D GP GC SG 
1º Votuporanguense 7 3 2 1 0 6 3 3
2º Juventus  4 3 1 1 1 6 3 3 
3º Grêmio Osasco 2 3 0 2 1 2 4 -2 
4º Internacional  2 3 0 2 1 1 5 -4 

Grupo 03

Participantes  P J V E D GP GC SG 
1º Taubaté  7 3 2 1 0 5 3 2 
2º Barretos  4 3 1 1 1 5 5 0 
3º Atibaia  2 3 0 2 1 6 7 -1 
4º Primavera  2 3 0 2 1 3 4 -1 

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF) 

O arqueiro é a principal re-
ferência da equipe e é adorado 
pelos torcedores. Para se ter 
uma ideia da importância do 
goleiro, Jefferson foi titular 
de toda a campanha deste ano 
e de 2014. Ele esteve na meta 
primaverina em 40 jogos.   

Outra possível baixa da 
equipe é o atacante Léo Souza. 
Ele também está doente, com 
suspeitas de dengue ou virose. 

Outra dificuldade enfren-
tado pelo clube é conseguir 
alcançar uma vitória no qua-
drangular final. O time estreou 
em casa perdendo de 1 a 0 
para o Taubaté. Na sequência, 
alcançou no empate, dessa 
vez por 2 a 2 contra o Atibaia 
na casa do adversário. Já no 
último sábado, dia 2, o time 
esteve bem perto de conquistar 
a vitória.

No Gigante da Vila, o Pri-
mavera começou bem e abriu 
o marcador aos 22 minutos 
do primeiro tempo, com Léo 
Souza. Mas no finalzinho do 
segundo tempo, após falha do 
zagueiro Lucas, Igor empatou 
para o Barretos. 

Para o técnico Lelo, a vi-
tória não veio ainda por conta 
da dificuldade da competição. 
“Fazendo uma análise, o cam-
peonato mostra esse cenário”, 
diz. “Se a arbitragem não 
tivesse interferido nos dois 
jogos em casa, o resultado 
poderia ter sido diferente. 
Mas ainda seguimos ‘vivo’ 
na competição. A atual fase 

do campeonato permite que 
possamos vencer uma partida 
fora de casa e pontuar.”

Classificação 
Com dois empates e uma 

derrota, o time indaiatubano 
segue na lanterna do Grupo 3, 
com dois pontos, mesma pon-
tuação do Atibaia na penúlti-
ma colocação. O Barretos é o 
segundo colocado, com quatro 

Enquanto a equipe princi-
pal está na última fase, o time 
Sub-20 do Primavera inicia 
nova disputa no Campeonato 
Paulista da categoria. A estreia 
é em casa, no Gigante da Vila. 
O confronto será amanhã, dia 
9, às 15 horas, contra o Capi-
variano. 

A equipe do Fantasma está 
no Grupo 2, ao lado de Fran-
cana, Ponte Preta, Batatais, 
Capivariano, XV de Piracica-
ba, Guarani, Independente de 
Limeira, Ituano, Mogi Mirim, 
Rio Branco de Americana e 
Rio Claro. 

A competição conta com 
48 participantes, divididos em 
quatro grupos com 12 times 
cada. 

O campeonato será dispu-
tado em cinco fases. Na pri-
meira, os clubes se enfrentarão 
dentro do grupo, em partidas 
de ida e volta, classificando-se 
os quatro melhores colocados. 
A competição começa hoje, dia 
8, e tem previsão para terminar 
no dia 28 de novembro.

Base 
Quem também joga em 

casa no final de semana 

são as equipes Sub-15 e 
Sub-17 do Primavera. No 
sábado, dia 9, o primeiro 
time enfrenta o Guarani às 
9 horas. O Tricolor vem de 
um empate de 1 a 1 contra o 
Ituano, fora de casa, e está na 
liderança do Grupo 4, com 
dez pontos. 

Já o time Sub-17 enfrenta 
também o Bugre, mas na par-
tida agendada para às 10h45. 
A equipe também empatou 
em 1 a 1 contra o Ituano no 
final de semana e está na 
sexta colocação da Chave 4, 
com quatro pontos.   

pontos. Na liderança está o 
Taubaté, com sete pontos. 

 Para o lateral-direito Rafi-
nha, apenas a vitória interessa 
ao Primavera. “O clima aqui é 
bom e estamos treinando forte. 
O Lelo vem conversando com 

a gente sobre a importância 
de conquistar três pontos na 
sexta-feira (hoje)”, diz. “Ain-
da temos chance do acesso e 
estamos passando por situação 
semelhante à campanha do 
ano passado. Mas tudo ainda 

está indefinido.”
Depois de enfrentar o Bar-

retos hoje, o Primavera já tem 
novo compromisso na próxi-
ma quarta-feira, dia 13. No 
Gigante da Vila, às 15 horas, 
o time enfrenta o Atibaia. 

Contra o mesmo Barretos (adversário de hoje) Fantasma ficou no empate de 1 a 1

LUCIANO DIBALBINO/ASSERRORIA PRIMAVERA

DIVULGAÇÃO

Por conta do Dia das Mães, 
celebrado no próximo domingo, 
dia 10, a bola não irá rolar nos 
campos pelas principais compe-
tições da cidade. Os campeonatos 
do Indaiatuba Clube, Clube 9 de 
Julho e da Liga Regional Despor-
tiva Indaiatubana (Lidi) voltam a 
ser disputados na quarta-feira e no 
próximo domingo, dias 13 e 17. 

Pela Lidi, tanto a Primeira 
quanto a Segunda Divisão do 

Campeonato Amador não vão ter 
rodada no final de semana. Mas a 
bola rolou no último domingo, dia 
3. Foram cinco jogos pela Série 
A, com os seguintes resultados: 
Paulistinha 2 x 3 Mastiga Samba, 
Jardim Brasil 1 x 5 União Paraná, 
União Agrícola Cardeal 1 x 0 
Unidos Bahia, Santa Cruz 1 x 1 
Operário e América/Santa Inês 0 
x 1 Ponte Preta. 

Com a disputa da segunda 

rodada, estão na liderança do 
certame Mastiga Samba e Ponte 
Preta, ambos com seis pontos. 
União Cardeal, Jardim Brasil, 
União Paraná e Paulistinha estão 
com três pontos cada. O Operário 
é o sétimo colocado, com dois 
pontos. América e Santa Cruz têm 
um ponto cada, seguido pelo Uni-
dos Bahia, na lanterna, e nenhum 
ponto somado. 

Já na Segunda Divisão do 
Campeonato Amador, foram oito 
confrontos: Os Mineiros 2 x 0 
Benfica, Atlético Paulista 2 x 3 
LBC, Minas 2 x 2 Comercial, 
Bandeirantes 7 x 1 Elias Fausto, 
Pimenta 0 x 1 Florence, São 
Francisco 3 x 1 Huaxipato, Galo 
0 x 2 Camisa 10 e Mora do Sol 0 
x 6 Vale Verde. 

Com mais uma rodada, o líder 
do Grupo 1 é o São Francisco, com 
seis pontos, a mesma pontuação 
do Bandeirantes. Com três pon-
tos está o Vale Verde. Ainda não 
pontuaram no certame o Morada 
do Sol, Elias Fausto e Huaxipato.

Na Chave 2, com seis pontos, 
o Camisa 10 é o líder. Florence e 
Minas vêm logo em seguida com 
quatro pontos. O LBC tem três 
pontos e o Comercial tem dois. 
Com um ponto estão Galo e Atlé-
tico Paulista. O último colocado 
do grupo, ainda sem pontuar, é a 
equipe do Pimenta.    

Paralisação 
O futebol também dará uma 

trégua no Campeonato de Futebol 

de Minicampo, organizado pelo 
Clube 9 Julho. A bola também não 
rola no final de semana nas duas 
competições organizadas pelo 
Indaiatuba Clube, sendo as copas 
Loucos Por Esporte de Futebol 
Veterano e Atlanta de Futebol 
Master.

Já na última quarta-feira, dia 
6, dois jogos foram realizados 
pelo Campeonato de Futebol de 
Minicampo do Clube 9 de Julho. 
No primeiro embate, pela cate-

goria Máster, o Cavifer goleou o 
Ice Bears pelo placar de 9 x 3. No 
segundo jogo, o time do Lar de 
Idosos Girassol fez 2 x 1 no Casa 
das Embalagens, pela categoria 
Super Máster.

Outras duas partidas estão 
marcadas para a noite da próxima 
quarta-feira, dia 13. Às 19h15 
jogam Decor Fest e Vizzent Cal-
çados, pelo Veteranos; e às 20h15, 
pelo Máster, o embate será entre 
Vidraçaria Kyoto e Balilla. 

No campeonato Clube 9, o Cavifer goleou o Ice Bears por 9 x 3
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Cinema

O FRANCO ATIRADOR 
- Lançamento - Ação - 
Classificação 16 anos - 116 
minutos - LEGENDADO - 
Quinta (7) a Quarta (13): 
16h25 / 21h45 - DUBLA-
DO - Quinta (7) a Quarta 
(13): 19h10

TIMBUKTU - Sessão 
do Cineclube Indaiatuba - 
Drama - Classificação 14 
anos - 96 minutos - LEG-
ENDADO - Somente no 
Terça (12): 19h30. Para 
este filme, ingresso único 
R$ 8,00 para todos.

VINGADORES - ERA 
DE ULTRON - 3ª semana 
- Ação / Aventura - Clas-
sificação 12 anos - 150 
minutos - 3D - DUBLADO 
- Quinta (7), Sexta (8), Se-
gunda (11) e Quarta (13): 
17h40, Sábado (9) e Do-
mingo (10): 14h40 / 17h40 
*A versão 3D dublada não 
será exibida no Jaraguá na 
terça, dia 12 - 3D - LEG-
ENDADO - Quinta (7) a 
Quarta (13): 21h00* *A 

CÁSSIA ELLER - Fa-
zendo parte do “Maio 
Musical” da Secretaria da 
Cultura - Comédia / Musi-
cal - Classificação 12 anos - 
116 minutos - NACIONAL 
- Somente no Segunda (11): 
15h30 / 19h00
Para este filme, ingresso 
único R$ 5,00. Renda total 
revertida para o Fundo Mu-
nicipal de Cultura

ENTRE ABELHAS - 2ª 
semana - Drama - Classi-
ficação 14 anos - 82 minu-
tos - NACIONAL - Quinta 
(7) a Domingo (10): 16h30 
/ 19h40 / 22h00, Segunda 
(11), Terça (12) e Quarta 
(13): 16h30 / 19h40

UMA LONGA JORNA-
DA - 2ª semana - Drama 
- Classificação 12 anos - 
128 minutos - DUBLADO 
- Quinta (7) a Quarta (13): 
16h00 - LEGENDADO - 
Quinta (7) a Quarta (13): 
18h50

NOITE SEM FIM - 2ª 
semana - Ação - Classifica-

Mais Expressão

Horóscopo de 08 a 14/05 por Alex Costa Guimarães

versão 3D legendada não 
será exibida no Jaraguá na 
terça, dia 12 - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO - 
Quinta (7) a Quarta (13): 
16h00 / 18h45 / 21h30

VELOZES E FURIO-
SOS 7 - 6ª semana - Ação 

- Classificação 14 anos 
- 138 minutos CONVEN-
CIONAL - DUBLADO 
* - Quinta (7) a Segunda 
(11): 20h30 *Esta versão 
será exibida no Jaraguá so-
mente até segunda-feira

CINDERELA - 7ª semana 

- Aventura / Romance / Fan-
tasia - Classificação Livre - 
111 minuto - DUBLADO 
- Quinta (7), Sexta (8) e Se-
gunda (11): 18h10, Sábado 
(9) e Domingo (10): 15h20 
/ 18h10 Esta filme será exi-
bida no Jaraguá somente 
até segunda-feira

ção 16 anos - 114 minutos 
- LEGENDADO - Quinta 
(7) a Quarta (13): 21h45

VINGADORES - ERA 
DE ULTRON - 3ª semana 
- Ação / Aventura - Clas-
sificação 12 anos - 150 
minutos - 3D - DUBLADO 
- Quinta (7), Sexta (8), Se-
gunda (11), Terça (12) e 
Quarta (13): 15h20 / 18h20 
/ 21h25, Sábado (9) e Do-
mingo (10): 14h25 / 18h20 
/ 21h25 - 3D - LEGENDA-

DO - Sábado (9) e Domingo 
(10): 15h20 - CONVEN-
CIONAL - LEGENDADO 
- Quinta (7) a Quarta (13): 
17h35 / 20h40

CADA UM NA SUA 
CASA - 5ª semana - Ani-
mação / Comédia / Aventu-
ra - Classificação livre - 99 
minutos - 3D - DUBLADO 
- Quinta (7), Sexta (8), 
Terça (12) e Quarta (13): 
18h00, Sábado (9) e Do-
mingo (10): 14h45 Excep-

cionalmente este filme não 
será exibido na segunda, 
dia 11, no Polo

VELOZES E FURIO-
SOS 7 - 6ª semana - Ação - 
Classificação 14 anos - 138 
minutos - 3D - DUBLADO 
- Quinta (7), Sexta (8), 
Terça (12) e Quarta (13): 
20h10, Sábado (9) e Do-
mingo (10): 17h10 / 20h10 
Excepcionalmente este 
filme não será exibido na 
segunda, dia 11, no Polo

acontece

O ariano se sentirá mais aberto ás questões afe-
tivas, sentimentais, ao mesmo tempo desejará 
liberdade em seus relacionamentos. Terá mais 
facilidade de gerenciar os outros, o sócio ou 
cônjuge nessa fase. Só precisa ter paciência para 
entender que os outros têm valores diferentes do 
nativo. Controle seus gastos. 

O taurino vivencia uma fase muito limitada. Seus 
sentimentos, sua maneira de ver a vida, sua manei-
ra de tratar com os outros, seu modo de agir, tudo 
isso estará sendo exigido pela universo para que 
seja harmonizado  em sua vida. Portanto, o nativo 
sentirá que está sendo cobrado nesses aspectos. 
Liberte-se de valores antiquados.

Nesse inferno astral o geminiano sente que sua 
mente está meio presa, limitada, não tem o ra-
ciocínio rápido, e que suas emoções prendem 
muito essa manifestação. Tenha paciência. Sua 
respiração é importante nesse momento. Não 
mantenha sua respiração curta, assim você evita 
que surja tristeza.

O canceriano estará focando sua visão em seus pro-
jetos e em suas amizades. Havendo uma tendência a 
re-orientar seus valores de vida através desses dois 
setores. Seu raciocínio lógico entra por um período 
em baixa, onde sua maneira de conversar, de se 
expressar (falar, gesticular) pode não transmitir as 
idéias do jeito que o nativo gostaria de transmitir. 

O leonino sente que novas ideias,novos projetos de 
vida estão ocorrendo em sua mente e que isso será 
um ponto importante para gerar liberdade interior em 
sua maneira de lidar com as situações. No momento, 
o foco do nativo é em seu futuro, preocupado com fa-
tos que estarão para ocorrer ainda. Cuidado com sua 
tendência a irritação nas conversas com os outros.

Atenção a sua vida profissional será o foco dessa 
semana. Necessidade de modificar seus valores 
pessoais urgentemente. Gastos imprevistos po-
dem ocorrer com sua saúde ou com seu cônjuge.  
Cuidado com sua alimentação, e seu nervosismo, 
risco de cirurgia nessa fase.

Agitação enorme em seus relacionamentos: sua so-
ciedade, seu casamento, os contatos com os outros. 
O libriano terá que se esforçar para manter a calma 
nos relacionamentos que estiver tendo. Risco de 
ruptura afetiva ou contratual. Dificuldades em 
harmonizar sua ação com seus desejos. 

Suas atitudes estão sendo avaliadas pelos outros 
, portanto pode sentir que suas ação geram difi-
culdades nos relacionamentos, na harmonia ao 
redor de si. Risco de rompimento de relações 
por excesso de rigidez e orgulho. Use sua sensi-
bilidade a seu favor e não contra você. Organize 
suas emoções.

Mudanças em seus projetos, em suas amizades, 
rompimentos afetivos inesperados, tudo isso pode 
deixar o sagitariano um pouco mais nervoso com 
a situação. Evite ser muito rígido em sua opinião, 
reveja suas atitudes. Isso provavelmente evitará 
rompimentos de alguns laços importantes.

O nativo está enfrentando muita coisa que 
deixou guardada embaixo de seu tapete para 
resolver depois. Agora estará enfrentando pos-
turas, hábitos e desejos que deixou em segundo 
plano. Dentro de casa ou na família, riscos de 
rompimentos afetivos por desejo de liberdade.

A mente aquariana está intensa e contraditória, 
ao mesmo tempo que deseja conhecer coisas 
novas está tentando melhorar o que já conhece. 
Momento intenso nas relações. Avalie seu modo 
de falar e de se expressar com os outros. Procure 
expressar o que de forma clara.

Muita agitação para o pisciano, novos relaciona-
mentos, reforma dos valores que possui e revisão 
dos conhecimentos que tinha até então. Momento 
importante para dar uma mudada na aparência e 
renovar hábitos para rejuvenescer. Sua maneira de 
conversar estará afetando seu trabalho.
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social
Iguatemi inaugura sua expansão

Comemorando o niver no Let's Eat 
Indaiatuba no último dia 28 

Campeão paulista de luta de braço

A rádio do ‘Koringa’ está no ar 

Escola de Joalheria Arte e Oficina

Clube de Mães da ACRI

23º Edição do Maio Musical

Lançamento da Campanha 
Camiseta da Apae 2015

Festival Food Truck em Indaiatuba

Rotary Cocaes e a Passadoria do 
Lar São Francisco de Assis 

Inauguração da R&R Design

O Shopping Iguatemi Campinas realizou na última quinta-
-feira, dia 30 de abril, o evento de inauguração da sua chiquérri-
ma expansão. A festa reuniu a fina flor da sociedade campineira 
e também da região. Carlos Jereissati Filho se fez presente, 
quando apresentou para os convidados, autoridades e impren-
sa, a expansão do Shopping de Campinas. E como não podia 
deixar de ser, as dondocas indaiatubanas se fizeram presentes.

Na tarde da última quarta-feira, dia 29 de abril, o Rotary 
Club de Indaiatuba Cocaes fez a entrega e instalação dos equi-
pamentos para a passadoria do Lar São Francisco de Assis. O 
companheiro Ivan Assariti realizou toda parte elétrica, que se 
fez necessária, e a real instalação dos equipamentos. Tudo isso 
foi possível, pois o clube recebeu um belo Subsídio Distrital 
de Rotary.

Pelas mãos de Tânia D'Avila, aconteceu na noite de terça-
-feira, dia 28 de abril, a inauguração da R&R Design, localizada 
na Rua Padre Bento Pacheco, 1.309, no Centro de Indaiatuba. 
A loja traz várias opções para designers e decoradores.

Abertura do 23º Maio Musical, com o excelente show de 
Letícia Nicolielo e Banda, além da apresentação da convidada 
Sara Bonfim.

A Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) reu-
niu colaboradores, patrocinadores e imprensa, num delicioso 
coquetel na Cervejaria Devassa do Polo Shopping Indaiatuba. 
O encontro foi para apresentar a campanha Camiseta da Apae 
2015, com o tema "Respeitando as diferenças, Somos Todos 
Iguais", com  a presença do ilustríssimo prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB); do diretor Grupo Mais Expressão, Admilson 
Redecopa; do proprietário da Congesa, Athos Mazoni, e demais 
patrocinadores.

A Associação de Cônjuges do Rotary Club de Indaiatuba 
(Acri) realizou na noite de terça-feira, dia 05, a festiva de 
encerramento do Curso de Mães, com entrega de certificados, 
presentes, e também foi sorteados dois carrinhos de bebês. 
Uma noite linda e emocionante, principalmente com a chegada 
repentina do marido da participante do curso, Maricléia, todo 
afoito com o nascimento de sua criança, cuja mãe não pode estar 
presente a festiva pelo fato ter acontecido algumas horas antes. 

A Primeira exposição dos alunos da Escola de Joalheria 
Arte e Oficina de Vera Mourier, no La Fê Café, foi um sucesso. 
Foram apresentadas peças lindas e belos designs.

Cada dia mais bela, Laila Junqueira Lobo comemorou 
seu aniversário com alguns amigos e familiares. O encontro 
aconteceu no Let's Eat de Indaiatuba, na noite de terça-feira, 
dia 28 de abril. 

O jovem Josué 
Alexandre Fer-
reira, de Indaia-
tuba, sagrou-se 
Campeão Paulista 
Junior, categoria 
Sub-18 - 60 kg. A 
conquista veio no 
Campeonato de 
Luta de Braço, em 
Capivari. O atleta 
teve patrocínio do 
restaurante O Mi-
neiro, local onde 
trabalha.

O animado Koringa lança 
hoje, dia 8, o projeto de im-
plantação e operacionalização 
de uma rádio exclusivamente 
pela internet, através da tecno-
logia streaming, que é capaz 
de reproduzir áudio gravado 
ou ao vivo. A webarádio Ioiô 
(www.radioioio.com.br) terá 
uma programação voltada 
ao público infanto-juvenil e 
consequentemente aos pais e 
avós, que poderão ouvir nos 
seus computadores, notebooks 
e também na versão móbile 
(aplicativo para celulares), 
em qualquer parte do mun-
do. O tempo que as crianças 
passam em casa depois da 
escola torna-se mais divertido, 
tirando-as um pouco da fren-
te da TV. Com isso, cria-se 
com essa programação, uma 
forma de distrair as crianças, 
aproveitando este tempo para 
proporcionar cultura e apren-

dizado de maneira lúdica e 
divertida. Também utiliza 
uma linguagem universal da 
música, oferecendo opção de 
qualidade com mensagem e 
conteúdo diferenciado. Dessa 
forma, evita-se que a criança 
seja alvo fácil de mal feitores, 
páginas de conteúdo proibido 
e músicas de gosto duvidoso. 
Haverá ainda o sorteio de uma 
bicicleta.
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Visite nosso site: www.
maisexpressao.com.br 
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infantil

Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro posicionada para mais um jogo

Alunos do 7º Ano do Colégio Meta visitaram o Memorial do Rio Tietê

A professora Angélica e seus alunos do Maternal 1 do Colégio Meta

Pablo

Alunos do 7º Ano do Colégio Meta em saída pedagógica

Equipe Pré-Mirim Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro é campeã 
da Copa Cidade

Bel comemorando seu niver de 5 anos com a Mamãe Geane Moi-
no, na Pizzaria Babbo Giovani

Felipe Garzella de Souza comemorando o aniversário no Objetivo

Miguel Cruvinel Caires comemorando o aniversário no Objetivo

Yago comemorou seus 12 anos no Balacobaco Buffet Infantil, ao lado 
de seus pais Juliana e Cristiano e de seus irmãos Gui, Miguel e Yasmin

Yago, saindo da “Maquina do Parabéns”, ao lado de sua mãe Julia-
na. Sua festa foi realmente do Balacobaco
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social & gastronomia

Solange, com os clientes Carlos e Aparecido, da Sabor + Sabor 
Salgados e Doces

Hamilton Lombardi e Renata Rotella na Pizzaria Babbo Giovanni

Rayra e Robson na Pizzaria Skinão

Alexandre e Carolina na Pizzaria Babbo Giovanni

Paulo Monte Mor, Solange e Thiago, no Restaurante Moqueca

Márcio e Edilene Martins no Restaurante Dom Apollo

Mary e Marisa no Restaurante Moqueca

Luiz Fernando no Restaurante Rincão Gaúcho

José Salustiano, no Restaurante Dom Apollo

José Carlos, Ramon e a aniversáriante Téia, no Restaurante  Barnabé

Jorge e Ramon, da HCon Engenharia, no Restaurante Rincão Gaúcho

Carlos Vacare e Nelson Melo no Restaurante Barnabé
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Os momentos mais im-
portantes de sua vida mere-
cem comemoração mais que 
especial. O Le Luh Salão de 
Festas é a mais nova opção de 
Indaiatuba e região, estrutura 
completa para transformar 
seus eventos particulares ou 
corporativos, em momentos 
inesquecíveis, e ainda pos-
sui o espaço Le Luh Kids 
para aniversários de criança. 
Informe-se já no 3392-6063 
ou 3017-0917. Você vai se 
encantar!

Além das máqinas de costura 
doméstica e industrial, confira na 
Olimaq a última novidade: Máquina 
de Barra Eletrônica. Lembrando que 
a loja ofecere acessórios e máquinas 
para presentear sua mãe. Ótimos 
preços, confira!

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

Para as futuras noivas, não deixe de conferir a Coleção Gar-
dênia da Center Noivas, que está um encanto. E para presentear 
sua Mãe, "A Nova Loja" é uma excelente opção. Com casacos, 
cardigans, vestidos curtos e longos, pijamas, blusas e até plus 
size. Sua Mãe vai adorar!

Salão de Festas e Festa Infantil da Le Luh  

Novidade Decoração

Inauguração

Harmony Centre Esthetique

Caipirão, 13 anos de sucesso!Center Noivas - Coleção Gardênia Presentes a partir 
de R$ 19,90

Para o Dia das Mães, a 
Vitorello acaba de receber a 
maravilhosa coleção fitness 
da "Rola Moça", com modelos 
diferenciados, estampados e 
cores da nova estação. Confi-
ra também a coleção Outono 
com modelos moda jovem e 
festa até o XGG. Vale desta-
car que a loja possui presentes 
a partir de R$ 19,90, muitas 
blusinhas e saias por apenas 
R$ 39,90. Ótimo presente!

Vilma, proprietária 
da Vilma Modas, inau-
gurou na quarta-feira, 
dia 6, mais uma loja, 
agora no Shopping 
Jaraguá, loja 38. Con-
fira a nova coleção 
Outono/Inverno com 
lindos vestidos, blu-
sas, batas e etc, com 
lindas estampas e co-
res da nova tendência 
Outono/Inverno. Para 
presentear sua mãe 
vale a pena conferir. 
Parabéns, Vilma! E 
sucesso nesso novo 
empreendimento!

Com 13 anos de existência, o Caipirão faz sucesso com seus 
pratos, principalmente o filé à parmegiana, que é conhecido aqui 
em nossa cidade e região. Para o almoço do Dia das Mães, é 
uma excelente idéia, oferecendo também picanha grelhada, filé 
em várias opções, strogonoff, tutu a mineira, peixes, camarões, 
joelho de porco, espaguetes, pratos executivos, saladas, sobre-
mesas e bebidas em geral. O restaurante fica na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18, no Parque São Lourenço. Tel: (19) 3885-
5434. Parabéns Francinete, muito mais sucesso!

Quedma e Clayton, proprietários da Harmony Centre Esthe-
tique - Massoterpia e Estética oferecem para a face: depilação 
masculina e feminina, limpeza de pele, renoface, peelling, tra-
tamento para acne e rejuvenescimento. Para o corpo: depilação 
masculina e feminina, drenagem linfática, massagem relaxante 
e turbinada, tratamento para gordura localizada, celulite e fla-
cidez. O lugar certo para sua beleza. O centro fica na rua Pedro 
Gonçalvez, 1356 - Fones: 3329-6318 - 3801-4790 - 98872-
5882. Você vai amar. Parabêns aos proprietários e sucesso!

 "A Nova Loja" 
agradece a oportuni-
dade de participar do 
aniversário maravi-
lhoso de 15 anos da 
nossa super querida 
Ana Paula Ambiel. 
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Cely Garcia celygarcia@maisexpressao.com.brgente de expressão

Ciaei - A Bachiana Filarmônica com apoio da marca Honda, se apresentou no Ciaei em Indaia-
tuba. O espetáculo, sob a regência do maestro João Carlos Martins, apresentou composições de 
Beethoven, Guerra Peixe, N.Hess, Morricone, Astor Piazzolla, entre outros nomes que fizeram 
história na cena da música clássica mundial.

João e Irma Ratti comemoram 38 anos de casados ontem, dia 
7. Que Deus abençoe essa união. 

Iara e Mariza em exposição de presentes para o Dia das Mães 
da APAE  no Pão de Açúcar

Desejamos sucesso à nos-
sa Miss Indaiatuba, Ester 
Coutinho, que concorre ao 
Miss São Paulo!! Para votar, 
acesse o site www.facebook.
com/missindaiatuba

A campanha 2015 foi desenvolvida pela agência Platz e 
teve o patrocínio de Adrimel Sorveteria, Congesa, Eurofins, 
Jornal Mais Expressão, Mercado Pet, Net Santos Serviços de 
Telecomunicações, Novus do Brasil Comércio e Importação e 
O Mineiro Restaurante. Para adquirir sua camiseta, ligue para 
(19) 3801.8898 - Valor R$ 25 

Sueli Pezzo Silva e Sonia Carpi

Fabiana Carpi com sua Equipe: Fernanda Pereira, Wellington
Faria de Almeida, Adriana Bonatto, Rafael Bueno Aguiar, Caroline
Silva e Mirian Estaropolis

Autoridades, diretoria da Apae e patrocinadores

Prefeito Reinaldo Nogueira,  a secretária de Educação Rita 
de Cássia Transferetti, o presidente da Apae Gentil Pacione e 
Athos Mazzoni da Congesa.

Grupo Infantil -1º lugar na modalidade jazz, considerado o me-
lhor grupo infantil da noite

Grupo Juvenil - 2º Lugar  na modalidade Estilo Livre 

Vera Spanazzi, Vilma Pereira Secco e Vani Rieder

Wellington Faria com a Blogueira Nilda Takeuti Amanda e Marcos Felipe Schimidt

Inauguração com muito estilo da mmartan, agora na Av. Kennedy, 1142 - Cidade Nova I

Alunos da Abid participam do 19º 
Dançarte na cidade de Salto

Lançamento da Campanha 
das Camisetas 2015 da Apae, 
na Choperia Devassa do  Polo 
Shopping.
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gente de expressãoAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Equipe Azul no pedágio da Ginco do ObjetivoEquipe Verde trabalhando no pedágio da Ginco do Objetivo

Equipe Amarela no pedágio da GINCO do ObjetivoEquipe Vermelha no pedágio da GINCO do ObjetivoProfessor Luiz Carlos segura a taça de Campeão do Paulistão, em 
jantar com time do Santos

Venha cortar o seu cabelo na Barbearia The Black Jan! Rua Mano-
el do Vale, 46, no Jardim Morumbi. Tel: (19)99307-6516

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

Projeto do Colégio Epsiteme - Horta na Escola-recreação!

Giovana ,Victória e Laila .Lindas amigas inseparáveis almoçando no 
De La Marie! Hummmm. Rua Sorocaba, 184. Tel: (19) 3875-3573

Carlos, cliente VIP da Espagueteria Rossato. Venha conhecer as 
delícias das massas! Rua 11 de Junho,1285. Tel: (19) 2516-3198

Bruna, funcionária da Loja das Caixas

Professor Zeca, da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro, em recente visita 
na Toca da Raposa em Mina Gerais 

Os alunos do Colégio Rodin, Gustavo Montenari, Vitor Hideki, João 
Pedro e Luis Bernardo

As alunas do Ensino Médio do Colégio Rodin, Mariana Poletti, 
Chloe Goldstein e Lara Lopes

A aluna do Colégio Rodin, Lethicia Klinke, e o orientador educacio-
nal Ricardo Posso

Nicoly Ifanger, MC Biel e Nicoly Viscome, na Loja Multi 
Ponto no Polo Shopping

Claudia Shirano almoçando com a cliente Jessica, da Loja 
Bella Donna Moda e Beleza
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caderno de negócios
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CA00953 - Cond. Fech. de Alto Padrão - Linda Casa, acab. 
em porcelanato e mármore nas escadas, aquec. solar, 4 

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

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

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

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

garagem 2 carros.

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00057 – Centro – Sala Comercial – Piso Superior – 
Centro – próximo ao Shopping Jaraguá – AU: 45m² c/ 
wc – R$ 750,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova -  Salão Térreo – AU: 70m² c/ 
banheiro e cozinha, prox a Av. Tamandaré – R$ 1.800,00 
+ Iptu
SL00082 – Cidade Nova – Salão Térreo – Frente p/ Av. 
Itororó -  AU: 65m² c/ banheiro, cozinha planej c/ fogão, 2 
salas – R$ 1.800,00 + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – 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$ 
2.200,00 + 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

CA01162 – Jd. California – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 1.100,00 + Iptu
CA00219 – Pq. das Nações – 2dorm(Sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, garagem coberta 2 carros – R$ 
1.200,00 + Iptu
CA01130 – Pq. das Nações – 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem – R$ 1.200,00 + Iptu
CA00463 – Jd. Alice – 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc, lavand, garagem coberta 2 carros – R$ 1.300,00 + Iptu
CA00959 – Vila Todos os Santos – 2dorm(sendo 1 sui-
te), sala, coz, wc, lavand, garagem coberta 2 carros – R$ 
1.400,00 + Iptu
CA01172 – Jd. Belo Horizonte – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, garagem coberta 2 carros – R$ 
1.400,00 + Iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto – AT: 250m² - 2dorm, sala, 
coz, wc, lavand, garagem, quarto de despejo – R$ 
1.500,00 + 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
CA01139 – Vila Todos os Santos - 3dorm(send 1 suite c/ 
armários), sala ampla, wc social, coz ampla, lavand, edí-
cula com cozinha, churrasqueira, pia e wc, garagem – R$ 
2.200,00 + 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
AP00368 – Cidade Nova - 3dorm, sala, coz, wc, lavand, 2 
vagas de 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
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

VENDAS

TERRENOS

TR00507 –  Cond Fechado – Res. Brescia – AT: 
200m² – R$ 155.000,00
TR00542 – Cond. Fechado - Terra Magna – AT: 
360m² - Vista p/ o lago – R$ 360.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² 
– R$ 240.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial – R$ 
375.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada 
(Excelente localização -  frente p/ Avenida) – AT: 
418m² - Consulte-nos

CHÁCARAS

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

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa 
- 2dorm c/ armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, 
coz planej, lavand, churrasq, garagem – R$ 360.000,00
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 Aca-
bamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
closet e roupeiro c/  armários), sala 2 amb, coz planejada, 
lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, 
dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso 
de água, escadas em mármore travertino – R$ 980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Óti-
mo Acabamento – Alto Padrão - 4 suites c/ armários(sendo 
1 c/ closet e hidro), sala de tv, estar e jantar, coz planej, 
lavand c/ armários, piscina, espaço gourmet, dorm e wc de 
empregada – R$ 1.500.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Pa-
drão - 4suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha 
planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de home 
Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato im-
portado, churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina 
de alvenaria, aquecimento solar, paisagismo, acabamento 
em porcelanato – Consulte-nos

CASAS 

CA01033 – 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
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$ 430.000,00
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova – Excelente loca-
lização - 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

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ eleva-
dor – R$ 155.000,00
AP00468 – Jd. Alice – Ed. c/ elevador - 2 dorm, sala, coz 
planej, wc, lavand, garagem – R$ 225.000,00
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
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AP0658 99 M² - EDIFÍCIO TULIPAS
3 DORM., SENDO 1 ST., 1 QUARTO PLANEJ., BHº SOCIAL, 
COZ. PLANEJ., SALA 2 AMB., AS, SACADA, 2 VG. ACEITA 
TERRENO COMO PARTE DE PAGAMENTO! R$ 400.000,00

CA0545 – 125 M² - JD. REGENTE
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, COPA, COZ., 
BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV. COBERTA, 2 VG. 
R$ 333.000,00

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

APARTAMENTO SOBRADOCASA

SALÕES

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

SL0059 - 200 m² - VL. MARIA HELENA
COPA, 3 WC’S, ELEVADOR, QUINTAL, 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/ CHURRASQ., 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., LAVA-
BO, 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 
PORTO FINO
3 DORM., SENDO 1 SUÍTE, SALA 2 AMB., ES-
CRITÓRIO, BHº SOCIAL, COZ., DESP., ÁREA 
DE SERV., NHº EXTERNO, QUINTAL, CHUR-
RASQ., 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.

CA09906 JD.TURIM - AT.150m² AC.80m² - 
3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. / 

WC / AS / PORTÃO.ELET. / GAR.2 VAGAS. 
R$ 1.600,00 + IPTU

SL00726 CENTRO - SALÃO COM 70m² / WC / 
FRENTE ENVIDRAÇADA / COZ. R$ 1.800,00 + 

IPTU + ÁGUA

CA07268 JD.ITAMARACA - AT.140m² - 2 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / COPA / WC / AS 
/ EDÍCULA / GAR.2 VAGAS. R$ 1.500,00 + IPTU

CA06891 PORTAL DAS ACACIAS - AC.130m² - 2 DORM.PLANEJ.(SUI-
TE PLANEJ.) / SALA + BALCÃO FIXO DE VIDRO  / COZ.PLANEJ. / 2WC 
PLANEJ. / AS / GAR.2 VAGAS / CHUR. / COND.COM SALÃO + CAMPO 
FUT. + PLAYGROUND. R$ 450.000,00 OU R$ 1.900,00 + COND. + IPTU

CH01296 TERRAS DE ITAICI - AT.1.000m² AC.158m² - 3 DORM.
(2 SUITES / 1 COM HIDRO) / SALA / COZ.PLANEJ. / WC / AS / 
CHUR. + FORNO PIZZA / PISCINA PEQ. + OFURO / GAR.2+8 

VAGAS. R$ 680.000,00 OU R$ 2.600,00 + COND. + IPTU

CA08047 JD.REGINA - AT.150M² AC.130m² - 2 
DORM.(SUÍTE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 

R$ 1.500,00 ISENTO IPTU

CA09762 JD.PAULISTA II - AT.150m2 
AC.130m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 

WC / AS / CHUR / GAR.3 VAGAS. 
R$ 370.000,00 OU R$ 2.100,00 ISENTO IPTU

CH00991 RECANTO DAS FLORES - AT.5.000m² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COPA / COZ. / WC / AS / CHUR. 
/ FORNO A LENHA / PISCINA / SAUNA / POMAR / GAR.

VARIAS. R$ 4.000,00 ISENTO COND. E IPTU

CA09892 MORADA DO SOL - 2 DORM. / SALA / 
LAVABO / COZ. / SACADA / WC / AS / EDICU-

LA / GAR. R$ 1.500,00 + IPTU

CA08048 VL.FURLAN - AT.300m² AC.250m² - 3 
DORM. + ARM.(SUÍTE) / 2 SALAS / COZ.PLANEJ. 
/ COPA / 2WC / AS / EDÍCULA / GAR.2+2 VAGAS. 

R$ 2.500,00 + IPTU

CH00869 COLINAS DO MOSTEIRO - AT.6.540m² AC.1.100m² - MOBI-
LIADO -  4 DORM.(SUITE + CLOSET + HIDRO) / 3 SALAS / LAVABO 

/ COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / PISCINA / CHUR. / CASA CASEIRO / 
GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.915.000,00 OU R$ 7.000,00 + COND. + IPTU
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
SALA ALUGA 

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

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

CENTRO- SL00189

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

CASA ALUGA 

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

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

JD CALIFORNIA CA02601
01DOR, COZ, SALA,WC, LAVAN, 
01 VAGA 
RUA DOMACIR STOCCO JR. 869
R$ 800,00+IPTU 

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

JD. PRIMAVERA- AP00658
 02 DOR (01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 02 VAGAS.
R$ 1.500,00+COND+IPTU 

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

AQUI SE VIVE –APOO666
03 DOR(01 SUITE C/ ARM), SALA 02 
AMB, COZ, A.S C/ ARM, VARANDA 
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 GA-
RAGEM.
R$ 275.000,00 AT: 250M² AC: 65M²

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

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

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

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

JD. BRASIL- CA02714
02 DOR, SALA, COZ, WC, A.S, QUIN-
TAL 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 ECOLÓGI-
CO.
R$ 1.300,00+IPTU 

JD. DO VALE- CA02741
03 DOR( 01 SUITE), WC, SALA, COZ 
PLAN, 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

PQ BOA ESPERANÇA - 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 

CENTRO- AP00693
KITNET MOBILIADA SEM GARAGEM.
R$ 500,00+COND+IPTU 

CENTRO AP00574  OPORTUNIDADE
01 DORM, SALA, COZ, A.S, WC E 
UMA VAGA
PORTARIA 24HRS.
R$1.000,00  (INCLUSO COND E IPTU)

APARTAMENTO VENDA

CENTRO- AP0154
KITNET MOBILIADA C/ GARAGEM.
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.

CHÁCARA 

MOSTEIRO DE ITAICI – CH0193
03 DOR(01 SUITE), WC, COPA, 
COZ, SALA, PISCINA, FUNDOS 
CHUR, A.S, 01 DOR, COZ, WC E 
01 SALÃO.
VENDA OU TROCA MAIOR OU 
MENOR VALOR – FACILITA O PA-
GAMENTO 
AT: 2.500M² AC: 164M²
VENDA : R$ 500.000,00  LOCAÇÃO 
: R$ 2.000,00 +IPTU 
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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.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – R$1.300.000,00 
– 2dorms, sala, coz, dispensa, oficina biblioteca, casa de 
caseiro, churrasqueira, sauna, mina d’água, lago com peixe, 
2 orquidario, pomar

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.PAU- PRETO – R$10 MIL – SOBRADO COMERCIAL 
– cima: 4sts, baixo: recepção, 3sts, coz, lavabo, quintal 
grande com garagem.
CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL OU RESIDENCIAL 
R$2.300,00 -   4salas, recepção, 2 wc(1 para cadeirante), 
coz, dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 
7x3, 5, garagem.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 
ambientes, coz.com a/e, dispensa, dorm. de empregada 
com wc, garagem, local para festa. 
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e, 
sala ampla, coz.planejada, wc, lavanderia, churrasqueira, 
garagem, cerca elétrica, portão eletrônico.
JD.AMERICA – R$2.500,00 – 4dorms(1st), sala, copa, coz, 
2 wc, churrasqueira, garagem
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
as, garagem.
CIDADE NOVA – R$3 MIL – COMERCIAL – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
lavanderia, quintal, garagem.
VL.FURLAN – R$1.700,00 – sobrado 3dorms(1st), sala, 
copa, coz, wc, lavabo, escritório, lavanderia, garagem.
JD.COLONIAL – R$1.500,00 – sobrado em cima: 
3dorms(1st), wc. Em baixo : sala 2 ambientes, coz america-
na, dispensa, wc, lavanderia, quintal, garagem para 3 carros.
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.
COLINA II – R$1.100,00- 2dorms, sala, coz, wc, quintal 
grande, garagem para 1 carro.
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.
PQ.SÃO LOURENÇO – 1000,00 – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, garagem
JD.NELLY – R$990,00 – 2dorms, sala, coz, wc, ga-
ragem para 1 carro.
JD.RECANTO FELIZ – CARDEAL – R$850,00 – 2dor-
ms, 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 ambientes com 
lareira, copa, coz, lavanderia, wc, sacada, churras-
queira, 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

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

CASA NOVA! JD. MORUMBI: 2 dorms 
s/ 1 suite, sala, coz. Copa, WC, lavand. 
Garagem c/ 2 vagas. R$268.000,00

VILA SUIÇA: 3 suites, sala, coz. WC, 
lavabo R$630.000,00

JD. FLÓRIDA: AT: 250M². AC 165M². 
3 dorms s/ 1 suite, sala, coz. Churrsq. 
ACEITA PERMUTA POR CHACARA. 
R$480.000,00

JD. TEOTONIO VILELA: 3dorms s/ 1 
suite, sala, coz. Área de churrsq. Gara-
gem c/ 2 vagas. R$300.000,00

JD. BELA VISTA: 3 dorms s/ 1 suite, 
sala 2 amb. Coz. Planej. ACEITO PER-
MUTA POR CASA EM MAIOR VALOR 
R$640.000,00 

APARTAMENTOS

OPORTUNIDADE!!! AP00196- CIDADE 
NOVA II: 72M². 3 dorms. s/ 1 suite,  sala, 
coz. Planejada, WC. Garagem c/ 2 vagas 
R$450.000,00 (ACEITA PROPOSTA)

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

CHÁCARAS

ESTRADA DO FOGUETEIRO: 1430M² 
AT. 5 dorms.  Sala, coz. Lavand. WC. Área 
Gourmet. ACEITA PERMUTA POR IMÓ-
VEL DE MAIOR VALOR. R$650.000,00

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$116.000,00

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

COLIBRIS: 150M² ACEITA FINAN-
CIAMENTO. R$112.000,00

JD. IMPÉRIO: 150M² R$100.000,00

LOTES DE 150M² A PARTIR DE 
R$83.500,00 PARCELADO

SALA COMERCIAL

SALA COMERCIAL- EDIF. DIPLO-
MAT 36.60M² 2 banhs. ACEITA PER-
MUTA POR TERRENO. R$305.000,00

LOCAÇÃO

CASA- PQ. SÃO LOURENÇO: 2 
dorms. c/ suítes, sala planej. coz. WC. 
Garagem c/4 vagas, portão eletronico. 
R$2.300,00 

APTº - JD. ANDROVAND: 2 dorms. 
Sala, coz. Americana, WC c/ suíte. 
Garagem c/ 2 vaga. R$900,00 + IPTU PROMOÇÃO VÁLIDA 02/05 À 02/06

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 – Cidade Nova I - R$ 3.500,00 + IPTU - 04 dorms 
(01 suíte) com armários, wc social, cozinha planejada, 
sala 02 ambientes, AS, edícula, churrasqueira, garagem 
p/ 04 carros.
Chácara - Itaici - R$ 3.300,00 - 03 dorms (01 suíte), wc 
social, cozinha, sala de Tv, sala 02 ambientes, AS, pis-
cina, área gourmet completa, salão de festas, garagem.
Casa (Sobrado) – Cond. Ekko Houses (Jd. Bela 
Vista) – R$ 2.200,00 + cond. + IPTU – 03 dorms (01 
suíte), 02 vagas na garagem.
Casa - Cond. Res. da Lagoa - R$ 1.900,00 + cond. 
+ IPTU - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha planejada, 
A.S., garagem.
Casa – Jardim Brasil – R$ 1.700,00 + IPTU – 04 dorms, 
WC, escritório, sala 02 ambs., copa e cozinha, edícula, 
02 vagas na garagem.
Apartamento – Ed. Villagio D’Amore – R$ 1.600,00 + 
cond. + IPTU – 02 dorms, WC social, cozinha planejada, 
sala, A.S, 01 vaga coberta na garagem.
Casa – Jd. América - R$ 1.450,00 + IPTU – 03 dorms 
(01 suíte), sala, cozinha com gabinete, WC social c/ Box, 
garagem p/ 02 carros c/ portão eletrônico.
Casa - Jd. São Francisco - R$ 1.350,00 + IPTU - 03 
dorms (01 suíte), wc social, cozinha, churrasqueira, AS, 
garagem para 02 carros.
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$ 
8.000,00 + IPTU – AT: 1.000 m² AC: 600m² – piso da 
fábrica de concreto polido, vestiários com WC para 
deficiente e escritório.
Salão Comercial – Centro – R$ 8.000,00 + IPTU – AC: 
500m² - Salão + várias salas.
Casa Comercial - Centro - R$ 6.100,00 + IPTU - Re-
cepção ampla, 05 salas, 02 wcs, cozinha, área externa 
ampla.
Salão Comercial – Centro – R$ 7.000,00 + IPTU – AC: 
220m² - Salão com 02 wc (01 p/ deficiente), depósito, 
01 sala, cozinha.
Terreno Comercial – Jd. Kyoto – R$ 3.500,00 + IPTU – 
AT: 550m² – Terreno comercial (possui uma construção 
pequena de 60m²)
Galpão Industrial – Rec. Campestre Jóia – R$ 
2.500,00 + IPTU – AC: 162,01 – 01 escritório, WC, 
refeitório e salão.

Cond. Res. Ravena – R$ 330.000,00 – A.U: 75m² - 03 
dorms (01 suíte), sala, cozinha, A.S, garagem.
Ed. Lucerna (Cidade Nova) – R$ 290.000,00 – A.U: 
100m² - 02 dorms c/ armários, 02 wc, sala ampla, cozinha, 
A.S, 01 vaga na garagem coberta.
Ed. Barcelona (Jd. América) – R$ 280.000,00 – A.U: 
56m² - 03 dorms (01 suíte com planejados), sala, cozinha 
planejada, A.S, 01 vaga de garagem descoberta.
Res. Célia (Jd. Regente) – R$ 260.000,00 – A.U: 67m² - 
02 dorms (01 suíte), wc, sala 02 ambs. c/ varanda, cozinha, 
A.S. c/ varanda, 01 vaga na garagem.
Cond. Spazio Illuminare (Pq. São Lourenço) – R$ 
250.000,00 – A.U: 55m² - 02 dorms (01 suíte), wc, sala 02 
ambs., cozinha, A.S, 01 vaga na garagem coberta.
Jd. Morumbi – R$ 200.000,00 – A.U: 52m² - 02 dorms 
(01 suíte), wc, sala, cozinha, A.S, 01 vaga na garagem 
descoberta.
Cond. Mirim I (Jd. Morumbi) – R$ 145.000,00 – A.U: 
43m² - 02 dorms, WC social, sala, cozinha, A.S, 01 vaga 
na garagem.

TERRENOS

Centro – AT: 323m² - R$ 516.000,00 (Ótima Localização)
Cond. Paradiso – AT: 490m² - R$ 495.000,00
Cond. Santa Clara – AT: 450m² - R$ 430.000,00
Jd. Avaí – AT: 450m² - R$ 392.000,00
Cond. Maria Dulce – AT: 300m² - R$ 235.000,00
Jd. Europa – AT: 250m² - R$ 185.000,00
Cond. Montreal Residence – AT: 150m² - R$ 135.000,00
Cond. Paulista II – AT: 150m² - R$ 120.000,00
Jd. Turim – AT: 150m² - R$ 120.000,00
Cond. Village Moutonnée – Salto/SP – AT: 311m² - R$ 
110.000,00
Jd. União – AT: 165m² - R$ 105.000,00
Cond. Jardins do Império – AT: 150m² - R$ 100.000,00
Jd. Monte Carlo – AT: 186m² - R$ 100.000,00
Jd. Veneza – AT: 167m² - R$ 95.000,00

CHÁCARAS

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

CASAS
Cond. Santa Clara (Sobrado) – R$ 1.490.000,00 – AT: 
450m² AC: 345m² - Piso Sup. 03 suítes. Piso Inf. 02 
suítes, sala 02 ambientes, cozinha, A.S., churrasqueira, 
piscina, garagem p/ 04 carros.
Cond. Esplendor – R$ 1.200.000,00 – AT: 300m² AC: 
190m² - 03 suítes, sala de estar, sala de jantar, área de 
luz, lavabo, cozinha ampla, área gourmet, piscina, WC 
externo, garagem para 02 carros, jardim.
Cond. Maria Dulce – R$ 780.000,00 – AT: 300m² AC: 
190m² - 03 suítes (01 c/ closet), sala 02 ambs., lavabo, 
cozinha c/ despensa, área gourmet, churrasqueira, 
piscina, garagem p/ 02 carros coberta.
Cond. Montreal Residence (Sobrado) – R$ 610.000,00 
– AT: 150m² AC: 140m² - 03 dorms (1 suíte c/ closet), 
sala de estar, sala de jantar, sala de TV, WC, lavabo, 
cozinha, A.S, garagem. 
Cond. Vista Verde – R$ 530.000,00 – AT: 175m² AC: 
123m² - 03 dorms (1 suíte), wc, sala, cozinha, A.S, 
garagem. 
Cond. Ekko Houses (Sobrado) – R$ 480.000,00 – AC: 
125m² - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha planejada, 
wc, lavabo, A.S, área de churrasqueira, SPA, garagem 
p/ 02 carros.
Cond. Montreal Residence – R$ 450.000,00 – AT: 
150m² AC: 115m² - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha, 
lavabo, churrasqueira, A.S, garagem p/ 02 carros c/ 
portão eletrônico. 
Jardim Eldorado – R$ 330.000,00 – AT: 130m² AC: 
110m² - 03 dorms (01 suíte), WC social, sala, cozinha, 
churrasqueira, A.S, garagem para 02 carros.
Jardim União – R$ 297.000,00 – AT: 150m² AC: 
84m² - 02 dorms (01 suíte), WC social, sala, cozinha 
estilo americana, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 02 carros.
Jardim Monte Verde – R$ 295.000,00 – AT: 125m² AC: 
67m² - 02 dorms (01 suíte), WC social, sala, cozinha 
estilo americana, lavanderia, garagem para 02 carros.
Jd. Colibris – R$ 270.000,00 – AT: 150m² AC: 80m² - 
02 dorms, sala conjugada, cozinha planejada, wc, A.S., 
área de churrasqueira, garagem coberta.
Jd. Alice – R$ 240.000,00 – AT: 125m² AC: 130m² 
- 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha, WC social, A.S., 
área de churrasqueira, garagem p/ 02 carros c/ portão 
eletrônico.
Carlos Aldrovandi – R$ 212.000,00 – AT: 120m² AC: 
63m² - 02 dorms (01 suíte), sala, cozinha estilo ameri-
cana, A.S, garagem.

APARTAMENTOS

Ed. Central Park – R$ 750.000,00 – A.U: 107m² - 03 
dorms (01 suíte c/ closet), WC, sala 02 ambs., A.S, 
escritório, cozinha planejada, 02 vagas na garagem.
Ed. Torre Malaga (Cidade Nova) – R$ 430.000,00 – 
A.U: 84m² - 03 dorms (01 suíte), wc, cozinha, sala de 
estar e jantar, varanda gourmet, sacada, A.S, 02 vagas 
na garagem descobertas.
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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.

03 DORMS C/ ARMÁRIOS (01 SUITE), COZINHA AMPLA, 
VARANDA GOURMET, LAVANDERIA C/ ARMÁRIOS, BOX 
E GABINETES NOS WCS, LUSTRES E ACESSÓRIOS, 
AQUECEDOR SOLAR E GARAGEM – METRAGEM MAIOR 
QUE AS DEMAIS UNIDADES - R$ 3.300,00 + COND + IPTU 
– COND. JD. DOS AROMAS – CA06924.

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

04 DORMS (03 SUÍTES E C/ 01 CLOSET), 03 SALAS, 
COZ. PLANEJADA C/ FOGÃO E GELADEIRA, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA E GAR. - R$ 8.000,00 + COND. + IPTU – 
CASA MOBILIADA - COND. JD. VL. 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.

R$ 490.000,00 - ACEITA FINANCIAMENTO - CASA EM CONDOMÍNIO 
EM INDAIATUBA - MONTREAL RESIDENCE - 03 DORMS (1 SUITE), 
SALA, COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA DE SERVIÇO, ÁREA DE LUZ, 
PISCINA, CHURRASQUEIRA, PREPARAÇÃO P/ AR CONDICIONADO 
E GARAGEM P/ 2 CARROS - A/T 150 M² E A/C 97,50 M² - CA07873

R$ 140.000,00 - ACEITA FINANCIAMENTO!
APTO EM SALTO - 1 DORM, SALA, COZINHA, LAVANDERIA E 1 
VAGA DE GARAGEM - A/U 38,94 M² - AP01052

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!

R$ 230.000,00 - APTO EM INDAIATUBA – ED. VILA DAS PRAÇAS - 2 
DORMS, SALA, COZINHA, WC ÁREA DE SERVIÇO E 01 VAGA NA 
GARAGEM. - A/U 50 M²
ÁREA DE LAZER COM PISCINA, SALÃO DE FESTA E PORTARIA 
24 HS. - AP01048

R$ 250.000,00 - APTO EM INDAIATUBA – ED.VILA PIRES DA CUNHA 
- 02 DORMS, SALA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO PLANEJADA E 01 
VAGA DE GARAGEM COBERTA - A/U 55 M² - AP01043

R$ 340.000,00 - CASA EM INDAIATUBA  - JARDIM DO VALLE II - 03 
DORMS SENDO 01 SUÍTE C/ AR CONDICIONADO, SALA, COZINHA 
C/ ARMÁRIO,  LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM P/ 2 
CARROS - A/T 125 M² E A/C 117,95 M² - CA07835

R$ 340.000,00 – CASA NOVA EM INDAIATUBA - JARDIM DOS COLI-
BRIS - 03 DORMS (1 SUITE), SALA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
CHURRASQUEIRA E GARAGEM P/ 2 CARROS - A/T 150 M² E A/C 
115 M² - CA07853

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$ 2.600,00 + COND + IPTU – ED. SOHO 
– AP01057.

DUPLEX C/ 03 DORMS (01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES, 
COZ. PLANEJADA, DEPENSA E GARAGEM (04 VAGAS) – 
R$ 5.000,00 + COND + IPTU - MOBILIADO - ED. HAMPTON 
GARDENS – AP01027.

IMÓVEIS COMERCIAIS

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

CASA COMERCIAL C/ 02 DORMS, SALA, COZINHA, WC 
SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, VARANDA, QUINTAL AMPLO 
E GARAGEM - R$ 2.100,00 + IPTU – CENTRO – CA07226.

SALÕES E SALAS

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

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

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

GALPÕES INDUSTRIAIS

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

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

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

GALPÃO A/C 1.036,31M², A/F 670,00M², A/T 1.201,71M² , 
PÉ DIREITO DE 8,15M, MEZANINO DE 200,92M² E MAIS 
DEPENDÊNCIAS - R$ 17.620,00 – DIST. JOÃO NAREZZI 
- GL00221.
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LOCAÇÃO
JD. MONTE VERDE – 2 D., sala, cozi-
nha, WC – s/ garagem – R$1.000,00.

CASAS VENDA
PQ. DAS NAÇÕES – 2 D., sala, co-
zinha, WC – R$170.000,00.
JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos 
na frente 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 terre-
no 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$75.000,00 – Aceita carro no ne-
gócio. 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 apro-
vadas com excelentes preços, 
consulte-nos.

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!

PRÉDIO COMERCIAL, COM 
400M², COM FRENTE PARA A 
RUA 24 DE MAIO - R$ 12 MIL

R$ 440 mil - MONTREAL: sala 2 
ambs., área de luz, coz. americana 

c/ lustres pendentes e balcão, 
área gourmet integrada às salas, 

paisagismo, preparo p/ ar e aq. so-
lar. OPORTUNIDADE!!! - CA01300

 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., fechadura eletrônica - CA01299
R$ 2.800,00 - VL. SUÍÇA: Excelente casa térrea, 
ampla sala, sala jantar, coz. planejada, 3 dorms., 
sendo 1 suíte, todos repletos de armários, apto de 
empregada, churrasq., 2 gar. - CA01297
R$ 2.000,00 mil - JD. DOM BOSCO: Próx av. Con-
ceição, c/ 3 dorms., sendo 1 suíte, sala, coz. ameri-
cana, lavanderia, churrasq., 2 vagas gar - CA01178

R$ 1.000,00 (incluso IPTU) - CARLOS AL-
DROVANDI: nova, sala, coz. americana, 2 dorms., 
sendo 1 suíte, 2 gar., pequeno quintal - CA01301

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. plane-
jada 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, 
churrasq., murada, portão eletrônico, 2 poços - 
CH00204

SALÃO:
R$ 4.900,00 - CIDADE NOVA: salão c/ 180m², 2 
wcs,  principal avenida da cidade - SL00053
R$ 1.900,00 - VL AREAL: sala c/ 66m², 2 wcs e 
mezanino. Localização excelente, frente p/ rua - 
SL00060
R$ 1.400,00 - CECAP: frente p/ a avenida, piso su-
perior, 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, pre-
paração p/ ar condicionado - SL00050

VENDA

TERRENOS
R$ 450 mil - SANTA CLARA: Com 450m² - TE00787
R$ 420 mil - JD. ESPLANADA I: terreno misto, com 
360m² - TE00786
R$ 235 mil - TERRA NOBRE: plano, c/ 300m², ex-
celente localização - TE00757
R$ 175 mil - JD. DOS LAGOS - CARDEAL: ex-
celente terreno, murado, plano, c/ edícula e planta 
p/ sobrado - AT 200m² - TE00775
R$ 159 mil - MONTREAL: Plano, fundos p/ o 
bosque, c/ vista da área verde; AT 150m² - TE00788
R$ 159 mil - JD BRÉSCIA: AT 200m² -TE00789
TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL: C/ 
1000M², PRÓX AO AMERICAN PARK. ACEITA 
PROPOSTA! CONSULTE-NOS! - TE00785

CASAS
R$ 1.768.000,00 - AMSTALDEN: Salas estar, jan-
tar (pé direito duplo), sala tv, lavabo, escrit. plane-
jado no mezanino, 3 suítes (1 máster), coz. plane-
jada,  área gourmet c/ forno e churrasq., depósito, 
vestiário; piscina c/ aq. solar, toda automatizada c/ 
sistema panazon, venezianas c/ controle remoto, ar 

cond. quartos e sala tv, suíte máster c/ closet plane-
jado 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 sob-
rado, c/ sala 2 ambs., salas tv e jantar, lavabo, coz. 
planejada, espaço gourmet c/ piscina, churrasq. e 
varanda, 3 suítes planejadas c/ sacada (1 máster),  
aquecedor solar, quarto + wc no piso inferior rever-
sível p/ suíte c/ closet. Aceita permuta - CA01286
R$ 790 mil - PORTAL DE ITAICI: nova, térrea, c/ 
3 suítes, sala 2 ambs., escritório, coz., lavanderia, 
piscina, churrasq., 2 gar. - CA01261
R$ 436 mil - JD.MONTREAL: térrea, 3 dorms., sen-
do 1 suíte, sala, coz., wc, 2 gar. - CA01298
R$ 380 mil - JD. PAULISTA I: Nova, c/ sala, coz. 
ampla, 3 dorms., sendo 1 suíte, lavanderia, 3 gar. 
fechadas, boa localização - CA01291
R$ 349 mil - JD. REGENTE: 3 dorms., sendo 1 
suíte, sala, coz., wc, lavanderia, 2 vagas. Fase de 
acabamento - CA01292
R$ 340 mil - MONTE VERDE: Nova, c/ 3 dorms, 
sendo 1 suíte, sala, coz., wc, 2 vagas descobertas, 
próx ao Pq. Ecológico - CA01290
R$ 215 mil - CARLOS ALDROVANDI: nova, sala, 
coz. americana, 2 dorms., sendo 1 suíte, 2 gar., 
pequeno quintal - CA01302

APARTAMENTOS
R$ 750 mil - CENTRAL PARK: sala 2 ambs. c/ 
sacada, 3 dorms., sendo 1 suíte, todos planejados, 
lavabo, coz. planejada c/ cooktop, forno embutido, 
coifa, escritório planejado, 2 gar. c/ depósito; lazer 
completo - AP00463
R$ 520 mil - PLACE VIEW: sala 2 ambs., varanda 
gourmet, 3 dorms., sendo 1 suíte, coz., lavanderia, 2 
vagas cobertas, piscina c/ vista panorâmica do Pq. 
Ecológico - AP00466

R$ 480 mil - SAN PIETRO: AU 101,18m², 3 dorms., 
sendo 1 suíte, sala ampla c/ 2 ambs., coz., lavande-
ria, 1 vaga - AP00467
R$ 425 mil - VERTENTES DE ITAICI: sala 2 ambs., 
coz. planejada, 3 dorms., sendo a suíte planejada, 
lavanderia planejada, ar cond. na sala e suíte, 2 va-
gas 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 Esport-
ivo, 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
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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



Mais Expressão14B

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$ 750,00 Morada do Sol: 1 dormitório wc social 
e cozinha, sala pavimento superior vaga para moto
R$ 1.000,00 Morada do Sol:   2 dormitório, wc so-
cial, sala, cozinha e lavandeira, garagem p/ 2 carro. 
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$ 1.400,00 Apartamento Jd. Alice: 2 dormitório, 
sala, cozinha, 1 vaga de garagem + condomínio 
R$385,00 (negocia)
R$ 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$ 3.500,00 Jd. Paulista: Salão Comercial, área de 
145m², excelente para academia, mercado, galpão, 
etc. Av. Anhangabaú
R$ 3.800,00 Jd. Paulista: Salão Comercial, área de 
157m², excelente para academia, Igreja, mercado, 
galpão, etc. Av. Anhangabaú

TERRENOS
R$ 28 mil Jd. Sabias: aceita Carro Moto até 750 
cilindradas + parcelas de R$ 990,00
R$ 85 mil Salto Jd. Laguna: lote de 170 m², aceita 
Corola ou Honda Civic.
R$ 127 mil Jd. Morada do Sol: Lotes de 125m² 
com ótima topografia, próximo ao parque ecológico.
R$ 205 mil Jd. Morada do Sol: Lote comercial com 
3 cômodos, já alugado, na rua Silvio Candelo Próxi-
mo à rua 80, fluxo contínuo, aceita lote residencial
R$ 250 mil Altos de Itaici: Lote de 300 m² aceita 
carro, terreno, casa, etc.
R$ 260 mil Jd. Morada do Sol: Lote de 250 m² 
com ótima topografia, próximo ao parque ecológico. 
ACEITA FINANCIAMENTO.

R$ 345 mil Jd. Morada do Sol: Lote 275 m² comer-
cial próximo ao banco Itaú, ou meio lote R$ 170 mil.
R$ 380 mil Av. Ario Barnabé: Lote comercial 
com 250 m².
Lançamentos Jd. Vila dos Eucaliptos Salto: 
entrada + Parcelas, consulte- nos

VENDAS
R$ 160 mil Cocais I: 2 dormitório, sala e cozinha 
planejada, wc social, piso de madeira 1 vaga de 
garagem coberta, Aceita Terreno Indaiatuba / Salto.
R$ 165 mil Cocais I: 2 dormitório, sala e cozinha, 
wc social, 1 vaga de garagem coberta, ACEITA 
FINANCIAMENTO.
R$ 170 mil Oliveira Camargo: 2 dormitório, 
sala e cozinha, wc social, lavanderia coberta nos 
fundos garagem, Aceita carro, van, terreno, estuda 
parcelamento
R$ 170 mil Salto Jd. Rondon: 2 dormit., sala e coz., 
wc social, lavanderia, ACEITA FINANCIAMENTO.
R$ 170 mil Jd. Camargo Andrade: casa 1, 2 
dormitórios sala coz, wc social casa 2, 2 dormitórios 
sala, coz, wc social
R$ 195 mil Morada do Sol: 1 dormitório wc social e 
cozinha, entrada p/ vários carros, ACEITA FINAN-
CIAMENTO e terreno como parte da negociação
R$ 212 mil Morada do Sol: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ carros. Aceita terreno
R$ 220 mil Morada do Sol: lote de 250m² - 1 
dormitório, sala e cozinha. Amplo espaço na frente.
R$ 220 mil Jd. Paulista: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ carros. Aceita terreno
R$ 235 mil Morada do Sol: lote de 250m² - 3 
dormitório, sala e cozinha. Amplo espaço na frente.
R$ 235 mil Morada do Sol: lote 250 m², 2 dormi-
tórios, sala cozinha e 2 wc,
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$ 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$ 300 mil Cecap: aproximadamente 190 A/T, casa 
grande para reforma ótima localização.
R$ 300 mil Morada do Sol: 3 casas sendo a 1ª - 2 
dormit., sala, cozinha, wc, garagem – 2ª - 1 dormitó-
rio, sala e coz. – 3ª - 1 dormitório, sala e coz., quintal.
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$ 375 mil Jd. Colonial: Linda casa, 3 dormitórios 1 
suíte, wc social, sala e cozinha, garagem para 2 au-
tos com área de churrasco. Aceita Financiamento.
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$ 500 mil Jd. Umuarama: 4 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, garagem para 3 carros. 
Aceita Financiamento. (Aceita chácara)
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$ 1.250.000 Distrito industrial: aceita imóveis e 
uma parte em dinheiro

CHÁCARA
R$ 290 mil Elias Fausto: 23 mil m² - só terra  Aceita 
Casa em Indaiatuba.
R$ 350 mil Sítio São José: 2000 m² - 1 dormitórios, 
cozinha, wc social, piscina, próximo ao Sítio São 
José, Aceita Casa na região.
R$ 540 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$ 750 mil Mosteiro de itaici: 1.000 m² - 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, área de churrasco, 
piscina, em bom acabamento. Aceita imóvel de 
menor valor. 

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.
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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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VENDAS:

APARTAMENTOS:
R$ 380.000,00: Maroc (Novo): 
2 dorms(1ste), 1 vaga – AU: 68 
m²
R$ 285.000,00 – Grand Vile: 3 
dorms(1ste), 1 vaga 
R$ 390.000,00: Place View 
(Novo): 2 dorms (1ste), 2 vagas 
– AU: 70 m²

CASAS:
R$ 255.000,00 – Lauro Bueno: 
3 dorms
R$ 265.000,00 - Jd Itamaracá: 
casa antiga – AT: 250 m²
R$ 300.000,00 – Jd Regente: 3 
dorms(1ste)

R$ 320.000,00 – Moradas de 
Itaci: 2 dorms, 2 vagas
R$ 340.000,00 – Jd Regente 
(Nova): 3 dorms(1ste)
R$ 350.000,00 – Cidade Nova: 
casa antiga
R$ 340.000,00 – Jd do Vale: 3 
dorms (1ste)
R$ 361.000,00 – Jd Valença 
(Nova): 3 dorms (1ste)
R$ 380.000,00 – Jd Santa Rita 
(nova): 3 dorms(1ste)
R$ 380.000,00 –  Vila Rubens: 3 
dorms(1ste)
R$ 450.000,00 – Jd Adriana: (so-
brado): 3 dorms(1ste), 2 vagas
R$ 480.000,00 – Jd Montreal 
(Nova): 3 dorms (1ste) – com ar-
mários planejados

R$ 450.000,00 – Jd Vista Verde 
(Nova): 3 dorms(1ste com closed)
R$ 480.000,00 – Cidade Nova: 3 
dorms (1ste)
R$ 620.000,00 – Jd Vista Verde 
(Sobrado/Novo): 3 stes – ótimo 
acabamento
R$ 950.000,00 – Maria Dulce 
(Sobrado/Nova): 3 suítes, pi-
scina
R$ 1.150.00,00 – Maria Dulce 
(sobrado/Nova): 4 suítes (sendo 
3 com armários), coz e despensa 
planejada, piscina e demais de-
pendências

TERRENOS:
R$ 83.500,00 – Jd Barcelona: 
150 m² - à vista ou parcela

R$ 95.000,00 – Jd Veneza: 167 
m²
R$ 135.000,00 – Jd Montreal: 
150m²

LOCAÇÃO

CASAS:
R$ 1.100,00 + IPTU: Pq São 
Lourenço: 2 dorms+ dependên-
cias, 2 vagas, edicula com wc e 
1 quarto
R$ 1600,00: Jd Bela Vista: 2 
dorms, toda planejada
R$ 2.000,00+ cond+IPTU: Pq 
dos Guarantãs: 3 dorms(1ste) – 
TODA MOBILIADA
R$ 2500,00 + IPTU: Jd Regente: 
3 dorms(1ste) – planejada

R$ 2.500,00+ cond+IPTU: Portal 
das Acácias: 3 dorms(1ste) – 
TODA PLANEJADA
R$ 3.200,00 + cond+IPTU: Vista 
Verde (sobrado): 3 dorms(1ste) 
– TODA MOBILIADA
R$ 4.500,00 (incluso IPTU e 
condomínio): Portal de Itaici: 3 
dorms(1ste) – aceita proposta
R$ 5.000,00 + cond+ IPTU: Vila 
Romana: 3 dorms (1ste), piscina

APARTAMENTOS: 
R$ 750,00 + cond+ IPTU: Solar 
dos Girassóis: 2 dorms, 1 vaga
R$ 1.100,00+ IPTU+ cond: Cen-
tro: 2 dorms(1ste), 1 vaga
R$ 1.100,00+ cond+ IPTU: Res. 
Azaléia: 3 dorms

R$ 1.300,00+ cond+ IPTU: Jd 
Olinda: 2 dorms (1ste), 1 vaga
R$ 1400,00 + cond+ IPTU: Jd 
Alice: 2 dorms, 1 vaga  - TODO 
PLANEJADO
R$ 1.450,00 +cond+IPTU: Ci-
dade Nova: 3 dorms com AE 
(1ste), coz planejada, 1 vaga
R$ 1.200,00+ cond+ IPTU: Ci-
dade Nova: 2 dorms(1ste com 
armários), coz planejada, 2 va-
gas
R$ 1980,00 + cond+IPTU: Vl 
Maria Helena:  3 dorms (1ste), 
coz planejada, 2 vagas cober-
tas
R$ 2.300,00 + cond+ IPTU: 
Torres da Liberdade: 3 dorms 
(1ste) - planejado

A PARTIR DE R$ 135.000,00

GRANDE OPORTUNIDADE!!!

Terrenos residencial  a partir de 150 m² no 
condomínio Montreal

Lazer completo e condomínio baixo!

Venha conferir!

R$ 480.000,00 
Vista Verde (Nova):
3 dorms(1ste), coz, sala, wc social box, 
lav, churrasqueira, 2 vagas cobertas, 
preparo p/aquecedor. 

AC: 115 m² e AT: 150 m² - financia
Ótimo investimento

R$ 395.000,00 – Próximo a 
Vila Suiça (Nova): 
3 dorms(1ste), sala 2 ambs com sanca e spots, coz 
planejada, wc social com armários, churrasqueira, 2 
vagas cobertas –
 Acabamento c/ porcelanato polido
 e preparo p/ aquecimento solar
 - AC: 120 m² e AT: 130m² 
ACEITA FINANCIAMENTO
OU CARRO E  TERRENO COMO PARTE 
DE PAGAMENTO
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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 Caixa D´Água

Celular - Acessórios DecoraçõesConfeitaria Decorações
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Ferro Velho Imobiliária

Lanches

Jóias

Moda Feminina Moda Feminina

Padaria

Lavanderia

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional

Papelaria Pet Shop Pousada Litoral Norte

Elétrica EventosEducação InfantilDentista
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Tintas

Veterinária Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e InternetSegurança Patrimonial

RestauranteRestaurante

Restaurante

Restaurante

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

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

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

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 CONTROLADORIA 
– Código 17298: Graduação em 
Administração, Economia, Finanças 
ou áreas afins. Experiência em 
Background analítico. Desejável 
conhecimento em metodologias 
de custeio gerencial e modelagem 
financeira. 
ANALISTA DE DESENVOLVIMEN-
TO JR. – Código 16377: Formação 
Técnica em Projetos ou áreas afins. 
Experiência na área de projetos. 
Conhecimento em Autocad e So-
lidworks. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE PCP – Código 
17195: Desejável graduação. Expe-
riência em programação de produ-
ção. 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 RECURSOS HU-
MANOS PLENO – Código 17253: 
Graduação em Psicologia, Recur-
sos Humanos, Administração ou 
áreas afins. Experiência em folha 
de pagamento, benefícios e T&D. 
ANALISTA DE SISTEMAS – Códi-
go 17100: Desejável graduação em 
Sistemas de Informação ou áreas 
afins. Experiência em programação 
ou sistemas de informação.  Co-
nhecimento em análise por ponto 
de função.
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. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
– Código 17377: Desejável gradu-
ação em Administração, Ciências 
Contábeis ou áreas afins. Experi-
ência em contas a pagar e demais 
atividades relacionadas a área. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Có-
digo 17242: Ensino Fundamental 
completo. Experiência com traba-
lhos manuais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
COORDENADOR DE LABORA-
TÓRIO – Código 17033: Formação 
técnica ou superior em Química. 
Conhecimento em tintas vernizes 
e pigmentos. Disponibilidade para 
mudança de cidade. 
COORDENADOR DE SISTEMAS 
– Código 17099: Graduação em 
Sistemas de Informação ou áreas 
afins. Experiência em gerenciamen-
to de equipe. Vivência com análise 
por ponto de função.

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 DE PRODUÇÃO:Com experiência 
em executar tarefas que necessitam de grande 
esforço físico.
ANALISTA DE PCP: Com experiência em 
programação de produção, através dos pedidos 
dos clientes com analise do tipo da máquina 
a ser usada, controlar os insumos, analisar e 
acompanhar o setor produtivo interno e externo 
com prazos e metas estipuladas de acordo com 
o faturamento.
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.
ASSISTENTE DE VENDAS: Possuir experiên-
cia no seguimento industrial para atendimento 
ao cliente em vendas e pós venda. 
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. 
FATURISTA:Com experiência em emissão 
de nota fiscal eletrônica e conhecimento em 
tributos.
JARDINEIRO: Jardinagem ( cortar grama, 
podar, cuidar de canteiros de flores, adubação, 
aplicação de veneno,limpeza de árvores e 
palmeiras, etc.)
MARCENEIRO: Com experiência em fabricação 
de móveis planejados.
MONTADOR DE MÓVEIS:Com experiência em 
montagem de moveis planejados.Para atuar em 
Industria de moveis.
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.

ENCARREGADO DE LABORATÓ-
RIO – Código 15843: Graduação 
completa. Conhecimento em interpre-
tação de desenhos e diagramas com-
plexos. Conhecimento em Normas 
Técnicas sobre ensaios de concreto. 
Residir na região de Indaiatuba.
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – Có-
digo 17177: Cursando superior em 
Administração ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 
INSPETOR DE QUALIDADE – Códi-
go 17039: Desejável formação técni-
ca na área da qualidade. Experiência 
na função. Vivência em auditorias. 
Disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE PRO-
CESSOS – Código 17275: Cursando 
Engenharia de Produção, Mecânica 
ou Mecatrônica. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – 
Código 15782: Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
LABORATORISTA – Código 15844: 
Desejável formação superior. Expe-
riência na função. Conhecimento 
dos tipos de concreto e seu controle 
de qualidade. Residir na região de 
Indaiatuba. 
MECÂNICO MONTADOR – Código 
170963: Ensino Médio completo. 
Experiência em montagem e ma-
nutenção hidráulica e pneumática. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO – 
Código 17023: Ensino Fundamental 
completo. Experiência com caminhão 
toco. Disponibilidade para viagens. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM – Código 17048: Ensino 
Médio completo. Experiência em 
operação de centro de usinagem. 
Desejável conhecimento em pre-
paração da máquina. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE CORTE – Código 
17234: Ensino Médio completo. 
Experiência em máquina de corte. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE LOGÍSTICA – Có-
digo 17214: Ensino Médio completo. 
Desejável experiência na função. 
Curso de empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba. 
OPERADOR DE PRODUÇÃO – 
Código 16162: (PCD - Oportunidade 
para Pessoa com Deficiência): En-
sino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) - Com 
experiência na função.Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE CUSTOS - Superior ou Técnico 
Completo ou em andamento. Experiência na 
função. Inglês intermediário. Bons conhecimentos 
em Informática.
AJUDANTE DE OBRA – Residir em Indaiatuba. 
Possuir experiência na função. Disponibilidade 
de horários.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio 
completo. Curso de empilhadeira e experiência. 
Vivencia na área de logística e expedição. Residir 
em Indaiatuba.
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. Experiência 
na função e irá supervisionar demais departamen-
tos administrativos. Noções de departamento pes-
soal e financeiro. Residir em Indaiatuba ou região.
ELETRICISTA INDUSTRIAL – Possuir experiên-
cia na função e curso do Senai ou equivalente. 
Possuir NR 10. Para trabalhar em Obra. Disponi-
bilidade de horários.
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência em extruso-
ra 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.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Para trabalhar em 
lavanderia Industrial com customização de roupas. 
Ensino fundamental. Com ou sem experiência. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – Ensino 
Fundamental. Com experiência em Produção.                    
Para trabalhar em Lavanderia Industrial.  Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio com-
pleto. Curso de empilhadeira, Habilitação categoria 
B, experiência na função, residir em Indaiatuba.
CALDEIREIRO – Experiência na função com-
provada em carteira. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso técni-
co em manutenção elétrica. Experiência na função.
LÍDER DE LIMPEZA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência na função /Bons conhecimentos 
em Informática. Possuir habilitação categoria B / 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Ensino Médio 
Completo/ Possuir experiência em manutenção 
de equipamentos e máquinas, conhecimento em 
Manutenção predial ( Hidráulica e Tubulações ).
OPERADOR DE TORNO CNC – Possuir ex-
periência 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 expe-
riência na função / Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Ensino médio 
completo. Possuir curso de Operador de Empilha-
deira. Experiência na função. Disponibilidade para 
trabalhar aos sábados e em turnos.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
– Possuir curso de metrologia, Leitura e inter-
pretação de desenho ou cursos nas áreas de 
Mecânica, Mecatrônica ou Automação Industrial. 
Possuir experiência em produção. Disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
PREPARADOR DE MÁQUINAS DE FUNDIÇÃO 
(COQUILHA) – Ensino médio completo. Experiên-
cia na função e em preparação de ferramentas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
PORTEIRO – Com experiência na função / 
Disponibilidade de horário / Residir em Indaiatuba
POLIDOR – Com experiência na função / Residir 
em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência / Básico em Informática / Para 
trabalhar em posto de saúde e hospital. Disponibili-
dade de horário / Residir em Indaiatuba.
REBARBADOR – Com experiência na função / 
Residir em Indaiatuba. 
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AJUDANTE DE COZINHA Com 
Ensino Fundamental, experiência na 
função em cozinha industrial ou co-
mércio. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL Com Ensino Fun-
damental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE PRÁTICO Com Ensino 
Fundamental Completo, com experi-
ência 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 Treinamen-
to. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 
EXECUTIVA Candidata com Gradu-
ação 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. 
ASSISTENTE COMERCIAL Com 
Graduação Superior Completa, com 
experiência na função em empresa 
do segmento Químico. Conhecimentos 
em toda rotina da área como orçamen-
tos, monitoramento de entrega, desen-
volvimento de novos fornecedores, 
pesquisa de mercado e elaboração 
de relatórios gerenciais. Residir em 
Indaiatuba 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 re-
ceber, cash flow, análise de crédito de 
clientes, fluxo de caixa, negociações 
com clientes e relatórios gerências. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO ELÉTRICO Com 
Graduação 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 
laudos técnicos, análise de riscos, 
desenvolvimento de programas de 
prevenção de acidentes e relatórios 
gerenciais da área. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
Candidato cursando a partir do 3º se-
mestre Superior em Administração de 
Empresas, desejável conhecimentos 

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

em rotina administrativa e domínio em 
informática no pacote Office. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
GERENTE DE VENDAS COMÉRCIO 
TRAINEE Com Superior Completo, 
com experiência na função em vendas 
a varejo E atendimento à clientes. 
Residir em Indaiatuba. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO En-
sino Médio Completo, desejável 
Ensino Técnico em Artes Gráficas, 
com experiência na função possuir 
conhecimentos em impressão em 
sacos de papel com visor. 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 ex-
periência na função e disponibilidade 
de horário para trabalhar em reveza-
mento. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função com empilha-
deira a gás, com disponibilidade para 
trabalhar em horário de escala. Residir 
em Indaiatuba, 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 
avaliação de testes psicológicos, dese-
jável conhecimentos no sistema SAP. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SELECIONADORA DE PESSOAL 
Graduação em Psicologia, com ex-
periência em recrutamento e seleção, 
dinâmicas de grupo, aplicação e ava-
liação de testes psicológicos. Residir 
em Indaiatuba 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 ex-
periência 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.
TORNEIRO MECÂNICO CONVEN-
CIONAL Candidato com Ensino 
Médio, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
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 Indaia-
tuba 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
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
CA0074 - 03 dormitórios (sendo 01 su-
íte), sala 02 ambientes, WC social, co-
zinha, lavanderia, churrasqueira com 
pia, 04 vagas de garagem (sendo 02 
cobertas). Condomínio com Infraes-
trutura de Lazer.**R$450.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-0005
CA0081 - 03 dormitórios (sendo 
01 suíte), sala 02 ambientes, WC 
social, cozinha, lavanderia, chur-
rasqueira com pia, 03 vagas de 
garagem. Planejados na cozinha, 
churrasqueira e WCs.  Condomínio 
com, segurança 24 horas, salão de 
festas, playground, campo de futebol 
e churrasqueira.**R$530.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-0005
CA0086 - 03 dormitórios (sendo 
01 suíte), sala 02 ambientes, WC 
social, cozinha, lavanderia, churras-
queira com pia, 03 vagas de gara-
gem. Móveis planejados cozinha e 
WCs.**R$460.000,00. Tel: 3392-9089/ 
97404-6954/ 98123-000

CA0087 - 03 dormitórios (sendo 01 
suíte), sala 02 ambientes, WC social, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira 
com pia, 03 vagas de garagem. 
Planejado na cozinha e WCs. Se-
gurança 24 horas, salão de festas, 
campo de futebol, churrasqueira e 
playground.**R$470.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-0005
CA0089 - 03 dormitórios (sendo 01 su-
íte), sala 02 ambientes, WC social, co-
zinha, lavanderia, churrasqueira com 
pia, 04 vagas de garagem. Aqueci-
mento solar, porcelanato, Condomínio 
com salão de festas, churrasqueiras, 
campo de futebol, playground, segu-
rança 24 horas.**R$460.000,00. Tel: 
3392-9089/ 97404-6954/ 98123-0005
Camargo Andrade: casa 1, 2 dor-
mitórios sala coz, wc social casa 2, 
2 dormitórios sala, coz, wc social 
R$ 170 mil
Casa Terra Magna - R$ 670.000,00 
- 3 D., 2 salas, piscina, 180,00 m² 
const., 360,00 m² útil. Aceita per-
muta em apartamento na cidade. F: 
98144-9224 
Cecap: aproximadamente 190 A/T, 
casa grande para reforma ótima 
localização. R$ 300 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Cidade Nova - 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, as, churrasqueira, portão 
eletrônico,2 vaga de garagem R$360 
mil. F: (19) 98136-7331 CRECI 74.092
Cidade nova I: Excelente casa com 
3 dorm sendo 1 suíte, sala copa e 
cozinha, lava, piscina gara para 2 
carros (Aceita permuta por chácara). 
R$ 600 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Cond. Montreal Residence - Casa c/ 
03 dorms (01 suíte), todos com armá-
rio, cozina planejada, churrasqueira 
– R$ 480.000,00 a vista. F: Rafaela 
(19) 98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com

Condomínio Vila das Palmeiras-  
com 2 dormitórios, sala de tv, sala 
de jantar, cozinha planejada, área de 
serviço e garagem - A/T 181,68 M² E 
A/C 59,61 M² - Condomínio Com Área 
De Lazer - R$ 385.000,00 - Aceito 
Financiamento  - Tratar Com Fabiane 
(19) 9.9976-9814
Distrito industrial: aceita imóveis e 
uma parte em dinheiro R$ 1.250.000 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
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 suite), cozinha americana, 
quintal e garagem p/ 2 carros - a/t 150 
m² e a/c 83 m² - pé direito de 3,5 m, 
piso em porcelanato - R$ 312.000,00 
- Aceito financiamento e terreno como 
parte de pagamento – Tratar com 
Osvaldo (19) 9.9135-6417
Jd. Alice - 02 D. (01 suíte), sala, 
copa, coz., WC social, lavand., abri-
go nos fundos, garag. p/02 autos, 
localização privileg. Oportunidade 
única R$ 290.000,00 Ac. financ. F. 
3017-2608/99762-7997/3935-3294 
Jd. Colibris - R$ 250.000 á vista ou 
R$ 180.000 e transfere dívida - Casa 
com 2 D., sala, cozinha, wc, garag. 
p/ 3 carros, e espaço para construir. 
Aceita troca por apto ou terreno em 
Indaiatuba F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Colonial: Linda casa, 3 dormitó-
rios 1 suíte, wc social, sala e cozinha, 
garagem para 2 autos com área de 
churrasco. Aceita Financiamento. F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis

Cond. Lagoa - 03 dorms (01 suíte com 
armário, cozinha, AS planejadas, lava-
bo, wc social, garagem para 02 carros, 
quarto de despejo, churrasqueira, 
cond. com área de lazer completa - 
VENDA: R$ 450.000,00 - LOCAÇÃO 
R$ 2.600,00 (incluso cond.). F: Dalva 
(19) 99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com 
Cond. Montreal - OPORTUNIDA-
DE - Casa no Cond. Montreal R$ 
420.000,00 - 3 D., sendo 1 suite, 1 
banheiro, sala e 2 vagas de garag. - 
AT 150 m² AC 104m² F. 98372-0000
Cond. Montreal Residence – Casa 
c/ 03 suítes, cozinha planejada, área 
gourmet com churrasqueira, wc, des-
pensa – R$ 550.000,00 a vista (Aceita 
Proposta. F: Rafaela (19) 98830-6863 
rafaelav.imoveis@hotmail.com 
Cond. 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, sendo 
uma com closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cobertos), edícula 
com churrasq. sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 autos (2 
cobertos), edícula com churrasq., 
área com espaço para construção de 
piscina. R$ 600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - OPORTUNI-
DADE - R$ 450.000,00 - 3 D, sendo 
1 suíte, 1 banheiro, sala e 2 vagas 
de garag. - AT 175 m² AC 105 m² F: 
98372-0000
Itamaracá: 2 dorm, sala, coz, wc 
social, lava nos fundos garagem 
coberta. Aceita terrenos apartamento. 
R$ 250 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis

Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 2 D., 
sala , coz. planejada, banheiro. F: 
98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - Exce-
lente casa no, terreno de 600m² F: 
98372-0000
Jd. Maria Dulce - Sobrado: 4 suítes, 
escritório, piscina - com armários 
planejados - R$ 1.150.000,00 - Fone: 
19 7813-1316
Jd. Monte Verde - R$ 260.000 - 
Sobrado com 2 D., sala 2 amb., 
coz., wc, área de serviço, garag. p/ 3 
carros, Doc. ok, aceita financ., aceita 
troca por chácara em condomínio em 
Indaiatuba. F: 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Morada do Sol - 2dorms,sala
,copa,coz,wc,as,varanda,quintal,2 
salas comerciais, wc, garagem para 
2 carros. R$ 370 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Paulista: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno R$ 220 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Morada do Sol: – rua 74 - sobrado 
com 02 D. WC e lavand. no pavimento 
superior e sala, copa, coz. e área de 
churrasco e garag. p/ vários autos no 
pavimento inferior. Documentada. 
Aceita financ. R$ 230.000,00 F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294 

Jd. Primavera: 1 dorm, sala e coz. 
Excelente Localização. Aceita imóvel 
de menor valor R$ 250 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. Umuarama: 4 dorm, sala, coz, wc, 
lava, garagem para 3 carros. Aceita 
Financiamento. (Aceita chácara) R$ 
500 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Valença: Linda casa, 3 dorm 1 
suíte, wc social, sala e cozinha, gara-
gem para 2 autos, área de churrasco. 
Aceita Financiamento. R$ 350 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Mont rea l  Res idence  -  Casa 
(Nova): 3 dorms (1ste), demais 
depêndencias -  Com armários 
planejados: R$ 480.000,00 - Fone: 
19 7813-1316
Morada do Sol - Casa(nova) -  01 
dorm, sala, cozinha, wc social, quintal, 
garagem descoberta para 02 carros - 
R$ 200.000,00 (Aceita financiamento). 
F: Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com 
Morada do Sol CA02481 - Terre-
no 250m²  casa 1. 02dorm, 02wc, 
sala, coz, a.s, amplo quintal e ga-
ragem. casa 2. wc, dorm e coz. R$ 
280.000,00. F: 3875-2215/ 99698-
2366 Victor

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 
sa lão  na  f ren te ,  R$ 350.000, 
0 0 . a c e i t a  f i n a n c .  F .  3 0 1 7 -
2608/ 99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                                        
Morada do Sol: 1 dorm wc social 
e coz, entrada p/ vários carros, 
Aceita f inanciamento e terreno 
como parte da negociação R$ 
195 mi l  F  3017-6659,  99758-
1971, 99301-7320. Atrios Imóveis
Morada do Sol: 2 dorm 1 suíte, 
sala, sala de estar, cozinha, wc 
social lava, área de Churrasco 
na parte superior, acabam todo 
em Porcelanato sanca de gesso 
no teto, Aceita Financiamento. 
R$ 310 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. Atrios Imóveis
Morada do Sol:  2 dorm, sala, 
coz, wc, gara. Aceita Financia-
mento. R$ 250 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Morada do Sol: Casa nova com 
3  dormi tó r ios ,  sa la ,  coz inha , 
wc,  lavander ia,  garagem para 
2 carros. Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. Atrios Imóveis

Morada do Sol:– rua 23 - belíssima 
casa com 02 D., sendo 01 suíte, 
sala, coz.,  wc social, lavand., garag. 
p/02 autos em estrutura p/ sobrado. 
Imperdível R$ 260.000,00 Ac. Financ. 
F: 3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
Morada do Sol:– 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 cômo-
dos e WC, doc. ok. R$ 350.000, 00. 
Aceita lote no negocio ou financ. F: 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                           
Oliveira Camargo: 2 dorm, sala e 
coz, wc social, lava coberta nos fun-
dos gara, Aceita carro, van, terreno, 
estuda parcelamento R$ 170 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
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 Financiamento 
- Contato: Wagner (19) 7805-3776
Res. Amstalden - R$ 850.000,00 
- Casa 3 suítes, sala 2 amb., com 
área de luz, coz. planejada, piscina, 
churrasq., edícula com wc fechada 
em vidro, 4 vaga, AC 230 m² At 367 
m². F. 98372-0000
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Cond. Villagio de Porto Fino –
SO0488 - 323 m² - 3 D. (1st), sala 
2 amb., escrit., cz.; desp., WC, 
AS,quintal, churrasq., 4 vagas garag. 
R$ 3.800,00 + Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Cond. Villagio di Itaici – Casa em 
condomínio, com 2 D, sala dois 
amb., WC social, coz. com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 + cond. e IPTU 
F: 7829.3854 Id 55*94*16871
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., wc, 
garag., independente R$ 1000,00 F: 
3935-1142/ 99113-7429
Jd. Dom Bosco - CA0382 - 100 m² - 3 
D. (1st), sala, WC, cz., AS, quintal, 
churrasq., 2 vagas garag. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 3392-0333
Jd. Esplanada - CA0149 - 300 m² - 3 
sts. (1 planej. e ar), escrit, sala 2 amb, 
área de luz, WC, cz. planej., AS, quin-
tal, churrasq., edic., 4 vagas garag. R$ 
3.000,00 + IPTU. F: (19) 3392-0333
Jd. Esplanada - SO0296 - 300 m² - 4 
sts. (sendo 1 master), sala 2 amb., 
copa, lavabo, cz. planej., desp., 2 AS 
(sendo 1 no piso sup.), quintal, pomar, 
churrasq., viveiro, canil, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + IPTU. F: (19) 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
Morada do Sol - CA02481 - Terre-
no 250m² Casa 1. 02dorm, 02wc, 
sala, coz, a.s, amplo quintal e ga-
ragem. Casa 2. Wc, dorm e coz. 
R$280.000,00. Tel: 3875-2215 99698-
2366 Victor
Morada do Sol: 1 dorm wc social e 
coz, entrada p/ carro R$ 950,00 F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Portal de Itaici - Oportunidade: So-
brado de alto padrão: 4dorms (1ste), 
demais dependências: R$ 4500,00 
(tudo incluso). Aceita proposta - Fone: 
19 7813-1316
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., sendo 2 
suíte, sala 2 amb, coz, lavabo, garag. 
1.600,00 + IPTU F: 3016-2888 Kelly

Pq das Nações - 02 dorms, 02 wc, 
sala, cozinha planejada, área gourmet 
c/ balcão em granito, canil, garagem 
para 02 carros, portão eletrônico - R$ 
370.000,00 (Aceita permuta em casa 
térrea no bairro Bela Vista ou Europa). 
F: Dalva (19) 99279-6709 dalva.
corretora@hotmail.com 
Pq. Indaia - com 4 dorms, sala, coz, 
2 wc, garagem por R$380 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Quer comprar sua casa, financiar 
ou vender e está sem tempo? Ligue 
pra mim F: 99205-4322/ 99763-
8709/ 94*2166/ 94*2168/ 3935-1372
Salto Jd. Eldorado: 4 casas sendo 
2 dorm, sala, coz e wc social gara 
para 1 carro em cada casa, tudo 
individualizado. R$ 450 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
SO0086 - 03 dormitórios (sendo 01 
suíte com closet), sala 02 ambientes, 
WC social, cozinha, lavanderia, 03 
vagas de garagem. Condomínio com 
salão de festas, piscina adulto e 
infantil, fitness, segurança 24 horas. 
**R$530.000,00. Tel: 3392-9089/ 
97404-6954/ 98123-0005
SO0087 - 03 dormitórios (sendo 01 
suíte com closet), sala estar, sala 
jantar, cozinha planejada, lavan-
deria, WC social, lavabo, espaço 
gourmet, quintal. Condomínio com 
salão de festas, piscina adulto e 
infantil, fitness, segurança 24 horas. 
**R$580.000,00. Tel: 3392-9089/ 
97404-6954/ 98123-0005
SO0088 – 03 suítes (sendo 01 com 
closet), sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha, lavanderia independente, 
churrasqueira com pia, 04 vagas de 
garagem, paisagismo, porcelanato, 
Condomínio com segurança 24 ho-
ras, salão de festas, fitness, piscina 
adulto e infantil. **R$610.000,00. 
Tel: 3392-9089/ 97404-6954/ 98123-
0005
SO0089 - 03 suítes (sendo 01 com 
closet), sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha, despensa, lavanderia, es-
paço gourmet, quintal, 02 vagas de 
garagem (sendo 01 coberta). Con-
domínio com segurança 24hs, salão 
de festas, piscina adulto e infantil, 
fitness. **R$570.000,00. Tel: 3392-
9089/ 97404-6954/ 98123-0005
Vila Avaí – 03 suites, lavabo sala 02 
ambientes, cozinha, área de serviço. 
R$ 470.000,00. F: (19) 99279-1177 
ou 7822-8438
Vila Furlan - AT: 270M² - AC: 
200M² - Casa 01 Frente: 03 dorms, 
sala, cozinha, wc, garagem, Casa 
02: 01 dorm, sala, cozinha, wc, 
garagem - R$ 240.000,00. F: Dalva 
(19) 99279-6709 dalva.corretora@
hotmail.com 

Cond. Fechado Casa Bella - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 3D.(Sendo 
1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, churrasq, 2 
vagas de garag. R$ 2.300,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948
Villagio D`Amore - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. (sendo 1 suite), 
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 garagem ) R$ 
1200,00 fone: 9 9335 05 44 / 9 9858 
8997 / 3318 27 34 
Alugo - Casa 4 comodos, s/ garagem, 
piso superior, R$900,00. Casa 2 co-
modo (fundos) R$550,00 Vila Brisola. 
F:98911-8191
Casa em Cond. em frente ao Polo 
Shopping c/ 3 D., sendo 1 suíte, sala, 
coz, WC, garag. R$ 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 comercial, 
excelente localização, 4 D., 6 salas, 
ótimo para casas de repouso, clínicas 
- AT 479 m² AC 222 m² F. 98372-0000
Cond. Villa Romana - SO0256 - 340 
m² - 3 D. (1 st master), sacada, WC, 
sala 2 amb., varanda, escrit. planej., 
cz. planej., despensa, AS planej., 
quintal,  edícula c/ churrasq., piscina, 
sauna, churrasq. quintal, piscina, 
churrasq., 4 vagas garag. R$ 6.000,00 
+ IPTU. F: (19) 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: (19) 3392-0333
Jardim Morada do Sol - 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, área 
de serviço e garagem coberta - R$ 
950,00 + IPTU. F: 3935-7666

Portal de Itaici - SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 2 amb., lavabo, 
cz. planej., despensa, AS, dep. em-
pregada, churrasq., piscina, quintal, 
4 vagas garag. R$ 5.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F: 3392-0333
Res. da Lagoa - CA0642 - 69 m² - 2 
D., sala 2 amb., 2 WC, cz. planej., 
varanda gourmet, AS, 2 vagas garag. 
R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Vl. Maria Helena - CA0562 - 120 m² 
- 3 D. (1st c/ closet), sala 2 amb.,cz. 
americana, WC, AS, WC ext.,  va-
randa gourmet, 2 vagas garag. R$ 
2.200,00 + IPTU. F: (19) 3392-0333

Apto Gran Ville - R$ 270.000,00, 3 D., 
todos com suíte; sala de estar, 63m; 
garag. para um  carro. F: 98144-9224
Centro - Apto Térreo , Centro, 2 D., 
sala coz., wc social e wc de serviço, 
área de serviço , excelente localiza-
ção. Prédio c/ portaria 24 horas R$ 
220.000,00. F: 98372-0000
Cocais I: 2 dorm., sala e coz., wc 
social, 1 vaga de gara coberta, Aceita 
financiamento. R$ 165 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Cocais I: 2 dormitório, sala e cozinha, 
wc social, 1 vaga de garagem coberta, 
Aceita Terreno Indaiatuba / Salto. R$ 
160 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
ED. La Spezia - Vendo Apto com 2 
dorms (1 suíte), sala 2 ambientes, 
varanda gourmet e 01 vaga na gara-
gem - a/u 72 m² - moveis planejados, 
ventiladores de teto e preparação 
para ar condicionado – R$ 360.000,00 
–  – Aceito financiamento  - Tratar com 
Romeu 99128 4655
Gran Ville (Cecap) - Apto (cobertura) 
- 03 dorms (01 suíte), sala ampla, cozi-
nha, AS, garagem descoberta para 02 
carros, área de lazer completa - Venda 
R$ 450.000,00 - Locação R$ 2.100,00 
(incluso cond.). F: Dalva (19) 99279-
6709 dalva.corretora@hotmail.com
Jd. Morumbi - 2dorms,sala de estar 
e TV,coz,wc,lavanderia,1 vaga de 
garagem coberta R$138 mil. F:(19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Pau Preto – Oportunidade - 3 D., 
sendo 1 suíte, 2 vagas de garag., 2 sa-
las, D., com armários planejados, coz. 
planejada, área de serviço, D. e WC de 
serviço  R$ 650.000,00 . F: 98372-0000
Jd. Umuarama: Oportunidade - Apto 
2 dorms., locado. R$190.000,00. F: 
98158-3733

Jd. Pau Preto: Oportunidade - Pré-
dio novo, 2 dorm. (1suíte), 2 vagas 
cobertas. AU. 70m². R$360.000,00. 
F: 98158-3733
Jd.Morumbi - 2dorms, sala de estar 
e TV, coz, wc, lavanderia,1 vaga 
de garagem coberta R$138 mil. F:  
98136-7331 CRECI 74.092
Morada do Sol: Apartamento - 2 
dorm, sala, coz, wc, vaga para 1 
carro. Aceita Financiamento, troca 
por casa em salto ou Cardeal. R$ 
220 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Plaza Bella Vista - Apartamento 
na planta: 2 ou 3 dormitórios - 56 
m² ou 67 m², 2 vagas, área de lazer 
completa e varanda gourmet com 
churrasq. A partir de R$20.000,00 
mil Entrada + R$ 800,00 Parce-
la.  UNIDADES LIMITADAS. F: 
Jordão Freitas - (19) 98261-6100 
- Whatsapp

Apto Cecap - R$ 1.300,00, 3 D., 
todos com suíte, sala de estar, 
63m; garag. p/ 1 carro F:98144-9224
Apto (cobertura) - Gran Ville 
(Cecap) - 03 dorms (01 suíte), sala 
ampla, cozinha, AS, garagem desco-
berta para 02 carros, área de lazer 
completa - VENDA R$ 450.000,00 
- LOCAÇÃO R$ 2.100,00 (incluso 
cond.). F: Dalva (19) 99279-6709 
dalva.corretora@hotmail.com
Apto Jd. Hubert -  1 D., sala, coz., 
vaga p/ moto R$ 1.000,00 c/ água, 
luz e iptu incluso F: 3935-1142/ 
99113-7429
Apto prox. ao Centro - ideal para 
comissárias (os) c/ 1 dor, sala, coz., 
WC. R$ 900,00 + Cond + IPTU F: 
3016-2888 Kelly
Apto prox. ao Centro - todo plane-
jado c/ 2 D., sendo 1 ste, sala, coz, 
despensa, WC, uma vaga. 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F: 3016-2888 Kelly

Apto Solar dos Girassóis: 2 dorms, 
1 vaga - R$ 750,00 + cond + IPTU - 
Fone: 19 7813-1316
Apto Spazio Illuminare - c/ 2 D., 
sendo 1 ste, sala, coz, WC, uma 
vaga. 1.100,00 + Cond. + IPTU F: 
3016-2888 Kelly
Centro - Kitnet para locação - R$ 
600,00 + cond - Fone: 19 7813-1316
Centro: 2 dorms(1ste), coz planejada, 
1 vaga - R$ 1100,00 + encargos - 
Fone: 19 7813-1316
Cond. Belvedere - AP0683 - 66,44 
m² - 3 D. (1 st), sala 2 amb., WC, 
cz., varanda gourmet, AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU. 
F: 3392-0333
Cond. Belvedere - AP0704 - 68 m² - 3 
D. (1st), sala 2 amb., varanda gour-
met, cz., WC, AS, 1 vaga garag. R$ 
1.450,00 + IPTU. F: (19) 3392-0333
Cond. Duetto Di Mariah - AP0384 
- 73,14 m² - 3 D. (1 st), WC, lavabo, 
sala, sacada, cz., AS, 2 vaga garag. 
R$ 1.550,00 + Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Cond. Fernanda - AP0694 - 107 m² - 3 
D. c/ armários (1 st), 2 amb., 2 varan-
das, 2 WC, cz. planej., AS, 2 VG. R$ 
1.400,00 + Cond. + IPTU. F: 3392-0333
Cond. Place View – AP0684 - 80 
m² - 3 D. (1 st / arm.), WC, sala 02 
amb.,cz. planej. as, varanda gourmet 
c/ churrasq., 2 vagas garag., 1 vaga 
p/ moto. R$ 2.750,00 + Cond. + IPTU 
F: (19) 3392-0333
Cond. Portal das Flores - AP0601 
- 78 m² - 3 D., sala 2 amb., WC, cz., sa-
cada, AS, 1 vaga garag. R$ 1.300,00 + 
Cond. + IPTU. F: 3392-0333
Cond. Vertentes de Itaici - AP0175 - 
85 m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., sacada, 
WC, cz. c/ gabinete, AS, varanda 
gourmet, 2 vagas garag. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 3392-0333
Cond. Villa das Praças - AP0706 - 55 
m² - 2 D., sala 2 amb., cz. americana 
planej, WC, AS, 1 vagas garag. R$ 
1.300,00 + Cond; + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Jd. Colonial: Excelente salão com. R$ 
1.200,00 F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.   Atrios Imóveis

Cond. Villa das Praças - AP0707 - 
81,85 m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., cz., 
WC, AS, 2 vagas garag. R$ 1.300,00 
+ Cond; + IPTU. F: (19) 3392-0333
Cond. Village Azaléia - AP0656 - 60 
m² - 3 D., sala,  WC, cz. planej., venti-
ladores, 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 + condomínio R$385,00 
(negocia) R$ 1.400,00 F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Jd. Paulista:  2 dorm, sala, coz, wc 
social, área de luz, sem gara (casa 
nova) F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Paulista: Salão Com., área de 
145m², excelente para academia, 
mercado, galpão, etc. Av. Anhan-
gabaú R$ 3.500,00 F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Jd. Paulista: Salão Com., área de 
157m², excelente para academia, 
Igreja, mercado, galpão, etc. Av. 
Anhangabaú R$ 3.800,00 F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. Santiago:  3 dorm, sala coz, wc, 
com vista para a piscina e quadra. 
R$ 1.700,00 Gara p/ 2 autos. (Con-
domínio e água incluso no valor) 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis
Morada do Sol:   2 dorm, wc social, 
sala, coz e lav, gara p/ 21 carro. R$ 
1.000,00 F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios 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 - salão 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
American Park Empresarial - 
GA0044 - Aluga - 1259 m² - Galpão 
Industrial. Entre em contato para mais 
informações. R$ 9.000,00  + IPTU. 
F: 3392-0333
Centro - R$ 1.700,00 - Salão comer-
cial, com 70 m², sendo 1 recepção, 3 
salas, wc e área de serviço, localizado 
no centro da cidade. F. 98372-0000
Centro – Sala comercial com meza-
nino, 1 vaga de estacionamento, 55 
m² R$ 1.700,00 00. F: 7829-3854 / Id 
55*94*16871
Centro – Sala comercial, esquina, 
ótima localização 50 m² R$ 1.550,00. 
F: 7829-3854/ Id 55*94*16871.
Centro - Salão Comercial c/ 120 m², 
wc e mezanino - R$ 2.500,00 + IPTU. 
F: 3935-7666
Centro – Salão comercial, 24 de maio 
100 m² - R$ 5.000,00 00. F: 7829-3854 
/ Id 55*94*16871.
Centro - SL0055 - 40 m² - Possui 
1 WC. R$ 1200,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333

classificados



Salto SP - Bairro Conquista - 
2500m² casa grande e avarandada 
c/ 02 D., diversas árvores frutíferas, 
galinheiro, vista panorâmica do local 
R$ 430.000,00 aceita casa em In-
daiatuba. F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294
Sítio São José: 2000 m² - 1 dorm, 
coz, wc social, piscina, próximo ao Sí-
tio 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 asso-
bradada com 3 suítes (1 máster com 
closet e hidro), lavanderia, cozinha 
projetada, copa, sala, wc’s, varanda, 
garagem coberta, churrasqueira,  
campinho gramado, acabamento 
de primeira jardim e muito mais, AT 
1000m2. F: 3875 0469/ 99751 9921 
creci 65362. Preço R$850.000,00. 
(com fotos para enviar).
Vale do Sol: 1.000 m² - 2 dorm, sala, 
coz, wc social, área de churrasco, 
piscina, em bom acabamento. Aceita 
imóvel de menor valor. R$ 550 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis

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

Distrito industrial: aceita imóveis e 
uma parte em dinheiro R$ 1.250.000. 
F: 3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320. Atrios Imóveis
Jardim Esplanada - Salão Comercial 
c/ 342,5 M², 02 wc e 02 copa em 
cada pavimento - R$ 9.000,00. F: 
3935-7666
Jd. Colonial: Excelente salão com. R$ 
1.200,00. F: 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Paulista: Salão Com., área de 
145m², excelente para academia, mer-
cado, 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 academia, 
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
Marg. Parque Ecológico - R$ 
2.700,00 Escritório comercial, sendo 
1 sala, wc, coz., amplo terreno para 
estacionamento ou operação, com ca-
pacidade para entrada de caminhão. 
F: 98372-0000
Morada do Sol - Espaço comercial, 
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
Salão comercial no Centro 520m² 
R$ 18.000,00. F: 3885-3538/ 98854-
9454
Temos Galpões Indústrias para 
Locação em excelente localização. 
F: 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para 
Locação no Edif. Office Premium. F. 
3016-2888 Kelly
Vende-se - um pet shop com carteira 
de cliente, completo, com toda a in-
fraestrutura. F: 98281-2424 Fernanda
Vila Maria Helena - SL0059 - 200 
m² - copa, 3 WC’s, elevador, quintal, 
entrada lateral, estacionamento. R$ 
5.400,00 + IPTU. F: 3392-0333

Sítio - Indaiatuba(estrada Indaia-
tuba/Itupeva) – 20 alqueires a R$ 
10,00m² frente para rodovia .  F: (19) 
99887-7771

Sítio -Videira – 50.000m² sítio for-
mado com casa de 05 suites, sala 03 
ambientes, lavabo, cozinha com des-
pensa, dependência de empregada, 
piscina e casa de caseiro. AC/  600m². 
R$ 3.000.000,00. F: (19) 99887-7771
Aluga - Cond. Terras de Itaici 
- CH0090 - 1000 m² - Casa semi-
-mobiliada - 3 D. (1 st), sala 2 amb., 
varanda, cz. planej., AS, quintal, poço 
encanado, diversas vagas garag. R$ 
2.200,00 + Cond. + IPTU F. 3392-0333
Área -Videira - AT: 04 Alqueires - R$ 
100,00P/M². F: Dalva (19) 99279-6709 
dalva.corretora@hotmail.com
Cardeal - SP - 1000m² - cercada, 
poço artesiano comunitário a 05 km 
do centro. Documentação: contrato 
de compra e venda R$ 55.000,00 
+ parcelas de R$ 600,00 p/mês. F: 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
Elias Fausto SP - 3.600m² - casa 
nova avarandada de 04 cômodos e 
área de churrasco, galinheiro, jardim, 
poço, luz. Doc: contrato de compra e 
venda. R$ 390.000,00. Aceita casa 
em Indaiatuba. F: 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Elias Fausto: 1124 m² - 1 dorm, 
sala, coz, wc social, piscina de 8X4, 
próximo ao centro, Aceita Casa em 
Indaiatuba. R$ 290 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. Atrios 
Imóveis
Excelente sítio Itaboraí – casa 
sede, 3 lagos, piscina. AT: 20.000m² 
R$ 1.500.000,00. F: 3885-3538/ 
98854-9454
Mosteiro de Itaici – CH0193 - 03 
dor(01 suite), wc, copa, coz, sala, 
piscina, fundos chur, a.s, 01 dor, coz, 
wc e 01 salão. Venda ou troca maior 
ou menor valor – facilita o pagamento. 
AT: 2.500M² AC: 164M². Venda : R$ 
500.000,00  Locação : R$ 2.000,00 
+IPTU. F: 38752215
Mosteiro de Itaici: 1.000 m² - 3 dorm, 
sala, coz, wc social, área de churras-
co, piscina, em bom acabamento. 
Aceita imóvel de menor valor. R$ 750 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis
Recanto Camp. de Viracopos – 
CH0098 – 1429 m² -  Chácara murada 
c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 WC’s 
sociais, escrit., sala 2 amb., cz. pla-
nej., copa, AS, varanda, churrasq., 
fogão à lenha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 650.000,00. 
F. 3392-0333
Recanto Camp. Int. Viracopos - 
Chácara com 1000m² - casa de 04 
cômodos, piscina etc. Troca por casa 
em Indaiatuba R$ 440.000.00. F: 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294   
Vende-se haras – região de Itaici 
100.000m² R$ 37,00 m². F: 3885-
3538/ 98854-9454

Av. Visconde de Indaiatuba – Ter-
reno de amplo (660 m²) cercado em 
esquina, com escritório e 2 salas R$ 
6.000,00. F. 98372-0000
Cardeal - Oportunidade - Misto em 
novo Loteamento Liberado par cons-
truir - 200 m²  R$ 50.000 de entrada e 
parcelas de R$ 970 estuda-se propos-
ta 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: Rafaela 
(19) 98830-6863 rafaelav.imoveis@
hotmail.com
Cond. Montreal Residence - Pronto 
para Construir. A partir de 150 m² - 
R$144.000,00 - EXCELENTE TOPO-
GRAFIA. F: Tadeu - (19) 99648-1177 
/ 93*128785
Condomínio Jardins Do Império - 
Plano Com 150 M² - R$ 110.000,00 
– Contato Romeu. F: 3935-6462
Jardins do Império - Oportunidade 
– terrenos 150M² R$ 95.000,00. F: 
3885-3538/ 98854-9454
Jd Barcelona - Terreno Residencial: 
150 m² - R$ 83.500,00 - Fone: 19 
7813-1316
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 Monte Carlo - Terreno Misto : 
186 m² - R$ 100.000,00- Fone: 19 
7813-1316
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 Veneza - Terreno Residencial 
: 167 m²- R$95.000,00- Fone: 19 
7813-1316
Jd. Barcelona - 150 m², Entrada 
+ Parcelamento. Ótimas Opções. 
LANÇAMENTO! Plantão no Local (Es-
trada do Buru, em frente a Cerâmica 
Shanadu). F: Tadeu - (19) 99648-1177 
/ 93*128785
Jd. Barcelona: lote de 150m². R$ 84 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis
Jd. Bréscia - Terreno de 240m2. Óti-
mo lote, plano na Rua principal. Toda 
infra estrutura feita. As construções 
serão liberadas, conforme loteadora, 
a partir de abril de 2015. R$173.000,00 
a vista ou entrada com transferência 
de 20 prestações de R$3.880,30 
iniciais. F: 3875 0469/ 99751 9921 
creci 65362.
Jd. Colibris: Terreno plano, pronto 
para construir, quadra 18,lote 51. Tel: 
98716-9978 c/ proprietário.

Jd. Colonial – 150m², oportunidade! 
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 Laranja is .  3.000m² . 
R$250.000,00. F: (19) 99887-7771
Jd. Esplanada - Breve lançamento 
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$106.000,00. F: 
Tadeu - (19) 99648-1177 / 93*128785
Jd. Morada do Sol: Lote comercial 
com 3 cômodos, já alugado, na rua 
Silvio Candelo Próximo à rua 80, 
fluxo contínuo, aceita lote residencial 
R$ 205 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Jd. Morada do Sol: Lotes de 125m² 
com ótima topografia, próximo ao 
parque ecológico.
Jd. Paradiso - 03 lotes juntos – 
708m², 550m² e 420m². R$ 800,00 
m². F: (19) 9.9887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² próximo ao 
parque ecológico  R$ 180.000,00. F. 
98372-0000
Jd. Sabias: aceita Carro Moto até 
750 cilindradas + parcelas de R$ 
990,00 R$ 28 mil facilita pagamento F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Atrios Imóveis
Jd. União - Lotes Comerciais e Resi-
denciais - Parte Alta, Infra Completa, 
Pronto para Construir. Próximo a John 
Deere e Toyota  - R$110.000,00 a 
vista (150 m²). F: Jordão Freitas - (19) 
98261-6100 - Whatsapp
Jd. Veneza - PRONTO PARA CONS-
TRUIR - OPORTUNIDADE - Excelen-
te localização - Terreno 170 m² - R$ 
117.000,00 a vista, Aceita Negociação 
(Parte Alta).Parte do Novo Anel Viário. 
F: Jordão Freitas - (19) 98261-6100 
– Whatsapp
Jd. Viena - Condominio Fechado - A 
partir de 200 m². Região Nobre da 
Cidade. Entrada + Parcelamento. A 
Vista R$160.000,00. F: Tadeu - (19) 
99648-1177 / 93*128785

Lançamento Jd. Vila dos Eucaliptos 
Salto: entrada + Parcelas, consul-
te- nos. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Loteamento Monte Carlo – quadra N, 
lote 23, área 150m², lote residencial. 
Terreno escriturado R$ 100 mil pelo 
lote. F. 99720-4160
Maria Dulce - 300 m² - Condomínio 
Fechado, Infra completa, área de lazer 
- Pronto para Construir, Aceita Finan-
ciamento - R$ 235.000,00. F: Jordão 
Freitas - (19) 98261-6100 - Whatsapp
Montreal Residence - Terreno Re-
sidencial: 150 m² - R$ 135.000,00 
- Fone: 19 7813-1316
Morada do Sol - CA02481 - Ter-
reno 250m² casa 1. 02dorm, 02wc, 
sala, coz, a.s, amplo quintal e gara-
gem. Casa 2. Wc, dorm e coz. R$ 
280.000,00. F: 3875-2215/ 99698-
2366 Victor
Morada do Sol: lote 250 m², 2 dor-
mitórios, 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
Mosteiro de Itaici - AT: 2500M² - R$ 
300.000,00. F: Dalva (19) 99279-6709 
dalva.corretora@hotmail.com
Nair Maria – Salto SP - 180m² - R$ 
105.000,00. F: 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Oportunidade para Investidores 
– Lançamento Cond. em Itu AT: 
260m². R$ 108.000,00. F: 3885-3538/ 
98854-9454
Park Real - 150M². R$ 135.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771
Pq. das Bandeiras -   1.000,00 m² 
total R$ 260.000,00. F. 7808-3727
Salto – 1.000m² - Com água e energia, 
próx. à Pista de Motocross e à 600m 
do Pesqueiro Micai – R$75.000,00 
– Aceita carro no negócio. Agende 
uma visita
Salto Jd. Laguna: lote de 170 m², 
aceita Corola ou Honda Civic. R$ 85 
mil. F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320. Atrios Imóveis

Salto – 1000m² – Estrada do Lajeado 
(Concrebase) – Próx. Ao condo-
mínio Zuleika Jabour. OPORTU-
NIDADE – R$85.000,00 –Aceita-
mos carro no negócio. F: 3016- 
1355/99752-2170/99205-4322/99763-
8709/94*2168/94*2166/3935-1372
Salto Jd. panorama: lote de 150 m². 
R$ 90 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. Atrios Imóveis
Terra Magna - AT: 360M² - R$ 
220.000,00 (Permuta imóvel em con-
domínio 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 frente p/ Av. 
Conceição 700m² R$ 1.200.000,00. 
F: 3885-3538/ 98854-9454
Terreno Industrial Vitória Martini 
1000m² R$ 450.000,00. F: 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno Jd. Califórnia – TR00707 - 
250m² c/  casa nos fundos ( 2D, sala, 
coz, WC) Rua Domacir Stocco, 869. 
F. 38752215 Imobiliária
Terrenos - Em loteamentos fechados 
e abertos com entrada de 20% e 
parcelamentos a longo prazo. F: 3875 
0469/ 99751 9921 creci 65362.
Vale das Laranjeiras. 2.300m². R$ 
300.000,00. F: (19) 9.9887-7771
Vila Rica - 150m² R$120mil. F: (19) 
98136-7331 CRECI 74.092

Alugo - 02 cômodos na Rua Pedro 
Gonçalves 1477 - Falar c/ Figueira
Alugo - mesas / cadeiras / freezer e 
caixas térmicas para festas. F: 3801-
2605 / 99783-2900 Mario.
Oportunidade - Vendo casa de ração 
no Jardim Itamaraca, bem localizado, 
loja completa. Valor R$22 mil. F: 3017-
0474 Vanderlei
Vendo - 1 X Box (4G) s/ Kinect. 
R$600 ,00 .  No tebook  I t au tec 
R$600,00. Filmadora digital R$300,00. 
Todos seminovos. F: 98132-2341
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classificados
Vendo - cômoda laqueada, com 
4 gavetas,  0,47x1,27m. Ót imo 
estado. R$230,00. Ferro de pas-
sar á vapor novo, na caixa. Marca 
Black-Deck, modelo com lumina 
red.  R$130,00.  F:  3017-5541/ 
98273-7368
Vendo -  Geladei ra  R$350,00, 
estante cerejeira maciça enta-
lhada, linda! Sala de jantar estilo 
Luiz XV, completa ou peças se-
paradas. 2 buzinas fian e Twist, 
i ta l ianas em ót imo estado.  F: 
99267-7603
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 Profissional; 
Redutores  -  Var ias  Marcas  e 
Modelos - Vendo o Lote (mais 
ou menos);  Máquina de Cortar 
Madeira - Pequeno Porte – Motor 
Monofásico; Máquina para Corte 
de Ferro e/ou Moldura de Cimento 
com Suporte - 0 a 45 graus. Tratar 
c/ Lúcia Foroni. F: (19) 99383-
2261/ 3834-5846
Vendo - Rack, microondas42L, 
forninho elétrico, armário multiu-
so, banheira de bebê, cercadinho 
de bebê e bicicleta motorizada. F: 
38015987 Sandra

Caminhão MB 1313 - carroceria, 
hidráulico, turbo. R$ 48 mil. F: 
99212-0047 C/ Adriano
Monza 89 - álcool 1.8, 4 portas, 
pneus novos,  doc. ok. R$3800,00. 
F: 19 99195-6822 Marcos

Serviços em geral - Ofereço- me 
para trabalhar como Babá, Em-
pregada Doméstica, Faxineira ou  
Auxiliar de Produção. F: 99320-
0365 Silvani



31BMais Expressão



32B Mais Expressão


