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O atleta local Evânio Rodrigues da Silva, de 31 anos, da equipe de supino da Secretaria 
Municipal de Esportes, recebeu uma excelente notícia no começo da semana. Ele teve sua par-
ticipação confirmada Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, que acontecem de 7 a 18 de setembro. 

Já está na Câmara o Pro-
jeto 0016/2016 que define 
os novos valores a serem 
cobrados no Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
aos proprietários de terrenos 
no Jardim dos Sabiás. 

Os alunos de Gastronomia 
da Faculdade Max Planck 
estão em festa. O curso acaba 
de receber nota máxima, 5, na 
avaliação feita pelo Minis-
tério da Educação e Cultura 
(MEC). 

A ONG Turma do Tutty 
realiza hoje, dia 19, das 9h 
às 16 horas, o projeto “Vida 
e Saúde”. O evento ocor-
re na Rua Capitão Alberto 
Mendes Junior, 112, Vila 
Nossa Senhora Aparecida. 

A final da Supercopa Vila 
Avaí, entre Croissant e Cia. e 
Pais e Filhos, marcada para 
às 11 horas de amanhã, dia 
20, será a última partida da 
história da competição, após 
uma ação judicial. 

Segundo um balanço di-
vulgado pela Concessionária 
AB Colinas, o número de aci-
dentes com mortes registrados 
na SP-75 caiu 25% no ano 
passado, quando comparado 
a 2014. 

Os amantes do futebol 
poderão reviver momentos de 
glória das décadas de 70, 80 
e 90. No dia 22 de maio, às 
10 horas, acontece a partida 
beneficente entre ex-jogado-
res de Primavera e Palmerias.

A expectativa é que o movimento aumente na próxima 
semana. Para os consumidores, os valores estão muito alto
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Ovos de chocolate 
têm baixa procura 
no comércio local 

Projeto com novo 
valor do IPTU 
está na Câmara

Gastronomia 
da Max alcança 
nota máxima

‘Vida e Saúde’ 
oferece atividades 
gratuitas hoje

Competição é 
encerrada após 
ação na Justiça 

Acidentes fatais 
na SP-75 têm 
redução em 2015

Palmeiras e 
EC Primavera 
duelam em jogo

Atleta local é cofirmado nas Paralimpíadas Rio 2016

Semana é marcada por protestos contra o Governo 
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02A Mais Expressão

Que se governe mais pelo povo! Você acha que 
o ex-presidente 
Lula pode trazer 
benefícios como 
ministro?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 19 a 25/03

Editorial EnqueteArtigos

Governar mais pelo povo. Essa é uma das atitudes que 
a maioria dos brasileiros espera de Dilma Rousseff, o que 
pouco vem ocorrem nesse segundo e último mandato, 
mesmo sendo uma das promessas tanto da atual presidente 
quanto do ex-presidente Lula em seu mandato.

Tais atitudes contrárias ao que foi prometido e pouco 
cumprido vem revoltando parte dos brasileiros. Como 
resultado, o povo vai às ruas protestar, muitas vezes e 
infelizmente de forma truculenta, mas todos na esperança 
de encontrar uma luz no fim do túnel, tanta para a crise 
financeiro do País, que parece não ter fim, quanto para a 
situação política, que de forma negativa vem manchando 
o cenário nacional. 

Todo protesto, pacífico e democrático, é válido. Entre-
tanto pedir a saída da Dilma da presidência não é a solução. 
Não se pode esquecer que a mesma entrou no cargo de 
forma democrática, inclusive com o voto de vocês brasi-
leiros. Entretanto, que a mesma seja punida pela Justiça se 
for confirmada seu envolvimento em casos de corrupção. 

Tirar por tirar do cargo, que se possa fazer daqui três 
anos, quando ocorrem novas eleições presidenciais. E 
esse é o melhor momento para se analisar quem são os 
envolvidos nos casos de corrupção, quem são os aliados 
da presidente e companhia e, a partir daí e de forma demo-
crática, tirar quem está no poder há 16 anos no comando 
e trazer o que poderia ser um novo recomeço para o País. 

Entretanto, diante de uma crise e de medidas que preci-
sam ser tomadas de forma emergente, a presidente Dilma 
precisa governar mais pelo povo, pelo bem do País, e não 
para atender favores de partidos A ou B. O Brasil precisa 
de mudanças agora, este ano, para não cair no poço. 

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

“Não, tenho certeza que é só 
uma manobra política. Acho que 
o máximo que ele pode fazer lá 
é manipular os outros e roubar 
mais”  - Ivonete Joventino, 43 
anos, funcionária pública

“É complicado responder isso por 
que a forma como ele foi coloca-
do lá prova que foi uma manobra 
política. Difícil acreditar que ele 
fará algo pro bem do povo” - José 
Gonçalves, 71 anos, aposentado

“Sinceramente nesse momento 
eu não acredito em nada, por que 
tudo parece manobra política”  
Eunice da Silva, 34 anos, do lar

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

opinião

“Eu acredito que ele só está assu-
mindo para fugir da Justiça, não 
por que quer ou pode fazer algo” 
- Maria da Glória Domingues 
da Silva, 57 anos, dona de casa

“Duvido, por que tudo que foi 
divulgado até agora, os áudios 
e as provas das investigações, 
mostram que é só uma forma de 
escapar da Justiça” - Anselmo, 
35 anos, técnico em telecomu-
nicações

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-99648-1883 -  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.) 

A mentira pode virar uma verdade
Certa vez, uma jovem foi ter com o bom homem, São Filipe Neri, para confessar 

seus pecados. Ele já conhecia muito bem uma de suas falhas: não que ela fosse má, 
mas costumava falar dos vizinhos, deduzindo histórias sobre eles. Essas histórias 
passavam de boca em boca e acabavam fazendo mal – sem nenhum proveito para 
ninguém.  Minha filha, você age mal falando dos outros; tenho que lhe passar uma 
penitência. Você deverá comprar uma galinha no mercado e depois caminhar para 
fora da cidade. Enquanto for andando, deverá arrancar as penas e ir espalhando-as. 
Não pare até ter depenado completamente a ave. Quando tiver feito isso, volte e me 
conte.Ela pensou com seus botões que era mesmo uma penitência muito singular! 
Mas não objetou. Comprou a galinha, saiu caminhando e arrancando as penas, como 
ele lhe dissera. Depois, voltou e reportou a São Filipe.  –, você completou a primeira 
parte da penitência. Agora vem o resto. – Sim, o que é, padre? – Você deverá voltar 
pelo mesmo caminho e catar todas as penas. – Mas, padre, é impossível! A esta hora, 
o vento já as espalhou em todas as direções. Posso até conseguir algumas, mas não 
todas! – É verdade, minha filha. E não é isso mesmo que acontece com as palavras 
tolas que você deixa sair? Não é verdade que você inventa histórias que vão sendo 
espalhadas por aí, de boca em boca, até ficarem fora do seu alcance? Será que você 
conseguiria segui-las e cancelá-las, se desejasse? – Não, padre. – Então, minha filha, 
quando você sentir vontade de dizer coisas indelicadas sobre seus vizinhos, feche os 
lábios. Não espalhe essas penas, pequenas e maldosas, pelo seu caminho. VISITE O 

SITE  WWW.SIGNATREINAMENTOS.COM.BR  e se torne um 
grande líder. 019-38757898

A solidão
A solidão, seguramente é um dos maiores sofrimentos que experimentamos. Tal 

sofrimento não é exclusividade de pessoas idosas que perderam seu cônjuge ou o 
isolamento imposto pelas   condições de vida. Aliás, uma pessoa pode estar sozinha 
sem, contudo, ser solitária. Solidão não é privilegio de pessoas idosas. Crianças, 
adolescentes e adultos podem vivenciar a solidão. Diferente das dores agudas que 
nos faz procurar ajuda e tratamento, ela se instala devagar, de forma persistente e 
duradoura, caracterizando-se como um sofrimento crônico. Assola nosso ser durante 
muito tempo sem nos causar, no entanto, a impressão de urgência.  

A solidão, nos casos mais graves, pode levar a estados depressivos profundos e, 
ate mesmo, ao suicídio.A tristeza pode ser um sintoma da solidão e desencadear a 
depressão.  Normalmente se medica o estado depressivo sem se levar em conta sua 
origem.   

Uma pessoa pode sentir se só mesmo quando cercada por familiares e demais 
pessoas. Quando respeitada e aceita na sua integridade, mantém sua capacidade 
de adaptação e adequação não havendo necessidade de isolamento. Um exemplo 
de solidão pode ser reconhecido no indivíduo acentuadamente tímido e retraído. 
Timidez e retraimento levam ao isolamento e o isolamento pode levar a solidão. A 

solidão pode ser trazida de vivências passadas, nesses casos a terapia 
regressiva se faz necessária. Procure identificar a emoção envolvida 
no sofrimento, ela é o caminho para a cura.
João Francisco Grecchi Pismel é psicólogo, aromaterapeuta, trabalha com a terapia de 
vivências passadas (regressão de memória). Avaliação gratuita. Agende o seu horário conosco.

Rua Cerqueira Cesar, 1347- Indaiatuba/SP – Centro
Telefones: (19) 38759317 -3318-3507 - Email: atendimentorosashock@gmail.com
Estacionamento gratuito no n-1340 - Site-www.espacorosashock.com

Todo empregado tem direito 
anualmente a um período de férias

Após um ano árduo de trabalho, todos merecem um descanso para a família e para 
o lazer. A vida frenética que todos levamos hoje em dia faz com que a percepção 
do tempo passe rápido e o descanso deixa de ser prioridade, dando lugar a principal 
atividade do nosso dia a dia, que seria o trabalho.

Atentando para isso, o legislador trabalhista prevê na CLT o direito do empregado 
a gozar um período de férias sem prejuízo da sua remuneração. Período este que 
tem como finalidade a recomposição de energias para continuar, eliminando toxinas 
originadas pela fadiga, além de promover o convívio social e familiar.

Para se adquirir o direito as férias, o empregado deve passar pelo período aquisiti-
vo, ou seja, precisa trabalhar 12 meses para adquirir o direito de 30 dias de descanso. 
Algumas faltas durante o período aquisitivo, pode reduzir os 30 dias de férias, como 
por exemplo, quem se ausentou injustificadamente entre 5 e 14 dias terá direito a 
24 dias de férias.

Nesse contexto, há outras situações que faz com que o empregado perca as férias, 
como por exemplo, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por 
mais de 30 dias.

Ainda, cumpre mencionar que é previsto na Constituição Federal, um acréscimo 
na remuneração das férias correspondente a 1/3 delas, ou seja, o empregado que 
receber como salário R$ 1.000,00, terá direito a um acréscimo de R$ 333,33 que 
deverão ser pagos até 2 dias antes de usufruir as férias.

Passado 12 meses de período aquisitivo, o empregador deverá conceder as férias 
dentre os 12 meses subsequentes que se chama período fruitivo, e caso esse período 
não seja respeitado, deverá pagar as férias em dobro ao empregado.

Por fim, o empregado poderá converter 1/3 do período das férias em remuneração, 
vendendo 10 dias para o empregador. Lembrando que as férias são 
devidas tanto na dispensa imotivada como na justa causa se forem 
férias vencidas.
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Indaiatubanos voltam às ruas contra Lula 
na Casa Civil e pedem a saída de Dilma

Aproximadamente 500 
pessoas participaram 
de um ato na noite 

de quinta-feira, dia 17, con-
tra a posse do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
como ministro da Casa Civil. 
O grupo se concentrou no 
estacionamento do Parque 
Ecológico e com bandeiras, 
faixas e cartazes entoaram o 
Hino Nacional e gritos contra 
a corrupção. 

A manifestação pedindo 
o impeachment da presidente 
Dilma Rousseff (PT), que 
aconteceu em Indaiatuba e 
em todo o País no último 
domingo, dia 13, superou 
as expectativas. Segundo os 
organizadores do ato, o espe-
rado era de aproximadamente 
5 mil pessoas, porém pela 
contagem não oficial foram 
cerca de 8 mil. 

A reportagem do Mais 
Expressão entrou em con-
tato com Polícia Militar, que 
divulga os números oficiais, e 
foi informada que o Governo 
não autorizou que as compa-
nhias informassem os dados. 

A passeata começou por 
volta das 10 horas e os ma-
nifestantes caminharam do 
estacionamento do Parque 
Ecológico até o Colégio Ob-
jetivo, retornando ao ponto 
inicial. Essa foi a quarta ma-
nifestação contra o Governo 
Federal em Indaiatuba, sendo 
a primeira de 2016. 

Protesto de domingo reuniu 8 mil pessoas
Segundo um dos líderes 

do movimento, Jamerson 
Rodrigues de Jesus Santos, 
de 30 anos, a adesão acima 
da expectativa foi possível 
por que houve maior mobi-
lização da população. “Os 
brasileiros estão ainda mais 
indignados e cientes do po-
der que têm, de  ir às ruas 
e lutar contra aquilo que os 
está prejudicando. Lutamos 
pelo fim da corrupção e pela 
prisão dos políticos envol-
vidos e não vamos parar até 
conseguirmos isso”, diz. 

De acordo com Jamer-
son, ainda não está definido 
se haverá outra manifesta-
ção e quando será. “Aguar-
damos o desfecho deste ato 
para ver quais os resultados 
teremos, se vamos conse-
guir aquilo que reivindica-
mos. Se vermos que nada foi 
feito, que o clamor das ruas 
não foi ouvido retornamos 
novamente às manifesta-
ções”, acrescenta. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o representante 
do Movimento Brasil Livre 
(MBL) em Indaiatuba dis-
se que mesmo o ato tendo 
sido  convocado de última 
hora, a adesão foi positi-
va. “Não teremos passea-
ta, vamos nos concentrar 
aqui no estacionamento e 
fazer a nossa parte, que é 
lutar para que uma pessoa 
que está sendo acusada de 
corrupção não assuma um 
ministério para fugir da 
Justiça”, salientou. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, a estudante Tha-
lia Sanmartino, de 21 anos, 
conta que essa foi a segunda 
manifestação em que ela foi 
na cidade. “Acho que deve-
mos lutar por nossos direi-
tos e exigir que os políticos 
façam aquilo que se espera 
deles. Fui para pedir o fim 
da corrupção, o fim do uso 
do dinheiro público de forma 
tão imoral. Fui por que não 
quero sentir vergonha de ser 
brasileira”, disse. 

O comerciante Felipe Net-
to Baldino, de 28 anos, revela 
que foi incentivado pelos 
pais, que já tinham estado 
nos outros atos. “Eu confesso 
que nunca liguei muito pra 
política, mas acabei indo para 
acompanhar meus pais e per-
cebi o quanto é importante o 
que fizemos. Mostramos não 
só aos governantes, mas tam-
bém aos outros países, que 
não somos um povo submisso 
e burro”, explica. 

Segundo a dona de casa 
Maria de Lurdes, de 48 anos, 
a posse de Lula é um "tapa 
na cara" do povo brasileiro. 
“Até o momento a presidente 
era só uma péssima adminis-
tradora, agora ela é conivente 
com os crimes dele e isso não 
podemos permitir”, analisa. 
“Sabemos que ele só está 
assumindo o cargo para fugir 
da Justiça, para ter privilégios, 
e isso não pode acontecer”, 
complementa o estudante Le-
andro Cavalcanti, de 22 anos. 

Envolvido no escândalo 

da Lava Jato, o ex-presidente 
Lula havia sido empossado 
como ministro na manhã 
de quinta-feira. No entanto, 
horas depois o juiz federal 
Itagiba Catta Preta Neto, da 
4ª Vara do Distrito Industrial, 
por meio de uma liminar pro-
visória suspendeu a posse. 

A decisão durou até por 
volta das 21 horas, quando 
o presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região 
(TRF-1) Cândido Ribeiro, 
derrubou a decisão. Porém, 
mesmo com a queda da li-
minar, o ex-presidente não 
pode exercer as funções do 

cargo por haver outra deci-
são, na 6ª Vara da Justiça 
Federal no Rio de Janeiro, 
também o suspendendo de 
assumir o cargo. 

Até o fechamento da ma-
téria, a defesa do Governo 
Federal não havia conseguido 
reverter a suspensão. 

ANGELO GOUVÊA

THAISE XAVIER

ANGELO GOUVÊA

Participantes no movimento do final de semana mostraram total apoio a operação Lava Jato

Ato realizado na quinta-feira concentrou-se no estacionamento do Parque Ecológico 

Já nos protestos de domingo, população criticava a possibilidade de Lula tornar-se ministro   
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Gastronomia  da Faculdade Max Planck é avaliada com nota máxima pelo MEC 

THAISE XAVIER
redacao01@maisexpressao.com.br

DESTAQUE

cidade

Organização segue com preparativos 
para 11º Frutos de Indaiá  

O Grupo Mais Ex-
pressão segue a todo 
vapor com os prepa-

rativos para a noite da ceri-
mônia do 11º Troféu Frutos 
de Indaiá, que acontecerá 
no dia 8 de outubro no salão 
social do Indaiatuba Clube. 
A organização do evento 
anunciou que os contratos 
com os fornecedores já estão 
fechados e o projeto que deve 
compor a “noite de gala” 
já está sendo trabalhado. 

Segundo o diretor do Gru-
po, Admilson Redecopa, 
os trabalhos já estão bem 

adiantados. “Tudo está ca-
minhando muito bem. Os 
contratos com os fornecedo-
res e prestadores de serviços 
estão todos fechados e os 
preparativos, como cardápio 
e decoração, serão decididos 
no segundo semestre. Porém 
já temos uma ideia de como 
será, pois tudo é pensado com 
antecedência”, explica. 

Muitas novidades devem 
acontecer este ano e a maioria 
vem sendo guardada a sete 
chaves, como é o caso da 
atração musical que vai em-
balar a grande noite. Redeco-
pa informa que muitos nomes 
estão sendo cotados e que em 
breve deve ser anunciado. “O 

artista que vem para o show 
principal é sempre muito 
aguardado e todos os anos é 
uma surpresa diferente, um 
nome apreciado pelos convi-
dados que é justamente esco-
lhido baseado na preferência 
deles e claro, na agenda do 
artista”, diz. 

Uma das novidades para 
esta edição e já anunciada foi 
com relação à mudança para 
o Indaiatuba Clube, local que 
recebeu o Frutos de Indaiá 
por oito anos. “O Frutos é um 
evento que demanda uma lo-
gística grande e cada edição 
buscamos inovar ainda mais 
e justamente por isso, este 
ano o IC ofereceu condições 

Os alunos de Gastronomia 
da Faculdade Max Planck 
estão em festa. O curso acaba 
de receber nota máxima, 5, na 
avaliação feita pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). 
Com isso, a graduação fica 
entre as cinco melhores de São 
Paulo e entre as 12 do Brasil. 

“Esse é um reconhecimen-
to que estávamos perseguindo 
há muito tempo. A Max tem 
reunido muitos esforços para 
oferecer a melhor qualidade de 
ensino e o resultado comprova 
que nosso investimento foi 
adequado. Somos nota máxi-
ma em Gastronomia, segundo 

melhores para que a festa 
acontecesse”, explica. “Por 
ser um local menos aberto, a 
ideia do projeto é proporcio-
nar um ambiente mais acon-
chegante aos convidados”, 
complementa. 

Para este ano, 120 empre-
sas/empresários foram esco-
lhidos pelos moradores locais 
como os melhores de 2015, 
cada um em seu segmento, 
e terão o privilégio de parti-
cipar de um janta agradável, 
com musical de qualidade e 
ter o nome da sua empresa 
divulgada por todo o Mu-
nicípio após contratação da 
campanha de mídia oferecida 
pelo Grupo Mais Expressão.

avaliação do Ministério, um 
resultado que foi alcançado por 
poucas instituições de excelên-
cia no Brasil”, afirma o diretor 
acadêmico do Grupo Polis, 
José Carlos Pacheco Coimbra. 

O processo de avaliação 
durou cerca de cinco meses. 
Entre outros quesitos, o MEC 
analisou contexto educacional, 
objetivos do curso, perfil do 
egresso, estrutura curricular, 
metodologia e o mercado de 
trabalho. A etapa final contou 
com a visita da equipe de ana-
listas ao campus 1, para veri-
ficação das instalações, corpo 
docente e programa de aulas. 

DIVULGAÇÃO 

ELIANDRO FIGUEIRA

Curso de Gastronomia está entre os cinco melhores de São Paulo

Para este ano, 120 empresas receberão o Troféu Frutos de Indaiá

Segundo o coordenador 
do curso, professor Caio 
Henriques Nunes, a nota 
máxima é fruto de um intenso 
trabalho de equipe e de uma 
gestão educacional ágil e 
eficiente. “Houve envolvi-
mento de todos no processo, 
desde corpo docente, alunos, 
administrativo e diretoria da 
Faculdade. Aliás, esse é um 
grande diferencial. Temos 
acesso facilitado à direção 
que nos atende prontamente 
em tudo o que precisamos. 
Dessa forma, não precisa-
mos fazer nada em função 
do MEC, porque o curso já 

estava estruturado com tudo 
de melhor”, garante. 

O curso de Gastronomia 
está em seu 3º ano de ati-
vidades. Além de 50% de 
aulas práticas, compromisso 
da Faculdade Max Planck, a 
graduação oferece ao aluno 
laboratórios modernos e equi-
pados, além de corpo docente 
qualificado. O objetivo é for-
mar profissionais capazes de 
planejar, gerenciar e operacio-
nalizar produções culinárias 
para atuação em empresas 
de hospedagem, restaurantes, 
clubes, catering, bufês, entre 
outros.

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!
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Três equipes do Colégio Objetivo competem na fase nacional do Torneio de Robótica FLL

Rio Jundiaí sobe quase 4m em Itaici
cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

De acordo com a Defesa 
Civil de Indaiatuba, o 
Rio Jundiaí chegou a 

ficar 3,7 metros acima do seu 
nível normal na sexta-feira, 
dia 11. Na ocasião, o trecho 
que passa por Indaiatuba trans-
bordou e deixou algumas pes-
soas ilhadas no Condomínio 
Mosteiros de Itaici. A vazão 
do rio aumentou em 10 vezes, 
passando de 1,5 mil litros por 
minuto para 15 mil.  

A reportagem esteve no 
local e presenciou várias ruas 
alagadas, além do trabalho 
do Corpo de Bombeiros no 
“resgate” a cinco pessoas. A 
Defesa chegou a emitir um 
alerta sobre a possível interdi-
ção da ponte do bairro Itaici, 
porém confirmou esta semana 
que acabou não sendo preciso. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão na sexta-feira, o 
coordenador da Defesa Civil, 

Paulo César Feijão, informou 
que caso chovesse mais pode-
ria ser necessário a retirada de 
mais famílias de suas casas, 
como medida de prevenção. 
No entanto, o órgão informou 
na semana que a ação não foi 
necessária e como não choveu 
as pessoas puderam retornar 

para casa no fim do mesmo dia. 
Nesta terça-feira, dia 15, a 

reportagem retornou ao local e 
constatou que o trecho do rio 
já havia retornado ao normal, 
assim como as ruas antes ala-
gadas. Segundo a dona de casa 
Sirlene de Castro Santos, de 48 
anos, essa foi a maior enchente 

As equipes Bazinga, 
Kaboom e Shazam do  Co-
légio Objetivo Indaiatu-
ba participarão da etapa 
nacional do Torneio de 
Robótica FLL 2016 que 
será realizada no próximo 
fim de semana, de 18 a 20 
de março, em Brasília. Ao 
todo 77 equipes de diver-
sas regiões do Brasil estão 
classificadas para participar 
da disputa, organizada pelo 
Sesi.

A temporada 2015/2016 
da FLL propõe, além do de-
safio do robô, que as equi-
pes desenvolvam pesquisas 
que apresentem soluções 

que ela presenciou desde que 
mora no condomínio. “Vivo 
aqui há mais de 10 anos e 
dessa vez assustou muito, 
não precisei sair de casa, mas 
ficamos preocupados com as 
casas mais próximas das ruas 
alagadas”, diz. 

Já a doméstica Luciana Xa-

INFORME PUBLICITÁRIO

para a coleta, a separação, a 
reutilização e o manejo inte-
ligente do lixo. 

A equipe Bazinga, com-
posta por 7 alunos do Ensino 
Médio do Objetivo Indaiatu-
ba, e que conquistou o troféu 
Jugdes Awards, no Mundial 
FLL da Austrália no ano 
passado, desenvolveu um 
aplicativo para que a popula-
ção auxilie o poder público a 
manter a cidade limpa. Diante 
de uma situação de descarte de 
lixo indevido, o próprio cida-
dão fotografa a irregularidade, 
classifica a quantidade de lixo, 
o aplicativo localiza no mapa 
e gera uma lista de prioridades 

para a prefeitura, agilizando o 
processo de limpeza. 

A equipe Kaboom, forma-
da por 6 alunos do Fundamen-
tal 2, descobriu que muitas 
vezes as pessoas jogam o lixo 
no chão porque não encontram 
lixeiras próximas a elas. Para 
resolver esse problema a Ka-
boom criou um aplicativo que 
localiza a pessoa e a lixeira 
mais próxima. 

A pesquisa da equipe Sha-
zam, formada por 8 alunos 
do Fundamental 2, criou um 
aplicativo para fazer o descar-
te correto do óleo. Se houver 
mais de 10 litros de óleo para 
descartar, basta clicar no ícone 

da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) para que os funcio-
nários recolham o produto. 
Abaixo de dez litros, é só 
acessar o mapa da cidade e 
escolher o Ecoponto mais pró-
ximo para descarte. A equipe 
já protocolou na Prefeitura o 
pedido para a instalação de 
um Ecoponto para coleta de 
óleo no Colégio e apresentará 
o protótipo do aplicativo, caso 
a Semurb se interesse em 
utilizá-lo.

“Sabemos que não vai ser 
fácil, porque o nível do Tor-
neio Nacional é extremamente 
alto. Por isso reformulamos 

algumas estratégias, tanto 
para a mesa quanto para a pes-
quisa, para tentar, quem sabe 
conseguir uma vaga para o 

internacional. Estão todos 
muito motivados”, comen-
ta o professor e técnico das 
equipes, Leandro Mathias.

Competição reunirá 77 equipes de diversas regiões do Brasil

D
IVULG

AÇÃO

vier da Silva, de 42 anos, conta 
que passou a noite na casa das 
irmãs no bairro Monte Verde. 
“Vi pessoas sendo retiradas 
de bote e preferi não arriscar. 
Voltei no sábado e estava bem 
melhor”, conta. 

Na sexta-feira diversos 
moradores ao Mais Expres-

são que essa não é a primeira 
enchente que acontece no lo-
cal. A reportagem questionou 
a Prefeitura sobre quais obras 
e projetos existem para o local, 
para solucionar o problema, 
porém até o fechamento desta 
edição não houve um retorno 
do Executivo.

Segundo a Defesa Civil do Município, a vazão do Rio Jundiaí subiu 10 vezes, passando de 1,5 mil litros por minuto para 15 mil na última sexta-feira 

THAISE XAVIER
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Projeto prevê aumento de 
11% no salário dos servidores 

Município cria Comissão para Integração de Serviço 
de Ginecologia e Obstetrícia da Rede Pública e Haoc

PROPOSTA SAÚDE 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Novo Projeto de Lei com valor corrigido 
do IPTU dos Sabiás já está na Câmara 

Já está na Câmara o Proje-
to 0016/2016 que define 
os novos valores a serem 

cobrados no Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
aos proprietários de terrenos 
no Jardim dos Sabiás. O valor 
venal do metro quadrado dos 
lotes estava R$ 63,79 mais 
caro do que realmente deveria 
ser. Agora, após a mudança e 
aprovação do PL, a data de 
pagamento deve ser no dia 
20 de abril.

O Projeto foi protocolado 
na Câmara no último dia 11 
(sexta-feira), está nas Comis-
sões, e deve entrar em votação 
na próxima segunda-feira, 
dia 21. 

No antigo projeto que defi-
nia o valor venal de oito novos 
loteamentos na cidade, apro-
vado no final do ano passado, 
o valor do metro quadrado no 
Sabiás era de R$ 150. Já no 
novo PL enviado à Câmara, 
esse valor cai para R$ 81,21 
o metro quadrado. 

Segundo a Prefeitura, para 

se chegar ao valor do IPTU, 
foi conservado o valor de 
2015 com a correção da Ufesp 
2016. Como cálculo, é feito o 
metro quadrado multiplicado 
pela área de acordo com uma 
fórmula específica, onde se 
obtém o valor venal do terre-
no. Aplicando-se 2% sobre o 
valor obtido, tem-se o valor 
do imposto.

Com a confusão, a Prefei-
tura emitiu 1.463 carnês de 
IPTU no valor de R$ 525,13, 
com acréscimo de 221,77% 
quando comparado com o 
valor do imposto do ano pas-
sado, que chegou a R$ 158,28.

A Prefeitura informou que 
os IPTUs foram lançados com 
valores errados por conta de 
um “problema” técnico. Com 

A Prefeitura encaminhou à 
Câmara Municipal Projeto de 
Lei que estabelece em 11% o 
índice de reajuste de venci-
mento dos servidores públicos 
da administração direta, das 
autarquias e fundações do 
município. De acordo com a 
propositura, este patamar foi 
apontado após avaliação das 
medições inflacionárias desde 
o último reajuste concedido, 
datado de fevereiro de 2015, 
englobando a média do IPCA-
-IBGE, IGP-M e UFESP, 
além das negociações com 
as entidades representantes 
do funcionalismo público. 
Também foram consideradas 
a correção dos tributos muni-
cipais pela UFESP e a previ-
são com despesas de pessoal 
constantes na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orça-
mentária Anual para o exercí-
cio de 2016. O mesmo índice 
de reajuste será aplicado ao 
valor do cartão alimentação, 
cesta básica e licença prêmio. 
O Projeto de Lei propõe ainda 

Foi instituída durante 
a semana a Comissão Per-
manente para Integração 
do Serviço de Ginecologia 
e Obstetrícia da Rede Pú-
blica de Saúde e Hospital 
Augusto Oliveira Camargo 
(Haoc). 

O Decreto 12.697, que 
traz o ato, será publicado 
na edição de 18 de março 
da Imprensa Oficia l  do 
Município. Caberá a co-
missão definir o fluxo de 
atendimento à gestante e 
parturiente de acordo com 
os preceitos do SUS no 
quesito da Humanização 
do Parto e do Nascimento e 
conforme linhas de cuida-
do da puérpera e gestante 
do Ministério da Saúde. 
Também deverá instituir 
plano de Avaliação e Re-
visão periódica dos proto-
colos implantados para o 
atendimento, bem como do 
fluxo de referência e contra 

base em informações da Se-
cretaria Municipal de Planeja-
mento Urbano e Engenharia, 
a Assessoria de Comunicação 
Social explicou que existe 
uma relação de loteamentos 
que estão em processo de 
aprovação e, por engano, 
teria sido digitado o nome 
de um loteamento que ainda 
não estava com infraestrutura 

que se altere de 20% para 40% 
sobre o valor do vencimento a 
gratificação pela execução de 
trabalho noturno dos Guardas 
Civis, compreendido entre 22h 
e 5h. O documento ressalta em 
complemento que foi determi-
nado aos órgãos competentes 
que fizessem esforços junto 
ao orçamento para pelo menos 
recompor os vencimentos de 
acordo com os índices utiliza-
dos para o reajuste da maioria 
dos produtos e serviços, sem 
prejuízo dos ganhos financei-
ros decorrentes da promoção 
e progressão dos servidores 
municipais. 

O reajuste anual do venci-
mento dos servidores públicos 
municipais está previsto no ar-
tigo 11 da Lei Complementar 
nº 11, de 14 de dezembro de 
2010, em que houve proposta 
de alteração para o mês de 
março para a revisão geral da 
remuneração dos servidores, 
em cumprimento ao preceito 
constante do inciso X da Cons-
tituição Federal.

referência; implementação 
e promoção da Educação 
Continuada; realização de 
suporte a equipes interdis-
ciplinares com o intuito de 
ampliar o campo de atua-
ção e qualificar suas ações 
(matriciamento); avaliação 
da necessidade de implan-
tação de Novos Serviços 
e avaliação e seguimento 
dos  r e su l t ados  ob t idos 
e informações colhidas. 
Conforme o  Decre to ,  a 
Comissão deverá reunir-se 
mensalmente, reportando 
os relatórios à Secretaria 
Municipal de Saúde e ao 
Conselho Municipal  de 
Saúde. Lembrando que a 
participação na Comissão 
Permanente para Integra-
ção do Serviço de Gine-
cologia e Obstetrícia da 
Rede Pública de Saúde e 
Hospital Augusto Oliveira 
Camargo (HAOC) não será 
remunerada.

pronta. 
Na ocasião, a Prefeitura 

considerou que o loteamento 
já possuía melhorias como 
água, esgoto, guias, sarjetas e 
iluminação. Entretanto, com 
base em contrato, tais melho-
rias ficarão prontas em junho 
deste ano.  

Segundo ainda o Exe-
cutivo, as vistorias técnicas 

Confira os integrantes da Comissão 
Representantes do Conselho Municipal de Saúde:
Luiz Medeiros e Maria Terezinha Miqueleti.

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
José Roberto Stefani; Graziela Drigo Bossolan Garcia; Lucilene 
Codato Pereira; Maria de Fátima Xavier Simoni Maia; Thais 
Wilmers Perini e Henrique Vergueiro da Silva.

Representantes do Hospital Augusto de Oliveira Camargo:
José Carlos Ribeiro Motta Filho; Ana Carolina P. Almeida; 
Mário Hiroshi e Ângela Maria Azevedo.

foram feitas pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
e pelas secretarias municipais 
de Obras e Vias Públicas e de 
Urbanismo, na instalação da 
rede de água e esgotos, gale-
rias pluviais, pavimentação, 
entre outros.

Mesmo após o equívoco, a 
Prefeitura informou que não 
foi constatada a necessidade 
de abertura de processo ad-
ministrativo. 

Pagamentos 
Mesmo com o pagamento 

da cota única ou primeira 
parcela prevista para este 
mês, 60 proprietários fizeram 
a quitação do imposto de for-
ma antecipada. Dessa forma, 
segundo a Prefeitura, os con-
tribuintes que já efetuaram o 
pagamento em cota única, de-
verão entrar com o pedido de 
restituição do valor e aqueles 
que pagaram a parcela devem 
pedir o abatimento no valor 
corrigido, os pedidos devem 
ser feitos no Protocolo da 
Prefeitura sem qualquer ônus. 
Entretanto, tal ressarcimento 
pode “demorar” até 20 dias. 

REPRODUÇÃO

Valor venal do metro quadrado do terreno estava R$ 63,79 mais caro que o correto

ARQUIVO

Comissão emitirá relatórios mensais à Secretaria de Saúde e 
ao Conselho Municipal de Saúde
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Projeto 'Saúde e Vida' acontece 
hoje com atividades gratuitas 

cidade

THAISE XAVIER
redacao01@maisexpressao.com.br

Comerciantes relatam baixa 
procura por ovos de Páscoa 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

CONSCIENTIZAÇÃO 

A pouco mais de uma 
semana da Páscoa, 
comemorada no do-

mingo, dia 27, a baixa procura 
pelos tradicionais ovos de 
chocolate tem preocupado os 
comerciantes locais. Alguns 
afirmam que a queda já era 
prevista, mas está sendo bem 
maior do que o aguardado. 
Entre os consumidores, o mo-
tivo para evitar a compra do 
produto foi unânime: o preço. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa dos Super-
mercados Pague Menos, este 
ano a indústria aumentou os 
preços dos ovos entre 8% e 
10% e o valor foi repassado 
ao consumidor final. Mesmo 
assim, a rede afirma que o nú-
mero de unidades à venda este 
ano é o mesmo que em 2015. 

A situação se repete no 
Miranda Supermercados. De 
acordo com o gerente da uni-
dade, Orlei Olivo, a expectati-
va era que houvesse uma que-
da na procura, 
mas não tanto. 
“Compramos o 
mesmo número 
que no ano pas-
sado, mas não 
imaginávamos 
que seria tão 
fraco. Estamos 
na esperança 
que na próxima 
semana, quan-
do estivermos mais próximos 
da Páscoa, ocorra uma me-
lhora”, diz. 

Entre os consumidores a 
baixa procura pelos chocola-
tes deve-se ao alto preço do 

produto. Segundo a dona de 
casa Lucinda Mariano, de 50 
anos, os preços são abusivos. 
“O ovo é para ser uma coisa 
simbólica, mas tem opções 
que custam quase R$ 60, é 

muito caro. Lá 
em casa tenho 
três netos, ima-
gina o quanto 
não sai no fim 
da conta”, re-
clama. 

Já para a se-
cretária Cris-
tiane Meire do 
Conti, de 35 
anos, a saída 

será comprar depois que pas-
sar a data. “Geralmente tem 
promoções, principalmente 
com aqueles ovos que que-
braram. Então devo comprar 
depois e isso se o preço tiver 

justo, por que do jeito que está 
não tem condições”, conta. 

O mecânico Luciano Fer-
reira, de 38 anos, explica que 
desde o ano passado adotou 
outra “tática” em casa para 
poder dar os ovos de choco-
late aos filhos. “Comprei as 
barras e nós mesmos fizemos 
os ovos. Além de muito mais 
econômico, foi um momento 
divertido, familiar, que é 
o que realmente importa”, 
salienta. 

Caseiros
Além dos comércios, 

quem também relata uma 
queda nas vendas são os pro-
dutores caseiros, que aprovei-
tam essa data para conseguir 
uma renda extra. 

A estudante Maria Clara 
dos Santos, de 25 anos, conta 

A Organização Não Gover-
namental (ONG) Turma do Tutty 
realiza hoje, dia 19, das 9h às 16 
horas, mais uma edição do Proje-
to "Saúde e Vida". O evento tem 
por objetivo promover atividades 
recreativas e ações para toda a 
família. Gratuito a população, o 
"Saúde e Vida" acontece na Rua 
Capitão Alberto Mendes Junior, 
112, no espaço do antigo Super-
mercado Pironi, na Vila Nossa 
Senhora Aparecida.

Segundo os organizadores, os 
visitantes poderão fazer exames 
de vista e comprar óculos a preço 
de fábrica; realizar atendimento 
com advogados e engenheiros; 
passar por avaliação física com 
profissionais; medir a pressão 
arterial e a glicemia; ter orienta-
ção para o desenvolvimento de 
currículos e outras atividades, 
totalmente gratuitas.

As famílias poderão ainda 
se divertir com a feira de livros, 
adotar um animal na feira de 
adoção e fazer a festa no espaço 
Kids, com desenho e pintura de 
rosto, barraca de pipoca e muito 
mais. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o fundador e presidente 
da Turma do Tutty, Antônio Her-
rera, adianta que ainda haverá um 
bazar beneficente com produtos a 
partir de R$ 1. “Toda a renda ad-
quirida nesse bazar será revertida 
para os projetos do nosso grupo, 
que tem como missão realizar 
ações para ajudar a população. 

que faz ovos de chocolate 
há três anos e atualmente o 
movimento está bem baixo. 
“Minha margem de lucro 
não é muito grande, pois se 
não meu preço não fica com-
petitivo com os valores dos 
supermercados, e por isso 
ganho pela quantidade. Mas 
este ano tive um número de 
pedidos bem inferior, cerca 
de 50% a menos com relação 
a 2015”, relata. 

Já a doméstica Ana Paula 
de Oliveira, de 31 anos, con-
ta que a estratégia tem sido 
os ovos mais simples. “Na 
última Páscoa vendi muito o 
ovo de colher, que tinha um 
preço mais alto por que era 
bem recheado. Mas este ano 
optei pelos ovos mais simples 
e baratos, o que tem me aju-
dado”, diz. 

São coisas simples, mas que 
ajudam quem precisa como um 
corte de cabelo gratuito, um exa-
me de vista e muito mais”, diz. O 
projeto terá também o apoio da 
Igreja do Nazareno. 

Herrera conta que a expec-
tativa para o Saúde e Vida é 
grande, assim como em todas 
as outras ações realizadas pela 
Turma do Tutty. “Todos os nos-
sos eventos contam com apoio 
e participação da população e 
temos certeza que esse não será 
diferente. Todas as ações são 
realizadas com muito esforço e 
carinho, e na maioria das vezes 
é tudo que essas famílias preci-
sam e não possuem, como uma 
consulta com um advogado, 
auxílio com um currículo ou uma 
consulta médica”, explica. 

Ajuda
A Turma do Tutty foi criada 

há 10 anos com o intuito de arre-
cadar e distribuir brinquedos para 
crianças carentes de Indaiatuba 
e região. “Fundei o projeto, que 
hoje conta com vários apoiadores 
e voluntários, inspirada na minha 
vida que sempre foi muito difícil. 
Como contei com muitas pessoas 
que me ajudaram, senti a necessi-
dade de ser esse apoio para outras 
pessoas em dificuldades”, conta 
Herrera. 

Mais ações do grupo podem 
ser conferidas na página do Face-
book/turmadotutty e informações 
pelo telefone 9.8118-4990. 

THAISE XAVIER

Com o preço lá em cima, consumidores usam a criatividade para não passar a Páscoa sem chocolate

DIVULGAÇÃO

Grupo foi fundado há 10 anos e realiza ações mensais

“Comprei as barras e 
nós mesmos fizemos os 

ovos. Além de muito 
mais econômico, foi 

um momento divertido, 
familiar, que é o que 
realmente importa”

Luciano Ferreira, 
mecânico
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Colégio Montreal oferece aulas de inglês em parceria com o Yázigi 
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redacao01@maisexpressao.com.br

especial Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

McQueen Embelezamento Automotivo 
impõe método de melhoria contínua 

INFORME PUBLICITÁRIO

A crise hídrica que as-
solou todo o Estado 
de São Paulo, seguida 

da crise econômica, deixaram 
os consumidores apreensivos 
e a medida foi cortar gastos. 
Nesse momento, sobreviver no 
mercado dependia não só de 
muito trabalho, mas de criativi-
dade e experiência em situações 
difíceis. 

E mesmo em um cenário ad-
verso o McQueen, especialista 
em embelezamento automotivo, 
conseguiu se destacar. Segundo 
o proprietário Robson Fernando 
Zanchetta, a saída foi implantar 
o método japonês conhecido 
como Kaizen, que tem como 
filosofia a melhoria contínua. 
“É um método que trouxe dos 
meus 15 anos de trabalho na 
Toyota, apliquei no McQueen 
e foi primordial para que ele 

No mundo globalizado, ter 
proficiência na língua inglesa 
já deixou de ser um diferencial 
para ser um requisito básico. 
Estudos já demonstraram que 
quanto mais cedo o indivíduo 
é estimulado a aprender outro 
idioma, mais rápido e melhor 
será o resultado.

Diante dessa realidade, no 
Colégio Montreal o ensino 
forte da língua inglesa sempre 
foi prioridade e por isso oferece 
aulas diferenciadas e com carga 
horária maior do que a exigida 
por lei. 

No Colégio Montreal os 
alunos têm contato com o inglês 
a partir dos 3 anos de idade, na 
Educação Infantil. De acordo 
com a professora de inglês, 
Alexandra Rigorini Garcia, a 
criança bilíngue se desenvolve 
mais que as outras que falam 
apenas a língua materna. Ela 
garante que o aprendizado de 
uma segunda língua, ainda na 
infância, favorece a concen-
tração e desenvolve melhor 
as habilidades para resolução 
de problemas. “Isso acontece 
porque as crianças entram em 

contato não somente com uma 
nova língua, mas também, 
imergem num mundo de cultura 
e hábitos diferentes, tradições, 
literatura e histórias. Quanto 
mais conhecimento a criança 
possui, mais desenvolvido será 
seu raciocínio, tornando-se 
assim, mais criativa, flexível 
e mais aberta ao mundo e seu 
meio”, afirma a professora.

Devido à parceria firmada 
no ano passado com a escola de 
idiomas Yázigi Indaiatuba, os 
alunos têm aulas com professo-
res do Yázigi, dentro do horário 

normal de aula, que seguem 
a matriz curricular de padrão 
internacional, com referência 
ao Marco Comum Europeu. A 
partir do Ensino Fundamental 
II as turmas são formadas de 
acordo com o perfil da idade 
e nível linguístico dos alunos. 
No Fundamental I são duas 
aulas semanais, enquanto que 
no Fundamental II e no Ensino 
Médio são 4 aulas semanais. 
Outro diferencial oferecido por 
essa parceria é o certificado de 
conclusão que os alunos rece-
berão no final do curso.

continuasse crescendo mesmo 
com a situação que passamos”, 
diz. “Posso dizer que isso nos 
auxiliou nesse período, princi-
palmente na crise hídrica, onde 
nos adaptamos às mudanças 
para evitar o desperdício e tra-
balhar de maneira que não afete 
o meio ambiente”, completa. 

Para o Kaizen, é sempre 
possível fazer algo melhor e 
nenhum dia deve passar sem 
que alguma melhoria tenha 
sido implantada. Ao implantar 
a filosofia, o objetivo é diminuir 
os desperdícios e aumentar os 
resultados. O modo de gestão 
deu certo e hoje o McQueen é 
uma das empresas mais requi-
sitadas no setor. 

Prestes a completar quatro 
anos no mercado, o McQueen é 
especialista em lavagens gerais, 
lavagem de motor e chassis, 
polimentos, cristalização, poli-
mento 3M, vitrificação, tribond, 
higienização de bancos de cou-

ro e de tecido, revitalização de 
faróis, cristalização de para bri-
sas, remoção de ruídos e todos 
os tipos de enceramento 3M. 

Segundo Zanchetta, outra 
filosofia adotada na empresa 
foi a busca por uma equipe 
com experiente. “Colaborado-
res qualificados passam mais 
credibilidade e elevam o nome 
da empresa, por isso é algo 
que priorizamos é o nosso 
grande diferencial. Além do 
atendimento e da qualidade dos 
nossos serviços, que acabam 
atraindo ainda mais clientes, 
vindo através de indicações de 
outras pessoas que gostaram 
do nosso resultado e indicam 
aos amigos e conhecidos”, 
acrescenta. 

Para conhecer mais dos 
serviços do McQueen basta ir 
até a unidade, localizada na Rua 
Adélia Casagrande Bertolotti, 
428, no Jardim do Vale, e/ou 
pelo telefone 3329-6491. McQueen está localizado na Rua Adélia Casagrande Bertolotti, 428, no Jardim do Vale

Aulas de inglês no Montreal começa a partir dos 3 anos 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Lotérica localizada em supermercado é furtada

Dois são presos com 
entorpecentes na cueca 

Polícia Civil de Indaiatuba 
recebe armas e viatura 

CRIME 

TRÁFICO

REFORÇO 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br políciaClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Acidentes fatais na Rodovia 
Santos Dumont caem 25%

Segundo um balanço di-
vulgado pela Conces-
sionária AB Colinas, 

o número de acidentes com 
mortes registrados na Rodo-
via Santos Dumont (SP-75) 
caiu 25% no ano passado, 
com relação a 2014. Foram 
seis vítimas fatais em 2015 
contra oito no ano anterior. 

Outra queda foi regis-
trada também no número 
de acidentes gerais, 11% no 
comparativo dos anos, com 
303 acidentes em 2014 e 270 
em 2015.  

De acordo com a conces-
sionária, os motivos para a 
queda dos números é que 
houve um investimento maior 
na conscientização dos usuá-
rios por meio das campanhas 
do Plano de Redução de Aci-
dentes (PRA). Além disso, a 
empresa afirmou que a área 

de operações atuou em ações 
como a retirada de andarilhos 
das rodovias, a fim de evitar 
os atropelamentos e no apoio 
às ações de fiscalização da 
Polícia Militar Rodoviária.

Para o diretor-executivo 
da AB Colinas, Claudio Tai-
ra, as ações de educação 
realizadas nas vias são im-
portantes ferramentas para 
obter estes resultados. “Isso 
incentiva o usuário a também 
tomar ações que contribu-
am com a redução destes 
números. Ele se torna um 
agente ativo neste cenário”, 
esclarece. “Focamos muito 
na prevenção para que isso 
gere resultados por si só e no 
trabalho com os pedestres, 
que estão cada vez em maior 
número nas rodovias.”

Já em todas as rodovias 
administradas pela Conces-
sionária a redução geral foi 
no número de acidentes foi 
17%. Enquanto o ano de 2014 

Uma lotérica localizada 
num supermercado da ci-
dade, na Avenida Concei-
ção, foi furtada na tarde de 
domingo, dia 13. Segundo 
informações  da  Pol íc ia 
Militar, as viaturas foram 
acionadas até o local, mas 

Nos últimos dias a Guarda 
Civil de Indaiatuba realizou a 
prisão de dois jovens por tráfi-
co de drogas e, nos dois casos, 
os suspeitos esconderam os 
entorpecentes na cueca. A pri-
meira ocorrência aconteceu na 
quarta-feira, dia 19, e prendeu 
um jovem de 19 anos. Já no 
sábado, dia 12, o detido foi 
um homem de 20 anos. 

Segundo as informações 
da primeira ocorrência, que se 
deu no bairro Cecap, o jovem 
foi abordado após atitude sus-
peita, na qual tentava escon-
der algo atrás de uma árvore. 

Em revista pessoal, foram 
localizadas 19 porções de 
crack e 10 de cocaína dentro 
da cueca do traficante e, no 
bolso da bermuda, mais R$ 
17 e um aparelho celular. Na 
árvore onde ele estava mexen-
do havia mais 51 porções de 
cocaína. 

Diante das evidências, o 
homem confessou o delito 
e informou que seu turno 
de trabalho era das 19h às 3 
horas, e que sua remuneração 
era feita em entorpecentes. 

O Setor de Investigações 
Gerais (SIG) da Polícia Ci-
vil recebeu na manhã desta 
quinta-feira, dia 17, uma nova 
viatura e três armas calibre 12 
para equipar o efetivo. Os in-
vestimentos são provenientes 
do Governo do Estado e de-
vem começar a ser utilizados 

houve 3.111 acidentes, o ano 
passado contabilizou 2.585. 

No número de acidentes 
sem vítimas a queda foi de 
22% (de 1.940 para 1.514) 
e em acidentes com vítimas, 
9% (de 1.106 para 1.013). 
Em número de acidentes com 
vítimas fatais, a redução foi 
de 11% (de 65 em 2014 para 
58 em 2015) e, no número 
de vítimas fatais, 6% (de 70 
para 66).  

Ainda de acordo com o 
balanço, a concessionária in-
vestiu em diversos trabalhos, 
atualmente já finalizados, e 
outros ainda em andamento, 
como as duplicações ocor-
ridas na Rodovia Antônio 
Romano Schincariol, a SP-
127, em Cerquilho e Tatuí (do 
km 91 ao km 97 e do km 98 
ao km 105); duplicações da 
Rodovia Marechal Rondon, a 
SP-300 em Porto Feliz (do km 
133 ao km 136 e do km 140 
ao km 144); implantação de 

nenhum suspeito foi loca-
lizado. A estimativa é que 
os ladrões tenham levado 
aproximadamente R$ 40 
mil. 

A reportagem do Mais 
Expressão entrou em con-
tato com a assessoria da 

Já na Delegacia, o indiciado 
apresentou outra versão, di-
zendo que as 10 porções de 
cocaína eram para consumo 
próprio e as 19 unidades de 
crack estavam sendo guar-
dadas para um amigo. Após 
ouvir as versões, a autoridade 
de plantão determinou por 
sua prisão. 

Já no sábado, a equipe fa-
zia patrulhamento preventivo 
quando um jovem 

iniciou fuga de bicicleta 
pela contramão da rua, mas foi 
detido alguns metros depois 
pelos guardas. 

Em busca pessoal, foram 
encontradas 50 unidades de 
cocaína e em conversa o 
mesmo confessou que havia 
mais entorpecente em sua 
residência. No imóvel foram 
localizadas mais 251 porções 
de cocaína e 50 unidades de 
crack, além de uma munição 
de calibre 32. 

Tudo foi conduzido à De-
legacia de Polícia, onde a 
autoridade de plantão ratificou 
a voz de prisão em flagrante 
do suspeito. 

faixas adicionais na Rodovia 
Presidente Castello Branco, 
a SP-280, em Boituva (do 
km 110 ao km 122) e recape-
amento entre Jundiaí e Tietê 
na SP-300 e de Piracicaba a 
Tatuí na SP-127.

2016
Já em 2016, até o balanço 

dessa sexta-feira, dia 18, uma 
vítima fatal por acidente de 
trânsito havia sido registrada 
no trecho de Indaiatuba da 
Rodovia SP-75. A técnica em 
enfermagem Jéssica Rocha da 
Silva, de 24 anos, trafegava 
na garupa de uma moto na 
noite de sábado, dia 5, quando 
colidiu contra a traseira de 
outra motocicleta. 

Os homens que conduziam 
as motocicletas envolvidas no 
acidente e a jovem foram so-
corridos ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
porém a técnica não resistiu 
aos ferimentos e faleceu. 

rede  que ,  por  in te rmé-
dio do porta voz Rodrigo 
Bauer, informou que a loja 
estava fechada no momen-
to da ação.  “As depen-
dências das lojas da Rede 
de Supermercados Pague 
Menos apresentam alar-

Outra queda foi registrada também no número de acidentes gerais, 11% no comparativo entre os dois anos

Investimentos são provenientes do Governo do Estado

DIVULGAÇÃO

em breve. 
O novo veículo Spin passa 

a integrar a frota da Polícia 
Civil juntamente com outras 
duas viaturas semelhantes en-
tregues no ano, além de uma 
Hilux e uma Pajero e outros 
automóveis que são utilizados 
pelo setor. 

GIL NUNES

mes, sensores e são moni-
toradas 24 horas por dia. 
A ação, realizada enquanto 
a loja estava fechada, foi 
reportada pela equipe de 
segurança da empresa para 
que as medidas cabíveis 
fossem tomadas”. 
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Fantasma 'pega' o Sertãozinho e busca nova vitória
DESAFIO   

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br esportes

Supercopa Vila Avaí faz amanhã  
a última partida de sua história

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A final da Supercopa Vila 
Avaí, entre Croissant 
e Cia. e Pais e Filhos, 

marcada para às 11 horas de 
amanhã, dia 20, será a última 
partida da história da competi-
ção. Após uma ação movida na 
Justiça contra o campeonato, a 
Associação Amigos de Bairro 
Vila Avaí decidiu que não 
organizará mais a competição. 

De acordo com a Associa-
ção, tudo começou após a final 
do campeonato no ano passado, 
quando o técnico Bruno Ricar-
do Pinto e o atleta João Paulo, 
na época representantes do 
Cruzeiro/Dinho Águas, teriam 
sido punidos pela comissão 
disciplinar com 12 meses de 
suspensão.

Com isso, técnico e jogador 
teriam procurado à Justiça. "O 
objetivo da ação nunca foi aca-
bar com a competição, mas sim 
reduzir nossa punição uma vez 
que fui ‘punido’ e não sei exata-
mente o motivo e muito menos 
tivemos oportunidade de nos 
defender. Entendo que deveria 
haver julgamento com direito 
de defesa, prática comum nesta 
situação", conta Bruno.

Mas segundo o membro do 
Comitê Organizador, Erico Pio-
vesan, a “história” foi diferente. 
“Ambos foram suspensos por 
atitude antidesportiva, agres-
sões verbais contra os organi-
zadores que estavam na mesa 
nos minutos finais da decisão 
do ano passado, e o atleta (João 
Paulo) ainda fez gestos obsce-
nos para a torcida logo depois 
de a equipe dele ter se sagrada 
campeã”, conta.

Piovesan explica ainda que 
há 12 edições a Comissão Dis-
ciplinar se reúne, não de forma 
pública, e cada caso é discutido 
e submetido à votação, o que 
raramente se tem unanimidade. 
Nesse caso específico, o mem-

Pela primeira vez na histó-
ria, as equipes do Croissant e 
Cia. e Pais e Filhos disputam 
a final da Supercopa Vila Avaí 
de Futebol Minicampo. A deci-
são será amanhã, dia 20, às 11 
horas, no minicampo da Vila. 
Antes, às 10 horas, “brigam” 
pelo troféu de terceiro coloca-
do Exsa x Marquinhos Tintas/
ML FC.

A decisão dos finalistas 
aconteceu após disputa da últi-

Depois de por um fim num 
jejum de 11 jogos sem vitória na 
Série A3 do Campeonato Paulis-
ta, o Primavera volta a campo em 
busca de novo resultado positivo 
para sair da zona de rebaixamen-
to. Amanhã, dia 20, o Fantasma 
enfrenta o Sertãozinho, às 10 
horas, na casa do adversário. 

O Tricolor de Indaiatuba vol-

bro da associação conta que 
durante a reunião não houve a 
presença do reclamante nem do 
reclamado, apenas os organiza-
dores compareceram. 

Piovesan acrescenta ainda 
que, caso surja alguma dúvida, 
é consultado as partes por tele-
fone antes da reunião e, quando 
necessário, os interessados 
procuram a associação e todos 
são ouvidos respeitosamente. 

Acionados na Justiça, os 
membros da associação deci-
diram por não realizar o cam-
peonato. 

“O motivo principal é, sem 
dúvida, que tratando-se de um 
evento particular nos preocupa 
o exagero e descabimento de se 
acionar a Justiça comum para 
qualquer questão que não en-
volva crime, violência ou agres-
são física de fato. Constituímos 
uma associação para gerar bem 
estar e trabalhar em prol dos 
que mais precisam e realizamos 
um campeonato para propagar 
valores básicos como a ética, 
a inclusão, a amizade, a paz e 
o respeito ao próximo. Temos 
poucos voluntários para atuar 
nesse evento e essa notícia nos 

ma rodada, na manhã do último 
domingo, dia 13. No primeiro 
embate, o Croissant e Cia. ven-
ceu o Exsa pelo placar de 2 x 1.

O segundo duelo foi mais 
emocionante e o finalista só 
foi definido depois da emoção 
das cobranças de pênaltis. Após 
empate por 1 x 1 no tempo 
normal, o Pai e Filhos garan-
tiu a vaga depois de vencer o 
Marquinhos Tintas por 5 x 4 
nos pênaltis.

Croissant e Pais e Filhas decidem 
a última edição do certame

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

Final da edição 2016 da Supercopa Vila Avaí  será a última disputada

Tabela 

15ª Copa de Futsal Feminino Cidade de Indaiatuba 

Rodada amanhã, dia 20, na quadra do CET 

Horário  Partida 
10h  Araçariguama x Tietê FC 

Resultados da última partida
Araçariguama 6 x 3 Divino Salvador/Jeonata
Paraná/Dinho Água B 5 x 5 Tietê FC
Amaral FC 1 x 2 Galatas
Elite A 1 x 1 Elite B 

Copa Colégio Renovação de Futebol Society Veterano - IC

Rodada amanhã, dia 20

Horário  Partida 
8h  Nobel x Renovação
9h10  RZ Comunicação x RIP Serviços 

Resultados da última rodada 
Marquinhos Tintas 4 x 2 Brasiltex  
Clínica São Camilo 1 x 1 Hot Flowers

Copa Hot Flowers de Futebol Society Adulto - IC

Rodada amanhã, dia 20

Horário  Partida 
10h15  Vizzent x Casagrande Turismo

Resultados da última rodada 
Estilo Som & Luiz 3 x 2 Verona Restaurante 
Criar Filmes 3 x 2 Império 

8º Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos de Futsal Feminino

3ª Rodada amanhã, dia 20, no Clube 9 de Julho

Horário  Partida
8h50  Elite B/Piscin@.com x ASF/PMS/Guimper/N. Padrão
9h50  Dep. Mun. Iperó Utopia x Elite/Tigres Azuis A 
10h40  Sadesp Votorantin/Sind. Bancários x Social Gálatas
11h30  Araçariguama/Baby’s x Dinho Água/Sup. Cisol 

Resultados da última rodada 
Social Gálatas 1 x 3 Dep. Municipal Iperó/Utopia
Elite B/Piscin@.com 1 x 4 Dinho Água/Sup. Cisol 
ASF/PMS/Guimper Sid 2 x 2 Elite/Tigres Azuis A 
Sedesp Votorantim 5 x 0 Araçariguama/Baby’s

15º Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos – 3ª Divisão

3ª Rodada hoje, dia 19, no ginásio da Sol-Sol 

Horário  Partida 
12h50  Atlético Elias Faustense x Joy Esportes/ Salto Itú
13:50  Palermo Miranda Supermercado x ADC/Toyota Corolla IDT 
14h40  Focus Academia/Cliniti x Projeto Restitui B
15h30  Bayern 07 x Grillos Futsal
16h20  Juventus Futsal x Nova Aliança/ XII de Junho
17h10  Desportivo Futsal x NBF/Padaria Líder

3ª Rodada amanhã, dia 20, no ginásio da Sol-Sol 

Horário  Partida 
8h50  Barcelona FC x União Audax/Imobiliária F. lopes
9h50  Ajax/ Mecast x Top Brasil/Hinode Perfumes
10h40  Zenit Futsal x Força Jovem/Colégio Meta
11h30  Dynamo/Pollo Seguros x 2G Bebidas/Imobiliária Visão

Resultados da última rodada
Joy Esportes/Salto Itu 6 x 4 Projeto Restitui B
ADC/Toyota Corolla 3 x 3 Dynamo/Pollo Seguros
Ajax/Mecast 2 x 4 Bayern 07
Top Brasil/Hinode Perfumes 5 x 10 Juventus Futsal
Atlético Elias Fausto 7 x 4 Força Jovem/Colégio Meta
União Zona Leste 2 x 13 Nova Aliança/XII de Junho
Palermo/Miranda Supermercados 0 x 2 Barcelona
NBF/Padaria Líder 5 x 2 Focus Academia/Cliniti
Conquista 1 x 1 2G Bebidas/Imobiliária Visão 
Desportivo Futsal 6 x 2 Zenit Fusal 

3ª Copa Itaici Máster 50 (Aifa) 

Rodada amanhã, dia 20

Horário Partida    Local 
10h50 União Independente x XV de Novembro XV
8h50 Flamenguinho x União da Vila  Osan
10h50 Elias Fausto x Botafogo   Osan 
8h20 Moscou x Independente   Belo Horizonte 
8h50 Facc x Boca Junior   Vale Verde 

Obs: a última rodada foi cancelada por conta da chuva

Campeonato de Minicampo Clube 9 de Julho 2016

Rodada hoje, dia 19

Campo 1 – categoria Adulto 
 
Horário Partida     
15h  Cato Supermercados x Escritório Central/Voga Arquitetura
16h  Centerbor/Marquinhos Tintas x Ice Bears Ar Condicionado

Rodada amanhã, dia 20

Campo 1 
 
Horário Partida    Categoria  
8h  A.E. Dirce/Race Pneus x Belle Santé   Máster
9h30  Birô - Brio! Informática x Embalimp   Veterano
11h  Vizzent Calçados x Grupo Fênix   Veterano
 
Campo 2 

Horário Partida    Categoria  
8h  Balilla x Freegelo/Big & Strong   Máster
9h30  Vieira de Abreu x Jacitara   Máster
11h  Unilabor x Fisiomag    Adulto
 
Campo 3 – Super Máster 
 
Horário Partida  
9h  Loft Empreendimentos x Cavifer 
10h15  Posto Tremendão x LG Vacker/Vacker & Bueno 
11h15  Casa das Embalagens x Thunder Vision/Remota/Grupo GTA

Resultados da última rodada 
Atento Segurança e Serviços x Centermaq (Veterano)
DD Max x Tukka’s Lanchonete e Restaurante (Super Máster)

desmotivou a seguir.”
Piovesan salienta ainda que 

o processo não impede que a 
competição continue sendo rea-
lizada e que a desistência partiu 
os membros organizadores. 

Para Piovesan, a atitude dos 
dois esportistas ao acionarem 
a Justiça foi exagerada, um 
despropósito.  “Equipes e atle-
tas conhecem o regulamento 
e concordam com ele quando 
da inscrição. É facultado a 
eles se inscreverem, ninguém 

é obrigado a participar. É de 
conhecimento de todos que te-
mos a questão ética e disciplinar 
muito forte nesse evento, que 
é curto, e quando fizeram esse 
tipo de reclamação ignoraram 
por completo o regulamento do 
evento que concordaram antes 
de entrar”, lembra. 

A reportagem do Mais Ex-
pressão tentou contato com 
João Paulo, mas até o fecha-
mento da matéria não obteve 
retorno. 

ta campo motivado pela vitória 
conquistada na última quarta-
-feira, dia 16, quando veceu 
o Fernandópolis por 3 x 1, de 
virada, colocando um ponto final 
na série de 11 jogos sem vitória 
na competição.

Os gols do Primavera foram 
marcados por Geovane, Paulo 
Morais e Stefano. 

Essa foi a terceira vitória do 
time indaiatubano em 14 rodadas 
já realizadas. Mas mesmo com o 
resultado positivo, o Tricolor segue 
na zona de rebaixamento, na 17ª 
colocação com 15 pontos ganhos. 

Sequência
Depois da partida de amanhã, o 
Fantasma volta a jogar em casa 

na próxima quarta-feira, dia 23 , 
quando enfrenta em casa o Grê-
mio Osasco. A partida acontece 
às 15 horas, no Gigante da Vila, 
pela 16ª rodada do certame. 
As duas partidas do Fantasma 
da Ituana serão transmitidas ao 
vivo pelo Correio Esportivo, no 
site www.correioesportivo.com.
br.
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“É um prazer participar 
dessa partida. Vamos 

começar brincando, mas 
depois vira jogo. Vai ser 

muito bom estar aqui, 
mas iremos entrar para 
ganhar. Futebol é bom 

quando se vence”

Brinca Ademir da 
Guia, o Divino, ídolo 

palmeirense

Ex-jogadores de Palmeiras e Primavera 
se enfrentam em partida beneficente

esportes Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Os amantes do futebol 
brasileiro poderão re-
viver momentos de 

glória das décadas de 70, 80 e 
90. No dia 22 de maio, às 10 
horas, acontece a partida be-
neficente Craques do Passado, 
quando estarão no gramado do 
Gigante da Vila ex-jogadores 
que fizeram sucesso no Pal-
meiras e no Primavera. 

O evento foi divulgado 
durante coletiva de imprensa 
na manhã da última terça-
-feira, dia 15, 
no Botequim 
do Presidente. 

Os ingres-
sos para a par-
tida começa-
ram a ser ven-
didos desde 
de ontem, dia 
18. Os convi-
tes podem ser 
encontrados 
na secretaria 
do Primavera 
e nos seguintes pontos: Mar-
quinhos Tintas (nas unidades 
de Indaiatuba e Salto), Tascão 
Bar, Pinduka’s Chopp, Canto 
do Pinduka’s, Cato Supermer-
cados, Frango Sul e Teleco 
Sports em Salto.  

Foram colocados à disposi-

ção, num primeiro lote, cinco 
mil ingressos no valor de R$ 
5 e mais um litro de leite, que 
dará direito a acompanhar o 
jogo da arquibancada desco-
berta. 

Já outros 700 convites se-
rão comercializados ao preço 
de R$ 50 e também mais um 
litro de leite. A entrada dá 
direito a ver o jogo da arqui-
bancada coberta, ganhar uma 
camiseta especial da partida 
e participar de um evento 
pós-jogo, o qual acontece no 
ginásio do Primavera. 

No local, o torcedor poderá 
ter um contato 
mais próximo 
com os ex-jo-
gadores, para 
pegar autógra-
fos e tirar fo-
tos. “Também 
no ginásio ha-
verá praça de 
alimentação e 
um telão, onde 
todos poderão 
acompanhar, 
ao lado dos 

craques do passado, o jogo 
entre Palmeiras x Ponte Preta”, 
conta um dos organizadores 
do evento, Neto Tasca. Outras 
atrações estão programadas, 
como a presença da musa do 
Palmeiras, Aline Simoni, e 
também da bateria da Mancha 

Alviverde, torcida uniformiza-
da da equipe Paulista, a qual 
estará acompanhada por suas 
passistas. 

Para animar, o evento con-
tará com os shows de uma 
banda de rock e um grupo de 
pagode, os quais ainda não 
tiveram os nomes divulgados. 

Do leite arrecadado, me-
tade irá para o Primavera e 
a outra parte será destinada 
às entidades assistidas pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
(Funssol) de Indaiatuba.

A cada ingresso vendido, 
R$ 5 será destinado para a base 
e o profissional do Primavera. 
O restante da arrecadação será 
investido na realizado do even-
to pós-jogo. 

Partida 
Durante divulgação da par-

tida, Tasca ressaltou que o jogo 
tem cunho beneficente. “O 
objetivo, a princípio, era fazer 
um evento de menor porte, 
apenas para palmeirenses. Mas 
a ideia foi amadurecendo e 
chegamos a um evento maior. 
Pensamos em trazer jogadores 

Além da divulgação do 
jogo beneficente entre Prima-
vera x Palmeiras, os craques 
do passado também falaram 
do momento em que vivem 
as duas equipes. 

Para o Ademir da Guia, o 
Palmeiras melhorou muito em 
vista de 2014, quando quase 
foi rebaixado no Brasileirão. 
Mas segundo ele, precisa de-
finir um time. “É necessário 
que seja definido os 11 joga-
dores titulares. Lógico que 
serão escolhidos os melhores 

e a tendência é que as vitórias 
venham”, analisa. “Na nossa 
época foi assim. Definiu os 
titulares, jogávamos bem e 
conquistamos vários títulos.”

Já para o ex-zagueiro To-
nhão, a vinda do técnico Cuca, 
apresentado no início da se-
mana, será positiva ao elenco. 
“Ele é um cara aguerrido e 
esperamos que chegue com 
a mesma virtude de sempre 
conseguir recuperar atletas. 
Infelizmente o time vem os-
cilando muito”, lamenta. 

Craques do passado falam da atual fase de seus times
Quem também lamen-

tou a situação, mas pelo 
lado Tricolor, foi o craque 
primaverino Django, que 
garantiu: o Primavera não 
cai. “Assisti apenas o jogo 
de sábado passado e achei 
o grupo razoável para bom. 
O que vem sendo negativo 
são empates excessivos e as 
derrotas em casa. Mas acre-
dito que o time sairá da zona 
de rebaixamento e não cairá 
para a Segunda Divisão”, 
confia. 

Craques do passado, Tonhão e Ademir da Guia, estiverem presentes durante a divulgação do evento

JEAN MARTINS

que têm seus nomes lembrados 
e que fizeram história nas duas 
equipes”, diz. 

Para o jogo festivo, de 
20 a 22 ex-jogadores serão 
utilizados por cada time. No 
Primavera, está confirmada a 
presença de seu grande ídolo, o 
atacante Django, além de Júlio 
César (atual técnico do Sub-20 
do Primavera), Fábio Vidal 
(Ferrugem) e outros. 

Pelo Palmeiras, além de 

Ademir da Guia, “O Divino”, 
estarão em campo ainda alguns 
conhecidos da torcida Alviver-
de, como o goleiro Sérgio, os 
zagueiros Tonhão e Alex Rosa, 
o laterais-esquerdos Jorginho 
Paulista e Rubens Junior, os 
volantes Flávio Conceição 
e Amaral, os atacantes Edu 
Bala e Luizão, além de outros 
atletas. 

Durante a coletiva de im-
prensa, Ademir da Guia co-

mentou a satisfação de parti-
cipar do jogo e garante que, 
mesmo festivo, vai vir para ga-
nhar. “É um prazer participar 
dessa partida. Vamos começar 
brincando, mas depois vira 
jogo. Vai ser muito bom estar 
aqui, mas iremos entrar para 
ganhar. Futebol bom é quando 
se vence”, brincou o atacante 
que jogou no Palmeiras de 
1962 a 1977, onde disputou 
901 jogos.
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Atleta do supino de Indaiatuba garante 
vaga nas Paralimpíadas Rio 2016

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

O atleta local Evânio 
Rodrigues da Silva, 
de 31 anos, da equipe 

de supino da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, recebeu 
uma excelente notícia no 
começo da semana. Ele teve 
sua participação confirmada 
na Seleção Halterofilismo, 
modalidade supino, que dis-
putará os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016, que acontecem de 
7 a 18 de setembro. 

Evânio, que também é 
competidor do supino con-
vencional, foi o último a 
"abocanhar" uma vaga nas 
oito disponíveis na Seleção. 
Ele garantiu sua participação 
nas Paralimpíadas graças 
ao resultado conquistado no 
Mundial de Dubai, em 2014, 
quando na categoria até 88 
quilos levantou 200 kg e ficou 
na sexta colocação. 

A marca foi a primeira já 
levantada por um brasileiro 

A Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI) apresen-
tou os nadadores que farão 
parte das equipes de base, 
PCD (Pessoa com Deficiên-
cia) e Adulta da Secretaria 
Municipal de Esportes para 
este ano. A divulgação dos 
nomes foi feita na manhã de 
quarta-feira, dia 16, no Giná-
sio Municipal de Esportes, 
durante coletiva de imprensa. 

Ao todo, o grupo conta 
com 71 competidores. Só na 
equipe PCD são 37 atletas, 
sendo 27 no masculino e 
outros dez no feminino. Na 
base são 16 nadadores, sendo 
sete no feminino. Já na equipe 
Adulta, são nove homens e 

numa competição interna-
cional.

Em oitavo no ranking na-

nove mulheres. 
As equipes serão coman-

dadas pelos técnicos An-
tônio Luiz Cândido, o Ma-
ceió (PCD), Cristian Soldano 
(Adulta) e Ricardo Watanabe 
(base).

Durante coletiva de im-
prensa, o diretor da ADI, 
Orlando Vianna, ressaltou 
a importância de divulgar o 
trabalho realizado pela na-
tação que, segundo ele, é o 
"carro-chefe" de Indaiatuba 
nas competições. “Temos que 
mostrar o trabalho desenvol-
vido pela ADI. Muitos na ci-
dade acham que a associação 
se resume apenas ao futsal. 
Antigamente até era, mas 

cional, Evânio e mais outro 
competidor brasileiro foram 
os únicos a conquistarem va-

há dez anos outros esportes 
foram inseridos e um deles é 
a natação”, diz.   

Com investimento que 
este ano pode chegar a R$ 
230 mil, algo em torno de R$ 
30 mil a mais que em 2015, 
as equipes vão em busca de 
firmar sua hegemonia no 
cenário estadual e nacional. 
“Queremos continuar sendo 
uma potência e nos destacar-
mos cada vez mais”, salienta 
Cristian, treinador da equipe 
Adulta. “Somos hoje uma das 
mais fortes equipes da região. 
Temos um excelente trabalho 
de base, com crianças vindas 
do próprio projeto Esporte 
Cidadão”, complementa Ri-

gas de forma direta. O atleta 
explica que outra possibilida-
de de garantir participação nos 

Jogos é o país ser convidado. 
Segundo Evânio, estar 

numa competição desse nível 
é a realização de um sonho. 
“Também encaro como a con-
sequência de toda uma dedi-
cação”, diz. “Foi um período 
extenso de muito desempenho 
nos treinamentos, no qual 
também tive que abrir mão de 
muita coisa, de momentos de 
lazer e diversão, para chegar 
a esse feito.”

Essa será a primeira Pa-
ralimpíadas disputada por 
Evânio, que também entrará 
na história do esporte local, 
sendo o primeiro indaiatuba-
no a competir nos Jogos pelo 
supino.

Para se dar bem na maior 
competição desportiva do 
mundo, Evânio treina firme 
na academia municipal. Ele 
faz levantamento de peso de 
dois a três dias por semana 
e intensifica os treinamentos 
nos demais dias com trabalho 
de musculação. 

Competir nos Jogos Para-

Associação Desportiva apresenta equipes de natação para disputas este ano

Piscinas utilizadas no Rio podem vir para a cidade 

cardo, da equipe de base. 
Além dos campeonatos 

estaduais e nacionais, as equi-
pes masculinas e femininas 
de natação buscam manter os 
títulos conquistados tanto nos 
Jogos Regionais quanto nos 
Abertos do Interior. 

E para o secretário muni-
cipal de Esportes, Humberto 
Panzetti, confiança é o que 
não falta para esses feitos se-
rem repetidos este ano. “Hoje 
Indaiatuba tem a principal e 
a melhor equipe pública de 
natação do País”, garante. “A 
nossa natação compete atu-
almente, de igual para igual, 
com as melhores equipes do 

Também durante cole-
tiva de imprensa de apre-
sentação dos nadadores 
locais, o secretário munici-
pal de Esportes, Humberto 
Panzet t i ,  in formou que 
Indaiatuba é uma das ci-
dades candidatas a receber 
as duas piscinas que serão 
utilizadas nas Olimpíadas 
e Paralimpíadas no Rio de 
Janeiro. 

Brasil, como Minas, Pinhei-
ros e Corinthians.”

Objetivo 
Além dos campeonatos re-

gionais, estaduais e nacionais, 
a natação de Indaiatuba quer 
dar “braçadas mais largas” e 
está de olho na disputa por 
vagas nas Olímpias e Para-
limpíadas que ocorrem este 
ano no Rio de Janeiro. 

A seletiva para a natação 
convencional acontece de 15 
a 30 de abril e três atletas lo-
cais têm chances de alcançar 
vagas: Yuri Soares Horta, Igor 
Bretas e Lucas Batista Gomes. 

Já no PCD, cuja seletiva 

Segundo o secretário, 
das mais de 35 cidades que 
estão pleiteando as estrutu-
ras, Indaiatuba está entre as 
cinco mais possibilidades. 

“São piscinas de exce-
lente qualidade, que serão 
desmontadas após o final 
das competições e direcio-
nadas a dois municípios”, 
explica. “Contam a nosso 
favor a parceria de sucesso 

acontece de 19 a 24 de abril, 
outros três nadadores estão 
com um “pé” nas Paralim-
píadas, segundo o técnico 
Maceió. “Temos hoje, com 
grandes chances de ir ao Rio, 
Lucas Lamente, Felipe Cal-
tran, Cecília Kethlen. Mas 
outros competidores também 
buscam índice, como Ronaldo 
Bezerra, Alan Santos, Ana 
Carvalho, Leonardo Jacon e 
Beatriz Zuzi”, enumera. 

As equipes de natação 
ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes têm o apoio de 
Zé Ferreira Restaurante e G7 
Cross Training Centro de Fi-
tness. (Jean Martins)

em outros projetos viabili-
zados com verbas federais, 
como o Velódromo Munici-
pal, a piscina de 50 metros 
no Centro Esportivo do Tra-
balhador e o nosso histórico 
fortíssimo na natação.” 

Se forrem confirmadas 
para Indaiatuba, as piscinas 
devem ser instaladas na 
área do Ginásio Municipal 
de Esportes.

límpicos gera uma expectativa 
e, segundo o atleta local, ele 
quer “fazer bonito” diante do 
torcedor brasileiro. “Vou dar 
o meu melhor. Sei que a con-
quista da medalha paralímpica 
será difícil, mas tudo pode 
acontecer. Conseguir uma 
medalha num evento desse 
seria sensacional, até porque 
nosso esporte (supino) nunca 
alcançou esse feito”, diz. 

História 
Nascido na cidade de Cí-

cero Dantas, na Bahia, Evânio 
mora em Indaiatuba há cinco 
anos. Mas foi no município 
de Praia Grande que o atleta 
iniciou na modalidade. “Re-
cebi um convite de meu ex-
-técnico e resolvi me mudar 
para o litoral, para trabalhar e 
treinar”, lembra. 

Os primeiros pesos foram 
levantados 2008, pelo supino 
convencional. Com poliomie-
lite, o Evânio começou a com-
petir como atleta paralímpico 
em 2010.

JEAN MARTINS

JEAN MARTINS

Evânio treina firme em busca da tão sonhada medalha paralímpica Rio 2016

Equipes de natação foram apresentadas e buscam alcançar bons resultados também em 2016 
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ESSA CIDADE É O BICHO 
- Lançamento - Animação / Co-
média - Classificação livre - 108 
minutos - 3D - DUBLADO - 
Quinta (17), Sexta (18), Segunda 
(21), Terça (22) e Quarta (23): 
19h10 - Sábado (19) e Domingo 
(20): 14h10 / 19h10 - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO - Quinta 
(17) a Terça (22): 16h35 / 21h00 
- Quarta (23): 16h35 / 21h40

RESSURREIÇÃO - Lançamen-
to - Drama histórico - Classifica-
ção 12 anos - 108 minutos - DU-
BLADO - Quinta (17), Sexta (18), 
Segunda (21), Terça (22) e Quarta 
(23): 17h00 / 22h00 - Sábado (19) 
e Domingo (20): 14h30 / 17h00 / 
22h00 - LEGENDADO - Quinta 

ESSA CIDADE É O BICHO 
- Lançamento - Animação / 
Comédia - Classificação livre 
- 108 minutos - 3D - DUBLA-
DO - Quinta (17) a Quarta (23): 
17h00 - CONVENCIONAL 
- DUBLADO - Quinta (17) a 
Quarta (23): 14h40 / 19h20

UM HOMEM ENTRE GI-
GANTES - Lançamento - Dra-
ma - Classificação 12 anos 
- 123 minutos - LEGENDADO 
- Quinta (17), Sexta (18), Se-
gunda (21), Terça (22) e Quarta 
(23): 20h10 - Sábado (19) e 
Domingo (20): 18h40 / 21h20

A SÉRIE DIVERGENTE: 
CONVERGENTE - 2ª semana 
- Ação / Ficção - Classificação 
12 anos - 121 minutos - DU-
BLADO - Quinta (17) a Terça 
(22): 15h30 / 20h40 - Quarta 
(23): 21h35 - LEGENDADO - 

(17) a Quarta (23): 19h30

A SÉRIE DIVERGENTE: 
CONVERGENTE - 2ª semana 
- Ação / Ficção - Classificação 12 
anos - 121 minutos - DUBLADO 
- Quinta (17) a Terça (22): 16h10 
/ 18h50 - Quarta (23): somente 
16h10 - LEGENDADO - Quinta 
(17) a Terça (22): 21h25 - Quarta 
(23): 20h35

KUNG-FU PANDA 3 - 3ª se-
mana - Animação / Comédia - 
Classificação livre - 95 minutos 
- 3D - DUBLADO - Quinta (17) 
a Quarta (23): 18h35 - CONVEN-
CIONAL - DUBLADO - Quinta 
(17) a Quarta (23): 15h40

DEADPOOL - 6ª semana - Ação 
- Classificação 16 anos - 107 
minutos - DUBLADO - Quinta 
(17), Sexta (18), Segunda (21) e 
Terça (22): 21h40 - Sábado (19) 

Quinta (17) a Terça (22): 18h05 
- *A versão legendada não será 
exibida no Jaraguá na quarta, 
dia 23

KUNG-FU PANDA 3 - 3ª 
semana - Animação / Comédia - 
Classificação livre - 95 minutos 
- CONVENCIONAL - DUBLA-
DO - Quinta (17) e Quarta (23): 
19h00 - Sexta (18), Segunda (21) 
e Terça (22): 16h30 / 19h00 - Sá-
bado (19) e Domingo (20): 14h20 
/ 16h30 / 19h00

A BRUXA - 3ª semana - Terror 
/ Suspense - Classificação 16 
anos - 92 minutos - DUBLADO - 
Quinta (17) a Quarta (23): 16h00 
- LEGENDADO - Quinta (17) a 
Terça (22): 21h35 - *A versão 
legendada não será exibida na 
quarta, dia 23

BATMAN VS. SUPERMAN: 
A ORIGEM DA JUSTIÇA - 
Pré-estréia - Ação/Aventura/Fic-
ção - Classificação 12 anos - 150 
minutos - 3D - LEGENDADO 
- Quarta (23): 20h00

CINEMA Batman VS. Superman: A Origem da Justiça

e Domingo (20): 18h00 / 21h40 
- *Este filme não será exibido na 
quarta, dia 23

OS DEZ MANDAMENTOS - 8ª 
semana - Drama - Classificação 
12 anos - 120 minutos - NACIO-
NAL - Sexta (18) a Quarta (23): 
15h20 - *Este filme não será 

exibido na quinta, dia 17

BATMAN VS. SUPERMAN: A 
ORIGEM DA JUSTIÇA - Pré-
-estréia - Ação/Aventura/Ficção 
- Classificação 12 anos - 150 mi-
nutos - 3D - DUBLADO - Quarta 
(23): 20h10 - 3D - LEGENDADO 
- Quarta (23): 21h25



Durante essa semana a saúde pode necessitar de atenções 
ao ariano, onde dores musculares podem acontecer com 
mais freqüência. Sua vida profissional continua exigindo 
forte dedicação e foco. O ariano tem em sua vida pro-
fissional, necessidade de desenvolver seus projetos, mas 
muitos conceitos (ou pré-conceitos) podem atrapalhar 
seu desenvolvimento. As amizades, assim como seus 
vínculos sociais, estão em destaque. Risco de problemas 

com amigos. 

Fortes emoções relacionadas com suas amizades ou 
contatos mais próximos podem ocorrer, e isso levará a 
confrontar desejos com expectativas e conceitos pesso-
ais acerca de si, dos relacionamentos,da sexualidade e 
do modo como você organiza suas coisas. No trabalho 
reveja como lida e organiza as pessoas e situações.  Sendo 
assim, sua paciência poderá ser testada ao máximo, pois 
seu tato nos contatos sociais precisa está harmonioso. 

Momento que inicia e estará voltado para situações 
profissionais, técnicas. O geminiano em geral poderá 
receber propostas de serviço, mudanças no trabalho e seu 
progresso vêm daí. Algumas dificuldades podem ser sen-
tidas nas amizades (solidifique seus vínculos importantes) 
e no desenvolvimento de seus projetos pessoais, ligadas 
ás atitudes que tenha com relação a eles. Alguns nativos 
podem precisar dos cuidados de um profissional da saúde.

Desde o dia 21/01/2015 até o dia 10/02/2015, o cance-
riano pode se ver meio que confuso com suas idéias e 
formas de ver a vida. Depois disso, essas dificuldades 
irão clarear, os projetos pessoais tendem a se estabelecer 
de forma mais sólida. Seu lar, emoções e afetos tendem 
a estabilizar após essa data, pois o nativo iniciará novas 
situações ligadas a sua família e a sua maneira de se 
estabilizar na vida.

Daqui até o dia 11/02/2015 o leonino se deixará ficar nas 
mãos de seu relacionamento ou de seu sócio. Isso quer 
dizer que o mesmo estará meio que inerte, deixando as 
coisas permanecerem em banho Maria, observando como 
os outros estão lidando com seu jeito de gostar. Isso é um 
preparo interior que estará ocorrendo que facilitará seu 
controle emocional e novas posturas mais a frente. 

Período particularmente difícil para os virginianos 
pois as contradições que existirem em sua vida serão 
confrontadas. O nativo tende a agir diferente da forma 
como costuma agir. Vida sentimental passará por uma 
mudança importante, exigindo desapego para voltar a 
sentir o prazer que vem desejando a algum tempo. 

Fase muito boa para o libriano, já 
que há possibilidade de recomeçar do zero nos setores 
afetivos e profissionais. Embora em sua vida profissional 
precise ainda melhorar sua concentração e organização 
do trabalho. Ao mesmo tempo, não terá espaço para criar 
comparações e complicações, pois tudo estará meio que 
ágil. Novas pessoas começam a aparecer em sua vida.

Fortes emoções no setor afetivo-sexual, o nativo pode 
viver intensas paixões e poderá perceber  o quanto é 
passional em seus relacionamentos. Terá mais facilidade 
para investir nos seus prazeres (passeios, sexo, diversões, 
etc). Pode ser provável que destes encontros um relacio-
namento mais fixo ou constante surja a partir da segunda 
semana de Fevereiro. 

O sagitariano tem diversas semanas focadas em sua fa-
mília, em seu lar, na reformulação do que seria ou como 
deveria ser seu lar. Muitos refletem e vivem situações 
que mostram qual o real papel de ter um lar, durante esse 
processo, pode se sentir um pouco isolado ou recluso. 
Pessoas de longe podem vir visitá-lo.

Desde o dia 21, o capricorniano se vê focado em sua 
família, em seu lar ou casa. Alguns nativos casam e es-
tabelece uma nova casa, outros reestruturam sua maneira 
de ver a vida familiar. Alguns têm sua casa reformada ou 
re-decorada. Sua vida sentimental é estimulada a ponto 
de poder mostrar seus sentimentos, sem medo de se sentir 
vulnerável. Cuidado com contratos, avalie-os bem. 

O aquariano estará agindo e sentindo de forma a melhorar 
suas ferramentas de sobrevivência material, os resultados 
desse movimento de reflexão material trarão possibilidades 
de novos contatos, estudos, aumento de suas relações com 
diversas pessoas. Dica para melhorar as relações sociais: 
Simplesmente não vire as costas e saia diante de um con-
flito. Procure ver quais as emoções que dominam aquele 

momento, isso trará resolução fácil de questões afetivas.

Sua intuição estará mais aguçada, permitindo lidar com 
as pessoas e as relações de forma mais solta, ao mesmo 
tempo essa mesa intuição estará fazendo o nativo ter 
escolhas que acabam se refletindo de boa forma no co-
tidiano e ele acreditar que isso seja sorte. Os principais 
assuntos que farão parte do cotidiano do nativo estarão 
relacionados com sua vida material, financeira, com seus 
bens e imóveis. 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Janaína de Cássia faz show amanhã no Shopping Jaraguá 
MENU MUSICAL 

cultura &  lazer
Horóscopo de 19 a 25/03 por Alex Costa Guimarães

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba inicia 
a temporada 2016 

com apresentação gratuita 
na noite de hoje, dia 19. O 
concerto ocorre às 20 horas, 
na Sala Acrísio de Camargo, 
no Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei).

Nesse primeiro concerto 
do ano, o repertório incluirá 
a Sinfonia nº 1 em dó maior, 
obra icônica de Ludwig van 
Beethoven, e o Concerto em 
Mi bemol maior de Johann 
Hummel, que contará com um 
convidado especial: o trompe-
tista Paulo Ronque. 

O músico é professor da 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e con-
siderado um dos grandes no-
mes trompete no Brasil, com 
atuações como solista junto 
a diversas orquestras brasi-
leiras. Ele também acumula 
apresentações em diversos 
países, como Estados Uni-
dos, Cuba, Japão, França e 
Alemanha.

Segundo o regente e di-
retor artístico da Orquestra 
Sinfônica, Paulo de Paula, o 
concerto marca a nova fase 
da Orquestra. “Isso não só 
pelo desafio de executar, pela 
primeira vez, uma obra de 

A cantora Janaína de Cás-
sia será a atração do Menu 
Musical de amanhã, dia 20, 
no Shopping Jaraguá. Ela, 
que começou a tocar violão 
aos 8 anos de idade, fará seu 
show na praça de alimentação 
do empreendimento, gratuita-
mente das 12h30 às 15h30. 

Janaína estudou canto po-
pular, violão e percussão no 
Conservatório Musical Dr. 
Carlos Campos de Tatuí, e 
cresceu ouvindo os lados “Bs” 
de Raul Seixas, Elis Regina, 
Clara Nunes, Marisa Monte, 
Mônica Salmaso, Fátima 
Guedes, Gilberto Gil, Milton 
Nascimento, Chico Buarque, 
Djavan, Noel Rosa, Elizeth 
Cardoso, Roberto Ribeiro, 
João Nogueira entre outras 
admirações e inspirações. 

Aos 22 anos, ela foi convi-
dada para gravar um jingle e 
logo começou a cantar em bar-

Concerto gratuito no Ciaei marca o reinício dos trabalhos da Orquestra de Sinfônica este ano 

Janaína sobe no palco do Menu Musical amanhã, às 12h30

grande importância para a mú-
sica orquestral, mas também 
de mostrar que a Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba é con-
siderada uma das melhores da 
região”, garante. 

Mais informações sobre 
a apresentação e a orquestra 
pelo telefone (19) 3894-1867.

Projeção 
Ainda para este ano, com 

apoio da Secretaria Municipal 
de Cultura, a orquestra se 
prepara para alcançar novos 
“voos”. Além da série tradi-
cional de concertos no Ciaei, 
a Orquestra Sinfônica já tem 
confirmada a realização de 
uma ópera completa, além 
de concertos ao ar livre e em 
outros pontos da cidade. 

zinhos, onde pôde aprimorar 
sua voz e suas apresentações. 
“Quando estou no palco, é 
como se eu entrasse em um 
novo personagem a cada mú-
sica. Posso ser várias pessoas 
e contar histórias diferentes 
com sentimentos diferentes. 
Isso é fantástico e me motiva 
muito. Tenho a responsabili-
dade de mostrar ao público 
músicas que não tocam na rá-
dio, que fazem parte da nossa 
história”, conta Janaína.

Com uma programação 
que vai do clássico ao popular, 
o projeto para 2016 é atingir 
todas as plateias indaiatuba-
nas. 

Além dos concertos da 
temporada, a Associação 
Mantenedora da Orquestra de 
Indaiatuba (AMOJI) também 
continuará atuando nos proje-
tos de ensino musical.

Concerto de abertura da temporada 2016
    Orquestra Sinfônica de Indaiatuba

Data: hoje, dia 19
Local: Ciaei (Sala Acrísio de Camargo)
Horário: 20 horas
Regência: Paulo de Paula
Solista Convidado: Paulo Ronqui

Projeto Cultural “Menu 
Musical” 

Local: Praça de alimentação 
do Shopping Jaraguá - Rua 15 
de Novembro, 1.200, Centro – 
Indaiatuba
Data: amanhã, dia 20
Horário: das 12h30 às 15h30

Evento gratuito

Atualmente, o projeto 
Centros de Iniciação Mu-
sical (CIM) já acontece 
em três polos da cidade, 
onde a Orquestra Jovem de 
Indaiatuba realiza um traba-
lho artístico e pedagógico 
com os jovens músicos da 
cidade, preparando-os para 
ingressarem na Orquestra 
Sinfônica.

DIVULGAÇÃO

Orquestra Sinfônica faz 
apresentação gratuita

DIVULGAÇÃO
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Studio Pole Dance Gla Sanches tem as melhores 
aulas de pole, tecido, dança, entre outras. Entre 
em contato e confira: Rua Oswaldo Cruz, 1.374. 
Tel: (19) 3329-2296 e (19) 9.9881-5895

Representantes dos alunos do Berçário, da Educação Infantil e 
do Fundamental 1 do Objetivo, e suas famílias que participaram 
da Campanha Páscoa Solidária do Colégio que arrecadou 1.031 
pacotes de bolacha. O montante foi doado ao Cecal e ao Lar de 
Velhos e Espaço Dia Emmanuel

Equipe Metadroid Lego, do Colégio Meta, premia aluna ganhadora 
da rifa de Páscoa

Helena, Carol e Marina, com os respectivos pares Arthur, Willian e 
Luiz Guilherme, na formatura de Helena

O professor Luiz Carlos, Helena e tia Piussa na formatura da filha 
Helena

O aluno do Objetivo, Eduardo Andrello Yasuda, 
comemora a aprovação em Engenhar ia 
Aeronáutica na USP; Engenharia de Materiais na 
Ufscar; e Engenharia Mecânica na Unicamp

O aluno do Objetivo Vítor da Silva Lima 
aprovado na UNICAMP, UFMG e UFSC

A aluna do Objetivo Larissa Stocco Gomes 
comemora aprovação em Letras na USP e 
UNIFESP e em Ciências Biológicas na UFSCAR

Venha fazer uma aula experimental, de Pilates na bola e/ou Yoga, 
com a equipe da Rosa Shock: Rosemary Pauser, Suzy Reigado e 
doutora Danila Costa

Direto do Espaço Rosa Shock, a noiva Glaucia 
Fernandes da Silva, com make Monica Spungen 
e penteado Danila Silva

Espaço Rosa Shock: a maquiadora Katia 
Pachelli, ao lado das modelos, indo para um 
ensaio fotográfico

Comemorando a semana da mulher, a equipe 
Rosa Shock  promoveu várias atividades, como 
workshops de psicologia, acupuntura, entregas de 
brindes e massagem express para seus clientes

Priscila e Marcota, do New SPA e Tatuaria, brindando com sua 
equipe a cerveja Clip FM

Nicoli 
Alteia 
veste 
roupas 
coleção 
outono-
inverno 
Cris 
Bandeira
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
2ª Noite Árabe da Casa da Esfiha de Indaiatuba

Crazy for Burguer Lançamento do novo cardápio

Aliança pela Vida

Páscoa do Koringa no Parque Mall

RotaKids de Indaiatuba
A Casa da Esfiha de Indaiatuba realizou na noite de sexta-feira, dia 13, sua 2ª Noite Árabe, a 

qual aconteceu no salão social do Indaiatuba Clube. Com a supervisão e planejamento de Cecília 
Myagawa, a noite foi um sucesso, animada por Samir Almaza & Banda Árabe, além da Banda 
4 Regra 3 e muitas dançarinas. Parabéns aos meninos, Hélio e Rubens.

Formadores de opinião provando o novo cardápio da Crazy for Burger, na noite de segunda-
-feira, dia 14.

No último dia 4, representantes da OSC Gabriel e Rotary Club de Avaré –Jurumirim, por 
meio do movimento Doe Órgãos Salve Vidas, estiveram em Brasília para apresentação do pro-
jeto Aliança pela Vida, Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde. As 
duas organizações são detentoras do selo “Organização Parceira do Transplante”, concedido 
pelo Ministério da Saúde em 2010. Estavam presentes na reunião Valeska Gameira, Taciana 
Ribeiro e Fernanda Bordalo, do SNT; o casal Rita e Wilson Roesener, do Rotary Club de Avaré 
– Jurumirim; Renato Incau e Nelson Incau, do movimento Doe Órgãos Salve Vidas; além do 
casal Maria Inês e Valdir de Carvalho, da OSC Gabriel.

Com lindas rosas, a diretoria da ASPMI desenvolveu uma ação, na sua sede administrativa 
e em alguns comércios locais, para homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher

Depois do sucesso da primeira edição, no ano passado, a Páscoa do Koringa volta em 2016 
ainda mais divertida e recheada de chocolates. Na próxima quarta-feira, dia 23, o Parque Mall 
recebe o palhaço Koringa, de Indaiatuba, para comandar o evento gratuito voltado para as crian-
ças, com o objetivo de comemorar a Páscoa antecipadamente. As atividades começam às 18h, 
na Praça de Eventos do shopping.

Durante o show do palhaço serão realizadas brincadeiras tradicionais, como a corrida do 
ovo na colher, dança das cadeiras, bambolê, brincadeira do morto-vivo, mímicas entre outros 
truques. As crianças ganharão brindes deliciosos, como trufas e barras de chocolates, durante 
a apresentação. A tão esperada Caça aos Ovos de Páscoa pelos corredores do shopping será a 
atração do evento e promete fazer muito sucesso entre os pequenos, que procurarão por vales 
que serão trocados por ovos de Páscoa ao final da brincadeira.

O RotaKids, na manhã de conscientização para a doação de órgãos, junto à Organização 
Não Governamental (ONG) Gabriel. O encontro aconteceu no último sábado, dia 12, no Polo 
Shopping Indaiatuba. Já na tarde do mesmo dia, foi a vez do RotaKids de Indaiatuba irem à 
Salto, na Oficina de CupKakes, no Rotary Club de Salto Moutonnée. Essa foi a contrapartida, 
do projeto das crianças. A primeira foi no Rotary Club de Indaiatuba, no ano passado. Uma 
Alegria só, sem falar da presença luxuosa do chef Daniel Fragoso Magalhães.
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novidadesSônia Fonseca contato@maisexpressao.com.br

Porção de 
mandioca re-
cheada com 
calabresa. Vá 
experimentar 
no Caipirão!

Porção

Arte em cerâmica

Combinado

A Escola Arte 
e m  C e r â m i c a 
Calliopi ofere-
ce aulas todas as 
quintas e sextas-
-feira. Além de 
passar uma tarde 
agradável e di-
vertida, você faz 
peças maravilho-
sas em cerâmica 
com a professora 

Na semana que antecede a 
Páscoa (dias 22, 23 e 24) faça  
alguns de nossos serviços (pe-
dicure, manicure, massagem, 
depilação e etc.) e ganhe um 
delicioso chocolate. Já esta-
mos agendando os horários. 
Venha para a Flor de Lis! Tel. 
(19) 3825-0623 - (19) 9.9921-
7576 (WhatsApp)

Noiva Kedma Pedrini magnífica vestindo "A Nova Loja" 
em um dos dias mais especiais de sua vida! A loja deseja votos 
de muita felicidade e amor!

Cairo: Combinado 
árabe elaborado com 
filé de carneiro grelhado, 
arroz árabe e salada à 
moda da casa. Acom-
panha molho de hortelã. 
Só na Casa da Esfiha é 
claro!

Calliopi. Ligue já no 3894-8737, (11) 5521-3989 ou (11) 5547-
0454. E você que mora em São Paulo, aulas segunda, terças e 
quartas-feira. Muito bom!

Grande promoção 2ª Noite Árabe, Sucesso!!Tutti Sposa

"A Nova Loja" acaba de receber a nova 
coleção de vestidos de noiva da Tutti Sposa. 
Com exclusividade, são vestidos deslumbran-
tes com tecidos nobres, com detalhes em ren-
das, transparência e muito brilho. E para festas 
em geral, de uma espiada na coleção moda 
festa com lindos vestidos em vários tecidos 
e cores da nova estação. Demais! Whattsapp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

É inacreditável a grande promoção da 
Vitorello: blusinhas R$ 29,90, R$ 19,90 e R$ 
39,90. Vestidos a R$ 29,90, R$ 39,90 e R$ 
49,90. Calças legs estampadas de R$ 79,90 
por R$ 55,90. Calças pantalonas R$ 39,90. 
Novidades e saia longa apenas R$ 39,90. Ves-
tido de festas a partir de R$ 59,90, polainas 
apenas R$ 19,90 e na loja da Rua Candelária 
tem blusinhas a R$ 19,90. Confira também 
novidades em tops. Demais, corra!

Aconteceu na última sexta-feira, dia 11, a 2ª Noite Árabe 
realizada pela Casa da Esfiha, no Indaiatuba Clube. Gas-
tronomia perfeita, muita alegria, excelente banda e muita 
gente bonita. Parabéns, Rubens e Hélio!

Os proprietários da Casa da Esfiha Rubens e Hélio

Cl ien te  Margare -
th Fonseca fazendo as 
unhas e batendo papo 
com a proprietária da 
Flor de Lis, Ana Pau-
la  Affonso Moreira.

Fones: (19) 3825-0623 
e (19) 9.9921-7576 (what-
sapp). Agende seu horário!
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social & gastronomia

Wesley, Wendel, Elaine e Edson, na Pizzaria Skinão, localizada na 
Rua Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Fone: 3875-7916

Família Begali: Fabiana, António, Bernardo e seu amigo Lucca na 
Oggi Sorvetes

Laercio e Dasayév, da Siderol Recuperação de Metais, na Padaria Nova 
Galeria, na Av. Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Cassiana, da Lorenzhair, na Padaria Nova Galeria, que fica na 
Avenida Coronel Antonio Estanislau do Amaral, 1.257 - F: 3801-0021

Patrícia Rossetti, na Padaria Nova Galeria, Avenida Coronel 
Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. Telefone: 3801-0021

Patrícia, no Açafrão Restaurante, que fica na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347

Marcio e Marcus, no Barnabé Restaurante, que fica na Rua 
Cerqueira César, 1.044, no Centro. Contate-nos: 3825-1814

Márcio Brossi e o prefeito Reinaldo Nogueira no Barnabé Restaurante, 
localizado na Rua Cerqueira César, 1.044 - Centro - Fone: 3825-1814

Leandro e Helen, no Restaurante Casa da Moqueca, localizado na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel.: 3885-0866

Josielle, Luisa e Paulo Henrique, no Restaurante Casa da Moqueca, 
situado na Av. Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Helena com seu filho Rubinho, no Rincão Gaúcho, que fica na 
Avenida Visconde de Indaiatuba, 870, Jardim Amércia, Tel: 3875-2974

Fátima, Antonia, Renato, Mel e Ori, equipe Atento Segurança, em 
momento de descontração na Pizzaria Skinão 

Denia, Bia e Iva, no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 870, Jardim Amércia - Tel: 3875-2974

Antonio Carlos, Jussara e Armando Abud, no Ranchão da Costela , que fica 
na Rodovia José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Ana Socorro, do Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José 
Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Fone: 3894-8929
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Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br infantil

Leluh Kids: sempre realizando as 
melhores festas infantis

Os professores Luiz Neto e Junior em viagem para o campeonato 
com os alunos da Escola de Futebol do Cruzeiro

Equipe Sub-5 e Sub-7 do período manhã da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro

O professores Zeca e Junior em recente jogo na Toca da Raposa

Luis Gustavo Santuci, Gérman Cardena e Gabriel Martins no 
intervalo do Objetivo

Maria Luiza Pereira, Naomi Takahashi e Gabriela Ravanelli no 
intervalo do Colégio Objetivo

Turma do 5º Ano promove campanha contra dengue em todo o 
Colégio Meta

Alunos da Educação Infantil do Colégio Meta pintam mural em 
comemoração à Páscoa

Pedro Henrique Silva, Luigi Nery e Rafael Wolf, alunos do Colégio 
Objetivo, durante intervalo



caderno de negóciosNº 688

AP03069 TORRE EAST TOWER - AU 85M2 - 3 
DORM.(1 SUITE) / SALA / COPA / COZ. PLANEJ. 
/ WC / AS / 2 GAR. PORCELANATO. COND C/ 
ÁREA DE LAZER COMPLETA. R$ 490.000,00

AP03112 ED RACHID SFEIR - AU 80M2 - 3 
DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. C/ ARMÁRIOS 
/ WC / AS / 1 GAR. R$ 320.000,00 / R$ 1.200,00 
+ COND + IPTU

CA10765 JD RECANTO DO VALLE - AT 145M2 
AC 115M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / 
WC / AS / 2 GAR. R$ 380.000,00

CA10867 CHÁCARA AREAL - AT 360M2 AC280M2 - 3 SUITES(1 
C/ CLOSET E 1 C/ ARM) / SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ. PLANEJ. 
C/ FOGÃO E COIFA / WC / AS / EDICULA C/ QUARTINHO / SPA 
C/ 5 LUGARES / 2 + 2 GAR. AQUECEDOR SOLAR. CERCA ELÉ-
TRICA/ PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 3.400,00 + IPTU

CA10879 - JARDIM DOS COLIBRIS  - 3 DORMT 
/ 2 SUITE/ WC / COZ / SALA / 2 VAGAS DE GAR 
COBERTAS

CA10882-JARDIM ITAMARACA - 2 DORMT / 
WC / COZ / SALA / GAR 3 CARROS R$1.100,00 
ISENTO IPTU

CA10884 VL FORMOSA - AC 70M2 - 3 DORM.(1 
SUITE) / SALA / COZ. PLANE. / WC / AS / 2 GAR. 
R$ 1.200,00 + COND + IPTU

TE01813 - CENTRO - 368 M² R$520.000,00

CH01349 - EXCLUSIVIDADE CHACARA ALTOS BELA VISTA -  C/ 1.180M2 SÓ 
TERRA C/ CAMPO DE FUTEBOL, CASA DA ARVORE E CANIL. R$350.000,00 
LIGUE 3835-5662
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LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00057 – Centro – Sala Comercial – Piso 
Superior – Centro – próximo ao Shopping 
Jaraguá – AU: 45m² c/ wc – R$ 750,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial – Piso 
Supeior – 46m² c/ wc – R$ 1.100,00 + Iptu
SL00054 – Cidade Nova – Salão c/ 80m² c/ 
wc – R$ 1.400,00 + 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$ 1.500,00 
+ Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. 
Conceição – AU: 83m² - Ótima Localização 
- mezanino e  wc – R$ 2.200,00 + Iptu
SL00116 – Pq das Nações  - AT: 400m² 
- AC: 280m² , c/ escritório, banheiros, fácil 
acesso a rodovia – R$ 4.000,00 + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Salão Co-
mercial c/ cozinha e wc, excelente localiza-
ção – R$ 4.000,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - AU:180m² - 3 
wcs c/ mezanino – R$ 4.250,00 + Iptu

CASA

CA01300 – Jd. California – Casa de Fundos 
– 1 dorm, sala, coz, wc, lavand, não possui 
garagem – R$ 800,00 + Iptu
CA00789 – Centro – Casa de Fundos - 
2dorm, sala, coz, wc social e lavabo lavand, 
não possui garagem – R$ 950,00 + Iptu
CA00795 – Centro – Sobrado de Fundos 
– 2dorm, sala, coz, wc, lavand, não possui 
garagem – R$ 1.000,00 + Iptu
CA01011 – Jd. Morada do Sol – 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 
coberta 2 carros, ótimo acabamento – R$ 
1300,00 + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado 
– 3 dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 
amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, 
garagem – R$ 1.300,00 + Cond. + Iptu
CA01343 – Jd. Tropical - 3 dorm(sendo 1 
suite), sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem coberta 2 carros – R$ 1.300,00 
+ Iptu
CA01213 – Jd. California - CASA NOVA - 
2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, 
garagem coberta 2 carros – R$ 1.300,00 + 
Iptu
CA01093 – Res. Guarantãs - 3dorm(Sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz, 
lavand, churrasq, garagem 2 carros – R$ 
1.500,00 + Cond + Iptu

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 2dorm, sala, 
coz c/ gabinete, wc c/ gabinete, lavand, gara-
gem, portaria 24hs, área de lazer – R$ 850,00 
+ Cond + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área 
de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 950,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – área de lazer 
e portaria 24hs - 2 dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, wc social c/ box e gabinete, coz planejada, 
lavand, garagem – R$ 1.050,00 + Cond + Itpu
AP00610 – Centro – Ed. Roccaporena - AU: 
46m² - 01 dorm c/ armários, sala c/ sofá e cortina, 
coz planejada c/ fogão cook top, coifa, microon-
das, lavanderia, wc c/ box e gabinete, 01 vaga 
de garagem coberta – R$ 1.050,00 +Cond + Iptu
AP00260 – Jd. California – 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem – R$ 1.100,00 + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima Localização 
-  3dorm, sala, cozinha, wc, lavand, 2 vagas de 
garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 2dorm, sala, 
coz planej, wc social, lavand, 1 vaga de garagem, 
portária 24hs, c/ piscina e salão de festas.R$ 
1.150,00 + 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
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$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00281 – Jd. Pompeia – Proximo ao Pq. 
Ecológico – Ed. Vitória - Área de Lazer completa 
- 3dorm c/ armários(Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb ampla, coz planej, lavand, garagem 
– R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
AP00609 – Ed. Viva Vista – Área de Lazer 
Completa - 2 dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, wc social, coz c/ armários, lavand c/ 
armários, varanda gourmet, 2 vagas de garagem 
– R$ 1.500,00 + Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00592 – Cond Fechado – Park Real – AT: 
150m² – R$ 115.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - excelente 
topografia – R$ 190.000,00
TR00542 – Cond. Fechado – Terra Magna – AT: 
360m² – R$ 225.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – AT: 360m² - Ótima 
topografia – R$ 250.000,00
OPORTUNIDADE – TR00563 – Portal dos 
Ipês – AT: 300m² – R$ 280.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 
300m² – R$ 240.000,00
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/ aque-
cimento 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

CA01195 – Moradas de Itaici – Ótima Área 
de Lazer - 2dorm(sendo 1 suite c/ armários 
e ar cond), sala 2 amb, coz planej, wc social 
c/ box e gabinete, lavand fehada, chur-
rasq c/ pia, gragem coberta 2 carros – R$ 
370.000,00
OPORTUNIDADE - CA01154 – Res. 
Montreal – AT:150m² - CASA NOVA - 
3dorm(Sendo 1 suite), wc social, sala 2 
amb, coz americana, churrasqueira, lavand, 
garagem. Área de Lazer completa - Portaria 
24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo sobrado - 3 
suites c/ sacada (1 c/ closet), sala 2 amb, 
lavabo, espaço p/ escritorio, coz americana, 
despensa, lavand, churrasq c/ pia, garag 
coberta 2 carros, piso porcelanato na parte 
inferior, pvc parte superior, aquecedor solar, 
prep. p/ ar cond – R$ 670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa Térrea 
-  3 suites, sala 2 amb, cozinha, lavabo, es-
critório, piscina, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta 2 carros – R$ 750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² -  AC: 
190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e ar 
condicionado), sala 2 amb ampla c/ ar con-
dicionado, wc social, lavabo, coz planejada, 
churrasqueira c/ pia e gabinete, piscina, 
wc externo, lavand c/ armários, excelente 
acabamento, porcelanato – R$ 850.000,00
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
CA01199 – Maria Dulce – Casa Nova- AT: 
300m² - AC: 240m² - 3 suites, sala de estar 
c/ pé direito duplo, sala de jantar, lavabo, 
escritório, coz americana, piscina, churrasq, 
lavand, garagem, aquecimento solar – R$ 
950.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda 
casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 1 master), 
escritório, lavabo, cozinha planejada, sala 
de estar c/ pé direito duplo, sala de home 
Theater, sala de TV, escada revestida c/ 
porcelanato importado, churrasqueira, vesti-
ário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, 
aquecimento solar, paisagismo, acabamento 
em porcelanato – Consulte-nos

CASAS 

CA01262 – Jd. Recanto do Valle – Casa 
Nova – 3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla, wc social c/ box, lavand, garagem 
coberta p/ 2 carros – ótimo acabamento – R$ 
390.000,00
CA01323 – Jd do Valle II - 3dorm(sendo 1 
suite), sala ampla, coz ampla c/ armários, wc 
social c/ box e gabinete, lavand, churrasqueira 
c/ pia, garagem coberta 2 carros, portão ele-
trônico – R$ 450.000,00
CA01269 – Jd. Sta Rita - AT: 250m² - AC: 
203m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz 
planej, wc social c/ box e gabinete, lavanderia, 
edícula c/ sala, coz, wc e dorm, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, portão eletrônico – R$ 
500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa Nova, 
Excelente Acabamento – 3 suites, sala 2 amb, 
lavabo, coz, lavand, churrasq c/pia, wc externo, 
garagem coberta p/ 2 carros – R$ 650.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE APTOS NA 
PLANTA – CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. Azaleia 
– 3dorm, sala, coz , wc, lavand, garagem, 
portaria 24 hs, área de lazer – R$ 220.000,00
AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edi-
ficio c/ elevador – R$ 155.000,00
AP00582 – Jd Tropical – Ed. Portal das 
Flores – (Excelente Área de Lazer) -  3 dorm, 
sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem 
– R$ 265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Lo-
calização – Prox. ao centro – Apto Novo – 
2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  coz, wc 
social, lavand, garagem-(aceita financiamento 
bancário) – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área de Lazer 
e Portaria 24hs - 3 dorm (sendo 1 suite e 2 dorm 
c/ armários), sala 2 amb c/ rack e painel, wc 
social c/ box e gabinete, coz planej c/ cooktop, 
forno elétrico e coifa, lavand c/ armários, 01 
garagem coberta – R$ 278.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Belvedere – 
Apto novo (fase final de construção) – Área 
de lazer completa – 3 dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz, lavand, garagem, prepara-
ção p/ ar condicionado, varanda gourmet..R$ 
120.000,00 entrada (aceita terreno) + Saldo a 
financiar – total R$ 340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – Ed. Soho - 
Apto Novo – Excelente Área de Lazer - AU: 
85,92m² - 3dorm(Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, cozinha, lavanderia, 2 vagas de 
garagem cobertas – R$ 435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. Spazio Li-
venza - 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc 
social c/ box e gabinete, coz planej, lavand c/ 
armários, varanda gourmet ampla, 2 vagas de 
garagem cobertas, área de lazer completa e 
portaria 24hs – R$ 460.000,00
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PLANTÃO DE LOCAÇÃO (19) 99344-2290

PLANTÃO DE VENDAS (19) 97403-4761
TE0482 – CONDOMÍNIO BRÉSCIA    

OPORTUNIDADE! Lote c/ 240m², em condomínio fechado, a preço de 
lote de 200m². Àrea de lazer com piscina adulto e criança, salão de festa, 
academia, quadra poliesportiva, playground e quiosques com churrasqueira. 
R$160.000,00

CA0744 – CONDOMÍNIO PORTAL DAS ACÁCIAS    
Ótima casa térrea de 105 m² AC e 150 m² AT, em condomínio fechado. Sala 
de dois ambientes, cozinha com armários, AS, 3 quartos, sendo 1 suite, WC 
social com armário. Churrasqueira e 2 VG. Preparada para ar condicionado 
em todos os cômodos.
R$ 440.000,00

CA0782 – JARDIM SÃO FRANCISCO 
Casa com 111 m² AC e 125 m² AT. Sala, cozinha, AS, 1 dormitório e WC 
social. Uma VG coberta. Nos fundos tem um apto. com cozinha, AS, 1 
dormitório e WC.
R$ 220.000,00

SO0526 – RES. PARQUE DOS GUARANTÃS     
Belo sobrado com sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha com armários, 
AS, 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos com sacada   Piso porcelanato, escada 
de mármore travertino. Quintal com churrasqueira, pia externa e cobertura 
com vidro temperado. Jardim frontal e vagas para 2 carros. 
R$ 455.000,00

AP0761 – VILLAGIO D’AMORE    
Apto de 80 m² em condomínio. Sala de estar, sala de jantar, varanda, co-
zinha e AS com armários, 3 dormitórios, sendo 1 suíte, e WC social. Uma 
VG coberta. Área de lazer do condomínio: salão de festas e jogos, piscinas 
adulto e infantil, churrasqueiras, brinquedoteca, quadra poliesportiva. Aceita 
permuta por terreno de até 50% do valor do imóvel. R$ 350.000,00

CH0124 - ALMERINDA CHAVES
Linda Chácara com 6 dorms,sendo 5 suítes, 3 salas com terraço, solarium, cozinha 
planejada, lavanderia, espaço gourmet c/móveis planejados, piscina aquecida 
(aquecimento elétrico e solar), campo de futebol gramado e cercado, poço caipira, 
caixa d água metálica para 5 mil litros, pomar, terreno totalmente murado, 8 vagas 
p/autos, portão eletrônico. Aceita permuta por imóvel em Indaiatuba.
R$ 800.000,00

CASA / SALA / SALÃO COMERCIAL

SL0051- 85,68 M² - MORADA DO SOL
SALÃO COMERCIAL COM 1 BHº, R$ 700,00 + IPTU

CA0786 – 262 M² - JD. PAU PRETO
CASA COM 8 SL.4 BHº . R$ 3.000,00 +  IPTU

SA0068 – 40,48 M² - CENTRO
SALA COM 1 BHº. R$ 500,00 + COND. + IPTU

SA0072 – 157 M² - VILA MARIA HELENA
03 SALAS COM WC R$ 4.050,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0597 – 80 M² - JD. PAU PRETO
3 DORM., SENDO 1 ST C/ ARM., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, 
COZ. PLANJ., VARANDA GOUR., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 
2.200,00 + COND. + IPTU

AP0518 – 81,85 M² - CECAP
3 DORM.(1 ST.), SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., 
VARANDA, ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

AP0491 – 85 M² - CENTRO
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ., 
ÁREA DE SERV., VARANDA, 2 VG. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

AP0759 – 55 M² - JD. SEVILHA 
1 DORM. C/ CLOSET, BHº SOCIAL, SALA, COZ. AMERICANA PLANEJ., 
ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

AP0643 – 97 M² - CENTRO
3 DORM. COM ARM., SENDO 1 ST, SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ 
PLAN.., VARANDA, ÁREA DE SERV., WC SERV., 1 VG COBERTA. R$ 
1.400,00 + COND. + IPTU

AP0755 – 100 M² - CENTRO
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., VAR.,  BHº SOCIAL, COZ. 
PLANEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

AP0752 - 90 M² - CENTRO
2 DORM. SENDO 1 ST, SALA, COZ. PLANEJ., BHº SOCIAL , ÁREA DE 
SERV., 2VG. R$ 1.000,00 + COND. + IPTU 

AP0747 - 84 M² - JD. POMPEIA
3 DORM. (1 ST. C/ ARM.), SALA 2 AMB., SACADA GOURMET, BHº 
SOCIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 1.800,00 + 
COND. + IPTU

AP0762 – 140,10 M² - VILA CASTELO BRANCO
2 DORM. SENDO 2 ST. PLANEJ., 2 BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ. 
PLANEJ., VAR. GOUR., 2 VG,. R$ 4.500,00 + COND. + IPTU

AD0017 - 202 M² - JD. AMÉRICA (DUPLEX)
3 DORM. (C/ ARM.)(02 SUÍTE.), SALA 2 AMB., SACADA, BHº SOCIAL, 
COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV. C/ WC,PISO SUP. C/ ÁREA DESCO-
BERTA C/ CHURRASQUEIRA, LAVABO, SL COBERTA C/ ESCADA 
EM CARACOL. 2 VG. R$ 1.200,00 + COND. + IPTU

AP0442 - 66 M² - JD. SANTIAGO
2 DORM. (1 C/ ARM.), SALA 2 AMB. COM HOME, SACADA, BHº SO-
CIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.450,00 + COND. 

CASAS / SOBRADOS

CA0576 - 125 M² - CENTRO
2 DORM., BHº SOCIAL, SALA, COZ., LAV. 1 VG. R$ 1.200,00 + IPTU

CA0528 – 134 M² - VILA MARIA HELENA
3 DORM. TODOS C/ ARM., SENDO 1 ST., SALA GRANDE P/ 02 AMB.,  
COZ. PLANEJ., AS., CHURRASQUEIRA, 2 VG. R$ 1.800,00 + IPTU

SO0565 - 109 M² - CENTRO
3 DORM., SENDO 1 ST C/ CLOSET., BHº SOCIAL, LAV., HALL,  SALA 
2 AMB., SÓTÃO, COZ. PLAN.., ÁREA DE SERV., CHURRASQ., 1 VG. 
R$ 3.300,00 + IPTU.

CA0671- 80 M² - JARDIM REGENTE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA, COZ. PLAN.., ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 1.700,00 + IPTU.

CA0711 - 130 M² - AQUI SE VIVE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA, COZ., ÁREA DE SERV., 
CHUR., 1 VG. R$ 1.900,00 + IPTU.

CASAS DE CONDOMÍNIO FECHADO

SO0541 – 110 M² - PORTAL DAS ACÁCIAS
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, AS., QUINTAL, 
CHURRASQ., 2 VG. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

SO0494 – 110 M² - COND. CARIBE VILLAGE
3 DORM. (ARM.), SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ. 
PLANEJ., AS, LAVABO, 3 VG. R$ 2.350,00 + COND. + IPTU

SO0454 - 200 M² - COND. VILLAGE TERRAS DE INDAIA
3 DRM.. SENDO 1 ST. COM CLOSET, SALA 2 AMB., SALA TV, COZ. 
PLANEJ., ÁREA DE SERV., ÁREA GOURMET, 2 VG. R$ 1.900,00 
+ COND. + IPTU 

SO0551 - 221 M² - COND. HORIZONTAL
4 DORM. SENDO 2 SUÍTE MASTER, SALA 2 AMB. COM LAREIRA, 
LAVABO, COZ. PLANEJ.,  ÁREA DE SERV. PLANEJ., QUINTAL, 
CHURRASQ COM FORNO  A LENHA., 2  VG. R$ 5.000,00 + COND. 
+ IPTU

SO0566 - 240 M² - RES. BEIRA DA MATA
3 DORM., SENDO 3 SUÍTE, SALA 2 AMB.,  BHº SOCIAL, COZ., 
DESP., ÁREA DE SERV., BHº EXTERNO, QUINTAL, PISCINA, 
CHURRASQ., ÁREA VERDE, 4 VG. R$ 3.500,00 + COND + IPTU

SO0546 - 160 M² - RES. GREEN VILLAGE
3 DOR., SENDO 1 SUÍTE., SALA,  COPA, COZ., QUINTAL, 2 VG. R$ 
2.500,00 + COND. +  IPTU

SO0569 - 98 M² - RES. PARQUE DOS GUARANTÃNS
3 DOR., SENDO 1 SUÍTE., SALA 2 AMB., COZ., QUINTAL  C/ CHUR., 
2 VG. R$ 1.500,00 + COND. +  IPTU

CA0785 - 210 M² - COND. TERRA NOBRE
3 DOR., SENDO 1 SUÍTE. C/ CLOSET, SALA 2 AMB., COZ.INTEGRA-
DA, QUINTAL  C/ CHUR. E PISC., 2 VG. R$ 3.900,00 + COND. +  IPTU
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CA00807 – Vila Verde  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 400.000,00

CA00789 – Jardim Tropical  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
250m² A/C: 198m² R$ 460.000,00

CC00225 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 150m²  R$ 590.000,00

AP00333 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 57m² A/C: 57m²
R$ 215.000,00 

CA00792 – Jardim Turin  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 330.000,00

CC00161 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 105m²  R$ 480.000,00

CC00230 – Condomínio Fechado  
03 suítes. A/T: 300m² A/C: 180m²  
R$ 750.000,00

AP00269 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 
70m² A/C: 70m²  R$ 277.000,00

CH00095 – Vale das Laranjeiras 
03 suítes. A/T: 3000m² A/C: 500m²
 R$ 1.125.000,00

CH00094 – Terras de Itaici 
03 suítes. A/T: 1200m² A/C: 600m²
 R$ 1.200.000,00

CA00794 – Jardim Colibris  
02 dormitórios sendo 01 suíte. 
A/T: 150m² A/C: 110m²  R$ 320.000,00

IMÓVEIS A VENDA

CC00227 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 105m²  R$ 460.000,00

CC00233 – Condomínio Fechado   
03 suítes. A/T: 370m² A/C: 205m²
R$ 850.000,00

AP00261 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m²
 R$ 235.000,00

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

CC00117 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
140m² A/C: 118m²  R$ 360.000,00

CC00159 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 480.000,00

CC00177 – Condomínio Fechado  
03 suítes. A/T: 420m² A/C: 230m²
 R$ 900.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado  
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m²
 R$ 290.000,00

CH00096 – Recanto das Flores  
03 suítes. A/T: 5000m² A/C: 640m²  
R$ 2.000.000,00

CC00160 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. 
A/T: 175m² A/C: 110m²  R$ 460.000,00

CC00224 - Condomínio Fechado  
03 suítes. A/T: 175m² A/C: 180m² 
R$ 580.000,00

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

AP00166 – Centro  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
125m² A/C: 125m²  R$ 350.000,00

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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CA06419 - CENTRO - AT 130m², AC 90m² - Casa reformada 
com 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha com gabinete, 
lavanderia. R$ 950,00 + IPTU.

CA04864 - CENTRO - AT 300m², AC 130m²- 02 dormitórios sen-
do 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos.R$ 1.600,00 + IPTU.

CA05495- JD. VALE II- AT 280m²- AC 110m² - 01 suíte com 
armários,lavabo, sala, cozinha com armários,lavanderia com 
armários. Edícula com 01 suíte com armários,varanda com 
pia e gabinete. Vaga para 04 autos, sendo 02 cobertas.r$ 
1.800,00Portão eletrônico e cerca elétrica.** wcs com ducha 
KDT.

AP02693 – JARDIM MOACYR ARRUDA - AU78,76m² -  NOVO 
- 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, la-
vanderia, varanda, garagem para 01 auto descoberta. **Apar-
tamento com piso em porcelanato**

LOCAÇÃO

VENDA
APARTAMENTO OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

CASAS:
CA06303- AT 150m²AC 90m² - 02 Dormts, Wc 
Social, Sala, Cozinha, Lavanderia, churrasqueira, 01 
Garagem coberta. R$ 900,00 + IPTU
CA06267- Au- 60m²- Casa de fundos com 01 dor-
mitório, sala, cozinha, wc, lavanderia coberta, vaga 
apenas para moto. R$900,00
CA06307-JD. DO SOL - 275 m² AC 90 m² - 02 Dor-
mts, Wc Social, Sala, Cozinha, Lavanderia, Garagem 
para 01 Auto. R$ 1.000,00 + IPTU
CA05574 - MORADA DO SOL - AT 125m² AC 
96,32m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, WC social, 
área de serviço,quintal, garagem coberta para 02 
autos. R$1.200,00 + IPTU
CA04388 - JARDIM FLORENÇA - AT 150m², AC 
113m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos.
R$ 1.300,00 + IPTU.
CA05663 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT150m² 
AC80m² 02 suítes, Wc social, sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 autos. R$ 1.500,00
CA04669 - JD PAU PRETO - AT150M², AC130M² 
- 03 dormitórios, sendo 01 suite, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem p/ 02 autos. R$ 
1.500,00 + IPTU
CA02823 - VILA AVAI - AT. 135m², AC.115m² - 03 
dormitórios. (1 suíte), WC social, sala, cozinha, área 
de serviço, portão eletrônico, garagem p/ 02 autos.
R$ 1.500,00 + IPTU
CA06078- AT-125m²- Ac- 106m²- Casa térrea 
com 03 dormitórios sendo 01 suite, sala cozinha 
planejada,WC social, lavanderia, 02 vagas dee 
garagem cobertas. Valor R$ 1700+IPTU
CA06378- Casa térrea com 02 dormitórios sendo 01 
suite, sala, cozinha, wc social, lavanderia, 01 vaga 
de garagem coberta, e varias descobertas, chur-
rasqueira e quintal amplo com gramado.R$1800,00 
incluso IPTU.
CA06409- Casa térrea com 03 dormitório sendo 01 
suite, WC social, sala 02 ambientes, cozinha ameri-
cana, lavanderia coberta, área gourmet com lavabo, 

quintal com grama, mais um quartinho em cima, 
garagem coberta para 02 carros e 02 descobertos. 
R$ 2800 incluso o IPTU
CA06395 - JARDIM ESPLANADA - AT 388m², AC 
215m² - Casa térrea com 03 dormitórios sendo 01 
suíte com armários, WC social, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo, cozinha planejada, despensa, 
lavanderia, depósito, quarto de despejo, área de lazer 
com churrasqueira, spa, garagem para 03 autos. R$ 
3.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS:
AP01880 - CENTRO - AU20m² - 01 suíte, com 
cozinha.R$ 800,00
AP01284 - CENTRO - AU 46,14m² - 01 dormitório, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
01 auto. R$ 950,00 + COND. + IPTU
AP01405 - CENTRO - AU 80m² - 02 dormitórios c/ 
armários (01 suíte), WC social, sala com varanda, 
cozinha c/ armários, lavanderia, garagem para 01 
auto.R$ 320.000,00 R$ 1.000,00 + COND. + IPTU
AP02456 – JARDIM PRIMAVERA - AT67M² - 03 
dormitórios, sendo 01 suíte, sala com varanda 
gourmet,WC social, cozinha, lavanderia, 02 vagas 
cobertas, área de lazer com piscina, playground, 
salão de festas, salão de jogos, sala de ginástica. 
R$ 1.150,00 + COND. + IPTU.
AP01881 - CIDADE JARDIM - AU 90m² - 02 dormi-
tórios sendo 01 suite, WC social, sala, cozinha, la-
vanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.160,00 + IPTU.
AP01802 - CENTRO - AU97m²- 03 dormitórios(01 
suite)com armários, sala, cozinha com armários, Wc 
social Wc de empregada, garagem coberta para 02 
autos. R$1.200,00 + COND + IPTU.
AP01878- JARDIM ALICE - AU 80m²- 03 dormi-
tórios,01 suíte,sala ,cozinha WC social,lavanderia 
.R$ 1.200,00
AP02616 - JARDIM AMÉRICA - AU 67m² - ótimo 
apartamento, MUITO BEM LOCALIZADO, com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem descoberta para 01 auto. R$ 
1.300,00 + R$ 100,00 Cond. + R$ 80,00 de IPTU.

AP02823 - CENTRO - AU 120 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte - 2 com armários, WC social, sala 02 
ambientes com sacada, cozinha planejada, lavan-
deria, sacada, garagem coberta para 02 autos. R$ 
1.500,00 + condomínio + IPTU.
AP02388 - EDIFÍCIO FERNANDA - AU 110m² - 03 
dormitórios sendo 01 suite , sala 02 ambientes,WC 
social, cozinha planejada , lavanderia , garagem para 
02 autos. R$: 1.500,00+COND+IPTU
AP02377 - AU 84m² - EDIFÍCIO KELLEN - 3 Dormi-
tórios ( 01 Suíte), WC Social, Sala 02 ambientes com 
sacada, Cozinha, Lavanderia, Garagem p/ 02 autos. 
** Aquecedor á gás*.
ÁREA DE LAZER COM SALÃO DE FESTAS E 
ESPAÇO FITNESS.  R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.
AP02412 - PATIO ANDALUZ - AU 84m² - 03 dor-
mitório sendo 01 suíte com armários, WC social, 
sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada 
com cooktop, coifa, lavanderia, garagem para 02 
autos. R$ 1.700,00
AP02409 - MAROC - AU 78m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte com armários, WC social, sala 02 ambientes, 
sacada, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + condomínio + IPTU.
AP02812 - FELICITÁ - AU 83m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários planejados, WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda gourmet, cozinha 
planejada com coifa, cooktop, forno, lavanderia, 
duas vagas de garagem descobertas. R$ 1.800,00 
+ condomínio + IPTU.
AP01843 - ALBATROZ - AU183M²- 02 amplos dormi-
tórios, sendo 01 suíte com closet, WC social, sala 02 
ambientes, lavabo, varanda, copa, cozinha planejada, 
dormitório e WC de empregada, vagas coberta p/ 02 
auto.R$2.000,00 + COND. + IPTU
AP01873 - CENTRAL PARK - AU 100m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, e o outro suíte ameri-
cana, lavabo, sala 02 ambientes, sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 autos, 
deposito. Condomínio com infra-estrutura completa. 
R$ 2.300,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.
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JD NOVA VENEZA:
R$ 85.000,00 à vista ou  R$ 30.000,00 + 50 parcelas

Terrenos  residencial de 150 m²
ÓTIMO INVESTIMENTO

VENDAS:

APARTAMENTOS:

R$ 320.000,00 – Res. Belvedere: 2 dorms(1ste), escritório, ar 
condicionado, varanda gourmet e 1 vaga – troca por terreno ou 
apto de menor valor
R$ 370.000,00 – Cidade Nova: 3 dorms(1ste), 2 vaga 
R$ 380.000,00: Place View (Novo): 2 dorms(1ste), 2 vagas – AU: 
70 m²

CASAS:

R$ 265.000,00 – Moradas de Itaci: 2 dorms, 2 vagas
R$ 265.000,00 – Jd Regente (Nova): 2 dorms, 2 vagas
R$ 290.000,00 – Jd Veneza: 3 dorms (1ste), 2 vagas
R$ 270.000,00- Jd União: 3 dorms (1ste), 2 vagas – ótimo aca-
bamento
R$ 320.000,00 – Jd Regente (nova): 3 dorms(1ste)
R$ 340.000,00 – Jd Valença (Nova): 3 dorms (1ste)
R$ 380.000,00 – Jd Santa Rita (nova): 3 dorms(1ste)
R$ 390.000,00 – Res. Flamboyant: 3dorms(1ste)
R$ 430.000,00 – Jd Montreal (Nova): 3 dorms (1ste), toda pla-
nejada
R$ 450.000,00 – Jd Vista Verde (Nova): 3 dorms(1ste com closet)
R$ 550.000,00 – Jd Regina: 3 dorms (1ste), + dependencias, 
edicula com churrasqueira, 4 vagas.
R$ 620.000,00 – Jd Montreal (Sobrado) : 3 stes com closet
R$ 590.000,00 – Jd Vista Verde (Sobrado/Novo): 3 stes – ótimo 
acabamento

R$ 690.000,00 – Jd Esplanada II (sobrado): 3 suites, piscina, 4 
vagas
R$ 900.000,00 – Maria Dulce (Nova): 3 suítes, piscina
R$ 960.000,00 – Portal dos Ipes(nova): 3 suítes, ofurô

TERRENOS:

R$ 85.000,00 – Jd Nova Veneza: 150 m²
R$ 90.000,00 – Jd Barcelona: 150 m²

LOCAÇÃO

Casas:

R$ 1100,00 + IPTU: Jd Morada do Sol: 2 dorms, mais depen-
dências, quintal amplo, 4 vagas
R$ 1100,00 + IPTU: Jd São Francisco: 2 dorms, mais depen-
dências, 2 vagas
R$ 1200,00 + IPTU: Jd Alice: 3 dorms (1ste), mais dependên-
cias, 2 vagas
R$ 1250,00 + IPTU: Jd Primavera: 2 dorms, mais dependencias, 
2 vagas e quintal
R$ 1800,00 + IPTU: 2 dorms (1ste), escritório, mais dependências, 
quintal,2 vagas
R$ 2500,00: Jd Pau Preto: 3 dorms(1ste), mais depedências, 
4 vagas
R$ 2.400,00: Jd Colonial: 3 dorms (1ste), mais dependencias 
, 2 vagas
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$ 900,00 + cond+ IPTU: Res. Azaléia: 3 dorms, 1 vaga
R$ 1430,00+ IPTU+cond: Res Belvedere: 3 dorms (1ste), 1 vaga
R$ 1700,00 + cond+ IPTU: Duetto di Mariah: 3 dorms (1ste), 2 
vagas cobertas, todo mobiliado
R$ 1.100,00+ IPTU+ cond: Centro: 2 dorms (1ste), 1 vaga
R$ 1.200,00+ cond+ IPTU: Cidade Nova: 2 dorms(1ste com 
armários), coz planejada, 2 vagas

CASAS - VENDE-SE.
OPORTUNIDADE! Para Investimento: 05 Residências Edificadas 
Em Lote De 250M², De Frente Para O Parque Corola Gerando 
Uma Renda Aproximada De R$2600,00. Valor: R$ 390.000,00 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294
M.SOL-Rua-58 02 Dormit. (01 Suite) – Sala-  Cozinha –Wc Social- La-
vanderia – Garagem. Oportunidade Única!! Ac. Financ. Valor: Ape-
nas: R$230.000,00F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
M.SOL Rua-57. Casa Em Construção A Ser Entregue Em 30 
Dias. 01 Dormitório, Sala, Cozinha E Wc, Entrada Para Auto 
Em Estrutura Para Sobrado R$235.000,00 F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Aceita Financiamento. Corra!!
M.SOL-Rua-59 02 Dormitórios (01 Suite) – Sala-  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia – Garagem. Oportunidade Única!! Valor: Ape-
nas: R$200.000,00 Ac. Financ. F=3017-2608/99762-7997/3935-
3294 Corra!!
M.SOL-Rua-58 02 Dormitórios (01 Suite) – Sala-  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia – Mezanino Nos Fundos, Oportunidade Única!! 
Valor: Apenas: R$250.000,00 Ac. Financ, Ou Casa De Menor 
Valor. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
M.SOL. Rua-Silvio Candello (Em Meio A Grande Movimento 
Comercial) Lote Quadrado Com 01 Dormitório(Suite)- Sal –Co-
zinha- Wc Social – Lavanderia - Quintal Na Frente –Ideal Para 
Comércio –R$250.000,00 Aceita Terreno, E Financiamento. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!

ÁREA RURAL-VENDE-SE
20.000M²/40.000M² Próximo A Monte Mor: Boa Topografia; 
R$20,00 P/M².Ac. Veículo, Ou Imóveis F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIO VENDE-SE
Sítio Em Toledo, Próximo A Bragança Paulista.13.000M², Casa 
Semi-Acabada C/ 03 Dormitórios, 02 Wcs – Toda Avarandada, 
Gramada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, Água De Mina, 02 
Tanques Com Peixes Sendo Um Copartilhado E Outro Exclusivo, 
Diversas Aves, Animais E Árvores Frutíferas, A 08 Km Do Centro, 
A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 Aceita Imóvel Em Indaiatuba De 
Igual Ou Menor Valor. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

CASAS – ALUGA-SE.
M.SOL:  Rua  87 (Fundos)01 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia Sem Garagem. R$600,00 S/Iptu
M.SOL:  Rua: 53 02 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc Social- La-
vanderia Garagem Para 02 Autos. R$1.000,00 S/Iptu
M.SOL:  Rua:  53 (Fundos-Pav-Sup.)01 Dormitório -  Cozinha 
–Wc - Sem Garagem    R$500,00 S/Iptu
M.SOL:  Rua:  53 –Frente: 02 Dormitório -Sala Cozinha –Wc 
– Garagem E Nos Fundos 01 Dorm-Coz-Wc Lavanderia.  
R$1.200,00 + Iptu.
M.SOL:  Rua: 53 02 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc Social- La-
vanderia Garagem Para 02 Autos. R$1.000,00 +Iptu
M.SOL:  Rua  82 (Frente)01 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc - 
Lavanderia Sem Garagem. R$750,00 Sem Iptu
M.SOL:  Rua  76 (Fundos)01 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia (Garagem Para Moto). R$600,00
M.SOL:  Rua  57 (Fundo) (Pav Inf) Sala- Cozinha –Wc Social(Pav.
sup)01Dorm-Wc /Sem Garagem. R$850,00
M.SOL: Rua 56 02 Dorm– Sal –Coz – Wc –Garagem – Lavand-
-R$900,00
M.SOL: Rua 33 02 Dorm– Sal –Coz – Wc –Garagem – Lavand-
-R$1.000,00                                                                                                                     

SALÃO – ALUGA-SE.
M.SOL:  Rua  33   Aproximadamente 60M² 01 Wc. R$700,00 
S/Iptu

SÍTIO EM TOLEDO, PRÓXIMO A BRAGANÇA PAULISTA.13.000M², Casa Semi-Acabada C/ 
03 Dormitórios, 02 Wcs – Toda Avarandada, Gramada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, Água 
De Mina, 02 Tanques Com Peixes Sendo Um Copartilhado E Outro Exclusivo, Diversas Aves, 
Animais E Árvores Frutíferas, A 08 Km Do Centro, A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 Aceita 
Imóvel Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!
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TERRENOS:
Jd. Nova Veneza – R$ 90.000,00.
Barcelona – R$ 90.000,00.
Monte Carlo – R$ 105.000,00.
Jd. Colibris – R$ 115.000,00.
Jd. União – R$ 115.000,00.
Império – R$ 120.000,00.
Maritaca – R$ 147.000,00.
Temos outras opções de lotes em diversos 
bairros e condomínios, em Indaiatuba e 
Região.

CHACARA:
Indaiatuba – Olho D´Água 1000m², bem 
plana, R$ 110.000,00.
Elias Fausto de 1000m² a partir de R$ 
60.000,00. (Com Água e Luz).
Temos outras opções de chácaras em 
Indaiatuba e Região, com ótimos preços.

LOCAÇÃO.
Jd. Morada do Sol – 2 Cômodos R$ 450,00.
Jd. Morada do Sol – 2 Cômodos R$ 500,00.
Jd. Morada do Sol – 2 Cômodos R$ 550,00.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 670,00.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 700,00.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 800,00.
Jd. Morada do Sol – 4 Cômodos R$ 900,00.
Jd. Juscelino Alice – 4 Cômodos R$ 1200,00.
Jd. Lauro Bueno – 4 Cômodos R$ 1350,00.
Salão Comercial Jd. Morada do Sol a Partir 
de R$ 900,00 Reais.
Temos outras opções de casas e salões para 
locação, em diversos bairros da cidade.

CASAS PARA VENDA.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 180.000,00.
Jd. Maritacas – 2 Cômodos R$ 180.000,00.
Jd. Caroline – 4 Cômodos R$ 220.000,00.
Res. Monte Verde – 4 Cômodos  R$ 300.000,00.
Jd. Morumbi – 4 Cômodos R$ 260.000,00.
Jd. Regente – 4 Cômodos R$ 300.000,00.
Jd. Colibris – R$ 300.000,00.
Temos outras opções de casas para venda 
em diversos bairros e em Condomínios.

Pousada em ILHA CUMPRIDA 
– Com 16 quartos, a 300m da 

praia. R$ 150.000,00.
Aceita Proposta e Permuta.

 

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$ 900.000,00
CH2393  – Altos da Bela Vista – Casa Principal – 02 
dorms, sala, cozinha e banheiro (varanda nos quatro 
lados). Piscina, churrasqueira completa com 02 suites 
externas, mini campo, AT/ 2.300m² – AC/ 500m² – R$ 
950.000,00 OBS: Aceita 40% em permuta(pode ser 
terreno ou casa) 
CH2210 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st com 
closet), sala 02 ambientes,  cozinha planejada, 
churrasqueira, portão eletrônico – AT/ 1.000m² – AC/ 
200m² – R$ 900.000,00.(casa nova).
CH2358 – Mosteiro de Itaici – 03 dorms(01 st c/
closet), mais 02 banheiros, sala 02 ambientes, cozi-
nha, lavanderia e piscina.(Fundos para Lago) – AT/ 
2.500m² – AC/227m² – R$850.000,00. Aceito 20% 
em permuta.
CH2358 – Terras de Itaici – 01 suite com closet, 02 
dorms americano, sala 02 ambientes,  cozinha pla-
nejada, piscina e churrasqueira (CH com vista  para 
lago) – AT/1.000m² – AC/ 250m² – R$ 900.000,00..
CH2339 – Terras de Itaici – 03 suites, sala 02 amb, 
lavabo, escritorio, cozinha planejada, churrasqueira, 
piscina em alvenaria – AT/ 1.500m² – AC/ 400m² – 
R$ 980.000,00
CH0858 – Terras de Itaici – 05 suites, lavabo, sala 03 
ambientes, escritório, cozinha planejada, lavanderia,  
churrasqueira. Aquec.solar e poço artesiano.  AT/ 
1.500m² – AC/ 370m² – R$ 960.000,00.

CH0008 – Recanto das Flores – 06 suites, lavabo, sala 
04 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina, espaço gour-
met, casa de caseiro – AT/ 7.500m² – AC/ 740m² – R$ 
2.500.000,00 – Aceito parte em permuta de preferência 
imóveis já alugados. 
CH0026 – Ribeirão I – Itupeva – 03 dorms(01st), sala, 
cozinha, lavanderia e garagem, churrasqueira, piscina 
e pomar – AT/ 1.000m² – AC/ 300m² – R$ 360.000,00 

CASA VENDE
CA0144 – Villaggio de Itaici – 03 suites(01st c/clo-
set), sala 02 ambientes, cozinha americana com AE,  
lavanderia, garagem – AT/ 150m² – AC/ 160m² – R$ 
650.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 
ambs, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, por-
tão eletrônico – AT/250m – AC/160m – R$ 450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 04 suites, lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha americana, área de serviço, piscina 
e churrasqueira, garagem – R$  900.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e banheiro – R$ 340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 mater), la-
vabo, sala 03 ambientes, escritório, cozinha planejada, 
lavanderia, piscina, churrasqueira c/WC e despensa 
– AT/ 430m² – AC/ 380m² – R$ 750.000,00 Aceito 30% 
em permuta.

ÁREA – VENDE
AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/Itupeva) – 20 
alqueires a R$ 10,00m² frente para rodovia.
AR0002 – Bairro Videira – 2 alqueires a R$ 80,00 m² 
Frente para Rodovia José Boldrini. 

APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Residencial Victoria – 03dorms (01 st), 
sala 02 amb, cozinha, lavanderia, 02 vagas de garagem 
– R$ 360.000,00
Apto0017 – Edifício Barbara – 01 dorm, sala, cozinha e 
banheiro, 01 vaga de garagem – R$ 210.000,00
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
ÁREA- CARDEAL – 09 alqueires próximo aeroporto – 
R$ 2.000.000,00

TERRENO VENDE
TE1025 – Vale das Laranjeiras – 2.800m² – R$ 350.000,00  
TE0017 – Mantova – 220m² – R$ 170.000,00 aceito 
50% e parcelo saldo.
TE2367 – Alto de Itaici – 400m² – R$ 212.000,00
TE0026 – Itaici – Jd. Juliana – 220m² – R$ 140.000,00.
TE0050 – Jardim dos Laranjais -  3.000m² – alambra-
do com poço artesiano, 10.000litros hora, pomar mais 
edícula de 70m² – R$ 500.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 33.000m² – R$ 
350.000,00 (aproveitável 4.000m²) tem nascente
TE0043 – Vale das Laranjeiras – 2.300m² – R$ 
350.000,00
TE0024 – Terras de Itaici – 1.000m² – R$ 220.000,00

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

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 02 am-
bientes, lavabo, cozinha americana, varanda com 
churrasqueira, piscina, salão de festa, 02 vagas de 
garagem, a duas quadras do metrô Butantã área de 
131m²   valor R$ 1.200.000,00  - Troco porá chácara 
no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras com 04 dormitorios 
podendo dar volta em dinheiro.

Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por Imóvel 
em Indaiatuba – 02 dorms, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, piscina e churrasqueira, canil e área pre-
parada para sauna – AT/ 2.000m² – AC/ 200m² – R$ 
500.000,00
 
PERMUTA – (Com Volta em dinheiro) Casa no Cond. 
Vista Verde com 03 dorms(01St), sala, cozinha, la-
vanderia, garagem, R$ 600.000,00 troco por casa no 
Moradas de Itaici.
 

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e garagem – R$ 2.200,00.
Apto0031 – Residencial Ravenna – 02 dorms(01 st), 
sala, cozinha, lavanderia (mobiliado) – R$ 1.900,00
Apto0008 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), 
sala 02 ambientes com varanda, cozinha planej.lav, 
02 vagas de garagem R$ 1.900,00. 

CHÁCARA LOCAÇÃO
CH0026  - Terras de Itaici – 02 suites, sala 02 amb, 
cozinha plan, churrasqueira  e piscina – R$ 2.600,00 
incluso condomínio.
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LOCAÇÃO

Apartamento Jd Sevilha, 
03 dorm 01 suíte, sala, cozi-
nha, área de serviço,  * Espa-
ço Gourmet * Piscina Infantil 
* Quadra Poliesportiva * Spa 
* Deck * Salão de festas * 
Piscina Adulto * Playground * 
Brinquedoteca * Jardim * Es-
paço Fitness * Sauna * Mini 
Golf * Solarium * Portaria 24h 
R$ 1.200,00 + Cond. + IPTU

Kitnet Jd. Moacir Arruda, 
01 dorm, cozinha americana, 
sala, wc com box de vidro.
01 vaga descoberta.
R$ 900,00 + Cond. + IPTU

Salão Jd Paulista AT. 210 
m² AC. 180 m² 02 WC térreo, 
Mezanino 01 wc
R$ 3.000,00

Kitnet  Jd. Nova Indaiá, 
01 dorm, cozinha, área de 
serviço, vaga coberta
R$ 700,00 + R$ 90,00 
Cond. IPTU 2015 R$ 24,11

VENDA E LOCAÇÃO

Apartamento Cecap 02 
dorm, 01 wc, cozinha com 
armários embutidos, 01 vaga 
de garagem descoberta
Locação R$ 1.100,00 + 
Cond. + IPTU  Venda R$ 
265.000,00

Casa Cidade Nova 03 
dorm. sendo 01 suíte, 02 
salas, cozinha área de ser-
viço, casa fundos 01 dorm., 
cozinha, sala, wc.
Locação R$ 5.000,00 
+  IPTU    Venda  R$ 
1.200.000,00

VENDA

CASA Jd. Moacir Arrua 
AT. 120m² AC. 96,33. 02 
dorm. uma suíte,sala de 
estar de jantar, cozinha, 
área de serviço, quintal 
com pomar.
R$ 450.000,00

Casa Comercial Jd. do 
Valle II AT.125 m² AC. 
175 m² 02 dorm., 02 wc, 
02 salas.
R$ 430.000,00

Chácaras no Vale do 
Sol com ou sem piscina
a partir R$ 430.000,00

Casas de alto Padrão 
em Condomínios,  Es-
plendor, Terra Nobre, 
Terra Magma.
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LOCAÇÃO

R$ 650,00 Morada do Sol: 2 cô-
modos, wc social, vaga para moto
R$ 770,00 Cecap: 2 cômodos, wc 
social, vaga para moto
R$ 1.000,00 Parque das nações: 
2 dorm, sala e cozinha conjugada, 
wc social e quintal, vaga p/ 1 carro 
coberta
R$ 1.000,00 Morada do Sol: 2 
dorm, sala e cozinha conjugada, 
wc social e quintal, vaga p/ 2 carro 
coberta

TERRENOS

R$ 95 mil Jd. Sabias: Entrega 
prevista para Julho.
R$ 100 mil Jd. Morada do Sol: 
Lotes de 125m² com ótima to-
pografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
4 cômodos em ponto de andaime
R$ 110 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m² bem localizado.
R$ 235 mil Jd. Morada do Sol: 
Lote de 250 m² com ótima topogra-

fia, próximo ao parque ecológico. 
ACEITA FINANCIAMENTO.

VENDAS

R$ 160 mil Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda livre, estu-
da financiamento.
R$ 180 mil Morada do Sol: 3 cô-
modos e wc na frente, 2 cômodos 
e wc nos fundos.
R$ 170 mil Jd. Itamarcá:  1ª casa 
4 comodos e garagem, 2ª casa 2 
comodos e garagem
R$ 225 mil Morada do Sol: 1 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, vaga 
para p/ 4 carros. Aceita terreno, 
Financiamento
R$ 245 mil Morada do Sol: CASA 
NOVA 2dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ carros. Aceita 
terreno aceita financiamento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia nos fundos garagem 
coberta. Aceita terreno, ou 50% 
do valor e assumir financiamento.
R$ 270 mil Morada do Sol: 3 

cômodos em lote de 250m, aceita 
terreno, carro parcelamento.
R$ 318 mil Jd. Veneza: 2 dormitó-
rios, sala cozinha e 2 wc aréa gour-
met (Casa Linda), aceita terreno
R$ 320 mil Colibris:  Casa Nova, 
3 dormitórios, sala cozinha e 2 wc,
R$ 380 mil Jd. Regente: Excelen-
te casa Nova com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte e closet, sala copa 
e cozinha, lavanderia, garagem 
para vários carros Área gourmet 
(Aceita Terreno e Financiamento).
R$ 600 mil Cidade nova I: Ex-
celente casa com 3 dormitórios 
sendo 2 suíte, sala copa e cozi-
nha, lavanderia, piscina garagem 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias Fausto: 
3000 m² - só terra, aceita casa
R$ 600 mil Saltinho Elias Faus-
to: 1 alqueire – 2 casas boas, com 
arvores frutíferas, Aceita  casa, ter-
reno, apartamento de menor valor

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – R$310 MIL – 
2dorms(1st c/closet), sala de estar e jantar, coz 
planejada, churrasqueira
COD.246 – JD.BELA VISTA – R$320 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc, quintal, garagem 
coberta e fechada

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.305 – JD.BELA VISTA – R$490 MIL – 
3dorms (1st), sala de estar ampla, coz, wc, 
lavanderia, dispensa, quintal, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, 
garagem.
COD.371 – CIDADE NOVA R$360 MIL OU Á 
VISTA 330 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc,  
AS , churrasq, portão eletrônico, gar.2 carros.
COD.387 – JD.AMERICA – R$530 MIL – 3dor-
ms c/armarios (2st), sala, coz, wc, lavanderia, 
edicula, área de luz, jardim, garagem
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
COD.202 – VL.DAS PALMEIRAS – R$330 MIL 
– 2dorms(1st), sala 2 ambientes, coz planejada, 
wc, lavanderia com a/e, área gourmet com 
churrasqueira, quintal, 2 vagas de garagem.
COD.370 – COND.VILLAGES TERRA DE 
INDAIA – R$1.300.000,00 – 3 sts c/sacada, 
sala 3 ambientes, copa, coz, lavabo, wc so-
cial, disoensa, lavanderia, escritorio, piscina, 
churrasqueira c/pia, garagem para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.513 – VL AREAL – R$750 MIL – 3dorms(1st 
c/closet), sala 2 ambientes, coz planejada, es-
critorio, dispensa, 2 wc, lavanderia, 2 vagas 
de garagem.

JD.ELDORADO – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC (com mobília), 1 vaga de garagem 
fechada e cooberta
VL.FURLAN – R$950,00 – 2dorms, sala, 
coz, ec, garagem (SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO – R$ 950,00 – dorm, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1.000,00 – MOBILIADO 
– dorm, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.JEQUITIBA – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
VL. RUBENS – R$1.200,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, as, garagem.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CHACARA DO TREVO – R$1.500,00 – 3 
dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, la-
vanderia, WC, 2 vagsa de garagem coberta.
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st com 
ae), sala 2 ambientes, coz planejada, WC, 
2 vagas de gargem coberta
JD.TROPICAL – R$1.650,00 MOBILIA-
DO OU R$1.430,00 SEM MOBILIA  – 
2dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
churrasqueira, 1 vaga de garagem
JD.PAU PRETO  R$ 2 MIL  2dorms(1st), 
sala, coz c/a/e, wc, lavanderia c/a/e.área 
gourmet, aquecedor a gás.  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, 2 wc, 
2 vagas de garagem
ANDALUZ – R$2.600,00 – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, WC, 
varanda, 2 vagas de garagem, totalmente 
mobiliado

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 – 
2dorms(1st), sala, wc social, coz, lavabo, 
churrasqueira com pia, salão de festa, 2 
piscinas com wc, entrada de carro.

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 – 45m², wc
VL.RUZ PERES – R$700,00 – 60m², wc, 
mesanino
VL.RUZ PERES – R$1.100,00 – 120m², WC, 
mesanino
PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 – 80m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 – 65m², 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$2.000,00 – 130 
m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.800,00 - 150m², 
wc
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na 
frente, wc.
JD.TROPICAL – R$4 MIL – 320m², wc, copa, 
escritorio, porta de vidro.

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 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
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala 
para área de saúde c/wc privativo, incluso água, 
luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA –KENNEDY OFFICE -  
R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condicionado, 
iluminação, sacada, de frente para a avenida, 
1 vaga de garagem

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²

JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala 2 ambientes, coz, 2wc, lavanderia, garagem.
SOBRADO
JD.ITAMARACÁ – R$1430,00 – 2dorms(1st), sala, 
coz americana, as, WC, garagem para 2 carros.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia.
VL.TODOS OS SANTOS – R$1.600,00  – 
2dorms(1st), sala, coz, wc, quintal, garagem 
para 2 carros.
VL.M.HELENA - R$2.200,00 – 3dorms(2st), sala, 
copa, coz, WC, dispensa, lavanderia, garagem 
para 1 carro. Fundos ; dorm, sala, coz, WC.
JD.AMERICA – R$2.200,00 – 3dorms(1st c/a/e), 
sala em L, coz c/a/e, WC, lavanderia. Edícula 
com dorm e WC.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos 
com a/e, sala ampla, coz.planejada, wc, lavan-
deria, churrasqueira, garagem, cerca elétrica, 
portão eletrônico.
CENTRO – R$3 MIL – COMERCIAL -   4 salas,  
recepção, 2 wc (1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos.
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMERCIAL – 4 
salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala ampla, coz c/a/e. 
fundos:dorm, coz, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

PQ.DOS GUARANTÃS – R$1.600,00 – SOBRA-
DO – 3dorms(1st), sala, copz, coz, WC, lavabo, 
lavanderia,  churrasqueira, garagem para 2 carros.
PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO 
PISO SUPERIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), 
wc social,  PISO INFERIOR: sala 2 ambientes, coz 
c/a/e, lavanderia, churrasqueira, garagem

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.

VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 – dorm, coz, 
WC, entrada de carro.  
JD.MORADA DO SOL – R$560,00  – dorm, 
coz, WC, garagem
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$600,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$600,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, sem garagem
CIDADE NOVA – R$600,00 – dorm, coz, WC, 
sem garagem.
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD.CALIFORNIA – R$650,00 –dorm, sala, coz, 
wc, sem garagem.
PQ.INDAIA – R$670,00 – dorm, sala, coz, wc, 
lavanderia, sem garagem.
PQ.DAS NAÇÕES – 700,00 – dorm, sala, coz, 
WC, lavanderia, entrada de moto.
COLINAS I – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm, coz, 
WC, garagem
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – dorm, 
sala, coz, 2wc
JD.MORADA DO SOL  R$900,00  - dorm, sala, 
coz grande, lavanderia coberta grande, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 3 carros.
JD.PAULISTA – 950,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, entrada de carro
VL.BRIZOLA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, quintal, quartinho de despejo, 
garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, WC, lavanderia, ga-
ragem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem para 3 carros

AP.515 – BOKERÃO – PRAIA GRANDE – 
R$120 MIL – dorm, sala, coz, wc
 
TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁ-

VEIS – Consulte- nos!

TERRENOS

TE.10 – MONTREAL – R$160 MIL – 150m²
TE.27 – JD.DOS LAGOS – R$290 MIL – 525m²
TE.28 – PQ.RES.SABIAS – R$ 110 MIL – 150m²

CHACARAS

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

COD.706 – COLINAS I – R$700 MIL – 3dorms(1st), 
sala, copa, coz, lavanderia, dispensa, 2 wc, garagem 
para 2 carros, churrasqueira, aquecedor solar.
COD.709 – CHACARA ALVORADA – R$750 
MIL – 2dorms, sala, coz americana, 2 wc, varanda, 
piscina, churrasqueira, campo def utebol, portão 
eletronico, pomar

SITIOS

SI.911 – VALE DO JIQUIRIÇA (BAHIA) – R$800 
MIL – casa sede

OPORTUNIDADE!!! COD.717 -  CHÁCARA NO 
PARQUE DA GRAMA COM 5.130M² COM MUITAS 
ÁRVORES FRUTÍFERAS R$ 250 MIL

IMÓVEL COMERCIAL

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.04 – DISTRITO INDUSTRIAL – R$1.400.000,00 
– AT : 1000m² AC: 800m²

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

JD.CALIFORNIA – R$550,00 – dorm, coz, wc
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classificados

Cond. Alto de Itaici - 3 suítes, 
sala 2 amb, lavabo, escritório, 
cozinha, lavanderia, piscina e 
churrasqueira, 400m² AC/ 300m² 
R$900.000,00  - F. 9.9887-7771 
Jardim Brasil - 3 dorms, sala, 
coz, banheiro, lavanderia, ga-
ragem coberta - com 125m² AT 
- 110m² AC R$170.000,00 - F. 
(19)3935-6376 ou 9.9658-1449 
creci 118013
Belíssima Casa entre Salto 
e Itu - Cond. Monte Belo - 4 
dorms, sendo 3 suítes (1 master 
com closet e hidro) + 1 dorm 
reversível, sala de estar + jantar 
+ TV, bar, adega, escritório, 
lavabo social, cozinha + espaço 
gourmet com churr, lav, piscina 
com hidro, sauna úmida, gar 
coberta para 4 carros + 6 va-
gas descobertas / jardim - AC: 
575,84m² AT: 4.785,87m² único 
proprietário R$2.200.000,00 - F. 
(19)3935-6376 ou 9.9658-1449 
creci 118013
Cond. Alto de Itaici - 03 Suítes, 
sala 02 amb, lavabo, escritório, co-
zinha, lavanderia, piscina e chur-
rasqueira, 400m² AC/ 300m² R$ 
900.000,00 - F. (19) 9.9887-7771
Mosteiro - 03 dorms (01 st c/
closet), mais 02 dorms, sala, co-
zinha, piscina, (com fundos para 
lago). Aceita 30% em permuta. 
R$ 850.000,00 - F. 9.9887-7771
Jd. Colibris - 03 dorms, sala, 
copa, cozinha c/ gabinete, 2 wc 
com gabinete, área de serviço, 
churrasqueira com gabinete, 
sanka, garagem para 3 carros. 
R$ 320.000,00 - F 9.8716-9978 
- proprietário
Belíssima Casa entre Salto e Itu 
- Cond. Monte Belo - 4 dorms, sen-
do 3 suítes (1 master com closet 
e hidro) + 1 dorm reversível, sala 
de estar + jantar + TV, bar, adega, 
escritório, lavabo social, cozinha 
+ espaço gourmet com churr, lav, 
piscina com hidro - F. 3017-2608 
ou 9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do sol Rua 58 - 02 dorm 
(1 suíte), sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem. Oportuni-
dade única, aceita financiamento 
R$230.000,00. - F 3017-2608 ou 
9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do sol Rua 57 - Casa em 
construção a ser entregue em 30 
dias, 01 dorm, sala, cozinha e wc, 
entrada para auto em estrutura para 
sobrado R$ 235.000,00. - F 3017-
2608 ou 9.9762-7997 ou 3935-
3294. Aceita financiamento corra
Morada do Sol - 3 cômodos em 
lote de 250m. R$ 270 mil, aceita 
terreno, carro, parcelamento  
- F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320

Morada do sol Rua 59 - 2 dorm 
(01 suíte), sala, coz, wc social, 
lavanderia, garagem. Oportuni-
dade única R$ 200.000,00 AC 
financiamento - F. 3017-2608 ou 
9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do Sol Rua 58 - 02 
dorm (1 suíte), sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, mezanino 
nos fundos. Oportunidade única 
R$250.000,00. Aceita financia-
mento ou cada de menor valor - F. 
3017-26008 ou 9.9762-7997 ou 
3935-3294. Corra
Morada do Sol Rua Silvio Can-
dello - (Em meio a grande movi-
mento comercial) lote quadrado 
com 1 dorm (suíte), sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, quintal 
na frente - ideal para comercio 
R$ 250.000,00 Aceita terreno e 
financiamento. - F. 3017-26008 ou 
9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do Sol Casa Nova - 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ carros. Aceita ter-
reno e financiamento. R$ 245 
mil - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
99301-7320
Itamaracá - 3 dorm, sala, coz, wc 
social, lava nos fundos garagem 
coberta. Aceita terrenos ou 50% 
do valor e assumir financiamento. 
R$ 250 mil - F. 3017-6659, 9.9758-
1971, 9.9301-7320
Morada do Sol - com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 255 mil Aceita 
troca por lote de 250m². - F. 3017-
6659, 9.9758-1971, 9.9301-7320
Morada do Sol - 3 casas em lote 
de 250m² sendo a 1ª: 2 dorm, 
sala, coz, wc, gar. 2ª: 1 dorm, 
sala e coz. 3ª: 1 dorm, sala e coz, 
quintal. R$ 300 mil - F. 3017-6659, 
9.9758-1971, 9.9301-7320.
Cidade Nova I - Excelente casa 
com 3 dorm sendo 2 suíte, sala 
copa e cozinha, lava, piscina gar 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara). R$ 600 mil - F. 3017-
6659, 9.9758-1971, 9.9301-7320
Jd. Umuarama - 4 dorm, sala, 
coz, wc, lava, garagem para 3 
carros. Aceita financiamento. 
(Aceita chácara boa) R$ 500 
mil - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320
Jd. Regente Excelente Casa 
Nova - 3 dormitórios sendo 1 
suíte e closet, sala copa e cozinha, 
lavanderia, garagem para vários 
carros, área gourmet (Aceita 
terreno e financiamento), R$ 380 
mil. - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320
Morada do Sol Casa Nova - 1 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ 4 carros. Aceita 
terreno, financiamento R$ 225 
mil. - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320
CA0721 - Casa -Morada do 
Sol - sala, dor, coz, wc, as - R$ 
220.000,00 - F. 3392-0333

CA0777 - Casa Jardim Morada 
Do Sol - 99m² - 2 dorm, sala, wc 
social, sala, coz com armários R$ 
265.000,00 - F. 3392-0333
CA0236 - Jd. Califórnia - 2 dorm, 
wc, sala, coz, as, quintal, 02 Vg  - 
R$ 215.000,00. - F. 3392-0333
CA0692 Jd. Soriano - Casa 
térrea c/ 3 dorms, sendo 01 suíte, 
wc social, sl 02 ambs. área, serv, 
20 vagas - R$ 400.000,00 - F. 
3392-0333
CA0781 - Casa Cidade Nova 
II - 73,70 m² - 3 dorm (1st), sla, 
coz, wc, churrasqueira, portão 
eletrônico R$ 340.000,00 - F. 
3392-0333
CA0646 - Casa Morada do Sol 
- casa c/ 02 dorms, bairro es-
truturado, rua tranquila, próx. a 
comércio, mercado São Vicente. 
R$ 330.000,00 - F. 3392-0333
Cond Vista Verde - 3 dorm (c 
1suite) c/armários, sala 2 ambien-
tes, cozinha planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa), lavanderia c/
armários, churrasqueira, quintal, 
garagem p 3 carros (sendo 1 co-
berta). Aceito apto como parte de 
pagamento. - F. (19) 3394-2197 
ou (11) 9.8635-7556
Cidade Jardim - 2dorms (1st com 
closet), sala de estar e jantar, coz 
planejada, churrasqueira - creci 
74092 - R$ 310.000,00 - F.(19) 
9.8136-7331
Jd. Pau Preto - 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, escritório, dis-
pensa, garagem. - creci 74092 R$ 
475.000,00 - F. (19) 9.8136-7331
Jd Morada do Sol - 2dorms (1st 
com a/e), sala, coz com a/e, wc, 
entrada para 2 carros. - creci 
74092 – R$ 290.000,00 - F. (19) 
9.8136-7331
Jd do Sol - 2 dorms, sala, coz, 
copa, wc, piscina, churrasqueira, 
quintal, garagem para 4 carros. - 
creci 74092 - R$ 400.000,00 - F. 
(19) 9.8136-7331
Jd. Esplanada - 3sts, sala, copa, 
coz, lavabo, edícula com wc, 
churrasqueira, garagem . - creci 
74092 - R$ 650.000,00 - F. (19) 
9.8136-7331
CA0763 - Res. Maria Dulce - 3 
sts, sl ampla, sl jantar, coz ameri-
cana, lavabo, esc, jd inverno, lav, 
esp gourmet, 4 vg - R$ 750.000,00 
- F. 3392-0333
CA0768 - Res. Maria Dulce - 
Linda casa c/ fino acabamento 
3 suítes, 03 amplas sls, living, 
pisc c/ hidro, coz planej, esp 
gourmet, som ambiente, 4 vagas. 
R$950.000,00 - F: 3392-0333
CA0748 - Res Maria Dulce - Casa 
3 suítes, sendo 01 c/ closet, sl 02 
ambs, lavabo, coz planejada, esp. 
gourmet planej, pisc, 04 vagas 
- R$ 850.000,00 - F. 3392-0333
CA03657 - Jardim Belo Horizon-
te - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 
sala, 2 banheiros, 2 vagas, 75,00 
m² construída, 122,00 m² total. R$ 
340.000,00 - F. 3825-4420

CA03649 - Jardim Regen-
te - Casa nova (AT:103m² - 
AC:60m²), 02 dormitórios, sala 2 
ambientes, banheiro social, cozi-
nha americana, lavanderia, gara-
gem descoberta 2 carros. Aceita 
financiamento - R$265.000,00 
- F. 3825-4420
CA03678 - Cidade Nova II - 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 1 
sala, 2 banheiros, 2 vagas, . 
R$340.000,00 - F. 3825-4420
Jd. Brasil - 2 dorms, R$ 170 
mil - F. (19) 9.8136-7331 - creci 
74.092
Cidade Nova - Com 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, as, churrasqueira, 
portão eletrônico, 2 vaga de 
garagem R$360.000 - F. 9.8136-
7331 - creci 74.092
Jd. Esplanada - 1 dorm, sala, 
coz, wc, varanda, garagem 
para 2 carros, R$350.000,00 - F: 
3875-5385 ou 9.9258-2654
Jd. Mercedes - 3D, sala, coz, 
lav, gar para 4 carros, 1 su-
íte, 2 wcs sociais, churras. 
R$400.000,00 ac. Troca por 
apto térreo - F. 3801-2880 ou 
9.9479-0454
VENDO casa no JD. Carlos 
Aldrovandi, meio terreno, 2 quar-
tos, coz americana, wc, corredor 
amplo, garagem p/ 2 carros 
descoberta F: (19) 9.9783-2900 
/ (19) 9.9952-2505
VILLAGIO DE ITAICI - Casa 
de fino acabamento, c/ 3 dorm. 
(sendo 1 suíte) wc social, cozi-
nha americana, sala, churras-
queira, lavanderia, garagem co-
berta, aquecimento solar. Local 
c/ área de lazer, piscina, salão de 
festas, quadra esportiva e muito 
mais. R$530.000,00. 3875.0469 
/ 19-9.97519921.creci 65362.
JARDIM VALENÇA - Sobrado 
com 3 d (1s) AC160m2, garagem 
coberta com portão eletrônico. 
R$595.000,00. Aceita financia-
mento e/ou chácara na região 
como parte de pagto. 3875.0469 
/ 19-9.97519921.creci 65362.
RESIDENCIAL HELVETIA 
PARK 1- Espetacular residên-
cia com AC 365m2- AT 490m2. 
Três suítes com closet e armá-
rios (sendo uma com hidro) e 
varandas. Sala ampla de dois 
ambientes, sala de TV, quarto de 
hóspede, escada revestida em 
granito especial e corre mão em 
alumínio, wc social, lavanderia, 
piscina, vestiário, wc, varanda 
gourmet e estar, churrasquei-
ra, entradas laterais, garagem 
para seis carros (três cobertos). 
R$2.150.000,00. 3875.0469 / 19-
9.97519921.creci 65362.
JARDIM MONTREAL - Casa 
térrea com 105m2 – AT150, 3 D 
(1 suíte), armários, cozinha pro-
jetada e instalada, churrasqueira 
e tudo mais, garagem coberta. 
R$510.000,00. 019-3875.0469 
/ 19-9.97519921. creci 65362.
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CASA EM CONDOMINIO FE-
CHADO - Quatro suÍtes, sendo 1 
suíte no pavimento inferior, sala 3 
amb, lavabo, copa, cozinha, área 
de lazer com churrasqueira, dorm 
de empregada com wc e box, lav, 
garagem p/ 4 carros, duas cober-
tas, aquecedor solar, ar cond, 
piscina, jardim. Ac 300m2, 360m2. 
Ótimo preço R$ 950.000,00 - 
direto com o proprietário, aceito 
financiamento ou imóvel como 
parte de pagto. F. (19) 99724-6619 
OU 3875-9751
Jd. Nair Maria - 4 cômodos 
em ponto de andaime. R$ 110 
mil. F: 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320
Paul is ta :  2  cômodos  nos 
fundos, frente toda livre, estuda 
financiamento. R$ 160 mil. F: 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
CASA TERRIA COND. VISTA 
VERDE - 3 dorms. (c/ 1 suíte), c/ 
armários, sala 2 amb, cozinha pla-
nejada (cooktop, churrasqueira, 
quintal, garagem p/ 3 carros ( sen-
do 1 coberta). Aceito Apartamento 
como parte do pagamento. F: (19) 
3394-2197 OU (11) 98635-7556
CIDADE NOVA - 3dorms(1st) 
,sala, coz, wc, as, churrasqueira, 
portão eletrônico, 2 vaga de ga-
ragem R$360 mil(19) 98136-7331 
CRECI 74.092
SO0463 - SOBRADO NADEGE 
- 155M² - sala estar e jantar, coz, 
3 dorms. com arm., wc social, 
lavabo, 2 vagas.  R$ 590.000,00 
- F: 3392.0333
CASA- 2 dorm., sala, cozinha, 
banheiro, garagem. R$220 mil e 
aceita financiamento. F: 3801-
2880 ou 99479-0454
CASA EM CARDIAL - 70m², 2 
quartos, sala, cozinha, banheiro, 
area de serviço. F: (19) 99939-
3361 - Falar com Alex
VENDO SOBRADO NO JD. RE-
CANTO DO VALE - sobrado de 
fino acabamento, sendo 3 dorm. 
(uma suíte com box blindex), sala 
c/ sanca e vitral, banheiro social c/ 
armários e box blindex, escritório, 
cozinha planejada, ampla lavan-
deria, garagem p/ 2 carros, portão 
eletrônico. R$ 530 mil e aceita-se 
permuta, tratar com o proprietário. 
F: 9.9921-0441 - Paulo
VILA SUIÇA - 3 suítes com closet, 
AT 300m2, AC 252, mais 1 suíte 
no térreo e 1 suíte para empre-
gados, fino acabamento, demais 
dependências de alto padrão. 
R$ 800.000,00 pra dar negócio 
- 3875 0469 / 19 – 9.97519921 
creci 65362. Aceita terreno em 
Indaiatuba.
Vendo casa Jd Colibris, apenas 
R$ 298.000,00 - 919 9 7412 0317
Vendo casa Cidade Nova, R$ 
397.000,00 - 19 9 7412-0317
3 COMODOS JD MORADA DO 
SOL terreno de 125 m2 valor 
140.000,00 - 3801-2880 / 19 9 
94790454
casas para venda ou troca por 
casa de maior valor Vl Furlan 3 
dorm 1 ST Ws social sala  coz 
garagem 2 carros terreno 135 m2 
valor R$ 350.000,00 - 3801-2880 
/ 19 9 9479 0454

Morada do Sol 2 cômodos e vaga 
para moto R$ 650,00 F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
Parque das nações 2 dorm, sala 
e cozinha conjugada, wc social e 
quintal, vaga p/ 1 carro coberta R$ 
1.000,00, Fiador  F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Morada do Sol 2 dorm, sala e 
cozinha conjugada, wc social e 
quintal, vaga p/2 carro coberta 
R$ 1.000,00, Fiador  F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320
Cecap 2 cômodos e vaga para 
moto R$ 770,00 F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Morada do sol - 3 quartos, sala, 
coz, banheiro e garagem R$ 
1.100,00 F. 9.9867-1937  ou 
15-9.8130-6765 ( Direto com a 
proprietária)
Morada do sol - Sobrado com 
3 quarto, sala, coz, banheiro e 
área de lazer sem garagem. R$ 
1.000,00 F. 9.9867-1937  ou 
15-9.8130-6765 ( Direto com a 
proprietária)
Salto - 2 quarto, sala, cozinha, 
com garagem R$ 900,00 a nego-
ciar F. 9.9867-1937ou 15-9.8130-
6765 ( Direto com a proprietária)
SO00567 - SOBRADO - VILA DOS 
COCAIS - coz, copa, lav, dorm 
emp, ban emp, lav, 3 dor(1st), 1 
sala  - R$ 2.000,00+COND+IPTU 
F.97403-4761
SO0546 - SOBRADO -GREEN 
VILLAGE - coz, closet, 3 dor(1st), 
2 salas, varanda, escritorio, as, 
terraço, 2 vg – R$ 2.500,00 + 
COND+IPTU -F.(019) 974034761
SO0551 -SOBRADO - COND. 
HORIZONTAL -  churrasq, sauna, 
vest, pisc, coz, closet, 4 dorm(2st), 
3 salas –  R$ 5.000,00 + IPTU + 
COND -F.(019) 974034761
SO0566 - SOBRADO - BEIRA DA 
MATA - coz, lav, desp, as, 3 wc, 3 
dorm(3st), 2 salas, escritorio - R$ 
3.500,00 +IPTU + COND F.(019) 
974034761
SO0565 - SOBRADO- coz, lav, 
as, 3 wc, 3 dorm(1st), 2 salas, 
sacada, varanda, escritorio - R$ 
3.300,00 + COND + IPTU F.(019) 
974034761
CA0757 - CASA - VILA VENEZA 
- 3 dorm, 1 wc, 1 sala, coz, as - R$ 
1.200,00 + COND + IPTU(019) 
974034761
CA0622 - CASA - JD POR-
TAL DO SOL, 2 dorm, sala, 
coz, wc, garagem, piso superior 
- R$ 1.000,00 + IPTU - (019) 
974034761
CA0711 - CASA AQUI SE VIVE 
- 3 dorm(1 st c/ closet, sala, coz, 
quintal, churrasq, armarios, box 
– R$ 1.900,00 + IPTU - (019) 
974034761
Jd nossa Senhora Aparecida - 3 
dorm, suíte, 2 banheiros social, 
sala, copa, coz, lavanderia com 
churrasq, garagem para 2 carros 
R$ 2.000,00 + IPTU. F. 3801-2880 
/ 9.9479-0454

SO0454 - SOBRADO -VILA 
MARIA HELENA - 2 vaga(s) / 3 
dorm(s) / 1 suíte(s) / 450,00 área 
terreno / 200,00 área construída   
R$ 1.900,00    - TEL: 3392.0333
SO0048 -SOBRADO - VILA 
FLORENÇA - 3 vaga(s) / WC / 
100,00 área útil    R$ 1.600,00 + 
IPTU    - TEL: 3392.0333
Aluga-se quarto para mulheres e 
homens solteiros e aposentados 
F. 3834-1535. Rua Pedro Gon-
çalves 1477 - Centro
Centro - 2 dorm, sala, coz, wc 
R$ 700,00 + IPTU F. 3801-2880 
/ 9.9479-0454
Jd. Eldorado - 2D, sala, coz, WC, 
entrada para carro R$ 900,00 + 
IPTU F. 3801-2880 / 9.9479-0454
Jd. Kioto - 2 dorm, suíte, banhei-
ro social, sala, coz, garagem R$ 
1.200,00 F. 3801-2880 / 9.9479-0454
Casa NO JD. BELO HORIZON-
TE: 3 dorm. (1 suíte), banheiro 
social, sala, cozinha, garagem p/ 
2carros. R$1600 + IPTU. F: 3801-
2880 OU 99479-0454
CASA COMERCIAL NO CEN-
TRO - toda mobiliada p/ es-
critorios, 6 salas, 3 banheiros, 
copa, cozinha, churrasqueira, 
edicula, área total 400m², área 
útil 215m², 8 vagas de garagem. 
F:(19) 99939-3361
 

TROCA - Apto no Butantã – 3 suí-
tes, sala 2 amb., lavabo, coz. ame-
ricana, varanda c/ churr., piscina, 
salão de festa, 2 vagas de gar, a 
duas quadras do metrô Butantã 
área de 131m² R$ 1.200.000,00  - 
Troco porá chácara no Mosteiro ou 
Vale das Laranjeiras com 4 dormts 
podendo dar volta em dinheiro. F. 
9.9887-7771
Apartamento Wando 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, 2 vagas de 
garagem. Aceita Financiamento, 
Aceita Terreno. R$ 255 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
AD0032 - APTO DUPLEX -  PQ 
SÃO LOUREÇO - 102 M² - 1 vg, 2 
dorm(1st), sla 2 amb, coz plan com 
cooktop, forno eletrico, wc social, 
espaço gourmet    R$ 240.000,00     
F.3392.0333
AP0108 - APTO -  VILA ALMEIDA 
69M² - 2 dor(1st), wc, sala de 
estar, sala de jantar, varanda 
gourmet e churrasqueira     R$ 
290.000,00   - TEL: 3392.0333
AP0751 -  APTO - PQ. SÃO 
LOURENÇO - 67M² - 2 dorm, 1 
wc, coz plan, lav, sacada   R$ 
265.000,00    - TEL: 3392.0333
AP0637 - APTO - MONTE VERDE 
- 2 dorm, sala 2 amb, coz plan, 
wc, 1 vg - R$ 215.000,00    - TEL: 
3392.0333
Jd Nova Indaia - Apt c/ cozinha 
planejada , 3 dorm , área de lazer 
completa. F 9-9133-9736 
VILA GEORGINA - 3 dorm , (uma 
suíte), sala 2 amb, coz, uma vaga 
descoberta, andar alto. F: (19) 
9.8161-5111

AP01009-EDIFICIO FELICITÁ: 
Excelente apartamento, vista 
para o parque mal,03 dormitó-
rios, sendo 01 suíte, 02 vagas 
de garagem, terraço gourmet, 
móveis planejados na cozinha e 
banheiros, completa área de lazer. 
R$470.000,00 F.3825-4420
AP0739 - MORADA DO SOL 
-apto - novo - sala com var, coz, 
2 dorm, 1 wc, 1 vg  R$ 240.000,00    
- TEL: 3392.0333
AP01309-EDIFICIO VERONA: 
kitnet c/ 49,61m² - cozinha, sala, 
dormitório, banheiro, sacada com 
excelente vista, 01 vaga de gara-
gem coberta. Aceita financiamen-
to. R$180.000,00 F.3825-4420
AP01041-EDIFICIO SOHO: Opor-
tunidade! apartamento Soho com 
preço bem abaixo da média de 
mercado, apartamento com 3 
dormitórios, sendo 1 suíte. sala, 
cozinha, lavanderia, banheiro 
social e sacada. 2 vagas de 
garagem cobertas, sistema de 
lazer completo R$425.000,00 
F.3825-4420
AP00649-EDIFÍCIO FONTE DE 
TREVI : Lindo apartamento, boa 
localização, imóvel com 02 dormi-
tórios, sendo um deles suíte, sala 
com 02 ambientes, WC social, 
cozinha. móveis planejados em 
todos os ambientes. portaria 24 
horas, elevadores e piscina. ar 
condicionado. Aceita financia-
mento bancário e estuda permuta. 
R$280.000,00 . F 3825-4420
AP01325- RESIDENCIAL POR-
TO PRINCIPE : Apartamentos 
80 m², 3 dormitórios sendo 1 
suíte, todos os apartamentos 
entregues com: aquecimento a 
gás, preparação para ar Condi-
cionado, 2 vagas de garagem R$ 
380.000,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Ap Novo no centro, 2 dorm, 1 
siut, wc social, sala dois ambiente 
com sacada, garagem coberta, 
portaria 24 hrs. F: 3834-6222 ou 
9 8394-0038
JD. SEVILHA -  2 dorms, coz. 
planejada. R$320.000,00. Aceita 
parte terreno em condomínio. 
F:9.8161-5111
SO0463 – Sobrado Nadege – 
155m² - sala estar e jantar, coz, 
3 dorm com arm., wc social, 
lavabo, 2 vagas R$ 590.000,00 
F. 3392-0333
AP0563 - Jardim Olinda - apto 
c/3 dorms, sendo 1 suíte, SL 
2 ambs. wc social. coz. área 
de serv., 2 vagas p/ autos. R$ 
320.000,00 F. 3392-0333
VENDO APARTAMENTO BAR-
BARA - 01 dorm, sala, cozinha e 
banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 
210.000,00. F: (19) 9.9887-7771

 
Apartamento Jd. Morada do Sol: 
1 dorm com suíte, sala e cozinha 
conjugada. R$ 670,00 F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
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APTO0759 - APTO - JD. SERVI-
LHA - sala, coz, wc, 1 dorm - R$ 
1.200,00 + COND + IPTU (019) 
974034761
AP0752 - APTO - EDIFICIO 
CAROLINA - sala, 2 dorm(1st), 
sacada, coz, wc - R$ 1.000,00 + 
IPTU + COND. (019) 974034761
AP0756 - APTO - EDIFICIO 
IBIZA - 2 dorm, 1 wc, 1 sala, 
sacada, as -  1.100,00 + COND 
+ PTU  - ACEITA PROPOSTA 
(019) 974034761
AP0755-APTO -EDIFICIO SAN 
MARINO -3 dorm(1st), 3 dorm, 
2 sala, sacada, wc, as - R$ 
1.300,00 + COM + IPTU (019) 
974034761
APTO0743 - APTO - EDIF DAL 
CANTON - 4 salas, 4 dorm(4st), 
dorm emp, desp, as, dorm emp, 
lav, escri, closet - R$ 5.000,00  + 
COND + IPTU (019) 974034761
AP0749 - APARTAMENTO 
- GAIVOTAS - 3dor(3st) - 4 
salas - sacada - esc - ban emp 
- as -  copa - coz – R$ 6.000,00 
+ COND + IPTU -F. (019) 
974034761
AP0367 - APARTAMENTO - 
VILLAGIO DI TOSCANA  - 3 
dorm(1st) - sala - sacada - coz 
- as – R$ 1.300,00 + COND + 
IPTU - (019) 974034761
AP0736 - APARTAMENTO 
- DUETTO DI MARIAH - 3 
dor(1st), 2 wc, sala, sacada, coz, 
varanda gourmet – R$ 1.750,00 + 
COND + IPTU (019) 974034761
AP0720 - APTO - PATIO AN-
DALUZ - 2 dorm (1st), sala 2 
amb, varanda, wc, coz com gab, 
2 vgs     R$ 1.700,00 + COND + 
IPTU   - TEL: 3392.0333
AP0442 - APTO - FONTE DE 
TREVI - 1 vaga(s) / 2 dorm(s) / 
1 suíte(s) / 66,35 área útil  -R$ 
1.650,00 + COND + IPTU    - TEL: 
3392.0333
AP0597 - APTO - PLACE VIEW 
-  03 dorm(1st), wc social, sala 
2 amb, coz plan, as, varanda 
gourmet, 2 vgs R$ 2.200,00 + 
COND + IPTU   - TEL: 3392.0333
AP0602 -APTO OLIVEIRA CA-
MARGO - 2 dorm, sala, coz, wc, 
lav, 1 vg - R$ 1.000,00   - TEL: 
3392.0333
Centro - 2 dorm, sala, coz, wc 
R$ 1.200,00 F. 3801-2880 / 
9.9479-0454

 

Sala Area de saúde - Com 
banheiro, privativo, ar condicio-
nado, Facil estacionamento. R$ 
1.100,00 mais Cond.F 99724-
6619 ou 3875-9751
OFFICE PREMIUN 5º andar 
R$130.000,00  +  sa ldo  de 
R$117.000,00 parcelado. Aceito 
permuta terreno. F: (19) 9.8161-
5111
 

Terras Itaici - 5 suítes, 3 sala, 
escritório, lavabo, cozinha plan., 
churrasqueira R$ 960.000,00. F. 
9.9887-7771
Terras de Itaici - 1.000m2 - R$ 
220.000,00 F 9.9887-771
Pq. da Grama com muitas ár-
vores frutíferas 5.130m² R$ 250 
mil F. (19) 9.8136-7331 CRECI 
74.092
Sítio 5 alqueires e meio - com 
pasto, 1 casa avarandada, 1 paiol, 
1 cocheira. Energia elétrica, água 
da nascente, vacas e córrego. 
Bairro capela do alto (Bairro 
tem Santuário, supermercado, 
bares, pizzaria, ônibus escolar 
e táxi). Aceito carro automático 
Corola ou Honda e terreno. valor   
R$195.000,00 F. 3875-7747 ou 
9.8149-5815
Cardeal - Área 9 alqueires próxi-
mo aeroporto R$ 2.000.000,00. 
F9.9887-7771
Sitio em Toledo - próximo a Bra-
gança Paulista  13.000m2,casa 
semi acabada c/03 dorm,02wcs 
toda avarandada, gramada, pas-
tor, pomar, boa topografia, agua 
de mina 02 tanques com peixe 
sendo um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, animais 
e arvores frutíferas, a 08 km do 
centro, a beira do asfalto R$ 
270.000,00 aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou menor valor. 
F  3017-26008 ou9.9762-7997 ou 
3935-3294

Chácara e sitio -  1.000m² - Fo-
gueteiro com 2 casas em fase de 
acabamento R$320.000,00 F. 
3875-3201 ou 9.9482-6697
Sitio em Elias Fausto - Aceita 
imóvel em Indaiatuba como parte 
de pagamento R$900.000,00 F. 
3875-3201 ou 9.9482-6697
CH0124 – Chácara – Itupeva -  6 
dorms.,sendo 05 suítes, 03 sls., 
coz. planejada, living, lavande-
ria, solarium, espaço gourmet, 
camp. futebol, piscina, aqs. solar 
e elétrico, poço caipira, caixa 
d’água p/   5 mil litros, pomar, 08 
vags. Aceita permuta por imóvel 
em Indaiatuba. R$850.000,00 - 
TEL.,3392.0333
CH0128 – Chácara -03 suítes, sl 
p/ 03 ambs., pé dir. duplo, coz., 
área serv., atelier, churrasq. casa 
toda mobiliada, 06 vagas sendo 
02 cobertas. R$925.000,00 – 
TEL.:3392.0333
REC. JARDINS DE ITAICI, 
casa 2 suítes, 2 salas, coz, gar 
coberta. Terreno 3.000mts². 
R$800.000,00, aceita imóvel 
em Vinhedo, Valinhos. F: (19) 
9.8161-5111
SÓ TERRA 4.800m², Recreio 
Jardins Itaici
CHACARA Pq. DA GRAMA - 
com muitas árvores frutíferas 
5.130m² R$ 250 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
CHACARA EM BOFETE - 
1000m², R$ 35 mil. F: 3801-2880 
OU 99479-0454
CH0043 – CHÁCARA – casa 
principal toda avarandada com 
3 dorms, sendo 1 suíte com 
armários e banheira com hidro, 
ampla sala p/3 ambs., wc social, 
cozinha. nos fundos: 1 suíte e 
a.s. com armários.  sobrado ao 
lado: atelier com sala p/2 ambs., 
sacada e wc. água encanada, 
poço caipira. - R$ 510.000,00 – 
TEL.: 3392.0333
VALE DO SOL - Magnífica chá-
cara à VENDA, AT 1550m2, AC 
234m2, amplas acomodações 
com suíte, quartos, salas, setor 
gourmet, churrasqueira, WCs, 
lavabo, piscina, piscina 4x8, belo 
jardim, pomar com mais de doze 
tipos de frutas e muito mais, a 
150m do asfalto. R$ 600.000,00. 
Tratar 019-3875.0469 / 019-
99751.9921 creci 65362.

MOSTEIRO DO ITAICI - Chá-
cara no Recanto dos Pássaros 
– AT 5000m2 com três casas 
amplas e boas com dormitórios, 
wc’s, salas, cozinhas, despen-
sas, varanda, churrasqueira, 
piscina, pomar, jardim, canil e 
muito mais. R$1050.000,00. Na 
negociação, discute parte em 
chácara ou imóvel de menor valor. 
019-3875.0469 / 19-9.97519921. 
creci 65362.
 

Jd. Dos colibris - 130m² - R$ 120 
mil F. (19) 9.8136-7331 CRECI 
74.092
Terras de Itaici - 2.750m2  R$ 
330.000,00
Jd dos Laranjais - 33.000m2 
R$350.000,00 aprovei tável 
4.000m²(com nascente).F  9.9663-
2979
Vale das laranjeiras - 2.830m2 
R$ 350.000,00. F 9.9887-7771
Área rural - 20.000m2 / 40.000m2 
próximo a monte mor boa topogra-
fia R$ 20,00 P/m2 Ac. Veiculos ou 
imóveis F. 3017-2608 ou9.9762-
7997 ou 3935-3294
Jd. Morada do Sol: Lotes de 
125m² com ótima topografia R$ 
100 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m², R$ 96 mil, com alicerce p/ 2 
dormitórios + parcelas F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Ipiranga Elias Fausto: 3000 
m² - só terra, aceita casa de lote 
inteiro R$ 320 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
TE0451 – BRESCIA -TERRENO 
- 150M² - PROX. AO PARQUE 
ECOLOGICO   R$ 100.000,00  F. 
3392.0333
TE0631 – BRESCIA - TERRENO 
- 150M² - OTIMA OPORTUNIDA-
DE PARA INVESTIMENTO - R$ 
85.000,00  F.3392.0333
Jd Bela Vista - Terreno com 
alicerce 250m2 R$ 190.000,00 a 
negociar F.19.994723844 Mayara
TE0646 -  JARDIM BRES-
CIA - TERRENO - 240M²   R$ 
160.000,00 (019) 974034761

Jd .  Mar i tacás  -  152m2 
transferência de divida, já foi 
pago 60.000,00 mais quero 
55.000,00. F 99246-5729 Pron-
to para construir.
Jd. Maringa - 300 m2 R$ 
185.000,00 F. 3801-2880 / 
9.9479-0454
Jd. Aldrovande - 270 m2 R$ 
130.000,00 F. 3801-2880 / 
9.9479-0454
TR01478-RESIDENCIAL ALTO 
DE ITAICI: Lote plano em 
condomínio fechado (314m²).
portaria 24hr, lazer completo 
para família. Oportunidade R$ 
180.000,00 F. 3834-4420
Terrenos Jd. Barcelona a 
partir de 150m² - a partir de 
R$90.000,00 F. 3801-2880 ou 
9.9479-0454
Terreno Jd. Barcelona - en-
trada R$30.000,00 + parcelas 
F. 3801-2880 ou 9.9479-0454
VENDO 2 Lotes de 270mts 
cada, no JD. Carlos Aldrovan-
di. F: (19) 9.9783-2900 / (19) 
9.9952-2505
TE0451 – Monte Carlo  - ter-
reno - 150M² - prox. ao parque 
ecológico  R$ 100.000,00 F. 
3392.0333
TE0631 – Nova Veneza - ter-
reno - 150m² - ótima oportu-
nidade para investimento - R$ 
85.000,00 F. 3392.0333
ÁREA – CARDEAL – 9 al-
queires próximo aeroporto. R$ 
2.000.000,00. F: 019 9.9887-
7771
TE0646 - TERRENO - BRES-
CIA - 240 M² - excelente lo-
calização próxima a área de 
lazer     R$ 160.000,00 - TEL: 
3392.0333
VENDO TERRENO 250 m2, 
desmembrável. R$ 150.000,00 
- 19 9 974120317
VENDO TERRENO 300 m2, Jd 
Maringa, R$ 195.000,00 - 19 9 
74120317
VENDO TERRENO Jd Sevilha, 
250 m2, R$ 278.000,00 - 19 9 
7412 0317
VENDO DOIS TERRENOS 
JUNTOS, esquina e mais um 
,uso misto, apenas R$ 318.000, 
os dois 199 74120317
TERRENO 270m2 valor R$ 
130.000,00 - 3801-2280 / 9 
9479 0454

Terreno para venda JD MA-
RINGA - 300 m2 -valor  R$ 
180.000,00 - 3801+-.2280 / 9 
9479 0454
TERRENO JD TROPICAL va-
lor R$ 180.000,00 - 38.012280 
/ 9 9479 0454
TERRENO PARA VENDA 
Parque Real 150 m2 valor R$ 
120.000,00 + parcelas - 3801-
2880 / 19 9 9479 0454
TERRENO PARA VENDA 
Jd Barcelona 150 m2 valor 
90.000,00 - 3801-2880 / 09 9 
94790454

 
Van para escola ETEC- Itu. 
Se você precisa de van para 
chegar em Itu as 7:00 na minha 
vãn há vaga. F.19-3329-4380 , 
3392-7147 
Vendo ponto de banca de jor-
nal no Center jeans F. 9-8769-
2796 ou 9.9255-6151
V E N D O  I M O V E L  -  R $ 
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  e n t r a d a  d e 
1.705,00 e mensais de 705,00 
F. 9.99454-6772
VENDO lavadora de alta pres-
são, semi novo, R$180,00. 
Transformador bivolt, novo, 
R$30,00. Ferro elétrico a vapor 
e a seco, para viagem, novo, 
R$40, 00. Fonte bivolt, nova, 
R$20,00. fonte 120v saída 
9v, R$20,00. F: 3801-3228 / 9 
9835-5979
ALUGO mesas, cadeiras, cxs. 
térmica, freezer. F: (19) 9.9783-
2900 / (19) 9.9952-2505
FAZEMOS FRETES -  carretos 
e mudanças pra qualquer locali-
dade. F: (19) 9.9334-7959 / (19) 
9.9371-1802, falar com Roberto
VENDO - Bicicleta Cross Pro - 
Direção Livre, Bicicleta Speed 
Aro 27 Venzo Bicicleta Chilli 
Choppar - Pneu Grosso igual 
Moto, Bicicleta “Dupla” - Alumí-
nio. Temos outros modelos. - F: 
2516-5110, falar com Fernando
VENDO TRANSFORMADOR - 
7.500 wts, 110x220 ou 220x110 
wts para residência. VALOR: 
500,00. F: 3835-3350 - Paulo 

VENDO - Maquina de Costu-
ra Reta a Motor 1/2 cavalos. 
VALOR: 350,00. F: 3835-3350 
- Paulo
VENDO -  Cabeçote motor IVE-
CO DALLY 3510 com válvulas 
ano 1997. VALOR: 3000,00. F: 
3835-3350 - Paulo
VENDO - Motor Arranque IVE-
CO 3510. VALOR: 350,00. F: 
3835-3350 - Paulo
TROCO -  Varias bicicletas 
novas por carro. Mais ou me-
nos 50.000,00. F: 3835-3350 
- Paulo
VENDO - 4 pneus 165x70, R13, 
meia vida, em ótimo estado. R$ 
70,00 cada. F: 998802-3619 ou 
3016-6777 - Falar com Carlos
VENDO - sofá 3 e dois luga-
res (simbal), ótimo estado. 
R$190,00 cada. F: 998802-
3619 ou 3016-6777 - falar 
com Carlos
VENDO - micro-ondas CCE, 
47L, em ótimo estado, 220volts. 
R$190,00 F: 998802-3619 ou 
3016-6777 - falar com Carlos
VENDO - televisão 21 po-
legadas Philco c/ suporte. 
R$150,00. F: 98802-3619 - falar 
com Carlos
VENDO - televisão 14 polega-
das c/ suporte. R$100,00  F: 
98802-3619 - falar com Carlos
VENDO - churrasqueira Ge-
orge Foreman Jumbo, 110V. 
R$150,00.  F: 98802-3619 - 
falar com Carlos
VENDO RESTAURANTE - 
Com cozinha Industrial. F: 
3394-1303  falar com Paulo
ALUGO EXCELENTE sala co-
mercial com 46 m2 de área útil 
- banheiro privativo - recepção 
ampla - sala de espera - valor 
R$ 1.350,00 + COND E IPTU - 
ED AMBASSADOR TRATAR 
3875-2862

 
FUSCA -  Motor 1.300, ano 
80, 3º dono, em ótimo estado 
de conservação, todo origi-
nal, carro de colecionador. F: 
99198-8344 - Falar com Renato

CAMINHAO MB 1113 -  ano 
1975,  direção hidráulica, freio 
a AR e carroceria de madeira, 
está com o  dono á 20 anos, 
pneus bons, documentação toda 
em ordem. R$33.000,00. F:Tel 
3875- 5666
IDEA, completo, 1.4 ELX. (11) 
94111-4063
FIAT/PALIO FIRE FLEX 1.0 – 
2007 – completo F. (11)9.9606-
1017

Profissional Liberal - A dispo-
sição do mercado de trabalho 
nas áreas de Educação infantil 
e fundamental I e II e ensino 
medio, professora pedagoga e 
de Idioma Espanhol por ser de 
origem Hispânica F. 99606-7078 
ou 3392-8600 Natalie
Motorista Profissional a 30 
anos - CNh D, oferece seu 
serviço, senhor de 54 anos, 
educado ,bom conhecimento em 
São Paulo e interior, fixo ou free 
lance F. 19.99793-4700.
Cozinheiro Churrasqueiro 
- Oferece seu serviço fixo ou 
eventos F. 9.9793-4700
OFEREÇO-ME COMO CUI-
DADORA, de idosos, crianças, 
enfermos, pessoas com neces-
sidades especiais e etc. Atendi-
mento hospitalar e residencial 
cursando enfermagem falar c/ 
Evelyn F. 3875-9902 , 9.9273-
0181 ou 9.9969-2332
FAÇO MASSAGEM - com dre-
nagem linfática. F.2516-0217 ou 
9.8170.9771
OFEREÇO-ME COMO DIARIS-
TA - com referências. F: 9.9538-
4769 - Maria Luiza 
OFEREÇO-ME COMO PORTEI-
RO OU CASEIRO - com referên-
cias. F: 9.9538-4769 - Rogério 
CONTRATA-SE -  corretor 
em período de estágio. F: 
(19)99344-2290
PRECISA-SE : cozinheira, para 
trabalhar em casa de família, 
que tenha iniciativa e saiba o 
trivial, Idade 40 ao 55 anos. 
F:(19)98141-2258



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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Código 25190: Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE TI – Código 25398: Graduação em Análise de Sistemas ou 
áreas afins. Experiência em rotinas de suporte ao usuário, infraestrutura e 
suporte ao sistema TOTVS. Inglês avançado. 
ANALISTA FINANCEIRO – Código 253963: Superior completo em Ciências 
Contábeis, Administração e Economia. Experiências com contas a pagar e 
receber, projeções financeiras e fluxo de caixa. Inglês intermediário.
ASSESSOR COMERCIAL - Código 25550: Ensino Médio completo. Desejável 
cursando graduação em Marketing. Experiência no mercado de telefonia móvel, 
de preferência, vendas corporativas. Informática em nível de usuário. Residir 
na região de Indaiatuba.
AUXILIAR DE APOIO LOGÍSTICO (Oportunidade para Pessoa Com Defi-
ciência – PCD) – Código 25052: Desejável Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 25252: Ensino Fundamental completo. 
Experiência com trabalhos manuais na área de produção. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Código 24175: Ensino Fundamental 
completo. Experiência com limpeza na área de produção. Residir em Indaiatuba. 
DESIGNER GRÁFICO – Código 25614: Formação Técnica. Experiência na 
função. Domínio das ferramentas de edição e editoração gráfica (Photoshop, 
Illustrator, Corel, InDesign etc). Residir em Indaiatuba. 
ESTAGIÁRIO EM RH – Código 24883: Cursando Administração à partir do 2° 
ano. Desejável inglês intermediário. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FATURISTA – Código 25660: Ensino Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
FRESADOR CNC – Código 25511: Ensino Médio completo. Experiência em 
programação, preparação e operação de fresa CNC portal (usinagem pesada). 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
GARÇOM – Código 25756: Ensino Fundamental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
GRAVADOR DE CLICHÊ – Código 24536: Ensino Médio completo. Experiência 
na função ou em cargos similares. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – Código 25077: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir na região de Indaiatuba. 
LAMINADOR – Código 25208: Ensino Médio completo. Experiência na função. 
Disponibilidade de horário. Residir na região de Indaiatuba. 
MECÂNICO MONTADOR – Código 24918: Ensino Médio completo. Expe-
riência em manutenção mecânica. Disponibilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE CORTE – Código 25207: Ensino Médio completo. Experiência 
na função ou como operador de máquinas com conhecimento em leitura e 
interpretação de desenho. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR LOGÍSTICO – Código 25400: Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Curso de empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PCD (Pessoa Com Deficiência) – Código 24234: Desejável experiência 
profissional. 
PROGRAMADOR WEB – Código 25328: Desejável formação superior. Ex-
periência na função. Conhecimento em linguagens de programação (VbScript,  
JavaScript, T-SQL); frameworks (Jquery, .NET); linguagens de marcação 
(HTML, XML, DHTML); linguagem de folha de estilos (CSS); estrutura básica 
de bibliotecas (ASP). Desejáveis conhecimento em C# e BootStrap.
PROMOTOR DE VENDAS – Código 25612: Ensino Médio completo. Desejável 
experiência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA – Código 24917: Formação 
Técnica completa. Experiência na função e programação de CLP. Disponibili-
dade para viagens. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO QUÍMICO – Código 25576: Formação Técnica completa. Desejável 
graduação. Experiência em desenvolvimento de novos produtos. Residir na 
região de Indaiatuba.
VENDEDOR DE VEÍCULOS – Código 24637: Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.

AUMENTE SUAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO!

CADASTRE-SE GRATUITAMENTE EM NOSSO SITE:

WWW.GLOBALEMPREGOS.COM.BR 

#nósconectamospessoas

Rua Bernardino de Campos, 358 - Centro - F. 3875-6564 
CADASTRE SEU CURRICULUM NO SITE: 

www.grupoproficenter.com.br 

ANALISTA ADMINISTRATIVO: Conhecimento em toda rotina administrativa. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO: Ensino Superior, com experiência na função, contas a 
receber, emissão de boletos, conciliação bancária, negociação de títulos, emissão 
de relatórios. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE PCP: Ensino Médio Completo, com experiência na função, ter 
conhecimento em fundição. Residir em Indaiatuba ou região.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS: Ensino Médio, com experiência em 
rotinas administrativas de obras, controle de notas fiscais, conhecimento em 
almoxarifado. Residir em Indaiatuba e região.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Ensino Médio Completo, com experiência na 
função, pacote Office. Residir em Indaiatuba
AUXILIAR TÉCNICO EM CALDEIRA: Ensino médio completo. Experiência na 
função, domínio básico em computação. Conhecimento em Solda e caldeiraria. 
Possuir CNH B. Disponível para viagens longas. Residir na região, com dispo-
nibilidade para mudança.
AUXILIAR DE ESTOQUE: Ensino Médio Completo, com experiência na função, 
entrada, saída e separação de materiais, recebimento, abastecimento de setor. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS: Ensino Médio Completo, com experiência na função, 
domínio em Excel e Power Point, disponibilidade para viagens, necessário CNH. 
Diferencial experiência em autopeças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino Médio Completo, com experiência na fun-
ção e curso de metrologia e operação de empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
CALDEIREIRO INDUSTRIAL: Ensino Médio Completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Ensino Médio Completo. Conhecimento com maquinas Tupia, 
lixadeira, serra de fita. Residir em Indaiatuba.
CASEIRO: Ensino Fundamental, com experiência na função, limpeza no geral, 
jardinagem, cuidados com piscina. Ter disponibilidade para trabalhar aos finais 
de semana e hora extra. Residir em Indaiatuba ou Monte Mor.
COPEIRA: Ensino Fundamental Completo, com experiência na função. Irá fazer 
café, limpeza e refeição. Residir em Indaiatuba.

empregos
28B Mais Expressão

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER INDAIATUBA
OS INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA 

recrutamento.indaia@grupoproficenter.com.br
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE (19) 3875-6564 

E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO 
GRUPO PROFICENTER NO FACEBOOK! 

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) – Possuir experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para trabalhar em empresa do Ramo Metalúrgico. 
Possuir ensino fundamental. Experiência com pintura industrial e preparação de 
tintas. Experiência com polimento e rebarbação de peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE INFORMÁTICA – Possuir curso Técnico ou Cursando superior na 
área de TI. Experiência na função. Residir em Indaiatuba.
CUSTOMIZADOR – Para trabalhar em empresa do Ramo de lavanderia Industrial. 
Possuir experiência na área de produção. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INSDUSTRIAL – Possuir Curso de Eletricista de 
manutenção Industrial (Senai) ou Técnico em elétrica / eletrônica ou afins. Curso de 
NR-10 e Curso de SEP válidos. Conhecimentos em Diagrama elétrico, inversores de 
frequência, Soft Start, comandos elétricos, Proteções elétricas e CLP. Conhecimentos 
em montagem e startup em painéis de comando de máquinas, transformadores e 
cabines de média tensão. Conhecimentos em AutoCad, EPLAN e comissionamento 
de painéis e máquinas. Residir em Indaiatuba ou região. Disponibilidade de horário.
PASSADOR (A) – Possuir experiência na área de produção. Ensino fundamental. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em turnos.

ESTAMOS CADASTRANDO

ANALISTA DA QUALIDADE - Possuir experiência na área de laboratório e em 
HPLC e granulometria. Possuir CRQ ativo. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
AJUDANTE DE OBRA – Possuir experiência como servente de pedreiro. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de Horários.
ASSISTENTE COMERCIAL – Possuir experiência na função. Bons conhecimentos 
em Excel. Desejável Cursando Superior em Administração ou Marketing. Habilitação 
categoria B. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FINANCEIRO (A) – Possuir experiência em toda rotina financeira. 
Bons conhecimentos em Informática. Desejável superior completo ou cursando. 
Residir em Indaiatuba.



Comparecer ou enviar CV para Expert Consultoria
Rua Voluntário João dos Santos, 795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou cadastre-se em nosso
site: www.expertconsultoria.com.br

AJUDANTE DE COZINHA - Candidato com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função, desejável em cozinha industrial. Possuir disponibilidade para 
trabalhar em escala 6 x 1 e aos finais de semana. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVA - Com Graduação em Administração de Empre-
sas, fluência no idioma japonês falado e escrito, possuir domínio em planilhas 
de excell e conhecimentos em rotinas administrativas. Residir em Indaiatuba 
ou Votorantim.
ANALISTA ADMINISTRATIVA DE VENDAS - Com Graduação em Administração 
de Empresas, inglês nível intermediário, domínio em informática no pacote Office 
e conhecimentos em Power Point, com experiência na função, preparação e 
acompanhamento de orçamentos  de peças e serviços, suporte administrativo 
à área de vendas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA - Candidato com formação Técnica em 
Eleto-eletrônica ou Engenharia Mecânica, inglês intermediário, bons conhecimen-
tos em informática pacote Office,  leitura e interpretação de desenhos, com expe-
riência na função e desenvoltura em  tratativas nos processos de certificação de 
eletrodomésticos junto ao INMETRO. Residir em Campinas, Indaiatuba ou Salto.   
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino Médio Completo, com experiência na fun-
ção em empresa do segmento farmacêutico ou químico. Residir em Indaiatuba.
CONSULTORA COMERCIAL - Candidata com Graduação em Comex ou 
Administração de Empresas, inglês avançado, com experiência em rotina 
comercial no segmento de logística, comercialização  de fretes internacionais. 
Possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR DE VENDAS - Com Graduação Completa, com experiência 
na função no segmento industrial, montadora ou abrasivos. Residir em Indaia-
tuba, Itu ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA - Cursando a partir do 4º semestre, 
desejável inglês intermediário e bons conhecimentos em informática pacote 
Office, possuir disponibilidade para estágio de 06:00 horas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA MECÂNICA - Cursando a partir do 4º semestre, 
desejável inglês intermediário e bons conhecimentos em informática pacote 
Office, possuir disponibilidade para estágio de 06:00 horas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA - Com Ensino Médio Completo, com experiência 
em extrusora plástica balão e possuir disponibilidade de horário de trabalho para 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO - Candidato com Ensino Fundamental Completo, 
com experiência na função em carteira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Candidato com Ensino Médio 
Completo, desejável experiência em rotina administrativa ou operacional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SELECIONADORA DE PESSOAL - Graduação em Psicologia, com experiência 
na função em recrutamento e seleção, aplicação e correção de testes psicoló-
gicos. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR - Com Ensino Fundamental Completo, com curso de Solda e 
experiência na função com solda elétrica e eletrodo revestido. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 

ESTAMOS CADASTRANDO CURRICULOS PARA BANCO DE DADOS PARA 
AS VAGAS ABAIXO:

AJUDANTE GERAL
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR MULTIFUNCIONAL
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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

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Auxiliar na   execução de  tarefas adminis-
trativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e   
controlar   equipes   e   atividades;   controlar   documentos   e   correspon-
dências. Organizar   eventos   e   viagens   e   prestar serviços em idiomas 
estrangeiros. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
COZINHEIRA INDUSTRIAL: Para trabalhar em cozinha industrial.  Manipu-
lação de alimentos, normas e procedimentos da Instituição. Disponibilidade 
de horário.
COZINHEIRA: Com experiência em conduzir o preparo das refeições e liderar 
equipe de ajudantes. Preparo de entradas, pratos principais frios e quentes, 
sobremesa...Possuir disponibilidade para trabalhar fins de semana e a noite.
ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA: Para administrar equipe de limpeza no 
período tarde/noite, das 12h as 21h (no sábado trabalha das 06 as 12h).
FERRAMENTEIRO/PLASTICO: Realizar trabalhos em bancada como ma-
nutenção de moldes e componentes. Responsável pelo controle de entrada 
de moldes e componentes de injeção e sopro (pino, Trafila), Desenvolve 
ferramentas (componentes de molde), e delega tarefas para torneiro fer-
ramenteiro, efetua construção de dispositivos para máquina de injeção e 
sopro, preenchimento de relatório referente a ferramenta. Horário das 14h 
às 22h de segunda à sábado.
GERENTE COMERCIAL: Para atuar em empresa de grande porte Avalian-
do e planejando estratégias de vendas e atuação; estratégias elaboradas 
para o desenvolvimento dos negócios da empresa.Estruturar, organizar 
e distribuir equipe de vendas: Assegurar o cumprimento dos objetivos e 
metas de vendas.
RECEPCIONISTA : Para atuar em Shopping com disponibilidade para o 
Horário de trabalho: das 16:00 às 22:00hs e também fins de semana com 
folga semanal.
SOLDADOR SERRALHEIRO: Com experiência em Solda TIG, MIG, MAG 
e solda Oxi - acetilênica. Desejável Curso de Solda, Curso de Desenho 
Mecânico.
VENDEDOR:Experiência com vendas para supermercados  ou seja vendas 
de varejo, vendas de produtos perecíveis para supermercados e afins (Quei-
jos em geral). Possuí Condução Própria e residir em Sorocaba. 
VENDEDOR TECNICO:Para atuar em Multinacional com representação 
de produtos médicos hospitalares, possui noção da área médica.Disponi-
bilidades para viagens.

CONSULTOR(A) COMERCIAL
Graduação em Administração de Empresas ou RH, 
com experiência em vendas de prestação de serviços, 
em Recursos Humanos, Limpeza, Portaria, Benefícios 
como Cesta Básica, Convênios Médicos ou Seguros. 
Possuir veículo próprio. Residir em Indaiatuba.

CONSULTADORA DE RH
Graduação em Psicologia Completa, com experiên-
cia na área de Recursos Humanos, Recrutamento, 
Seleção, aplicação e correção de testes psicológicos. 
Residir em Indaiatuba. 

CONFERENTE DE ESTOQUE - PORTADOR DE NECESSIDA-

DES ESPECIAIS - Horário: 08:00 -17:30h - Formação necessá-

ria:  Ensino Médio  completo. Desejável: Carteira de Habilitação 

categoria B e curso de Empilhadeira. Conhecimentos: Excel 

básico, informática, organização de estoques.

CONTADOR - Superior completo, responsável por todas as roti-

nas inerentes ao cargo e conhec. em Supervisão área financeira

ANALISTA ADMINITRATIVO - Superior completo em Adm ou 

afins Conhecimentos em controles excel avançado Fluência em 

japonês (escrita e falado). Horário comercial Benefícios: Convê-

nio médico e odontológico, seguro de vida, refeição na empresa.

OPERADOR DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - Exp. em 

afiação de ferramentas, conhecimentos máquinas Walter, Anca, 

e afiadora CNC 5 eixos. 2º grau completo. Curso tecnico SENAI

OPERADOR DE TORNO CNC, imprescindível conhecimento 

no A25 e TB 42. CONDUÇÃO PRÓPRIA. SEGUNDO GRAU 

COMPLETO. SALÁRIO R$ 1654,00 + REFEIÇÃO + CESTA 

BÁSICA. Na efetivação convênio médico

AUXILIAR DE LIMPEZA – Feminino. Experiência na função. Disponibi-
lidade de horários. Desejável ter condução própria.

PORTEIRO - Masculino. Desejável experiência na função e condução 
própria. Ter disponibilidade de horários para escala 12X36. 

PORTEIRO - Masculino. Para trabalhar com ronda. Possuir CNH A/B 
(carro e moto), desejável experiência na função, ter disponibilidade de 
horários.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, jardinagem, 
pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

ZELADOR - Masculino. Experiência na função. Desejável conhecimentos 
com serviços de portaria, limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.
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