
Estuprador ataca 
vítima em Piracicaba

Assaltantes roubam 
padaria e cliente

Carga de remédios 
é descartada 

Cidade já pode captar 
água do Jundiaí 

Homem é preso por 
tráfico de drogas

Rejeição de Projeto 
gera confusão 

ATAQUE 

INSEGURANÇA

NO PIMENTA RIO 

ILEGAL CÂMARA 

FUTEBOL DESTAQUE

O homem acusado de es-
tuprar três mulheres em Indaiatu-
ba, em maio deste ano, fez mais 
uma vítima. Marcelo Pereira dos 
Santos, de 32 anos, conhecido 
como “Neguinho”, atacou uma 
auxiliar de limpeza na noite do 
último dia 12, na cidade de Pira-
cicaba. Após agredir e estuprar a 
vítima, “Neguinho” fugiu em um 
carro preto, suspeito de ter sido 
furtado em Indaiatuba na época 
das primeiras vítimas.

Dois homens armados 
assaltaram uma padaria no 
Jardim Morada do Sol na 
tarde de quinta-feira, dia 12. 
A dupla levou R$ 370 em 
dinheiro e o celular de um 
cliente que estava no local. A 
ação dos bandidos foi filma-
da pelo circuito de segurança 
da padaria e foram entregues 
às forças de segurança para 
ajudar a localizarem os au-
tores do roubo.

Uma carga de bombinhas 
para problemas respiratórios foi 
abandonada no bairro Pimenta, na 
manhã da última sexta-feira, dia 
12. O caminhão que transportava 
o material seguia para Goiânia, 
quando foi roubado no quilômetro 
66 da Rodovia Régis Bittencourt.

O Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) conseguiu na 
manhã do último sábado, dia 13, 
a autorização para realizar a cap-
tação nas águas do Rio Jundiaí. Na 
semana passada, o órgão já havia 
conseguido o reenquadramento de 
um trecho do rio.

O desempregado José 
Airton de Lima, de 36 anos, 
foi preso pela Policia Militar 
na manhã de quarta-feira, dia 
17, por tráfico de drogas. Lima 
foi detido em sua residência, 
no Jardim Morada do Sol, após 
denúncia anônima. 

O Projeto de Lei que 
torna feriado o Dia da Con-
sciência Negra foi rejeit-
ado pelos  vereadores  o 
que causou confusão na 
Câmara, durante a 24ª Ses-
são Ordinária da Câmara 
Municipal. 
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Carros são abandonados em área rural 

Indaiatuba e Salto fazem 
clássico no domingo

Ester Coutinho é eleita 
a Miss Indaiatuba

COMANDO UNO

ROGÉRIO BARBOSA RAFAEL RÉ/CLICKDOIS

A Patrulha Rural da Guarda Civil localizou na tarde de sexta-feira, dia 12, um possível desmanche de veículos na Estrada Vale do Sol, área rural da cidade. No 
local foram encontradas cerca de 20 carcaças de veículos vindos de várias cidades da região como Sumaré, Valinhos e outras. Até o momento ninguém foi preso.

Após conhecer a sua primeira derrota no Campeonato de 
Seleção de Ligas,  a equipe de Indaiatuba busca reabilitação 
no domingo, dia 21. Pela segunda vez no certame o time joga 
em casa, no estádio do Primavera. O adversário será Salto, 
mesmo equipe que venceu Indaiatuba na rodada passada. O 
confronto será às 15 horas, com entrada gratuita.

Na noite da última sexta-feira, dia 12, a estudante de psico-
logia Ester Coutinho, 23 anos, foi eleita Miss Indaiatuba 2014.
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Protesto sem violência Você acredita que o 
Dia da Consciência 
Negra deveria 
ser feriado em 
Indaiatuba?

OPINIÃO Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 20 a 26/09

Editorial EnqueteArtigos

Protestar em busca de melhorias ou até mesmo 
de justiça é um direito de todos e um bem para uma 
sociedade que busca evolução para sua cidade, estado 
e/ou país. Mas exigir mudanças por meio de violên-
cia, seja ela física ou verbal, é a mostra mais clara da 
ignorância do cidadão. 

Um bom exemplo dessa inversão de valores ocor-
reu na última segunda-feira, dia 15, durante Sessão 
Ordinária da Câmara. A não aprovação de um projeto 
que instituía o Dia Nacional da Consciência Negra 
como feriado em Indaiatuba custou aos vereadores, 
que rejeitaram o projeto, rótulos de fascistas e racistas. 

As ameaças de um grupo de pessoas contra os ve-
readores foram a grande prova de que o feriado não 
era tão importante. A fato dos nobres edis não serem 
a favor do projeto, não quer dizer que os mesmo não 
defendem as causas raciais no País. Apontar com o 
dedo e desferir xingamentos não fará com o que o 
Projeto seja votado, muito menos que as diferenças 
raciais serão combatidas. 

Mas por outro lado, há a necessidade sim de um 
debate sobre o feriado, o qual tem por objetivo criar 
um dia específico para dialogar sobre o problema do 
racismo. 

Enfim, não vai ser a ignorância ou a violência que 
acabará com o racismo, mas sim a competência na 
hora de saber cobrar, dialogar, dar novas sugestões 
e, porque não, escolher seus candidatos durante as 
Eleições.  

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

“Lógico que sim. Porque Indaia-
tuba não deve ser feriado sendo 
que outras cidades respeitam 
esse dia que é dedicado aos 
negros”, Francisco Gomes da 
Silva, 35 anos, encarregado.

“Sim. Acho que tem que ser 
feriado, pois é uma forma de 
incentivar a discriminação contra 
os negros”, Maria do Carmo 
Moreira, 52 anos, doméstica.

“Deveria ser feriado porque é 
uma forma de homenagem aos 
negros e uma forma de mostrar 
que eles têm o seu valor”, Walter 
Benedito, 45 anos, auxiliar de 
produção.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. 
(Richard Bach.) 

TRATE SEUS PAIS COM CARINHO
Um frágil e velho homem foi viver com seu filho, nora, e o seu neto mais velho de quatro anos. As mãos do 

velho homem tremiam, e a vista era embaralhada, e o seu passo era hesitante. A família comeu junto à mesa. 
Mas as mãos trêmulas do avô ancião e sua visão falhando, tornou difícil o ato de comer. Ervilhas rolaram da 
colher dele sobre o chão. Quando ele pegou seu copo, o leite derramou na toalha da mesa. A bagunça irritou 
fortemente seu filho e nora: "Nós temos que fazer algo sobre o Vovô", disse o filho. "Já tivemos bastante do 
seu leite derramado, ouvindo-o comer ruidosamente, e muita de sua comida no chão ". Assim o marido e 
esposa prepararam uma mesa pequena no canto da sala. Lá vovô comia sozinho enquanto o resto da família 
desfrutava do jantar. Desde que o Avô tinha quebrado um ou dois pratos, a comida dele foi servida em uma 
tigela de madeira. Quando a família olhava de relance na direção do vovô, às vezes percebiam nele uma lá-
grima em seu olho por estar só. Ainda assim, as únicas palavras que o casal tinha para ele eram advertências 
acentuadas quando ele derrubava um garfo ou derramava comida. O neto mais velho de quatro anos assistiu 
tudo em silêncio. Uma noite antes da ceia, o pai notou que seu filho estava brincando no chão com sucatas 
de madeira. Ele perguntou docemente para a criança, "O que você está fazendo?" Da mesma maneira dócil , 
o menino respondeu "Oh, eu estou fabricando uma pequena tigela para você e Mamãe comerem sua comida 
quando eu crescer." O neto mais velho de quatro anos sorriu e voltou a trabalhar. As palavras do menino 
golpearam os pais que ficaram mudos. Então lágrimas começaram a fluir em seus rostos. Entretanto nenhuma 
palavra foi falada, ambos souberam o que devia ser feito. Aquela noite o marido pegou a mão do Vovô e com 
suavidade o conduziu atrás da mesa familiar. Para o resto de seus dias de vida ele comeu sempre com a família. 
E por alguma razão, nem marido nem esposa pareciam se preocupar mais quando um garfo era derrubado, 
ou leite derramado, ou que a toalha da mesa tivesse sujado. VENHA DESENVOLVER AINDA MAIS SUA 

AFETIVIDADE NOS TREINAMENTO LEADER TRAINiNG DA SIGNA - WWW.
SIGNATREINAMENTOS.COM.BR  019-38757898. Trevisan José

O INVENTÁRIO PODE SER FEITO EXTRAJUDICIALMENTE NO 
CARTÓRIO DE NOTAS

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

Os bens deixados por uma pessoa na maioria das vezes é motivo de discussão familiar que pode 
acabar em uma ação judicial para discussão de quem é o direito a propriedade do que foi deixado 
como herança.

Para tanto, o direito prevê no Código Civil a forma e o processamento do inventário que pode ser 
judicial ou extrajudicial se preenchido certos requisitos.

Atemos-nos somente ao inventário extrajudicial como tema deste artigo, sendo o meio mais célere 
para que seja feita a partilha dos bens deixados pelo falecido.

A sucessão nada mais é que a substituição de uma pessoa na titularidade de algum bem e é aberta 
assim que ocorre o falecimento do proprietário desses bens, de maneira que a substituição é feita 
pelos herdeiros.

O meio eficaz para a distribuição da herança entre os herdeiros é o formal de partilha após in-
ventariado os bens, dada a possibilidade de ser feito através de uma escritura pública no cartório de 
notas, título este hábil ao registro imobiliário.

Para tanto, o inventário extrajudicial requer o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais 
são, herdeiros capazes, concordes quanto a partilha inexistência de testamento.

A lei prevê também um prazo para a abertura do inventário, sendo este prazo de 60 dias que cessa 
após o envio do pagamento do ITCMD ao posto fiscal responsável.

Ainda, há necessidade dos herdeiros serem assistidos por um advogado, o qual este assina con-
juntamente com os interessados.

Finalizado o inventário extrajudicial, a escritura pública deve ser levada ao 
cartório de registro imobiliário para o assento na matrícula da titularidade dos 
herdeiros sobre os bens deixados pelo falecido, se imóvel no cartório de registro 
imobiliário, se automóvel junto ao Detran/SP.

ALIMENTAÇÃO NA GRAVIDEZ
Em uma época em que as futuras mamaes estao com  grande perocupacao em se alimentarem corretamente, eu escoli 

este tema para falar com voces , principalmente as de primeira viagem, sobre os riscos desse período tão especial vêm à tona. 
Qual a importância, tanto para a mãe quanto para o bebê, de uma alimentação de qualidade? O que consumir para que todas 
as necessidades alimentares sejam atendidas? Quais são as quantidades adequadas? 

O consumo de calorias, vitaminas e minerais deve ser maior entre as mulheres grávidas. Para que o peso não ultrapasse a 
normalidade, o acréscimo de energia deve ser de apenas 300 Kcal diárias (na média), o que corresponde a dois copos de leite 
desnatado. "Durante a gestação é preciso encontrar um equilíbrio. Alimentos que são fontes de açúcar, bem como óleos e 
gorduras, devem ser ingeridos moderadamente. O excesso de sal e de alimentos indigestos como pepino, pimentão, melancia, 
pimenta, entre outros, devem se evitados. Café e bebidas alcoólicas também não devem ser consumidos".

Para que esse aumento de calorias seja atingido, a gestante deve fazer de seis a oito refeições por dia, dando preferência 
ao consumo de frutas, legumes e verduras

. Um jejum prolongado favorece a formação de corpos cetônicos, as substâncias químicas produzidas pela decomposição 
das gorduras, quando constituem o único substrato energético da gestante e que pode causar efeitos deletérios para o feto.

No período de formação do bebê, o corpo da mãe utiliza uma parte de líquidos e energia oriundos da alimentação que ajudam 
no crescimento e na manutenção dos artifícios que protegem o feto, como a placenta e o líquido amniótico. A outra parte da 
energia fica retida em forma de gordura, localizando-se no abdômen, costas e coxas, sendo utilizada no decorrer da gravidez e 
do aleitamento.  Porém, caso haja um exagero no consumo de calorias, a energia ficará armazenada como gordura localizada.

Uma boa dieta saudavel da futura mamãe contribui para:
Uma melhor saúde materna e infantil. 
O reforço do sistema imunológico da mãe e do bebé. 
Uma gravidez e um parto mais seguros. 
Diminuir o risco de doenças não-transmissíveis (como diabetes e doenças cardiovasculares). 
Aumentar a longevidade e a qualidade de vida da mãe e do bebé. 
Alimentos e hábitos que deve privilegiar:
Coma muita fruta e legumes (bem lavados ou cozinhados). 
Escolha alimentos ricos em fibras. 
Beba água (entre 1,5 l a 2 l) ao longo do dia, em pequenas quantidades de cada vez. 
Não coma carne crua ou mal passada. 
Faça refeições regulares ao longo do dia e evite ficar muitas horas seguidas sem comer. 
Pratique exercício físico com regularidade e mantenha-se ativa. 
Cuide do seu corpo e evite o aumento excessivo de peso (saiba como evitar a sensação de pernas pesadas e outros incó-

modos da gravidez). 
  Vou mostrar onde encontrar esses alimentos para voce montar sua dieta:
CARBOIDRATOS: fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. Os melhores são os integrais: 

arroz, pães, macarrão e cereais que são absorvidos mais lentamente e por isso saciam mais a mamãe.
PROTEÍNAS: encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por construir, manter e renovar os 

tecidos de mamãe e bebê.
LIPÍDEOS: são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do feto. Encontrados mais em carnes, 

leite e derivados, abacate, azeite e salmão.
As melhores fontes de vitaminas e sais minerais:
Vitamina C: pimento vermelho, batata, salsa, brócolos, grelos, couve, ervilhas, tomate, cenoura, feijão, milho, morangos, 

laranja, tangerinas, limão, melão. 
Vitamina B12: carne de vaca, fígado, peixe, iogurtes, queijo, leite, manteiga, gérmen de trigo, ovos, cereais enriquecidos. 

Ácido fólico: lentilhas, cereais integrais, feijão e outras plantas leguminosas, vegetais de folhas 
verdes - espinafre, espargos, brócolos - sementes de girassol, fígado, citrinos, leite, ovo. 

Ferro: leguminosas, frutos secos, saladas e vegetais de folhas verdes, carne vermelha e peixe. 
Cálcio: vegetais de folha verde, iogurtes, queijo, leite, manteiga, uvas passas, amêndoas. 
Iodo: produtos do mar. 
Magnésio: vegetais de folha verde, nozes, tâmaras. 

“Deveria ser feriado, pois acho 
que é uma questão de honra e res-
peito aos negros”, Maria Luiza 
Ferreira, 53 anos, doméstica.

“Acho que seria legal, pois é uma 
forma de manifestar contra o pre-
conceito”, Silvano Aparecido 
de Oliveira, 34 anos, cobrador.
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Cidade consegue outorga
para captar água do Jundiaí 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO 
redacao01@maisexpressao.com.br

GIULIANO MIRANDA  ACS/PMI

Ciesp orienta empresas
de Indaiatuba sobre estiagem

MUTIRÃO

Crianças recebem 
atendimento odontológicoO Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto 
(Saae) conseguiu na 

manhã do último sábado, dia 
13, a autorização para realizar 
a captação nas águas do Rio 
Jundiaí. Na semana passada, 
o órgão já havia conseguido 
o reenquadramento de um 
trecho do rio, que passou da 
classe 4 para 3, tornando-se 
apto para o consumo. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa do órgão, 
mesmo com a falta de chuva 
e a baixa nos reservatórios 
da cidade, a captação no Rio 
Jundiaí não deve ser iniciada 
agora. A assessoria informou 
que o Saae deixará todo o sis-
tema de captação pronto, mas 
ainda não há um prazo para o 
início das captações. 

A reportagem do Mais 
Expressão entrou em con-
tato com o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(Daae), responsável pela libe-
ração das outorgas, que con-
firmou a liberação do pedido. 
A assessoria de imprensa do 
órgão informou também que 
o Município já pode iniciar 
a captação, caso necessário. 

Segundo o Saae, um inter-
ceptor está sendo construído 
para coletar todo o esgoto 

da margem direita do rio. A 
primeira fase do projeto já 
está concluída, sendo que a 
segunda e terceira fases vi-
sam coletar o esgoto de uma 
região industrializada que 
deixará de lançar seus esgotos 
in natura no rio. A assessoria 
informou ainda que o Saae 
deve construir um interceptor 
na margem esquerda do rio, 
com a intenção de coletar e 
tratar 100% do esgoto gerado 
na cidade.

Seca 
Desde a semana passada 

alguns pontos de bairros da 
zona sul da cidade como Jar-
dim Morada do Sol e Jardim 
Regina, sofreram com a falta 

O Centro das Indústrias 
de São Paulo (Ciesp) realizou 
na semana passada, uma reu-
nião com representantes de 
diversas empresas da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), inclusive de Indaia-
tuba.  O objetivo do encontro 
foi orientar juridicamente as 
empresas que possuem outor-
gas para o uso de águas dos 
rios, nesse período de crise 
hídrica. Nenhuma outorga 

de água. A assessoria do Saae 
informou que um problema na 
rede elétrica do Estação Tra-
tamento (ETA I), localizada 
no Jardim Morada do Sol, 

foi cancelada ainda, porém 
os novos pedidos foram sus-
pensos. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Ciesp, o 
encontro acontece com frequ-
ência e visa debater melhorias 
no setor. Na recente edição, 
foram passadas diretrizes em 
caso de desabastecimento e 
direcionamentos jurídicos às 
empresas. 

De acordo com o Daae, 

A Prefeitura de Indaiatuba 
por meio do Departamento de 
Odontologia está realizando 
mutirões para atender alunos 
da Escola Municipal Elizabeth 
de Lourdes Cardeal Sigrist, 
do Jardim Morada do Sol. O 
atendimento está sendo reali-
zado aos sábados no período 
da manhã, no Centro Especia-
lizado em Odontologia (CEO), 
na Avenida Presidente Vargas, 
para alunos com problemas da 
doença cárie. 

De acordo com o diretor de 
Odontologia da Secretaria de 
Saúde, Custódio Tavares Dias 
Neto, os dentistas das Unidades 
de Saúde visitam as escolas ao 
longo do ano. “Os alunos são 
avaliados conforme classifica-
ção de risco alto, médio e baixo. 
Nesta escola foram detectadas 
262 crianças até 12 anos com 
doença periodontal com clas-
sificação de médio e alto risco 
em dentição mista (dentes de 
leite e permanentes)”, comenta. 

O diretor informou que de 
todas as crianças com diagnós-
tico de médio e alto risco, cerca 
de 30% a 40% delas vieram de 
outras cidades e residem no 

devido a falta de água, estão 
suspensas as emissões de 
outorgas para captação de 
águas superficiais e captações 
de águas subterrâneas, por 
poços escavados (cacimbas 
e cisternas) ou por poços 
tubulares de até 30 metros de 
profundidade, localizados a 
menos de 200 metros de rios. 
Em Indaiatuba, 111 empresas 
possuem a outorga de capta-
ção de água. 

município a pouco mais de três 
anos. “Os nossos alunos que são 
acompanhados desde a idade de 
creche não apresentam proble-
mas graves, pois o trabalho de 
prevenção é constante. Outro 
fator importante é a água fluore-
tada no nosso município e com 
concentrações ideais e controle 
permanente da Vigilância Sani-
tária e do Saae”.

Para o atendimento, a Secre-
taria de Saúde oferece transpor-
te para o aluno e acompanhante. 

Custódio explicou que das 
262 crianças, que foram clas-
sificadas com doença perio-
dontal, 183 foram agendadas 
para receber atendimento no 
CEO. “Deste total 106 crianças 
foram atendidas, 83 receberam 
tratamento completados e 77 
não compareceram”.

Durante o mutirão foram 
realizados 654 procedimentos 
sendo aplicação tópica dee 
flúor, restauração dente perma-
nente, restauração de dente de 
leite, profilaxia, evidenciação 
de placa, endodontia de decídu-
os e extração de dentes de leite.

O próximo mutirão está agen-
dado para sábado, dia 27.

prejudicou a recuperação das 
bombas que fornecem água 
para os referidos bairros, mas 
que o problema não deve se 
repetir.

Indaiatuba recebeu autorização para captar água do Rio Jundiaí
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Berçário do Objetivo 
confirma certificação 

BID deve liberar R$ 221 
milhões para a saúde

QUALIDADE 

RMC 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Organização já planeja a próxima 

edição do Frutos de Indaiá

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

JME

A 9º edição do Tro-
féu Frutos de Indaiá 
acontece dia 25 de 

outubro e de acordo com os 
organizadores do prêmio, 
restam poucos detalhes para a 
serem acertados. No entanto, 
mesmo com pouco mais de 
um mês para o evento, o grupo 
Mais Expressão, responsável 
pelo evento, já se prepara para 
iniciar os preparativos da edi-
ção 2015 do Frutos de Indaiá. 

De acordo com o presiden-
te do Grupo, Admilson Rede-
copa, a pesquisa já começa a 
ser projetada. “A qualidade e 
a credibilidade do Frutos se 
deve à séria pesquisa que é 
realizada e para realizá-la de-
manda tempo e cuidado. Por 
isso já iniciamos reuniões para 
discutir os detalhes da pesqui-
sa que elegerá as melhores 
empresas deste ano”, disse. 

Inicialmente, a pesquisa 
deverá seguir os padrões da 
mesma realizada em 2014. 
Nos meses de novembro e 
dezembro de 2013 e janei-
ro deste ano, 4.780 pessoas 
foram ouvidas. No jornal, a 

pessoa pesquisada respondia 
a um questionário com 80 
segmentos de atuação. Já nas 
ruas, por conta da rapidez do 
dia a dia, o entrevistado res-
pondeu formulários referentes 
a 20 segmentos do mercado.                                                                                                            

Desde 9 de maio, as empre-
sas participantes vêm tendo o 
logotipo de suas empresas di-
vulgadas no jornal. "As empre-
sas e profissionais que partici-
pam da campanha publicitária 
e recebem o Troféu Frutos de 
Indaiá, têm um grande senti-
mento de orgulho, pois foram 
escolhidas por seus clientes 
e pela população, como as 
melhores em seu segmento”, 
ressalta Admilson Redecopa. 
“No entanto, nem por isso 
devem deixar de procurar pela 

melhoria constante em seus 
serviços e produtos, pois a con-
corrência no mercado é muito 
grande e a cada prêmio surgem 
novas empresas ofertando seus 
mesmos produtos e serviços 
com excelência, o que torna 
essa manutenção da qualidade 
muito importante."

Noite de gala
Após escolher a banda Os 

Paralamas do Sucesso como 
atração musical do evento, 
a organização acertou os 
últimos detalhes da noite de 
gala no evento. “Finalizamos 
a escolha dos pratos principais 
e dos coquetéis. A empresa 
escolhida foi o buffet Ancona, 
reconhecido pelo trabalho 
impecável e de qualidade e 

que nos atendeu muito bem 
nos último 7 anos de evento”, 
explicou Redecopa. 

A decoração que também 
passa será desenvolvida por 
Jimmy Silva, da Spazio Sce-
nico, e seguirá um estilo sofis-
ticado e elegante. Os convida-
dos ainda terão à disposição o 
serviço de vallet e manobrista, 
que oferecerá segurança e 
comodidade aos presentes. 
A empresa responsável será 
a Open Parking, conceituada 
empresa de estacionamentos, 
presente em Campinas e Re-
gião desde 1998. 

A banda Os Paralamas de 
Sucesso promete encerrar a 
noite com boa música e muita 
animação. E para manter a 
estrutura a altura do evento 
o Grupo escolheu a empresa 
Estilo Som e Luz, que será 
responsável pelos detalhes do 
momento da entrega dos tro-
féus até o show final. Já Silvana 
Mantoanelli será a responsável 
por toda a organização e su-
pervisão do evento, inclusive 
pela recepção dos convidados e 
encaminhamento dos mesmos 
aos seus respectivos lugares e 
ao palco, quando estes forem 
receber o Troféu.

Embracon

Indafire - Milton, Wellington Henrique e Weverton Henrique Canesin

Fotográfo - Eliandro Figueira

Colégio Objetivo - Paulo Cesar Bertran

Auto Mecanica Santo Antonio - Ana Cristina e Durval Antônio Bartolomai

Certificação de qualidade foi obtida pelo Colégio na semana passada
O Berçário do Colégio 

Objetivo Indaiatuba garantiu 
na semana passada a manu-
tenção da certificação ISO 
9001:2008, depois de passar 
por uma auditoria. Todas 
as empresas ou instituições 
com certificação ISO passam 
obrigatoriamente por auditoria 
anual para atestar se a qualida-
de dos serviços ou produtos 
oferecidos continuam aten-
dendo às exigências da norma.

Durante todo o dia, o audi-
tor da BSI (British Standards 
Institution), Adriano Martins, 
analisou os processos exe-
cutados pelos profissionais 
envolvidos com o Berçário, 
como cozinha, RH, financeiro, 
suprimentos, departamento 
de saúde, entre outros e, ao 
final da vistoria, manteve 

o certificado da instituição. 
“Novamente, todos os setores 
envolvidos com os processos 
do Berçário tiveram destaque, 
como o comprometimen-
to, empenho, dedicação e 
profissionalismo da equipe, 
mantendo assim o certificado 
de nossa instituição”, afirma 
Débora Guimarães de Souza, 
coordenadora do Berçário do 
Objetivo.

De acordo com a coor-
denadora, antes mesmo da 
implantação do Sistema de 
Qualidade, todas as ativida-
des do Berçário recebiam 
atenção e cuidados especiais. 
A conquista e manutenção da 
certificação ISO só reforçam 
e confirmam a seriedade e o 
comprometimento dos traba-
lhos desenvolvidos. 

O convênio dos muni-
cípios da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) 
com o Governo do Estado 
e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 
celebrado em julho, nova-
mente foi pauta da reunião 
do Conselho de Desenvol-
vimento. No encontro rea-
lizado terça-feira, dia 16, 
em Vinhedo, os prefeitos 
discutiram o detalhamento 
do projeto. Pelo convênio, 
o BID deve liberar R$ 221 

milhões em recursos para os 
municípios da região para 
implantação de projetos 
metropolitanos na área da 
saúde.

Indaiatuba será benefi-
ciada com quatro projetos: 
a construção de um prédio 
próprio para a UBS (Unida-
de Básica de Saúde) do Jar-
dim Itamaracá, e a reforma 
e ampliação das unidades do 
Jardim Oliveira Camargo, 
Parque Residencial Indaiá 
e Parque Corolla.
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Rejeição de Projeto 
gera confusão na Câmara

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

MARIANE-ACS/CMI

Confusão 

A votação do Projeto 
de Lei  que inst i tui  o 
feriado da Consciência 
Negra em Indaiatuba 
gerou muita “confusão” 
entre os presentas na 
Câmara. Apoiadores da 
causa foram à loucura 
quando seis vereado-
res votaram contra o 
P L ,  d u r a n t e  s u a  s e -
gunda votação. Entre 
xingamentos e gri tos 
de racistas disparados 
contra os vereadores, a 
cobrança das quase 150 
apoiadores da causa era 
o porquê do projeto ser 
aprovado em primeira 
votação e na segunda 
ser reprovado. 

Consequência 
A expl icação  é  s im-
ples. O projeto já era 
para ter sido reprova-
do pela Situação já na 
primeira votação. Isso 
não ocorreu porque os 
vereadores do bloco do 
Governo,  “preocupa-
dos” com outra situa-
ção, não se atentaram 
a votação do projeto e 
não puderam rejei tar 
o  PL.  Logo após ser 
aprovado, em primeira 
vo tação ,  o s  mesmos 
ve readores  t en ta ram 
recorrer, mas o presi-
dente da Casa deixou 
bem claro que ninguém 
se manifestou durante 
votação do mesmo. 

Barraco? 
Fato é que algumas pes-
soas acabaram se exal-
tando e muitos passa-
ram dos limites. Além 

dos  x ingamen tos  de 
racistas, alguns “mani-
festantes” colocavam o 
dedo (a longa distância) 
na cara de alguns ve-
readores. Acho válido 
qualquer t ipo de ma-
nifestação, mas desde 
que a mesma não beire 
a violência. Xingar e 
apontar com dedo para 
o vereador não mudará 
nada. A cobrança é es-
sencial, mas de forma 
coerente.

Não sei de nada...
Porém,  lamentei  que 
nenhum vereador, dos 
que votaram contra o 
Projeto, foi a bancada 
para justificar o voto. 
O povo estava ali, mui-
tos eleitores dos pró-
prios vereadores, mas 
todos  se  omi t i r am a 
fazer qualquer justifi-
cativa. Ficou parecen-
do o comercial de uma 
marca de cerveja, tipo: 
“por que você votou ao 
pro je to?  Ah ,  porque 
sim!”
 

Estrutura 

Na semana passada re-
cebemos a “péssima” 
notícia de que Indaia-
tuba não foi aprova, a 
princípio, para receber 
um curso de Medicina. 
O motivo é que a cidade 
precisa de mais 50 lei-
tos na Rede Pública de 
Saúde. Pra quem vive 
comparando Indaiatu-
ba com outras cidade, 
como seria bom se o 
M u n i c í p i o  t i v e s s e  a 
mesma estrutura de ou-
tras cidades contempla-
das com o curso, não?

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Projeto de Lei que 
torna feriado o Dia da 
Consciência Negra foi 

rejeitado pelos vereadores o que 
causou confusão na Câmara, 
durante a 24ª Sessão Ordinária. 
O PL havia sido aprovado em 
primeira votação, mas acabou 
sendo reprovado com seis vo-
tos contra, ato que revoltou as 
quase 150 pessoas presentes no 
Plenário e que apoiavam a cria-
ção do feriado no Município. 
A votação aconteceu na última 
segunda-feira, dia 15.

O PL foi aprovado em 
primeira votação, na semana 
retrasada, graças a “desaten-
ção” dos vereadores durante 
a discussão do mesmo. Mas 
na última Sessão, o projeto 
acabou rejeitado, o que gerou 
revolta em boa parte do públi-
co presente.

Muitos se exaltaram e pas-
saram a xingar os vereadores 
de racistas e fascistas. Outros 
manifestantes apontavam o 
dedo para os vereadores e des-

Presidente não descarta acionar ‘exaltados’ na Justiça  
O presidente da Câmara, o 

vereador Luis Alberto Perei-
ra, o Cebolinha (PMDB), não 
descartou a possibilidade de 
entrar com uma ação na Jus-
tiça contra o grupo de pessoas 

que desferiu xingamentos aos 
vereadores na última Ses-
são Ordinária, realizada na 
segunda-feira, dia 15.

Na ocasião, os “manifes-
tantes” agrediram verbalmen-

te os vereadores, xingando-os 
de racistas e fascistas. “Foi 
um dos acontecimentos mais 
tristes que já vi na Câmara, 
uma falta de respeito. Tem 
que prevalecer a ‘discussão’ 

e não a agressão, a coação”, 
ressalta. “Já consultamos a 
possibilidade de irmos à Jus-
tiça. Entendo que as pessoas 
têm o direito da democracia, 
mas tem também do o projeto 

de provar o que diz.”
Questionado sobre ne-

nhum vereador ter ido justi-
ficar a rejeição do Projeto, o 
presidente da Casa lembrou 
que, antes mesmo deve ser 

discutido, já havia gritos de 
protesto. “Você acha que 
alguém ouviria a justificativa 
de alguma vereador?”, ques-
tionou. “Não tem como ter 
feriado, há um limite.” 

Grupo com quase 150 pessoas protestou com faixas e desferiu xingamentos contra os vereadores

feriam xingamentos. Os alvos 
principais eram os vereadores 
Antonio Sposito Júnior, o 
Toco (PTB), e Massao Kane-
saki (DEM). 

O autor do Projeto, o vere-
ador Derci Jorge Lima (PT), 
reconhece que alguns passa-
ram do limite, mas que havia 
a necessidade do debate, o 
que não aconteceu. “É claro 
que o objetivo não era aquele, 
mas como os vereadores não 
justificaram porque votaram 
contra, o pessoal ficou in-
dignado”, diz. “Houve uma 
revolta, pois muitos antes de 
serem vereadores diziam que 
defenderiam as questões da 
sociedade”, lembra. 

Derci acredita ainda que 
o feriado, presente em mais 
de mil cidades, foi rejeitado 
em Indaiatuba por questões 
políticas. Segundo o vereador, 
as atividades realizadas em 
Indaiatuba, em referência a 
data, comprovam que a busca 
não é só pelo feriado, mas sim 
para gerar um debate sobre um 
problema social presente cada 
vez mais no País. Há anos 

promovemos essas atividades 
e não é de agora que estamos 
nessa caminhada.” 

Para o líder do Governo, 
Maurício Baroni (PMDB), 
o PL não foi aceito porque 
há um limite de feriado em 
Indaiatuba. “O projeto foi 
rejeitado por haver um limite. 
Não há como ter mais em nos-
sa cidade. Para isso, teríamos 
que cancelar um para por o 
da Consciência Negra”, diz. 
“Não estava na primeira vota-
ção, então na segunda mostrei 
aos demais vereadores o que 
dizia a Lei e eles viram que o 
Projeto não era viável. Toda 
manifestação é democrática, 
desde que não se parta para  
violência.”

Mas segundo Derci, a jus-
tificativa não procede. “O 
feriado do Dia de Finados era 
municipal, mas a Lei mudou e 
passou a ser nacional. Há mais 
de dez anos a cidade não fez 
a mudança e o feriado ainda é 
atribuído ao Município.”

Segundo a Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura, 
de acordo com o decreto re-

gulamentado pela Lei Federal 
9.093, de 12 de setembro de 
1995, o Município pode ter 
até quatro feriados, desde que 
seja de cunho religioso e/ou 
de tradição local. Os feriados 
em Indaiatuba são: 2 de feve-
reiro (Dia da Padroeira), 18 
de abril (paixão de Cristo), 19 
de junho (Corpus Christi) e na 
Sexta-feira da Paixão. 

Alvo 
Entre os vereadores mais 

criticados pelo grupo presente 
estavam os vereadores Toco 
e Massao. Em entrevista ao 
Mais Expressão, o vereador 
Toco lamentou as ofensas. “O 
pessoal que estavam lá não 
representa a população local. 
Foram pessoas levadas apenas 
para fazer aquilo. Votei contra 
o Projeto por ser algo incons-
titucional, pois na cidade há 
um limite de feriados. Na pri-
meira votação foi favorável, 
mas após estudar melhor a 
proposta votei contra. Acre-
dito que não é o feriado que 
será a solução na luta contra 
a desigualdade racial.”
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PONTO AZUL 

Estacionamento recebe 
pavimentação 

Dois novos semáforos são 
instalados na cidade

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA  SCS/PMI

JME

Mais dois semáforo 
foram instalados 
na área central de 

Indaiatuba. Os equipamentos 
foram fixados no cruzamento 
das ruas Siqueira Campos 
com a 15 de novembro e na 
equina da Cerqueira César 
com a Ademar de Barros. 
Os equipamentos foram 
instalados com objetivo de 
tornar os cruzamentos mais 
seguros tanto para motorista 
quanto para pedestre.

Durante a semana foi 
instalado o semáforo no cru-
zamento das ruas Ademar de 
Barros com a Rua Cerqueira 
César. O investimento para 
a implantação foi de R$ 
15 mil e o equipamento foi 

ativado ontem, dia 18.  “A 
instalação era necessária no 
local, pois há uma grande 
movimentação de carros, 
principalmente nas horas de 
pico”, ressalta a atendente 
Lúcia Marconi, de 47 anos. 
“Além disso, o semáforo 
irá ajudar os pedestres, pois 
acredito que quem mais sofre 
com trânsito intenso de veí-
culo são eles, já que é muito 
difícil atravessar”, revela. 

A estudante Fabiana Cha-
gas, 32 anos, reconhece que 
o semáforo dará segurança 
aos pedestres. “Sempre pas-
so por esse local e tenho difi-
culdade para atravessar, pois 
os motoristas não respeitam 
a faixa de pedestres. Além 
disso, como a Rua Ademar 
de Barros é preferencial, 
muitos motoristas passam 

em alta velocidade”. Ainda 
segundo Fabiana, o semáforo 
fará com que os motoristas 
respeitem os pedestres. “Os 
motoristas serão obrigados 
a parar e nos deixar passar.”

Além da instalação do 
semáforo, o Departamento 
de Trânsito também proi-
biu o estacionamento de 
veículos do lado direito da 
Rua Ademar de Barros, no 
trecho entre a Rua Padre 
Bento Pacheco e Siqueira 
Campos. 

Melhoria
Na semana passada, no 

último dia 12, a Secretaria 
de Obras e Vias Públicas co-
locou em operação um novo 
semáforo também na região 
central da cidade. A instala-
ção foi no cruzamento entre 

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas em parceria 
com a Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente 
iniciou na última terça-feira, 
dia 16, a pavimentação da área 
utilizada para estacionamento 
do Ponto Azul. A previsão é 
de que os trabalhos estejam 
concluídos até o final de se-
mana. 

A área que pertence à Pre-
feitura terá acesso pela Rua 
Ademar de Barros, com saída 
pela Rua Treze de Maio.

Além do novo estaciona-
mento que a Prefeitura pavi-
mentará, os clientes do Ponto 
Azul e dos demais comércios 
da região, já contam com uma 

área de estacionamento com 
acesso pela Rua Tuiuti.

Ponto Azul
O Ponto Azul, shopping 

popular, foi inaugurado em 
2002 pela Prefeitura de In-
daiatuba como forma de orde-
nar o comércio de ambulantes 
na região central do municí-
pio. O espaço conta com 56 
boxes comerciais e comer-
cializam artigos de vestuá-
rio, produtos de informática, 
eletrônicos, entre outros. A 
praça de alimentação é for-
mada por cinco lanchonetes. 
O Ponto Azul é administrado 
pela Secretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente.

as ruas Quinze de Novembro 
e Siqueira Campos. Para a 
instalação do semáforo o 
investimento foi também em 
torno de R$ 15 mil. 

O semáforo atende a uma 
solicitação antiga dos co-
merciantes. “Esse era uma 
cruzamento que precisava 
de um semáforo, uma vez 
que acidentes eram cons-
tantes. Toda semana tinha 
algum acidente neste local”, 
disse a atendente Rosân-
gela de Oliveira, 56 anos. 
Ainda segundo Rosângela, 
a Secretaria acertou com a 
instalação. “Nesse trecho 
era mais que necessário, 
melhorou bastante o trânsito 
e deu mais segurança para os 
pedestres”, disse.

Proprietário de um co-
mércio local, o empresário 
Wagner de Souza, de 45 
anos, diz estar satisfeito com 
o novo semáforo. “Melhorou 
100%. Era necessário devido 
ao grande fluxo de pedestres 
e carros o dia todo”. Além 
disso, Souza disse que os 
acidentes eram constantes. 
“O mais grave de todos foi 
de uma moça que perdeu o 
pé”, lembra.

Além desses novos dois 
semáforos, a Secretaria de 
Obras e Vias Públicas infor-
ma que a Avenida Presidente 
Vargas também receberá 
a instalação de um novo 
semáforo, no acesso ao Par-
que São Lourenço. Além do 
semáforo, esta obra incluirá 
a reformulação do trânsito 
local.

A previsão é de que os trabalhos estejam concluídos até o final de semana

Novo semáforo dará mais segurança para os pedestres, além de organizar o trânsito do local
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Dia Nacional do Doador de Órgãos
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ARQUIVO OSC GABRIEL

Mais Expressão

Somente uma doação foi realizada em 2014

No próximo dia 27 será 
comemorado o Dia 
Nacional do Doador 

de Órgãos. Em Indaiatuba, a 
16ª Campanha Nacional de 
Doação de Órgãos e Tecidos 
será organizada pela Orga-
nização da Sociedade Civil 
(OSC) Gabriel, em parceria 
com diversas instituições 
da sociedade civil. O evento 
acontece no Polo Shopping e 
no Shopping Jaraguá. 

Durante todo o dia serão 
realizadas ações junto aos 
visitantes do shopping com 
o objetivo de sensibilizar 
a população para a impor-
tância da doação de órgãos, 
tecidos e células, bem como, 
de promover a melhoria na 
captação por meio de ações 
positivas junto às Comissões 
Intra-hospitalares de Doação 
de Órgãos e Tecidos para 
Transplante (CIHDOTT).

De acordo com a presi-
dente da OSC Gabriel, Ma-
ria Inês Toledo de Azevedo 
Carvalho, a campanha espera 
atingir e conscientizar um 
grande número de pessoas. 
“Queremos mostrar para a 
população que a doação de 
órgãos pode salvar vidas. Um 
único paciente pode salvar de 
5 a 25 pessoas”, informa.

Ainda durante o even-
to, o público poderá contar 
com profissionais que farão 
teste de glicemia, aferição 
de pressão arterial, teste de 
Índice de Massa Corpórea 
(IMS), hábitos alimentares, 
entre outros.

O evento tem como ob-
jetivo também mostrar que 
prevenir é a melhor solução. 
“Para não precisar de algum 
transplante a pessoa precisa 
se cuidar e prevenir para 
que ela não chegue à fila de 
espera”, explica Maria Inês.

Haverá a confecção do 
cartão do doador do Banco de 
Olhos de Sorocaba (BOS) e 
o cadastramento de doadores 
de sangue do projeto Sangue 
Cidadão, em parceria com 
o Rotary Club Indaiatuba, 
Rotaract e Interact.

Além de incentivar a do-
ação de órgãos, o evento 
também pretende aumentar o 
número de doares de sangue 
e medula óssea. “É muito 

importante à participação da 
população nessas doações, 
pois assim como o de órgãos 
essas doações também es-
tão em baixa”, disse Ma-
ria Inês. “Em especial 
a doação de medula 
óssea, uma vez que é 
muito difícil encon-
trar um doador que 
seja compatível com 
o paciente”, disse.

Ainda segundo 
Maria Inês, a com-
patibilidade para a 
doação de medula 
óssea não depen-
de do tipo sanguí-
neo e sim com a 
genética do paciente, 
por isso a dificuldade de en-
contrar um doador de medula 
que seja compatível com o 
paciente. Nesse caso, nem os 

pais são compatíveis, somen-
te um irmão gêmeo univiteli-
no seria um doador. A espera 
pode ser longa, uma vez que 

a chance de se encontrar 
um doador pode ser de 

1 a 100 mil pessoas, 
como pode chegar de 
1 a 1 milhão.

 
Campanha

A Campanha que se 
inicia no dia 27 de se-

tembro irá continuar 
durante um ano. 
Ao longo do ano 
serão realizados 
ciclo de palestras 

em escolas, asso-
ciações, igrejas e em-

presas, além de contar com 
mostras do Salão Nacional 
de Humor sobre Doação de 
Órgãos.

Neste ano, somente um 
caso de doação de órgãos foi 
registrado em Indaiatuba. O 
doador foi o jovem Álvaro 
de Freitas Martins, de 21 
anos, que faleceu num aci-
dente de trânsito. Na época 
a família autorizou a doação 
do rim, fígado, coração, pul-
mão, pâncreas e córneas para 
transplantes.

Segundo a Associação 
Brasileira de Transplantes 
de Órgãos (ABTO), o Brasil 
vinha numa crescente no pro-
cesso de doação e transplante 
de órgãos. Entre 2009 e 2010, 
em Indaiatuba foram regis-
trados 12 casos de doação de 
órgãos. “Com essas doações 
pelo menos quatro pessoas 
foram beneficiadas por cada 
doador”, conta a presidente 
da OSC Gabriel, Maria Inês 
Toledo de Azevedo Carvalho.

Porém desde o segundo 
semestre de 2013, foi registrada 
uma queda de notificações de 
doações de órgãos e tecido e, 
consequentemente, o número 
de transplantes realizados. Se-
gundo Maria Inês vários fatores 
podem ter influenciado na que-
da. “A descrença da população 
com a saúde pública e a falta 
de informação sobre o assunto 
pode ter colaborado”, explica. 

Ainda segundo a presi-
dente, os hospitais deveriam 
ter CIHDOTT para darem 

orientações, apoio e suporte a 
família que perdeu um fami-
liar e que pode ser um possível 
doador. “A família tem uma 
grande negativa por falta de 
acolhimento do hospital e 
pela falta de informação sobre 
a importância da doação de 
órgãos e o processo de capta-
ção”, disse.

Mais de 70 mil pessoas 
esperam por um órgão no 
Brasil. Dependendo do ór-
gão e Estado à espera pode 
durar mais de três anos. Em 
Indaiatuba, a presidente não 
sabe informar quantos mora-
dores aguardam transplantes. 
“Quando o paciente necessita 
de transplante ele passa a ser 
‘problema’ do Estado e não 
do munícipio, por isso não 
temos a informação”, explica 
Mari Inês.

O único dado que a OSC 
Gabriel tem são dos pacien-
tes aguardando transplantes 
de rim. Os números são de 
acordo com os pacientes que 
fazem hemodiálise no Haoc. 
Segundo Maria Inês dos 100 
pacientes que realizam hemo-
diálise, 20 está na fila de espe-
ra. Ainda segundo a presiden-
te a fila de transplantes de rim 
é a maior de todos os órgãos. 
“Mais da metade do total de 
pessoas que aguardam algum 
órgão são de rim”, revela a 
presidente da Gabriel. “E isso 

vai contra, pois cada doador 
tem dois rins, ou seja, duas 
pessoas seriam beneficiadas.”

Kioko Katahira, 60 anos, 
esperou durante 5 anos o 
transplante de rim. “Fiz he-
modiálise por muitos anos e 
entrei na fila de espera. A es-
pera foi longa e a hemodiálise 
judiava muito de mim”, conta. 
Hoje transplantada há 4 anos, 
disse que ganhou uma nova 

chance de viver e agradece a 
família do doador. “Eu recebi 
o rim de um doador que infe-
lizmente faleceu e agradeço 
a família por esse gesto, uma 
vez que salvou a minha vida”.  

Segundo Maria Inês, a 
OSC Gabriel trouxe para 
Indaiatuba uma equipe do 
Hospital Oftalmológico de 
Sorocaba (BOS), com o in-
tuito de aumentar o número 

de doares de córneas no muní-
cipio. “Fizemos uma parceria 
com o BOS, porém com a falta 
de comunicação de óbitos, por 
parte dos hospitais, eles foram 
embora”, lamentou.

Outra parceria está em 
andamento e o projeto já foi 
entregue ao Prefeito Reinaldo 
Nogueira. É a parceria com o 
Hemocentro da Universidade 
de Campinas (Unicamp). 

O Dia Nacional do Doador de Órgãos será comemorado com diversas ações, no Polo e no Jaraguá
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Abraz realiza atividades 
no Dia Mundial do Alzheimer

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO ABRAZ

Colégio realiza palestra com diretor da Disney Interactive
RODIN

A Associação Bra-
sileira de Alzhei-
mer de Indaiatu-

ba (Abraz) realiza neste 

alunos da faculdade de en-
fermagem da Fiec e duas 
a t iv idades  in tera t ivas” , 
explica Celene.

Segundo a geriatra, é 
muito importante cuidar 
do cuidador,  pois  é  ele 
quem i rá  se  dedicar  ao 
paciente com demência. 
“Nesse dia temos como 
objetivo ajudar e orientar 
os cuidadores para que es-
sas pessoas tenham um dia 
a dia menos difícil”, diz.

Para participar das pa-
lestras e atividades intera-
tivas que serão realizadas 
amanhã, dia 20, os inte-
ressados devem se dirigir 
a Fiec a partir das 8h30 e 
fazer a inscrição. Todas as 
atividades são gratuitas. 
“Esperamos  a lcançar  o 
maior número de pessoas 
para que elas entendam 
melhor o que é a doença 
de Alzheimer e orientar 
qual a melhor forma de 
cuidar do paciente”, res-
salta Celene. 

Alzheimer
O  A l z h e i m e r  é  u m a 

doença degenerativa que 
afeta, primeiro, a memória 
recente  do  idoso .  Con-
forme a doença avança, 
o paciente perde outras 
habilidades cerebrais, cha-
mado cognição. “O idoso 
com Alzheimer perde a 
m e m ó r i a ,  d e p o i s  c o m -
promete a linguagem. Ele 
também começa a perder a 

fim de semana um evento 
em comemoração ao Dia 
Mundia l  da  Doença  de 
Alzheimer. As atividades 
serão realizadas na Fun-
dação  Inda i a tubana  de 
Educação e Cultura (Fiec 

2), com entrada gratuita.
Com início hoje,  dia 

19, a Abraz realiza o 5º 
Simpósio de atualização 
em diagnóst ico e  t ra ta-
mentos para a doença de 
A l z h e i m e r .  A  p a l e s t r a 
será direcionada para os 
médicos da rede pública 
e privada de Indaiatuba, 
com o objetivo de difun-
dir o conhecimento sobre 
atendimento a pacientes 
com demência. O evento 
terá a participação de mé-
dicos convidados, porém 
médicos  da  c idade  que 
tiverem interesse em saber 
mais sobre o assunto pode-
rá fazer a sua inscrição no 
dia do evento.

No mesmo dia, a Abraz 
realiza um Jantar em co-
memoração aos 10 anos 
da associação. “Este jantar 
será direcionado a auto-
ridades, patrocinadores e 
voluntários que ajudaram 
a  assoc iação  nes tes  10 
anos de funcionamento”, 
disse a presidente cienti-
fica da Abraz, a geriatra 
Celene Pinheiro Queiroz 
Oliveira.

D a n d o  c o n t i n u i d a d e 
ao evento,  amanhã,  dia 
20, das 8h30 às 13 horas, 
a Abraz realiza diversas 
atividades direcionadas ao 
cuidadores dos pacientes 
de Alzheimer. “Diferente 
de outros anos, neste ano 
teremos uma palestra com 
equipes de professores e 

Sobre a Abraz
A Associação Brasilei-

ra de Alzheimer (Abraz) 
é  uma organização  não 
governamental constituída 
por familiares de pessoas 
com doença de Alzheimer 
e por profissionais da área.

A associação visa for-
n e c e r  i n f o r m a ç õ e s  s o -
bre a doença tais como, 
diagnóstico, tratamentos, 
orientações sobre cuida-
dos com o paciente.  “O 
papel da Abraz é ampa-
rar os familiares de pa-
cientes  com Alzheimer, 
pois quando a doença é 
diagnosticada a pessoa se 
sente sozinha”, conta a a 

geriatra Celene Pinheiro 
Queiroz Oliveira.

Com a  doença  d i ag -
nost icada a famíl ia  tem 
que abdicar da vida para 
cu idar  do  pac ien te .  “A 
família inteira fica abala-
da quando se tem algum 
familiar com Alzheimer, 
p o i s  m e x e  c o m  v á r i a s 
ques tões  como emocio-
nal, financeiro, jurídico. 
Além disso, a pessoa que 
irá cuidar do paciente tem 
que  parar  de  t raba lhar , 
deixar de passear. O cui-
dador terá que se dedicar 
24 horas por dia ao pa-
ciente”, explica. 

Dia Mundial da Doença de Alzheimer tem início com simpósio

José Carlos Rodrigues realiza palestra no Rodin com entrada gratuita

O Colégio Rodin realiza 
no próximo dia 2 de outubro, 
a partir das 19h30 a palestra 
“Criando a Criatividade” 
com a participação de José 
Carlos Rodrigues, diretor da 
Disney Interactive, empresa 
de plataforma de mídias di-
gitais da The Walt Disney 
Company. O evento acon-
tece nas dependências da 
instituição de ensino com 
entrada gratuita. A palestra 
é aberta ao público em geral.

O profissional que tam-
bém é professor de marke-
ting digital na ESPM, em 
São Paulo, estará respon-
dendo algumas questões 
mais  discut idas como o 
que é criatividade e quem 
pode ser criativo. “Qualquer 
pessoa, em qualquer área 

do conhecimento, pode-se 
valer disso para encontrar 
soluções de problemas in-
solúveis. E, ainda, irei expor 
alguns exemplos aplica-
dos em diferentes áreas da 
Disney Company, onde eu 
trabalho”, destaca. 

Além disso, Rodrigues 
apresentará algumas pessoas 
que utilizaram essa aptidão 
em situações complexas e 
mostrará os processos de 
estímulos dessa habilidade.

Os interessados em par-
ticipar desse evento devem 
fazer inscrição prévia, pelo 
telefone: (19) 3392-6008. 
As vagas são limitadas. O 
Colégio Rodin está locali-
zado na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba.

orientação de espaço, além 
de outras habilidades que 
para nós seria simples”, 
explica a geriatra.

De acordo com Celene, 
a  doença  de  Alzheimer 
não  é  normal  do  enve-
lhecimento .  “O fa to  da 
pessoa ser idosa, não quer 
dizer que ela vai adquirir 
a doença. Ela pode chegar 
a 100 anos sem qualquer 
complicação”, explica.

Ainda de acordo com a 
geriatra é muito importan-
te o diagnóstico precoce, 
po i s  quan to  ma i s  cedo 
descobrir a doença, me-
lhor para o paciente, pois 
o  t ra tamento  será  mais 
eficaz. “O Alzheimer não 
tem cura ,  porém exis te 

um grande progresso da 
ciência”, disse. “Existem 
medicamentos que desa-
celeram a doença”. 

O  t r a t amento  pa ra  a 
d o e n ç a  a b r a n g e  m e d i -
cações e terapias de re-
abi l i tação  cogni t iva .  A 
t e r ap i a  é  f e i t a  po r  um 
t e r a p e u t a  o c u p a c i o n a l 
e spec ia l i zado  e  desen-
volve atividades que não 
deixam o paciente  per-
der tão rápido as habili-
dades .  Entre tanto ,  esse 
t ipo  de  a l te rna t iva  que 
é tão importante para o 
tratamento não está dis-
ponível em grande parte 
dos convênios médicos e 
nem pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).



11AMais Expressão

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Feira ocorre em novembro e inicia venda de boxes 
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DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Associação de Pais 
e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) 

realiza entre os dias 6 a 9 
de novembro a 15ª Feira da 
Bondade. O evento será rea-
lizado no Pavilhão da Viber 
com entrada franca. No dia 6 
de novembro a abertura será 
às 20 horas e nos dias 7, 8 e 
9, a feira ocorre das 10h às 
22 horas. A venda dos boxes 
já iniciou. 

Com o objetivo de anga-
riar recursos próprios para 
a manutenção dos projetos 
da associação, a Apae rea-
liza a feira para garantir a 
qualidade na prestação de 
serviço dos atendidos, com 
profissionais especializados 
em todas as áreas. “A feira 
é muito importante para 
a Apae, pois nos traz um 
retorno com as vendas dos 
boxes e também dos patrocí-
nios para mantermos os 106 
funcionários que trabalham 
na associação”, explica a co-
ordenadora do Departamento 
de Eventos da Apae, Mariza 
Bernardinetti Muller.  

Além da Apae, outras 
entidades também se bene-
ficiam com o evento como 
as Voluntárias de Apoio no 

Combate ao Câncer (Vollac), 
Lar São Francisco, Centro 
de Integração e Vivência do 
Autista (Cirva), Grupo de 
Escoteira Indaiá e Alvorada 
Cristã. “Tudo que essas enti-
dades beneficentes venderem 
no evento, fica os 100% para 
elas não tendo que repas-
sar nem um centavo para a 
Apae”, disse a coordenadora. 

Durante a feira, o públi-
co também poderá conferir 
diversas atrações de dança e 

música sendo que algumas 
atrações serão realizadas 
pelos alunos da Apae, como 
o grupo Intrusos Crew (Hip 
Hop), Sarah Savda (Dança 
do Ventre), Grupo de Dança 
Funssol, Grupo de Dança Sol 
Sol, Criança Indaiatubana 
Feliz, Viva Escola de Dança 
(Victor Tegério), Grupaum 
(Hip Hop), além de desfile 
de moda. 

Para esta edição, são 
aguardadas 17 mil pessoas 

nos quatro dias de feira. “A 
nossa expectativa é o prestí-
gio do público em geral que 
abraça a causa da Apae, par-
ticipando e visitando a feira. 
A feira só será sucesso se a 
população nos prestigiar”, 
ressalta Mariza.

A 15ª edição contará com 
120 expositores da cidade e 
região, além da participação 
dos comércios e indústrias 
da Indaiatuba e de outros 
estados como forma de pa-

A Feira da Bondade promete receber 17 mil visitantes nos quatro dias de evento

Vestibular acontece no dia 19 de outubro, no campus da instituição

EDUCAÇÃO MONTREAL

Vestibular da Max Planck acontece no dia 19 de outubro Colégio promove 
capacitação de professores 

da educação infantil

A Faculdade Max Planck 
realiza no dia 19 de outubro, às 
9h30, no campus da instituição, 
o Vestibular 2015.  Os interes-
sados já podem inscrever-se di-
retamente no site da faculdade 
e o valor da taxa de inscrição é 
de R$ 30. 

Nesta edição, o teste traz 
uma novidade. Com vagas em 
cursos das áreas de Huma-
nas, Exatas, Agrárias e Saúde, 
este ano, a instituição oferece 
também mais cinco cursos no 
período matutino. São eles: Fi-
sioterapia, Farmácia, Nutrição, 
Educação Física Bacharelado 
e Educação Física (Licenciatu-
ra), além do curso de Medicina 

trocínio. “A feira será com-
posta por boxes de roupas, 
calçados, bolsas, joias, semi-
-joias, perfumes, maquia-
gem, bijouterias, além de 
chocolates, doces finos, do-
ces cristalizados, doces por-
tugueses. O público também 
poderá conferir trabalhos de 
artesanato em geral, peças 
de madeira, entre outros”, 
explica a coordenadora de 
eventos. 

Em 2014 as novidades 
vêm com os expositores que 
a cada ano trazem novidades. 
“Estamos preparando uma 
exposição e venda de porce-
lanas pintadas a mão. Serão 
mais de 100 peças que foram 
doadas, inclusive peças rara 
como algumas peças que 
foram pintadas em 1973”, 
conta Mariza.

Para aqueles que tiverem 
interesse em ir a feira, a Apae 
disponibiliza ônibus para 
buscar as pessoas gratuita-
mente. “Teremos dois pontos 
fixos no Jardim Morada do 
Sol”, informa a coordena-
dora. 

 
Boxes

A Apae já iniciou as ven-
das do boxes para a 15ª Feira 
da Bondade. Os interessados 
devem procurar o Departa-
mento de Eventos da asso-
ciação, das 9h às 17 horas, 

na Alameda da Criança, 50, 
Vila Vitória. “A venda per-
manecerá enquanto houver 
espaços disponíveis, mas é 
muito importante que os in-
teressados em participar ad-
quiram seus boxes logo para 
garantirem os espaços de sua 
preferência e evitar atrope-
los, pois tão logo é anunciado 
o início das vendas, a procura 
é grande, inclusive de em-
presas de outros estados”, 
explica Mariza.

Atualmente a Apae de 
Indaiatuba atende através 
de três unidades: Escola de 
Educação Especial, Ambu-
latório e Oficina.

A Escola de Educação 
Especial atende 219 entre 
crianças, jovens e adultos 
e oferece Educação Funda-
mental, Educação Infantil, 
Educação de jovens e adul-
tos e Oficinas Pedagógicas, 
incluindo aulas de Educação 
Artística, Educação Musical 
e Educação Física.

O Ambulatório atende 
675 pacientes que oferece 
atendimento nas áreas de 
Psicologia, Terapia Ocu-
pacional, Psicopedagogia, 
Fonoaudiologia, Fisiotera-
pia, Hidroterapia, Cardiolo-
gia, Neurologia, Nutrição, 
Serviço Social, Otorrino e 
Odontologia, totalizando 6 
mil atendimentos mensais.

Veterinária, que, desde 2013 já 
conta com turmas neste período. 

Outra novidade é que a Max 
Planck estrelou novamente na 
avaliação do Guia do Estudan-
te (GE) da Editora Abril, um 
dos principais indicadores de 
qualidade dos cursos superiores 
do Brasil e que serve como re-
ferência para quem está prestes 
a ingressar em uma faculdade. 
Em sua edição 2014 a publica-
ção classificou cinco cursos da 
instituição: Direito, Ciências 
Contábeis, Administração de 
Empresas, Educação Física e 
Pedagogia, sendo que quatro 
deles foram classificados com 
três estrelas e Pedagogia com 

quatro estrelas. No ano passado 
a Faculdade também 'estrelou' 
o Guia em três dos cinco cur-
sos: Administração, Direito e 
Pedagogia.

Para o diretor acadêmico 
da Max Planck, o professor 
José Carlos Pacheco Coimbra, 
a estrutura oferecida, aliada ao 
trabalho integrado dos profes-
sores, contribui para a valori-
zação crescente dos cursos da 
Faculdade. "O reconhecimento 
por uma publicação de grande 
visibilidade, com repercussão 
nacional, é muito importante 
porque traz ainda mais confian-
ça para os alunos e docentes e 
nos motiva a continuar traba-

lhando para melhorar cada vez 
mais", afirma.

Anualmente o Guia do Es-
tudante Abril avalia os cursos 
brasileiros nos critérios: titu-
lação de bacharelado (com 
exceção de Pedagogia e Edu-
cação Física, em que são con-
sideradas prioritariamente as 
licenciaturas); conclusão da 
primeira turma do curso, que 
deveria ser igual ou inferior a 
2012; ser presencial; ter turma 
em andamento, ser oferecido 
no próximo processo seletivo, 
infraestrutura das faculdades, 
formação e produção dos pro-
fessores e projetos realizados 
pelos alunos. A relação com-
pleta de universidades constará 
na publicação GE Profissões 
Vestibular 2014, que chega às 
bancas no próximo dia 10 de 
outubro.

Mais informações sobre 
o Vestibular 2015 e todas as 
condições oferecidas podem ser 
obtidas no site ou pelo telefone 
(19) 3885-9900. A Faculdade 
Max Planck está localizado na 
Avenida 9 de Dezembro, 460, 
no Jardim Leonor.

O Colégio Montreal reali-
zou um projeto de capacitação 
destinado aos professores da 
Educação Infantil e do 1º ano do 
Ensino Fundamental. O projeto 
teve como objetivo proporcionar 
ao professor o apoio de equipe 
multiprofissional. “Realizamos 
encontros periódicos com os pro-
fessores nos quais são discutidos 
temas como desenvolvimento 
da linguagem, gagueira e dis-
tonia infantil. O objetivo maior 
é a prevenção de alterações e 
o acompanhamento de dificul-
dades já instaladas. A troca de 
conhecimentos se torna, nos en-
contros, um dos pontos chaves da 
capacitação”, explica a fonoaudi-
óloga especialista em Educação 
e Reabilitação de Surdos pela 
Unicamp e Mestre em Linguís-
tica pelo Instituto de Estudos da 
Linguagem, da Unicamp, Noeli 
Lobo Costa Marcolino.

Ainda de acordo com Noeli, 
as alterações relacionadas e esses 
aspectos podem implicar em 

dificuldades nos processos de 
aprendizagem, de socialização e 
de comunicação. 

Para a professora do Pré, 
Tamires Silvestre, a capacitação 
oferecida pelo Montreal tem co-
laborado com o seu dia-a-dia em 
sala de aula. “Com a capacitação 
oferecida pelo Colégio ampliei 
meus conhecimentos acerca dos 
problemas que afetam a comu-
nicação de alguns alunos e da 
importância de realizar precoce-
mente o encaminhamento, quan-
do se percebe alguma alteração 
ou dificuldade na aprendizagem. 
Compreendi a possibilidade de 
realizar momentos de estimula-
ção para desenvolver habilidades 
que precisam ser mais exploradas 
e podem estar em falta na minha 
turma. A troca de informações 
com a fonoaudióloga me asse-
gura do trabalho que estou desen-
volvendo, a buscar o melhor pro-
cesso de ensino-aprendizagem 
no desenvolvimento infantil”, 
afirma a professora.



12A Mais Expressão

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

Pastor Jayme de Amorim Campos 
realiza culto em Indaiatuba

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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EXPOCOM                                                                      

Estudantes vencem prêmio de comunicação

Na próxima segunda-
-feira, dia 22, o Pastor 
Jayme de Amorim 

Campos, um dos líderes da 
Igreja Internacional da Graça 
de Deus, estará em Indaiatuba 
para a realização de um culto 
especial. A reunião será no 
templo da Igreja da Graça, 
localizado na Avenida Fran-
cisco de Paula Leite, 1.335, 
no bairro (Cecap), a partir das 
7h30. O culto será aberto a 
toda população.

Segundo o pastor Thiago 
Souza, um dos responsáveis 
pela Igreja da Graça da cidade, 
Jayme é um grande homem de 
Deus. “Por onde o pastor passa 
costuma atrair multidões em 
busca de milagres”, diz. 

O pastor Jayme de Amo-
rim é conhecido pela forma 
simples e objetiva de explanar 
as Escrituras na igreja. Líder 
da sede estadual da Igreja 
Internacional da Graça de 
Deus, em São Paulo, o pas-
tor é comunicador em TV e 
rádio na Nossa Rádio de São 
Paulo e é um dos colunistas 
mais lidos do portal Ongrace. 
Além disso, Campos é cantor, 
embora rejeite o título. “A 
mídia já foi muito evitada no 
passado, mas, hoje, chegamos 
à conclusão de que ela pode 

ser boa ou má, de acordo com 
quem a utiliza. Então, por que 
não tomar esse instrumento 
tão importante das mãos do 
diabo e usá-lo a serviço de 
Deus?”, questiona. E é devido 
a isso que o Missionário R.R. 
Soares e a Igreja Internacional 
da Graça de Deus investem 
nos meios de comunicação. 
“Com eles, podemos pregar 
o Evangelho, alcançando os 
não-crentes e edificando os 
que já servem ao Senhor e que 
nem sempre podem compare-
cer ao templo”.

Jayme de Amorim tam-
bém atua como diretor geral 
dos pastores das igrejas do 
Brasil, além de pregar em 
outros estados e no exterior. 
“Se Deus tem nos dado essas 
oportunidades para pregar em 
todos os lugares, precisamos 
aproveitá-las. E a glória deve 
ser dada toda a Ele, pois é 
quem realmente dá capacida-
de”, explica.

IIGD
A Igreja Internacional da 

Graça de Deus (IIGD) é um 
ministério brasileiro reconhe-
cido pelo programa de televi-
são “Show da Fé”, apresenta-
do pelo fundador Missionário 
R.R. Soares.

Atualmente, a IIGD está 
presente em todo o Brasil e em 
países como Estados Unidos, 

Portugal, Índia, África do Sul 
e Japão, levando a Palavra de 
Deus e pregando a salvação.

Em Indaiatuba, a IIGD 
está presente há pelo menos 
20 anos. Atualmente, conta 
com Igrejas na Avenida Fran-
cisco de Paula Leite nº 1335 
(Cecap), na Rua Francisco 
Cantelli (ant 76) nº 535 (Mo-
rada do Sol) e na Rua Onze de 
Junho nº 1348 (Centro).

As Igrejas ficam com as 
portas abertas para receber a 
população todas as quartas e 
sextas-feiras e também aos 
domingos, com a realização de 
cultos pela manhã, à tarde e à 
noite. Há ainda comunidades 
instaladas em bairros perifé-
ricos como o Jardim Carlos 
Aldrovandi, Jardim Brasil, 
Vila Maria Helena, Jardim 
Lauro Bueno de Camargo e 
Jardim Paulista, entre outros. 

Maiores informações po-
dem ser obtidas através do 
site www.igrejadagracain-
daiatuba.com.br ou pelos 
telefones (19) 3318 3331 / 
3312 1663.

Idealizador 
R.R. Soares cresceu em 

Muniz Freire, interior do Es-
pírito Santo. Em abril de 1964, 
R. R. Soares chegou ao Rio 
de Janeiro. Quatro anos mais 
tarde, ele sentiria o chamado 
de Deus. Para atendê-Lo, teve 

Os estudantes Ana Aline 
da Silva, Débora Azevedo 
e Vagner Olivetti Betinarde 
foram os grandes vencedores 
da etapa nacional do Expo-
com, maior mostra latino-
-americana de trabalhos de 
graduação de faculdades de 
Comunicação Social. O trio 
participou do evento pela 
Faculdade de Comunicação, 
Artes e Design do Centro Uni-
versitário Nossa Senhora do 
Patrocínio (FCAD/Ceunsp), 
em Salto. 

Débora Azevedo, de 21 
anos, é moradora do Cidade 
Nova 2 e apresentou o traba-
lho “Adeus, Johnny!”, uma 
série que retrata a vida de 
um jovem (Johnny) que vive 
em conflito no seu universo 
paralelo e que busca ajudar 
o irmão Gregório a recuperar 
a memória. O seriado aborda 
ainda temas como: astrologia, 
lembranças e drogas. “Apre-
sentar o projeto em Foz do 
Iguaçu foi uma experiência 
muito enriquecedora. Além de 
ver o trabalho reconhecido e 
vencedor nacional, conhecer 
pessoas novas e lugares novos 

também acrescentou bastante 
na minha vida”, explica Dé-
bora.

Já a futura relações públi-
cas Ana Aline da Silva, de 
22 anos, moradora do Jardim 
Morada do Sol, venceu a 
categoria “Relações Públicas 
e Comunicação Organizacio-
nal - Modalidade: Agência 
Junior”. Em seu trabalho, 
intitulado ela planejou e geriu 
a AECI, uma agência júnior 
na qual a comunicação é tra-
balhada de forma integrada 
em um mix da comunicação 
administrativa, institucional 
e mercadológica. “Um dife-
rencial é que a equipe engloba 
estudantes de diversos cursos 
como Relações Públicas, 
Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda e Fotografia, 
tendo projetos e espaço para 
demais cursos da comunica-
ção”, explica.

Vagner Olivetti, também 
morador do Morada do Sol, 
está no último ano de Publici-
dade e Propaganda e venceu a 
categoria Multidisciplinar de 
Embalagens. Ele apresentou 
com um trabalho em equi-

pe sobre uma reformulação 
nas embalagens do produto 
Toddy. “O incrível que não 
era um projeto e sim vários 
trabalhos feitos em aulas. 
Criamos uma campanha para 
os 80 anos da marca Toddy, 
com material reciclável. A ida 
a um evento desses é mágica, 
pois conhecemos universitá-
rios de todo país, o que quer 
o mercado de trabalho, além 
de melhorarmos a relação 
de amizade com o pessoal 
da nossa própria faculdade”, 
disse. 

Outros 
Além dos três estudan-

tes de Indaiatuba, a FCAD/
Ceunsp venceu o Expocom 
Nacional nas categorias Me-
lhor Roteiro de Ficção e de 
Não Ficção, respectivamente 
com o estudantes de Cinema 
Lucas Anashiro (de Soroca-
ba) e Melissa Vessalli (de 
Cabreúva) e Melhor Foto-
grafia, com o estudante de 
Cinema de Campinas, Pedro 
Gabriel Garcia Amadeu, que 
foi vencedor pelo segundo ano 
consecutivo.

de abandonar seu sonho de 
se tornar médico e deixar de 
lado a bolsa de estudos que 
havia conseguido em uma 
universidade de Moscou. Em 
novembro de 1977, por meio 
de seu programa exibido na 
extinta TV Tupi, R. R. Soares 
iniciou o maior trabalho de 

O encontro será no templo da Igreja da Graça, na Avenida Francisco de Paula Leite

evangelismo já visto em um 
canal brasileiro de televisão. 

Milhões de pessoas foram 
salvas pelo poder de Deus, e 
milagres começaram a acon-
tecer durante seu programa, o 
“Show da Fé”. A manifestação 
de Seu poder era evidente atra-
vés da libertação e da cura de 

várias doenças. Cumpria-se, 
então, a Palavra que Deus 
havia falado ao seu coração 
quando recusou a bolsa de es-
tudos para atender ao chamado 
ministerial: como pastor, ele 
seria usado para curar muito 
mais pessoas, e ainda as leva-
ria para o céu.
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Há pouco mais de três 
anos, um dos sócios 
e idealizadores da 

marca Vivalinda, Emilio Ric-
ci, foi contratado para anali-
sar o mercado de semijoias 
para a criação de uma nova 
marca. Além da análise dos 
números do mercado, Emilio 
e sua esposa, Juliana Ricci, 
foram a campo conhecer de 
perto toda cadeia de valores: 
desde a fabricação até o con-
sumidor final. 

Participaram de feiras no 
Brasil e no exterior, com-
praram e revenderam peças 
não só para consumidores 
finais, mas também para 
lojas de roupas e acessórios. 
Foi quando perceberam uma 
oportunidade de se diferen-
ciar e tornarem-se pioneiros 
em um novo conceito de 
marca de joias e folheados: 
criar uma marca que se posi-
cionasse entre a alta joalheria 
e as lojas de semijoias.

De acordo com Emilio, 
atualmente no Brasil há uma 
confusão de ideias quanto 
ao conceito do que é joias, 
semijoias e bijuteria. “Existe 
uma corrente mundial de pre-
servação da saúde da mulher 
e do meio ambiente, que luta 
para a redução ou erradicação 
do uso de níquel e metais 
pesados. Esses materiais 
estão presentes em peças de 
baixa qualidade muitas ve-
zes vindas de fora do Brasil, 
pois são proibidas de serem 

comercializadas nos EUA e 
Europa”, explica. 

“Alias,  no mundo da 
moda, está na moda fugir 
do comum e produzir peças 
únicas e exclusivas, que 
misture conceitos e cultu-
ras, que ofereça qualidade 
e garantia e que valorize 
o trabalho manual seja de 
um ourives tradicional ou 
um artesão da Amazônia. A 
VIVALINDA é a reunião de 
tudo isso com a vontade de 
inovar sempre”. 

Em 2012 a ideia foi mate-
rializada com a inauguração 
da unidade de Indaiatuba no 

Polo Shopping, que serviu 
de referência para as outras 
unidades instaladas em So-
rocaba, Rio Preto e para as 
futuras unidades. Emilio diz 
que a previsão é de inaugurar 
mais três unidades ainda em 
2014 e outras 14 em 2015, 
no formato de franquias com 
duas opções de m odelo de 
negócio: cidades de até 300 
mil habilitantes (lojas em 
shoppings médios ou centros 
comerciais de até 40 m²) e 
cidades acima de 300 mil 
habitantes (em shoppings 
médios e grandes e lojas 
entre 40 e 60 m²). 

Qualidade 
Em conjunto com esses 

modelos de negócios para 
shoppings centers, a Viva-
linda possui uma linha de 
folheados padrão exportação 
exclusivo para venda porta a 
porta, através de Consultoras 
de Estilo externas. Um dos 
grandes diferenciais da marca 
é sem dúvidas a sua equipe 
de atendimento ao cliente. 
As profissionais recebem um 
treinamento especializado que 
transforma os vendedores em 
Consultores de Estilos, ca-
pazes de direcionar a melhor 
utilização da peça diante de 

cada necessidade.
Atualmente, as unidades 

instaladas oferecem peças 
provenientes de mais de 15 
países e regiões diferentes do 
Brasil e do mundo. Lugares 
como Itália, Ilha de Murano, 
Indonésia, Nepal, Turquia, Ín-
dia, Argentina, Chile, México, 
Coréia, Dubai, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Goiás, 
Amazônia, entre outros. “São 
peças únicas com garantia de 
fabricação que contam com 
pedras naturais preciosas e 
semipreciosas, em ouro e 
prata maciça ou folheadas”, 
diz Emilio. 

Em 2014, a Vivalinda 
lançou sua marca de alianças 
e anéis especiais, a Eternium. 
Com design próprio e grande 
variedade de acabamentos, 
a marca oferece preços dife-
renciados, prazos de entrega 
otimizados e presentes ex-
clusivos. 

A Vivalinda está localiza-
da no Polo Shopping Indaia-
tuba, na Avenida Filtros Man, 
0670, no Jardim Tropical. 
O telefone para contato é 
o 3835-9111, outras infor-
mações também podem ser 
obtidas pelo site www.viva-
lindabrsil.com.br. 

Na Vivalinda é possível encontrar o melhor das joias e folheados A unidade local da Vivalinda fica localizada no Polo Shopping
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COMANDO UNO

Adolescentes se envolvem 
em diversos crimes 

Dupla assalta padaria e cliente

Homem é preso com drogas no Morada do Sol 

INFRATORES

ARMADOS

EM CASA

A Patrulha Rural da 
Guarda Civil locali-
zou na tarde de sexta-

-feira, dia 12, um possível 
desmanche de veículos na 
Estrada Vale do Sol, área 
rural da cidade. No local fo-
ram encontradas cerca de 20 
carcaças de veículos vindos de 
várias cidades da região como 
Sumaré, Valinhos e outras. Até 
o momento ninguém foi preso.

O local foi descoberto por 
uma viatura da GCM que reali-
zava patrulhamento pelo local. 
“Como foi realizado o corte de 
cana no local, a carcaça dos 
veículos se refletia com o sol e 
isso nos chamou a atenção. No 
local encontramos os diversos 
veículos já bastante desman-
chados”, informou o guarda 
civil Trindade Akira. 

No chão, também foram 
localizados diversos parafusos 
o que indica que possivelmente 
os veículos estivessem sendo 

desmanchados no local. Além 
disso, a suspeita é que o des-
manche tenha sido realizado há 
pouco tempo, devido ao estado 
das carcaças dos veículos. 

Como a maioria dos car-
ros possuíam os chassis, foi 
possível identificar que eram 
provenientes de cidades como 
Sumaré, Valinhos, e outros 
municípios do estado de São 
Paulo. Nenhum dos carros 
possuía placas de Indaiatuba. 
Até o momento, sete carros já 
foram retirados do local e até 

o final da semana os demais 
devem ser recolhidos. 

De acordo com Trindade, 
até o momento não existem 
pistas sobre os envolvidos no 
desmanche dos carros. “Ainda 
não temos informações de sus-
peito, porém foi um trabalho 
muito importante, pois é um 
ponto que ficaremos de olho”, 
diz. “Atualmente estamos 
intensificando o trabalho de 
patrulha na área rural, justa-
mente para localizar situações 
como esta.”

Ao todo, cerca de 20 carcaças de veículos foram localizadas no local; nenhum dos carros tem placas de Indaiatuba

Em dois dias, cinco ado-
lescentes com idades entre 
15 e 17 anos, foram respon-
sáveis por crimes de furto e 
roubo na cidade. As ocor-
rências vão desde assalto 
a um posto de gasolina, ao 
furto de uma bicicleta. Em 
outro caso, o adolescente 
chegou a agredir a vítima 
para roubar seus pertences.  
Dos cinco menores, dois 
foram encaminhados para 
a Casa Socioeducativa e 
três foram entregues aos 
responsáveis. 

O primeiro caso ocorreu 
na noite de sábado, dia 13, 
em um posto de gasolina 
da Avenida Francisco de 
Paula  Lei te .  De acordo 
com a Guarda Civil Muni-
cipal, informações davam 
conta que quatro homens 
haviam assaltado um posto 
de gasolina e fugido em 
duas motocicletas. Durante 
diligência para localizar os 
suspeitos, os guardas foram 
informados por denúncia 
anônima que o grupo es-
taria escondido no Jardim 
Regina. 

No local indicado, os 
guardas foram recebidos 
por um adolescente de 16 
anos que, ao ser questiona-
do, confessou ter realizado 
o roubo ao posto de gasoli-
na. O jovem disse ainda que 
o restante do grupo estava 
no interior da casa, com as 
armas utilizadas no assalto 
e o dinheiro subtraído. Ao 
entrarem na residência, os 
guardas encontraram outro 
adolescente de 17 anos e o 
auxiliar Emerson Apareci-
do Paixão, de 22 anos, que 
indagados confirmaram ter 
assaltado o estabelecimen-
to. Questionados sobre o 
quarto integrante do bando, 
os integrantes informaram 
que o mesmo, após receber 
sua parte no assalto, teria 
ido embora. 

Diante da confissão dos 
assaltantes o trio foi leva-
do para a delegacia, onde 
foram reconhecidos pelas 
vítimas. Os adolescentes 
foram encaminhados para 
a Casa Socioeducativa Rio 
Amazonas e Emerson foi 
levado para a Cadeia Pú-
blica de Campinas.  

Sequência 
O outro caso de roubo 

praticado por um adoles-
cente aconteceu na noite 
de segunda-feira, dia 15, 
no Jardim Maria Luiza. Se-
gundo a vítima, uma jovem 
de 19 anos, caminhava pelo 
local quando foi surpreen-
dida pelo adolescente que 
anunciou o assalto. 

Mediante grave ameaça 
e simulando estar arma-
do, o adolescente de 15 
anos solicitou que a jovem 
entregasse os pertences. 
Como a vítima se recusou, 
o adolescente usou de for-
ça física para derrubar a 
jovem no chão. Um popu-
lar que passava pelo local 
tentou intervir e o adoles-
cente fugiu, sendo deti-
do momentos depois pela 
Guarda Civil. Na delegacia 
o jovem foi relacionado 
ao boletim de ocorrência e 
encaminhado para a Vara 
da Infância e Juventude de 
Indaiatuba. 

No mesmo dia, outros 
dois adolescentes de 15 
anos foram detidos após 
furtarem uma bicicleta no 
Jardim Pedroso. Segundo 
informações, o vigilante 
do local  deteve os  dois 
jovens após o furto, até a 
chegada dos guardas civis. 
Na delegacia, a bicicleta 
foi entregue a vítima e os 
responsáveis pelos ado-
lescentes  ass inaram um 
termo de compromisso do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Dois homens armados as-
saltaram uma padaria no Jardim 
Morada do Sol na tarde de 
quinta-feira, dia 12. A dupla 
levou R$ 370 em dinheiro e o 
celular de um cliente que estava 
no local. A ação dos bandidos 

foi filmada pelo circuito de 
segurança da padaria e foram 
entregues às forças de seguran-
ça para ajudar a localizarem os 
autores do roubo. 

De acordo com uma re-
presentante da padaria, o esta-

belecimento funcionava nor-
malmente e em seu interior 
estavam quatro funcionários e 
um cliente. Em certo momento 
dois homens chegaram de bi-
cicleta no local e, passando-se 
por clientes, foram até o caixa. 

Nesse momento, ambos mostra-
ram estar armados e anunciaram 
o assalto. 

Enquanto um dos crimino-
sos recolhia o dinheiro do caixa 
e do cliente, o outro individuo 
ficava na porta ameaçando os 

funcionários e vigiando a rua. 
Após realizarem o assalto, a 
dupla fugiu de bicicleta para 
rumo ignorado. 

Segundo os representantes, 
não foi possível identificar as 
características da dupla de assal-

tantes, porém o estabelecimento 
conta com circuito de câmeras 
de segurança que filmaram toda 
a ação. As imagens foram entre-
gues no momento da elaboração 
do boletim de ocorrência e de-
vem auxiliar nas investigações.

O desempregado José Air-
ton de Lima, de 36 anos, foi 
preso pela Policia Militar na 
manhã de quarta-feira, dia 17, 
por tráfico de drogas. Lima foi 
detido em sua residência, no 
Jardim Morada do Sol, após 
denúncia anônima. O homem 
confessou o crime e contou 
que entrou para o tráfico após 
ficar desempregado. 

Segundo informações da 
Policia Militar, o denunciante 
anônimo informou que Lima 
havia recebido uma grande 

quantidade de drogas e que já 
estaria trabalhando no emba-
lo da droga para ser vendida 
nas imediações. De posse 
do endereço do suspeito, os 
policiais se dirigiram ao local 
onde foram recebidos pelo 
tio de Lima. “Chamamos o 
acusado e ele prontamente 
se apresentou. Notamos que 
ele carregava um cigarro de 
maconha na mão e ao questio-
narmos ele disse que não era 
traficante, apenas usuário”, 
explicou o policial militar 

Márcio José Carchano. 
No entanto, em revista pela 

residência, os policiais encon-
traram seis pedaços grandes 
de maconha, 16 empedorfes 
de cocaína, R$ 40 em notas 
trocadas, além de um caderno 
de contabilidade. Indagado, 
Lima confessou que há alguns 
meses estava traficando, pois 
havia realizado uma cirurgia e 
estava desempregado. 

Diante da confissão, a 
droga e o homem foram en-
caminhados à Delegacia para 

a elaboração do boletim de 
ocorrência. 

Segundo Carchano, essa 
não é a primeira vez que a 
região é alvo de denúncias por 
tráfico de drogas. “Hoje foi a 
Rua José da Silva Maciel, an-
tiga 5, porém as outras ruas da 
região já são pontos conhecidos 
das forças de segurança como 
pontos de consumo e venda de 
drogas. As antigas 26, 27, 28 e 
outras já estão recebendo maior 
atenção, visando combater o 
tráfico que existe ali”, diz. 
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Após ataques em Indaiatuba, 
estuprador comete novo crime 
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Bar é fechado por falta 
de alvará e drogas

Carga de remédios é descartada no Pimenta 
LACRADO

SUSTO

DESPERDÍCIO

O homem acusado de 
estuprar três mulhe-
res em Indaiatuba, 

em maio deste ano, fez mais 
uma vítima. Marcelo Pereira 
dos Santos, de 32 anos, co-
nhecido como “Neguinho”, 
atacou uma auxiliar de lim-
peza na noite do último dia 
12, na cidade de Piracicaba. 
Após agredir e estuprar a 
vítima, “Neguinho” fugiu em 
um carro preto, suspeito de ter 
sido furtado em Indaiatuba na 
época dos primeiros ataques. 

O estuprador também é 
acusado de atacar uma mulher 
na região rural de Elias Faus-
to, em junho deste ano. Ainda 
não há informação sobre o 

paradeiro de “Neguinho”. 
Segundo informações, a 

auxiliar de limpeza voltava 
para casa de moto quando foi 
fechada pelo veículo dirigido 
por “Neguinho”. Ameaça-
da, a vítima foi obrigada a 
acompanhar o acusado até um 
matagal onde foi espancada e 
violentada. Armado, o acu-
sado ainda efetuou disparos 
contra o peito da vítima, mas 
a arma falhou. 

Após o crime, “Neguinho” 
abandonou a vítima e fugiu 
em um carro preto. Dois dias 
depois do ocorrido, a auxiliar 
de limpeza reconheceu o 
estuprador em um cartaz e o 
denunciou à polícia. 

De acordo com a delegada 
da Delegacia da Mulher de 
Indaiatuba, Fernanda Mato-

so, não há dúvidas de que foi 
“Neguinho” quem agiu em 
Piracicaba. “Está comprova-
do que foi ele quem atacou 
em Indaiatuba e Piracicaba. 
Infelizmente não há pistas 
sobre o seu paradeiro, mas se-
guimos com as investigações 
e os mandados de prisão estão 
prontos”, declara. 

Fernanda reforça o pedido 
de que a população continue 
divulgando a foto de Negui-
nho. “Pedimos que a popula-
ção e a imprensa divulguem 
o rosto dele, para que consi-
gamos prendê-lo e deixar a 
população mais segura”. 

Vítimas 
Em maio deste ano, Negui-

nho foi até um salão de beleza 
no Jardim Morada do Sol e pe-

diu para cortar o cabelo. Após 
o serviço, ele teria pedido para 
ir ao banheiro e ao voltar, em 
posse de uma arma de fogo, 
anunciou o assalto. 

O maníaco rendeu a pro-
prietária do salão e duas fun-
cionárias que estavam no 
local e as obrigou a pratica-
rem sexo oral e anal. Após o 
crime, o homem fugiu com o 
veículo Corsa preto, da pro-
prietária do salão. 

A suspeita é que ele tenha 
fugido para Elias Fausto, onde 
teria atacado a funcionária de 
uma escola. A vítima voltava 
para casa quando foi “fecha-
da” por um carro preto. Do 
carro desceu apenas um ho-
mem, que a obrigou a entrar 
no carro e a levou para um 
canavial, onde a violentou. 

A Guarda Civil fechou na 
tarde de segunda-feira, dia 15, 
um bar no Residencial Parque 
dos Indaiás, por falta de alvará 
de funcionamento. No local, os 
guardas também encontraram 
porções de maconha e cocaína. 
Já na praça em frente ao bar mais 
drogas foram localizadas, porém 
ninguém foi preso.  

De acordo com informações, 
os guardas realizavam patrulha-
mento de rotina pelo bairro quan-
do receberam denúncia anônima 
de que um bar denominado de 
“Último Ponto” realizava venda 
de drogas. 

Em revista pessoal ao proprie-
tário do bar, nenhuma droga foi 
localizada. Porém, em sua bolsa 
os guardas encontraram uma 
trouxinha de maconha e sobre a 
pia sete pinos de cocaína. Inda-
gado sobre a origem da droga, o 

homem alegou que as mesmas 
eram para seu próprio consumo. 

Com o apoio do Canil da 
Guarda Civil, os cães localizaram 
mais 23 pinos de cocaína enter-
rados em diferentes pontos de 
uma praça existente na frente do 
bar e dez trouxinhas de maconha. 
Questionado, o proprietário disse 
desconhecer a origem da droga. 

Os guardas civis solicitaram 
então o Alvará de Funcionamen-
to do estabelecimento e consta-
ram que o mesmo estava vencido. 
Diante disso, foi solicitada a pre-
sença de um fiscal da Prefeitura, 
que realizou o fechamento do bar 
em decorrência da irregularidade 
dos documentos. 

A droga foi recolhida e o pro-
prietário do bar foi encaminhado 
para a Delegacia de Polícia, onde 
prestou esclarecimentos e foi 
liberado.

Uma carga de bombinhas 
para problemas respiratórios 
foi abandonada no bairro Pi-
menta, na manhã da última 
sexta-feira, dia 12. De acordo 
com informações da Guarda 
Civil, o caminhão que trans-
portava o material seguia para 
Goiânia, quando foi roubado 
no quilômetro 66 da Rodovia 

Régis Bittencourt. 
A carga foi localizada du-

rante patrulhamento de rotina 
dos guardas. Ao todo foram 
encontradas 63 caixas fecha-
das com aproximadamente 70 
bombinhas dentro, e outras 115 
que estavam espalhadas pelo 
chão. “Estávamos em patru-
lhamento quando um cidadão 

nos abordou e informou sobre 
a carga. Até então não sabí-
amos se os materiais haviam 
sido roubados ou descartados 
de maneira ilegal” explicou o 
guarda civil Paulo Fortunato. 

Segundo Fortunato, as 
maiorias das caixas estavam 
lacradas e o vencimento das 
bombinhas estava descrito 

para setembro de 2015, o que 
aumentou a suspeita de que 
a carga havia sido roubada e 
abandonada no bairro. “Mais 
tarde confirmamos que real-
mente tratava-se de um roubo. 
O caminhão seguia para Goi-
ânia quando foi assaltado na 
rodovia". Os materiais foram 
levados ao Distrito Policial. 

As bombinhas apresentavam vencimento em setembro de 2015Carga de remédios foi encontrada pela Guarda Civil no Pimenta

Um caminhão carregado com batatas perdeu o freio e colidiu 
contra um poste de energia elétrica na manhã de terça-feira, dia 16, 
no bairro Pimenta. De acordo com a Guarda Civil, o veículo havia 
acabado de ser carregado e seguia para Monte Mor, quando houve 
a colisão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade.

JME

COMANDO UNO

REPRODUÇÃO

Ainda não há pistas sobre o paradeiro de Marcelo Pereira dos Santos
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Fantasma confirma classificação 
com empate fora de casa

Natação garante medalhas e vagas na Seleção

Mais Expressão

ASSESSORIA E.C. PRIMAVERA/LUCIANO DIBALBINO

DIVULGAÇÃO 

PARADESPORTIVA 

O Esporte Clube Pri-
mavera confirmou 
seu acesso à quarta 

fase (última) da Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista, após empatar em 0 a 
0 com o Manthiqueira. O 
confronto aconteceu na tarde 
de quarta-feira, dia 17. Líder 
do Grupo 17, o time apenas 
cumpre tabela no jogo de 
domingo, dia 21, quando às 
10 horas enfrenta o Sumaré, 
time que não tem mais chance 
de classificação. 

O confronto acontece no 
Gigante da Vila, em Indaia-
tuba, com ingresso a R$ 10 
(R$ 5 meia-entrada). O valor 
de R$ 5 também pode ser ad-
quirido de forma antecipada 
na secretaria do clube. 

O Primavera já havia ga-
rantido classificação, ma-
tematicamente no último 
domingo, dia 14, quando em 
casa venceu o Atibaia pelo 
placar de 2 a 0. Os dois gols 
foram marcados pelo atacante 
Franc, sendo o primeiro uma 
“pintura”, um golaço de bi-
cicleta. 

Na quarta-feira o time 
enfrentou o Manthiqueira e 
trouxe para Indaiatuba mais 
um ponto. “Sabemos que 
todo jogo fora de casa é com-
plicado e sabíamos que esse 
seria ainda mais difícil, pois o 
adversário precisava demais 
dos pontos para se classificar. 
Então acredito que o empate 
foi um bom resultado para 
nós”, analisou o técnico Lelo. 

O placar manteve o time 
na primeira colocação, com 
13 pontos. O Tricolor de 
Indaiatuba ainda não sabe o 
que é perder nessa fase do 
campeonato. Foram quatro 
vitórias e um empate. O ata-
que primaverino balançou 
as redes adversárias em sete 
oportunidades e, com a me-
lhor defesa, a equipe sofreu 
apenas um gol. 

Já o seu adversário de do-
mingo apenas cumpre tabela. 
O Sumaré tem apenas um pon-

to e está na lanterna do grupo. 
O time empatou um confronto 
e perdeu outros quatro.

Mesmo com o Fantasma 
classificado, Lelo confirma 
que vai com força máxi-
ma no domingo. “Teremos 
apenas ausência do atacante 
Franc e do zagueiro Digo, 
ambos suspensos pelo ter-
ceiro cartão amarelo”, diz. O 
treinador ressaltou ainda que 
o momento ainda não é de 
pensar na próxima fase. “Es-
tamos pensando no Sumaré 
e não convém tratar agora do 
futuro. Mas a principal dife-
rença dessa para a outra fase 
é que na próxima estaremos 
‘brigando’ diretamente pelo 
acesso a Série A3.” 

Na outra partida de do-
mingo, também às 10 horas, 
o Atibaia enfrenta em casa 
o Manthiqueira. Com oito e 
seis pontos, respectivamen-

te, quem vencer garante a 
segunda colocação da chave 
liderada pelo Primavera. 

Sub-20
Após folgar na última 

rodada, a equipe Sub-20 do 
Primavera volta a campo 
amanhã, dia 20, pela 8ª ro-
dada do Campeonato Paulista 
Sub-20 da Segunda Divisão. 
O jogo será contra Taboão da 
Serra, às 15 horas, na casa do 
adversário. 

O Tricolor local é o se-
gundo colocado do Grupo 
3, com 11 pontos, mesma 
pontuação do líder Diadema, 
que tem melhor saldo de gols. 
Na terceira colocação está o 
Osasco, com nove pontos. 
Em quarto vem o Elosport, 
com quatro pontos. E na 
lanterna, com três pontos, 
está justamente o Taboão da 
Serra. 

Destaque do Primavera, o atacante Franc desfalca a equipe no domingo contra o Sumaré

Medalhas foram conquistas na 2ª Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa

Classificação da Segunda Divisão do Paulista - Grupo 17

Equipe  P J V E D GP GC SG
Primavera 13 5 4 1 0 7 1 6
Manthiqueira 8 5 2 2 1 5 5 0
Atibaia  6 5 2 0 3 10 8 2
Sumaré  1 5 0 1 4 4 12 -8
Fonte: Federação Paulista de Futebol 

A equipe de natação pa-
radesportiva da Associação 
Desportiva Indaiatubana 
(ADI)/Secretaria Municipal 
de Esportes conquistou me-
dalhas e quebrou recordes 
na 2ª Etapa Nacional do Cir-
cuito Loterias Caixa. Ainda 
de quebra, os nadadores lo-
cais conquistaram vagas na 
Seleção Brasileira em 2015. 
A competição aconteceu no 
último sábado e domingo, 
dias 13 e 14.

Com os resultados, a 
equipe de Indaiatuba sagrou-
-se ainda a melhor do Brasil 
na disputa, com uma diferen-
ça de oito medalhas de ouro 
para a segunda colocada. 

Entre os resultados in-
dividuais, destaque para o 
atleta Felipe Caltran, que 
estabeleceu novos recordes 
em duas provas diferentes, 
de 200m livre e 200m me-
dley, além de ter levado a 
medalha de prata nos 100m 
costas da categoria S14. 
“Também estamos muito sa-

tisfeitos com o desempenho 
da atleta Cecília Kethlen, 
recordista brasileira em 
quatro provas, que alcançou 
cinco medalhas de ouro em 
cinco provas disputadas e 
assegurou sua passagem da 
Seleção Brasileira de base 
para a seleção absoluta em 
2015”, diz o treinador An-
tônio Cândido. 

Ainda entre as conquis-
tas, a nadadora Beatriz Zuzi 
foi ouro nos 100m costas e 
livre; e medalha de prata 
nos 50m livre. Brenda Lia 
Santos conquistou ouro nos 
100m livre e bronze nos 
200m medley e 100m peito. 
Cecília Kethlen venceu nos 
100m costas, 100m livre, 
50m livre e 100m borboleta. 
Fabiana Sugimori ficou com 
o bronze no 50m livre.

Julia de Almeida Weiss 
foi prata nos 100m livre e 
bronze nos 50m livre e nos 
100m borboleta. Leonardo 
Jacon conquistou medalha 
de prata nos 400m livre e 

bronze nos 100m borboleta 
e nos 100m livre S10. Lu-
cas Lamente Mozela ficou 
com o ouro nos 100m peito 
e nos 200m medley, além 
da prata nos 100m costas. 
Maria Nubea dos Santos 
conquistou prata nos 200m 
medley SM13 e nos 100m 
peito SB13.

Raquel Viel foi ouro nos 
100m costas, 100m livre, 
200m medley, nos 100m 
peito e prata nos 50m livre 
S12. Ricardo Felix da Silva 
foi ouro nos 400m livre e 
bronze nos 100m peito e 
100m livre. Ronaldo Souza 
Santos ficou com a prata 
nos 100m costas nos 100m 
livre. Taís Bobato de Souza 
conquistou o ouro nos 100m 
borboleta, prata nos 100m 
costas, 100m livre, 50m 
livre, 200m medley; além 
do bronze nos 100m peito.

A equipe de natação pa-
radesportiva da ADI conta 
com apoio do restaurante 
Coelho na Brasa.
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Indaiatuba busca reabilitação 
em casa contra Salto 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROGÉRIO BARBOSA 

Após conhecer a sua 
primeira derrota no 
Campeonato de Se-

leção de Ligas,  a equipe de 
Indaiatuba busca reabilita-
ção no domingo, dia 21. Pela 
segunda vez no certame o 
time joga em casa, no estádio 
do Primavera. O adversário 
será Salto, mesma equipe 
que venceu Indaiatuba na 
rodada passada. O confronto 
será às 15 horas, com entrada 
gratuita.

Também no domingo, no 
mesmo horário, a equipe de 
Piracicaba enfrenta Laranjal 
Paulista em casa, no estádio 
Barão de Serra Negra. 

O time local conheceu 
sua primeira derrota no cer-
tame no último domingo, dia 
14. Os indaiatubanos viaja-
ram à Salto para enfrentar 
os donos da casa. Elivelton 
marcou aos 5 minutos do 
primeiro tempo e garantiu a 
vitória dos saltenses. 

Para o técnico Pitta, o 
time local teve inúmeros 
problemas no confronto do 
último domingo. “Tínhamos 
seis jogadores que já haviam 
atuado por suas equipes ama-

A Primeira Divisão do 
Campeonato Amador da Liga 
Regional Desportiva Indaia-
tubana (Lidi) chega a sua 
sexta rodada. Seis confrontos 
acontecem no domingo, dia 
21, nos gramados de Indaia-
tuba e Cardeal. 

Pelo menos três jogos 
acontecem às 11 horas. Em 
Cardeal, o União Agrícola 
enfrenta o Operário. A Ponte 
Preta joga em casa contra o 
LBC. No Jardim Brasil, os 
donos da casa duelam diante 
do Atlético. 

Outras três partidas serão 
realizadas às 15h30. Ainda 

no Jardim Brasil, o Estrela 
do Norte busca três pontos 
contra o Santa Cruz. Em Car-
deal, o Unidos Bahia Joga 
contra o Elias Fausto. No 
último confronto da rodada, 
no campo da Ponte Preta, 
o União Paraná enfrenta a 
Ponte Preta. 

Na última rodada, realiza-
da no domingo, os resultados 
foram: Jardim Brasil 3 x 1 
Bandeirantes, Elias Fausto 
1 x 4 Santa Cruz, Estrela do 
Norte 2 x 2 Operário, Ponte 
Preta 2 x 1 U.A. Cardeal, 
Atlético 2 x 2 União Paraná 
e LBC 0 x 4 Unidos Bahia.

A equipe de futsal do Colé-
gio Objetivo Indaiatuba repre-
sentará Indaiatuba e a região 
de Campinas na fase inter-
-regional dos Jogos Escolares 
do Estado de São Paulo (Je-
esp). A competição terá início 
na próxima segunda-feira, dia 
22. A partida ainda não tem 
local definido, podendo ser 
realizada em Lindoia, Águas 
de Lindóia ou Socorro. 

O Objetivo vai enfrentar a 
equipe do Colégio Tancredo 
Neves, de Taboão da Serra. 
Para chegar a competição, no 
último sábado, dia 13, o time 
de Indaiatuba venceu o COC, 
de São João da Boa Vista, pelo 
placar de 3 x 1, em partida 
realizada em Campinas. 

Com essa vitória, o Ob-
jetivo sagrou-se campeão da 
fase regional e garantiu vaga 
na inter-regional.

A próxima fase é elimina-
tória simples. Se o time vencer 
entrará novamente em quadra 
no dia 23 de setembro. Ven-
cendo novamente, permanece-
rá na disputa, classificando-se 
para a fase semifinal.

De acordo com o profes-
sor e técnico da equipe do 
Objetivo, Max Undiciatti, os 
alunos estão muito motivados. 
“Nós nunca passamos por essa 
experiência e estamos muito 
empolgados com a oportuni-
dade. A equipe treina desde o 
ano passado e como conquis-
tou um título no 1º semestre 
está com muita vontade de 
vencer”, comenta o técnico.

Os Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo são pro-
movidos pelo governo do 
estado que custeia transporte, 
hospedagem e alimentação 
das equipes participantes.

doras pela manhã e, devido 
ao sol forte, quatro tiveram 
problemas musculares e sa-
íram da partida. Com apenas 
dois suplentes, terminamos o 
jogo com apenas nove joga-
dores em campo”, analisa. 
“Fizemos o possível, mas 
não o suficiente para evitar 
a derrota.”

No mesmo grupo, tam-
bém no domingo, a Seleção 
de Piracicaba empatou em 1 
a 1 com a de Laranjal Pau-
lista e conquistou o primeiro 

ponto na competição.
Com o término da fase 

de turno, a Seleção de In-
daiatuba está na segunda 
colocação do Grupo 5, com 
quatro pontos, sendo uma 
vitória, um empate e uma 
derrota. O time comandado 
pelo técnico Pitta marcou e 
tomou apenas um gol. 

Já a equipe de Salto segue 
invicta na competição. São 
três vitórias em três jogos. 
O time balançou as redes 
adversárias em sete opor-
tunidades e por outro lado 
ainda não sabe o que é tomar 
gol no campeonato. 

A terceira melhor campa-
nha do grupo é a da Seleção 
de Laranjal Paulista. Com 
dois pontos, o time soma dois 
empates e uma derrota, além 
de ter marcado apenas um gol 
e sofrido outros cinco.

Na lanterna da chave, a 
Seleção de Piracicaba tem 
apenas um ponto. O time 
perdeu dois confrontos e em-
patou um. São quatro gols so-
fridos e apenas um anotado. 

Além da partida contra 
Salto no domingo, a Seleção 
local terá ainda mais dois 
jogos nessa primeira fase: Pi-
racicaba, em casa, e Laranjal 
Paulista, fora. 

O Campeonato de Se-
leção de Ligas conta com 
32 equipes, distribuídas em 
oito grupos de quatro times 
cada. O regulamento prevê 
que os times se enfrentem 
entre si, em turno e returno, 
classificando-se os dois me-
lhores de cada grupo para a 
fase seguinte. A previsão é 
que a competição termine no 
dia 30 de novembro.

Desempenho
Para o técnico Pitta, o 

balanço dessas três primeiras 
rodadas é positivo, apesar 
da falta de ajuda. “Se tivés-
semos o apoio necessário, 
em todos os aspectos, In-
daiatuba dominaria todos os 
anos esta região. pois, temos 
bons jogadores no momento 
e a cada ano surgem novos 
atletas nos campeonatos de 
juniores realizados na cidade. 
É uma pena que não é dada 
a importância devida a esta 
competição, pela prefeitura 
e até mesmo pelos esportistas 
da cidade”, diz. “Mesmo com 
as dificuldades, acredito na 
classificação para próxima 
fase, pois, dependemos ape-
nas de nossas forças.”

Equipes de Indaiatuba 
e Salto voltam a se 
encontrar no próximo 
domingo

Amador da Lidi chega 
a sexta rodada

Colégio Objetivo disputa 
os Jogos Escolares 

TABELÃO 
Campeonato Amador – Primeira Divisão (Aifa)

6ª rodada amanhã, dia 21
Horário    Partida   Local
15h30    SPQV x Rêmulo Zoppi Belo Horizonte
15h30    Ferroviário x Independente  Ferroviário

Resultados da última rodada
Noroeste 2 x 0 3 Estrelas
XV de Novembro 6 x 2 Ferroviário
SPQV 5 x 0 Independente 

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Aifa)

3ª rodada amanhã, dia 21
Horário      Partida   Local
13h30        Ferroviário B x Independente B Ferroviário 
8h45        União FC x Estrela FC  Osan
10h45        3  Estrelas B x Penharol  Osan 

Resultados da última rodada
Estrela Dourada 2 x 4 Independente B
Penharol 2 x 3 Estrela
União 3 x 1 Ferroviário 
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

Copa Congesa – Indaiatuba Clube

Rodada domingo, dia 14
Horário    Partida
8h15   Casagrande x Congesa
9h30   Indaiart x Renovação
10h45   Atlanta x Ovos Massanari 

Resultados da última rodada 
Fevale 3 x 3 Sorrento
J Ferres 3 x 2 Verona
Limpa Mais 0 x 1 All Rental (WO)

Copa Codarin – Indaiatuba Clube

Rodada hoje, dia 19
Horário    Partida 
19h15   Enz Hubert x Codarin
Fonte: Indaiatuba Clube 

2ª Copa Vizzent Calçados/Clube 9 de Futsal

3ª rodada amanhã, dia 20
Horário   Partida
8h10 (Sub 08)   Clube 9 A x Mann Hummel 
8h35 (Sub 10)   Clube 9 A x Mann Hummel 
9h00 (Sub 12)   Clube 9 A x Mann Hummel 
9h30 (Sub 14)   Clube 9 A x Mann Hummel 
10h00 (Sub 16)   Clube 9 A x Mann Hummel 
10h30 (Sub 10)   Show de Bola x Colégio Renovação
10h55 (Sub 12)   Show de Bola x Colégio Renovação
11h20 (Sub 14)   Show de Bola x Colégio Renovação
11h50 (Sub 16)   Show de Bola x Colégio Renovação

Resultados da última rodada 
(Sub-8) – Clube 9 B 0 x 4 Colégio Conquista
(Sub-10) – Clube 9 B 1 x 1 Colégio Conquista
(Sub-12) – Clube 9 B 3 x 2 Colégio Objetivo
(Sub-14) – Clube 9 B 1 x 0 Colégio Objetivo
(Sub-16) – Colégio Rodin 0 x 1 Colégio Objetivo
(Sub-16) – Sesi 4 x  4Projeto Restitui
(Sub-14) – Sesi 3 x 3 Projeto Restitui
(Sub-12) – Sesi 1 x 5 Projeto Restitui
(Sub-10) - Ponte Preta 2 x 0 Projeto Restitui

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 21
Horário  Partida   Campo Categoria
8h              Ice Bears x Nova Geração       1                Super Máster
9h15          SSA Brasil x Nova Opção       1                 Veterano
10h30          Vizzent Calçados x Lubeka    1                 Veterano
8h                Pai & Filhos x De Cor Flex     2                 Super Máster
9h15            Jacitara x Casa das Bem.        2                 Máster
10h30          PCB Informática x UnexFort   2                 Máster
9h15            Atlântico x Max Planck           3                 Adulto
10h30          Cato x Avlis Lativ                   3                 Adulto

Resultados da última rodada
Marmoraria Uchôa x LG Vacker
Vizzent Calçados x Cachorrão
SSA Brasil x Rodocar Mecânica
Fisiot. Calonga x Colégio Meta
Tecnosemillas x Balilla
Jacitara x Marquinhos Tintas
JR Celulares x Madelasca
Nova Opção Turismo x Dominium  
Fonte: Clube 9 de Julho
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Cresce o número de espectadores 
nos cimenas de Indaiatubaa

PRÓ-MEMÓRIA

MENU MUSICAL 

ATIVIDADE 

Casarão Pau Preto recebe 
Sarau 'Todas as Palavras'

Wallace Karck se 
apresenta neste domingo

Clube 9 de Julho realiza aula aberta de Zumba 

TOPÁZIO CINEMA

GIULIANO MIRANDA – SCS/PMI

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O público em salas de 
cinema cresce grada-
tivamente a cada ano. 

É o que garante o documento 
de análise de mercado da 
Agência Nacional de Cinema 
(Ancine). De acordo com o 
estudo, nos primeiros seis 
meses de 2014 o número de 
espectadores cresceu 10% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. O número 
de espectadores em salas de 
cinema de todo o Brasil cres-
ceu de 73,2 milhões para 80,6 
milhões. 

As informações são do 
informe de mercado do seg-
mento de salas de exibição, 
relativo ao primeiro semestre 
de 2014. 

Em Indaiatuba houve um 
aumento significativo de pú-
blico espectador. “Aqui no 
Munícipio se verifica um 
crescimento proporcional à 
média nacional, que desde 
2011 tem ficado na casa dos 
5% ao ano. Esse crescimento 
é devido a maior oferta de 
títulos e versões de filmes”, 
explica Victoria Delamana, 
responsável pelo marketing 
do Topázio Cinemas. 

Somente neste ano, 150 
títulos diferentes foram exibi-
dos nas salas de cinema de In-
daiatuba. Os mais procurados 
são os gêneros de comédia, 
seguido por ação, aventura 
e épicos. “Neste ano o filme 
que atingiu o maior número 
de espectadores foi o “The 
Fault In Our Stars” (A culpa é 
das estrelas)”, disse Victoria. 
Nada mais nada menos que 6 

milhões de pessoas assistiram 
o filme em todo o Brasil.

O professor de animação e 
diretor de arte Daniel Correa 
da Cunha Cintra,  de 31 anos, 
diz ser frequentador de cine-
ma desde criança por incenti-
vo de sua mãe. “Sempre vou 
ao cinema e já passei dos mil 
filmes. Pelo menos uma vez 
por semana me programo para 
ir assistir algum”, diz. Cintra 
ressalta não escolher muito 
o gênero dos filmes. “Gosto 
muito de animação, ficção e 
ação, mas assisto de tudo”.

A autônoma Amanda Sou-
sa, 24 anos, declara que cos-
tuma ir ao cinema pelo menos 
três vezes por mês. “Gosto de 
ir ao cinema por ser um pro-
grama mais sossegado e é bom 
para relaxar, além de ser um 
ótimo programa a dois”, conta. 
“Prefiro os filmes de comédia, 

mas também assisto de ação”. 
No primeiro trimestre des-

te ano, o parque exibidor 
recebeu 11 novos complexos 
cinematográficos, totalizando 
60 salas. No mesmo período 
em 2013, 29 salas foram inau-
guradas. O parque exibidor 
brasileiro encerrou o trimestre 
com 732 complexos de exibi-
ção e 2.738 salas ao final de 
março deste ano.

Nacional
Os filmes nacionais têm 

ganhado espaço nas salas de 
cinema e também caído no 
gosto do público. Somente no 
primeiro trimestre, 11 obras 
brasileiras alcançaram mais 
de 100 mil espectadores. Des-
sas, quatro ultrapassaram o 
público de 1 milhão, entre eles 
“Até que a sorte nos separe 2”, 
“Os homens são de Marte... e 

A Secretaria Municipal de 
Cultura, em parceria com a 
Fundação Pró-Memória, pro-
move na próxima quinta-feira, 
dia 25, a nova edição do Sarau 
Todas as Palavras. O evento 
será realizado no Casarão Pau 
Preto, das 19h às 20h30, com 
entrada gratuita.

O Sarau visa à formação 
do público leitor e no fomento 
da cena literária em Indaiatu-
ba. É um evento cultural onde 
as pessoas se encontram para 
se expressar ou se manifestar 
artisticamente. Muito comuns 
no século XIX, os saraus vêm 
sendo resgatados como forma 
de fortalecer a identidade da 
comunidade, promover a inte-

é para lá que eu vou”, “Muita 
calma nessa hora 2” e “S.O.S 
Mulheres ao mar”.

Já em Indaiatuba, neste 
ano, houve uma queda acen-
tuada nas salas de cinema com 
filmes nacionais.  O cinema 
da cidade apresentou uma 
redução de 30% em público 
e com apenas 12% do market 
share. “O filme nacional mais 
assistido em Indaiatuba foi 
o ‘Tropa de Elite 2’”, disse 
Victoria.

Nos primeiros seis meses 
do ano, a soma das salas ocu-
padas pelos lançamentos na-
cionais nas semanas de estreia 
alcançou 3.828 salas, contra 
3.321 ocupadas por estreias 
nacionais no mesmo período 
de 2013. Isso representa um 
aumento de 15% no espaço 
para lançamentos brasileiros 
em relação ao ano passado.

gração de forma descontraída, 
despertar a sensibilidade das 
pessoas e estimular o gosto 
pela literatura e outras verten-
tes artísticas. 

Quem tiver interesse em 
ler para a plateia pode se 
inscrever pelo e-mail cultu-
ra@indaiatuba.sp.gov.br e 
escolher um trecho de obra 
literária de qualquer gênero, 
com duração média de dez mi-
nutos. As vagas são limitadas 
conforme a disponibilidade 
de horário. 

Mais informações pelo 
telefone (19) 3894-1867. O 
Casarão Pau Preto fica na 
Rua Pedro Gonçalves, 477 – 
Jardim Pau Preto.

As salas de cinema receberam somente neste ano mais de 150 filmes entre nacionais e estrangeiros

Sarau Todas as Palavras será realizado no Casarão Pau Preto

Wallace proporcionará um repertório com grandes canções

O Zumba Fitness vem sendo praticada em mais de 150 países ao redor 
do mundo

clássicos de Bee Gees e The 
Beatles nos bares de Campinas 
e região.

Todos os domingos, o Sho-
pping Jaraguá Indaiatuba pro-
move apresentações musicais 
gratuitas de cantores da região 
com o melhor do samba, serta-
nejo, MPB entre outros estilos 
musicais.  Os shows fazem 
parte do “Menu Musical”, que 
acontece na praça de alimenta-
ção das 12h30 às 15h30. 

em academias e escolas de 
dança da cidade. Os convites 
são limitados e devem ser 
apresentados na entrada do 
evento. 

O ZumbaNine será co-
mandada pela professora 
Luciane Anhaia, além de 
professores convidados. O 
evento conta com apoio da 
Gráfica Jalley, Copy Color, 
Criar Filmes, Cato Super-
mercados, Elite Nutrition e 
Faculdade Max Planck. 

O Clube 9 de Julho fica na 
Avenida Presidente Vargas, 
2.000. Mais informações pelo 
telefone (19) 3875-9833 ou 
no site www.clube9.com.br

O “Menu Musical” do 
Shopping Jaraguá recebe no 
próximo domingo, dia 21, o 
cantor Wallace Karck. A apre-
sentação do músico acontece a 
partir das 12h30, na praça de 
alimentação.

Com dez anos de carreira, 
o artista que começou sua 
carreira ainda jovem, há qua-
tro anos interpreta canções 
de MPB, pop rock, sertanejo 
de raiz, xote e baião, além de 

O Clube 9 de Julho realiza 
no próximo dia 17 de outu-
bro, a 1ª edição ZumbaNine. 
O evento acontecerá no Salão 
Social do clube, das 19h às 
22 horas. Os interessados 
em participar da modalidade 
devem adquirir os ingressos 
mediante a troca de dois li-
tros de leite tipo longa vida 
que será destinado a Federa-
ção das Entidades Assisten-
ciais de Indaiatuba (Feai). 

A troca dos ingressos tem 
início na próxima segunda-
-feira, dia 22, e podem ser 
feitas na secretaria do clube 
ou com os professores que 
ministram a modalidade 

Zumba
O Zumba Fitness é uma 

forma de dança aeróbica eficaz 
e divertida, que proporciona 
uma grande queima de calorias. 
O programa Zumba Fitness foi 
criado pelos produtores ganha-

dores do Grammy e se inspira 
em ritmos latinos combinando 
música animada com passos 
contagiantes. Criado em 2001, o 
Zumba alcança atualmente mais 
de 14 milhões de pessoas, espa-
lhadas em mais de 150 países. 
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Ester Coutinho é a nova Miss Indaiatuba
CULTURA & LAZER

EVENTO

CMDI realiza amanhã a Festa do Idoso

Concurso elegeu outras candidatas 

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

RAFAEL RÉ/CLICKDOIS

RAFAEL RÉ/CLICKDOIS

ARQUIVO - SCS/PMI

Mais Expressão

Na noite da última 
sexta-feira, dia 12, a 
estudante de psicolo-

gia Ester Coutinho, 23 anos, 
foi eleita Miss Indaiatuba 
2014. A final do concurso 
aconteceu na sala Acrísio de 
Camargo no Centro Integrado 
de Apoio à Educação (Ciaei). 
O evento foi coordenado por 
Joana Nader e Raphael Ba-
the, sendo o desfile preparado 
por Boanerges Gonçalves e 
Valéria Tuon. 

A estudante de Psicologia, 
Ester Coutinho, foi eleita 
Miss Indaiatuba 2014 e terá 
a missão de representar o 
município no Miss São Paulo 
2015.

Ester que já havia partici-
pado do concurso em 2012, 
conquistando o 3º lugar, diz 
que o título é a realização 
de um sonho. "A sensação 
é de que estou dentro de um 
sonho, daqueles em que não 
queremos acordar. Fui muito 
incentivada a me inscrever 
novamente e isso só comprova 
que não devemos nunca de-
sistir daquilo que queremos". 
Ainda segundo a nova Miss, 
a ficha não caiu. “Preciso di-
gerir tudo isso, pois não estou 
acreditando. Preciso colocar a 
minha cabeça no lugar e acho 
que vai demorar um pouco”, 
disse emocionada.

Um dos momentos em que 
Ester se destacou, foi na etapa 
onde as candidatas deveriam 
responder a perguntas feitas 

pelos jurados. Questionada 
sobre as eleições, os jurados 
perguntaram o que a nova 
Miss espera dos candidatos 
que serão eleitos neste ano. E 
para surpresa de todos, Ester 
respondeu que espera que a 
comunidade LGBT seja mais 
respeitada. “Não sou militante 
do LGBT, apenas sou uma 
pessoa que quer que todo o 
cidadão seja respeitado inde-
pendente da sua orientação 
sexual”, disse. “Vejo nos 
noticiários muitos casos de 
homofobia e muitos homosse-
xuais sendo mortos”. “Somos 
um diferente do outro. E essa 
é a graça do mundo.”  

Sobre o Miss São Paulo 
que concorrerá em agosto do 
ano que vem, Ester diz que 
irá se dedicar muito para que 

Além da coroação da Miss 
Indaiatuba, o concurso elegeu 
também Larissa Soares, 23 
anos, (1ª sucessora), Suelen Za-
zulla (2ª sucessora), de 21 anos. 

“Estou muito satisfeita 
com o 2º lugar. Esta foi à 
primeira vez que me inscrevi 
em um concurso de beleza e 
minha meta era chegar en-
tre as cinco. Cheguei muito 
além do que eu esperava 
e estou muito feliz”, disse 
Larissa. 

Fernanda Gomes, de 22 
anos, ficou com o título de 
Miss Simpatia e foi escolhida 
pelas próprias candidatas. 
“Fico feliz em saber que fui 
eleita pelas meninas e vou 
levar essa experiência para o 
resto da minha vida”, disse. 

O Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso (CMDI) rea-
liza amanhã, dia 20, a 22ª Festa 
do Idoso. O evento, que conta 
com apoio do Fundo Social 
de Solidariedade (Funssol), 
da Secretaria da Família e do 
Bem Estar Social e do Serviço 
Social da Indústria (Sesi), é 
voltado para as pessoas maio-
res de 60 anos. A festa acon-
tece no ginásio de esportes do 
Sesi, das 13h às 17 horas, com 

atinja seu próximo objetivo: 
ser Miss São Paulo. “Eu vou 
me dedicar e me empenhar 
muito. Vou correr muito, ma-
lhar bastante e principalmente 
aprender a controlar minha 
ansiedade”, revela. 

A nova Miss irá receber 
apoio e preparação para re-
presentar o Município no Miss 
São Paulo 2015. “Os próxi-
mos passos de Ester incluem 
tratamento estético, aulas em 
academia, alimentação saudá-
vel e treinamento de postura”, 
contou Bathe e Joana. Além 
disso, a nova Miss irá visitar 
algumas instituições assisten-
ciais de Indaiatuba. 

Ester Coutinho recebeu a 
coroa das mãos de sua ante-
cessora, Yasmin Giannocaro. 
A Miss 2013 disse que a 
experiência foi incrível. “Ser 
Miss Indaiatuba durante um 
ano foi maravilhoso. Aprendi 
que a gente não nasce Miss 
a gente se torna”, declara. E 
quanto ao seu futuro, Yasmin 
disse que irá focar nos estu-
dos. “Vou estudar bastante 
para conquistar meus sonhos 
e meus objetivos”. 

Além do título de Miss 
Indaiatuba, a estudante ainda 
recebeu uma premiação em 
dinheiro no valor de R$ 1 mil, 
uma viagem de cinco dias, 
com direito a acompanhante, 
para Maceió com hospedagem 
inclusa no Ritz Hotel Lagoa da 
Anta, oferecido pela Celebra 

Seleção 
Para chegar às eleitas, a 

noite teve início com a apre-
sentação das 20 candidatas 
vestindo pijamas da Puket. As 
finalistas desfilaram em duas 
ocasiões: sendo na primeira 
com traje de banho, onde 
foram avaliadas nos quesitos 
beleza faciais, beleza corpo-
ral e medidas. Desta etapa, 
somente dez candidatas con-
tinuaram na disputa. 

Já na segunda entrada, as 
finalistas desfilaram vestindo 
trajes de gala, momento em 
que foram pontuadas medida, 
beleza e elegância. 

Na última etapa, somente 
cinco das dez finalistas perma-
neceram no palco, onde respon-
deram perguntas feitas pelos 

entrada gratuita.
O evento deve reunir cerca 

de 600 pessoas e está prevista 
atrações musicais, sorteios de 
brindes, além de distribuição 
de lanches e bebidas. A entrada 
é gratuita.

O Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso foi criado 
pela Lei Municipal n.º 3.250, 
de 03 de julho de 1995, e é um 
órgão normativo e deliberativo 
na formulação e no controle da 

execução da política municipal 
de atendimento ao Idoso. Trata 
de assuntos que dizem respeito 
aos direitos, à qualidade de vida 
e acesso aos bens e serviços 
preceituados pelo Estatuto do 
Idoso. Por outro lado, busca a 
resolução de conflitos familiares 
onde o idoso é vitimado por 
maus tratos ou negligência. Atua 
no controle e fiscalização das 
instituições que abrigam idosos, 
junto com o Poder Público.

A 22ª Festa do Idoso deve receber cerca de 600 pessoas no ginásio de esportes do Sesi

ERRATA

jurados, escolhidos por elas 
mesmas, por meio de sorteio.

As 20 finalistas foram ava-
liadas por um corpo de jurados 
formado pelos empresários 
Nilton Hirano (Academia e 
Clínica Taquaral), Marile-
ne Vanini (Magnifique Day 
Spa), Gerdel Oliva (Gerdel 
Studio de Beleza), o estilista 
e produtor de moda Sandro 
Bergamo (Fetiche Models) 
e a terapeuta Andrea Fuiza e 
o vereador Maurício Baroni 
(PMDB). 

Além do júri técnico for-
mado por Rose Gracio (pro-
fissional do Mundo Miss), o 
corpo de jurados foi formado 
pela  apresentadora do Band 
Minas, Marina Teixeira (Miss 
World Supermodels 2013/
Vencedora do concurso inter-
nacional nas Ilhas Fiji), pela 
apresentadora e modelo Va-
nessa Donófrio (primeira ga-
nhadora do concurso Conrad 
Angel/ganhadora do Prêmio 
Brasileiro na categoria Moda) 
e peloo cirurgião plástico, Ail-
thon Takishima (conhecido 
por preparar misses e modelos 
para o mercado de trabalho).

Ao contrário do que foi divulgado na matéria sobre a 
inauguração da Casa do Patrão, na edição do Mais Ex-
pressão da última sexta-feira, dia 12, o desconto de 50% 
no convite, para pessoas que forem trajadas de cowgirls 
e cowboys, acontecem ás sextas-feiras e não aos sábados 
como informado.

Turismo, um dia de Princesa 
no Gerdel Studio de Beleza, 
tratamento estético na Mag-
nifique Spa Day, book profis-
sional da ClickDois, um ano 
de academia na Taquaral Sport 
Center, um kit suplementação 
da Body'n Tech, semi jóia 
da Miss Stone e um pijama 
da Puket. O Miss Indaiatuba 

2014 contou com o patrocínio 
de Polo Shopping Indaiatuba, 
Celebra Turismo, Body'n 
Tech, Fran's Café, Magnifi-
que Spa Day, Faculdade Max 
Planck, Academia Taquaral 
Sport Center, Gerdel Studio 
de Beleza, Puket The Santi's, 
Carmen Steffens, D'pil, Eva 
Maria e Miss Stone. 

Ester Coutinho foi eleita Miss Indaiatuba e se prepara para o Miss São Paulo

Larissa Soares (1ª sucessora), Ester Coutinho (Miss), Suelen Zazulla (2ª sucessora) e Fernanda Gomes (Miss Simpatia)



O ariano sente que um certo peso negativo que sentia 
já a algum tempo (quase seis últimos meses) em sua 
vida começa a diminuir essa influência e sua vida fica 
mais leve. Seus relacionamentos que estavam sempre 
sob tensão parece ficar também mais leve. Um novo 
ciclo de vida começa. 

O taurino precisa tomar cuidado apenas com a forma e 
a intensidade de como coloca as palavras. Financeira-
mente o momento é bem oportuno, permitindo novas 
possibilidades, mas nunca vindo de forma gratuita, 
sem esforço. Trabalhe e as oportunidades aparecerão.

O geminiano vive uma fase ótima para melhorar ou 
ampliar seus rendimentos. Afetivamente suas paixões 
diminuem um pouco por motivos óbvios, o nativo está 
mergulhado no seu desenvolvimento pessoal e finan-
ceiro, deixando os assuntos afetivos em segundo plano.

Financeiramente o canceriano começa sentir que pode 
respirar mais aliviado. Existe indícios de um novo ciclo 
material. Provavelmente as finanças irão se estabelecer 
com mais facilidade. Poderá realizar novas compras. 
Espiritualmente algumas atitudes podem ocorrer, po-
dendo procurar ajuda de algum oráculo ou terapeuta.

O leonino pode perceber que aqueles problemas de comu-
nicação, certas dificuldades com acordos e negociações, 
já não existem como antes e agora as possibilidades de 
relacionamentos novos ficam mais intensos. As pessoas 
não vão querer que o leonino fique fechado em um casulo 
por estas semanas. Será bastante solicitado.

Muitas mudanças em seu relacionamento podem 
ocorrer nestas semanas. Financeiramente não é uma 
boa fase, pois pode haver gastos dentro de casa que 
não esperava ou risco de acidentes. Busque manter a 
calma e tente livertar-se das pressões. Saúde frágil, 
tenha calma e cuidado.

Neste momento o libriando pode estar enfrentando 
alguns problemas de saúde com sua coluna (cuidado 
com sua lombar). Por outro lado, estará muito popular e 
terá maior visibilidade social. Pode começar a sentir um 
desejo de realizar uma viagem para longe. Uma pessoa 
de longe pode mexer com seus sentimentos.

O escorpiano sentirá seu sucesso e o reconhecimento 
de seus esforços pessoais no trabalho chegando e fican-
do em sua vida por pelo menos durante 01 (um) ano. 
Agora é hora de seu sucesso profissional. Aproveite, 
não fique parado, se mexa, priorize o que precisa ser 
focado e obtenha o que merece. As oportunidades 
serão várias.

Algumas decepções com certas amizades podem ocorrer, 
sua religiosidade e espiritualidade ficam mais intensas 
e o nativo poderá sentir desejos de perdoar antigas má-
goas e rancores. Poderá encontrar com pessoas que vem 
de longe ou estrangeiros e isso trará certos benefícios.
Possibilidades de viagens para longe.

O nativo de capricórnio começa a encontrar mais uma 
vez seu equilíbrio interior, mas suas atividades estarão 
deixando-o muito cansado. Pode sentir muitos medos 
e atribuir isso a certas situações, quando na verdade 
deveria apenas descansar um pouco sua cabeça que 
está sob pressão de pensamentos e raciocínios.

O aquariano terá, nesse momento um tempo para se 
organizar e organizar sua vida e as coisas que pelo 
qual deseja lutar, com garra e eficiência. Os relacio-
namentos profissionais ficam facilitados, bem como 
seus relacionamentos com amigos e pessoais. Sua vida 
social pode ficar bem intensa.

O pisciano precisa cuidar de algum projeto onde pode 
precisar do acompanhamento de algum advogado. 
Também estará focando sua energia para os estudos 
e viagens, e estas podem trazer contatos com estran-
geiros ou de muito longe. Rotina de trabalho bem 
agitada. Sua força pessoal e sua força corporal estará 
aumentando.

ça (23) e Quarta (24): 15h30 
/ 19h40. Ação / Aventura. 
98 minutos. Classificação 14 
anos. 

ANJOS DA LEI 2 - LEGEN-
DADO Quinta (18) a Domin-
go (21): 21h10. Segunda (22) 
e Terça (23): 20h15. Excep-
cionalmente este filme não 
será exibido na quarta, dia 24. 
Comédia / Ação. 114 minutos. 
Classificação 14 anos. 

OS MERCENÁRIOS 3 - 
DUBLADO Quinta (18) a 
Quarta (24): 21h45. Ação. 
126 minutos. Classificação 
14 anos. 

NO OLHO DO TORNA-
DO - DUBLADO Quinta 
(18) a Domingo (21): 16h45 
/ 19h15. Segunda (22), Terça 
(23) e Quarta (24): 17h45. 
Thriller / Aventura. 89 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

SE EU FICAR - LEGENDA-
DO Somente na Quarta (24): 
16h45 / 20h10. Romance / 
Drama. 100 minutos. Classi-
ficação 12 anos. 
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Cinema Horóscopo de 19 a 35/09 por Alex Costa Guimarães

LIVRAI-NOS DO MAL 
- DUBLADO Sexta (19) 
a Quarta (24): 19h00. LE-
GENDADO QUINTA (18): 
17H00 / 21H40. SEXTA (19) 
A QUARTA (24): 16H20 / 
21H30. Lançamento - Sus-
pense / Terror. 119 minutos. 

MAZE RUNNER: COR-
RER OU MORRER - DU-
BLADO Quinta (18), Sexta 
(19), Segunda (22), Terça (23) 
e Quarta (24): 19h05. Sábado 
(20) e Domingo (21): 13h50 / 
19h05. LEGENDADO Quinta 
(18) a Quarta (24): 16h20 / 
21h35. Lançamento - Thriller. 
114 minutos. Classificação 
14 anos. 

UM MILHÃO DE MANEI-
RAS DE PEGAR NA PIS-
TOLA - DUBLADO Quinta 
(18) a Quarta (24): 15h50 / 
21h55. LEGENDADO Quinta 
(18) a Quarta (24): 19h25. 
Lançamento - Comédia / 
Ação. 116 minutos. Classifi-
cação 14 anos. 

O DOADOR DE MEMÓ-
RIAS - DUBLADO Quinta 
(18) a Quarta (24): 16h40 
LEGENDADO Quinta (18) 
a Terça (23): 21h10*. *Ex-
cepcionalmente a versão le-
gendada não será exibida na 
quarta, dia 24. Ação / Ficção 
/ Aventura. 97 minutos. Clas-
sificação 12 anos. 
RIO, EU TE AMO - NA-
CIONAL Quinta (18) a Quar-
ta (24): 15h30. Romance. 
108 minutos. Classificação 
12 anos. 

Biografia. 90 minutos. In-
gresso 1 kg de alimento não 
perecível em benefício do 
Lar São Francisco de Assis. 
Classificação 12 anos. 

HÉRCULES - CONVEN-
CIONAL DUBLADO Quinta 
(18), Sexta (19), Segunda 
(22), Terça (23) e Quarta (24): 
15h30 / 19h40. Quinta (18), 
Sexta (19), Segunda (22), Ter-

OS CAVALEIROS DO 
ZODÍACO: A LENDA DO 
SANTUÁRIO - DUBLA-
DO Quinta (18), Sexta (19), 
Segunda (22) e Terça (23): 
18h50. Sábado (20) e Do-
mingo (21): 14h20 / 18h50.  
*Excepcionalmente este filme 
não será exibido na quarta, 
dia 24. Aventura / Animação. 
93 minutos. Classificação 10 
anos.

HÉRCULES - 3D DUBLA-
DO Quinta (18), Sexta (19), 
Domingo (21), Segunda (22) 
e Terça (23): 17h30 / 20h00. 

Mais Expressão

minutos. Classificação 12 
anos.

SERÁ QUE? - LEGENDA-
DO Pré-estréia na Quarta 
(24): 19h45. A partir de quin-
ta, dia 25, lançamento nas 
versões dublada e legendada. 
Comédia Romântica. 102 mi-
nutos. Classificação 12 anos.

A 100 PASSOS DE UM 
SONHO - LEGENDADO 
Somente na Quarta (24): 
18h50. Exibição especial. 
Comédia Dramática. 104 mi-
nutos. Classificação 10 anos.

Sábado (20): 17h30 / 20h00 
/ 22h15. Quarta (24): 17h30 
/ 22h10. Ação / Aventura. 
98 minutos. Classificação 14 
anos. 

SE EU FICAR - DUBLADO 
Quinta (18) a Quarta (24): 
18h20. LEGENDADO Quinta 
(18) a Quarta (24): 20h45. Ro-
mance / Drama. 100 minutos. 
Classificação 12 anos. 

AS TARTARUGAS NINJA 
- 3D DUBLADO Somente 
Sábado (20) e Domingo (21): 
15h00. Ação / Aventura. 100 

Classificação 16 anos. 

ISOLADOS - Quinta (18) a 
Quarta (24): 16h00 / 18h45 
/ 20h50.  Lançamento. Sus-
pense. Nacional. 90 minutos. 
Classificação 14 anos. 

QUE ESTRANHO CHA-
MAR-SE FEDERICO - Ses-
são especial - LEGENDADO 
Quinta (18): 15h00 / 19h30. 
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Sucesso marca Dancin’Days do 
Indaiatuba Clube

Caminhada ‘Atenção pela Vida’ quer 
chamar a atenção para os pedestres

Festival de cinema é promovido por 
alunos do Colégio Max Planck

5ª Parada do Orgulho LGBT de 
Indaiatuba

Casa do Patrão Indaiatuba

Miss Indaiatuba 2014
Concurso Design de Interiores

Gê Beleza chega à final do Trend 
Vision Award 2014

Feira da Bondade

Mantendo tradição japonesa, Acenbi 
homenageia idosos

Com o Espaço Órion lotado e o público se divertindo com todas 
as músicas que agitaram a noite, o Dancin’Days, noite do flash back 
foi um sucesso. O evento foi realizado pelo Indaiatuba Clube na noite 
do último sábado, dia 13. As músicas apresentadas pelo VJ Ronaldo 
Ambiel fizeram com que os associados e convidados recordassem os 
principais sucessos que marcaram os anos 60, 70, 80 e 90, no mundo, 
como Elvis Presley, Michael Jackson e Os Beatles, e no Brasil como os 
Titãs, RPM, Legião Urbana, entre outros. Durante a festa, para animar 
o público, o IC apresentou o locutor da Rádio Cidade Michel Fine, que 
animou os presentes apresentando as principais canções do passado e 
interagindo com o público durante toda a noite. No Dancin’Days, além 
da pista lotada, o público pôde aproveitar o espaço organizado no hall 
de acesso ao Clube, que disponibilizou telões com os vídeos das música 
apresentadas na festa.

A Acenbi promoveu no último domingo, dia 14, o tradicional almoço em ho-
menagem ao Dia do Respeito ao Idoso (Keiro no Hi). A celebração, uma das mais 
importantes da cultura japonesa, foi organizada pelo Departamento de Senhoras 
da entidade. Além do almoço, os idosos ganharam um presente confeccionado 
especialmente para esse evento. De acordo com a diretora do Departamento de 
Senhoras, Emi Kato, trata-se de um enfeite feito à mão durante aulas de artesa-
nato promovidas pela Acenbi. Nesse ano, a comemoração contou também com 
apresentações de dança do Departamento de Senhoras, show da cantora japonesa 
Mariko Nakahira e exibição de um vídeo sobre a história da imigração japonesa 
produzido pelo Departamento de Jovens da Acenbi. 

A APAE Indaiatuba iniciou no dia 15 de setembro a venda de boxes para 
a edição deste ano da Feira da Bondade. A Feira da Bondade 2014 acontecerá 
de 6 a 9 de novembro no Pavilhão da Viber. Os interessados devem procurar 
o Departamento de Eventos das 9 às 17 horas, na Alameda da Criança, 50 – 
Vila Vitória. Para outras informações, 3801-8899.

A Wella Professionals apresenta o trabalho inscrito pelo salão Gê Beleza Hair 
Style, de Indaiatuba, como finalista do Trend Vision Award 2014, competição 
internacional considerada um dos eventos de maior prestígio no calendário do 
segmento de beleza. O trabalho selecionado foi das profissionais Kelyn Alves 
(cabelo) e Talita Alves (make up), que ficaram entre as três melhores do País, 
na análise dos experts Wella: o hairstylist Celso Kamura; o precursor do visa-
gismo Philip Hallawell e a jornalista Sandra Hirata. A base da avaliação foi 
principalmente: performance, look total e técnica de coloração. Para a grande 
final, a dupla Gê Beleza receberá treinamento com um mentor oferecido pela 
Wella Professionals, para aperfeiçoarem as habilidades, antes da disputa que 
acontece em outubro. Concorrem ao prêmio na categoria Color Award: Kelyn 
e Talita Alves (Gê Beleza, Indaiatuba – SP), Priscila Gatti e Weder Marques 
(Salão D’arc, Uberlândia – MG) e Rogério Gerevini e Michele Matias (Fábrica 
Salão, São Paulo – SP). A data e o local do evento ainda não foram divulgados.

Feira de Imóveis de Indaiatuba e Região

A Feira de Imóveis de Indaiatuba e Região aconteceu no final de semana e levou 
muitos interessados em adquirir a casa própria ao shopping. Tanto as construtoras 
como as imobiliárias e especialistas em consórcios de imóveis trouxeram lançamentos 
e alguns projetos com excelentes descontos e bônus, mostrando-se muito satisfeitos 
com o evento. Todos os anos a Feira traz um diferencial cultural e, este ano, uma 
parceria com o Ciasp, e a AFS – Comercializações inaugurou uma nova fase da 
marca que entra para o rol das empresas socialmente responsáveis. A parceria trouxe 
uma mostra de trabalhos manuais assinados pelos mais de 60 assistidos da entidade, 
desenvolvidas exclusivamente para a 3ª Feira de Imóveis, com o tema “É no Lar que 
se Planta a Primeira Semente”. Além de obras de dois dos alunos de artes da entidade, 
um deles presente no evento Rafael Murai.

Será realizada no próximo domingo, dia 21, em Indaiatuba, a caminhada 
“Atenção pela Vida”. A caminhada, proposta pelo Movimento Maio Amarelo, 
quer chamar a atenção da população para a Semana Nacional de Trânsito que 
acontece em todo País, de 18 a 25 de setembro, e tem como tema “Cidade 
para as Pessoas. Proteção e Prioridade e ao Pedestre”. A intenção é reunir o 
maior número de pessoas no estacionamento do Parque Ecológico, no Centro, 
às 9 horas, para caminhar até a pista de skate e retornar ao ponto de partida. 
O ideal é que os participantes usem qualquer peça ou adereço tipo boné ou 
bandana amarelos para lembrar a cor do Movimento que chamou a atenção 
da sociedade brasileira no último mês de maio, para as responsabilidades de 
cada um por um trânsito mais seguro. Quem tiver a camiseta do Movimento 
Maio Amarelo deve aproveitar e ir caminhar com ela.

Com o tema Homofobia e DST “O vírus do Preconceito Mata mais que 
a Doença”, aconteceu no último no domingo, dia 14, a 5ª Parada do Orgulho 
LGBT de Indaiatuba. Este ano a Parada contou com três trios elétricos e 
muita, mas muita gente participando.

Felipe e Estefano 
inauguraram na noite 
do último sábado, 
dia 13, com um petit 
coquetel, a sua se-
gunda casa sertaneja 
"Casa do Patrão", 
agora em Indaiatuba, 
prometendo trazer o 
enorme sucesso da 
casa do distrito de 
Sousas em Campi-
nas. À noite contou 
com animação do 
DJ Rodolpho Pierry 
e show com a dupla 

Enzo & Alessandro. A casa que está localizada em lugar privilegiado, na 
Avenida Presidente Vargas, 983, no antigo prédio do  Espaço Vila.

O concurso para escolha da Miss Indaiatuba, que representará o Muni-
cípio no Miss São Paulo, aconteceu na sexta-feira, dia  12, na sala Acrísio 
de Camargo, no Ciaei. Com casa cheia, o espetáculo foi uma lindeza, sob 
a coordenação de Joana Nader e Raphael Bathe e participação da Banda 
Incomum. O desfile, preparado por Boanerges Gonçalves e Valéria Tuon, 
ganhou ares de fantasia, já que antes da etapa classificatória, as 20 candida-
tas, vestindo pijamas da Puket, fizeram uma apresentação com a coreografia 
Mundos dos Sonhos, também assinada pela dupla.

Os alunos do Ensino Médio do Colégio Max Planck promoveram, nesta 
terça-feira, dia 9,  a 1ª edição do Festival Interno de Cinema, intitulado Ci-
neMax. A apresentação do projeto, elaborado durante as aulas de Filosofia e 
Sociologia, resultou na produção de curtas metragens apresentados em evento 
realizado no Topázio Cinemas do Shopping Jaraguá Indaiatuba.
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Há muito minha amiga Vera Soriano me convidava para ir 
ao Dr Chopp, bar que ela e o Fernando Zimbom frequentam e 
gostam muito. Sexta tive a oportunidade de conhecer a casa, 
acompanhada do casal. Confesso que me surpreendi, foi além das 
minhas expectativas. Chopp trincando, como não poderia deixar 
de ser e uma comida deliciosa preparada pelo chef Daniel. Filé 
a Parmegiana aperitivo, bolinho de bacalhau (com muito baca-
lhau) e o delicioso pudim que serve folgadamente duas pessoas. 
Fiquei impressionada com o tamanho do omelete que vou provar 
da próxima vez que for lá. O lugar é tudo de bom, recomendo!

Localizada à avenida Kennedy, no edifício Granada, a re-
cém inaugurada Grilli, boutique de carnes, já caiu no gosto do 
indaiatubano.  A loja de propriedade de André Luis Gomes e 
Renato Miliogi também oferece uma infinidade de marcas de 
cervejas, sem contar com os temperos, vinhos e outros produtos 
para o acompanhamento de um bom churrasco. Vale a visita.

Dr Chopp Boutique de Carnes Espaço Zen

o Chef Daniel Mendes no comando do Dr Chopp, sexta, dia 12
A poderosa Fernanda Guidete em visita a Grilli boutique de carnes ao 
lado de Andre Luis Gomes na quinta dia 18

Com mimos  para todas as lojas do Espaço R, o casal Caio 
Peres e Maiara Almeida lançou sua empresa de brindes. O 
bom gosto da dupla atraiu tanto a atenção dos que já passaram 
pela Estilo Próprio e pelas outras empresas, que a dupla já está 
recebendo vários pedidos para o fim de ano. Sucesso!

Minha querida amiga Raquel Lima, me contou que a sua academia, a Curves, breve terá muitas novidades, além da reforma, 
mas me fez prometer que eu só vou contar daqui duas semanas. Enquanto isso, meninas se preparem para as surpresas.

Patrícia Valerine entre Mara Barnabé Prado e a cerimonialista Ivanilde 
Reis, no Espaço R

A fisioterapeuta e proprietária do Espaço Zen, Ana Paula Silva Santos, 
na inauguração do Espaço R

Mimos 

Malhação

Quero parabenizar e agrade-
cer à fisioterapeuta  Ana Paula 
Silva Santos pelo profissiona-
lismo com que me atendeu. Es-
tava recebendo algumas amigas 
para apresentar  o Espaço R, do 
qual tive o prazer de organizar 
sua inauguração, quando senti  
forte dores nas costas. Ela 
prontamente me atendeu e fez 
uma massagem milagrosa que 
me deixou novinha em folha. 

Márcio Lima, Andrea Rus Peres Motta, Juliana Gaion e Leandro no 
lançamento do preview de primavera verão, da  Colcci, sexta

A cantora Kika Baldasseirini; a assessora Juliana Siqueira e a micropig-
mentadora Adriana Pagano  num agradável encontro na Nishi

Caio Peres e Camila Almeida 
mostram os mimos produzidos 
por sua nova empresa

Ediléia Fernandes prestigiando a 
nova Estilo Próprio

Roger Ramos, entre Raquel Rezende e Raíssa Dias, promete grandes 
novidades para breve em sua Casa Nossa Interiores, quarta, 17

O casal Helen Fernanda Ruiz Arregolas e Renato Grizoste no comando 
da Epoka Móveis de madeira de demolição
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Verônica e Mayra funcionárias da Paleteria Arriba

Os amigos Luan, Solange, Luana e Juliana na Churrascaria Rincão Gaúcho

Gustavo e Omar da Came do Brasil no Restaurante Dom Apollo

Fábio e Patrícia da Churrascaria Rincão Gaúcho convidam a todos para 
saborear o delicioso Buffet por Quilo a última novidade do restaurante

Flávio e Eliene na Pizzaria Skinão
Fernando, da Helvetia Pharma Vet, Talitha e Thaís, da Iyabas na Kostela 
do Japonês

As colegas da JLG Jêssica e Elisângela no Restaurante Dom Apollo

Anna e seu pai Evair Emmanoel na Kostela do Japonês

Mario e Murilo no Restaurante Dom Apollo 

Adriana da Silva com sua filha Lana na Paleteria Arriba
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Naomi

Lavínia dos Reis Setin comemorando 3 aninhosDavi, o lindo  netinho da vovó Marisa B. Perugini

ALUNOS DOS 6ºS ANOS DO COLÉGIO META VISITARAM O SAAE

Alice

Karine comemorando 6 anos com uma linda mesa decorada pela Sol Festas
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FEIRA DE NOIVAS

Acontecerá dia 28 das 13h às 19:30h no 
Le Luh Eventos a Indaiatuba Weddings e 
Parties Fair. Um novo conceito em Feira de 
Noivas, com vários expositores como Már-
cia Paccor, Le Luh, Nishi Royale,  Nishi 
Hair e outros. Imperdível!!!

Na hora de 
decorar sua casa 
não esqueça das 
cortinas, colchas, 
almofadas, per-
sianas e papel de 
parede da Adelai-
de Decorações. 
Tudo muito lindo 
e com excelente 
preço. Faça um 
orçamento sem 
compromisso no 
3894-4638. Você 
vai adorar!

O Le Luh Eventos já é sucesso na cidade 
e região. Pudera, o salão é super chique com 
capacidade para 1.000 pessoas. Bem locali-
zado, num dos pontos mais nobres da cidade, 
o Parque Ecológico, o Le Luh Eventos foi 
criado para atender a todas as demandas, 
sejam particulares ou corporativas, com a 
mesma eficiência, bom gosto e refinamento, 
com até privativa sala da noiva com spa. 
É surpreendente! Vale destacar também o 
Le Luh Kids, para a festa do seu filho ser 
maravilhosa e tranquilidade para você. Um 
espaço único com infraestrutura completa 
para tornar a festa inesquecível. Informe-se 
no 3392-6063 com Ariane, Katia ou Beth. 
Dois espaços que superam as expectativas!

Especializado em doces e salgados, carnes, 
massas, tortas e aceita encomendas para casamen-
tos, eventos e festas em geral. Oferece almoço de 
2ª a 6ª com yakissoba e massas, café da manhã e 
café da tarde inclusive para aniversários, reuniões 
e confraternizações. Ligue já no 3834-8647 / 
98275-1957. Não existe nada melhor!!

Noiva Andressa de Carvalho. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente!

A A Nova Loja recebeu a nova coleção 
de vestidos de festa para casamentos e for-
maturas que está de arrepiar. Modelos super 
variados e de cores da nova estação. Estão 
maravilhosos. Confira !!

Não perca a Promoção Troca de Esta-
ção da Vitorello que está fazendo o maior 
sucesso. E não deixe de conferir a nova 
coleção Primavera/Verão com roupas super 
diferenciadas. Vá espiar!

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

Na Olimaq você encontra máquinas Reta Eletrônica Zoje ou Bruce e outras 
marcas sempre com preços imperdíveis. Essa não dá para perder. Corra!

KOSTELA DO JAPONÊS UMA 
GASTRONOMIA PERFEITA

LE LUH EVENTOS JÁ É SUCESSO EM INDAIATUBA E REGIÃO

Nada melhor que uma comidinha bem caseira, feita no 
capricho e com produtos de primeira qualidade. Arroz, feijão, 
saladas verdes, maionese, farofa, batata frita, mandioca frita e 
polenta frita, tudo acompanhado com aquela deliciosa costela 
macia com sabor impar e além de tudo à vontade. Simplesmen-
te tão gostoso que agrada a todos. Parabéns Hideki e Eliane!

Fachada

Lenira, Carlos e Fábio

Carlos, proprietário da Skala Center, com sua filhinha e sobrinho

Restaurante lotado diariamente

Não deixe 
de experimen-
tar na Casa da 
Esfiha o Filé 
Mignon ao 
molho ma-
deira, molho 
árabe à moda 
e champignon. 
Magnífico!
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Luciano, Gisela e Will

Gisela Basso nos cuidados da Marta e do Will

Equipe de cabelereiros do espaço Will Rufino Hair Stylists

Will Rufino com sua equipe sempre 
cuidando bem de seus clientes 

Will Modas participa de desfile da APAE

Adriana Pellegrino aos cuidados do Will

Moraes e Wilde proprietários da Will Modas Ernesto e Lucyane proprietários da Shoe Shop pretigiaram o evento
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Giovana Randi e Laura Molinari na viagem pedagógica a Angra dos Reis 
realizada pelos alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Objetivo

Meninos se deliciando no Pixote Lanches

Marques e Iza da Real Time em momento 
descontraido

A grande amiga e cliente Fernanda Costa e 
Vanice do Terapia da Beleza

Diretoria da ASPMI durante a festa de comemoração dos 30 anos da 
associação

Todos os alunos do Colégio Meta participantes do 1º Torneio de Robótica 
Experimental Integrado LEGO

Representantes do Colégio Rodin

Aluna Regina Amstalden, professores Luis e 
Silvia na Academia 40+

Kelli, Camila, Cleide e Oucimar comemoram neste sábado, 18 anos da 
Oucimar Areia e Caçambas
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AP02326 ED.BARIRI - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / CHUR. 
/ GAR. R$ 185.500,00

*AP02316 ED.JATOBA - AU.67m² - 2 DORM. / SALA 2 AMB. / 
COZ. / WC / AS / ED. COM CHUR.E SALÃO.  R$ 180.000,00

*AP01470 CIDADE 
NOVA - LANÇAMEN-
TO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 
DORM.(1 SUITE) / 
SALA AMPLA / COZ. 
/ WC / LAVANDERIA / 
GAR.2 VAGAS / TE-
MOS OPÇÕES PARA 
I N V E S T I D O R E S 
/  A P R O VA D O  E 
REGISTRADO / EN-
TRADA + PARCE-
LAS FINANCIADO 
PELA CAIXA / FASE 
F INAL DE ACA-
BAMENTO / 1º. AN-
DAR R$ 338.271,92 
DEMAIS ANDARES 
CONSULTE-NOS.

PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

AP02440 
ED.PLACE 
VIEW - 3 
DORM.
(SUITE) 
/ SALA / 
SACADA / 
COZ. / WC / 
AS / GAR.2 
VAGAS. R$ 
480.000,00

CA09282 TERRA MAGNA - AT.585m² AC.450m² - 3 SUITES / 4 
SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / WC / AS / EDICULA 
/ ESPAÇO GOURMET / PISCINA AQUEC. / SPA / AR COND. / 
AQUEC.SOLAR / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.500.000,00

*AP01150 
TORRES DA 
LIBERDADE 
- AU.75m² – 
TODO MOBILI-
ADO -  
2 DORM.
(SUITE) / SALA 
/ COZ.PLANEJ. 
/ ESCRITO-
RIO / WC / 
LAVANDERIA 
/ GAR. / VEN-
TILADORES 
DE TETO 
/ ED.COM 
SALÃO E 
PISCINA. R$ 
LOCAÇÃO SOB 
CONSULTA

CA09306 JARDIM UMUARAMA - AT.180m² AC.75m² - 2 DOR-
MTÓRIOS (SUITE) / SALA / COZINHA / BANHEIRO / ÁREA DE 
SERVIÇO / PORTÃO ELETRÔNICO / JD.INVERNO / GAR.2 
VAGAS. R$ 350.000,00

ST00171 CAPÃO BONITO/SP - AT.169.400m² (7 ALQUEIRES) - 
18 SUITES + 42 A SEREM FINALIZADAS / SALÃO DE JOGOS / 
RESTAURANTE / AMPLA PISCINA / VESTIÁRIOS / IDEAL PARA 
HOTEL FAZENDA E POUSADA. R$ 4.500.000,00

CASAS 

CA09351 JD.REGENTE - AT.125m² AC.100m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. 
/ WC /AS / GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00
CA09341 VISTA VERDE - AT.175m² AC.150m² - 3 DORM.(SUITE) / 2 SALAS / 
COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 420.000,00
CA09329 JD.PAULISTA II - AT.150m² AC.98m² - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. 
/ WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 297.000,00
CA09325 JD.DO VALLE II - 3 DORM.(SUITE + HIDRO + SACADA) / SALA / COZ. 
/ COPA / 3WC / AS / CHUR. / TERRAÇO AMPLO / GAR.2 VAGAS. 
R$ 450.000,00
CA08856 CENTRO - AT.161m² AC.131m² - 3 IMOVEIS COMERCIAIS - 1º: SALA 
/ DORM. / COZ. / WC - 2º: DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. - 3º: SALÃO 
COMERCIAL. R$ 425.000,00
CA09304 JD.REGINA - AT.288M² AC.213M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / 
LAVABO / COZ.PLANEJ / WC. / AS / CHUR. / GAR.  R$ 580.000,00

APARTAMENTOS

AP02408 ED.ALBATROZ - AU.208m² - 3 DORM.+ AR COND.(SUITE + CLOSET) 
/ 2 SALAS / LAVABO / ESCRITÓRIO / COZ. / COPA / WC / AS / TODO PLANEJ. 
/ GAR.3 VAGAS. R$ 850.000,00
AP02397 ED.MANGUEIRA – AU.45m² -  2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 
GAR. / ED.COM LAZER COMPLETO. R$ 250.000,00
AP02391 ED.KIOLA - AU.70m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 265.000,00
AP02345 PREMIUM RESIDENCE - AU.91m² - 2 SUITES / SALA 2 AMB. / 
SACADA GOURMET / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS / COND.COM LAZER 
COMPLETO. R$ 460.000,00

CHÁCARA

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CASAS 
COM 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 CASA COM 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 
WC / AS / VARIAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 500.000,00
*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 1.000M2 - 4 SUITES / DORM. / 
ESCRITORIO + ARM. / SALA 2 AMB. / COPA / COZ. / LAVABO / 2WC / PISCINA / 
CHUR. / SALÃO DE FESTA / ESTUDIO / CAMPO FUT. / QUADRA AREIA / CASA 
CASEIRO / CANIL / POMAR / GAR.4 VAGAS. R$ 2.500.000,00

CH01235 VALE DO SOL - AT.1.000m² AC.280m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / 
3WC / AS / AVARANDADA / CHUR. / POMAR / PISCINA(4x8) / APP / GAR. 
R$ 400.000,00

SALÕES 

SL01310 MONTE VERDE – 2 SALÕES COM AT.322M² E AC.260m² - DIVIDIDOS 
EM 2 PAVIMENTOS DE 180m² / 6WC / 2 COPAS / RECUO 6 VAGAS. 
R$ 980.000,00
SL01158 CIDADE NOVA I - AT.360m² AC.514m² - IMÓVEL INACABADO - POÇO 
/ COZ. / 5 WC / AR COND. / CHUR. / SALAO AMPLO 2 AMB. 
R$ 2.500.000,00
SL01138 JD.HUBERT - SALÃO 2 PISOS COM AT.305m² E AC.510m² MAIS 2 
COPAS E 8 WC SENDO 4 PARA DEFICIENTES.  R$ 1.350.000,00
SL01321 JD.ESPLANADA - SALÃO COM AT.310M² E AC.350M² / 4WC / 
MEZANINO (125M²) / PÉ 8m / FORRO GESSO. R$ 1.800.000,00

TERRENOS

TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 200m² / PISCINAS ADULTO 
E INFANTIL / QUADRA POLI / QUIOSQUES COM HURRASQUEIRAS / PLAY-
GROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO GOURMET / ESPAÇO FITNESS / 
PERGOLADOS / SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PARTIR DE 150m² / AMPLO LAZER 
/ AREA VERDE DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / EXCLUSIVA AREA COM-
ERCIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA
TE01446 JD.DO VALLE - TERRENO COM 650m². R$ 1.500.000,00
TE01442 JD.MARINGA - TERRENO COM 300m². R$ 175.000,00
TE01436 TERRA MAGNA - TERRENO COM 420m². R$ 260.000,00
TE01435 JD.MANTOVA - TERRENO COM 215m². R$ 150.000,00
TE01413 JD.DOS COLIBRIS - TERRENO COM 150m². R$ 120.000,00
TE01399 EUROPARK - TERRENO INDUSTRIAL COM 1.000m.² R$ 500.000,00

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 600,00 À R$ 4.500,00 – 25 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 700,00 À R$ 5.000,00 – 101 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 12.000,00 – 166 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.500,00 À R$ 15.000,00 – 28 IMÓVEIS

CA09219 HELVETIA PARK - AT.500M² AC.350M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
LAVABO / COZ. / 2 WC. / AS / 2 DESPENSA / CHUR. / OFURO / GAR.2 VAGAS 
R$ 8.000,00 + COND. + IPTU
CA08188 JD.DOS AROMAS - AT.225m² AC.196m² - 4 DORM.(2 SUITES) / 
2 SALAS / LAVABO / COZ. / WC / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 5.000,00 + 
COND. + IPTU
CA08033 TERRA MAGNA - AT.420m² AC.300m² - 4 SUÍTES(1 MASTER COM 
CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / DESPENSA / WC.EMP. / AS / 
PISCINA / CHUR. / GAR.4 VAGAS. R$ 8.000,00 + COND. + IPTU
CA09265 CIDADE NOVA - AT.300m² COMERCIAL - DORM. / 3 SALAS / LAVABO 
/ COZ. / COPA / WC / AS / EDICULA / AMPLO QUINTAL. R$ 4.500,00 + IPTU
CA09223 VL.MªHELENA - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 2WC / AS / WC 
EXT. / EDICULA / GAR.1+2 VAGAS. R$ 2.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.600,00 – 9 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 550,00 À R$ 2.600,00 – 56 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 6.000,00 – 106 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 – 2 IMÓVEIS

AP02385 ED.MAROC - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 1.900,00 + COND. + IPTU
AP01907 CIDADE NOVA - AU.120m² - 4 DORM.(2 SUÍTES) / 2 SALAS / LAVABO 
/ COZ / 3WC / AS / GAR. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU
AP01982 CIDADE NOVA - AU.84m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. 
+ ARM. / 2WC / AS / GAR. R$ 2.000,00 + COND. + IPTU
AP01960 ED.JATOBA - AU.120m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / SACADA 
/ LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / GAR.2 VAGAS. R$ 3.000,00 + COND. +  IPTU 
AP02181 ED.ATENAS - AU.188m² - MOBILIADO - 3 SUITES PLANEJ. / SALA 
3 AMB. / SACADA GOURMET / COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / GAR.3 VAGAS / 
ED.COM AREA DE LAZER COMPLETA. R$ 6.000,00 + COND. + IPTU
AP02350 PATIO ANDALUZ - AU.60M² - 2 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / 
COZ. / WC. / AS / GAR. R$ 1.700.00 + COND. + IPTU

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 30 IMÓVEIS

CH01126 MOSTEIRO DE ITAICI - AT.2.800m² AC.900m² - 4 SUITES + HIDRO 
+ ARM. + SACADA / SALA 3 AMB. COM PÉ DIREITO DUPLO / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / AS / PISCINA / CHUR. / FORNO PIZZA / QUIOSQUE / JD.INTERNO 
/ AVARANDADA / 2 EDÍCULAS (1 COM 3 COMODOS E OUTRA 2 COMODOS) 
/ GAR.6 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + IPTU

CH01124 TERRAS DE ITAICI - AT 1.000,00m² AC 422m² - 3 DORM 1 SUITE / 
SALA 2 AMB / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / 2 WC / AS / EDÍCULA / AQUEC.
SOLAR / TORNEIRA ELETRICA / CANIL / LAREIRA / BRINQUEDOTECA / 
JARDIM DE INVERNO / GAR 4 VAGAS / PISCINA / CHUR / CAMPO DE FUTE-
BOL. R$ 4.000,00 + COND. +  IPTU
CH01021 VALE DAS LARANGEIRAS - AT.5.000m² AC.700m² - 4 SUITES / 4 
SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / DESPENSA / 3WC / SUITE DE EMP. 
/ CHUR. / PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 400,00 Á R$ 6.500,00 – 129 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 40.000,00 – 146 IMÓVEIS

SL01319 CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 3 WC. R$ 6.000,00 + IPTU
SL01297 CENTRO - AT.460M² AC.1.130M² - TERREO: SALAO COM 360M² 
E 2WC - 1º E 2º PAVIMENTOS COM ESCRITÓTIOS DE 300 M² - FEITO UM 
RETROFIT OU REFORMA ATUALIZADA - ELEVADOR PARA TODOS OS 
PAVIMENTOS - 12 GAR.SUB-SOLO. R$ 40.000,00 + IPTU
SL01001 CENTRO - SALÃO COM 150m² MAIS WC / COZ. / DEPOSITO. 
R$ 5.000,00 + IPTU

SL01134 JD.PARAISO - SALÃO COM 135m² / COZ. / 2WC / AR COND. / 
PERSIANAS / GAR.8 VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

GALPÃO

GALPÃO – R$ 11,00/m² Á R$ 100.000,00 – 28 IMÓVEIS

GL00132 CAMPESTRE JOIA - AT.1.000m2 AC.800m2 - RECEPÇÃO / 3 SALAS 
/ COZ. / WC COM CHUVEIRO. R$ 7.500,00 + IPTU
GL00173 AMERICAN PARK - GALPÃO INDUSTRIAL COM AC.5.157,00m² / 
ESCRITORIO / LOBBY / REFEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. / VESTIARIO 
/ GUARITA / DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU
GL00147 CALDEIRA - AT.5.955m2 AC.4.046m2 - RECEPÇÃO / ESCRITÓRIOS 
/ REFEITÓRIO / AMBULATÓRIO / VESTIARIOS / RECUO / PÉ 12m. R$ 18,00 
/ m2 + IPTU
GL00157 TOMBADOURO - GALPÃO DE AT.1.535m² E AU.1.250m² COM AREA 
COMUM 285m² E 1 DOCA / COND.COM AREA LAZER + RESTAURANTE + 
SEG.24hr. R$ 12,00 / m².  

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 25.000,00 – 33 IMÓVEIS

CADERNO DE NEGÓCIOS
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LOCAÇÃOVENDA

CA01230- Itaici: Casa com acabamento alto 
padrão em condomínio fechado. Com 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada, área de serviço e churrasqueira. 
Garagem para 03 carros. R$ 520.000,00.

AP00253- Torres da Liberdade: Apartamento com 
excelente acabamento e móveis planejados em cond. 
fechado, com varanda e área de lazer completa. 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha, 
lavanderia. R$ 1.800,00.

CA01212- Jardim Regina: Casa com excelente acaba-
mento em porcelanato, com 03 suítes, lavabo, hidro, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, despensa, edícula, 
lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. 
R$ 605.000,00.

CA01172- Vila Suíça: Casa com acabamento em 
porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala tv e jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 
02 carros. R$ 3.000,00.

Casa Locação:

CA01176- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. R$ 850,00
CA01177- Jardim do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, varanda, cozinha e lavanderia. Garagem para 
01 moto. R$ 1.250,00.
CA01104-Portal do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 02 carros. 
R$ 1.350,00.
CA01196- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 1.375,00.
CA01170- Jardim do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 02 
carros. R$ 1.450,00.
CA00518- Vila das Palmeiras: 02 dormitórios sendo 1 suíte, sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia. Garagem 
para 02 carros. Área de lazer no condomínio com Piscina e Churrasqueira. R$ 1.300,00.
CA00800- Residencial Guarantãs: Sobrado em condomínio com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. 
Área de lazer completa. Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00.
CA00803- Parque Boa Esperança: Casa com móveis planejados 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço. R$ 2.500,00.

Apartamentos Locação:

AP00155- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. 
R$ 850,00.
AP00288- Jardim Sevilha: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha, área de serviço e lavanderia. R$ 850,00.
AP00502- Jardim América: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. R$ 900,00.
AP00107- Jardim América: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia. R$ 1.000,00.
AP00469- Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, lavanderia e portaria 24 
horas. R$ 1.100,00.
AP00520- Centro: Apartamento amplo com 03 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.100,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 
01 carro. R$ 1.300,00.
AP00505- São Tomaz Aquino: Apartamento com móveis planejados, 02 dormitórios, sala 02 ambientes, lavanderia. R$ 
1.350,00.
AP00497- Centro: Apartamento novo com 02 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Área de lazer com piscina e salão 
de festa. Garagem para 01 carro. R$1.350,00.
AP00477- Centro: Apartamento com móveis planejados, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. R$ 1.500,00.

Salas locação:

SA00071- Centro: Sala Comercial em ótima localização, com 37 m². R$ 1.000,00.
SA00073- Jardim Alice: Sala comercial com 97 m² e W.C. R$ 800,00.

Salão locação:

SL00128- Jardim Patrícia: Salão comercial com 45 m² em ótima localização. R$ 1.500,00.
SL00125- Centro: Salão comercial com 50 m² no centro da cidade. R$ 1.200,00.
SL00117- Jardim Regina: Salão amplo comercial com 600 m². R$ 15.000,00.
SL00039- Vila Vitória: Salão com 80 m² localizado em avenida. R$ 3.000,00.

Chácara Locação:

CH00144- Alto da Bela Vista: Chácara com ampla área verde, casa com 02 dormitórios, sala, cozinha. R$ 2.100,00.
CH00140- Monte Mor: Chácara com 06 dormitórios sendo 05 suítes, sala, cozinha. Área de lazer com piscina, campo e 
churrasqueira. Garagem para 16 vagas. R$ 2.500,00.
CH00133- Itaici: Chácara em condomínio fechado com portaria 24 horas. Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
jantar e estar, cozinha. Garagem para 06 carros. R$ 2.800,00.
CH00113- Mato Dentro: Chácara com 03 dormitórios sendo 01 suíte, lavabo, sala jantar e estar, cozinha planejada, lavan-
deria. Alarme, ar condicionado, tv a cabo, lareira, portão eletrônico. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 3.000,00.

Casas Venda:

CA01128- Jardim Paulista: Casa com 01 dormitório, cozinha e W.C. Terreno com 150 m² de área. R$ 195.000,00.
CA01152- Cidade Jardim: Casa com 02 dormitórios, sala de estar, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 270.000,00.
CA01218- Jardim Alice: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia. R$ 297.000,00.
CA00940- Carlos Aldrovandi: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha planejada. Garagem 
para 02 carros. R$ 280.000,00.
CA01193- Jardim dos Colibris: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 
carros. R$ 290.000,00.
CA01203- Jardim Itamaracá: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha, copa e lavanderia. 
Garagem para 02 carros. R$ 300.000,00.
CA01139- Jardim Itamaracá: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, despensa, lavanderia e churras-
queira. Garagem para 06 carros. R$ 318.000,00.
CA01235- Jardim Portal do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, edícula e churrasqueira. 
Portão eletrônico. Garagem para 02 carros. R$ 320.000,00.
CA01155- Jardim Pau Preto: Casa em construção em porcelanato, com entrega prevista para Dezembro. Com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 330.000,00.
CA01143- Jardim América: Acabamento em porcelanato, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e 
churrasqueira. Garagem coberta para 02 carros. R$ 385.000,00.

Apartamentos Venda:

AP00488- Jardim Morumbi: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e portaria 24 horas. R$ 
145.000,00.
AP00491-Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada. R$ 195.000,00.
AP00504- Vila Furlan: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha planejada, lavanderia. Garagem para 01 carro. 
R$ 207.000,00. Aceita Financiamento.
AP00457- Spazio Illuminare: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de serviço. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, sala de ginástica, salão de festas e jogos. R$ 210.000,00.
AP00431- Edifício Sirmione: Apartamento com móveis planejados, geladeira, micro-ondas, sofá, tv, tudo novo sem 
uso. R$ 238.000,00.
AP00368- Grand Ville: Apartamento novo com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia 
e portaria 24 horas. Área de lazer completa. R$ 275.000,00.
AP00448- Residencial do Bosque: Apartamento novo em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar 
e estar, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 298.000,00.

Terrenos Venda:

TE00433- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 150,60 m². R$ 120.000,00.
TE00483- Terreno Jardim do Vale: Terreno com 125 m² .  R$ 150.000,00.
TE00496- Terreno Residencial Indaia: Terreno em condomínio fechado com 200m², área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 164.000,00.
TE00477- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 255 m², aceita permuta! Ótima oportunidade. R$ 191.000,00.
TE00339- Alto de Itaici: Terreno em condomínio fechado com 313,14 m², com ótima infraestrutura. R$ 196.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas, poço artesiano, 
lago de pesca e pista ecológica. R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!

Chácaras Venda:

CH00151- Maragatas: Chácara com edícula 30 m² com 01 cômodo e banheiro.  Área para construção: 5080 m². Energia 
Trifásica subterrânea, fossa e canil. R$ 350.000,00.
CH00149- Vale do Sol: Chácara com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada e 
lavanderia. Poço, fossa. Aceita Financiamento. R$ 477.000,00.
CH00110- Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar com varanda, cozinha 
planejada e lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 vagas. R$ 520.000,00.
CH00147- Recanto Campestre de Viracopos: Linda chácara, com ampla área verde, com 1500 m² de área e 180 m² 
de construção, casa com 01 dormitório, sala, cozinha. R$ 636.000,00.
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AP0605 - 150 M² - ED. PIAZZA TREVISO
4 DORM., SENDO 2 STS., SALA 3 AMB., BHº SOCIAL, COZ. 
E DESP. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 780.000,00*

CH0061 - 1000 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
 3 DORM., SENDO 2 STS. (1 MASTER), 3 SALAS, LAREIRA, COZ., DESP., 
ÁREA DE SERV., VARANDA, CHURRASQ., PISC., 7 VG.  R$ 900.000,00

CA0588 - 150 M² - COND. MONTREAL RESIDENCE
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, BHº SOCIAL, COZ., QUIN-
TAL, CHURRASQ., 2 VG. R$ 440.000,00*

AP0600 - 62 M² - COND. VILLAGIO DI TOSCANA
2 DORM. C/ ARM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº 
SOCIAL, VARANDA, COZ. PLANEJ., 1 VG. R$ 285.000,00

CA0587 - 352 M² - COND. ALTOS DE ITAICI
3 STS., SALA 2 AMB., LAVABO, COZ., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, CHURRASQ., 4 VG. R$ 750.000,00

SO0428 - 300 M² - COND. ALTO DE ITAICI
P. SUP.: 3 DORM., SENDO 1 ST. MASTER, BHº SOCIAL, 2 SALAS. 
P. INF.: SALA 2 AMB., ESCRIT., LAVABO, COZ. PLANEJ., DESP., 
ESPAÇO GOURMET, PISC., BHº EXT., 4 VG. R$ 790.000,00

APARTAMENTOS

CHÁCARA

SOBRADO

CASAS

SALÕES

SL0038 - 225,67 m² - AV. CONCEIÇÃO
FRENTE: SALÃO 225,67 m². FUNDO: CASA C/ 3 DORM., SALA, 2 BHºS 
SOCIAIS, SALA, COZ., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 3.000,00 + IPTU

SL0048 - 100 m² - CIDADE NOVA I
SALÃO COMERCIAL NOVO - 2 BHºS SOCIAIS E ESTACIONAMENTO. 
R$ 1.700,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0531 - 69,89 m² - COND. SAN PIETRO
2 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ., ÁREA DE 
SERV., 1 VG. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU

AP0594 - 87 m² - COND. LUCCA
2 DORM. C/ ARM., SALA, VARANDA, BHº SOCIAL, COZ. C/ ARM., 
ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.400,00 + Cond. + IPTU

AP0177 - 62 m² - COND. SPAZIO ILLUMINARE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., SACADA, 
COZ. C/ GABINETE, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU

AP0139 - 40,40 m² - COND. SEVILHA
1 DORM., SALA, SACADA, BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE SERV., 1 
VG. R$ 1.100,00 + Cond. + IPTU

AP0578 - 47 m² - COND. MURICI
2 DORM., SALA, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 
950,00 + Cond. + IPTU

CASAS

CA0372 - 450 m² - COND. SANTA RITA
3 STS. C/ ARM., SALA, VARANDA, COZ. PLANEJ., DESP., ÁREA 
DE SERVIÇO., DORMITÓRIO E BANHEIRO EXTERNO, 4 VG. R$ 
4.400,00 + Cond. + IPTU

CA0568 - 125 m² - JD. SANTA RITA
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 1.400,00 + IPTU

SOBRADO 

SO0382 - 130 m² - COND. PQ. DOS GUARANTÃS 
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, 
SALA 2 AMBIENTES, COZINHA COM GABINETE, DESPENSA, 
ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, CHURRASQ., 4 VG. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU

CHÁCARA 

CH0108 - 400 m² - INTERNACIONAL DE VIRACOPOS 
P. SUP.: 2 STS. C/ ARM., CAMA E VARANDA. - P. INF.: 2 DORM., 
SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ., COPA C/ MESA, 
DESP., CANIL., POÇO, VARANDA, CHURRASQ., BHº EXT. R$ 
2.300,00 + IPTU
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Spazio Illuminare – cober-
tura (Duplex), 03 dorm., R$ 
320.000,00 
Place View – 02 dorm., sala 
2 ambientes, coz., lavanderia, 
WC social, sacada gourmet, 
02 vagas garagem, área de 
lazer, piscina, churr., salão 
de festa. – de R$ 415.000,00 
Village  Azalleia – Terreo -03 
dorm, sala, coz, WC, área de 
serv, 01 vaga garag. Coberta 
– R$ 230.000,00
Village  Azalleia – 1° andar 
– 03 dorm, sala, coz c/ gabi-
netes e armários embutidos, 
WC com blindex gabinete e 
armarios, área de serv., 01 
vaga garag. Coberta – R$ 
230.000,00.
Villagio DÁmore – 92,26m² - 
03 dorm. (01 suite), sala dois 
ambientes, cozinha ameri-
cana com armários, lavan-
deria com armários, WC c/
gabinetes e BOX, garagem 
coberta – R$ 375.000,00

CASAS:

Res. Delega (Salto) - 02 
dorm.,  sala, cozinha ameri-
cana, WC, lavanderia, quin-
tal. - R$ 200.000,00
Jd. Colonial - Sobrado (Em 
fase de construção) - 03 
dorm. Sala 02 ambientes, 
cozinha americana, Solariun 
– R$ 170.000,00 (saldo a 
financiar R$ 100.000,00)
Jd. Morada do Sol – 02 
dorm., sala, cozinha, WC, 
garagem, lavanderia (ótima 
localização) - R$ 230.000,00
Jd. Itamaraca – 02 dorm., 
sala,  coz. ,  lavander ia, 
quintal ,  garagem – R$ 
280.000,00
Jd. Europa – Sobrados 
(residencial com portar-
ia) – 03 dorm., sala, la-
vabo, cozinha, espaço 
gourmet, quintal, garagem. 
– de R$ 480.000,00 a R$ 
700.000,00.
Cond. Vista verde – Sob-
rado – R$ 580.000,00

Jd. Pau Preto - 125 mts 
a construção 150 mts, 03 
dorm, sacada, sala dois 
ambientes, área de chur-
rasqueira, vaga para dois 
carros, edícula nos fundos. 
- R$ 490.0000,00.
J. do Vale - 03 dorm., sala 
dois ambientes, garagem, 
cozinha e AS.  Churrasquei-
ra. - R$ 400.000,00
Sobrado em fase final de 
construção - 125 mts - 03 
dormitórios  sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, garagem 
coberta para um carro e mais 
um descoberta, cozinha, área 
de serviço coberta, área gour-
met.- R$ 390.000,00 aceita 
financiamento.

CASAS EM CONDO

Jd. Europa – Sobrados (res-
idencial com portaria) – 03 
dorm., sala, lavabo, cozinha, 
espaço gourmet, quintal, ga-
ragem. – de R$ 480.000,00 
a R$ 700.000,00.

Helvétia Park 1 – Sobrado 
- Terreno 490 m² - Área 
construida 315 m² - 03 
suítes, 01 master c/hidro, 
com sacadas f ronta l  e 
fundos/escri tório/meza-
nino em L, c/ pé direito 
duplo/ infraestrutura para 
Ar Condicionado/Aquece-
dor Solar,  Salas de TV/
Jantar/Estar , Cozinha/
Área Serviço/Dependência 
Empregada/Área Gourmet, 
Garagem 04 carros/Piscina 
com  infraestrutura para 
aquecimento/Paisagismo 
etc.., (acabamento:-  Es-
quadrias/Corrimões/Guar-
da corpos em alumínio/
Bancadas suítes/escada 
vazada em mármore trav-
ertino/Porcelanato polido 
/fosco em todo sobrado 
etc..) R$ 1.650.000,00
Montreal Residence  – 
Sobrado -Terreno 175 m² 
- Área construida 180 m 
-  03 suítes, com sacadas 
frontal e fundos/sala de 

TV/Aquecedor Solar, Salas 
de Jantar/Estar , Cozinha/
Área Serviço / Despejo/
Área Gourmet, Garagem 
03 carros / Jardim  etc.., 
(Acabamento:-  Esquad-
rias em alumínio/Banca-
das suítes/escada  em 
mármore travertino/Por-
celanato polido /fosco em 
todo sobrado etc. . )  R$ 
640.000,00

CHACARAS:

Lagos do Shanadu  – 
5.200m² - 03 dorm., sala 02 
ambientes, cozinha, WC, 
espaço gourmet, piscina, 
pomar, casa de caseiro. R$ 
950.000,00
M o s t e i r o  d e  I t a i c i  – 
2.000m² - 04 dorm., sala 
ampla ,  coz inha ,  home 
Of f i ce ,  l avabo ,  l avan -
d e r i a ,  c h u r r a s q u e i r a , 
sauna, piscina, quadra 
gramada e cercada. – R$ 
750.000,00

04B

CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA
LOCAÇÃO - 3835-3382 / 3834-7757 / 3834-3997 / 7827-4112 

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

CASAS

R$ 600,00 - JD Morada Do Sol   (Kitnets)  - 1 Dormitorio, 1 WC.
R$ 750,00 - Morada Do Sol (Kitnets) - 1 Dormitorio, 1 Cozinha, Area de Serviço.
R$ 750,00 - Portal do Sol - 1 Dormitorio, 1 WC, 1 Cozinha, 1 Garagem. 
R$ 800,00 - Costa e Silva - 1 Dormitorio, 1 sala, 1 Cozinha, 1 Garagem Moto
R$ 850,00 - Morada Da Sol - 1 Dormitorio, 1 WC, 1 Cozinha, 1 Garagem. 
R$ 900,00 - Nova indaia - 1 dormitorio, sacada, 1 WC, sala, cozinha, 
R$ 950,00 - Morada Do Sol - 2 dormitorios, sala, WC, cozinha, area de serviço, garagem.
R$ 950,00 - JD Panorama Salto - 2 Dorm, sala, WC, cozinha area livre, garagem, 
portão eletronico.
R$ 990,00 - Morada do Sol - 3 dormi, sala, cozinha, sacada, banheiro, area 
de serviço.
R$ 1.000,00 - Morada Do Sol - 2 dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço, 
quintal,garagem moto.
R$ 1.000,00 - Chacara do Trevo - 2 Dormi, 1 Wc , cozinha, garagem, quintal,sala.
R$ 1.100,00 - Morada Do Sol - 2 dormi, 1 WC, sacada, sala, cozinha, area livre, 
garagem, area de serviço.
R$ 1.100,00 - JD Paulista - 2 Domi, sala, banheiro, cozinha, Garagem.
R$ 1.200,00 - Pq das Nações - 3 Dormi, sala, cozinha, banheiro, area de 
serviço,Garagem ( Moto)
R$ 1.200,00 – Cecap - 2 Dormi, 1 Suite, 1 banheiro, sala, Cozinha, copa, Area 
livre, garagem (2) quintal.
R$ 1.300,00 - JD Colonial - 2 Domi, 1 Banheiro, sala, cozinha, area livre, ga-
ragem, quintal.
R$ 1.300,00 - Morada Do Sol - 3 dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, 2 Garagens, 
area de serviço, quintal, portão eletronico. 
R$ 1.400,00 - Morada Do Sol - 2 Dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço, 
garagem, churrasqueira, quintal.
R$ 1.400,00 - JD Pau Preto - 2 Dormi, 1 banheiro, sala, coziha, area livre, gara-
gens, quintal, + 2 comodos no fundo.
R$ 1.500,00 - Morada Do Sol - 2 Dormi, 1 Suite, banheiro, sala, cozinha, 
Garagem(Grande) area de serviço.
R$ 1.500,00 - JD Marina - 3 dormi, banheiro, sala, cozinha, area de serviço, rea 
livre, 4 Garagens, quintal, casa antiga
R$ 1.500,00 - Itaici - 3 Dormi, sala 2 ambientes, area de serviço, despensa, area 
livre, garagem, piscina.
R$ 1.500,00 - Nair maria, Salto - 3 Domi, banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 
garagens, area de serviço, despensa, quintal.
R$ 1.500,00 - JD Renata - 3 dormi, 1 suite, banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 
garagens, area de serviço, quintal.

R$ 1.650,00 - JD Eldorado - 3 dormi, 1 suite, 2 banheiros, sala, cozinha, area livre, 
2 garagens, churrasqueira, quinta, cerca eletrica.
R$ 1.800,00 - Mosteiro de Itaici - 2 dormi, area livre, garagem, quarto.
R$ 1.800,00 - Vila Rubens - 3 Dormi, 1 suite, sala, cozinha, 2 Garagens.
R$ 1.800,00 - Pau Preto - 3 Dormi, 2 banheiro, sala, cozinha, area livre, 3 Garagem, 
Quintal, edicula.
R$ 2.000,00 - JD Aquarius - 3 Domi, 1 suite, 1 banheiro, sala, cozinha, area livre, 
2 garagens, area de serviço, quintal.
R$ 2.000,00 - Morada Do Sol - 2 dormi,1 suite, sacada, banheiro, sala, cozinha, 
area livre, 3 garagens, quintal.
R$ 2.200,00 - Vila Almeida - 3 dormi, 1 suite, banheiro, sala, cozinha, area livre, 
10 Garagens, area de serviço.
R$ 2.300,00 - Morada Do Sol - 3 dormi, 1 suite, sacada, banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha ( Planejada) Area livre, 4 Garagens, area de serviço, despensa, quintal, 
cerca eletrica, portão eletronico, churrasqueira, varanda.
R$ 2.500,00 - Pq Boa Esperança - 3 Dormi, 1 suite, 1 sala 2 ambientes, cozinha, 
copa, area livre, 4 garagens, area de serviço, 1 dormi de emprega.
R$ 2.500,00 - Condominio Vilagio de Itaici - 3 dormi,1 suite, banheiro, sala, cozinha, 
area livre, 2 garagens, despensa, cerca eletrica, portão eletronico.
R$ 2.800,00 - Moacir Arruda - 3 Dormi, 1 suite, sacada, 2 banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha, copa, area livre, 4 garagens, despensa, quintal, cerca eletrica.
R$ 3.000,00 - Cecap 1 - 3 Dormi, sala, cozinha, 2 garagens, area de serviço, quin-
tal. 
R$ 3.000,00 - Cidade Nova - 2 dormi, 1 suite, banheiro, cozinha, copa, rea livre, 3 
garagens, despensa, quintal, edicula. 
R$ 3.400,00 - Esplanada 1 - 4 dormi, banheiro, area de serviço, cozinha, area de 
luz, 2 garagens, quintal. 
R$ 3.500,00 - Monte Verde - 3 Dormi, 1 suite, sacada, sala de jantar, sala, cozinha, 6 
garagens, quintal, cerca eletrica, portão eletronico, piscina, churrasqueira. 
R$ 3.500,00 - Itaici - 3 dormi, 3 suites, sala, sala de estar, cozinha, copa, 2 garagens, 
churrasqueiras. 
R$ 4.000,00 - Alto da Bela vista - 4 dormi, suite, sacada, banheiro sala 2 ambientes, 
2 sala, cozinha, garagem, piscina, churrasqueira.
R$ 5.000,00 - Cidade nova - 4 dormi, 1 suite, hidro, lavabo, 2 banheiro, sala de 
jantar, sala, sala de estar, cozinha, area livre, 4 garagens, area de serviço, despensa, 
quintal, churrasqueira quintal. 
R$ 6.500,00 - Cidade nova - 4 dormi, 2 suites, sacad, 3 banheiros, 3 sala de estar, 
sala, cozinha, copa, area livre, 4 garagens, area de serviço, despensa, quintal, cerca 
eletrica, portão eletronico, escritorio, churrasqueira, varanda. 
R$ 7.000,00 - Cidade Nova - 4 dormi, 3 banheiros, 2 sala, 1 cozinha, 15 garagens, 
area de serviço, quintal.

R$ 700,00 - Morada Do Sol - Are Total 40M² 2 WC
R$ 900,00 - Vila Brizola - Area Total 50m² 1 WC
R$ 1.000,00 - Morda Do Sol - Area Total 70M² 1 WC
R$ 1.000,00 - JD Adriana - Area Util 30M²  1 WC.
R$ 1.300,00 - Vila Georgina - Area Total 50m² 1 WC.
 R$ 1.600,00 - Sta Cruz - Area Util 65M² 2 WC, Cozinha.
R$ 1.700,00 - Jd Regina - Area Total 120M²
R$ 2.000,00 - JD Paulista - Area Total 196M² 2 WC.
R$ 2.500,00 - Morada Do Sol - Area Total 130M² 2 WC.
R$ 3.000,00 - Maria Helena - Area Total 125M² 2 WC.
R$ 3.500,00 – Destrito - Area Total 300M² 4 Wc.
R$ 8.000,00 - Morada Do Sol - Area Total 250M².
R$30.000.00 – Distrito - Area Total 5 Mil M².

Apartamento 

R$ 780,00 – Cecap - 2 Dormi, sacada, banheiro, rea de serviço, cozinha, 
area livre, 1 garagem. 
R$ 800,00 - Mirim 2 - 2 Dormi, sala, cozinha, 1 garagem.
R$ 850,00 - Morada Do Sol - 1 Dormi, sala, cozinha, Garagem.
R$ 950,00 - Portal do Sol - 2 Dormi, banheiro, sala, cozinha, area de 
serviço.
R$1.200,00 - Morumbi Mirin 2 - 2 dormi, sala, cozinha, garagem.
R$1.400,00 - Pq São Lourenco - 3 Dormi,sacada, 2 banheiro, sala 2 am-
bientes,  area de serviço, despensa, rea livre, garagem, cozinha, piscina.
R$1.500,00 - JD São Paulo - 3 dormi, suite, sacada, 3 banheiros, sala, 
cozinha, area de serviço, area livre 2 garagens.
R$1.500,00 - JD Aquarius - 2 Dormi, suite, sacada, banheiro,sala, coz-
inha, area de serviço, garagem.  
R$2.000,00 - Centro - 3 Dormi, 1 suite, sacada, 2 banheiros, sala, cozinha,  
garagem. 
R$2.000,00 - Cidade nova - 3 dormi, suite , sacada, banheiro, sala , sala 
de estar, garagem. 
R$2.000,00 – Centro - 3 dormi, suite, banheiro, sala, sala de estar, lavabo, 
cozinha, copa, despensa, 2 garagens.
R$2.500,00 – Cecap - 3 dormi, casada, banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha, area de serviço, 2 garagens.

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

VENDAS - 3834-7757 / 3834-3997 / 3318-3000 / 3834-4254 

CASAS RESIDENCIAIS SALAS E SALÕES

APARTAMENTOS

Jd. Regente – 305m² (es-
quina) – topografia boa. 
– R$ 240.000,00.
Jd. Santorini – 150m² - 
R$ 120.000,00 – aceita 
veiculo ate o valor de R$ 
30.000,00.
Buru – 1200m² - sem 
escritura – ótima localiza-
ção, prox. Fabrica Jhonn 
Deere,  R$ 135.000,00.
Divisa Indaiatuba/Monte 
Mor  – 1.000² -  futuro 
loteamento, boa topogra-
fia – R$ 85.000,00.
Jd. Do Imperio – 150m² 
- (Cond. Vila de Itu) – 
ót ima topograf ia – R$ 
122.000,00.

AREAS:

Chacaras Itaborai 
(prox. Fazenda da Grama) 
– área de 40.000m² - R$ 
3.000.000,00.

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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Condominio Jatoba apartamento no 
centro da cidade com 3 dormitórios sendo 
uma suíte com closet, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, wc social, lavanderia,
varanda, garagem para 2 autos coberta.

R$3.500Referência: AP00026

ÓTIMO APARTAMENTO COM 2 DORMI-
TÓRIOS, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, 

GARAGEM PARA UM AUTO,
R$212.000,00. Referência: AP00036

Jardim Marina casa próximo ao centro 
3 dorm ,1 suíte, wc, cozinha americana 
,as, churrasqueira coberta ,sala ampla,

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

APARTAMENTO COM 3 DORMI-
TÓRIOS SENDO UMA SUITE, 2 
DORMITÓRIOS PLANEJADOS, 

SALA, COZINHA PLANEJADA, WC 
SOCIAL, 2 VAGAS DE GARAGEM, 

ESPAÇO GOURMET. 
R$ 480.000,00. Referência: AP00040

OTIMO SALAO CPMERCIAL BEM 
LOCALIZADO NO JD MORADA DO 
SOL COM 90M2AC CO 2 WC EES-
TACIONAMENTO PARA 2 AUTOS.
R$1.500,00 Referência: SL00012

OPORTUNIDADE CASA
2 DORMITORIO, SALA, 

WC, COZINHA, QUNTAL, 
GARRAGEM COBERTA 

PARA 2 AUTO. VALOR SOBRE 
CONSULTA. Referência: CA00085

OTIMO SALÂO COMERCIAL 
COM 100M2 AC 2WC E ESTA-

CIONAMENTO PARA 4 AUTOS.
R$1.800,00. Referência: SL00013

SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO COM 2 WC E COZINHA. R$ 

2.200,00 Referência: SL00011

Cidade de Salto otimo sobrado com 
3 dorm msendo 1 suíte , wc ,sala , 

cozinha ,vaga para 2 autos coberta . 
R$1.300,00 referência: CA00124

Condòminio Victoria 3dorm,1sùite,coz
inha,wc,sala,vaga para 1 auto. Àrea de 

lazer com piscina, churrasqueira,
quadra esportiva, portaria 24horas. 

R$380.000,00 Referência: AP00032

Casa em Otima Localizaçâo sendo 
3 comodos de fundo 1dorm ,wc , sala 

,cozinha, AS. R$800,00 + IPTU. 
Referência: CA00123

Excelente casa comercial com 
180,00mts no centro com 3 dormitórios 

com armários, sala, cozinha 
planejada, wc, quintal, edícula, 

garagem para 2 carros. R$ 3.000,00. 
Referência: CA00119

Centro Opartunidade otima localiza-
çâo casa terrio total de araea AC 90M 
com: 2 dormitorio, 2 wc, cozinha, sala, 
R$220.000,00. Referência: CA00108

Altos da Bela Vista Condominio Fechado 
Terra Nobre - sobrado novo com acab. de 
primeira: 4 suite, wc, lavabo, cozinha toda 
planejada, as, copa, sala dois ambientes, 

área de lazer com churr.,vaga para três auto.
R$1.200.000,00 Referência: CA00105

Sobrado em localização previlegiada 
com 4 dormitórios sendo uma suite, sala, 

copa, cozinha planejada,despensa, 
quintal com churrasqueira e forno, 

garagem para 2 autos. R$ 3.300,00 
Referência: CA00076

Apartamento com 2 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, garagem 

para um auto, R$265.000,00 
Referência: AP00037

EXCELENTE LANÇAMENTO CHÁ-
CARA EM MONTE MOR COM 1000 

METROS, ÓTIMA TOPOGRAFIA.
R$75.000,00 Referência: TE00008

Bairro Nobre Jd. Esplanada, c/ 4D. 2 stes, 
sendo 1 suíte máster c/ closet, hidro, armários 
e sala íntima, sala 2 amb., coz. planej., jd. de 
inverno, varanda, churr., árvores frutíferas, 

gar. p/ 4 autos. R$1.200.000,00 (venda) R$ 
4.500,00 (locação). Referência: ca00120

Apartamento com 3 dormitórios todos 
planejados sendo uma suite, sala, 

cozinha planejada, wc social, avanderia, 
garagem para um auto. R$ 2.000,00 

Referência: AP00035

Carlos Aldrovandi casa com três como-
das acabados nos fundos sendo um dor-
mitorio, wc, as, cozinha, na frente projeto 

para um sobrado com 2 dormitorio,
wc, sala,cozinha,garagem - R$210.000,00 

Referência: CA00086

Jardim Esplanada II casa nova 
AC190M com acabamento de pri-
meira sendo 3 suítes, wc, lavabo, 
cozinha, copa, sala ampla, gara-
gem para 3 autos R$680.000,00 

Referência: CA00104

AVENIDA ÁRIO BARNABÉ, 
SALÃO COMERCIAL COM AC 183M

COM MEZANINO ,2WC,,COZINHA, AS,
ESTACIONAMENTO PARA 4 AUTOS - 

R$.5000,00. Referência: SL00002

ECELENTE SALÃO 
COMERCIAL COM 

MEZANINO, AS, 2 WC, 
R$2.500,00 

Referência: SL00008

SL00011 SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO COM 2 WC E COZINHA. R$ 2.200,00
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO

CASAS

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, COZ, WC, 
LAVAN, 01 VAGA DESCOBERTA. RUA DOMACIR 
STOCCO JR. 871 R$950,00+ IPTU 

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 - CASA DE 
FUNDO (SOBRADO) 1D, COZ, WC, LAV E VAGA 
P/ MOTO. R$ 700,00 (IPTU E ÁGUA INCLUSOS)

JD SANTA CRUZ – CA02607 - 02 DOR, SALA, 
COZ, A.S E 01 VAGA. R$ 800,00 + IPTU

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA – 
CA02616 - 01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, 
QUINTAL SEPARADO. R$880,00 (IPTU INCLUSO)

JD. SÃO PAULO – CA01971 - 01 DOR, SALA, 
COPA, COZ, WC, A.S. E VAGA. R$ 990,00+IPTU

JD ALICE- CA02560 - 03 DOR(SUÍTE),SALA,CO-
Z,LAVAN E 02 VAGAS. R$ 1.150,00 + IPTU

V. M. HELENA – CA02630 - 3D (1 SUITE), SALA, 
COZ, WC, AS. E 2 VAGAS. R$ 1.500,00+IPTU

JD PANORAMA – CA02559 - SOBRADO: 3D (1 
STE), SALA 2 AMB, ESCRIT., LAVA, COZ, LAVAN, 
CHUR E 03 VAGAS. R$3.000,00 + COND + IPTU 

APARTAMENTO 

CENTRO – AP0154 - KITNET MOBILIADA C/ 
VAGA. R$600,00 + COND + IPTU 

V. MARIA HELENA – CA1381 - 01 DOR, COZ, 
WC E SEM GARAGEM. RUA CAIAPÓ Nº37. 
R$700,00+IPTU 

CENTRO- SL00273 - SALÃO COMERCIAL 
DE 26M²,  BANHEIRO E 02 COMODOS. 
R$1.500,00+IPTU

VILA SUIÇA – CA02567 - 3D (1SUÍTE C/ HIDRO), 
AMPLA SALA, COPA, COZ, AS, FUNDOS (2D, WC) 
C/ CHUR, QUINTAL E 02 VAGAS. RUA JOARACY 
MARIANO DE BARROS, 92. R$ 2.000,00 + IPTU 

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) 
ANO 2013 - COMPLETA, 14 LUGARES, 
LICENCIADA, IPVA. NEGOCIA. TROCA: 

MAIOR OU MENOR VALOR. 
(19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA 

DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

SALAS 

SALA COMERCIAL CENTRO – SL0155 - 20m² 
C/ WC R$ 600,00+ COND. + IPTU

JD. MORADA DO SOL – SL00266 - SALA 
COMERCIAL C/ 40M² E WC. R$700,00 +IPTU

SALÃO V. FURLAN – SL00235 - SALÃO 
COMERCIAL DE 80m² C/ 02 WC. R$ 900,00 
+ IPTU

SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252 - 
25M²C/ WC. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

V. TODOS OS SANTOS – SL00243 - RECEP-
ÇÃO C/ SALA DE ESPERA, 02 SALAS, COPA 
E WC. R$1.700,00+IPTU 

JD. POMPEIA – SL00272 - SALA COMERCIAL 
C/ 40M², WC E 01 VAGA. R$2.000,00+CON-
D+IPTU 

CENTRO – AP0630 - KITNET, COZ PLAN, 
AR CONDICIONADO C/ VAGA. R$600,00 + 
COND + IPTU 

JD. ALICE – AP00583 - 02 DOR, SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 01 VAGA. R$ 900,00 + COND + IPTU

CIDADE NOVA – AP00620 - 02 DOR, SALA, COZ 
E WC. R$1.000,00 + COND + IPTU

JD CALIFORNIA –AP00617 - 03 DOR(01 SUITE), 
SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$1.000,00 
+ IPTU

ITAICI – AP00629 - 03 DOR, SALA, COZ, WC E 
01 VAGA. R$1.200,00 + COND + IPTU 

VILA AURORA – AP00611 - 01DOR C/ ARM, 
SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA R$ 1.300,00 
+ COND + IPTU

CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, 
WC, COZ, LAV E 01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND

JD. POMPEIA – AP00618 - 02 DORMITÓRIOS 
(01 SUITE), COZINHA PLANEJADA, 01 WC, 
SALA E 01 VAGA DESCOBERTA. R$ 1.750,00 
+ COND + IPTU 

TERRENO ALUGA

TERRENO – TR00718 - TERRENO PLANO EM 
RUA MOVIMENTADA PROXIMO DA RUA DOS 
INDAIA. R$550,00
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CA00953 - Cond. Fech. de Alto Padrão - Linda Casa, acab. 
em porcelanato e mármore nas escadas, aquec. solar, 4 

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

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro 
R$ 1.000,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e cozinha, 
prox a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo Comercial c/ 
Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada - AU: 
40m² c/ wc, estacionamento R$ 2.250,00 + Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 
200m² - fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 
+ Iptu

CHÁCARA

CH00104 – Valle do Sol - AT: 1.000m² - 4dorm, sala 3 amb, wc social, 
cozinha, lareira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de pizza, garagem 
R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de 
Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, 
garagem, salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - 1dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 950,00 + Iptu
CA00451 – Moradas de Itaici – Cond. Fechado – Área de Lazer e 
Portaria 24hs – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, quintal .R$ 
1.350,00 + Cond + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 
carro .R$ 1.300,00(incluso Iptu, Água e Luz)
CA01003 – Jd. Regente – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz c/ gabinete, wc, lavand, gar. coberta 2 carros R$ 
1.500,00 + Iptu
CA00930 – Cidade Jardim – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, edídula Assobradada, wc externo, área p/ 
churrasq R$ 1.700,00 + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem R$ 
1.800,00 + Cond. + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, garagem, 
área de lazer completa, segurança 24 hs R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, coz americana, churrasqueira c/ pia, 
lavand, edícula, garagem p/ 2 carros R$ 2.800,00 + Iptu
CA01021 – Jd. Esplanada II – 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 
amb, lavabo, coz planej, lavand, churrasqueira, wc externo, garagem p/ 
4 carros, portão eletrônico R$ 3.000,00 + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e hidro), 
wc social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, lavand, edícula 
c/ wc e churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, garagem p/ vários 
carros, portão eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, 
coz planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão 
eletrônico, cerca elétrica R$ 3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador – sem garagem 
R$900,00 + Cond + Iptu
AP00446 – Centro – Excelente localização – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 950,00 + Cond. + Iptu
AP00445 – Jd. Pedroso – prox. ao Centro - 2dorm, wc social, sala 2 amb, coz, 
lavand, garagem R$ 950,00 + Cond. + Iptu
AP00086 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm c/ armários, sala, coz c/ planej, 
wc c/ box e gabinete, lavand c/ armários, garagem, portaria 24hs R$ 950,00 + 
Cond. + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem R$ 
1.050,00 + Cond + Iptu
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00442 – Fonte de Trevi – Área de Lazer e Portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), sala, coz, wc, lavand, 2vagas de garagem R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00447 – La Spezia – Apto Novo – portaria 24 hs - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, varanda gourmet, garagem R$ 1.350,00 + 
Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.200,00 + Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa – 3dorm, 
sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem .R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00225 – Ed. Vitória – Jd. Pompeia – Prox. ao Centro – AU: 90m² - Área de 
Lazer Completa - 3dorm(Sendo 1 suite), sala 2 amb, wc c/ box e gabinete, coz 
c/ box, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.450,00 + Cond. + Iptu
AP00444 – Jd. Santa Rita – AU: 101m² - Excelente Apto – 3dorm sendo 2 c/ 
armários e 1 suite, wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, lavand, 2 
vagas de garagem, salão de festas R$ 1.700,00 + Cond. + Iptu
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo 
Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ armários, 
wc social, varanda gourmet, garagem R$ 1.700,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localização – VARANDA 
GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas 
de garagem R$ 1.550,00 + Cond. + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topografia R$ 115.000,00
TR00504 – Jd. Europa II – AT: 250m² - R$ 165.000,00
TR00503 – Cond Fechado – Vilagio de Itaici – AT: 150m² - .R$ 170.000,00
TR00499 – Jd. Regina – AT: 250m² - R$ 190.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² .R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização - frente 
p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ armários, sala 
c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, garagem R$ 330.000,00
CA00991 – Vilagio de Itaici – Área de Lazer e port. 24hs - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz americana planej, lavand c/ armário, wc social c/ box e gabinete, 
2 vagas de garagem R$ 445.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - AT:150m² - AC: 
162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, lavand, 
garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, lavand, churrasq, 
forno de pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00

CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 1 
master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, 
lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, garagem(aceita 
financiamento) .R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 
2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, 
dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de água, escadas 
em mármore travertino R$ 980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Ótimo Acabamento 
– Alto Padrão - 4 suites c/ armários(sendo 1 c/ closet e hidro), sala de tv, estar 
e jantar, coz planej, lavand c/ armários, piscina, espaço gourmet, dorm e wc de 
empregada R$ 1.500.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 
1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de home Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato importado, 
churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento 
solar, paisagismo, acabamento em porcelanato Consulte-nos

CASAS 

CA01026 – Jd. Paulista - Casa Nova - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem coberta p/ 2 carros R$ 315.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ armários), 
sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 carros R$ 365.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, wc 
social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, wc de empregada, edícula c/ sala, coz, 
1 suite, churrasq c/ forno de pizza, pia, canil, garagem vários carros R$ 550.000,00
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova – Excelente localização - 3dorm(sendo 
1 suite c/ closet), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz americana, churrasqueira c/ 
pia, lavand, edícula, garagem p/ 2 carros R$ 490.000,00
CA00952 – Jd. Sevilha – AT: 250m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc 
social, coz c/ armários, lavand, churrasq, wc e dorm de empregada, garagem 
coberta 2 carros, port. Eletrônico, cerca elétrica R$ 520.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, lavand, quarto de 
despejo, churrasqueira e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, cozinha, 
área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, aquecedor solar, 
portão eletrônico .R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores - 1dorm 
c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, wc c/ box 
e gabinete, lavand, garagem coberta R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem .R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) .R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs .R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem 
.R$ 370.000,00
AP00450 – Jd. Pau Preto – AU: 124m² - Apto Amplo – Área de Lazer 
Completa – Excelente Acabamento - 2 suites c/ armários(Sendo 1 c/ closet), 
sala de tv, sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, 2 vagas de 
garagem R$ 580.000,00

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

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

CA001021 - Jd. Esplanada - 
Excelente imóvel, ótimo acabamento, 3 dorm 
(Sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc, lavand, 

churrasq, port. eletrônico. R$ 595.000,00
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO

TERRENO VENDA

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707 - 250m² C/ 
CASA NOS FUNDOS (02 DOR,  SALA,  COZ,  WC). 
RUA DOMACIR STOCCO,  869

TERRENO JD DO IMPERIO-TR 00711 - 150M²,  QUA-
DRA 13,  LOTE 54 COND. ACEITA CARRO NO NEGÓ-
CIO R$  115.000,00

TERRENO JD VALENÇA – TR00719 - TERRENO 135M² 
R$ 140.000,00

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 
140.000,00

PQ. RES. INDAIA- TR00716 - TERRENO 150M² EM 
COND FECHADO. R$ 150.00,00

JD BELA VISTA – TR00722 - TERRENO DE ESQUI-
NA COM 320, 92M² EM CONDOMÍNIO FECHADO. R$ 
220.000,00

JARDIM ESPLANADA – TR00668 -  AT: 360M² 
R$220.000,00

JD. PAULISTA II – TR00709 - TERRENO MISTO DE 
225M² R$220.000,00

TERRENO QUINTAS DE TERRACOTA- TR00704  - 
1.200 METROS QUADRADOS EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO. R$250.000,00

JD. DOS SABIAS – TR00715 - LOTEAMENTO ABERTO 
A PARTIR DE 150M² ENTRADA + 22 PARCELAS + 
FINANCIAMENTO

VENDO CARRO - VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 
2013 - COMPLETA,  14 LUGARES,  LICENCIADA,  

IPVA. NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR. 
(19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE. 
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

PASSO O PONTO BAZAR E PAPELARIA - 
CENTRO - BAZAR E PAPELARIA NO CENTRO,  

VENDO E PASSO O PONTO COM TUDO DENTRO. 
R$50.000,00 aluguel R$1.650,00

CASA VENDA

JD. MORADA DO SOL – CA02552 - 03 DOR(01 SUITE),  
SALA,  COZ, WC,  LAVAN E 02 VAGAS. AT:125M² AC:83M² 
R$265.000,00

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

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DOR,  SALA,  
COZ,  02 WC,  LAVAN,  02 VAGAS E AT: 135m² / AC: 137m² 
R$ 350.000,00

JD. NOVA EUROPA – CA02608 - 02 DOR,  SALA,  WC,  
COZ,  QUINTAL, A.S E GARAGEM. R$360.000,00

JD OLINDA –CA02623 - 03 DOR(01 SUITE),  SALA(02 AMB), 
COZ, WC, LAVAN,  CHUR E 02 VAGAS. R$365.000,00

V. MERCEDES – CA02539 - 02 DOR,  SALA,  COPA,  COZ 
PLAN,  QUINTAL,  FUNDOS C/ ÁREA GOURMET,  EDÍCU-
LA C/ SUÍTE E GARAGEM. R$ 425.000,00

MORADA DO SOL - CA02481 - TERRENO 250M² C/ 2 IMÓVEIS
CASA 1: 02 DOR, SALA,02WC, COZ, LAVA E AMPLO QUINTAL C/ JARDIM
CASA 2: 01 DOR, WC,  COZ E LAVAN E ENTRADA P/MOTO. R$ 280.000,00

JD ESPLANADA I – CA1695 - 04 DORMITÓRIOS (01 SUITE), SALA 02 AMBIENTES, LAVANDERIA, ESCRI-
TORIO, WC, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA,  DEPEN EMPREGADA C/ WC E 04 VAGAS. 
RUA PREF. LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO, 61 R$500.000,00

JD. BELA VISTA – CA02587 - 03 DOR(01 SUITE),  SALA(02 
AMB),  COZ,  ESCRITORIO,  LAVA E 03 VAGAS. SUBSOLO: 
A.S E SALA DE JOGOS. R$690.000,00

CH. AREAL – CA02422 - 04 DOR(02 SUITE),  SALA(02 
AMB),  COZ,  LAVA,  WC,  LAVAN,  CHUR,  EDICULA,  PISC 
E 04 VAGAS. AT:430M² AC:298M² R$750.000,00

APARTAMENTO VENDA

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR,  SALA,  C0Z,  WC,  A.S 
01 VAGA. ÁREA DE LAZER PORT 24 h. R$150.000,00

JD. PEDROSO – AP00622 - 02 DOR, SALA,  COZ,  WC,  
LAVAN E 01 VAGA. R$198.000,00

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

JD. POMPEIA – AP00616 - 03 DOR (01 SUITE), SALA 02 
AMB,  TERRAÇO GOURMET,  COZ,  A.S,  KIT COZ,  02 
VAGAS E AREA DE LAZER. R$ 450.000,00 

PQ. S. TOMAZ DE AQUINO – AP00556 -  AU:123M². 03 
DOR(01 SUITE),  SALA,  COZ,  WC,  LAVAN E 02 VAGAS. 
R$480.000,00

CHACARA

CHÁCARA ITUPEVA – CH00291 - 03 DOR (01 SUITE),  
SALA,  COPA/COZ,  02 WC,  GARAGEM. AT: 1.315m² / AC: 
120m² R$ 300.000,00

CHÁCARA ITUPEVA – CH00314 - 03 DOR(01 SUITE),  
SALA,  COZ, WC E GARAGEM. AT: 1.228M² AC: 120 M² 
R$ 360.000,00
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 2dorms, 
sala, copa, coz, wc, as, varanda, quintal, 2 salas comerciais, 
wc, garagem para 2 carros. SOBRADO.
COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, garagem. 
COD.216 – JD.MORUMBI – R$212 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz americana, wc, quintal, garagem.
COD.221 – CENTRO – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, 
coz ampla, escritório, as, 2wc, sacada, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.318 –JD.DO VALE – R$345 MIL -  3dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.324 – JD.BELA VISTA – R$488 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala de estar, jantar e TV, coz, lavabo, lavanderia, 
wc social, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta.
COD.325 – JD.EUROPA II – R$510 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz planejada, lavanderia, wc, edicula, 
quintal, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta.
COD.328 – VILA VERDE – R$340 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, lavanderia, wc social, garagem.
COD.332 –JD. PAU-PRETO – R$450 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavanderia, wc 
social, varanda, edícula, churrasqueira, quintal, garagem 
para 2 carros.
COD.351 – PQ.INDAIAI – R$320 MIL - 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, garagem para 2 carros.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc social, as, garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$380 MIL – 4dorms, sala, coz, 
2 wc, garagem.
COD.412 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$425 MIL – 4 
dorms(2st), sala de estar e jantar, coz, as, edicula, churras-
queira,  quintal, fogão á lenha, 2 vagas de garagem coberta.
COD.413 – VL SUIÇA – R$680 MIL - 4 dorms(3 sts com 
a/e), sala de estar, jantar e TV, coz planejada, as, dispen-
sa, churrasqueira, aquec.solar, portão eletrônico, quintal, 
garagem para 2 carros.
COD.416 –PQ.INDAIA – R$318 MIL – 4dorms(1st), 2 salas, 
2coz, copa, wc, lavanderia, 2 vagas de garagem.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com 
banheira), sala de estar, coz, wc social, lavanderia, lavabo, 
churrasqueira, quintal, garagem para 1 carro.
COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms 
(1st com closet), sala de estar e jantar, coz. Planejada, 
lavabo, lavanderia, wc social, piscina, garagem.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem 
para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.502 – VL.NS.CANDELARIA – R$270 MIL – 2dorms, 
sala,  coz, wc social ,  lavabo, as, 1 vaga de garagem 
coberta.
AP.506 – JD.MORUMBI – R$148 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem descoberta.
AP.512 – VL CASTELO BRANCO - R$360 MIL  - comer-
cial – sala com 42m², 2 wc.
AP.515 – JD.PAU-PRETO – R$255 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
AP.521 –  ANDA LUZ - R$430 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz. Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, 2 
vagas de garagem coberta.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia,  vaga de garagem 

TERRENOS

LOTES JARDINS DOS SABIÁS DE 150M² APARTIR DE 
R$90 MIL  COM R$10 MIL DE ENTRADA

TE.05 – JD.MARINGA – R$300 MIL – 320m²
TE.08 – TERRAS DE ITAICI – R$265 MIL – 1000m²
TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – 150m², com planta 
aprovada para comercio,  fundos e laterais fechados, 
garagem para 4 carros. VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – 3840m².
TE.50 – JD.MORADA DO SOL – R$245 MIL –  299m²

CHACARAS
      
COD.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL – 
4dorms(1st), sala de estar c/lareira, sala de jantar, varanda, copa, 
coz americana, 6wc, edicual, piscina, churrasqueira, fogão á lenha, 
campo de futebol, salão de jogos, garagem.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar e jantar, 
coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, churrasqueira, portão 
eletrônico, aquecedor solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.0000,0 – 6 dorms(2sts 
máster), sala de jantar, estar e TV, coz. Planejada, lavabo, wc social, 
lavanderia, piscina, campo de futebol, churrasqueira.
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, campo, poço 
artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, edícula, piscina, churrasqueira.

SITIO

SI.906 – VIDEIRA – R$530,0 m² - água corrente, 10 mil pés de uva, 
casa, galpão.

GALPÃO

IC.01 - JD.ESPLANADA – R$1.4000,000,0 – Piso inferior : 9, 50x24, 
70 (salão), 2wc(1para cadeirante), copa. Piso superior: 5salas com 
wc e copa.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.PAU – PRETO – R$3.5000,0 – 3dorms(1st), wc social, coz, sala 
de estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, wc, salão 
com 80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
VL.ALMEIDA – R$3.0000,0 – 3dorms(1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem.
JD.MONTE VERDE – R$2.5000,0 – 2 dorms(1st com a/e), sala, coz, 
copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.8000,0 – CASA MOBILIADA – 2 dorms(1st 
com closet), sala, coz, wc, as, garagem.
JD.REGENTE – R$1.7000,0 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, wc, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico. NOVA.
JD.DO VALE – R$1.3000,0 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.2000,0 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia.
PQ.INDAIA – R$1.2000,0 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.

JD.ANDROVANDI – R$9000,0 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$7000,0 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
entrada para moto.
CIDADE NOVA – R$6700,0 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

JD.PEDROSO – R$9000,0 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem.
VL.NS.CANDELARIA – R$1.1000,0 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
1 vaga de garagem coberta.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

VALE DAS LARANJEIRAS – R$4.5000,0 – 3dorms(2st e 1 
com closet), wc social, sala 2 ambientes com lareira, copa, coz, 
lavanderia, wc, sacada, churrasqueira, piscina.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$6000,0 – 45m²
JD.BRASIL - R$9000,0 –80m² com wc
JD.DOS COLIBRIS – R$1.2000,0 – com 2wc e duas portas 
de entrada.
CIDADE NOVA – R$1.2000,0 – 50m², wc, pia com gabinete.
JD.DO VALE – R$1.7000,0 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.9000,0 – 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.5000,0 – 90m², wc.
JD.REGINA – R$2.5000,0 – 30m², wc, área livre grande
CENTRO – R$2.5000,0 – 60m², coz, escritório, 2 wc, porta de vidro.
CIDADE NOVA – R$3.5000,0 – vidro na frente, wc.
CENTRO – R$8 MIL – 670m², frente de vidro

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$7000,0 – 40m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$9000,0 – 60m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.2000,0 – 100m²

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.4000,0 – galpão com 219m², escritório, 
4wc.

 

TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, cozinha 
planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, piscina, Campo de 
futebol e Casa de Hospede AT/3.000m² AC/ 600m² R$ 1.300.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 amb, cozi-
nha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 250m² 
R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano. AT. 10.000m² 
AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com portão 
eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² R$ 850.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m² R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms (03 suítes), sala jan-
tar, sala estar, sala TV, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, 
piscina e churrasqueira .AT 5.000m² .AC/ 500m² R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites, sala 02 ambs, cozinha 
planejada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência de 
empregada AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

CA2359 – Alto de Itaici – 04 suites, sala 03 ambs, escritório, 
cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, piscina aquecida, 
Ar Condicionado AT/ 400m² AC/300m² R$ 950.000,00 
CA2172 – Jardim Esplanada 11 – 03 suites (01 c/closet), sala 03 
ambientes, lavábo, cozinha , despensa, área de serviço, piscina e 
churrasqueira AT/300m² .AC/192m² R$ 730.000,00. Aceito terreno 
até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.

CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 ambien-
tes, escritório, cozinha, lavanderia,piscina, churrasqueira AT/ 450m² 
.AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% em permuta
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 02 
ambs., cozinha americana, piscina AT/178m² AC/ 160m² R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico AT/250m 
.AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lavabo, co-
zinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 850.000,00. 
Aceita 50% em permuta.
CA0017 – Jardim dos Colibris – 02 dorms, sala, cozinha, Wc e la-
vanderia AT/ 275m² AC/60m².(casa em terreno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 270.000,00
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/1.000m² 
AC/500m² R$ 1.200.000,00.

ÁREA – VENDE

AR0001 –Indaiatuba (estrada Indaiatuba/Itupeva) – 20 alqueires a 
R$ 10,00m² frente para rodovia.
AR0002 - Parque da Grama – 11 alqueires à R$ 15,00m² 
 

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha e WC 
R$ 440.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (mobiliado), 02 dorms( 1 st), sala, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira na varanda, 02 vagas de garagem, 
predio com piscina e churrasqueira R$ 450.000,00
Apto0008 – Florianópolis (Itapema) - 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e churrasqueira na varanda AT/ 130m² .R$ 400.000,00
Apto1142 – Edifício Renaissance – 03 dorms(01 st) sala 02 amb, 
cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de garagem R$ 380.000,00.

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privilegiada, 
708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 
TE0043 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 230.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 400m² R$ 212.000,00
TE0053 – Vista Verde 175m² R$ 160.000,00
TE0026 – Turim - 150m² .R$ 135.000,00
TE0050 – Park Real - 150m² .R$ 130.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 450.000,00m²
TE1160 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 580.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) 1.000m² 220.000,00

CASA LOCAÇÃO

CA0063 – Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, cozinha e lavanderia 
.R$ 1.500,00
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/1.000m² 
AC/500m² R$ 6.000,00

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto1142 – Edifício Renaissance – 03 dorms(01 st) sala 02 amb, 
cozinha planejada, lavanderia, 01vaga de garagem R$ 1.200,00 mais 
condomínio.
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, lavan-
deria e garagem .R$ 2.200,00.
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozinha, WC e 
lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 2.000,00

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAGNA 3 
dorms | 2 salas 180,00 m² const. | 360,00m² 
útil
CA00179 R$380.000,00 Jardim Guamaba-
ra 3 dorms|1 sala , Cozinha , Lavanderia 
136,00 m² const | 96,97 m² útil
CA00174 R$ 440.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite 
sala 2 ambiente, Cozinha, Churrasqueira, 4 
vagas de garagem, cerca elétrica e sistema 
de monitoramento 185,00 m² const. | 250,00 
m² terreno.
CA00175 R$440.000,00 VISTA VERDE 2 
Dorms | 1 suite | sala ; cozinha ; caragem 
CA00176 R$270.000,00 JD LDORADO 2 
Dorms , sala , cozinha planejada , banheiro 

AP00104 R$ 370.000,00 Cond. Itaici 3 dorms 
| 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil

TERRENO

TE00123 R$ 260.000,00 PARQUE DAS BAN-
DEIRAS 1.000,00 m² total

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.300,00 + COND. + IPTU  - 
GRAND VILLE  3D | 1 suíte | 2 salas|  70,00 m² útil
AP00104 R$1.600,00 Cond. Itaici 3 dorms | 
1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CENTRO 
Ed. La Spezzia R$ 1.500.00 + Cond + IPTU     
CA00178 R$2.500,00  Jardim Regina 3 dor-
ms , 1 suite planejada , 1 lavabo , sala dois 
ambientes, garagem para 4 carros , cozinha 
planejada , lavanderia (19)98176-9646

APARTAMENTO

AP00045 R$ 420.000,00 COND. PATIO AN-
DALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCELAMENTO 
E PERMUTA EM CARRO.
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRANDVILLE 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas | 1 banheiro 
63,00 m² útil
AP00116 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelona 3 
dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const. 
AP00120 R$ 290.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00121 R$ 3000.000.00 Edifício  Barcelona 
2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² 
const.
AP00125 R$ 265.000,00 Res. GrandVille 2 
dorms| 1 suite | 1 vaga 63 m² const.
AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.

TERRENOS 

Terrenos a partir de R$90.000,00. Consulte-nos.

CASAS LOCAÇÃO

Tancredo Neves – 2 cômodos – R$550,00

CASAS VENDA 

Tancredo Neves – 5 cômodos na frente e 2 no 
fundo – R$200.000,00
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente e 2 
no fundo – ótimo para locação – R$170.000,00 
Jd. Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – terre-
no de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fundo 
- R$ 250.000,00 – aceita carro no negócio. 
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem para 
2 carros - próximo ao Parque Ecológico - R$ 
270.000,00  
Jd. Paulista - 3 D., sala, cozinha – garagem 
para 2 carros – R$ 280.000.00  
Jd. Morada do Sol, próximo ao Center Jeans 
– 2 D., sala, cozinha, garagem - R$ 240.000.00 
– aceita terreno no negócio. 
Costa e Silva - 4 cômodos – R$ 180.000,00 - 
aceita terreno como parte de pagamento. 
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 
cômodos no fundo, 3 cômodos na frente e 3 
cômodos parte superior, mais um terraço - 
R$ 250.000,00 aceita terreno como parte de 
pagamento.  

CASAS - VENDE-SE

M. SOL-RUA-58 BELÍSSIMA CASA COM 02 DOR, SALA, 
COZ, WC SOCIAL, LAV, GAR. P/02 AUTOS+01 CÔMODO 
C/WC NOS FUNDOS, QUINTAL JARDIM - EM LOTE DE 
250M². VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: R$380.000,00. AC. 
FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
M. SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓRIOS 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, GARAGEMP/02 AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.
VALOR: IMPERDÍVEL!1 APENAS: R$250.000,00 SÓ A VISTA! 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M. SOL-RUA-20. BELÍSSIMA E NOVÍSSIMA CASA COM 02 
DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC 
SOCIAL, LAVANDERIA, EM ABRIGO COBERTO, GAR. P/02 
AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.VALOR: IMPERDÍ-
VEL! APENAS: R$270.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 ACEITA LOTE NO 
NEGÓCIO, ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O 
PROPRIETÁRIO COM 50% DE ENTRADA. CORRA!!
M. SOL-RUA-77- SOBRADO COM 03 COMÕDOS WC E 
LAVANDERIA NO PAVIMENTO SUPERIOR E .04 CÔMODOS 
WC, LAV. E GAR. NO PAVIMENTO INFERIOR. DOCUMEN-
TADA. ACEITA FINANCIAMENTO F= APENAS: R$230.000,00 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-81 M.SOL 02 DORM- GARA +SALÃO COMERCIAL NA 
FRENTE APENAS: R$195.000,00. AC. FINANC. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!! ESTUDA PARCELA-
MENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO COM 50% DE 
ENTRADA. CORRA!!
CASA NA CECAP - 01 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
DISPENSA. WC, LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 CAR-
ROS, EDÍCULA COM 03 COMODOS E WC NOS FUNDOS, 
R$420.000, 00.TROCA COM CHÁCARA EM INDAIATUBA. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

CASAS – ALUGA-SE

RUA – 58 (SEM GARAGEM) EXCELENTE CASA COM 03 
DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDENCIAS, COM SACADA 
(PAVIMENTO SUPERIOR) R$900,00 +IPTU F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!.
RUA- 56 - 02 DORMITÓRIOS C/ GARAGEM. R$900,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL ½ LOTE DOCUMENTADO PARA FINANCIA-
MENTO.APENAS R$115.000,00 VÁ JÁ!!! F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
SANTA MARTA-III –SALTO SP.02 DORMITÓRIOS 
- SALA AMPLA - COZ. AMERICANA-WC – LAV.
COBERTA NOS FUNDOS –AMPLO TERRENO NA 
FRENTE- LOTE DE 160M² R$155.000,00 + 45 PAR-
CELAS DE R$412,00. ACEITA PERMUTA POR CASA 
EM INDAIATUBA. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!

CHÁCARA-VENDE-SE

E.FAUSTO SP. CHÁCARA COM 3.600M² CASA DE 
QUATRO CÔMODOS LUZ, POÇO. TROCA POR CASA 
EM INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-7997.
VALE DO SOL CHÁCARA COM 1000M² COMPLETA 
PARA LOC/ FINS DE SEMANA TROCA POR CASA EM 
INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-7997.

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

E.FAUSTO SP. 01 ALQUEIRE, CASA DE 03 DOR-
MITÓRIOS –RICO EM ÁGUA, POMAR, PASTO, A 03 
KM DO CENTRO. APENAS: R$600.000,00. ACEITA 
CASA EM INDAIATUBA NO NEGÓCIO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIMPLES 
DE 04 CÔMODOS CADA UMA, PASTO, LAVOURA, 
BOSQUE,02 TANQUES COM PEIXES, ABASTECIDOS 
COM ÁGUA EM FORMA DE BICA, LUZ, ÁGUA DE 
MINA, A 06 KM DO CENTRO DE RIB, GRANDE SP. 
APENAS: R$240.000,00. ACEITA TROCA COM CASA 
EM INDAIATUBA. SP. F= 19-3017-2608/99762-7997 
ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O PRO-
PRIETÁRIO. VÁ ZUNINDO!!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

Umuarama – Sobradinho no fundo com 2 
cômodos em cima e 2 cômodos em baixo, 
terreno de 180m² – R$165.000,00.

Financiamos imóveis com localização e aca-
bamento à sua preferência. Consulte-nos.

CHÁCARAS  

Chácara para locação – Com piscina, 
campo de futebol, churrasqueira e salão de 
festas - R$400,00 a diária. 
1 alqueire em Salto com casa - 
R$480.000,00.
Chácara em Salto – a partir de 1.000m² - Lin-
da topografia – R$60.000,00 – Aceita carro no 
negócio ou fazemos permuta com terreno. 
Chácara em Indaiatuba 5.000m² – só terra 
– próx. Ao Vale do Sol – oportunidade – 
R$95.000,00.

SÍTIOS e FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, 
Cardeal, Capivari e Monte Mor e outras re-
giões- fazenda: no Paraná e Minas Gerais.

Temos áreas industriais já aprovadas 
com excelentes preços, consulte-nos.

F: 3016-1355/99205-4322/99752-
2170/99763-8709/ID: 94*2168/3935-1372

CRECI 117437 CRECI 87510
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CA00646 – Jardim Turim - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte - A/T: 150m² 
A/C: 110m² R$ 230.000,00

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

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

AP00165 – Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m² 
R$ 160.000,00

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

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

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

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

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

CH00062 – Cond. Fechado - 3 dor-
mitórios sendo 2 suítes. A/T: 1250m° 
A/C: 328m² R$ 1.100.000,00

CA00647 – Jardim Turim - 03 dor-
mitórios sendo 01 Suíte. A/T: 150m² 
A/C: 110m² R$ 260.000,00 

IMÓVEIS A VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

CH00044 – Condomínio Fechado 06 
suítes. A/T: 2530m² A/C: 727 
R$ 3.640.000,00

CA00645 – Jd. Morumbi - 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 137m° 
A/C: 68m° R$ 268.000,00

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

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

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

CH00045 – Condomínio Fechado 
06 suítes. A/T: 2500m² A/C: 700m² 
R$ 3.790.000,00
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CASAS EM BAIRROS: 

CA092 . P1: JD. CALIFORNIA: 126M² TERR. 84M² CONST. 2 DORMS, 
SALA, COZ. WC, CHURRQ, 2 VAGAS R$ 28.000,00. 
CA128. P1: JD. DOS COLIBRIS: 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 290.000,00. 
CA173. P1: JD. DOS COLIBRIS: 150M² TERR. 80M² CONST. 3 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. COZ. AMER. LAVAND. 2 VAGAS R$ 270.000,00. 
CA015. P2: JD. TROPICAL:  250M² TERR. 2 DORMS, SALA, COZ. 
LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 280.000,00. 
CA025. P2: JD. MORADA DO SOL: 125M² TERR. 150M² CONST. 2 
DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, EDICULA, CHURRQ R$ 260.000,00 
CA031. P2:  JD. DOS COLIBRIS: 150M² TERR. 87M² TERR. 3 DOR-
MS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ, 2 VAGAS R$ 
260.000,00.

CASAS EM CONDOMINIO: 

CAC073. P1: COND. FLAMBOYANT:  140M² TERR. 110M² CONST. 3 DOR-
MS, S/ 1 SUIT. C/ ARMAR, SALA, COZ. PLANJ. LAVAND. WC, LAVABO, 
DISPENSA, 2 VAGAS, CAMPO DE FUT, PISCINA, CHURRQ R$ 380.000,00. 
CAC076. P1: VILLAGIO DI ITAICI: 150M2 TERR. 170M2 CONST. 3 
DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. PLANJ. COPA, LAVAND. CAMPO DE 
FUT. PISCINA. R$ 560.000,00. 

APARTAMENTOS:  

AP002 - ED. ROCAPORENA:  40M²  1 DORM. SALA, COZ. LAVAND. 
WC, 1 VAGA R$ 210.000,00. 
AP004 - TORRE CORDOBA: 2 DORMS, SALA, COZ. PLANJ. WC 
PLANJ. 2 VAGAS R$ 370.000,00. 
AP016 - SOLAR DOS INDAIAS: 92M² 3 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 
R$ 350.000,00. 
AP035 – ED. AZALEIA:  3 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. CAMPO DE 
FUT. CHURRQ. GARAGEM R$ 22.000,00. 

CHA105 P.1: VALE DO SOL: 3.000M² TERR. 585M² CONST. 4 
DORMS, S/ 1 SUIT. C/ HIDRO, SALA, COZ. PISCINA, CHURRQ, 
VARANDA R$ 650.000,00

COND. SWISS PARK (CAMPINAS): 360M² TERR. 285M² CONST. 
SALA DE ESTAR, JANTAR, HOME, COZ. LAVAND. DESPENS. 
QUARTO DESPJ. CHURRQ. VARANDA C/ ESPAÇO GOUMERT, 
4 DORMS, S/ 1 SUIT. MASTER C/ CLOSET. R$ 1.060.000,00.

CHACARAS: 

CHA013. P1: PQ. DAS BANDEIRAS: 1.033 M² TERR. 180M² 
CONST. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA CONJ. COZ. AMER. COPA, 
WC, LAVAND. CHURRQ. POMAR, VARANDA, R$ 480.000,00. 
CHA042. P1: SANTA RITA:  1.228M² TERR. 120M² CONST. 3 
DORMS, S/ 1 SUIT. 3 SALAS, COZ. AMER. LAVAND. VARAN-
DA, R$ 360.000,00. 
CHA010. P2: VALE DO SOL:  1.012 M² TERR. 250M² CONST. 
2 DORMS, SALA, COZ. PISCINA, POMAR R$ 385.000,00 
CHA011. P2: VALE DO SOL:  1000 M² TERR. 200M² CONST. 
2 DORMS, SALA, COZ. WC, PISCINA R$ 550.000,00. ACEITA 
IMÓVEL ATÉ R$ 300.000,00. 
CHA034. P2: BURU: 5000 M² TERR. 500M² CONST. 3 DORMS 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. PLANJ. LAVAND. DISPENS. QUARTO 
DESPEJO, DORMT DE EMPREG. PISCINA, CHURRQ R$ 
450.000,00. 
CHA027. P2: TERRAS DE ITAICI: 3 DORMS S/ 1 SUIT. C/ 
HIDRO E CLOSET. SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. POR-
TÃO ELETRÔ. QUARTO DESPEJ. EDIC. CHURRQ 3 VAGAS 
R$ 680.000,00 
CHA025. P2: TERRAS DE ITAICI: 1.000 M² TERR. 460M² 
CONST. 2 DORMS, S/ 1 SUIT, SALA, COZ. COPA, WC, 
CHURRQ. R$ 550.000,00. ( CASA TODA MOBILIADA ). 
CHA026. P2 TERRAS DE ITAICI: 1.720M² TERR. 4 DORMS, 
S/ 1 SUIT, SALA, COZ. PISCINA, CHURRQ. R$ 790.000,00. 

TERRENOS: 

TE83: VILA SUIÇA:  345,32M² R$ 285.000,00. 
TE86: DIST. INDUSTRIAL: 1.000 M²   R$ 500.000,00. 
TE90: JD. PAU PRETO:  250M² R$ 250.000,00. 
TE91: JD. PAULISTA: 150M² R$ 145.000,00. 
TE78: ESPLANADA: 300M² R$ 225.000,00. 
TE79: VALE DO SOL: 1.000M² R$ 265.000,00. 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
AdvogadoAdega Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia Cabeleireiro
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista

Ferro Velho

Decorações Decorações

Eventos

Comida Japonesa

Cópias

Cestas de Presente Churrasqueiras

Imobiliária

Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina

Padaria Poços Artesianos

ManutençãoLanches

Pousada Litoral Norte Restaurante

Informática Informática JóiasImobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Veterinária Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante



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

EMPREGOS

Interessados devem encaminhar currículo para vagas@rctbrasil.com.br ou
RCT Brasil Desenvolvimento Profissional e Empresarial Ltda. 

Rua Silvio Candello, 1.867, Sala 03, Jd. MORADA DO SOL, Indaiatuba, SP - (19) 3816-1088

Ajudante Geral: Alfabetizado. Desejável experiên-
cia em armazém logístico. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
Analista Financeiro: Ensino superior completo em 
Administração, Economia ou afins. Vivência em 
indústria metalúrgica. Domínio em gerenciamento de 
fluxo de caixa, planejamento financeiro, inadimplência 
e negociação com clientes e fornecedores. Inglês ou 
Espanhol será um diferencial. 
Assessor Comercial (escola de idiomas): Ensino 
médio completo. Domínio em Pacote Office e Infor-
mática. Horário das 12h às 21h.
Auxiliar Administrativo: Ensino médio completo. 
Experiência em atendimento e rotinas de escritório. 
Conhecimento em emissão de notas fiscais, cobrança 
e informática.
Auxiliar Contábil: Curso técnico ou superior (com-
pleto ou cursando) em Contabilidade ou afins. Expe-
riência em escritório contábil. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Campinas.
Auxiliar de Escritório: Ensino médio completo. 
Desejável curso técnico em Contabilidade (cursan-
do). Vivência em atendimento telefônico e pessoal.
Auxiliar de Produção: Ensino médio completo. 
Curso de Metrologia, Interpretação de desenho e Me-
cânica. Experiência em indústria será um diferencial.
Carpinteiro: Ensino fundamental completo. Ex-
periência na função e conhecimentos em cálculos 
simples, adição ou contagens. Residir em Indaia-
tuba, Elias Fausto, Cardeal, Monte Mor, Rafard e 
Hortolândia.
Comprador(a): Ensino superior em Administração, 
Comércio Exterior ou afins. Vivência em metalúrgica. 
Experiência em negociação com fornecedores, ciclo 
operacional e estoque. Inglês ou Espanhol será um 
diferencial. Residir nas imediações de Indaiatuba.
Cumim/Auxiliar de Garçom: Disponibilidade 
de horário.
Engenheiro Elétrico (Projetista): Ensino superior 
em Engenharia Elétrica. CREA Ativo. Inglês inter-
mediário/avançado (técnico). Experiência como 
projetista e/ou desenhista. Conhecimento avançado 
em AutoCad. Residir na região de Campinas ou 
Sorocaba.
Extrusor: Ensino médio completo. Amplo conheci-
mento em todo o processo de extrusão (extrusora 
balão - segmento plástico). Residir em Indaiatuba.
Inspetor de Qualidade: Curso técnico em Edifi-
cações ou Qualidade. Conhecimento em cálculos 
de áreas e volumes, tabelas de tolerâncias e 
outras normas técnicas, leitura e interpretação de 
desenhos/projetos técnicos, sistemas de qualidade, 
informática e auditoria interna. Vivência em empresas 
de pré-fabricados ou construção civil. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias Fausto, 
Cardeal ou Monte Mor.
Líder de Produção: Técnico em Eletrônica, Elé-
trica ou afins. Experiência em linha de montagem. 
Conhecimento em montagem de componentes e 
placas eletrônicas. 
Mecânico de Manutenção: Ensino técnico completo 
em Mecânica ou afins. Experiência em manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas 
de corte. Desejável breve vivência em liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba.
Montador: Ensino médio completo. Desejável 
curso técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou afins. 
Experiência em montagem de componentes e 
placas eletrônicas. 
Montador Mecânico: Curso técnico em Mecânica, 
Mecânica de Usinagem ou Mecatrônica. Experiência 
em montagens mecânicas, traçagem em chapas, 
caldeiraria ou serralheria. Conhecimento em leitura 
e interpretação de desenhos mecânicos e esquemas 
hidráulicos. Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Operador Logístico: Ensino médio completo. Curso 
de Empilhadeira (com certificado). Experiência em 
carregamento e descarregamento de caminhão, 
armazenamento de materiais, codificação, etc. 
Conhecimento em sistema WMS.
Operador Multifuncional (Pessoa Com Deficiên-
cia-PCD): Ensino médio completo e laudo médico. 
Desejável experiência em indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. Desejável 
cursos na área de pintura e ponte rolante. Vivência 
em produção ou pintura em indústria.
Professor de Inglês: Ensino médio completo. 
Conhecimento no idioma (comprovado). Residir 
em Indaiatuba.
Professor de Francês: Ensino médio completo. 
Conhecimento no idioma (comprovado). Residir 
em Indaiatuba.
Técnico em Edificações: Ensino técnico ou superior 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL (5620): Ensi-
no Fundamental completo. Não é 
necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
JR (9784): Graduação completa 
em Administração ou áreas afins. 
Experiência na área administração 
em geral. Inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Campinas. 
ANALISTA DE PCP JR (8764): 
Formação superior completa em 
Administração, Logística ou Enge-
nharia de Produção. Conhecimento 
em implantação e utilização do sis-
tema ERP e controle em planilhas 
de Excel. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS 
(7912): Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica ou áreas afins. Experiência 
em administração de projetos de 
peças automotivas. Possuir japo-
nês fluente e inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR 
(8761): Graduação em TI ou áreas 
afins. Experiência em suporte a 
sistemas, usuários, consultas SQL, 
desenvolvimento e/ou implantação 
de sistemas. Desejável conheci-
mento em integração Oracle ou 
SAP. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO (9786): Formação superior 
completa em Administração, Ci-
ências Contábeis ou áreas afins. 
Experiência na área de despesas, 
financeira ou contábil. Inglês inter-
mediário. Residir em Indaiatuba ou 
Campinas. 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 
(8880): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em manu-
tenção preventiva e corretiva de 
máquinas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ASSISTENTE DE VENDAS 
(8399): Graduação em Adminis-
tração, Marketing ou áreas afins. 
Experiência na área comercial. 
Inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(9499): Ensino Fundamental com-
pleto. Não é necessária experiên-
cia na função.
COMPRADOR (8909): Formação 
superior em Administração, En-
genharia, Economia ou Comércio 
Exterior. Experiência em compras 
de materiais produtivos. Inglês 
avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO 
(7959): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ELÉTRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(9742): Ensino Médio completo. 
Experiências em montagem e 
instalações elétricas, montagem 
de painéis, comandos elétricos. 
Residir em Indaiatuba, Elias Faus-
to, Monte Mor ou Capivari. 

ENGENHEIRO DE PROCESSOS 
(8930): Graduação completa em 
Engenharia. Experiência em ge-
renciamento de projetos. Conhe-
cimento em Lean Manufacturing e 
Auto Cad. Inglês avançado. Residir 
na região. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
CIVIL (8693): Cursando Técnico 
em Edificações ou Engenharia 
Civil. Desejável conhecimento em 
Auto Cad. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/
MANUTENÇÃO (8168): Cursando 
Engenharia Mecânica, Mecatrôni-
ca, Produção ou afins. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursan-
do superior em Administração, 
Secretariado Executivo, Letras, 
Gestão Empresarial ou áreas afins. 
Desejável inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL (8165): Ensino Funda-
mental completo. Experiência na 
função. Possui CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(9744): Ensino Médio comple-
to. Experiência em manutenção 
mecânica e hidráulica preventiva 
e corretiva. Residir em Indaiatu-
ba, Elias Fausto, Monte Mor ou 
Capivari. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(7347): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. CNH 
C. Possuir curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(9376): Desejável formação téc-
nica. Desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA (9738): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
atendimento. Inglês intermediário. 
Residir em Indaiatuba.  
REPOSITOR (8531): Ensino Fun-
damental completo. Desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
SECRETÁRIA (8940): Cursando 
graduação. Experiência em secre-
tariado ou demais áreas adminis-
trativas. Inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 
(8476): Formação superior comple-
ta. Experiência na área em centro 
de distribuição. Inglês fluente. 
Residir na região. 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
(9268): Formação Técnica em 
Química, Saneamento, Meio Am-
biente, Alimentos ou Laticínios. 
Desejável experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM 
/ MASC) Com experiência na 
função. Para trabalhar em limpeza 
de indústria. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL DE LA-
VAGEM – Para trabalhar em 
Lavanderia Industrial. Residir 
em Indaiatuba. Experiência em 
produção.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Para trabalhar em Lavanderia 
Industrial. Disponibilidade de 
horário. Experiência em produção.
ESTETICISTA – Com ou sem 
experiência. Possuir Curso na 
área. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
ELETRICISTA – Para trabalhar 
na área de manutenção predial 
e de manutenção. Possuir expe-
riência na função comprovada em 
carteira. Residir em Indaiatuba, 
Disponibilidade de horários.
ENGENHEIRO CALCULISTA – 
Engenharia Civil ou Mecânica, Co-
nhecimentos em desenvolvimento 
de estruturas metálicas, domínio 
em calculo estrutural, Solid Works. 
Inglês Intermediário \ Avançado. 
Residir em Indaiatuba ou região.
ENCANADOR INDUSTRIAL – 
Possuir experiência na função 
comprovada em carteira. Para 
trabalhar em Sorocaba em Obra 
de Instalação contra incêndio. 
Residir na região de Sorocaba. 
Disponibilidade de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE – 
Possuir experiência na área e com 
tridimensional ou CNC. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL – Possuir curso 
técnico na área mecânica, auto-
mação Industrial ou Metrologia e 
Leitura, interpretação de desenho, 
residir em Indaiatuba, com ou 
sem experiência. Disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE FORNO – Pos-
suir experiência em fornos para 
curvação de vidro. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
OPERADOR DE EROSÃO POR 
PENETRAÇÃO – Residir em 
Indaiatuba ou Salto, experiência 
na função.
PROGRAMADOR / OPERADOR 
DE MÁQUINA DE CORTE A 
LASER – Residir em Indaiatuba. 
Conhecimento em Auto Cad. 
Experiência em Programação de 
maquinas CNC.
REBARBADOR – Possuir expe-
riência na função. Residir em In-
daiatuba ou Salto. Disponibilidade 
de horário.
RECEPCIONISTA – Possuir dis-
ponibilidade de horários. Residir 
em Indaiatuba. Para trabalhar 
em posto de saúde e hospital. 
Experiência em recepção. Ensino 
médio completo. Conhecimentos 
em Informática.

Procurando um emprego?
Cadastre seu currículo gratuitamente conosco:

www.globalempregos.com.br

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

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

VAGAS ABERTAS NA 
PROFICENTER INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR 
CV ATRAVÉS DO NOSSO SITE: 

WWW.GRUPOPROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO 

TELEFONE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA 

DO GRUPO PROFICENTER NO 
FACEBOOK! 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:  Residir 
em Indaiatuba, ter trabalhado como 
trabalhador rural ou em construção. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: En-
sino médio completo, já ter trabalhado 
em almoxarifado e disponibilidade 
para trabalhar em loja de material de 
construção. 
AUXILIAR DE LABORATORIO: Ne-
cessário ter técnico em química ou 
cursando superior em química, CRQ 
ativo, residir somente em Indaiatuba e 
será diferencial ter inglês.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade 
indiferente, necessário experiência na 
função, residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Necessário ter traba-
lhado na área. 
ENCANADOR: Ensino fundamental 
completo, ter experiência anterior na 
função residir em Indaiatuba. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO: 
Ensino médio completo, residir somente 
em Indaiatuba e disponibilidade para 
trabalhar em terceiro turno. 
PROGRAMADOR DE CLP: Técnico de 
automação, necessário experiência de 
programação de CLP e montagem de 
painéis elétrico ( Simens ou Panasonic) 
. Possuir Habilitação B 
REPRESENTANTE COMERCIAL: 
Irá trabalhar com empresa prestadora 
de serviços. Ensino médio completo, 
necessário ter CNH B, disponibilidade 
de viagens.
SUPERVISORA DE CAMAREIRAS:  
Ensino fundamental completo, expe-
riência como camareira, com liderança 
e gerenciamento, atendimento aos hós-
pedes. Necessário disponibilidade de 
horário. Indispensável habilidade com 
celular, tablets e aparelhos e eletrôni-
cos. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO: Ensino 
médio completo, disponibilidade de 
horário, conhecimento no sistema CM 
NET, desejável experiência no ramo 
hoteleiro e liderança de equipe. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
TÉCNICO EM MÉTODOS E PRO-
CESSOS: Ensino médio completo, 
cursos na área equivalente, necessário 
habilidade em desenvolver programas 
de usinagem em solid work / auto CAD 
– processos.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Cur-
so técnico completo na área de Meio 
Ambiente, ter CNH B, disponibilidade 
de viagens, boa comunicação verbal 
e escrita. 
VENDEDOR EXTERNO E INTERNO: 
Ensino médio completo, ter experiência 
com vendas, disponibilidade de horário, 
prospecção de novos clientes e possuir 
condução própria. 

completo. Experiência em construção civil. Conheci-
mento em tabela de protensão, tabela de controle de 
peças, tabelas de traços e tabelas de manutenção 
de equipamentos. Vivência em liderança de equipe 
e gestão de pessoas. 
Técnico em Segurança do Trabalho (obras): Curso 
técnico em Segurança do Trabalho. Conhecimento 
em legislação (CLT, NRs, Leis ambientais e bombei-
ro), informática, controle de qualidade e equipamen-
tos de segurança. Vivência em treinamentos. Expe-
riência na função. Disponibilidade para mudanças 
temporárias de cidade (acompanhamento de obras).
Técnico em Segurança do Trabalho (fábrica): 
Curso técnico em Segurança do Trabalho. Conhe-
cimento em legislação (CLT, NRs, Leis ambientais 
e bombeiro), informática, controle de qualidade e 
equipamentos de segurança. Vivência em treinamen-
tos. Experiência na função. Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Cardeal, Elias Fausto ou 
Monte Mor.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico em Eletrônica. 
Conhecimento em manutenção de máquinas CNC 
(Siemens, Fagor, Fanuc, Mitsubishi), manuseio e 
testes de movimentação de eixos e comandos elé-
tricos. Leitura e interpretação de esquemas elétricos/
eletrônicos. Residir em Indaiatuba ou imediações.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico completo 
em Eletrônica. Inglês avançado. Experiência em 
assistência técnica. Residir em Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horário.
Técnico em Manutenção: Ensino médio completo. 
Experiência em manutenção de plataformas ou 
em máquinas similares (como empilhadeiras). 
Desejável curso técnico (completo ou cursando) 
em Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, Eletrônica ou 
Automação Industrial. 
Supervisor de Operações: Ensino superior 
completo em Logística ou afins. Vivência em arma-
zém logístico e liderança de equipes. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Vendedor(a): Ensino médio completo. Experiência 
em vendas. Desejável vivência em loja de varejo no 
ramo de calçados. Residir em Indaiatuba.

ESTAMOS CADASTRANDO:
PCD (Pessoa Com Deficiência) – (Cadastro realiza-
do por e-mail – vagas@rctbrasil.com.br)
Auxiliar de Fundição: Moldagem, Rebarbação, 
Modelagem, Forno e afins.
Auxiliar de Marketing: Experiência em criação e 
designer. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar de Montagem: Ensino médio completo. De-
sejável ensino técnico. Conhecimento em mecânica 
geral, leitura e interpretação de desenhos, metrologia, 
ponte rolante e vivência em indústria.
Assistente de Recursos Humanos: Superior 
completo em RH, Administração ou afins. Expe-
riência em R&S e Depto. Pessoal. Residir na região 
de Campinas.
Assistente de Vendas: Técnico em Elétrica, Eletrôni-
ca ou afins. Experiência em negociação com clientes 
e follow up. Domínio do idioma Inglês ou Espanhol 
será um diferencial.
Encarregado de Almoxarife: Ensino técnico ou 
superior em Logística (completo). Experiência na 
função. Conhecimento em Informática, distribuição 
de materiais e demais rotinas de almoxarife. Residir 
em Indaiatuba, Monte Mor ou Elias Fausto.
Operador de Centro de Usinagem: Ensino médio 
completo. Desejável ensino técnico em áreas afins. 
Experiência em programação e operação de centro 
de usinagem. Desejável conhecimento em FANUC e 
máquinas de grande porte. Conhecimento em leitura 
e interpretação de desenho.
Supervisor de Engenharia de Manufatura: Superior 
completo em Engenharia de Produção, Mecânica, 
Química ou afins. Inglês fluente. Vivência em gestão 
de pessoas.
Supervisor de Produção: Ensino superior em Enge-
nharia de Produção ou afins. Vivência em liderança 
de equipe de produção e manufatura. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
Supervisor de Qualidade: Superior completo 
em Qualidade ou afins. Experiência em gestão da 
qualidade (interna e fornecedor). Inglês ou espanhol 
serão diferenciais.
Técnico Eletro-Mecânico: Ensino técnico completo 
em Mecatrônica. Sólidos conhecimentos em ma-
nutenção (eletro-mecânica) corretiva e preventiva 
em máquinas e equipamentos de solda, usinagem, 
pintura e montagem. Conhecimento em leitura e inter-
pretação de desenho, lean manufacturing, hidráulica, 
pneumática, programação CLP e mecânica geral.
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA DE CONTROLADO-
RIA SR  Formação superior em 
Ciências Contábeis. Experiência 
na área de controladoria (DRE 
analises geral). Local de atua-
ção: Salto
ANALISTA DE CREDITO  Cur-
sando superior em Administra-
ção ou Economia. Conhecimen-
tos em balanço patrimonial e 
análise de relatórios diversos.  
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE VENDAS  For-
mação completa em Engenha-
ria, grande conhecimento no 
segmento automotivo. Inglês 
fluente. Local de atuação, Itu
ASSISTENTE CONTAS PAGAR 
/ RECEBER Ensino médio com-
pleto, experiência em cobrança 
em geral, analise de inadimplên-
cia, conhecimento em SCPC, 
Serasa e negociação com clien-
tes. Local de atuação: Salto
ASSISTENTE DEPARTAMEN-
TO PESSOAL Formação su-
perior, experiência na área de 
departamento pessoal. Local de 
atuação: Itu
ASSISTENTE FISCAL  For-
mação superior em Ciências 
Contábeis. Experiência na área 
fiscal. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE SOCIAL Forma-
ção superior em serviço social. 
Experiência em projetos sociais 
e órgãos públicos. Possuir dis-
ponibilidade de horário. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE DA QUALIDADE 
Curso Técnico ou Superior na 
área Química, completo ou 
cursando. Experiência na área 
da qualidade. Conhecimento em 
planilhas, indicadores e proce-
dimentos de trabalho. Local de 
atuação: Itu
ATENDIMENTO AO SAC Ensi-
no médio completo, experiência 
na área de atendimento ao 
cliente e vendas. Possuir dispo-
nibilidade de horário. Local de 
atuação: Itu
CALL CENTER Ensino médio 
completo ou cursando o ultimo 
ano. Local de atuação: Itu
COMPRADOR Formação su-
perior, experiência em compras 
de componentes eletrônicos e 
importação/ exportação. Pos-
suir Inglês Fluente. Local de 
atuação: Itu
FORNEIRO Ensino fundamental, 
experiência na função. Local de 
atuação: Itu
FRESADOR CNC Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Local de atuação: Itu
FRESADOR CONVENCIONAL 
Ensino médio completo, ex-
periência na função. Local de 
atuação, Itu
IMPRESSOR DIGITAL Ensino 
médio completo. Experiência 
com máquinas de impressão 
Sistema de Impressão Digital. 
Conhecimento Básico em Sof-

tware de Pré Impressão (Corel 
Draw, Illustrator). Possuir dispo-
nibilidade total de horário. Local 
de atuação: Itu
MECÂNICO II Ensino funda-
mental, experiência na função. 
Conhecimento com plataformas 
elevatória e escavadeira, retro 
escavadeira, elétricos, hidráu-
licos e mecatrônica. Disponibi-
lidade para viagens. Local de 
atuação: Salto
MECANICO DE CAMINHÃO 
Ensino fundamental, experiência 
em mecânica diesel (caminhão e 
escavadeira). Local de atuação, 
Sorocaba.
MECÂNICO MONTADOR De-
sejável ensino médio completo, 
curso de mecânica diesel e 
metrologia. Experiência na área 
mecânica. Local de atuação: Itu
MOTORISTA Ensino fundamen-
tal completo, experiência na 
função. Possui CNH categoria: 
D. Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO En-
sino Fundamental. Com experi-
ência na função, CNH. Categoria 
E. Empresa Localizada em Salto.
OPERADOR DE MAQUINAS 
Ensino médio completo. Experi-
ência em Injetora ou Extrusora. 
Com total disponibilidade de 
horário. Local de atuação – Itu
POLIDOR Ensino fundamental, 
experiência na função. Local de 
atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS Ensino médio e 
disponibilidade de horário. Local 
de atuação: Salto.
REPOSITOR  Ensino médio 
completo, vivência na função. 
Possuir disponibilidade de horá-
rio. Local de atuação: Itu
RETIFICADOR Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Local de atuação, Itu
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO  
Formação Superior em Enge-
nharia Mecânica ou Elétrica ou 
de Produção. Grande vivência 
em gestão e Coordenação de 
equipes, PCP, produção e pro-
jetos de novos produtos. Local 
de atuação: Região de Sorocaba
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência 
em refrigeração. Conhecimento 
em Eletrônica. Local de atua-
ção: Itu
TORNEIRO CNC Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Local de atuação, Itu
VENDEDOR EXTERNO Forma-
ção Superior completa ou Cur-
sando. Desejável experiência na 
área comercial, vendas, nego-
ciações técnicas e conhecimento 
no segmento de embalagens. 
Empresa localizada em Itu.
VENDEDOR INTERNO  For-
mação superior ou cursando, 
experiência em vendas internas. 
Local de atuação: Itu

Os interessados deverão cadastrar o currículo no site:  www.ejrh.com.br  ou comparecer 
á - Rua Paula Souza nº 89, Centro  – Itu /  Fone: (11) 4022-3363 ou 4023-0421.
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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

AUXILIAR DE COZINHA:Para 
ajudar no preparo de alimentos, 
limpeza e organização da cozinha, 
auxiliando o cozinheiro. 
AUXILIAR DE LIMPEZA: Para atuar 
na limpeza e organização de setores 
comerciais e industriais. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Experiência com hidráu-
lica e elétrica e conhecimento em 
construção civil. 
AJUDANTE DE MARCENEIRO: 
Possuir alguma experiência com 
marcenaria. 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (mas-
culina): Possuir experiência em 
indústrias, com disponibilidade para 
horas extras. 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (femi-
nina): Possuir experiência em indús-
trias, com disponibilidade para horas 
extras e possuir condução própria.
ESTAGIO DE LOGISTICA: Cur-
sando ensino superior em Logística 
1º ou 2º Semestre.
FATURAMENTO:Com conheci-
mento na área e flexibilidade de uso 
de sistemas.
MEIO OFICIAL MECANICO: Auxil-
iar na  manutenção preventiva e/ou 
corretiva em máquinas de produção.
MECANICO DE MANUTENÇÃO 
C: Efetuar manutenção preventiva 

e/ou corretiva em máquinas, des-
montando, recuperando, montando, 
lubrificando e testando e/ou substi-
tuindo os componentes mecânicos/
eletrônicos. Instalar máquinas ou 
equipamentos novos ou proceder 
ao remanejamento dos mesmos, 
quando da mudança de processos 
produtivos.
PROJETISTA DE MOVÉIS: Ex-
periência com projetos de moveis 
desejável conhecimento em Top-
Solid 
PROJETISTA MECÂNICO: Ex-
periência em Projetos de Máquinas 
e dispositivos industriais, Elabo-
ração de Lista de Materiais e de-
talhamento para fabricação das 
peças. Possuir Nível Técnico em 
Mecânica ou Mecatrônica ou Curso 
de projetista. 
SOLDADOR: Com experiência em 
Solda TIG, MIG, MAG e solda Oxi 
- acetilênica. Desejável Curso de 
Solda, Curso de Desenho Mecânico.
TECNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO:Com experiência em 
Metalúrgica e com estabilidade na 
função.
VENDEDOR EXTERNO: Para atuar  
em prospecção de Clientes e atendi-
mento personalizado.Conhecimento 
na região de Indaiatuba e Campinas.

AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, 
irá trabalhar na área de limpeza e serviços 
gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino mé-
dio, possuir curso de Usinagem, mecânica 
ou similar.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino 
fundamental, experiência com guilhotina e dis-
ponibilidade para trabalhar no segundo turno.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamen-
tal completo, experiência na função, desejável 
ter trabalhado em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino 
médio completo, experiência com digitação 
de documentos, possuir curso de informática.
ANALISTA SUPORTE TI - Superior completo 
ou cursando, experiência com manutenção 
de micros, instalação de programas, suporte 
aos usuários, conhecimento e implementa-
ção de Firewall, Webmail, Windows Server, 
Linux, modelagem de banco de dados, PL/
SQL, UML, ferramenta Crystal Reports 11, 
manutenção básica nos parâmetros do PABX, 
conhecimento com o sistema ERP.
ANALISTA PCP JR - Superior completo ou 
cursando, experiência na função e com o 
sistema SAP, desejável ter trabalhado em  
empresa ramo auto peças.
ANALISTA PCP - Superior completo ou 
cursando, experiência  com sistema inte-
grado MRP1, MRP2, PCPM, sistema MEGA 
ou similar.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – Ensino 
médio, experiência na função, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico e 
com conhecimento no sistema SAP, possuir 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E ESTOQUE 
- Ensino médio, experiência na função, dese-
jável possuir curso de empilhadeira.
ASSISTENTE DE MARKETING - Cursando 
Ensino Superior em Marketing, conhecimento 
com criação, Corel Draw, Photoshop e Adobe 
Ilustrador.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino 
médio, experiência com recebimento fiscal, 
desejável conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDES - Ensino técnico 
informática, experiência com manutenção de 
redes, impressoras e pacote office.
ASSISTENTE DE RH - Superior completo  
ou cursando, experiência com recrutamento 
e seleção, agendamento exame médicos, en-
trega de contrato de trabalho, atendimento a 
clientes e as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
toda rotina do departamento comercial, in-
formática, Outlook e Excel avançado, sistema 
ERP-TOTVS, desejável ter inglês e espanhol 
nível intermediário.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio 
completo, experiencia com contas a pagar e 
receber, fluxo de caixa, sistema integrado e 
as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE FISCAL - Ensino médio 
completo,experiencia na area fiscal, tributaria, 
sistema integrado e as demais rotinas do 
departamento.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir 
condução própria e disponibilidade de horário, 
residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, ex-
periência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, 
carregar e descarregar caminhão de mer-
cadorias, possuir disponibilidade de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experiência 
com o sistema SAP.
COORDENADOR DE MARKETING - Su-
perior completo em Marketing, experiência 

na função, criação, feiras, possuir pacote 
Office nível avançado, Adobe nível avançado, 
Corel Draw.
COORDENADOR DA QUALIDADE - Su-
perior completo, experiência na função, ISO 
9000 /9001, desejável ter trabalhado em 
empresa ramo metalúrgica.
DESENHISTA MECANICO - Curso Técnico, 
experiência com desenho mecânico, Auto 
Cad, Solidworks e as demais rotinas de 
departamento.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino 
médio completo, curso de NR 10 e elétrica, 
experiência na função, vaga para empresa 
multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - Ensino Técni-
co Eletrotécnica, experiência com montagem 
de painéis elétricos e equipamentos, leitura e 
interpretação de desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir curso de 
empilhadeira, residir em Salto ou Indaiatuba.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, experiên-
cia com limpeza de chão de fabrica, banhei-
ros e as demais rotinas do departamento, 
desejável que tenha condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, ex-
periência com limpeza de chão de fabrica, 
banheiros, refeitórios, pátios, distribuição de 
café, desejável ter trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, possuir cursos de metrologia, ISO 
9001 , leitura e interpretação, experiência na 
função,desejável ter trabalhado em empresa 
ramo auto peças.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – En-
sino fundamental completo, experiência 
com manutenção corretiva e preventiva em 
maquinas, equipamentos, ponte rolante, 
pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiên-
cia com torno mecânico, fresa e serviços de 
ajustagem mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, possuir CNH 
D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - En-
sino fundamental, possuir curso na área e 
experiência na função e disponibilidade para 
trabalhar  no segundo turno. 
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIO-
NAL - Ensino médio completo, experiência 
com serviços administrativos de armazém, 
sistema WMS (qualquer sistema) e possuir 
curso de operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino 
médio completo, experiência com operação 
de maquinas,leitura e interpretação de de-
senho e instrumentos de medição, possuir 
disponibilidade de horário.
PREPARADOR TORNO AUTOMATICO - 
Ensino médio, curso na área e experiência 
na função.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir 
em Salto ou Indaiatuba.
RECRUTADORA - Superior completo ou 
cursando, experiência com recrutamento e 
seleção, atendimento ao cliente e as demais 
rotinas do departamento.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, 
experiência com atendimento a clientes, 
PABX, informática e as demais rotinas do 
departamento.
SOLDADOR - Ensino fundamental, experiên-
cia com solda TIG, Mag e Elétrica, possuir 
curso na área.
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 
- Curso  Técnico, experiência na função e 
desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgico.
TÉCNICO ELETRONICO - Curso Técnico, 
experiência com montagem de painel, ele-
tricidade industrial e as demais rotinas do 
departamento.

Serviços de Mão de Obra Temporária,  Efetivos e Estagiários.
Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  na 

 Rua Sete de Setembro, 351 – Centro -  Ao lado  do Cartório Civil - Indaiatuba/SP
TELEFONE: (19)  3816 7975 – 41053463 - 81290173

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

 Rua 7 de Setembro, 294  - Centro - Indaiatuba - SP - Fone: 19 3875-3052 
 cadastre-se em nosso site: www.ejrh.com.br.

AJUDANTE DE COZINHA Com Ensino 
Fundamental e experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL Com Ensino Funda-
mental Completo, experiência na área de 
produção e disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE Cursando Ensino Médio, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS Com Graduação 
Superior Completa, inglês fluente, excel 
avançado, com experiência em rotinas ad-
ministrativas e técnica de compras. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA CONTÁBIL Com Graduação 
Completa em Ciências Contábeis, com ex-
periência na rotina da área, conhecimentos 
em sistema SAP. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS Com Graduação 
em Administração ou Ciências Contábeis, 
domínio em informática excel avançado, 
com experiência em toda rotina da área 
de custos industriais, em empresas do 
segmento metalúrgico. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE PROCESSOS Graduação 
em Engenharia de Produção, possuir 
experiência no segmento metalúrgico, em 
processos de melhoria contínua, acom-
panhamento de processos de produção e 
análise de indicadores. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ATENDENTE DE LANCHONETE Com 
Ensino Médio Completo, com experiência 
em atendimento a clientes e disponibilidade 
para trabalhar em escala e finais de semana. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA Com Ensino 
Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA Com Ensino 
Fundamental, possuir habilitação categoria 
“B” e experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA Com Ensino 
Médio Completo, com experiência em 
separação, conferência, armazenagem, car-
regamento e descarregamento de materiais 
e inventário. Residir em Indaiatuba ou Salto.
CARPINTEIRO Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COORDENADOR DE QUALIDADE Com 
Graduação em Gestão da Qualidade, inglês 
avançado, com experiência na função, aná-
lise de indicadores, processos de melhoria 
contínua e treinamento de funcionários. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR DE REPARO Com 
Graduação Completa, inglês fluente, com 
conhecimentos em instrumentação e análise 
de circuito. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA Com Ensino Médio Comple-
to, experiência na função e domínio em So-
lidworks. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Com 
formação Técnica Eletromecânica, com 
experiência em manutenção de máquinas 
injetoras. Possuir disponibilidade de horá-
rio para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
ENGENHEIRO CALCULISTA Com Gra-
duação em Engenharia Civil ou Mecânica, 
inglês intermediário, domínio em Solidworks 
com experiência em calculo estrutural para 
estruturas metálicas. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE Com 
Graduação Completa, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO QUÍMICO Candi-
dato cursando Técnico em Química a partir 
do 1º módulo. Residir em Indaiatuba.
ESTOQUISTA Com Ensino Médio Comple-
to, desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE DA QUALIDADE Com Gra-
duação completa em Engenharia ou 
Gestão da Qualidade, inglês fluente, com 
experiência na função, implementação em 
gestão da qualidade dentro dos parâme-
tros das normas nacionais e internacionais 
de qualidade. Residir em Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
GERENTE DE LOJA Com Ensino Médio 

Completo, com experiência em segmento 
de supermercado desenvolver trabalhos de 
estrutura de mercadorias, lay out, ofertas, 
quebras,  liderança, acompanhamento 
e controle de funcionários. Residir em 
Campinas, Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí 
ou Salto.
GERENTE DE MERCEARIA  Com Ensino 
Médio Completo, com experiência em 
segmento de supermercado, planejamento 
e desenvolvimento de ações de aumento de 
vendas, redução de quebras e despesas, 
liderança, acompanhamento e controle 
de funcionários. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE PERECÍVEIS Com Ensino 
Médio Completo, com experiência em 
segmento de supermercado, planejamento 
e desenvolvimento de ações de aumento de 
vendas, redução de quebras e despesas, 
liderança, acompanhamento e controle 
de funcionários. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
JARDINEIRO Com Ensino Fundamental, 
possuir experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA Cursando Superior 
em Logística, com o curso de Operador 
de Empilhadeira e possuir experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE PRODUÇÃO Com Ensino Médio 
Completo, com experiência em empresa do 
segmento de corte, dobra e prensa de me-
tais, possuir disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Capivari, Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Com curso 
Técnico Mecânico Completo, com experiên-
cia em manutenção de máquinas injetoras. 
Possuir disponibilidade de horário para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE ELÉTRICA Com Ensino 
Médio Completo, com curso Elétrica, expe-
riência em montagem de painéis e solda 
elétrica. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL Cur-
sando Ensino Médio, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA Com Ensino Médio Completo, 
com habilitação categoria “D” com experi-
ência na função, para efetuar entregas em 
Campinas e região. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA Com Ensino 
Médio Completo, desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS 
Com Ensino Médio Completo com experiên-
cia na função e empilhadeira a gás.  Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA RETRÁ-
TIL Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PRENSA Com Ensino 
Médio Completo, com experiência na fun-
ção, com disponibilidade de horário para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE REPARO Ensino Médio 
Completo, com experiência em reparo de 
placas eletrônicas e SMD (PCBA). Residir 
em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA Com curso Técnico em 
Mecânica ou Superior, com experiência na 
função em empresa de prestação de servi-
ços. Residir Indaiatuba ou Salto.
ORÇAMENTISTA Superior Completo em 
Administração ou Economia, com experi-
ência na função desejável no segmento de 
transporte ou logística. Possuir conhecimen-
tos em custeio, precificação e apuração de 
resultados de serviços logísticos e noções 
básica de impostos incidentes em atividades 
logísticas e suas alíquotas. Residir em Cam-
pinas, Indaiatuba, Itu, Salto ou Sorocaba.
PEDREIRO Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
PIZZAIOLO Com Ensino Fundamental e ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA Com 
Ensino Fundamental Completo, desejável 
experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
REPOSITOR Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
TÉCNICO DA QUALIDADE Com Gradua-
ção em Gestão da Qualidade ou Engenharia 
da Qualidade, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING Com 
Ensino Médio Completo, com disponibili-
dade para trabalhar em horário de escala. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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CLASSIFICADOS

Camargo Andrade: 03D, 
sala, cz americana, lav, 
área de serviço e edícula. 
R$ 290.000,00. F. (19) 
9-97793589 c/ Caio.
Carlos Aldrovandi: 03 
D (01st) sala, sacada, cz 
planejada. R$ 280.000,00. 
F. 9-93147121 Vanderlei.
Casa na Cecap - 01 D., 
sala, coz., dispensa. WC, 
lavand., garag. p/ 02 car-
ros, edícula com 03 cômo-
dos e wc nos fundos,  R$ 
420.000, 00. Troca com 
chácara em Indaiatuba. 
F.19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
P/ 02 carros, edícula c/ 
03 cômodos e WC nos 
fundos, R$ 390.000, 00. 
Troca com chácara em 
Indaiatuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil  aceita per-
muta em apartamento na 
cidade  F. 98144-9224 
Centro - R$ 1.700,00 - 
Salão comercial, com 70 
m², sendo 1 recepção, 3 
salas, wc e área de ser-
viço, localizado no centro 
da cidade - F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente lo-
calização, 4 D., 6 salas 
- ót imo para casas de 
repouso, clínicas - AT 479 
m² AC 222 m²
Cidade Jardim: Aca-
b a m e n t o  e m  p o r c e -
lanato 02 D,  sa la,  cz 
amer icana p lane jada, 
lav. R$ 297.000,00. F. 
9-97793589 c/ Caio.
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz. planej, 
lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garag. R$ 
500.000,00 F.3834-8948
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Aceita 
permuta F. 7828-0418/ ID 
114*97307
Cond. Montreal - com  3 
D. (1st), sala, coz, WC 
social, lavand.,1 vaga de 
garag. coberta. R$ 389 mil 
F. 98136-7331

Cond. Montreal - Opor-
tun idade  -  Casa  R$ 
420.000,00 - 3 D., sendo 1 
suite, 1 banheiro, sala e 2 
vagas de garag. - AT 150 m² 
AC 104m² F. 98372-0000
Cond. Portal Das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
master, todas com saca, 1 
wc social, lavabo, área de 
luz, coz. americana, sala 2 
amb., 2 vagas de garag.  R$ 
580.000,00 F. 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 
suítes, sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cober-
tos), edícula com churrasq. 
sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 
autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com 
espaço para construção de 
piscina. R$ 600.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Villaggio di Itai-
ci: 03 D, (1 st), sala 02 
amb, cz, terraço e lav. R$ 
485.000,00. Aceita Finan-
ciamento F. 9-81393557 c/ 
Marlene.
Cond. Villagio di Itaici – 
Casa em condomínio, com 
2 D, sala dois ambientes, wc 
social, coz. com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 + 
condomíno e Iptu F. 98372-
0000
Cond. Vista Verde - Opor-
tunidade - R$ 450.000,00 - 3 
D., sendo 1 suíte, 1 banhei-
ro, sala e 2 vagas de garag. 
AT 175 m² AC 105 m² - F. 
98372-0000
Condomínio Vista Verde 
– Aluga – Casa com 3 D., 
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros, sala de estar e jantar, 
coz. planejada e quinta c/ 
churrasq. AT 175 m² - R$ 
2800,00 - F. 98372-0000
 Jd Pedroso-  Casa 2 D. F: 
3875-0049 e 99771-3989
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 2 D., WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 235.000,00. F. 
3392-0333
Jd. do Vale I: Acabamento 
em porcelanato com 03D 
(01st), sala, cz, lav e chur-
ras. R$ 318.000,00. F.(19) 
9-83398183 c/ Camila.
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., WC e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em 
terreno de esquina frente 
para avenida sendo co-
mercial) R$ 270.000,00F. 
9.9887-7771
J d .  E l d o r a d o  - 
R$270.000,00 2 D., sala , 
coz. planejada, banheiro F. 
98144-9224

M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 01 
suíte, sala, coz., Wc social, 
lav., em abrigo cob., gar. p/ 
02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
19 -3017-2608 /99762-
7997/3935-3294 aceita 
lote no negócio, estuda 
parcelamento direto c/ o 
propr. com 50% de en-
trada. 
M. Sol – Rua 23 - casa 
com 02 D. sendo 01 suí-
te, sala, coz., WC social, 
lav., garag. p/02 autos 
em estrutura p/ sobrado. 
R$ 250.000,00 Só a Vis-
ta! F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobrado 
com 03 cômodos WC e 
lav. no pav. superior e .04 
cômodos WC, lav. e garag. 
no pav. inferior, documen-
tada. Aceita financ. R$ 
230.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., 
garag. + salão comercial 
na frente R$ 195.000,00. 
Ac. financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294. 
Estuda parcelamento dire-
to com o proprietário com 
50% de entrada. 
Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 - Escritório 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, coz., amplo terreno 
para estacionamento ou 
operação, com capacidade 
para entrada de caminhão 
F. 98372-0000
Monte Verde: Casa nova 
localizada no Monte Ver-
de, apenas R$ 270.000,00. 
F. 9-83398183 c/ Camila.
Res. Amstalden  -  R$ 
980.000,00 - Casa 3 suí-
tes, sala 2 amb., com área 
de luz, coz. planejada, 
piscina, churrasq., edícula 
com wc fechada em vidro, 
4 vagas , AC 230 m². At 
367 m²  F. 98372-0000
Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, coz. 
americana, WC, lav. coberta 
nos fundos. Amplo terreno 
na frente lote de 160m² R$ 
155.000,00 + 45 parcelas de 
R$ 412,00. Aceita permuta 
por casa em Indaiatuba. 
F. 19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Vila Florença (Itaici) - 
Residência nova com 3 
D. (1 suíte) R$ 298 mil. 
Aceita-se financiamento, 
estuda-se imóvel de me-
nor valor. . F. 3875.0469 / 
9.9751.9921.

Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 3 sts, sala., lava-
bo, coz., AS., área lazer c/ 
churrasq. e quintal, 4 vagas 
garag. R$ 400.000,00. F. 
3392-0333
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelente 
casa no, terreno de 600m² 
- F.: (19) 98372-0000
Jd. Itamaracá: Sobrado 
03 D (1st) sala, sacada, cz, 
copa e lav. R$ 300.000,00. 
F. 9-83398183 c/ Camila.
Jd. Maria Helena: 03 
D (1s t ) ,  sa la ,  cz .  R$ 
360.000,00. F. 9-81393557 
c/ Marlene.
Jd. Maria Helena: 03 D, (1 
st), sala, cz. R$ 360.000,00. 
Aceita Financiamento F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, coz, 
WC, AS, varanda, quintal,2 
salas comerciais, WC, ga-
rag. para 2 carros R$ 370 
mil F. 98136-7331
Jd. Pau Preto: Em constru-
ção em porcelanato, com 
entrega prevista para De-
zembro. Com 02 D (01st), 
02 salas, cz, lav e quintal. 
R$ 330.000,00. F. (19) 
38167401.
Jd. Paulistano com 3 D. 
(1st),sala,coz,wc social, 
lavan., garag. para 2 carros 
R$ 280 mil F. 98136-7331
Jd. Regina. Sobrado c/ 
3D., suite, wc, lavabo, clo-
set, sala TV, sacada, sala 
2 amb., varanda,  qrto de 
despejo, garag. c/ 4 vagas, 
portão elétrico F. 3017-
5541/ 98273-7368 Aceito 
Permutas com chácara em 
condomínio fechado.
Jd. Santiago - CA0248 
- 250 m² - 4 D. (1 st c/ 
hidro), WC, lavabo, sala 2 
amb., escrit., sacada, copa, 
cz. planej., AS, WC ext., 
D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de granito, 
pisc., 4 vagas garag. R$ 
600.000,00. F. 3392-0333
M. do Sol – Rua 58 be-
líssima casa com 02 D., 
sala, coz, WC social, lav., 
garag. p/02 autoS +01 
Cômodo c/ WC nos fun-
dos, quintal, jardim em lote 
de 250m². Valor imperdí-
vel R$ 380.000,00. AC. 
financiamento. F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra 
mim F: 99205-4322/99763-
8709/94*2166 / 94*2168 / 
3935-1372 

Cond. Bougainvil le - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. 
c/ armário planej.), sala 2 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., des-
pensa, cz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário 
planej.), aquec. solar, quin-
tal, área de lazer, 6 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + IPTU. 
F. 3392-0333
Vila Suíça - 3 suíte (1 
máster com closet), AT 
500m2, AC 269m2, mais 
1 suíte no térreo e 1 suíte 
para  empregados ,  a r 
condicionado, aquecimento, 
t o d a  e q u i p a d a  c o m 
armários, acabamento de 
primeiríssima, capelinha ou 
casa de bonecas, torre de 
vigilância, varanda, jardins 
e muito mais, garagem para 
4 carros, portões eletrônicos 
e entrada privativa (temos 
fotos). R$ 1.050.000,00 F. 
3875 0469 / 19- 9 9751 
9921 creci 65362
Vila Suíça - 3 suítes com 
closet, AT 300m2, AC 252, 
mais 1 suíte no térreo e 1 
suíte para empregados, 
fino acabamento, demais 
dependências de alto pa-
drão (temos fotos). R$ 
850.000,00 - 3875 0469 
/ 19- 9 9751 9921 creci 
65362.

Centro – CA02583 - casa 
comercial, 06 salas, 03 WC, 
coz, lavan, 03 vagas Rua 7 
Setembro, 578 R$ 2.000,00 
+ IPTU F. 38752215 Imo-
biliária
Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 sts. 
(1 americana), sala 2 amb., 
lavabo, cz., AS, quintal, jd., 
churrasq., pisc., 04 vagas 
garag. R$ 4.300,00+ Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 sts. 
(1 americana), sala 2 amb., 
lavabo, cz., AS, quintal, jd., 
churrasq., pisc., 04 vagas 
garag. R$ 4.300,00+ Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Montreal - CA0517 
- 150 m² - 3 D. (1st), WC, 
cz. americana, AS, quintal, 
churrasq., 2 vagas garag. 
Ótimo acabamento. R$ 
420.000,00 F. 3392-0333

Cond. Bougainvil le - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. c/ 
armário planej.), sala 2 amb. 
c/ pé direito duplo, home the-
ater, escrit., despensa, cz. 
e AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de lazer, 
6 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Casa Bella - CA0479 
- 106,40 m² - 3 D. (1 st c/ 
closet), Wc, lavabo, sala 2 
amb., varanda, churrasq., 
jd., cz. americana planej. 
c/ coifa., 3 vagas garag. R$ 
3.000,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Bougainvil le - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. c/ 
armário planej.), sala 2 amb. 
c/ pé direito duplo, home the-
ater, escrit., despensa, cz. 
e AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de lazer, 
6 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Casa Bella - CA0479 
- 106,40 m² - 3 D. (1 st c/ 
closet), WX, lavabo, sala 2 
amb., varanda, churrasq., 
jd., cz. americana planej. 
c/ coifa., 3 vagas garag. R$ 
3.000,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 
24hs - 3D.(Sendo 1 suite c/ 
armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garag. 
R$ 2.300,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Cond. Montreal - CA0517 
- 150 m² - 3 D. (1st), WC, 
cz. americana, AS, quintal, 
churrasq., 2 vagas garag. 
Ótimo acabamento. R$ 
420.000,00 F. 3392-0333
Cond. Pq. Dos Guarantãs 
– SO0382 - 130 m²  - 3 D. (1 
st), WC, lavabo, sala 2 amb., 
cz. c/ gabinete, desp., AS, 
quintal, churrasq., 4 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Pq. Dos Guarantãs 
– SO0382 - 130 m²  - 3 D. (1 
st), WC, lavabo, sala 2 amb., 
cz. c/ gabinete, desp., AS, 
quintal, churrasq., 4 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333

Cond. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 3 D. (1 
st), lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, AS, 
quintal, churrasq., 02 vagas 
de garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 3 D. (1 
st), lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, AS, 
quintal, churrasq., 02 vagas 
de garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond.  Santa Clara - 
CA0372 - 450 m² - 3 sts. 
planej., sala, varanda, cz. 
planej., desp., AS, D. ext. e 
WC ext., 4 vagas garag. R$ 
4.400,00 + Cond. +IPTU F. 
3392-0333
Cond.  Santa Clara - 
CA0372 - 450 m² - 3 sts. 
planej., sala, varanda, cz. 
planej., desp., AS, D. ext. e 
WC ext., 4 vagas garag. R$ 
4.400,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond.  Santa Clara - 
CA0405 - 450 m² - 3 sts., 
sala 2 amb., varanda, lava-
bo, cz., desp., AS, quintal, 
churrasq., pisc., WC ext., 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond.  Santa Clara - 
CA0405 - 450 m² - 3 sts., 
sala 2 amb., varanda, lava-
bo, cz., desp., AS, quintal, 
churrasq., pisc., WC ext., 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts 
(1 st c/ closet e varanda), 
todos os D. e WC’s com 
armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escrit., copa, 
cz. planej., AS, depósito/D. 
ext., edícula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. so-
lar, ar condicionado, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts 
(1 st c/ closet e varanda), 
todos os D. e WC’s com 
armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escrit., copa, 
cz. planej., AS, depósito / D. 
ext., edícula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. so-
lar, ar condicionado, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333

Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, 
sendo 1 c/ closet e varan-
da, 1 c/ varanda (todos 
os D. e WC’s c/ armário 
planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. 
Planej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícu-
la c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, 
sendo 1 c/ closet e varan-
da, 1 c/ varanda (todos 
os D. e WC’s c/ armário 
planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. 
Planej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícu-
la c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Jd. do Sol: 03 D, (1st), 
sala, cz, área de lazer. R$ 
1.450,00. F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. do Vale: 02 D, (1st), 
sala, varanda, cz e lav. R$ 
1.250,00. F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Itamaracá - SO0407 - 
250 m² - 2 D. (1 st), sala, 
copa, WC, cz., edícula c/ 
D., AS, 3 vagas garag. 
R$ 1.700,00 + IPTU  F. 
3392-0333
Jd. Itamaracá - SO0407 - 
250 m² - 2 D. (1 st), sala, 
copa, WC, cz., edícula c/ 
D., AS, 3 vagas garag. 
R$ 1.700,00 + IPTU  F. 
3392-0333
Jd. Marina - fundos c/ 01 
D., sala, coz., e wc c/ vaga 
de garag. Para mulher, 
sem bicho de estimação 
R$ 700 F. 3825-1527 ou 
99775-2187
Jd. Morada do Sol: 02 D, 
sala, cz e lav. R$ 850,00. 
F. 9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd. Morada do Sol: 02 D, 
sala, cz, lav. R$ 1.375,00. 
F. 9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej., 
sendo 1 st c/ closet, sala 
2 amb., WC, jd. Inverno cz 
planej., AS, quintal amplo, 
WC ext., churrasq., 3 vagas 
garag. R$ 3.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
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Apto Gran Vil le  -  R$ 
270.000,00, 3 D., todos 
com suíte; sala de estar, 
63m; garag. para um  carro 
F. 98144-9224
Apto Guarujá – Enseada 
- 02 D. (01 Suite), sala, 
coz., lavand, churrasq. 
na varanda, 02 vagas de 
garag., piscina aquec, 
churrasq. R$ 450.000,00 
F. 9.9887-7771   
Av.  Conce ição  -  R$ 
215.000,00 - apto, 2 D, 
sala coz, banheiro, At 
75m², 2 vagas de garag. 
F. 98372-0000
Centro - Apto Térreo , 
Centro, 2 D., sala coz., wc 
social e wc de serviço, área 
de serviço , excelente loca-
lização. Prédio com porta-
ria 24 horas R$ 220.000,00 
- F. 98372-0000
Centro - R$ 1.300,00 - 
Amplo apto, Centro, 3 D, 
1 WC e 1 WC de serviço, 
coz. ampla, sala, e área 
de serviço  F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - 
Amplo apto,  2 D., 1 WC 
e 1 WC de serviço, coz. 
ampla, sala, e área de 
serviço, 1 vaga de garag. 
F. 98372-0000
Edifício Sirmione: Mó-
veis planejados, geladei-
ra, micro-ondas, sofá, tv, 
tudo novo sem uso. R$ 
238.000,00 F. 38167401.
Jardim Pedroso: 02 D, 
sala, cz planejada. R$ 
195.000 F. 9-83398183 
c/ Camila.
Jd. Eldorado - com 2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331
Jd. Morumbi: 02 D, sala, 
cz, lav e portaria 24 ho-
ras. R$ 145.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D, sendo 
1 suíte, 2 vagas de garag. 
2 salas, D., com armários 
planejados, coz. planejada, 
área de serviço, D e WC de 
serviço - R$ 650.000
OPORTUNIDADE - Se 
você é INVESTIDOR vale 
a pena conferir, trata-se 
de um prédio comercial de 
três andares com nove va-
gas de garagem no centro 
de Indaiatuba que pode 
ser adquirido com entrada 
parcelada de R$ 750mil em 
dinheiro ou com terrenos na 
região e o saldo com pos-
sibilidade de ser em torno 
de 60 meses. Contato por 
e-mail: cyrogallao@ig.com.
br - creci 65362.

Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej., 
sendo 1 st c/ closet, sala 
2 amb., WC, jd. Inverno cz 
planej., AS, quintal amplo, 
WC ext., churrasq., 3 vagas 
garag. R$ 3.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Regina - R$2.500,00 
- 3 D., 1 suite planeja-
da , 1 lavabo , sala dois 
ambientes, garag. para 4 
carros , cozinha planejada 
, lavanderia F. 7808-3727
Jd. Santa Rita - CA0568 
- 125 m² - 3 D. (1 st), 
sala, cz., WC, AS, 2 vagas 
garag., varanda gourmet. 
R$ 1.400,00 + IPTU  F. 
3392-0333
Jd. Santa Rita - CA0568 
- 125 m² - 3 D. (1 st), 
sala, cz., WC, AS, 2 vagas 
garag., varanda gourmet. 
R$ 1.400,00 + IPTU  F. 
3392-0333
Jd. Valença - CA0539 - 
125 m² - 3 D. (1st), sala, 
copa, cz., WC, AS, chur-
rasq., 2 vagas garag.  R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-
0333
Jd. Valença - CA0539 - 
125 m² - 3 D. (1st), sala, 
copa, cz., WC, AS, chur-
rasq., 2 vagas garag.  R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-
0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas ga-
rag. R$ 5.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas ga-
rag. R$ 5.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Portal do Sol: 03 D, (1st), 
sala, cz, área serv. R$ 
1.350,00. F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Res. Cocais - SO0426 - 
120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c/arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Cocais - SO0426 - 
120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c/arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + Cond. + 
IPTU F.: (19) 3392-0333
Res. Guarantãs: Sobrado 
03 D,(1 st), sala, cz, lav. R$ 
1.800,00. F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.

Rua – 58 (sem garag.) ex-
celente casa com 03 D. e 
demais dependências, com 
sacada (pavimento superior) 
R$900,00 + IPTU F. 3017-
2608/99762-7997/3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ garag. R$ 
900,00 F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Vila Maria Helena – CA1381 
- 1 D., coz, wc e sem gara-
gem R$ 700,00 + IPTU F. 
38752215 imobiliária
Vila Maria Helena CA02566 
- 2 D,sala, coz, a.s, quintal e 
vaga p/ moto. Rua Bororó Nº 
50, casa de fundos R$ 700,00  
+  IPTU 38752215 Imobiliária
Vila Suiça – CA02567 - 3 D., 
(1 Suite c/ hidro), sala, copa, 
coz, A.S, fundos (2 D. WC ) c/ 
chur, quintal e 04 vagas Rua 
Joaracy Mariano de Barros, 
92 R$ 2.000,00 + IPTU 3875 
2215 Imobiliária
Villagio D`Amore - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3 D. 
(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948

Apartamento na planta 
com entrada á partir de R$ 
10.000,00. F. 9-83398183 
c/ Camila.
Apartamento: na planta em 
Indaiatuba com entrada de 
R$ 20.000,00 F. 9-83398183 
c/ Camila.
Apartamento: para investir 
com entrada a partir de R$ 
10.500,00. F. 9-83398183 
c/ Camila.
Apto - Florianópolis (Itape-
ma) - mobiliado -03 D., (01 
suíte), sala, coz. , lavand., 
churrasq. na varanda 130m²  
R$ 400.000,00 F. 9.9887-
7771
Apto – Praia Grande - Em 
excelente localidade (próxi-
mo ao quiosque 43), a um 
quarteirão da praia, 9º andar, 
com área útil 81,7m2, uma 
vaga coberta, dois elevado-
res, vista lateral para o mar, 
com 2 D. (sendo uma suíte), 
sala ampla, coz. completa, 
lavand., WC social, sacada, 
mobiliado com 2 TVs, sofás, 
camas, frigobar, geladei-
ra, máquina de lavar, som, 
poltronas, etc. (temos fotos) 
R$ 250.000,00. Discute pro-
posta e aceita terreno em 
Indaiatuba. F. 3875.0469 / 
19-9.9751.9921.

Prédio Coml – Indaiatuba 
Se você é Investidor vale 
a pena conferir, trata-se 
de um prédio comercial 
de três andares mais nove 
vagas de garagem que é 
um negócio oportuno no 
centro de Indaiatuba que, 
com pouco investimento, 
pode ser realizado. E-mail: 
cyrogallao@ig.com.br - cre-
ci 65362.
Res. do Bosque: 03 D. em 
porcelanato (01 st), 02 sa-
las, cz, lav. R$ 298.000,00 
F. 38167401.
Res.l Mirim II: 02 D, sala, 
cz e 01 vaga garagem. R$ 
160.000,00. F. 9-93147121 
Vanderlei.
Spazio Illuminare: 02 D, 
02 salas, cz planejada, área 
de serv. Lazer completo. R$ 
210.000,00 F. 9-97369154 
Lucilene.
Vendo apto Soho ou troco 
por casa ou apto de menor -  
c/ 3 D., entrega em dezem-
bro NOVO F. 7801-5378 / 
3825-0298 c/ Cida
Vila Furlan: 01 D, sala, 
cz p lanejada, lav.  R$ 
207.000,00. AC Finan-
ciamento F. 9-93147121 
Vanderlei.

Apto Cecap - R$ 1.300,00, 
3 D., todos com suíte , sala 
de estar , 63m; garag. para 
um carro  (19)98144-9224
Centro - R$ 1.300,00 - Am-
plo apartamento, Centro, 3 
D., 1 wc e 1 wc de serviço, 
coz. ampla, sala, e área de 
serviço  F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - 
Amplo apartamento,  2 D., 
1 wc e 1 wc de serviço, 
coz. ampla, sala, e área de 
serviço, 1 vaga de garagem  
F. 98372-0000
Centro Res. Roccapo-
rena: 02D, sala, cz, área 
de serv. R$ 1.300,00. F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Centro: 02 D, sala, cz e 
área de serv. Área de lazer 
com piscina e salão de fes-
ta. R$1.350,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Cond. Felicitá - AP0567 
- 84 m² - 3 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
gourmet, 2 vagas garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Moacyr Arruda: 02D, 
sala, cz e R$ 850,00. F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Cond. Fonte de Trevi - 
AP0587 - 80 m² - 3 D. (1 
st), sala 2 amb., cz., WC, 
AS, 2 vagas garag. R$ 
1.200,00 + Cond. + IPTU.  
F. 3392-0333
Cond.  Grand V i l le  - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 
- 70 m² - 2 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
gourmet, 1  vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Murici - AP0578 - 47 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 
1 vaga garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond .  P lace  V iew - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. (1 st 
/ arm.), WC, sala 02 amb., 
cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 va-
gas garag., 1 vaga p/ moto. 
R$ 2.950,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333

Cond. Sevilha - AP0139 - 
40,40 m² - 1 D., WC, sala 
de TV c/ sacada, cz., AS, 1 
vaga garag. R$ 1.100,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Duetto Di Mariah - AP0443 
- 73,14 m² - 2 D. (1 st), WC, 
escrit., sala 2 amb., varanda 
gourmet, churrasq., cz., AS, 
1 vaga garag. R$ 1.400,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. 
c/ armários, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU. F. 
99244-8398
Ed. Torre de Málaga - 
CO0006 - 130 m² - Cober-
tura com 3 D. (1st), sala 
2 amb., varanda, WC, cz. 
Planej., AS, mezanino, va-
randa gourmet, churrasq., 2 
vagas garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333

Edifício Tuiuti -02 D. (01 
Suíte), sala, coz., WC e 
lavand., 01 vaga de garag. 
R$ 2.000,00 F. 9.9279-1177 
Jd. Sevilha: 01D, sala, 
cz, área de serv e lav. R$ 
850,00. F. 9-9960-4202 c/ 
Allyne.
Jd.América: 02 D, sala, cz, 
área de serv. R$ 900,00. F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd.Pedroso: 02 D, sala, cz, 
área de serv, lav e portaria 
24 horas. R$ 1.100,00. F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
São  Tomaz  Aqu ino: 
Móveis planejados, 02 D, 
sala 02 ambientes, lav. R$ 
1.350,00. F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.

Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. F. 
99295-0357

Centro – casa 440 m² – 
12 salas –  F 3875-0049 / 
99771-3989
Centro - casa comercial, com 
7 salas, 4 banheiros AT. 850 
m² AC. 278 m² - R$ 9.000,00 
F. 98372-0000
Centro - casa comercial, 
excelente localização, 3 dorm, 
2 wcs, , 2 vagas , 2 salas - 
AT 479 m² AC 222 m² - R$ 
3.000,00 F. 98372-0000
Centro: Salão comercial c/ 50 
m² no centro da cidade. R$ 
1.200. F. 9-9960-4202 c/ Allyne.
Cid . Nova - M. do Sol – 
sobrelojas  F. 3875-0049 / 
99771-3989
Cidade Nova - casa comer-
cial, 3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 
6 salas AC: 240 M² - R$ 
4.000,00 F. 98372-0000
Cidade Nova - Salões Comer-
ciais  F. 3875-0049 / 997713989
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F. 3318-4325
Jd. Patrícia: Salão comercial 
com 45 m² em ótima localiza-
ção. R$ 1.500,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
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Jd. Pau Preto - cozinha 
industrial, no AT: 150 m² 
AC 90 m² - R$ 1.800,00 F. 
98372-0000
Jd. Regina: Salão amplo 
comercial com 600 m². R$ 
15.000,00. F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Salão comercial - na Av. 
pres. Kennedy , 150 m² - 
salão, 2 salas, 2 banheiros e 
copa R$ 6.000 F. 98372-0000
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 de 
250 gramas, 2 de 150 gramas 
mais periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 talha, 
1 estufa, 1 balança. F: (11) 
98362-9657/ (11) 2429-6353
Vila Vitória: Salão com 80 
m² localizado em avenida. 
R$ 3.000,00. F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e mezanino 
p/ escrit.. R$ 4.500,00 + IPTU 
F. 3392-0333

Aluga - AChácara Viraco-
pos – CH0070 – 1000 m² - 2 
D. (1 st), WC social, sala 2 
amb. c/ varanda, cz., AS, 
WC ext., espaço gourmet c/ 
churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.300,00 + IPTU. 
F. 3392-0333
Aluga - Alto da Bela Vista: 
Ampla área verde, casa com 
02 D, sala, cz. R$ 2.100,00. F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Aluga - Chácara Viracopos 
– CH0070 – 1000 m² - 2 
D. (1 st), WC social, sala 2 
amb. c/ varanda, cz., AS, 
WC ext., espaço gourmet c/ 
churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.300,00 + IPTU. 
F. 3392-0333

Aluga - Internacional de 
Viracopos - CH0108 - 400 
m² - Piso sup.: 2 sts. c/ arm. 
cama e varanda.Piso inf.: 2 D. 
(1 st), WC, sala 2 amb., cz., 
copa c/ mesa, desp., canil, 
poço, varanda, churrasq., 
WC ext. R$ 2.300,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Aluga - Internacional de 
Viracopos - CH0108 - 400 
m² - Piso sup.: 2 sts. c/ arm. 
cama e varanda.Piso inf.: 2 D. 
(1 st), WC, sala 2 amb., cz., 
copa c/ mesa, desp., canil, 
poço, varanda, churrasq., 
WC ext. R$ 2.300,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Aluga - Itaici: Chácara em 
condomínio fechado com 
portaria 24 horas. Casa com 
02 D (1st) sala 02 ambientes, 
cz. R$ 2.800,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Aluga - Monte Mor: Chácara 
com 06 D (05 st), sala, cz. 
Área de lazer com piscina, 
campo e churr. Garagem 
para 16 vagas. R$ 2.500,00. 
F. 9-9960-4202 c/ Allyne.
Aluga - Rec. Campestre 
de Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara murada 
c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 
amb., cz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Aluga – Rec. Campestre 
de Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara murada 
c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 
amb., cz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Chácara em Indaiatuba 
– próx. Ao Vale do Sol – 
5.000m² - R$ 95.000,00 
F: 3016- 1355/99752-
2170/99205-4322/99763-
8709/94*2168/3935-1372

Chácara em Salto – a 
partir de 1.000m² – Linda 
topografia – R$ 60.000,00 – 
Aceita carro no negócio ou 
fazemos permuta com ter-
reno. F: 3016- 1355/99752-
2170/99205-4322/99763-
8709/94*2168/3935-1372
Chácara para locação – 
Com piscina, campo de fute-
bol, churrasqueira e salão de 
festas - R$400,00 a diária. F: 
99205-4322 / 99763-8709/ 
94*2166/94*2168/3935-
1372
Elias Fausto - SP - 01 al-
queire, casa de 03 D., rico 
em água, pomar, pasto, a 
3 km do centro. Apenas R$ 
600.000,00. Aceita casa 
em Indaiatuba no negócio. 
F. 3017-2608/99762-7997/ 
3935-3294
Elias Fausto - SP - Chácara 
com 3.600m² casa de quatro 
cômodos, luz, poço. Troca 
por casa em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos, 2 baias, 1 casa 
com 3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F. 3875-6230 - 
Creci 04.732
Rec. Campestre Viracopos 
- R$ 420.000 - Chácara Com 
casa de 3 d., sala ampla, 
cozinha americana, piscina.  
AT 1000 m² - Fácil acesso  
F. 98372-0000 
Rib. Grande-SP - 04 al-
queires c/ 02 casas simples 
de 04 cômodos cada uma, 
lavoura, bosque, 02 tanques 
com peixes,abastecidos 
com água em forma de 
bica, luz, água de mina, a 
60km do centro de Ribeirão 
Grande-SP R$240.000,00. 
Aita troca com casa em 
Indaiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997 Estuda 
parcelamento direto com o 
proprietário

Terras de Itaici – 4D. Sendo 
1 suíte, coz. ampla, churrasq. 
e piscina. AT. 1720 m² R$ 
765.000,00 F. 98372-0000
Vale das Laranjeiras – At. 
3890 m² - Casa c/ 3D, sendo 
1 ste, sala de esta com pé 
direito alto, coz. planej., área 
de churr. com wc, piscina, 
campo de futebol e pomar R$ 
850.000. Estuda-se permuta 
por apto ou casa com 3 D. em 
Indaiatuba. - F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para loca-
ção finais de semana. Troca 
por casa em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Venda - Colinas I - Chácara 
ampla com área verde. 03 D 
(01 st), sala, varanda, cz pla-
nejada, quintal. Área de lazer 
com piscina. R$ 615.000,00. 
F. 9-93147121 Vanderlei
Vendo - Maragatas: Chá-
cara em Salto com edícula 
com 01 cômodo c/ wc de 30 
m², área total de 5080 m². 
Energia trifásica subterrânea, 
fossa e canil. R$ 350.000,00 
F. 9-93147121 Vanderlei
Vendo ou troco -  Sítio c/ 5 
1/2 alq., pastos cercados com 
mourão tratado em eucalipto, 
água tratada e encanada da 
mina. Casa c/ 4 cômodos 
avarandada, energia elé-
trica, 1 paiol, 1 cocheira p/ 
gado e 10 cabeças. Região 
de Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatu-
ba - (estrada Indaiatuba/
Itupeva) – 20 alqueires a R$ 
10,00m² frente para rodovia 
F. 9.9887-7771

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

Alto de Itaici – Terreno de 
378 m² muito bem localizado 
R$ 210.000,00 F. 98372-0000
Alto de Itaici: Terreno em 
condomínio fechado com 
313,14 m², com ótima infra-
estrutura. R$ 196.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Av. Visconde de Indaiatuba 
– Terreno de amplo (660 m²) 
cercado em esquina, com es-
critório e 2 salas  R$ 6.000,00  
F. 98372-0000
Av. Visconde de Indaiatuba 
– Terreno de amplo (660 m²) 
cercado em esquina, com es-
critório e 2 salas R$ 6.000,00 
- F. 98372-0000
Cardeal - OPORTUNIDADE 
- Misto em novo Loteamento 
- Liberado par construir - 200 
m² - R$ 45.000 de entrada e  
58 parcelas de R$ 970 – F. 
98372-0000
Cardeal - Oportunidade - 
Misto em novo Loteamento. 
Liberado par construir  200 
m² - R$ 45.000 de entrada 
e  58 parcelas de R$ 970 F. 
98372-0000
Cond. Beira da Mata - 380 
m² R$ 265.000,00. Ótima 
localização, aceita permuta. 
F. 7828-0418/ ID:114*97307
Cond. Esplendor - Alto Pa-
drão - Terreno 300m², Plano 
R$ 360.000,00. F. 3834-8948
Jardim dos Colibris: Terre-
no com 255 m², aceita permu-
ta! Ótima oportunidade. R$ 
191.000,00. F. 9-93147121 
Vanderlei.
Jd Esplanada II - 2 lotes lado 
a lado 300 m² cada lote, valor 
R$ 220.000,00 cada lote. Par-
te alta- F. 98372-0000
Jd Esplanada II - 2 lotes lado 
a lado 300 m² cada lote, valor 
R$ 220.000,00 cada lote. Par-
te alta- F. 98372-0000
Jd.  Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 9.9279-1177
Jd. do Vale: Terreno com 
125 m².  R$ 150.000,00. F. 
9-93147121 Vanderlei.
Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$ 580.000,00 F. 9.9887-
7771
Jd. Paradiso - 03 lotes juntos 
– 708m², 550m² e 420m² R$ 
1.100,00 F. 99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² próxi-
mo ao parque ecológico – R$ 
180.000,00- F. 98372-0000
Jd. Pau Preto – 125 m² próxi-
mo ao parque ecológico – R$ 
180.000,00 F. 98372-0000
Lote - 2.500m² próximo ao 
Vale do Sol - 3 km do asfalto 
R$ 55 mil F. 99453-3758
M.Sol -  ½ lote documen-
tado para financ. Apenas 
R$115.000,00 F. 9-3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 

Parque das Bandeiras - R$ 
260.000,00 - 1.000,00 m² total 
F. 7808-3727
Temos áreas para lote-
amentos em Indaiatuba, 
Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localidades F: 
99752-2170/94*2168
Terra em Indaiatuba R$ 
60,00 o m²- ótima topografia 
de frente com a rodovia F: 
99752-2170/94*2168
Terras de Itaici: Terreno 
com 1.000 m² em condo-
mínio fechado e portaria 24 
horas, poço artesiano, lago 
de pesca e pista ecológica. 
R$ 310.000,00. Aceita Finan-
ciamento!! F. 9-81393557 c/ 
Marlene.
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F. 9.9887-7771
Terreno Jd. Califórnia – 
TR00707 - 250m² c/  casa nos 
fundos (2D ,sala, coz, WC). 
Rua Domacir Stocco, 869 F. 
38752215 Imobiliária.
Terreno Jd. do Império 
-TR00711 - 150M², quadra 
13, lote 54 cond. Aceita Carro 
No Negócio R$  115.000,00 F. 
38752215  Imobiliária 
Terreno Mosteiro - 4.400m² 
R$ 200.000,00 F. 9.9887-
7771
Terreno no Distrito Indus-
trial - com 11.000m². R$ 
2.000.000,00 F. 98136-7331
Terrenos: Últimas unidades 
de terrenos em Indaiatuba 
com entrada de R$ 10.000,00 
parcelado. Aproveitem. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Vendo - 1 alqueire em Salto 
com casa - R$ 480.000,00. 
F: 99752-2170/99205-
4322/99763-8709/94*2168
Vendo Área rodovia do 
açúcar (Salto) - 600.000 m²  
R$ 40,00 F. 9.9887-7771
Vista Verde - 02 lotes 175m² 
cada R$ 160.000,00 (cada 
um) F. 99887-7771

2 balcão expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro trincado e 
precisando de manutenção 
R$ 500 cada. F. 98247-
4690 tim
Air Soft, marca Tókio Marui 
R$ 700. F. 98247-4690 tim
Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem localizado.  
Contato: Gisele F. 99607 
4522
Aluguel de mesas e ca-
deiras - Faço fretes p/ São 
Paulo, Interior, empresas e 
particulares F. 3017-1112 / 
94*11231 / 7810-8341

Bazar e Papelaria no 
centro: vendo e passo o 
ponto com tudo dentro. R$ 
50 mil, aluguel R$ 1.650 F. 
3875-2215 / 99696-8732.
Cozinha industrial, no 
Jd Pau Preto AT: 150 m² 
AC 90 m². R$ 1.800 F. 
98372-0000.
Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x 65x85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira re-
movível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e esca-
da de inox R$ 850 cada. F. 
7814-5723
Restaurante -  com equi-
pamentos  e mobília no-
vos,  300 lugares ponto 
nobre, R$ 1.500.000,00 F. 
99732-4713 Silvia
Vendo - (conjunto 01 mesa 
c/ 4 cadeiras, 2 paneleiros, 
1 balcão, 1 armário de 
geladeira em madeira R$ 
1.000) / 01 cama de casal 
+ 2 criados R$ 400 01 me-
sinha de telefone R$ 100 
F. 3875-7068 / 99778-4399
Vendo - 01 chiqueirinho 
novo R$ 150 / 02 camas 
infantil de gatinho (marfim) 
R$ 100 as duas F. 3392-
8578 / 99152-0012
Vendo - 01 fritadeira elétri-
ca (frita sem oléo) sem uso 
/ 01 forno elétrico, sem uso 
F. 3017-4557
Vendo - 01 máquina de 
costura reta industrial Mod. 
191D R$ 500 / 01 chur-
rasqueira a bafo grande 
R$ 100 / 01 TV de 14” LG 
(tubo) R$ 100 F. 99359-
1484 / 3329-7158
Vendo - 1 geladeira 240 
l i tros Consul R$ 400 / 
1 fogão 4 bocas Consul 
R$ 200 F.  997629374 
/33295179.
Vendo - aparelho de es-
tética Corrente Russa / 
Vapor de Ozônio / Conju-
gado Facial F. 99447-3145 
c/ Gildely
Vendo - bicicleta Monark 
barra circular aro 26, sem 
marcha F. 99334-7959 / 
3017-6626
Vendo - Lavadora Consul 
6 kg na caixa  / Portão de 
garag. de ferro 3 x 2.70 F. 
3835-1581

Corsa Sedan- Novíssimo 
2008/2008, 1.4, econoflex, 
com alarme, trio elétrico e 
CD, com alarme. Prata F. 
99119-1817 c/ Adão

Van Transit Ford (nova) 
ano 2013 completa, 14 
lugares, licenciada, IPVA. 
negocia. Troca: maior ou 
menor valor. F. 3875-2215 
/  99696-8732 Imobiliária
Vendo - Gol Plus - 86/86 - 
álcool, doc. Ok, R$ 5.000,00 
F. 3894-1801 c/ Admilson
Vendo F 250 - Cabine du-
pla, diesel, cor prata, prepa-
ra para trailer. R$ 90.000,00 
F. 9.9921-4690

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

Ofereço-me para coloca-
ção de piso e revestimentos 
F. 9 9189-7302 com Cloves
Ofereço-me como Cui-
dadora de idosos/ babá 
para residir no local, com 
referencias F. (19) 99363-
6011/ 99418-6296 c/ Re-
ferências
Ofereço-me como dese-
nhista projetista F. (19) 
3885-1231/ 99414-9870
Ofereço-me como diarista 
com experiências e indica-
ções F. (19) 99266-1617/ 
98116-0546 
Ofereço-me como mani-
cure à domicilio (Somente 
R$ 15,00 o pé e R$ 10,00 
a mão) fazendo os dois ga-
nha a sobrancelha. F. (19) 
9.9369-5615/ 3935-0499
Ofereço-me como mo-
torista/ Aux. Geral  CNH 
Categoria “D”. F. 3885-
1231/ 99793-4700
Ofereço-me  como pe-
dreiro, jardineiro, enca-
nador e eletricista. F. (19) 
99130-7264/99776-6841 
C./ Odair
Ofereço-me como profes-
sor de Inglês (aos sábados 
de manhã) do ínicio do ní-
vel básico até nivel interme-
diário. F. (19) 99240-3570
Ofereço-me para serviços 
gerais F. 99987-8102
Ofereço-me para traba-
lhar como azuleijista pe-
dreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do 
alicerce ao acabemento F. 
(19)994151485
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora DIURNO. 
C/ ref. F. (19) 3885-1231/ 
99937-8315 c/ Candelária
Oportunidade:  Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua :7 de 
se tembro ,644  Cen t ro 
F:(19) 3875-2215
Precisa-se de Corretores 
-Entrar em Contato com 
Márcio F: (19) 7808-3727  
89*22754
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