
Dupla é detida e acaba sendo liberada 

Michel Teló é uma das 
atrações em novembro

Motoristas alcoolizados 
causam acidentes

Peppa Pig será 
atração no Ciaei  

Indaiatuba enfrenta 
Osasco em casa 

Rogério é reeleito 
pelo quarta vez

Greve é encerrada 
após sete dias

Relatoria CPI da 
CPFL é concluído

PERSEGUIÇÃO 

INDAIÁFEST PAULISTÃO 

TRÂNSITO TEATRO SELEÇÃO 

ELEIÇÕES BANCÁRIOS CÂMARA 

Em pouco mais de uma 
hora,  dois  acidentes  de 
trânsito foram registrados 
no domingo de Eleições, 
dia 5, no Jardim Morada 
do Sol.

Em comemoração ao Dia 
das Crianças a Mobaia.com 
e a Clipe FM trazem para 
Indaiatuba a porquinha mais 
amada do Brasil, Peppa Pig, 
o Musical.

A Seleção de Indaiatuba 
venceu na última rodada e está 
nas oitavas de final do Campe-
onato de Seleção de Ligas, 
organizado pela Federação 
Paulista de Futebol (FPF). 

Somente um candidato de 
Indaiatuba foi eleito nas Eleições 
2014. O candidato Rogério 
Nogueira (DEM) foi reeleito 
deputado estadual pelo quarto 
mandato consecutivo.

Após assembleia realizada na 
última segunda-feira, dia 6, os 
bancários de Campinas e Região 
aprovaram a proposta de reajuste 
salarial feita pela Fenaban e pôs 
fim a greve dos bancários.

O relatório final da Comissão 
Parlamentar do Inquérito (CPI) 
que apurou as interrupções no 
fornecimento de energia em In-
daiatuba, por parte da CPFL foi 
aprovado pelos membros.
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De olho na A3, Fantasma joga em Olímpia 

Três mortes são registradas na semana 

JME 

JME 

Duas pessoas cometeram suicídio na tarde de ontem, dia 9

A Cia. Azul e 
o Clube do Boi em 
parceria com a Clip 
FM e a Massa FM 
reuniu a impren-
sa na manhã da 
última quarta-
-feira, dia 8, 
para anun-
c i a r  q u e 
uma  das 
tradicio-
nais festas 
de Indaia-
tuba es tá 
de volta, o IndaiaFest. 
O evento está marcado 
para acontecer no dia 
9 de novembro, a 
partir das 12 horas, 
no mesmo local onde 
foi realizada a Fai-
ci. Uma das atrações 
será Michel Teló.

Uma perseguição pelas ruas do Centro assustou moradores e comerciantes na manhã de 
quarta-feira, dia 8. Dois homens em um Fiesta com placas de Juazeiro, na Bahia, fugiram das 
viaturas da Polícia Civil e Guarda Civil até serem detidos na Rua Regente Feijó esquina com a 
Armando Sales de Oliveira, próximo à Fiec.

Após a primeira vitória nesta última fase, o Es-
porte Clube Primavera volta a enfrentar o Olímpia na 
abertura do returno da Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista. O confronto acontece no domingo, 
dia 12, ás 10 horas, na cidade de Olímpia, que fica 
a 372 quilômetros de Indaiatuba. 

Pág. 17a
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As Eleições continuam O resultado 
das Eleições foi 
satisfatório para 
você?

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

Radares dia 11 a 17/10

Editorial EnqueteArtigos

No último domingo, dia 5, a população mais 
uma vez cumpriu com seu dever e foi às urnas para 
a escolha de seus deputados estaduais e federais, 
governadores, senadores e presidente. 

Apesar de alguns contratempos em algumas 
cidades, como as filas, urnas com problemas e 
pessoas tendo os nomes trocados durante a vota-
ção, o cidadão conseguiu exercer o principal ato 
de democracia do País. 

Mas no próximo dia 26 tem mais e é funda-
mental a presença de todos os brasileiros nas 
zonas eleitorais, para escolher o candidato mais 
preparado para comandar o Brasil nos próximos 
quatro anos.

Para isso, vale a pena rever os trabalhos re-
alizados por cada candidato e suas respectivas 
propostas. Analisar as ações desenvolvidas pelo 
candidato durante sua carreira política.

Enfim, votar é um ato obrigatório e indispen-
sável para todos os brasileiros. Daqui duas sema-
nas, se quisermos cobrar nossos direitos, temos o 
compromisso de irmos votar e escolher candidato 
que achamos mais qualificado para assumir a 
presidência.

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

Para mim foi um pouco irrele-
vante, não acompanhei os can-
didatos e as campanhas e anulei 
a maioria dos votos.  Maria da 
Silva Santos, 69 anos, do lar 

Para mim foi sim, pois a maior 
parte dos meus candidatos se 
elegeram. O segundo turno eu es-
perava e já tenho meu candidato 
decidido. Joaquim Augostini, 
53 anos, auxiliar de serviços 
gerais 

Achei satisfatório, já esperava 
o 2º turno e apesar de nenhum 
dos candidatos ter realmente me 
convencido com suas propostas, 
já tenho o meu voto definido. 
Adriana Aparecida, 32 anos, 
doméstica. 

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.) 

Eleições para Presidente do Brasil
Estamos no inicio da campanha para o segundo turno das eleições para presidente do 

Brasil, passei grande parte da minha vida sem poder votar neste nosso querido Brasil e 
participei na luta pelas diretas já, não consigo entender como que 30% de nossa população 
deixa de escolher nossos dirigentes e realizar o seu direito cívico. Terminamos neste final 
de semana a eleição do primeiro turno, quantas coisas eu ouvi e vi, quantos panfletos e 
santinhos foram jogados no meu jardim na frente de minha casa, quantas placas espalha-
dos pelas cidades, quanto comentários demeritórios sobre os candidatos, voltei no tempo 
e lembrei de quantas vezes desde a minha infância eu trabalhei nas campanhas políticas, 
assuntos sempre  muito discutidos na minha casa entre meus pais, tios avós,  cresci no meio 
da política, Certa manhã, meu pai convidou-me a dar um passeio na floresta e eu aceitei com 
prazer. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou:  - Além 
do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns 
segundos e respondi: - Estou ouvindo um barulho de carroça.- Isso mesmo, disse meu pai. 
É uma carroça vazia ... Perguntei ao meu pai: - Como pode saber que a carroça está vazia, 
se ainda não a vimos? - Ora, respondeu meu pai. É muito fácil saber que uma carroça está 
vazia, por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça maior é o barulho que faz. Tornei-
-me adulto, e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, inoportuna, interrompendo 
a conversa de todo mundo, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: Quanto 
mais vazia a carroça, mais barulho ela faz... Venha para o treinamento Leader Training da 

Signa Trevisan Treinamentos nos dias 17-18 e 19-10-2014 - Inscreva-se 
www.signatreinamentos.com.br

Direitos da empregada mulher

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

Da costela de Adão, Deus fez a mulher para que não vivesse só na terra que Deus acabara 
de criar.

Se vê que desde os primórdios do mundo a mulher está presente nos cenários históricos 
que se passaram nessa terra.

Não muito diferente no campo do trabalho, as mulheres sofreram diversas discriminações 
sendo tratadas até mesmo como objeto, sem direitos e sem proteção.

O mundo evoluiu e consequentemente em algumas nações o pensamento evoluiu, como 
no Brasil, Mulheres alcançaram status de igualdade com o homem recentemente com a 
promulgação da Constituição de 1988.

Porém, ainda merecem proteção diferenciada quanto as relações de emprego, consubs-
tanciado pela vontade do legislador reservando um capítulo para elas no texto consolidado 
(CLT), bem como alguns artigos da Constituição Federal.

Elencamos alguns direitos principais das mulheres em detrimento aos dos homens nas 
relações de emprego.

A proibição de diferenças salariais em razão de sexo, ou seja, não pode a mulher que 
exerça as mesmas funções de um homem, ganhar menos que este pelo fato de ser mulher.

Por questões físicas a mulher detém alguns privilégios quanto a jornada de trabalho como, 
por exemplo, intervalo de 15 minutos entre a jornada normal e o início de horas extras.

Ainda, o limite de peso no empreendimento de força muscular, não podendo exigir da 
obreira, carregar mais de 20kg no trabalho contínuo ou 25kg no trabalho ocasional.

Mais importante ainda, a qual tem recente alteração é a estabilidade da gestante prevista 
na legislação, a qual dá a mulher grávida o direito a estabilidade desde a concepção até 5 
meses após o parto, mesmo que a concepção se dê durante o aviso prévio ou nos contratos 
por prazo determinado.

Por fim, existem outros direitos elencados do art. 372 em diante da 
CLT que visam à proteção da mulher, mas que neste artigo não comporta 
esgotá-los por ora, portanto, este texto instiga a trabalhadora a ler o referido 
artigo e os demais para saber quais são seus direitos trabalhistas.

Tipos de açúcares 
O açúcar refinado vindo da cana-de-açúcar    ele e  o mais comum nos lares brasileiros, 

mas existe uma variedade enorme do adoçante natural pelos mercado. A diferença entre eles 
não se resume à matéria prima, que além da cana pode ser a beterraba, milho ou mandioca. 
O sabor, a textura e a composição nutricional também variam de acordo com os processos 
de refinamento pelo qual cada um dos tipos passa. 

As principais diferenças aparecem no gosto, na cor e na composição nutricional de cada 
tipo. A regra básica é a seguinte: quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais 
ele tem, e mais perto do estado bruto ele está. A cor branca significa que o açúcar recebeu 
aditivos químicos no último processo da fabricação, o refinamento. Apesar de esses aditivos 
deixarem o produto bonito, eles também "roubam" a maioria dos nutrientes. Só para dar um 
exemplo, em 100 gramas de um açúcar bem escuro, o mascavo, existem 85 miligramas de 
cálcio, 29 miligramas de magnésio, 22 miligramas de fósforo e 346 miligramas de potássio. 
Para comparar, na mesma quantidade de açúcar refinado, aquele tipo branco mais comum, 
a gente encontra no máximo 2 miligramas de cada um desses nutrientes.

A matéria-prima do nosso açúcar, você sabe, é a cana. Antes de chegar à nossa mesa, a 
planta passa por diversas etapas de fabricação. Primeiro, ela é moída para extrair o caldo 
doce. Depois, começa a purificação, em que o caldo é aquecido a 105 ºC e filtrado para 
barrar as impurezas. Em seguida, o caldo é evaporado, vira um xarope e segue para o cozi-
mento, onde aparecem os cristais de açúcar que a gente conhece. Por último, os tipos mais 
brancos de açúcar ainda passam pelo refinamento, quando o produto recebe tratamentos 
químicos para melhorar seu gosto e seu aspecto. O resultado final é o açúcar em cristais, 

mas, se você moldar e comprimir os cristais com xarope de açúcar, dá para 
fabricar açúcar em torrões. Além da cana, há açúcar nas frutas e no milho 
(a frutose) e no leite (a lactose). A beterraba é outra fonte de açúcar, mas 
tem um processo de extração diferente. Ela é popular na Europa: como lá 
não tem cana,e utilizado  a beterraba.

Sinceramente não acompanhei as 
Eleições e apenas justifiquei os 
meus votos. Mas achei satisfató-
rio, no geral. Cláudia de Souza, 
21 anos, desempregada

Achei satisfatório e ao mesmo 
tempo surpreendente, princi-
palmente nas Eleições para pre-
sidente. Esperava que a Dilma 
disputasse o segundo turno com 
a Marina, e também que o Aécio 
ganhasse em Minas. Porém nada 
disso aconteceu. Miguel Scarpa-
ro, 47 anos, carreteiro
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Rogério Nogueira é reeleito 
pelo quarto mandato 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DENISE KATAHIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Somente um candida-
to de Indaiatuba foi 
eleito nas Eleições 

2014. Dos dez candidatos de 
Indaiatuba, entre estaduais e 
federais, somente o candi-
dato Rogério Nogueira, do 
Partido Democratas (DEM), 
foi eleito deputado estadual 
pelo quarto mandato conse-
cutivo. 

De acordo com dados do 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), Nogueira foi esco-
lhido por 132.571 votos 
válidos. Só em Indaiatuba, 
o deputado foi o escolhido 
de 54.333 eleitores. Em en-
trevista exclusiva ao Jornal 
Mais Expressão, o deputa-
do disse que o resultado foi 
satisfatório. “Trabalhamos 
para at ingir  os 100 mil 
votos, para isso atuamos 
em 40 cidades da região e 
preparamos equipes para 
visitar casas e mostrar o tra-
balho que já foi feito e que 
iremos dar continuidade”, 
diz. “Todo o trabalho feito 
nos últimos anos reverteu 
em mais de 100 mil votos.” 

Para os próximos quatro 

anos como deputado esta-
dual, Nogueira diz que está 
preparando vários projetos 
que irão beneficiar o Muní-
cipio, além de dar continui-
dade aos já colocados em 
prática na cidade. “Iremos 
trabalhar com o que o povo 
pede e precisa”, ressalta No-
gueira. Entre suas propostas 
para os próximos anos está 
à habitação, saúde, esgoto, 
segurança, trânsito, educa-
ção. “Iremos trabalhar para 
melhorar a cidade em todas 
as áreas e atender aos pedi-
dos da população.”

Na habitação o deputado 
estadual garante que irá 
ampliar e dar continuidade 
aos trabalhos já realizados 
em Indaiatuba. Na saúde, 
de acordo com Rogério, o 
Munícipio recebia R$ 300 
mil para serem aplicados 
mas até dezembro deste 
ano a cidade receberá R$ 1 
milhão. 

No tratamento de esgoto, 
Nogueira diz que hoje In-
daiatuba tem 80% do esgoto 
tratado e que até o ano que 
vem a cidade estará com 
100%. “Para que nosso tra-
balho tenha sucesso estamos 
pedindo ajuda ao Governo 

do Estado para que essa 
nossa meta seja atingida”, 
explica.

Segundo o deputado es-
tadual ainda haverá inves-
timento na segurança da 
cidade. A segurança integra-
da existente em Indaiatuba 
com Guarda Civil, Polícia 
Militar e Polícia Civil deve 
se expandir para cidades da 
região. “Com a expansão da 
operação conjunta, o Muní-
cipio será beneficiado, pois 
irá melhorar a segurança em 
nossa cidade”, disse. 

No trânsito novos in-
vestimentos em avenidas e 
viadutos da cidade. Um dos 
projetos que já está apro-
vado é a pavimentação da 
SP73 que liga Caminho da 
Luz ao Jardim Brasil. 

Candidatos
Além de Nogueira, ou-

tros nove candidatos de 
Indaiatuba disputaram o 
cargo para deputado estadu-
al e federal, porém nenhum 
deles foi eleito.

Entre os nove, Oscar 
Rodrigues do Partido Reno-
vador Trabalhista Brasileiro 
(PRTB) renunciou a sua 
candidatura. O vereador 

Bruno Ganem (PV) foi o 
candidato que mais recebeu 
votos, depois de Rogério 
Nogueira, e ficou com a 
terceira suplência pelo par-
tido. Ganem recebeu 50.124 
votos e em Indaiatuba foi o 
escolhido de 32.726 elei-
tores. 

M a u r í c i o  B a r o n i 
(PMDB) recebeu 21.694 
votos. O vereador Gervásio 
Aparecido da Silva (PP) 
recebeu 21.402 votos. Hélio 
Ribeiro (PSB) foi o escolhi-
do de 17.855 eleitores. Ema-
nuel Messias (PHS) recebeu 
742 votos. Felipe Maropo 
(PSOL) recebeu 529 votos 
e João Fidelis (PRTB) ter-
minou as Eleições com 320 
votos. 

Ainda no primeiro turno, 
em Indaiatuba, de acordo 
com a chefe do Cartório 
Eleitoral, Lilian Dalva da 
Silva, 123.570 eleitores 
compareceram ao pleito 
no último domingo, sendo 
que votos válidos foram 
108.955,  votos  brancos 
7.233 e 7.382 votos nulos. 
Ainda de acordo com Li-
lian, 12 eleitores de Indaia-
tuba solicitaram a votação 
em trânsito, para votarem 
em out ro  muníc ip io  ou 
estado. 

Nas eleições deste ano 
foram utilizadas 396 ur-
nas eletrônicas, sendo que 
cinco precisaram ser subs-
tituídas antes mesmo de 
iniciarem as votações.

A  p r e s i d e n t e  D i l m a 
Rousseff (PT) disputará o 
segundo turno das Eleições 
presidenciais com Aécio 
Neves (PSDB) no próximo 
dia 26 de outubro. 

O candidato tucano ul-
trapassou a ex-senadora 
Marina Silva do Partido 
Social  Brasi le iro (PSB) 
na reta final da campanha. 
Com 100 % das urnas apu-
radas, Dilma obteve 41,6% 
dos votos (43,2 milhões) 

con t ra  33 ,5% de  Aéc io 
(34 ,9  mi lhões) .  Mar ina 
terminou as eleições como 
a candidata de 21,3% dos 
brasileiros (22,2 milhões). 

Limpeza
A equipe  de  l impeza 

da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e do Meio 
Ambiente retirou três to-
neladas de lixo resultan-
do do primeiro turno das 
Eleições. A limpeza teve 

início na noite de sábado, 
dia 4, em frente aos locais 
de votação e envolveu var-
rição de ruas e a coleta dos 
papéis que ficaram presos 
nas gramas e arbustos dos 
canteiros e das praças.

A limpeza prévia aten-
deu pedido da Justiça Elei-
toral e reduziu um pouco 
o volume de “santinhos” 
jogados  nas  por tas  das 
escolas utilizadas para as 
Eleições.

2º  turno para presidente 
acontece no próximo dia 16

Segundo Lilian, o Cartó-
rio Eleitoral de Indaiatuba 
recebeu várias denúncias de 

boca de urna, porém todas 
foram encaminhadas para a 
Polícia Militar. 

Rogério Nogueira foi 
o único candidato de 
Indaiatuba a  ser eleito 
nas eleições 2014
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Entrevistados pela pesquisa do Frutos 

de Indaiá concorrem à bicicleta elétrica 
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br Os entrevistados que 
responderam a edição 
2013 da pesquisa do 

Troféu Frutos de Indaiá estão 
concorrendo a uma bicicleta 
elétrica da marca carioca 
LEV, empresa que conta com 
uma unidade em Indaiatuba.  
As quase 5 mil pessoas que 
responderam ao questionário 
na edição impressa e foram 
ouvidas na pesquisa de rua 
estão concorrendo.  O nome 
do ganhador será divulgado 
na próxima quarta-feira, dia 
15, nas redes sociais e no site 
do jornal e na edição de sexta-
-feira, dia 17, do Jornal Mais 
Expressão. 

O ganhador ou ganhadora 
receberá o prêmio na noite de 
gala do Frutos de Indaiá, dia 
25 de outubro, às 20 horas, no 

Indaiatuba abriga hoje a 
segunda unidade da LEV. A 
marca foi fundada em 2009, 
por um grupo de amigos ca-

riocas, após uma viagem à 
China. Um dos sócios 
se encantou pela ideia 

Da China para Indaiatuba 

Clube 9, e poderá desfrutar do 
evento com um acompanhan-
te. A bicicleta e outros produ-
tos da LEV estarão expostos 
no evento, porém o ganhador 
irá retirar o seu modelo dire-
to na loja. “Ele receberá um 
cupom no evento e retirará 
na loja sua bicicleta. Fizemos 
isso, pois os profissionais da 
LEV darão todo o suporte ao 
ganhador, explicando como a 
bicicleta funciona, os cuida-
dos que precisam tomar, sobre 
a garantia e outros detalhes 
importantes”, explica o pre-
sidente do Grupo Mais Ex-
pressão, Admilson Redecopa. 

Após o sorteio, o ganhador 
será contatado pela organiza-
ção do prêmio e caso não seja 
localizado, será realizado um 
novo sorteio. 

Pesquisa 2014 
Para esta edição do Mais 

Expressão, está sendo divul-
gado o primeiro formulário 
da pesquisa para eleger os 
premiados da edição 2015 do 
Frutos. Outros três formulários 
estarão presentes nas edições 
dos dias 17 e 27 de outubro.  

O questionário possui 25 
segmentos e o leitor respon-
derá dizendo qual empresa de 
cada segmento em sua opinião 
é a melhor.  Esta primeira etapa 
da pesquisa irá ocorrer durante 
três edições do Jornal Mais 
Expressão e a cada edição 
serão 25 segmentos di-
ferentes. A previsão 
é que o questionário 
seja respondido por 
aproximadamente 2,5 mil 

pessoas. 

A segunda etapa da pes-
quisa começará ainda em 
outubro, no dia 17, e ouvirá a 
opinião da população nas ruas. 
Nesta etapa, uma empresa es-
pecializada será responsável 
pelo processo. “Um equipe 
irá entrevistar a população 
nas ruas, onde o processo 

será parecido. O entrevistado 
responderá qual empresa ele 
considera a melhor em 225 
segmentos”, também dividi-
dos em formulários com 25 
respostas, informa Redecopa. 
Nessa etapa a previsão é que 
sejam ouvidas aproximada-
mente 2,8 mil pessoas.

de ter um modo de locomo-
ção prático, que não polui e 
não emite ruídos. Começou 
então uma série de estudos, 
para adaptar a novidade para 
o Brasil.

O proprietário da unida-
de da marca em Indaiatuba, 
Reury Burlandy de Carvalho, 
conta que a vinda da Lev para 
Indaiatuba se deu, principal-
mente, ao fato da cidade ter 
um estilo de vida mais saudá-
vel. “Eu estava chegando dos 
Estados Unidos no momento 
que a Lev pesquisava cidades 
do interior, para implantar 
uma nova loja. A ideia era 
testar o conceito em um novo 
tipo de público”, explica.

Além de vender as bici-
cletas, a Lev é a única loja 
em Indaiatuba que oferece 
assistência técnica. “Somos 
uma marca especializada 
em modelos elétricos, por 
isso além de vender as bici-
cletas, fornecemos todas as 

informações sobre como 
utilizar e mantê-la no 
melhor estado”, ressalta. 
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Alunos aprendem a importância 
do voto consciente 

CPI da CPFL entrega relatório 
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

CÂMARA MUNICIPAL

Eleições  
Mais uma Eleição se pas-
sou e a população pôde, 
com seus critérios, escolher 
seus candidatos a deputado 
federal e estadual, governa-
dor, senador e presidente. 
Em Indaiatuba, apenas o 
deputado estadual Rogério 
Nogueira (DEM) se reele-
geu pela quarta vez, dessa 
vez com 132.571 votos. 
Geral Alckmin (PSDB) 
também garantiu sua re-
eleição no Estado de São 
Paulo. Já para presidente, 
Dilma Rousseff (PT) e 
Aécio Neves (PSDB) dis-
putam o segundo turno 
e, no dia 26, novamente 
voltaremos às urnas.  

Destaque 
Apesar de não ter sido 
eleito, o vereador Bruno 
Ganem (PV) conseguiu um 
resultado expressivo como 
candidato a deputado esta-
dual. O vereador recebeu 
50.124 votos, sendo 32.726 
em Indaiatuba. Bruno já 
havia se destacado nas 
Eleições municipais, quan-
do foi o vereador mais bem 
votado da cidade. Parece 
que a tática do megafone 
nas ruas, próximo da po-
pulação, vem dando certo. 

Sujeira 
Mas a parte negativa, em 
mais uma Eleição, foram os 
candidatos porcalhões que 
sujaram as ruas próximas 
as zonas eleitorais. Além 

do desrespeito ao cidadão, 
como os candidatos vão 
se conscientizam de que 
aqueles “santinhos” na 
rua é um risco para um 
eleitor escorregar e sofrer 
grave acidente? Por outro 
lado, não entendo porquê 
ninguém punido. O nome 
do candidato está bem 
nítido estampado nos “san-
tinhos”. 

Sessão 
Novamente uma Sessão 
Ordinária da Câmara teve 
sua pauta trancada. Isso por 
conta do pedido de vistas 
do Projeto de Lei 16/2014, 
que dá nova redação a Lei 
5.362/2008, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade 
das concessionárias de 
automóveis doarem árvo-
res para diminuir o efeito. 
A Ordem do Dia não foi 
discutida porque o tempo 
decorrido para apreciar a 
matéria estava esgotado.

Oportunidade 
O Departamento de Vigi-
lância Sanitária realiza na 
segunda-feira, dia 13, das 
8h às 11 horas, no auditório 
do Paço Municipal, o curso 
de Biossegurança direcio-
nado para os profissionais 
da área da beleza como 
cabeleireiros, manicures, 
pedicures, entre outros. 
curso é gratuito e não há 
necessidade de inscrição 
prévia. Os participantes 
receberão certificados.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

EDUCAÇÃO 

O relatório final da Co-
missão Parlamentar 
do Inquérito (CPI) 

que apurou as interrupções no 
fornecimento de energia em 
Indaiatuba, por parte da Com-
panhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL) foi aprovado pelos 
membros. Onze pessoas foram 
ouvidas durante os encontros 
da CPI que durou cinco meses.

De acordo com o docu-
mento, foi comprovado que as 
interrupções no fornecimento 
de energia é frequente, com 
períodos de curto e longo 
prazo. Também foi constatado 
oscilação na corrente elétrica. 
Mesmo assim, o documento 
ressalta que a empresa não 
apresentou qualquer justifi-
cativa ou comprovação das 
ocorrências.

O relatório revela que tais 
ocorrências vêm causando 
prejuízos aos consumidores 
locais, em especial as empre-
sas, pois acabam acarretando 
em danos em equipamentos, 
matéria prima, queda de ritmo 
de produção, inclusive com 
reflexos além das fronteiras do 
País. As interrupções, segundo 
o relatório, “põe em risco” a 
permanência de empresas no 
Município. Os mesmo pro-

blemas acontecem nas regiões 
industriais.

O relatório ressalta ainda 
que a CPFL não realiza rotinei-
ramente um acompanhamento 
preventivo de possíveis oscila-
ções, sendo que as avaliações 
ocorrem quando solicitadas 
por algum usuário. 

Atendimento 
De acordo ainda com o 

relatório, outro problema está 
no atendimento, por conta da 

demora. Segundo o relatório, o 
atendimento na unidade local 
pode chegar até 45 minutos 
de espera, visto que apenas 
três funcionários trabalhavam 
quando a CPI iniciou. Mas 
segundo a empresa, recente-
mente foi aumentado de três 
para cinco atendentes. 

Entre as providências, CPI 
determinou que seja enviadas 
cópias do relatório final a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), a Agência 

Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de São 
Paulo (Arsesp), para o Minis-
tério Público (MP) Estadual e 
Federal.

A CPI também requer que 
a CPFL apresente, no prazo 
de 30 dias, um cronograma de 
providência, serviços e obras, 
para a redução do número de 
interrupções no fornecimento 
de energia elétrica no Muni-
cípio. 

À CPFL, também foi so-
licitado a apresentação, na 
Câmara, de um compromisso 
formal de melhora no atendi-
mento ao usuário, bem como 
criar mecanismo de verificação 
de qualidade. A CPFL também 
deve providenciar melhorias 
no sistema de atendimento a 
pessoa Jurídica e a reformula-
ção do sistema de atendimento 
ao usuário pela internet. 

Para mostrar a importância 
do voto consciente e abordar a 
relevância da política no dia a dia 
das pessoas, os colégios Cata-
-Vento e IPEC, de Indaiatuba, 
organizaram diversas atividades 
relacionadas ao tema. Durante o 
mês de outubro, a principal delas 
foi uma simulação de eleição, 
que mobilizou todos os alunos 
do Ensino Fundamental e parte 
da Educação Infantil.

Devido ao ano eleitoral, a 
diretora dos colégios, Léia Perini, 
considerou o momento oportuno 
para levar para dentro da escola 
um assunto pertinente aos estu-
dantes em sua vida social. “De 
maneira lúdica, buscamos mos-
trar aos nossos alunos a importân-
cia de exercer a cidadania e como 
o voto está diretamente associado 
à vida das pessoas”, destaca. 

Como parte da programação 
especial, os alunos receberam 
a visita do vereador da cidade 
Celio Massao Kanesaki (DEM), 
que explicou sobre os tipos de 
cargos políticos e suas funções. 
Para o parlamentar, a iniciativa 

de unir política e educação é 
extremamente vantajosa para a 
formação de cidadãos críticos. 
“Desenvolver os conceitos de 
cidadania e ética, a partir da 
primeira infância, garante a 
formação de cidadãos cada vez 
mais comprometidos com a es-
fera política, social e econômica 
do nosso país”, frisou. 

Os estudantes produziram 
cartazes de apresentação, com 
os planos de governo dos 11 
candidatos à Presidência da 
República, para, assim, compre-
enderem, na prática, as propostas 
de cada um dos possíveis eleitos. 
Para incentivar a democracia e o 
contexto do voto eleitoral, os alu-
nos da Educação Infantil (Jardim 
1 e 2) e do Ensino Fundamental( 
1º ao 5º anos)  participaram de 
uma simulação de eleição para 
escolher o presidente, com urna 
e votação individual.  “O direito 
ao voto é uma conquista de toda 
a sociedade e um valioso poder 
do cidadão. Além disto, toda 
eleição envolve uma escolha e, 
para tanto, é preciso conhecer e 

informar-se sobre as propostas 
dos candidatos. Esta é a ideia 
que queremos passar aos nos-
sos alunos: de um voto crítico e 
consciente para a escolha de um 
bom representante”, explanou a 
coordenadora do Ensino Funda-
mental, Ana Paula Cisi.

Aprendizado 
De acordo com a aluna do 

5º ano A, Maria Clara Palazzin 
Bertelli, de 10 anos, a atividade 
foi muito interessante e enrique-
cedora. “Foi a primeira vez que 
votei e achei muito legal. Escolhi 
meu candidato com a ajuda da 
minha família e também porque 
concordo com as propostas 
dele”, relatou. 

O resultado da eleição foi 
apurado pelos estudantes dos 5º 
anos, que trabalharam em equi-
pes e foram orientados pela pro-
fessora Claudia Tomé. O eleito 
pelos alunos foi o candidato 
Aécio Neves (PSDB), com 308 
votos, seguido por Marina Silva 
(PSD), com 95 e Dilma Rousseff 
(PT), em terceiro, com 25.

Diversas reuniões foram realizadas para apurar as quedas de energia
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Conselho de Segurança 
Alimentar realiza atividades

Bancários aceitam proposta 
da Fenaban e encerram greve

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

Após assembleia re-
alizada na última 
segunda-feira, dia 

6, os bancários de Campi-
nas e Região aprovaram a 
proposta de reajuste salarial 
feita pela Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) e pôs 
fim a greve dos bancários. 
Em Indaiatuba, sete agência 
bancárias haviam aderido a 
paralisação iniciada no dia 
30 de setembro. 

De acordo com o diretor 
do Sindicato dos Bancários 
de Campinas e Região, Jacó 
dos Santos Bastos, com a 
aprovação a categoria pôs 
fim à greve que durou sete 
dias. “Após a Assembleia 
realizada na segunda-feira, 
com a orientação do comando 
de aceitar a proposta, todos 
os bancários acabaram com 
a greve e voltaram a atender 

O Conselho Municipal 
em Segurança Alimentar Nu-
tricional Sustentável (Co-
musans) realiza na próxima 
quarta-feira, dia 16, diversas 
atividades gratuitas para mar-
car o Dia Mundial da Ali-
mentação. O evento acontece 
das 8h às 14 horas, na praça 
Prudente de Moraes.

O evento visa orientar a 
população sobre alimentação 
e como é importante comer 
de forma correta. Serão ofe-
recidos testes glicemia, aferi-
ção de pressão arterial, IMC 
(Índice de Massa Corpórea), 
exposição de reutilização de 
materiais, plantio de ervas e 
doação um kit (com uma ce-
noura, uma abobrinha e uma 
banana).   

A assistente social e dire-
tora do Cresans e presidente 
do Comusans, Maria do Car-
mo Bressiane Balan, explica 
que esse é o quarto even-
to realizado no Município.  
“Ofereceremos ações para 
promover uma reflexão em 
torno da alimentação saudá-
vel e promover a saúde. Hoje 
vivemos dias acelerados e não 
temos tempo para preparar as 
refeições e também comer em 
horários corretos. Às vezes 
partimos para os alimentos 
industrializados com todos os 
tipos de conservantes ou os 
Fast- Food”.

O evento terá apoio dos 
conselheiros municipais, nu-
tricionista do Departamento 
de Alimentação Escolar da 
Prefeitura (DAE), do Volun-
tários de Apoio ao Câncer 
(Volacc), da Comunidade 
Farol, estagiários das Facul-
dades Anhanguera e Max 
Planck, além de profissionais 
da Secretaria Municipail de 
Urbanismo e Meio Ambiente. 

O Dia Mundial da Alimen-

tação, marca também o dia da 
Fundação da Organização das 
Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura, em 1945. 
Sua comemoração foi insti-
tuída em novembro de 1979 
pelos países membros na 20ª 
Conferência da Organização 
das Nações Unidas para a Ali-
mentação e Agricultura. Tem 
como objetivos alertar para a 
necessidade da produção ali-
mentar e reforçar a necessida-
de de parcerias a vários níveis; 
alertar para a problemática da 
fome, pobreza e desnutrição 
no mundo; reforçar a coopera-
ção económica e técnica entre 
países em desenvolvimento; 
promover a transferência de 
tecnologias para os países em 
desenvolvimento; e encorajar 
a participação da população 
rural na tomada de decisões 
que influenciem as suas con-
dições de vida. A cada ano, um 
tema é escolhido. 

Início 
O Comusans Indaiatuba foi 

instituído pela Lei Municipal 
4992/06. É um órgão colegia-
do permanente e vinculado ad-
ministrativamente à Secretaria 
da Família e do Bem Estar 
Social, tendo como objetivo 
propor e auxiliar no monito-
ramento das ações e políticas 
da área da alimentação. É 
composto por representantes 
do poder público municipal, 
do poder legislativo e de or-
ganizações afins da sociedade 
civil e/ou pessoas com notório 
saber e compromisso com a 
segurança alimentar e nutri-
cional sustentável, tais como 
organizações e instituições, 
universidades e empresas. O 
Comusans fica na Rua José 
Zerbini, 427, no Jardim Re-
gente. Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-4104. 

os clientes no dia seguinte”, 
explica. “Houve alguns pro-
blemas com os funcionários 
do Banco do Brasil, mas 
mesmo assim a assembleia 
foi tranquila.” 

A proposta foi aprovada 
durante a nona rodada de 
negociação, que prevê o 
reajuste salarial de 8,5% e 
9% nos pisos. O reajuste 
aprovado representa 2,02% 
e 2,49%, respectivamente, de 
aumento real.

Com a aprovação, os sin-
dicatos e a Fenaban assinam 
a nova Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) na pró-
xima segunda-feira, dia 13, 
às 15 horas em São Paulo. 
No mesmo dia, os sindicatos 
assinam com o Banco do 
Brasil o Aditivo à CCT. Já a 
assinatura dos aditivos à CCT 
com a Caixa Federal ainda 
não foi marcada. 

De acordo com o sindica-
to, quanto aos dias parados, 

o acordo aprovado estabe-
lece que as horas devem ser 
compensadas de uma hora 
por dia, no período de 15 de 
outubro a 31 de outubro, para 
quem trabalha seis horas, e 
uma hora no período de 15 
de outubro a 7 de novem-
bro, para quem trabalha oito 
horas. 

Greve
A greve dos bancários de 

Indaiatuba durou sete dias e 
atingiu quatro agências da 
Caixa Econômica Federal e 
três agências do Banco do 
Brasil, paralisando cerca de 
160 funcionários. 

Os bancários decidiram a 
greve em Assembleia realiza-
da no último dia 29, quando 
as lideranças sindicais rejei-
taram a proposta da Fenaban, 
que apresentou uma proposta 
de reajuste salarial de 7% (in-
flação dos últimos 12 meses, 
setembro de 2013 a agosto de 

2014) e 7,5% no piso salarial 
(1,08% acima da inflação).

Os trabalhadores pediam 
reajuste inicial de 12,5%, 
além de piso salarial de R$ 
2.979,25. Além disso, a ca-
tegoria pedia um aumento 
nos valores dos benefí-
cios, melhores condições 
de trabalho com fim de me-
tas consideradas abusivas, 
combate ao assédio moral, 
igualdade de oportunidade 
entre outras. 

No ano passado, os bancá-
rios promoveram uma greve 
que durou 23 dias, que foi 
encerrada após os bancos 
oferecerem reajuste de 8%, 
com ganho real de 1,82%. 

A duração da greve na 
época fez a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) pedir um acordo 
para o fim da paralisação, te-
mendo perdas de até 30% nas 
vendas do varejo do início de 
outubro.

Bancários deram fim a greve de sete dias após aceitar proposta da Fenaban, atendimento nas agências locais foi normalizado
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Max Plank tem três cursos 
reconhecidos pelo MEC

As vendas para o Dia 
das Crianças, vêm 
gerando divergência 

entre os lojistas locais. Alguns 
estão otimistas, mas outros 
ressaltam que o movimento 
deve seguir o mesmo ritmo de 
outras datas comemorativas. A 
data, comemorada no próximo 
domingo, dia 12, tem como 
principais opções de presentes 
brinquedos, calçados, sapatos 
e até mesmo celulares são 
alguns dos presentes mais 
procurados. 

Proprietária de uma loja de 
brinquedos, a empresária Eli-
zabete Venturine, reconhece o 
movimento fraco. “O comércio 
está parado. Esse ano pelo que 
tudo indica será pior que o ano 
passado. De alguns anos para 
cá percebi que a cada ano, o 
movimento diminui”, revela. 

Já o proprietário de uma loja 
de artigos infantis, a empresária 
Gabriele Kubo, diz não ter pers-
pectiva de aumento este ano. 
“Notamos que de uns cinco anos 
para cá, o movimento diminui e 
as vendas caíram. Acreditamos 
que a Copa e as Eleições e 
principalmente a economia in-
fluenciaram no poder de compra 
do consumidor”, acredita. “Se 
atingirmos a mesma margem 
de crescimento do ano passado, 
estaremos satisfeitos.”

A empresária revela que os 
ítens mais procurados para as 
crianças são roupas e calçados 
com personagens. 

Por outro lado, o proprie-
tário de uma loja de sapatos, 
o empresário Marcelo Araújo, 
diz estar otimista e espera cres-
cimento de 6% a 8%. “Espera-
mos atingir essa meta. Temos 
vários produtos em promoção 
além de sorteio direcionado 
para as crianças”, ressalta.

Questionado sobre a pre-
ocupação dos lojistas para a 
data, o presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Indaiatuba (Aciai), 

Jair Alfredo Sigrist, salienta 
que deve haver otimismo nes-
sas datas. “Para esse ano espe-
ramos um crescimento de 5% 
a 10% em relação ao mesmo 
período do ano passado”. Ain-
da de acordo com Sigrist, o co-
mércio local deverá funcionar 
em horário especial. Amanhã, 
dia 11, as lojas ficaram abertas 
até às 18 horas. 

Shopping
Com a promessa de muitas 

novidades, os lojistas do Polo 
Shopping esperam um cresci-
mento de 7% nas vendas do 
Dia das Crianças em relação 

ao mesmo período do ano 
passado. “O aumento se deve 
a chegada da coleção de Pri-
mavera e promoções especiais 
de artigos infantis, além das 
atividades programadas que 
será um grande sucesso”, co-
menta a gerente de marketing, 
Andrea Fernandes. 

Já no Shopping Jaraguá, 
a expectativa é de que as 
compras aumentem 3% em 
comparação ao ano passado. 
Entre os itens mais procu-
rados pelos pais, tios e avós 
para presenteá-los estão os 
brinquedos, roupas, calçados 
e celulares.

Indaiatuba by Bike 
acontece no domingo

Em comemoração ao Dia 
das Crianças, no final de sema-
na acontece a edição especial 
Indaiatuba By Bike. O evento 
será realizado no domingo, dia 
12, com saída programada às 
10 horas na paço Municipa. O 
passeio terá percurso urbano 
de 6 km, em asfalto seguindo 
pelo Parque Ecológico com 
destino à região central da ci-
dade finalizando no Shopping 
Jaraguá onde haverá uma ação 
comemorativa às crianças. O 
passeio é gratuito e tem dura-
ção de duas horas.

Para animar ainda mais o 
Dia das Crianças, o Shopping 
Jaraguá preparou uma pro-

gramação especial, recheada 
de novidades. No domingo, 
dia 12, os pequenos poderão 
se divertir com a maquiagem 
artística, escultura de balões 
e com um divertido show 
musical com canções infantis.

E o Polo Shopping traz 
para Indaiatuba a Turma da 
Mônica onde crianças poderão 
tirar fotos com os personagens 
a partir das 14 horas. A atração 
recreativa “O que você quer 
ser quando crescer?” prome-
te divertir as crianças com 
brinquedos que remetem às 
profissões como astronauta, 
médico, cozinheiro, professor, 
marceneiro e engenheiro. 

Lojistas estão preparados para o Dias das Crianças, mas ainda estão em dúvida quando ao movimento

ACADEMIA 

AÇOUGUE

ADEGA DE REFRIGERANTES E BEBIDAS

ADVOGADO

AGENCIA DE EMPREGO

AGENCIA DE MODELOS

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

AGÊNCIA DE TURISMO

ALUGUEL DE CAÇAMBAS/MÁQUINAS

ALUGUEL DE ROUPAS

AR CONDICIONADO - AUTOMÓVEIS 

AR CONDICIONADO – RESIDENCIAL

ARQUITETO (A)

ARTIGOS PARA DECORAÇÃO/CORTINA

ARTIGOS PARA FESTAS

ASSESSORIA/CONSULTORIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOM/IMAGEM/ELETRÔNICOS

AUTOELÉTRICA/BATERIAS

AUTO-ESCOLA

AUTOPEÇAS

BANHO/TOSA

BAZAR/ARMARINHOS/ARTESANATO

BERÇÁRIO

BICICLETA – VENDA/CONSERTO

BOLSAS E ACESSÓRIOS

Mais três cursos da Fa-
culdade Max Planck foram 
reconhecidos pelo Minis-
tério da Educação (MEC). 
Os cursos de Engenharia 
de Produção, Engenharia 
de Controle e Automação 
e Medicina Veterinária da 
Faculdade.  As portarias 
foram publicadas na edição 
da última sexta-feira, dia 3, 
no Diário Oficial da União.

De acordo com o dire-
tor de unidade, o professor 
Kleber Rodrigues, o reco-
nhecimento é uma grande 
conquista, que veio em fun-
ção do trabalho, sério e com-

prometido, executado pela 
instituição e corpo docente. 
"Nos preocupamos em ofere-
cer infraestrutura e qualidade 
de ensino com muita prática, 
desde o primeiro semestre. O 
resultado só poderia ser mais 
estes três reconhecimentos", 
ressalta o diretor.

Recentemente o curso de 
Direito da instituição passou 
por revalidação, com nota 
4, sendo que a máxima é 
5. Além disso, oito alunos, 
ainda cursando o último ano, 
foram aprovados na segunda 
fase do exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
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Controle da tuberculose recebe prêmio estadual
Reconhecimento
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Devido ao grande nú-
mero de reclamações 
de usuários da linha 

Campinas –Indaiatuba, o 
presidente da Câmara, Luiz 
Alberto Cebolinha Pereira 
(PMDB), se reuniu na última 
terça-feira, dia 7, com o geren-
te da Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos de Cam-
pinas (EMTU-Campinas), 
Edson Thomas Zilião, e com 
o chefe do Departamento de 
Fiscalização da EMTU, José 
Eduardo Toledo Cruz Junior, 
pedindo explicações sobre os 
constantes atrasos dos ônibus. 

Segundo Cebolinha, o en-
contro foi necessário devido o 
aumento das reclamações por 
parte dos usuários. “No início 
do ano chegamos a registrar 
muitas reclamações por conta 
das condições dos ônibus que 
levam passageiros todos os 
dias a Campinas”, conta.

Outro motivo que levou 
a reunião foi que a empresa 
responsável pelo transporte, 
a VB Transportes, teria feito 
mudanças na tabela de horá-
rios sem comunicar a EMTU. 
Com isso, a empresa acabou 
sendo notificada e obrigada e 

utilizar os horários antigos. 
No encontro também es-

teve presente o representante 
dos usuários dos transportes 
coletivos, Sebastião Pereira de 
Carvalho, e o diretor de Trans-
porte Coletivo de Indaiatuba, 
Silvio Roberto Lima. 

Segundo Carvalho, os usu-
ários estão cansados de enfren-
tar os atrasos. “Desde o início 
do ano estamos percebendo 
algumas mudanças por parte 
da empresa de ônibus, que 
acarretou em atrasos nos horá-
rios. Primeiro teve a mudança 
do ponto final, depois tiraram 
alguns pontos e há pouco tem-

po houve mudança na tabela de 
horários”, lembra. “Chegamos 
a ficar de 1 hora a 1h30 espe-
rando o coletivo”, reclama. 

Durante a reunião, Zilião 
informou que o sistema regis-
tra cerca de 4 mil passageiros/
dia e que de fato o número 
de reclamações aumentou. 
O número cresceu de 4 a 5 
reclamações/mês para 25 
ocorrências no mês passado.  
“A EMTU analisou o aumento 
expressivo dessas reclama-
ções e identificou uma mu-
dança na tabela de horários, 
ocorrida na faixa das 4h50 e 
5h15, que criava um problema 

no horário de pico, entre 7h e 
7h30, quando os ônibus não 
conseguiam cumprir a tabela, 
gerando atrasos”, explica.

Encontro 
De acordo com Cebolinha 

a reunião terminou de forma 
positiva. “Discutimos por 
um longo tempo, na sala de 
reuniões da Câmara e com 
a presença do representante 
dos usuários, expondo todos 
os pontos a serem debatidos 
durante o encontro”, disse.

Já Carvalho diz que pre-
tende acompanhar perto os 
desfecho desse assunto,  para 

EMTU fará análise
sobre o caso 

Para solucionar os pro-
blemas atuais, o gerente da 
EMTU afirma que a empresa 
fará uma análise ainda nesta 
semana, em Campinas, assim 
como foi feita em Indaiatuba. 

“Vamos investigar a ou-
tra ponta, identificar o que 
está ocorrendo e apontar as 
soluções, como fizemos em 
Indaiatuba”, se compromete 
gerente da Empresa Munici-
pal de Transportes Urbanos 
de Campinas (EMTU-Cam-
pinas), Edson Thomas Zilião.

O gerente ressaltou ainda 
que a solução para a quali-
dade do transporte na linha 
Indaiatuba à Campinas só 
ocorrerá em 2015, quando 
for construído um anexo 
atual no terminal Rodoviário 
de Campinas. Para Zilião, a 
construção por enquanto será 
apenas paliativa. 

De acordo com Luiz Alber-
to Cebolinha Pereira, o Cebo-

linha (PMDB), uma visita será 
feita nas próximas semanas 
para verificar o resultado da 
fiscalização que será feita pela 
empresa. “Vamos aguardar as 
ações da EMTU que prometeu 
fazer um levantamento da 
situação em Campinas, para 
que nas próximas semanas 
podemos fazer uma visita e 
cobrar as providências”, disse.

Reclamações
De acordo com Zilião, 

os usuários devem registrar 
suas reclamações pela inter-
net, por ser uma ferramenta 
mais rápida. “Peço para que 
os usuários que têm acesso à 
internet façam isso entrando 
no site da EMTU, no ícone 
“Ouvidoria”; esse serviço é 
bem mais rápido do que o ser-
viço 0800 que muitas vezes 
causa alguma dificuldade aos 
usuários porque atende todas 
as cidades da RMC”, explica.

que as propostas colocadas 
na reunião de fato aconteçam. 
“Estou sempre em contato 
com outros usuários para 

saber como está o funciona-
mento do coletivo. E iremos 
acompanhar a resolução do 
nosso problema”, disse. 

O Programa Municipal de 
Controle da Tuberculose de 
Indaiatuba recebeu no último 
dia 30, o prêmio “Qualidade 
nas Ações de Controle de 
Tuberculose 2013”. O prêmio 
foi entregue para a diretora da 
Vigilância em Saúde Rita de 

Cássia Jiampaulo Ferraz Vaz, 
para coordenadora do Progra-
ma Municipal DST/Aids e do 
Ambulatório de Doenças Infec-
to Contagiosas do Hospital Dia, 
Pamela Tobaldini e a médica 
pneumologista, Renata Muniz 
Jorge, em Fórum Estadual de 

Tuberculose realizado no Cen-
tro de Convenções Rebouças, 
em São Paulo. 

Rita explicou que foram 
premiados todos os municípios 
que alcançaram metas estipula-
das pelo Estado, que incluíam 
alto índice de cura e tratamento 

supervisionado. “Atualmente 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde e Programas de Saúde 
da Família têm condições de 
tratar e acompanhar os pacien-
tes. Este fato que possibilita o 
tratamento supervisionado e, 
consequentemente, a alta cura 

da doença. Também há um 
incentivo que é uma cesta bá-
sica para os pacientes que não 
faltam nas consultas e realizam 
todos os exames”. 

O município recebe atual-
mente o repasse do Mistério 
da Saúde de R$ 25 mil anuais 

para o Programa Municipal 
de Controle da Tuberculose. 
Os municípios de America-
na, Hortolândia e Valinhos 
também receberam o prêmio. 
Indaiatuba tem atualmente 19 
pacientes em tratamento contra 
a tuberculose

Reunião aconteceu na Câmara na última terça-feira
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Estudantes participam de 
projeto sobre as Eleições

No dia 1º de outubro teve 
início em Indaiatuba e 
em diversos países, a 

campanha Outubro Rosa que 
tem como objetivo conscientizar 
sobre a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama. Várias ações 
serão realizadas ao longo deste 
mês por entidades da cidade e 
pela Prefeitura, entre elas a 2º 
edição do Manhã de Lazer que 
acontece no dia 25 de outubro. 

No próximo sábado, dia 18, 
no Parque Corolla, acontece o 
evento Mundo Feminino, que 
contará com diversas ações como 
orientação dos exames, coleta 
de Papanicolau e triagem para a 
realização de mamografia.    

Já o Manhã de Lazer terá 
o apoio do Serviço de Previ-
dência e Assistência Social 
dos Funcionários Municipais 
de Indaiatuba (Seprev) e será 
realizado das 8h30 às 11 horas, 
na Raia do Remo (Barco) no 
Parque Ecológico. O foco do 
evento é abordar a importância 
do exame de mamografia, que 
detecta o câncer de mama. Além 
das palestras de conscientiza-
ção, o Seprev realizará alguns 
encaminhamentos para exames 
gratuitos de mamografia em 
clínicas particulares. O Manhã 
de Lazer terá ainda o apoio dos 
alunos de enfermagem da Facul-

dade Max Planck e Anhanguera. 
De acordo com a presidente 

do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM), 
Maria Aparecida de Souza 
Gonçalves Pinto, as orientações 
visam lembrar as mulheres sobre 
a necessidade do autoexame em 
todas as idades e da mamografia 
depois dos 40 anos. “Temos 
mulheres importantes em nossas 
vidas, a mãe, avós, tias, sogra e 
filhas. Qualquer pessoa pode ser 
acometida pela doença e quere-
mos que as pessoas conversem 
com estas mulheres queridas e 
questionem sobre o exame de 
mamografia e o autoexame”, 
explica. “Queremos informar 
que se o câncer de mama for 
diagnosticado precocemente e 
tratado no início, haverá cura na 
grande maioria dos casos”. 

O evento também contará 
com aulas de alongamento, 
ginástica, zumba e apresentação 
de dança da Academia Jazz 
Brasil. Serão feitas avaliações 
de câncer bucal e câncer de 
pele; aferição arterial, avaliação 
física (dados antropométricos), 
orientação nutricional, sorteio 
de brindes e momentos de be-
leza com a Nab Perfumaria e a 
empresa Embeleze. 

Os eventos da Prefeitura em 
prol do Outubro Rosa se finali-
zam no dia 31, quando o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
promove um ciclo de palestras 
na área da saúde, destinado a 

toda a população. O evento 
acontece na Prefeitura, das 13 
horas às 17 horas, e é aberto a 
toda a população. Serão aborda-
dos assuntos de saúde, violência 
doméstica e direto civil. 

Volacc 
Os Voluntários de Apoio no 

Combate ao Câncer (Volacc) 
preparou uma programação 
completa em comemoração ao 
Outubro Rosa. A maioria dos 
eventos são abertos ao público 
e têm o objetivo conscientizar 
a população da importância do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama.

A programação se iniciou 

no dia 2 de outubro com o lan-
çamento da exposição “Viva a 
Vida- um exercício de consciên-
cia, esperança, reflexão e cura”, 
que traz retratos de superação de 
mulheres com câncer de mama, 
atendidas pelo Volacc. A mostra 
pode ser conferida até a próxima 
quinta-feira, dia 16, no Pólo 
Shopping e do dia 17 à 26 no 
Shopping Jaraguá. 

No dia 22 de outubro o Vo-
lacc promove em parceria com 
o salão Gê Beleza uma tarde de 
cuidados estéticos no Casarão 
Pau Preto. O evento é destinado 
apenas aos cuidadores e pacien-
tes atendidos pelo Volacc. 

Já no dia 24, às 19 horas, a 

instituição promove o 2º Desfile 
das Mulheres Guerreiras, na 
sede da Faculdade Anhanguera. 
O evento pode ser conferido por 
toda a população e contará com 
a participação das pacientes do 
Volacc, desfilando looks da loja 
Eva Maria. 

A programação especial se 

encerra no dia 25 de outubro 
com uma ação educativa no 
Polo Shopping. O evento visa 
tirar as dúvidas da população 
sobre o câncer de mama e cons-
cientizar sobre a importância da 
mamografia e do autoexame. A 
ação acontece das 10h às 20 ho-
ras e é aberta a toda a população. 

Seprev recebeu iluminação especial em comemoração ao Outubro Rosa

O Colégio Montreal de 
Indaiatuba vem trabalhando 
em sala de aula o que acontece 
no Brasil e no Mundo. Desde o 
início de setembro, os profes-
sores História Ana Maria Sores 
e Elton Rigotto aproveitam 
para trabalhar o tema Eleições 
2014 com os alunos do Ensino 
Fundamental 2 e do 1º ano do 
Ensino Médio.

De acordo com a professora 
Ana Maria Soares, o objetivo é 
estimular a reflexão crítica para 
formar cidadãos conscientes 
capazes de votar com clareza 
e responsabilidade. 

Para isso, ela explica que é 
importante que o aluno com-
preenda o processo eleitoral, 
a relevância da mídia, a ca-
pacidade do marketing de 
convencer o eleitor e ainda 
saiba quais são as funções dos 

representantes do Legislativo 
e do Executivo. Além disso, 
Ana Maria acredita que é fun-
damental que o aluno entenda 
o custo de cada político para os 
cofres públicos e a importância 
de fazer a escolha do candidato 
com base nos critérios da ficha 
limpa e da ética.

O projeto foi iniciado a 
partir da distribuição dos te-
mas entre os alunos, divididos 
em equipes, para posterior 
pesquisa. Em seguida, fize-
ram a apresentação oral das 
informações pesquisadas em 
sala de aula, com espaço para 
discussão e reflexão sobre 
todos os temas. Na etapa se-
guinte, foram confeccionados 
cartazes coloridos com as 
principais informações apre-
sentadas em sala, porém de 
forma resumida.

BUFFET 

CABELEIREIRO (A)

CAFETERIA

CANAL DE TV

CARVÃO E DERIVADOS

CASA DE REPOUSO GERIÁTRICA

CENTRO AUTOMOTIVO

CERIMONIALISTA

CHOPERIA/CERVEJARIA

CHURRASCARIA

CLÍNICA DE ESTÉTICA E BELEZA

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGIA

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

CLÍNICA VETERINÁRIA

CLUBE SOCIAL/ESPORTIVO

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

CONCRETO USINADO

CONSÓRCIOS

COPIAS/PLOTAGENS/ENCADERNADORES

CORRETOR(A) DE IMÓVEIS

CURSINHO

DECORADOR/ORGANIZADOR DE FESTAS E EVENTOS

DEDETIZADORA/DESENTUPIDORA/LIMPA FOSSAS
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novas tecnologias 
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O Laboratório Dra. 
Edna Jaguaribe acaba 
de colocar à disposi-

ção dos pacientes duas novas 
tecnologias: o AccuVelin 
AV300 e o Architect CI8200. 
O primeiro tem o objetivo de 
auxiliar na busca pelas veias 
sanguíneas, facilitando assim 
a coleta do material para exa-
mes. O segundo possibilita a 
realização de vários exames 
com uma quantidade menor 
de sangue e em tempo reduzi-
do. Ambas as tecnologias são 
importadas e são exclusivida-
des do laboratório.

De acordo com Edna Ja-
guaribe, o AV300 é uma 
tecnologia importada por 
uma das maiores empresas 
do ramo, a ABD, e há cerca 
de quatro meses já está sendo 
utilizado pelos profissionais 
do laboratório. Os idosos, 
crianças, pessoas com pro-
blemas de pesos e afrodes-
cendentes, que tendem a ter a 
pele mais sensível ou possuem 
uma maior dificuldade na 
hora de se encontrar as veias, 
são os principais usuários da 
tecnologia. “Este aparelho é 
uma novidade muito bacana 
e tem facilitado muito a vida 
do profissional que vai fazer a 
coleta e do paciente, que não 
precisará ficar sendo “picado” 

várias vezes até encontrar 
a veia”, explica Dra. Edna. 
“É muito simples, passamos 
o laser no braço e ele indica 
onde estão as veias”. 

O AV300 ilumina as veias 
com até 7 milímetros de pro-
fundidade, com isso é mais 
segurança e precisão durante 
a coleta. Dra. Edna afirma que 
nem todos os pacientes neces-
sitam da utilização do aparelho, 
mas que o mesmo já vem sendo 
empregado nos melhores la-
boratórios e hospitais do País, 
como no Hospital Israelita 
Albert Einstein, em São Paulo. 

O CI8200 é uma tecnolo-
gia canadense e está a poucas 
semanas sendo utilizado pelos 
profissionais do laboratório. A 
máquina reúne mais de cinco 
aparelhos de realização de 
exames em um só, facilitan-
do e agilizando a conclusão 
dos exames. Além disso, por 
conter as funções de diver-
sas máquinas, o CI8200 não 
necessita de vários tubos de 
coleta sanguínea. “Com ape-

nas um tubi-
nho ele realiza a maioria dos 
exames necessários”, explica 
Dra. Edna, que ressalta tam-
bém que com a nova tecno-
logia será possível dobrar o 
número de exames realizados 
diariamente. 

O laboratório
Criado há 30 anos o Labo-

ratório Dra. Edna conta com 
várias unidades em Indaiatu-
ba, localizadas em diferentes 
pontos da cidade, para atender 
com maior comodidade os 
moradores de cada região. 
Possui ainda uma unidade em 

Elias Fausto. Todos os labo-
ratórios seguem os padrões e 
normas de laboratórios inter-
nacionais, o que reafirma a 
presença do laboratório entre 
os melhores da região. 

No site www.draedna.
com.br é possível localizar o 
endereço de todas as clínicas 
da rede, que estão presentes 
nos bairros Jardim Morada 
do Sol, Centro e Cecap. 

O AV300 ilumina as veias com 
até 7 mm de profundidade, com 
isso é mais segurança e preci-
são durante a coleta

O objetivo é fazer com que o aluno aprenda matemática em seu cotidiano

Compreender a necessidade 
de medir e reconhecer a impor-
tância das unidades de medidas 
específicas em situações do dia a 
dia é fator primordial para ampliar 
a visão de mundo e aumentar o 
raciocínio lógico.

Fazer exercícios práticos tor-
na o aprendizado mais interes-
sante e consistente. Os alunos do 
2º ano do Ensino  Fundamental 1 
do Colégio Objetivo Indaiatuba 
sistematizam esse conhecimento 
de forma prazerosa. Segundo a 
coordenadora do Ensino Fun-
damental 1, Maria Angélica Pe-
ratello, os alunos participam de 
atividades práticas que estimulam 
o aprendizado.

“Por meio de pesquisa, esti-
mativa e utilizando vasilhas de 
tamanhos diferentes, materiais 
diversos como água, farinha etc., 
os alunos vão descobrindo na 
prática que medir líquidos e mas-
sa oferece melhor compreensão 
das formas e dos espaços que os 
contém”, explica.

O objetivo é fazer com que 
o aluno entenda a aplicação da 

Matemática no seu cotidiano. Na 
maioria das vezes os alunos não 
se desenvolvem pela dificuldade 
que encontram em transportar a 
ideia abstrata para o mundo real. 
Angélica afirma que através dessa 
forma de aprender, os problemas 
matemáticos propostos em sala 
de aula ficam mais fáceis de 
serem resolvidos. “A resolução 
de problemas que envolvem situ-
ações de compra, de dosagens na 
elaboração de receitas culinárias 
ou mesmo no cálculo da quanti-
dade de refrigerante para o seu 
aniversário, tornam-se simples, 
desmistificando o preconceito 
de que matemática é difícil, in-
compreensível, o que desperta 
a curiosidade dos alunos para 
novos aprendizados”, ressalta a 
coordenadora.

Para Angélica, ensinar e 
aprender Matemática em um 
mundo predominantemente tec-
nológico como o nosso é impres-
cindível, temos que aprender tare-
fas cada vez mais complicadas, e 
se esse aprendizado for prazeroso, 
o rendimento será muito melhor.

DELIVERY – BEBIDAS

DELIVERY - COMIDA

DELIVERY – PASTEL

DELIVERY – PIZZAS

DELIVERY – SALGADOS

DENTISTA 

DEPÓSITO DE GÁS/ÁGUA

DEPÓSITO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO

DEPÓSITO E COMÉRCIO DE SUCATAS

DESPACHANTE

DISTRIBUIDOR DE ÁGUA (CAMINHÃO)

DISTRIBUIDOR DE GELO/CHOPP

DISTRIBUIDOR DE OVOS

DOCES - BOLOS – SALGADOS

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

EMPRESÁRIO (A)

ENGENHEIRO (A) 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO/EXTINTORES

EQUIPAMENTOS PARA COSTURA - COMPRA/VENDA/MANUTENÇÃO

EQUIPAMENTOS PARA SALÃO DE BELEZA

ESCOLA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE 

ESCOLA DE DANÇA

ESCOLA DE DANÇA

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

ESCOLA DE FUTEBOL
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 COMANDO UNO

Dois acidentes são causados por bebida alcoólica Mulher segue na UTI após 
colisão com caminhão 

IMPRUDÊNCIA GRAVE

A Guarda Civil abordou 
na manhã de domin-
go, dia 5, nas proximi-

dades do pedágio da Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), um 
veículo Gol suspeito de ter 
sido utilizado para a prática de 
furto a uma residência e a uma 
tentativa há caixas eletrônicos 
de uma agência bancária na 
Avenida Presidente Vargas. 
No interior do veículo estavam 
três homens e diversos objetos 
de origem suspeita. 

De acordo com informa-
ções, o veiculo gol com placas 
de Londrina/PR apareceu em 
imagens do Centro de Opera-

ções e Inteligência (COI) na 
manhã da quinta-feira, dia 2, 

próximo à residência furtada 
no mesmo período. Além dis-

so, as imagens do interior da 
casa mostram nitidamente os 

três homens praticando o furto. 
Já no domingo, o veículo 

foi novamente visto, dessa 
vez em frente a uma agência 
bancária na Presidente Vargas. 
Uma viatura foi deslocada 
até o local para averiguação, 
porém ao chegar à agência 
os guardas informaram que o 
carro não estava mais no local. 

Ao passarem pelas câme-
ras de monitoramento, um 
novo alerta foi emitido e as 
viaturas iniciaram busca ao 
veículo. Ao deter o carro, os 
guardas encontraram tênis, 
acessórios de informática, 
celular, roupas, joias, além 
de ferramentas que possivel-
mente foram utilizadas na 
tentativa de furto. Indagado, 

o trio informou que foram até 
o banco fazer um depósito.  

Na delegacia, no entan-
to, a proprietária da casa 
suspeita de ter sido furtada 
reconheceu alguns dos ob-
jetos encontrados. Diante 
do depoimento da vítima e 
das imagens do interior da 
residência, o trio confessou 
que havia furtado a casa. 

Diante dos fatos, os ob-
jetos foram devolvidos à 
vítima e o carro apreendido. 
Dois dos suspeitos foram in-
diciados pelo crime de furto 
e um apenas averiguado. 
No entanto, de acordo com 
as autoridades, por falta de 
provas que configurasse o 
flagrante, o trio foi liberado.

Veículo que estava com placas de Londrina é suspeito de ser utilizado na tentativa de furto à agência bancária

Em pouco mais de uma hora, 
dois acidentes de trânsito foram 
registrados no domingo de Elei-
ções, dia 5, no Jardim Morada 
do Sol. Além de acontecerem 
no mesmo bairro, nas duas ocor-
rências os envolvidos estavam 
visivelmente alcoolizados. Em 
um dos casos a condutora bateu 
em vários veículos até capotar na 
via pública. 

O primeiro acidente aconte-
ceu na Rua Antônio Angelino 
Rossi, por volta das 20 horas. 

Segundo informações, uma 
desempregada de 49 anos con-
duzia um veículo Gol quando 
se envolveu em um acidente 
no local. Na tentativa de fugir 
a autora colidiu com mais dois 
carros e só parou após capotar. 

A Guarda Municipal foi 
acionada até o local e de acordo 
com informações das forças 
de segurança, a autora estava 
visivelmente alterada e assumiu 
ter ingerido bebida alcóolica. Os 
veículos envolvidos no acidente 

foram recolhidos por estarem 
sem condições de trafegarem. 

Pouco tempo depois, por 
voltas das 21h30, outro aciden-
te ocorreu no bairro dessa vez 
na Rua Serafim Gilberto Can-
delo, envolvendo um veículo 
Kadett e um Spin. Segundo 
informações do condutor do 
Spin, o mesmo trafegava pelo 
referido local quando o veí-
culo Kadett vindo em “zigue 
e zague” o “fechou”, fazendo 
com que perdesse o controle e 

colidisse contra uma caçamba. 
A Guarda Municipal in-

formou que ao abordar o con-
dutor do Kadett, um gesseiro 
de 28 anos, o mesmo estava 
em claro estado de embria-
guez, com olhos vermelhos, 
fala pastosa e andar cam-
baleante, e não conseguiu 
explicar o que houve. Diante 
dos fatos, o carro foi recolhi-
do e o mesmo encaminhado 
para realização do exame de 
dosagem alcóolica. 

A desempregada Vanda 
Aparecida da Costa, de 40 
anos, está internada na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
após colidir com sua moto 
contra um caminhão. Segundo 
informações da assessoria de 
imprensa do hospital, a vítima 
passou por cirurgia e segue in-
ternada, sem previsão de alta. 

O acidente aconteceu na 
madrugada de segunda-feira, 
dia 6, na Avenida Ário Barna-
bé, no Jardim Morada do Sol. 
A vítima colidiu contra um 
caminhão que estava estacio-
nado no local e foi arremessa-
da e colidiu contra o portão de 
um condomínio. 

Vanda foi socorrida em 
estado crítico ao Haoc e per-
manece na UTI.
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Duas pessoas se 
enforcam no mesmo dia

Morador de rua morre após ser agredido  
TRAGÉDIA CRIME

Dupla é detida após 
perseguição, mas são soltos 

DA REDAÇÃO
expressao@maisexpressao.com.br
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DIVULGAÇÃO

Uma perseguição pe-
las ruas do Centro 
assustou moradores 

e comerciantes na manhã de 
quarta-feira, dia 8. Dois ho-
mens em um Fiesta com placas 
de Juazeiro, na Bahia, fugiram 
das viaturas da Polícia Civil e 
Guarda Civil até serem detidos 
na Rua Regente Feijó esquina 
com a Armando Sales de Oli-
veira, próximo à Fiec. 

A dupla, suspeita de prati-
car diversos furtos de veículos 
na cidade, foi levada para a 
Delegacia de Polícia, onde 
prestaram depoimentos e 
receberam voz de prisão. No 
entanto, os detidos pagaram 
fiança e foram liberados. 

De acordo com informa-
ções, a ocorrência iniciou 
depois que o automóvel Fiesta, 
que é suspeito de ser usado na 

Perseguição ocorreu em ruas movimentadas do Centro e terminou no Cidade Nova

Casos ocorreram nos bairros Vila Maria e Oliveira Camargo

prática de furtos de veículos, 
passou pelas câmeras de moni-
toramento do Centro de Opera-
ções e Inteligência (COI). Um 
alerta foi emitido e viaturas da 

Guarda Civil e PC saíram na 
captura dos suspeitos. 

Ao avistar a viatura da 
GC, os suspeitos iniciaram 
fuga passando pela Avenida 

Presidente Kenedy, Presidente 
Vargas e outras vias da região. 
Ao adentrarem na contramão 
da Rua Armando Sales, a dupla 
foi interceptada por uma viatu-

ra da Polícia Civil e tentaram 
se evadir a pé, mas acabaram 
capturados pelos policiais. 
Durante a perseguição a dupla 
acabou batendo em diversos 
carros que trafegavam e outros 
que estavam estacionados.

Dentro do veículo os poli-
ciais encontraram diversos mó-
dulos usados para o furto dos 
carros. Além disso, a dupla já 
possuía diversas passagens pela 
policia por furto de veículos. 

Em entrevista, o delegado 
Luiz Fernando Dias do Oli-
veira explicou que o carro 
passou a ser monitorado há 
semanas, pois foi identificado 
no sistema do COI saindo da 
cidade nos dias em que ocor-
reram os furtos recentes. Ele 
informou ainda que, mesmo 
com a perseguição e as sus-
peitas, a dupla foi liberada 
mediante fiança. “Eles foram 
autuados por direção perigo-
sa e resistência e somadas as 

penas desses crimes, cabe 
o arbitramento da fiança. 
Apesar de termos encontrado 
os módulos utilizados para 
praticar o crime de furto, eles 
não estavam praticando o cri-
me deste modo não existiam 
provas que possibilitasse a 
prisão”, explica.  

Operação
Na manhã de ontem, dia 

9, a Polícia Civil e a Guarda 
Civil realizaram uma opera-
ção em oficinas de motos do 
bairro Paulista. O objetivo 
era encontrar motos ou peças 
ilícitas, provenientes de rou-
bo ou furto. Dois locais foram 
vistoriados, porém nada de 
ilícito foi encontrado. 

Essas ocorrências tem 
sido frequentes, na semana 
passada a PC, GC e o Detran 
realizaram vistoria em co-
mércios de venda de peças 
usadas para carros.

Mais dois suicídios foram 
registrados na tarde de ontem, 
dia 9, pela Polícia Militar 
e Guarda Civil. O primeiro 
caso ocorreu no Jardim Oli-
veira Camargo e a vítima foi 
Manoel Serafim, de 46 anos. 
A segundo ocorrência foi re-
gistrada pouco mais de uma 
hora depois na Vila Maria 
e vitimou Márcio Antônio 
Teixeira, de 60 anos. Nas 
duas ocorrências as vítimas 
se enforcaram. 

O primeiro caso ocorreu 
por volta das 12h30 e de 
acordo com informações da 
Polícia Militar, Manoel se 
enforcou no banheiro da mar-
moraria em que trabalhava. 
Ainda não há informações 
sobre o que teria motivado 
o ato. 

Cerca de uma hora depois, 
a Guarda Civil recebeu um 
chamado sobre outra vítima 
de suicídio. Em entrevista ao 
Jornal Mais Expressão o 
inspetor-chefe da GC, Mário 
Sérgio Zombini, explica que 
Márcio foi encontrado pela 
mãe enforcado na área da 
residência. “A mãe contou 
que ele bebia muito e que não 
se alimentava direito há dias, 
apenas ingeria álcool. Por 
volta do meio dia de hoje ele 
chegou em casa e se recusou 
a comer. A mãe então foi des-
cansar e quando acordou ele 
estava enforcado na área da 
residência”, conta. Segundo 
informações de alguns vizi-
nhos, Márcio morava com a 
mãe e a irmã e não possuía 
filhos nem esposa. 

Um morador de rua de 
aproximadamente 28 anos 
foi assinado na madrugada 
da última quarta-feira, dia 8, 
após ser agredido a pauladas 
pelo mecânico Nilton Ange-
lo Fernandes, de 50 anos. O 
homicídio ocorreu no bairro 
Vila Teles II e o autor do cri-
me foi reconhecido pelo por-
teiro de um prédio do local. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, ao chegarem 
ao local do crime o morador 
de rua ainda estava com vida, 
porém muito machucado. 
Uma testemunha informou 
aos policiais que um homem 
de aproximadamente 50 anos 
havia deferido diversas pau-
ladas na cabeça da vítima, 
que dormia na calçada.

Com as características do 
suspeito, as viaturas inicia-
ram patrulhamento e poucas 
ruas após o local do crime 
localizaram Nilton. Indagado 

ele negou que tivesse agre-
dido o morador de rua. Os 
policiais então revistaram o 
suspeito e nada de ilícito foi 
encontrado, porém na grama 
ao lado foi localizado um pe-
daço de madeira.  O suspeito 

foi reconhecido ainda pela 
testemunha que afirmou ter 
sido ele quem havia atacado 
o morador de rua.  

A vítima foi socorrida ao 
Hospital Augusto de Olivei-
ra (Haoc), porém já chegou 

sem vida à unidade de saúde. 
Nilton foi levado à Delegacia 
de Polícia onde prestou de-
poimento e recebeu voz de 
prisão, sendo posteriormente 
encaminhado à Cadeia Públi-
ca de Campinas.

Segundo uma testemunha, o morador de rua estava dormindo quando foi agredido
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cação. O time está na segunda 
colocação do grupo, com cinco 
pontos, mesma pontuação do 
Nacional que amanhã, dia 11, 
em casa, às 15 horas, enfrenta o 
Grêmio Prudente.

Para o volante Xisto, atleta 
de Indaiatuba, o grupo vem 
trabalhando jogo após jogo 
sem ansiedade. “No começo 
das partidas rola sim uma certa 
ansiedade, mas é só nos primei-
ros minutos”, garante. Segundo 
Lelo, o Primavera pode conquis-
tar o tão sonhado acesso à Série 
A3 com oito a nove pontos. 
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Fantasma busca 
três pontos em Olímpia 

Enz Hubert e Mundo Verde estão na final 

Mais Expressão

JME  

COPA CODARIN 

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Aifa)

8ª rodada domingo, dia 12

Horário      Partida   Campo
10h45      Independente x XV   Belo Horizonte

15h30      Rêmulo Zoppi x Noroeste XV de Novembro 

 

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Aifa)

6ª rodada domingo, dia 12

Horário      Partida   Campo
8h45      Independente B x Estrela Belo Horizonte 

13h30      União x Penharol  Ferroviário 

15h30      Estrela Dourada x 3 Estrelas Ferroviário 

Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

2ª Copa Vizzent Calçados/Clube 9 de Futsal

Resultados da última rodada
(Sub-10) Clube 9 A  5 x 0 Colégio Renovação 

(Sub-12) - Clube 9 A  5 x 0 Colégio Renovação 

(Sub-14) - Clube 9 A  0 x 1 Colégio Renovação 

(Sub-16) - Clube 9 A  5 x 1 Colégio Renovação 

(Sub-8) - Mann Hummel 0 x 1 Show de Bola 

(Sub-10) - Mann Hummel 1 x 2 Show de Bola 

(Sub-12) - Mann Hummel 0 x 5 Show de Bola 

(Sub-14) - Mann Hummel 1 x 10 Show de Bola 

(Sub-16) - Mann Hummel 5 x 0 Show de Bola

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 12

Horário Partida Campo  Categoria
8h De Cor Flex x Colégio Meta  1 Super Máster

9h15 Marmoraria Uchôa x Pai & Filhos 1 Super Máster

10h30 Marquinhos Tintas x Tecnosemillas 1 Máster

8h00 PCB Informática x Jacitara 2 Máster

9h15 Pantheon Incorporadora x Embalimp 2 Veterano

10h30 SSA Brasil x Vizzent Calçados 2 Veterano

9h15 Nova Opção x Hidráulica Diclace 3 Adulto

10h30 Avlis Lativ x JR Celulares 3 Adulto

Resultados da última rodada 
2G Bebidas 4 x 0 Ice Bears 

Colégio Meta 2 x 3 Marmoraria Uchôa 

Balilla 0 x 4 UnexFort 

Marquinhos Tintas 0 x 2 Jornal Exemplo 

Rodocar Mecânica 4 x 4 Lubeka 

Cachorrão Auto Center 3 x 1 Nova Opção 

Avlis Lativ 1 x 5 Atlântico Soluções 

Max Planck 3 x 7 Dominium 

Fonte: Clube 9 de Julho

Após a primeira vitória 
nesta última fase, o Es-
porte Clube Primavera 

volta a enfrentar o Olímpia na 
abertura do returno da Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista. O confronto acontece no 
domingo, dia 12, ás 10 horas, 
na cidade de Olímpia, que fica 
a 372 quilômetros de Indaiatuba. 
Uma vitória põe o time local 
bem próximo da classificação 
rumo a Série A3 do Paulistão. 

O Fantasma vem de uma 
vitória de 1 a 0 sobre o Olímpia, 
na partida realizada no último 
sábado, dia 4. O zagueiro Dio-
go marcou aos 10 minutos de 
partida e levantou a torcida que 
esteve presente em bom público. 

Parte dos torcedores não 
aprovou o futebol praticado 
pelo time e o técnico Lelo foi 
chamado de burro quando pre-
cisou mexer no time “Esse 
comportamento é natural, pois 
o torcedor sempre quer que 
seja mexido para frente. Mas já 
estávamos ganhando, não havia 
a necessidade de colocar o time 
pra frente. Mas o importante é 
que a torcida veio e nos incen-
tivou”, diz. “Nossa equipe vem 
jogando bem, claro que nessa 
fase há uma dificuldade maior, 
mas agora não interessa jogar 
bem, mas sim sair com a vitória 
e os três pontos.”

Essa foi a primeira vitória do 
Fantasma na última e decisiva 
fase. Antes, o time empatou em 
2 a 2 com o Grêmio Prudente, 
fora de casa, e no Gigante da 
Vila voltou a empatar por 0 a 0 
com o Nacional de São Paulo. 

Porém, em toda a com-
petição, o time está há 11 jo-
gos invictos. A última derrota 
aconteceu no dia 10 de agosto, 
quando perdeu em casa para o 

Pirassununguense por 1 a 0. 
É com essa força que o time 

vai para Olímpia em busca de 
uma vitória. “É um jogo difícil, 
fora de casa, com o adversário 
fazendo seu jogo de vida ou 
morte”, ressalta Lelo. “Tivemos 
uma vitória importante no últi-
mo domingo e esperamos repeti-
-la fora de casa. Vamos manter 
a concentração, pois certame o 
jogo será definido nos detalhes”, 
complemente o volante Xisto. 

Para o confronto de domin-
go, o técnico Lelo não só poderá 
contar com o time completo, 

como também terá o retorno 
do atacante Felipe que estava 
contundido. 

O principal reforço do Olím-
pia pode vir do banco de re-
servas. Após derrota para o 
Primavera, o técnico Silvio Luiz 
(ex-goleiro do São Caetano) 
foi dispensado. Em seu lugar 
assumiu China, o qual estava no 
Grêmio Prudente.

Classificação
Se vencer o confronto de do-

mingo, o Tricolor de Indaiatuba 
fica bem próximo da classifi-

Primavera busca três pontos fora de casa para ficar bem perto da classificação

Time volta a jogar na quarta em São Paulo
Depois de viajar 372 qui-

lômetros para enfrentar o 
Olímpia, o Esporte Clube 
Primavera não terá tempo para 
descanso e na quarta-feira, dia 
15, vai à São Paulo enfrentar 

o Nacional, às 15 horas, no 
estádio Nicolau Alayon.

No primeiro confronto 
entre os dois times, em In-
daiatuba, o Primavera ficou 
no empate de 0 a 0. 

Além de Nacional e Pri-
mavera, no mesmo grupo, 
também na quarta-feira, o 
Grêmio Prudente enfrenta em 
casa o Olímpia. O jogo será às 
20 horas.

Campeonato Paulista (Segunda Divisão) – Grupo 19

Equipe   P J V E D GP GC SG
Nacional  5 3 1  2 0 4 2 2
Primavera  5 3 1 2 0 3 2 1
Grêmio Prudente  3 3 0 3 0 3 3 0
Olímpia  1 3 0 1 2 1 4 -3
Fonte: Federação Paulista de Futebol 

As equipes do Enz Hubert 
e Mundo Verde vão decidir o 
título de 2014 do 2º Campeo-
nato de Futebol Society Super 
Master “Copa Codarin” do 
Indaiatuba Clube. A primeira 
partida da grande final aconte-
ce na próxima sexta-feira, dia 
17, às 20h30.

Para chegar à final, na 
última sexta-feira, dia 3, o 
Enz Hubert empatou em 1 a 
1 com Chut. Na outra semifi-

nal, o Mundo Verde goleou o 
Cláudio Diogo por 6 a 2.

Como teve desempenho 
inferior ao do adversário du-
rante a fase regular, para ficar 
com o título o Mundo Verde 
terá que vencer um jogo e 
empatar o outro. Igualdade 
nos dois jogos ou uma vitória 
para cada equipe garante a 
conquista para o Enz Hubert.

Antes da final, às 19h15, 
Chut e Cláudio Diogo fazem 

a disputa do terceiro lugar 
em jogo único.

Master
Pe lo  6 º  Campeona to 

de Futebol Society Master 
“Copa Congesa” do Indaia-
tuba Clube, no domingo, dia 
5, foram definidos os últimos 
dois semifinalistas que se-
guem na disputa do título da 
competição.

Melhor time da fase regu-

lar o J Ferres não deu chances 
ao adversário e goleou o Ovos 
Massanari por 4 a 1, no jogo 
que abriu a segunda rodada 
das semifinais.

Na segunda partida do dia 
o Sorrento, que tinha vanta-
gem do empate não conseguiu 
fazer valer a força que apre-
sentou durante o campeonato 
a acabou perdendo de 2 a 1 
para o Atlanta.

Com esse resultado, dos 

quatro times que entraram 
nas quartas de final com a 
vantagem do empate (All 
Rental, Casagrande Turismo, 
J Ferres e Sorrento), somente 
o J Ferres confirmou o favo-
ritismo e continua na com-
petição que tem uma pausa 
nesse domingo, dia 12, para 
as comemorações do Dia das 
Crianças, e volta a ser dispu-
tada no dia 19 com os dois 
jogos da semifinal.

No primeiro jogo, marca-
do para às 9 horas, o Fevale 
enfrenta o Colégio Renova-
ção. Logo na sequência, a 
partir das 10h30, o J Ferres 
joga contra o Atlanta.

Por terem conquistado um 
melhor desempenho na fase 
regular, os times do Renova-
ção e J Ferres jogam por um 
empate para poderem disputar 
a grande decisão marcada 
para o dia 26 de outubro.
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Indaiatuba enfrenta o Osasco pelas oitavas 
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROGÉRIO BARBOSA 

Delegação local se prepara para os Abertos

A Seleção de Indaiatu-
ba venceu na última 
rodada e está nas 

oitavas de final do Campe-
onato de Seleção de Ligas, 
organizado pela Federação 
Paulista de Futebol (FPF). 
No último sábado, dia 4, em 
Laranjal Paulista, o time ga-
rantiu a classificação após 
vencer os donos da casa 
por 2 a 0. Com a vitória, o 
time enfrenta o Osasco na 
próxima fase. O jogo será 
amanhã, dia 11, contra o 
Osasco, às 15 horas, no es-
tádio do Primavera.

Na partida que garantiu 
a classificação, o time in-
daiatubano fez 2 a 0 sobre 
Laranjal Paulista com gols 
de Renan e Willian, aos 6 
e aos 46 minutos, ambos 
ainda na primeira etapa. 

A Seleção de Indaiatuba 
fechou a primeira fase do 
certame na segunda colo-
cação do Grupo 5, com 11 
pontos. Foram três vitórias, 
dois empates e uma derrota. 
O time balançou as redes ad-
versárias em seis oportuni-
dades e por outro lado tomou 

apenas três gols. Também 
na fase grupos, a equipe de 
Osasco, adversário de do-
mingo, terminou na primeira 
colocação da Chave 6. 

O time de Salto foi quem 
garantiu a primeira colo-
cação da chave. A seleção 
somou 15 pontos, com cin-
co vitórias e uma derrota. 

Foram 17 gols marcados e 
apenas dois sofridos. No sá-
bado, dia 11, também pelas 
oitavas de final, a equipe de 
Salto enfrenta a Seleção de 
Guarulhos, a qual na primei-
ra fase terminou na segunda 
colocação da Chave 6.

Além do confronto de 
Indaiatuba x Osasco e Salto 

x Guarulhos, outros seis 
jogos acontecem no final de 
semana. No sábado jogam 
Taubaté x Mauá. No do-
mingo, os confrontos são: 
Tupã x Jales, Araraquara 
x Jaú, Diadema x Suzano, 
São José do Rio Pardo x 
Bragança Paulista e Itatiba 
x Franca. 

Após paralisação, por con-
ta das Eleições 2014 no último 
domingo, dia 5, a bola volta 
a rolar na Primeira Divisão 
do Campeonato Amador, 
competição organizada pela 
Liga Regional Desportiva 
Indaiatuba (Lidi). Seis jogos 
no domingo, dia 12, marcam 
a 8ª rodada. 

Três partidas acontecem às 
11 horas. No Bandeirantes, o 
time da casa enfrenta o Santa 
Cruz. Ponte Preta e Elias Faus-
to jogam em Itaici. Enquanto 
que na Osan, o confronto será 
entre Operário e Atlético. 

Às 15h30, outas três par-
tidas fecham a rodada. União 
Paraná e Unidos Bahia jogam 

no campo da Ponte Preta. Na 
Osan, o embate será entre 
LBC e U.A. Cardeal. No Ban-
deirantes, o Estrela do Norte 
busca três pontos diante do 
Jardim Brasil.   

Com sete rodadas, o União 
Cardeal está na primeira co-
locação, com 15 pontos. Na 
segunda colocação está o 
União Paraná, com 14. Com 
11 pontos, estão Ponte Preta, 
Operário e Estrela do Norte. 
Com 10 estão Unidos Bahia 
e Jardim Brasil. Na sequência 
vem Santa Cruz e LBC (9 
pontos), Altético (oito), Elias 
Fausto (seis) e na lanterna está 
o Bandeirantes com apenas 
três pontos somados. 

Retorno 
A partida de volta das 

oitavas de final acontece 
no próximo domingo, dia 
19. Indaiatuba vai à Osasco 
quando, às 16 horas, no es-
tádio Prefeito José Liberatti 
enfrenta os donos da casa. 

Com base no regula-
mento da competição, em 

caso de igualdade nas duas 
partidas, considera-se como 
critério de desempate: maior 
saldo de gols, maior número 
de gols marcados; menor 
número de cartões verme-
lhos recebidos; menor nú-
mero de cartões amarelos 
recebidos e sorteio público 
na sede da FPF.  

Após vitória no último final de semana, Indaiatuba vai com força máxima para as oitavas de final

Rodada do Amador da 
Lidi retorna no domingo 

A delegação de Indaiatu-
ba vive o clima de competi-
ção e já se prepara para a 78ª 
edição dos Jogos Abertos do 
Interior, que este ano acon-
tece na cidade de Bauru. O 
evento estadual acontece 
entre os dias 17 e 29 de 
novembro. O grupo local é 
composto por 180 integran-
tes, sendo 140 atletas.

A disputa dos indaiatu-
banos acontece no atletismo 

(masculino), capoeira (femi-
nino e masculino), ciclismo 
(feminino e masculino), nata-
ção (feminino e masculino), 
karatê (feminino e masculi-
no), taekwondo (feminino e 
masculino), handebol (mas-
culino), futsal (masculino), 
xadrez (feminino) e ginástica 
artística (masculino). 

A expectativa dos orga-
nizadores é de que este ano 
a competição, considerada 

uma das maiores da América 
Latina, receba delegações 
de mais de 200 municípios, 
envolvendo em torno de 12 
mil atletas e dirigentes.

Este ano, a cidade será re-
presentada por grupo maior, 
isso por conta dos resulta-
dos conquistados na disputa 
dos 58º Jogos Regionais de 
Itatiba, onde Indaiatuba, na 
Primeira Divisão, ficou em 
segundo lugar em número 

de medalhas e em quinta por 
pontos. Foram 124 medalhas, 
sendo 56 de ouro, 36 de prata 
e 32 de bronze. Na pontuação 
obteve com 151 pontos. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Esportes, Humber-
to Panzetti, o número de atle-
tas classificados para dispu-
tar os Jogos Abertos em 2014 
mostra a evolução da equipe 
local e que Indaiatuba está no 
caminho certo ao valorizar a 

prata da casa. “Desde o ano 
passado decidimos levar 
aos Jogos Regionais apenas 
atletas locais e não contratar 
competidores de fora para 
as grandes provas”, diz. 
“Afinal, investimos nestes 
esportistas o ano todo, não 
faz sentido não privilegiá-
-los no momento das maiores 
competições. Já notamos 
com grande satisfação que 
a medida foi acertada com o 

excelente desempenho que 
tivemos nos Jogos Abertos 
em 2013.

Na edição do ano passado 
Indaiatuba ficou em 17º lugar 
no ranking geral por pontos. 
“Também tivemos nossa me-
lhor classificação histórica 
em número de medalhas, com 
o terceiro lugar. Não tenho 
dúvidas que Indaiatuba está 
seguindo a estratégia mais 
efetiva”, analisa Panzetti.
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IndaiaFest acontece em novembro

ROCKACRÍSIO DE CAMARGO

TEATRO 

Final de festival acontece amanhã na Concha AcústicaEstão abertas as inscrições 
para o Concurso Literário 

Peppa Pig será atração no Ciaie neste domingo

REPRODUÇÃO

A Cia. Azul e o Clube 
do Boi em parceria 
com a Clip FM e 

a Massa FM reuniu a im-
prensa na manhã da última 
quarta-feira, dia 8, para 
anunciar que uma das tradi-
cionais festas de Indaiatuba 
está de volta, o IndaiaFest. 
O evento está marcado para 
acontecer no dia 9 de no-
vembro, a partir  das 12 
horas, no mesmo local onde 
foi realizada a Faici.

O 1º lote dos ingressos 
para o IndaiaFest começam 
a ser vendidos na próxima 
segunda-feira, dia 13, e o 
valor para pista é de R$ 20 
e o ingresso vip é R$ 40 
(área vip + pista premium). 
“O ingresso vip dará acesso 
a pista premium que estará 
localizado em frente ao pal-

co, ou seja, as pessoas que 
adquirirem este ingresso 
estarão mais perto dos ar-
tistas”, explica o presidente 
da Cia. Azul, José Marques 
Barbosa.

Durante o IndaiaFest 
mais de 20 atrações irão 
se apresentar ao longo do 
dia, com grandes nomes da 
música sertaneja e do funk. 
“Será mais de 12 horas de 
shows para o público que 
for prestigiar a nossa festa”, 
disse Barbosa.

Os artistas confirmados 
para o evento são João Neto 
& Frederico, João Bosco & 
Vinícius, Mc Gui, Pikeno & 
Menor, Israel Novaes, Ma-
theus & Kauan, Humberto 
& Ronaldo, Aline Muniz, 
Michel Teló, Projota, Rio 
Negro & Solimões, Banda 
Fly, Guilherme & Santiago, 
Ivo Mozart, Anitta, Naldo, 
Bruninho & Davi, Edson 

& Hudson e Munhoz & 
Mariano. 

Além dos shows, o In-
daiaFest contará com ca-
marotes, valores ainda não 
divulgados, estacionamento 
e  praça de alimentação. 
“Não há uma expectativa 
de públ ico,  mas espero 
casa cheia. Esperamos que 
Indaiatuba e região presti-
giem o nosso evento, pois 
estamos trazendo para a ci-
dade os melhores artistas”, 
ressalta Barbosa.

Barbosa ainda não está 
programado o horário de 
apresentação de cada ar-
tista. “A ordem de apre-
sentação dos artistas ainda 
não foi definida, pois os 
mesmos art is tas irão se 
apresentar em eventos se-
melhantes no mesmo dia. 
Mas ,  os  horár ios  serão 
divulgados em breve”, ex-
plica. 

Parceria 
A realização do Indaia-

Fest é fruto de uma parceria 
entre  Barbosa, o presidente 
do Clube do Boi, Mazinho 
Gomes,  e Luiz Mazini da 
Clipe FM.  “Já trabalhamos 
juntos em outras oportu-
nidades e mais uma vez 
a nossa parceria resultou 
nesse grande evento que a 
cidade irá receber em bre-
ve”, disse Barbosa.  “Esse 
será um novo desafio e 
iremos trabalhar para ser 
uma das melhores festas de 
Indaiatuba”, conta Mazinho. 

De acordo com Mazini, 
a  parceria é  importante 
para que grandes even-
tos aconteçam na cidade. 
“Trabalhamos para trazer 
os melhores artistas para o 
IndaiFest e queremos que 
o munícipio se torne refe-
rência de grandes festas e 
eventos”, revela. 

Anitta é uma 
das atrações do 
IndaiaFest 2014 
que acontece em 
novembro

A grande final do Festival 
de Rock da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura acontece 
amanhã, dia 11, a partir das 
15 horas. O evento será num 
palco montado próximo à 
Concha Acústica do Parque 
Ecológico, com entrada gratui-
ta. Dos dez finalistas que irão 
se apresentar na final, cinco 
são de Indaiatuba. 

As bandas que concor-
rem ao primeiro lugar são: 
Alkaisers (São Paulo), Calihai 
(Salto), Certidão de Óbito 
(Indaiatuba), 5prastantas (São 
Paulo), Doctor Mars (Indaia-
tuba), Fatos Reais (Indaia-
tuba), Kêiscara (Alfenas), 
Kilohertz (Piracicaba), Mayo 
(Indaiatuba) e Patrícia Alice 
(Indaiatuba).

Os prêmios serão de R$ 
4,5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º 
lugar), R$ 2 mil (3º lugar) e R$ 
975 (Melhor Intérprete e Me-
lhor Composição). As bandas 
serão avaliadas nos critérios 
de interpretação (expressão 
musical, afinação, dicção e 

presença de palco), composi-
ção (letra, estrutura poética, 
prosódia musical e contexto da 
obra) e desempenho musical 
(criatividade, arranjo, técnica 
e entrosamento). 

Para a final, a secreta 
municipal de Cultura, Erika 
Hayashi Kikuti, espera que 
um grande número de pessoas 
prestigie o evento. “Vemos 
que a cada ano o público que 
prestigia o Festival aumenta. 
E neste dia as pessoas poderão 
conferir não só os finalistas, 
mas também os artistas con-
vidados”, explica.

Na final o público poderá 
ver a apresentação da banda 
Sillverado, vencedora da edi-
ção 2013, e da banda Velhas 
Virgens, artista convidado que 
foi escolhida pelos próprios 
participantes do concurso 
neste ano. 

Para garantir a tranquili-
dade e segurança do público, 
nesta data estarão interditados 
das 12h às 21 horas o estacio-
namento do Parque e o trecho 

da marginal esquerda no sen-
tido bairro-Centro, entre a Rua 
Sebastião Nicolau e a Avenida 
Presidente Kennedy, com 
orientação do Departamento 
de Trânsito (Demutran). 

A Guarda Civil e a Polícia 
Militar atuarão em conjunto 
no policiamento da área du-
rante o evento, e a Secretaria 
Municipal de Saúde estará 
com ambulância e médicos de 
plantão para o atendimento de 
eventuais emergências.  Ape-
nas ambulantes regularizados 
e que já possuem alvará po-
derão comercializar produtos 
no local e não será permitida 
a venda de bebidas alcoólicas. 
Mais  Informações pelo telefo-
ne (19) 3894-1867. 

Festival 
Criado pela Secretaria Mu-

nicipal de Cultura o Festival 
de Rock visa incentivar a com-
posição e produção musical, 
valorizar a arte como fonte de 
cultura e lazer, direcionando o 
interesse do público, aprimo-

rando e desenvolvendo a cul-
tura musical, além de revelar 
novos talentos. 

Para a seleção dos finalistas 
entre as 83 bandas inscritas 
em 2014 foram avaliados 
pelo corpo de jurados os cri-
térios interpretação (expressão 
musical, afinação, dicção e 
presença de palco), composi-
ção (letra, estrutura poética, 
prosódia musical e contexto da 
obra) e desempenho musical 
(criatividade, arranjo, técnica 
e entrosamento), com notas 
de 0 a 10. 

Ordem de apresentação
1) Mayo (Indaiatuba)
2) 5prastantas (São Paulo)
3) Kêiscara (Alfenas)
4) Certidão de Óbito (Indaiatuba)
5) Doctor Mars (Indaiatuba)
6) Fatos Reais (Indaiatuba)
7) Alkaisers (São Paulo)
8) Banda Kilohertz (Piracicaba)
9) Calihai (Salto)
10) Patrícia Alice (Indaiatuba)
Fonte: Secretaria Municipal 
de Cultura

Em comemoração ao Dia 
das Crianças a Mobaia.com 
e a Clipe FM trazem para 
Indaiatuba a porquinha mais 
amada do Brasil, Peppa Pig, 
o Musical.

A apresentação será no 
domingo,  d ia  12,  às  15 
horas, no Centro de Apoio 

à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei) .  Os ingressos já 
podem ser adquiridos no 
valor de R$ 60 (inteira) e 
R$ 30 (meia-entrada, con-
forme lei). 

As crianças até 2 anos 
não pagam, porém devem 
permanecer no colo dos 

pais. E crianças até os 12 
anos pagam R$ 30. Os in-
gressos podem ser compra-
dos na papelaria Nippon, 
Marquinhos Tintas, Quios-
que Park Carlinhos Parque 
Temático e na loja Bebê 
Conforto. 

Peppa Pig que vem fa-

zendo sucesso na TV, vive-
rá muitas aventuras ao lado 
de sua família no espetáculo 
Peppa Pig – O Musical. 
Adpatada e baseada nos 
episódios do desenho, o 
musical contará as histórias 
com cantigas de roda e efei-
tos lúdicos.

Já estão abertas as inscrições 
para o 10º Concurso Literário 
Acrísio de Camargo. A inscrição 
é gratuita e deve ser feita até o dia 
31 de outubro, pessoalmente, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17 
horas. Os interessando devem se 
encaminhar até o Centro Cultural 
Wanderley Peres, que está localiza-
do na Praça Dom Pedro II, Centro.

Podem participar do concurso 
somente residentes em Indaiatuba, 
maiores de 16 anos. Os participan-
tes estarão concorrendo a prêmios 
em dinheiro, sendo R$ 2,7 mil 
para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º 
lugar e R$ 1 mil para o 3º lugar, 
além de Menções Honrosas. Os 
vencedores também terão seus 
textos publicados na página online 
do jornal Tribuna de Indaiá. Os 
resultados serão anunciados em 
solenidade no dia 9 de dezembro.

Criado pela Prefeitura, o 
concurso tem como objetivo di-
vulgar o nome do autor da letra do 
Hino de Indaiatuba e incentivar a 
produção literária no município. 
O regulamento completo está dis-
ponível no site www.indaiatuba.
sp.gov.br/cultura/. Mais informa-
ções pelo (19) 3894-1867.

Categorias
De acordo com o regulamen-

to, as especificações para cada 
categoria são conforme abaixo:

Poesia – obra literária apre-
sentada geralmente em versos 
e estrofes (ainda que possa 
existir prosa poética, assim 
designada pelo uso de temas 
específicos e de figuras de 
estilo próprias da poesia). Para 
esta categoria não existem 
limites de linhas (laudas). 

Conto – forma narrativa, 
em prosa, de menor extensão 
(no sentido estrito de tamanho). 
Entre suas principais caracterís-
ticas, está a concisão, a precisão, 
a densidade, a unidade de efeito 
ou impressão total. Para esta 
categoria os contos devem ter no 
máximo 5 mil caracteres.

Crônica – narração, segun-
do a ordem temporal. O termo 
é atribuído, por exemplo, aos 
noticiários dos jornais, comen-
tários literários ou científicos, 
que preenchem periodicamente 
as páginas de um jornal, ou seja, 
um tema cotidiano. Para esta 
categoria as crônicas deverão 
ter no máximo 5 mil caracteres. 

ARQUIVO – ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

Jacimara Miranda venceu na categoria Crônica em 2013
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NipoFest Bon Odori 
acontece amanhã na Viber

Mila e Vitor se apresentam no ‘Menu Musical’ do Jaraguá
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Este ano a “Turma do 
Gabi” criada pelo car-
tunista e escritor Moa-

cir Torres, completa 39 anos. 
Foi no dia 5 de outubro de 
1975 que o cartunista rabiscou 
os primeiros traços. 

“Foi um sonho que tive, 
onde apareceram o Gabi e o 
cãozinho Fred e no outro dia 
comecei a rabiscar”, conta 
Moacir Torres.

Segundo o criador, o per-
sonagem Gabi sofreu várias 
modificações até chegar ao 
que é hoje. “O Gabi foi to-
mando forma desde que eu 
ia evoluindo no desenho e no 
meu trabalho. A evolução grá-
fica do Gabi foi muito grande 
desde os primeiros desenhos 
até agora”, diz.

Ainda de acordo com Mo-
acir Torres, os temas são 
pré-definidos de acordo com 
o tema atual para que assim 
leve as crianças mais pró-
ximas da realidade em que 
convivem.“Tenho a satisfação 
de estar fazendo algo que 
gosto e que é bom para a edu-
cação e evolução das nossas 
crianças”, conta. 

completa.
Além de desenhar qua-

drinhos da Turma, Moacir 
também tem projetos para 
incentivar as crianças. “O 
Concurso Cultural é uma for-
ma de incentivar as crianças 
e os jovens a começarem a 
desenhar. A Oficina de De-
senho também é uma delas, 
ensinamos as crianças, usando 
os traços simples dos nossos 
personagens” explica. 

Reconhecimento 
Durante os 39 anos, a tur-

ma foi veiculada em diversos 
jornais como o Diário Popular, 
Diário do Grande ABC, Jornal 
de Piracicaba, República de Itu 
e dezenas de outros em todo o 
Brasil. As Histórias em quadri-
nhos, atividades e passatempos 
da turma foram publicadas em 
centenas de revistas do país 
e da Europa. Hoje em dia a 
Turma do Gabi está presente 
na internet através das redes 
sociais e animações no canal 
do Youtube, bem como em 
publicações digitais comer-
cializadas no site Amazon.
com e em cartilhas digitais 
com temas educativos e de 
relevância e também gratuitas 
no site da Turma. 

 Cartunista e escritor Moacir Torres há 39 anos dá “vida” a Turma do Gabi

Ao longo desses 39 anos, 
a Turma do Gabi ganhou des-
taque na vida do seu criador. 
“Todos os momentos da minha 
vida sempre tinham a ver com 
a Turma do Gabi, pois eles 

fazem parte de minha família, 
do meu universo, daí estarmos 
sempre juntos. Tudo que con-
segui materialmente foi com 
o trabalho desenvolvido em 
torno desses personagens”, 

A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo Brasileira 
de Indaiatuba (Acenbi) em 
parceria com a Prefeitura 
promove amanhã, dia 11, a 
20ª edição da NipoFest Bon 
Odori. O evento acontece no 
Pavilhão da Viber, das 18h a 
meia-noite. 

Os convites já podem ser 
adquiridos no valor de R$ 
45 (antecipado), que incluem 
duas canecas, dois espetos 
e três chopps ou refrigeran-
tes. No dia a entrada custará 
R$ 55. Os ingressos podem 
ser adquiridos nos pontos e 
vendas autorizados Kanesaki 
Car Service, Loja Nakayoshi, 
Bazar Ponto 1 e Perfumaria 
Origami. O estacionamento 
será terceirizado no valor 
único de R$ 13.

Todo o recurso arrecadado 
será utilizado para a manuten-
ção da Acenbi. Além disso, 
a organização da festa pede 
para o público doar um quilo 
de alimento não perecível ou 
produtos de limpeza que serão 
encaminhados ao Fundo Social 
de Solidariedade (Funssol). 

Para o evento, são aguarda-
dos cerca de 3 mil pessoas que 
poderão conferir a gastrono-
mia e a cultura japonesa. Além 
disso, no dia serão “jogados” 
doces no público para trazer 
prosperidade e abundância 
para o público presente. A 
festa ainda oferece atrações 
para toda a família com brin-
cadeiras para as crianças, 
sorteio de brindes e concursos 
de bebidas. 

Na gastronomia o público 
poderá se deliciar com pratos 
típicos como o tradicional 
yakissoba, tempur, sushi, 

sashimi, entre outras especia-
rias do país.

Ainda durante o evento será 
apresentado ao público à dança 
“Bon Odori”, que dá o nome da 
festa, onde o público poderá 
assistir e participar. A dança 
consiste em movimentos de-
licados e simples gestos como 
colher, semear, agradecer e 
festejar, em uma grande roda. 

A festa conta com o pa-
trocínio da Toyota; Jacitara; 
Yanmar; Hitachi; Brasil Kirin; 
Nikkei; Atento; Ploti; Data-
consult; Gandini; Marquinhos 
Tintas; Clip FM. Com apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba; Rádio 
Jornal; Taoconteúdo e Phozs!

Sobre a ACENBI
Sediada em Indaiatuba a 

Acenbi é uma associação sem 
fins lucrativos fundada por 
imigrantes japoneses em 1947. 
Sua principal finalidade é a 
preservação e a divulgação da 
cultura nipo-brasileira. A pre-
servação da cultura de respeito 
aos idosos é outra tônica da 
entidade, que é mantenedora da 
escola Nitigo Gakko e abriga 
a escola de educação infantil 
Miyoji Takahara, em parceria 
com a prefeitura de Indaiatuba.

Em sua sede de campo, 
na rua Chile, a Acenbi conta 
com campos de beisebol e 
softbol (versão mais leve do 
beisebol), quadras de gatebol 
(jogo semelhante ao críquete 
e apropriado para a terceira 
idade) e quadras de tênis de 
campo, além de piscina e área 
de lazer. Na sede social, na rua 
Humaitá, a entidade mantém 
auditório, salas de reunião, 
salas de ensaio e salas de aula 
para cursos diversos.

O “Menu Musical” apre-
senta neste domingo, dia 12, a 
dupla Mila e Vitor que prome-
tem animar o público presente 
com um repertório eclético. 
A atração acontece na praça 

de alimentação do Shopping 
Jaraguá, a partir das 12h30.

A apresentação é composta 
por uma mistura de estilos, 
onde a versatilidade das vo-
zes e a qualidade dos arranjos 

prometem cativar o público 
presente. Há mais de seis anos 
na carreira musical, a dupla é 
um dos destaques da região de 
Campinas.

O “Menu Musical” acon-

tece todos os domingos das 
12h30 às 15h30 e a cada 
apresentação o público pode 
conferir sucesso do samba, 
forró, música popular brasi-
leira, entre outros.



HÉRCULES - CONVEN-
C I O N A L  D U B L A D O  - 
Q u i n t a  ( 9 )  a  D o m i n g o 
( 1 2 ) :  1 9 h 0 0 .  S e g u n d a 
(13) a Quarta (15): 18h20. 
Ação / Aventura. 98 mi-
nutos.  Classif icação 14 
anos. 
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Cinema Horóscopo de 10 a 16/10 por Alex Costa Guimarães

FESTA NO CÉU - 3D Du-
blado - Sábado (11) e Do-
mingo (12): 15h00. Segunda 
(13) a Quarta (15): 15h00 / 
17h00. Pré Estréia - Anima-
ção / Aventura. 95 minutos. 
Classificação Livre.

TRASH - A ESPERANÇA 
VEM DO LIXO - Quinta 
(9) a Domingo (12): 17h00 / 
19h20 / 21h40. Segunda (13) 
a Quarta (15): 19h20 / 21h40. 
Lançamento - Nacional. Dra-
ma. 115 minutos. Classifica-
ção 14 anos. 

O CANDIDATO HONES-
TO - Quinta (9) a Quarta 
(15): 15h40* / 17h50 / 20h00. 
* sessão das 15h40, não será 
exibida na segunda, dia 13/10.  
Comédia. Nacional. 102 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

GAROTA EXEMPLAR - 
ATENÇÃO ESPECIAL AOS 
HORÁRIOS DESTE FILME 

O FÍSICO - LEGENDADO 
Quinta (9) a Domingo (12): 
19h25 / 21h45 Segunda (13) 
a Quarta (15): 20h10. Lança-
mento - Aventura Épica. 119 
minutos. Classificação 14 anos. 

MAZE RUNNER: COR-
RER OU MORRER - CON-
VENCIONAL DUBLADO.  
Quinta (9) a Domingo (12): 
16h15 / 21h20. Segunda (13) 
a Quarta (15): 16h15 / 19h00 / 
21h20. Thriller. 114 minutos. 
Classificação 14 anos. 

O INVENTOR DE JOGOS 
- 3D DUBLADO Quinta 
(9) a Domingo (12): 15h30 
/ 18h00* / 20h30 Segunda 
(13) a Quarta (15): 15h30 
/ 20h30 *sessão das 18h00, 
não será exibida na quinta, 
09/10. Lançamento - Aven-
tura. 112 minutos. Classifi-
cação Livre. 
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ANNABELLE - DUBLA-
DO Quinta (9) a Quarta 
(15): 17h25 / 22h00 LE-
GENDADO Quinta (9) a 
Domingo (12):  15h00 / 
19h45 Segunda (13) a Quar-
ta (15): 19h45. Lançamen-
to - Sustense / Terror. 98 
minutos. Classificação 16 
anos.

- Legendado. Quinta (9) e sex-
ta (10): 17h30 / 20h25. sábado 
(11) e Domingo (12): 14h40 
/ 17h30 / 20h25. Segunda 
(13), Terça (14) e Quarta 
(15): 15h30 / 20h25. Drama / 
Suspense. 148 minutos. Clas-
sificação 14 anos. 

A LENDA DE OZ - 3D DU-
BLADO Quinta (9) e Sexta 
(10): 16h25 Sábado (11) e 
Domingo (12): 14h10 / 16h25 
Segunda (13), Terça (14) e 
Quarta (15): 15h00 / 17h10. 
Lançamento - Animação / 
Aventura. 88  minutos. Clas-
sificação Livre.

ONE DIRECTION - WHE-
RE WE ARE - LEGENDA-
DO Exibição somente Sábado 
(11) e Domingo (12): 14h30. 
Sessão Especial - Show musi-
cal. 98  minutos. Classificação 
Livre.

O CANDIDATO HONES-
TO - Quinta (9) e Quarta 
(15): 16h00 / 19h05 / 21h30.  
Comédia. Nacional. 102 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

OS BOXTROLLS - 3D 
DUBLADO Quinta (9) a 
Quarta (15): 16h40. Anima-
ção / Aventura. 96 minutos. 
Classificação Livre. 

O PROTETOR - LEGEN-
DADO Quinta (9) a Quarta 
(15): 21h05. Thriller. 131 mi-
nutos. Classificação 16 anos. 

MAZE RUNNER: COR-
RER OU MORRER - DU-
BLADO Quinta (9) a Quarta 
(15): 18h45. Thriller. 114 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

O ariano está tendo a oportunidade de lidar com imprevisto 
e diversos setores de sua vida estão recebendo influencias 
para expansão. Isso pode deixá-lo mais elétrico e ansioso. 
Muitas novidades, vida social ativa, o que pode gerar atritos 
também nesse setor. Pode desejar fazer uma viagem para 
longe, se envolver com estudos superiores, buscar uma nova 
filosofia de vida, ou simplesmente agir sem pensar em nada. 
Pessoas de longe trazem alegrias.

Semana marcada pela atenção em sua saúde, isso envolve 
sua forma de se alimentar. Muita agitação em seu ambiente 
de trabalho. Há uma tendência do taurino começar a revisão 
de sua maneira de conversar com as pessoas e avaliar como 
é sua força de batalha pela vida. Alguns maus entendimentos 
podem ocorrer em seus relacionamentos, principalmente 
devido a suas atitudes. Trabalhe sua impulsividade, use 
sua paciência.

O geminiano continua na fase onde algumas amizades podem 
entrar em sua lista de relacionamentos para casar.  O nativo 
irá repensar muito sua maneira de viver a vida, suas alegrias 
seus prazeres e como ele lida com seus amores. Algumas 
dificuldades vêm daí. Facilidade para perder a calma em 
encontros sociais. No trabalho há solicitação de maior con-
centração e organização no que faz. Tenha calma.  

Semana bem introspectiva para o canceriano. Sua família 
será importante nessa fase ou será seu foco de atenção. 
Muita agitação e correria em seu trabalho. Cuidado com seu 
modo de falar com os outros (principalmente dentro de casa), 
estará tendo que re-organizar seus modos e sua expressão. 
Possibilidade de ser chamando para outro trabalho, ou seu 
atual emprego pede por alterações importantes. 

O leonino estará revendo sua maneira de falar com os outros, 
perceberá bem seu modo de se expressar e as idéias alheias. 
Algumas dificuldades e mal entendidos em situações do-
mésticas e aos relacionamentos familiares. Muitas emoções 
movimentam seu coração. Amizades que não sabem definir 
o que quer.

Profundas mudanças em seu mundo emocional. Algo deve ser 
transformado dentro e fora de você. Há risco de término ou 
transformação de uma sociedade ou relacionamento. Devido 
a mercúrio retrógrado certas dificuldades na comunicação, 
com documentação e com seu modo de ganhar dinheiro 
podem ocorrer.

Algumas amizades surgem e podem mostrar ao nativo onde 
ele tem estado muito sonhador e nada prático. O libriano 
deve aprender a deixar as coisas acontecerem sem exercer 
controle sobre elas. Tenha cuidado com seus gastos que po-
dem ser inesperados e com sua família.  Acordos inesperados 
podem surgir e um romance tende a ocorrer ou formalizar 
um namoro. 

Momento meio tenso para o escorpiano. É seu inferno astral, 
relaxe e tenha paciência. Cuide de sua saúde, evite sair para 
ficar até altas horas em ambientes barulhentos, dedique-se a 
sua saúde, faça exercícios e busque seu equilíbrio emocional. 
Pode haver mal entendidos e dificuldades na comunicação. 
Fofocas trazem problemas evite falar o que não deve.

Uma nova vida começa nestas semanas. Se o nativo tiver filhos, 
agora será o momento de mostrar algumas coisas e fazê-los 
enxergar seu ponto de vista. Saúde um pouco fragilizada, mas 
temporariamente. Mais para o fim da semana, o nativo estará 
mais sensualizado. Corre o risco de se apaixonar  a qualquer 
momento.

A vida profissional do capricorniano está bem agitada. 
Muitas mudanças exigindo uma aceitação de alguns fatos 
e paciência para aceitar o que não concorda.  Vida social 
pode ficar complicada por atitudes que venha a tomar. 
Busque seu equilíbrio emocional e físico. Amigos gostam 
de sua filosofia de vida. Cultive seu bom humor.

O aquariano estará mais comunicativo, pois sentirá sua 
energia aos poucos voltando para sua mente. Seu raciocínio 
é focado em seus projetos de vida e em novas e alegres 
amizades. Risco de uma negociação não ficar bem clara. 
Momento para revisar sua essência pessoal e descobrir 
mais acerca de si. Mercúrio retrógrado pode provocar 
dificuldades em projetos profissionais e mal entendidos 
entre colegas. Cuidado com seus pensamentos de nostalgia, 
ou revisão.

Pisciano relembrando passado.  Parceiro ou sócio pode entrar 
em crise, simplesmente ficar em um mundo a parte. Cônjuge 
querendo mudar de aparência ou atitude. Mudanças em sua 
casa ou em sua família. Tudo o que o nativo sabe poderá ser 
usado agora em sua vida social ou profissional e as pessoas 
podem vê-lo como alguém bem dinâmico.
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Coquetel da Lunna Loca do FORUM DAY

Leilão em prol do Lar de Velhos

FINAL COPA SP DE RUGBY - 
TORNADOS VS LECHUZA

Outubro Rosa no Fran's Café

1° Garimpeiras reuniu mulheres 
preocupadas com a moda sustentável

Congesa e o Outubro Rosa3ª Festa Beneficente na Zoff! Noite 
do Flash Black

Ortopedista José Fábio Lana faz 
lançamento de seu livro 

Espetáculo da Secretaria da Cultura 
Homenageia obra da cantora Clara Nunes

Sandro Carotti celebrou, com um delicioso coquetel, o 
Forum Day de sua Lunna Loca Mga Store, com a presença de 
amigos, familiares e clientes, em um dia chic e elegante, sem 
falar de divertido.

O Lar de Velhos 
E m m a n u e l  p r o -
moveu um grande 
evento no dia 4 de 
outubro. Trata-se de 
um leilão com ma-
ravilhosos prêmios, 
e bota maravilhosos 
prêmios nisso, com 
direito a almoço e 
bebidas.  Pessoas 
bonitas e de dinhei-
ro compareceram 
para ajudar ao Lar 
de Velhos Emma-
nuel, para alegria de 
Izildinha Lopes.

O ortopedista José Fábio Lana, diretor do Instituto do Osso e 
da Cartilagem (IOC), em Indaiatuba, a dra. Maria Helena San-
tana e o dr. William Balangero, autores do livro Platelet–Rich 
Plasma: Regenerative Medicine, Sports Medicine, Orthopedic 
and Recovery of Musuculoskeletal Injuries, receberam, amigos, 
imprensa e familiares em um coquetel para o lançamento da 
publicação. O evento ocorreu na noite de quarta-feira, dia 08, 
no La Fée Cafeteria em Indaiatuba. Fábio também falou sobre 
os próximos lançamentos.

A Voluntários de Apoio no Combate ao Câncer (Volac), 
com sede em Indaiatuba, está promovendo em outubro mais 
uma edição do Outubro Rosa, movimento internacional de 
conscientização sobre o câncer de mama. Com abertura da ex-
posição fotográfica “Viva a Vida”  Um exercício de consciência, 
esperança, reflexão e cura, que aconteceu no Fran’s Café, na 
última quinta-feira, dia 2. O evento foi destinado à imprensa e 
convidados. Muita gente bonita e consciente marcou presença, 
inclusive nossa Miss Indaiatuba 2014, Ester Coutinho, tudo 
pelas mãos de Kleber Patrício. Parabéns Kleber e Dona Joana 
por mais este exemplo de cidadania. 

A Secretaria Municipal de Cultura oferece à população mais 
uma atração gratuita de qualidade, desta vez em homenagem a 
uma das maiores cantoras brasileiras. É o espetáculo “Clara Nu-
nes, quem ouviu e quem te vê”, com apresentações nos dias 17 e 
18 de outubro, sexta e sábado, sempre às 20 horas, na Sala Acrí-
sio de Camargo, no Ciaei. A apresentação conta os integrantes 
dos corpos estáveis da Secretaria: serão mais de 100 pessoas no 
palco. A classificação etária é livre. Informações (19) 3894-1867.

Em um jogo 
suado e muito dis-
putado, aconteceu 
na tarde do último 
sábado, dia 4, no 
campo do Bela Vis-
ta, a final do Pau-
lista de Rugby. Na 
ocasião, sagrou-se 
campeão o Lechuza 
com o placar de 24 
x 15. Uma pena, 
mas nossos torna-
dos não consegui-
ram chegar lá. 

O 1° Garimpeiras - um jeito sustentável de fazer moda - realizou 
sua primeira edição no último dia 28 de setembro. O local escolhido 
pelas idealizadoras do projeto, Katy Garcia e Yara Alvarez, foi o 
Pimenta Bar, que acolheu muito bem todas as mulheres que foram 
em busca de moda, sustentabilidade e preços justos.

Uma faixa em tecido rosa 
na fachada da Congesa mostra 
o engajamento da construtora 
na campanha Outubro Rosa, 
que busca conscientizar a 
sociedade sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama.

Noite Beneficente deliciosa de Flash Back na Zoff Club, em 
prol da Ong Gabriel, com apoio do  Rotary Club de Indaiatuba.  
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Sexta, dia 3, a querida Munize Bigatto comemorou seu aniversário recebendo amigas e 
clientes em seu escritório. O encontro, que estava uma delícia, teve muitas guloseimas entre as 
quais, os divinos brigadeiros da Sabor da Infância de Jerlane Paes. A aniversariante aproveitou 
para mostrar as novidades em semi jóias, que estão show!

Marina Reis Dionísio, Ataíde Dionísio, a cerimonialista Ivanilde Reis 
responsável pela organização do evento e Beatriz Reis Dionísio, no jantar 
beneficiente pról Anaí, que aconteceu recentemente no Indaiatuba Clube

A Poderosa Bárbara Alexandra Arneck, entre Luzia Nishi e Daniela 
Yamamoto, na Nishi Hair, quarta, dia 8A Poderosa Ariane Kikuchi visitando André

Ana Paula Teixeira comemorando o aniversário do amigo Itta Vitiello, no 
Amadeu Restaurante, quarta, dia 8Carla Ferreira, Douglas Campanhol, Simone Andrade, Amanda Sato, Pa-

loma Marron e Regilane Santos comemoram o primeiro ano da Agência 
de Viagens Celebra

O casal Vera Steffen e Ulhoa Cintra, entre 
Simone Andrade e João Panzetti, na comemora-
ção de um ano de sucesso da Celebra Agência 
de Viagens, quarta, dia 8

A querida e guerreira 
Simone Andrade 
comemora um ano de 
sucesso da sua Cele-
bram quarta, dia 8

Marcos Lisboa e o badalado barbeiro, Wagner da Silva, almoçando no 
Daisho, terça, dia 7

Raiane entre seus pais e irmão em comemoração dos seus 15 anos com 
uma linda festa decorada pela sua mãe Elaine, cerimonialista. Para-
béns e muitos felicidades

Raiane radiante comemorando seus 15 anos no Voltura Hall

As fisioterapeutas Ariane Kikuchi 
e Vanessa Pauzer da  Ideale Sthe-
tic Center, quarta, dia 08

Munize Bigatto recebe o beijo do amigo Delano 
Cavalcante por ocasião de seu aniversário, 
sexta, dia 3

A mãe Rita Rossin, feliz com o aniversário da filha Munize 
Bigatto em seu escritório, sexta, dia 3
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Tainá no Restaurante Açafrão

Rosa Mari Fortana e Stella Maris no Restaurante Casa da MoquecaO empresário Osvaldo Schlöge na Churrascaria Rincão Gaúcho

Marco Tetuso no Restaurante Rincão Gaúcho

Marcelo e Tony da Caixa Econômica Federal no Restaurante Kostela do Japonês

Leticia da Big House

José e Benedito no Restaurante Casa da Moqueca

Helena e Carol na Arriba PaleteriaFabrício, proprietário da Paleteria Arriba

Chefe Alaor Rodrigues do Mamma Mia - Cantinho Italiano em Indaiatu-
ba com convidados  Paula e Aldo Galesco

Anni e Andrés no Restaurante Kostela do Japonês

Hugo e Rodrigo no Restaurante Açafrão
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Professora do colégio IPEC, Vaine Aun Von Ah, e o aluno, Felipe

Alunos do IPEC, Nicole, Ciro e Maria

Sofia Yoshimura do Colégio Objetivo inspirada em seu trabalhoAlunos do 5º ano da tarde do Colégio Objetivo fazendo uma pausa nos estudos

Coordenadora do IPEC, Ana Paula Cisi com a visitante Vittoria

Ana Paula Cisi Conte e Léia Perini, do IPEC e os alunos, Mario Bunduki, 
Álvaro Bunduki, Camila Barbieri Polieri e Letícia Tami Tubota

Alunos do IPEC, Eduardo Augusto P. Feitosa e João Pedro B. Landmann

COLÉGIOS CATA-VENTO E IPEC APRENDENDO 
SOBRE O BEISEBOL NO EVENTO ORGANIZADO PELA ACENBI
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Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide Deco-
rações. Ela oferece papel de parede, cortinas, persianas, colchas, 
almofadas, além de pisos laminados, telas mosquiteiras e toldos. Ligue 
já e agende um horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!

A A Nova Loja recebeu muitos vestidos de festas, 
da nova estação, para festas de final de ano, 
casamentos e formaturas (Venda ou Aluguel). 
Corra para conferir de perto, você vai ficar 
alucinada!!! 

Amanhã sábado, dia 11, não perca "Café da Manhã" 
das 9h às 16h na Vitorello da Rua 24 de Maio, esquina 
com XV de Novembro, com dicas de moda e maquiagem. 
Imperdível!!!

O Ateliê Taiyô é sucesso na cidade pela delicias que oferece: café da 
manhã, almoço de segunda à sexta com yakissoba e massas, chá da 
tarde inclusive para aniversários e reuniões, docinhos tradicionais, do-
cinhos finos, salgados fritos e assados, bolos, tortas doces e salgadas, 
massas, tudo para festas e eventos em geral. Ligue já e informe-se no 
3834-8647 ou 98275-1957. Vale a pena conferir!!!

Outubro mês 
da “Esfiha 
Amiga” onde a 
Casa da Esfiha 
doou 30.000 
unidades 
divididas entre 
as Entidades 
Assistenciais 
de Indaiatuba 
para a reven-
da. Compre já 
o seu kit e dia 
29 será a en-
trega. Vamos 
colaborar. 

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!!!

A Olimaq acaba de receber a mais nova sensação do momento em 
máquina de costura industrial. Trata-se da máquina de limpar roupas 
jeans, remove restos de linhas e fios de costuras. Vá conferir na Olimaq 
na Rua Soldado João Carlos de Oliveira, 2000 - Jd. São Francisco (atrás 
da Fundituba) - Fone: 3935-3634. Excelente!

Os momentos mais importantes de sua vida merecem comemoração mais que especial. O Le Luh Eventos é a 
mais nova opção de Indaiatuba e região, com estrutura completa para transformar seus eventos particulares 
ou corporativos, em momentos inesquecíveis, além do salão principal com capacidade para mil pessoas, 
conheça o Le Luh Kids, um espaço único com infraestrutura completa para que seus filhos tenham a festa dos 
sonhos e os pais a certeza de proporcionar momentos de muita alegria à toda família e amigos. Informe-se já 
no 3392-6063 ou  3017-0917. Você vai amar!

LE LUH EVENTOS, O ESPAÇO PARA A SUA FESTA

CAFÉ DA MANHÃ
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Will e Ingrid no salão WR

Victor, Giovani, Victor Hugo, Eneida e Graziela do Colégio Rodin durante 
a palestra de José Carlos Rodrigues, diretor da Disney Interactive

Silvio Bonfá Júnior, Sávio Bonfá, Neide e Álison Fernandes da Vida Luz 
Materiais para Construção

Paulo, Mônica, Ademir, Beto Rey, Marco, Guilherme e Rubens Lima da 
Vida Luz Materiais para Construção - loja Itaici 

Mariana e Luci Proprietárias da Piscina & Cia

Grupo de alunos do Colégio Objetivo super animado na saída para a 
viagem à Disney

Brandina, Marines, Izildinha e Barqueta, membros da diretoria no 
Leilão do Lar de Velhos Emmanuel

A equipe e alunos da Academia 40+ Angela, Leonardo, Lina, Regina, 
Silvia e João Henrique

Diplomação e Capacitação de CGU - Luiz Medeiros Presidente do CGU, 
Patricia Zanetti, Geordeci Souza Membro do Conselho Nacional de 
Saúde e Claret Tocacceli

Alunos líderes das Objetíadas, os Jogos Olímpicos do Colégio Objetivo

Alunos do Colégio Montreal arrecadaram 1.217 itens de higiene duran-
te a Gincana Solidária do colégio que foram doados à FEAI.tif

Alunos da Academia 40+ Marcelo, Maria e Guilherme sempre dedicados  
e com muita alegria Inauguração da Imobiliária Stainof

A Volacc abre a Campanha Outubro Rosa com ensaio fotográfico retra-
tando a superação de pacientes portadoras da doença e alertam para a 
importância da “prevenção e do diagnóstico precoce”

Fotógrafa Silvia Martins, Fundadora da VOLACC Joana Joly e Presidente 
da Volacc Silvio Oliveira
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CA09414 JD.JK - 2 DORM. / 2 SALAS / COZ. / WC / AS / GAR.2 
VAGAS. R$ 260.000,00

*AP01470 CIDADE NOVA - LANÇAMENTO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / WC / 
LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / TEMOS OPÇÕES PARA INVESTI-
DORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA + PARCELAS 
FINANCIADO PELA CAIXA / FASE FINAL DE ACABAMENTO / 
1º. ANDAR R$ 338.271,92 DEMAIS ANDARES CONSULTE-NOS.

PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

CH01237 TERRAS DE ITAICI - AT.1350M² AC.200M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / LAREIRA / LAVABO / COZ. / WC. / AS / EDICULA 
/ CHUR. / FORNO A LENHA / CERCA ELET. / AR.COND / GAR. 
R$ 800.000,00

*AP01150 TORRES DA LIBERDADE - AU.75m² – TODO 
MOBILIADO -  
2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. / ESCRITORIO 
/ WC / LAVANDERIA / GAR. / VENTILADORES DE TETO 
/ ED.COM SALÃO E PISCINA. R$ LOCAÇÃO SOB CON-
SULTA OU R$ 550.000,00

CH01246 RECANTO DAS FLORES - AT.5000m² - MOBILIADA - 4 
SUITES / SALA 2 AMBIENTES / LAVABO / COZINHA / WC / ÁREA 
DE SERVIÇO / EDICULA / PISCINA / CHUR. / GAR. R$ 4.000,00 
+ COND. + IPTU

CA09304 JD.REGINA - AT.288m² AC.213m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / AS / CHUR. / 
ALARME / CERCA ELET. / AQUEC.SOLAR / CANIL / CASA BON-
ECAS / GAR.2 VAGAS. R$ 620.000,00 OU R$ 2.500,00 + IPTU

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.900,00 – 21 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 850,00 À R$ 5.000,00 – 95 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 12.000,00 – 170 
IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.500,00 À R$ 15.000,00 
– 32 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

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.100,00 – 10 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 500,00 À R$ 3.000,00 – 67 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 6.000,00 – 102 
IMÓVEIS

AP02428 ED.HAMPTON GARDEN - AU.90M² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ. / AS. / DESPENSA 
/ GAR. R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

AP02407 ED.SIENA - AU.83m² - MOBILIADO - 3 DORM.
(2 SUITES) / SALA 2 AMB. / COZ. / WC / AS / VARANDA 
GOURMET / GAR.2 VAGAS. R$ 2.750,00 + 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

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 31 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
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 – 115 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 40.000,00 – 146 IMÓVEIS

SL01291 OFFICE PREMIUM - SALA COM 40m² E 2WC 
MAIS GAR.ROTATIVA. R$ 1.700,00 + COND. + IPTU
SL01319 CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 3 WC. 
R$ 6.000,00 + 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

TERRENOS

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

CASAS 

CA09341 VISTA VERDE - AT.175m² AC.150m² - 3 DORM.
(SUITE) / 2 SALAS / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.2 
VAGAS. R$ 420.000,00
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

AP01891 ED.ALTA VISTA - AU.102m² - 3 DORM.(SUÍTE) 
/ SALA / COZ. / 2WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 400.000,00
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 

TERRENOS

TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 200m² / PI-
SCINAS ADULTO E INFANTIL / QUADRA POLI / QUIOSQUES 
COM CHURRASQUEIRAS / PLAYGROUND / 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 / SEGU-
RANÇA 24hr / EXCLUSIVA AREA COMERCIAL / 3 min. DO 
PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA
TE01488 JD.DO IMPÉRIO - TERRENO DE ESQUINA COM 
218m². R$ 215.000,00
TE01442 JD.MARINGA - TERRENO COM 300m². R$ 
175.000,00
TE01436 TERRA MAGNA - TERRENO COM 420m². R$ 
260.000,00
TE01434 QUINTAS DA TERRACOTA - TERRENO COM 
1.231m². R$ 265.000,00
TE01464 MOACYR ARRUDA - TERRENO PLANO COM 
250m². R$ 212.000,00
TE01399 EUROPARK - TERRENO INDUSTRIAL COM 
1.000m.² R$ 500.000,00

CADERNO DE NEGÓCIOS



02B Mais Expressão

ACESSE NOSSO SITE E VEJA  OUTRAS OPÇÕES PARA VOCÊ:  WWW.SPADELLAMORAES.COM.BR

LOCAÇÃO

VENDA

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

CA00940-Carlos Aldrovandi: Casa com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço. Garagem para 02 carros. R$ 280.000,00.

CA01230- Itaici: Casa com acabamento alto pa-
drão em condomínio fechado. Com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha plane-
jada, área de serviço e churrasqueira. Garagem 
para 03 carros. R$ 520.000,00.

CA01207- Parque das Nações: Sobrado com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, 
lav., Garagem para 02 carros. R$ 405.000,00.

CA01234- Condomínio Guarantãs: Sobrado 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. Área de lazer com 
piscina. R$ 450.000,00.

CA01171-Vila Maria Helena: Casa nova com 
excelente acabamento, com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, edícula, lavanderia e Garagem 
para 02 carros. R$ 520.000,00.

CA01144- Jardim América: Casa nova com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavan-
deria. Garagem para 02 carros. R$ 385.000,00.

CA00937 - Centro: Casa com 02 dormitórios sen-
do 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e Garagem 
para 02 carros. R$ 1.500,00.

AP00159 - Vila Maria Helena: Apartamento em 
condomínio com 02 dormitórios sala 02 ambientes, 
cozinha, área de serviço. Área de lazer com piscina 
e churrasqueira. R$ 1.200,00.

CA01104- Portal do Sol: Casa com 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia 
e Garagem para 02 carros. R$ 1.350,00.

CA01255- Morada do sol: Casa com 03 dormitó-
rios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 01 
carro. R$ 1.200,00.

AP00469 -Residencial Wando: Apartamento com 
02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e Garagem 
para 01 carro. Área de lazer com piscina. R$ 1.100,00.

CA00973- Jardim Morumbi: Casa nova com 
excelente acabamento, com 02 dormitórios sendo 
01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia. 
Garagem para 02 carros. R$ 1.200,00.

CA00518- Vila das Palmeiras: Casa em condo-
mínio com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 
carros. R$ 1.300,00.

AP00516-Spazio Illuminare: Apartamento 
com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozi-
nha planejada, área de serviço. Garagem para 
01 carro. Área de lazer completa. R$ 1.100,00.

AP00493- Moacyr Arruda: Apartamento todo 
mobiliado com 02 dormitórios, sala, cozinha, 
AS e garagem para 01 carro. R$ 265.000,00.



A L U G U E L - ) 19 9.9344-2290

V E N D A S - ) 19 9.9344-2403

AP0605 - 150 M² - COND. PIAZZA TREVISO - 4 DORM., SENDO 
2 STS., SALA 3 AMB., BHº SOCIAL, COZ. E DESP. PLANEJ., 
ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 730.000,00

CH0097 - 1000 M² - RECANTO CAMPESTRE INT. - 4 STS., SENDO 2 C/ 
CLOSET, 3 SALAS, ESCRIT MOB., LAVABO, JD. INV., COZ. AMPLA C/ 
MESA, DESP., VARANDA C/ CHURRASQ. E LAVABO, ÁREA DE SERV., 
PISC. AQ., POMAR, DIVERSAS VG. R$ 800.000,00

CA0600 - 125 M² - JD. ADRIANA - 3 DORM., SENDO 1 ST., 
SALA, COZ., BHº SOCIAL, AS., CHURR., 2 VG. R$ 350.000,00

AP0621 - 82 M² - COND. VILLAGIO D'AMORE - 3D., SENDO 1 ST., 
(ST. E 1 D. PLANEJ.), SALA 2 AMB. (SANCAS EM GESSO E AR 
COND.), BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., AS., 2 VG. R$ 395.000,00

SO0443 - 150 M² -  COND. FLAMBOYANT - 3D. PLANEJ., SENDO 1 ST., SALA 
2 AMB. C/ HOME, LAVABO, COZ. C/ ARM., DESP., AS., QUINTAL GRAMADO, 
ESPAÇO GOURMET C/ CHURAR, FORNO DE PIZZA, 2 VG. R$ 500.000,00

CA0599 - 175 M² - COND. VISTA VERDE - COM ACABAMENTO 
- 3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. 
AMERIC. PLANEJ., ÁREA DE SERV. C/ ARM., CHURRASQ., 
QUINTAL, JARDIM, 3 VG. R$ 530.000,00

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

SL0053 - 50 m² - VL. MARIA
SALÃO COM 1 BHº SOCIAL. R$ 1.300,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0614 - 84 m² - COND. MAROC
3 DORM., SENDO 1 ST C/ ARM., SALA 2 AMB., VARANDA, COZ. E 
ÁREA DE SERV. PLANEJ., CORREDOR C/ ROUPEIRO, 2 VG SUBSO-
LO. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

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

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

AP0467 - 154,33 m² - COND. FERNANDA
03 DORM. PLANEJ., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., SACADA, BHº 
SOCIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV. PLANEJ., BHº SERV., 2 
VG. R$ 1.700,00 + 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 SERV., DORM. E BHº EXT., 4 VG. R$ 4.400,00 + Cond. + IPTU

CA0382 - 150 m² - JD. DOM BOSCO
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA TV, COZ., ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 2.000,00 + IPTU 

SOBRADO 

SO0382 - 130 m² - COND. PQ. DOS GUARANTÃS 
3 DORMITÓRIO, SENDO 1 SUÍTE, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, 
SALA 2 AMBIENTES, COZINHA COM GABINETE, DESPENSA, 
ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, CHURRASQUEIRA, 4 VAGAS DE 
GARAGEM 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

03BMais Expressão



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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APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA LOCAÇÃO 
PRÓXIMO A AV CONCEIÇÃO COM 2

DORMITORIOS, WC, AS, COZINHA, SALA, VAGA 
PARA 1 AUTO. R$1.100 Referência: AP00045

CONDOMÍNIO VICTORIA 3DORM,1SUÍTE,COZINHA, 
WC, SALA, VAGA PARA 1 AUTO. ÁREA DE LAZER 

COM PISCINA, CHURR., QUADRA ESPORTIVA, POR-
TARIA 24HORAS. R$380.000,00 Referência: AP00032

APARTAMENTO COM 3 DORMS TODOS PLANEJA-
DOS SENDO UMA SUÍTE, SALA, COZINHA PLANE-
JADA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 

1 AUTO. R$ 2.000,00 REFERÊNCIA: AP00035

ALTOS DA BELA VISTA CONDOMÍNIO FECHADO
TERRA NOBRE SOBRADO NOVO COM ACABAMENTO 
DE PRIMEIRA: 4 SUÍTE, WC, LAVABO, COZINHA TODA 
PLANEJADA, AS, COPA, SALA DOIS AMBIENTE, ÁREA 
DE LAZER COM CHURRASQUEIRA, VAGA PARA TRÊS 

AUTOS. R$1.200.000,00 Referência: CA00105

CASA TÉRREA EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO C/ 3 
DORMS SENDO 1 ST, SALA, COZ. PLANEJADA, WC 

SOCIAL, EDÍCULA C/ CHURR. C/ DORMITÓRIO E 
WC, GARAGEM PARA 2 AUTOS COBERTOS 

R$ 650.000,00 Referência: CA00115

OTIMO TERRENO NA CIDADE DE 
SALTO .AT 150M2 JARDIM 
PANORAMA. R$90.000,00 
REFERÊNCIA: TE00010

CASA TÉRREA COM 3 DORM. 
SENDO UMA SUÍTE, SALA, COZ., 

WC SOCIAL, QUINTAL COM 
EDÍCULA, GARAGEM PRA 4 
AUTOS. ACEITA IMÓVEL DE 

MENOR VALOR. R$ 550.000,00 
Referência: CA00122

APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 ST,
SALA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL,

GARAGEM. R$ 1.500,00 Referência: AP00043

CENTRO OPORTUNIDADE OTIMA LOCALIZAÇÃO
CASA TERREA TOTAL DE ARAEA AC 90M COM :

2 DORMITORIO, 2 WC, COZINHA, SALA 
R$220.000,00 Referência: CA00108

EXCELENTE APTO COM 3 DORMITÓRIOS SENDO 
1 ST, TODOS PLANEJADOS, SUITE COM CLOSET, 

SALA, COZ. PLANEJADA, WC SOCIAL, ÁREA DE LAZER 
COMPLETA. R$ 3.500,00 Referência: AP00042

CASA EM BAIRRO NOBRE JD. ESPLANADA, COM 4 DORMS 2 
SUITES, SENDO UMA SUÍTE MASTER COM CLOSET, HIDRO, 
ARMÁRIOS E SALA ÍNTIMA, SALA 2 AMB., COZ. PLANEJADA, 

JARDIM DE INVERNO, VARANDA, CHURR., ÁRVORES 
FRUTÍFERAS, GAR. PARA 4 AUTOS. R$ 1.200.000,00 AC 300M2 AT 

600M2 ( VENDA) R$ 4.500,00 ( LOCAÇÃO) Referência: CA00120

EXCELENTE CASA COMERCIAL COM 180,00 MTS 
NO CENTRO COM 3 DORMITÓRIOS COM 

ARMÁRIOS, SALA, COZINHA PLANEJADA, WC, 
QUINTAL, EDÍCULA, GARAGEM PARA 2 CARROS. 

R$ 3.000,00. REFERÊNCIA: CA00119

CONDÒMINIO VICTORIA 3DORM,1SÙITE,COZINHA,WC,S
ALA,VAGA PARA 1 AUTO. ÀREA DE LAZER COM PISCINA, 

CHURRASQUEIRA, QUADRA ESPORTIVA, PORTARIA 
24HORAS. R$380.000,00 REFERÊNCIA: AP00032

JD. MARINA CASA PRÓXIMO AO CENTRO 3 DORM, 1 
SUÍTE, WC, COZ. AMERICANA, AS, CHURR. 

COBERTA, SALA AMPLA, GARAGEM COBERTA PARA 
2 AUTO. R$400.000,00 REFERÊNCIA: CA00071

CIDADE DE SALTO OTIMO SOBRADO COM 3 DORM
SENDO 1 SUÍTE, WC, SALA, COZINHA, VAGA PARA 2 
AUTOS COBERTA . R$1.300,00 Referência: CA00124

SOBRADO EM BAIRRO NOBRE SENDO 3DORMS, 
1 SUITE, SALA, COZINHA,V AGA COBERTA PARA 4 
AUTO R$460.000,00. AC. PERMUTA COM CHÁCARA 
COM CASA EM INDAIATUBA. Referência: CA00126

CASA EM OTIMA LOCALIZAÇÂO SENDO 3 
CÔMODOS DE FUNDO 1DORM, WC, SALA, COZINHA, 

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

CHACARA COM AT 1000M2 AC NOVA .VALE DO SOL - COM 
EDICULA, FOGÃO A LENHA, CHURR., CASA COM 3 DORM,1 

SUÍTE COM CLOSET, COZINHA TODA PLANEJADA, SALA 
DE JANTAR, SALA DOIS AMBIENTE,ESCRITORIO, JARDIM, 
VAGA COBERTA PARA 5 AUTOS. ACEITA PERMUTA COM 

CASA. R$580.000,00 Referência: CH00008

EXCELENTE LANÇAMENTO CHÁCARA EM MONTE
MOR COM 1000 METROS, ÓTIMA TOPOGRAFIA.

R$75.000,00 Referência: TE00008

CASA EM BAIRRO NOBRE JD. ESPLANADA, C/ 4 DORMS 2 
STES, SENDO UMA STE MASTER C/ CLOSET, HIDRO, ARMÁ-
RIOS E SALA ÍNTIMA, SALA 2 AMB., COZ. PLANEJ., JARDIM 
DE INVERNO, VARANDA, CHURR., ÁRVORES FRUTÍFERAS, 
GAR. PARA 4 AUTOS. R$ 1.200.000,00 AC 300M2 AT 600M2 

(VENDA) R$ 4.500,00 ( LOCAÇÃO) Referência: CA00120

CASA COM 3 DORMITÓRIOS SENDO UMA SUÍTE, 
SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARA-

GEM PARA 2 AUTOS. R$ 1.800,00 Referência: CA00125

EXCELENTE SALÃO COMERCIAL COM MEZANINO, 
AS, 2 WC, R$2.500,00 Referência: SL00008

APTO EM OTIMA LOCALIZAÇÃO PRÓXIMO A SAIDA DA 
CIDADE DE INDAIATUBA SENTIDO CAMPINAS E 

SALTO COM 2 DORMS, WC, COZ., AS, SALA, VARANDA, 
VAGA PARA AUTO. R$1400,00 Referência: AP00044

CARLOS ALDROVANDI CASA COM 3 CÔMODOS ACA-
BADOS NOS FUNDOS SENDO 1DORM, WC, AS, COZ., 

NA FRENTE PROJETO P/ UM SOBRADO C/ 2DORM, WC, 
SALA, COZ., GAR. R$210.000,00 Referência: CA00086

EXCELENTE APARTAMENTO COM 3 DORMS SENDO 
1 SUITE C/ ARMÁRIO, SALA, COZ. PLANEJ. C/ 

FOGÃO E COIFA, LAV., GAR. P/ 2 AUTOS COBER-
TOS, VARANDA GOURMET COM CHURR., ÁREA DE 

LAZER COMPLETA. R$ 2.200,00 Referência: AP00041

EXCELENTE SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA PLANEJADA, COPA ÁREA DE 

SERVIÇO, LAVANDERIA, DORMITÓRIO COM WC E 
COZINHA NOS FUNDOS, GARAGEM PARA 4 AUTOS. 

R$ 2.600,00 Referência: CA00121
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO

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

CASAS

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 - CASA 
DE FUNDO (SOBRADO) 01 DOR, COZ, WC, 
LAVAN 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

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO – CA1438 - 
01 DOR, SALA, WC, A.S E VAGA P/ MOTO. 
R$800,00

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

JD. OLIVEIRA CAMARGO – CA02485 - 01 DOR, 
SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$900,00

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

V. MARIA HELENA – CA02630 - 03 DOR (01 
SUITE), SALA, COZ, WC, A.S. E 02 VAGAS. R$ 
1.500,00 + IPTU

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

ITAICI – AP00629 - 03 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 01 VAGA DE GARAGEM. 
R$1.200,00 + COND  +IPTU 

JD. PAU PRETO- AP00597 - 03 DOR C/ ARM (01 
SUITE), SALA 02 AMB, WC, COZ PLAN, AREA 
GOURMET E 02 VAGAS. R$1.650,00+ COND 

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 

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

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

CENTRO- SL00273 - SALÃO COMER-
CIAL DE 26M², WC E 02 COMODOS. 
R$1.500,00+IPTU

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

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, COZ, 
WC, LAVAN + ESTACIONAMENTO QUE 
CABE CAMINHÃO, TRATOR, MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS ETC. RUA DOMACIR STOC-
CO JR. 871 R$1.600,00+ IPTU 

JD PANORAMA – CA02559 - SOBRADO: 
03 DOR(01 SUITE), SALA 02 AMB, ESCRI-
TÓRIO, LAVA, COZ, LAVAN, CHUR E 03 
VAGAS. R$3.000,00 + COND + IPTU 

APARTAMENTO 

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

CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), 
SALA, WC, COZ, LAVAN E 01 VAGA R$ 
1.200,00 + COND

JD. PAU PRETO- AP00641 - 02 DOR, 
SALA, COZ,A.S E 01 VAGA. R$1.300,00 
+ IPTU + COND 

CENTRO – AP00644 - 03 DOR (01 SUITE), 
WC, SALA 02 AMB,COZ PLAN, LAVAN E 
01 VAGA. R$1.700,00 + COND + IPTU
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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
SL00077 – Ed. Kennnedy Office – Sala c/ AU: 40m² c/ wc – portaria 
e estacionamento, pisos em porcelanato R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização 
privilegiada - AU: 40m² c/ wc, porcelanato, estacionamento R$ 1.800,00 
+ 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
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 
carro R$ 1.300,00(incluso Iptu, Água e Luz)
CA00331 – Jd. Colonial – 3dorm(Sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem coberta R$ 1.300,00 + Iptu
CA01034 – Jd. do Valle – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(Sendo 1 
suite), sala, coz, wc, lavand, gar. Coberta 2 carros R$ 1.500,00 + Iptu
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
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
CA00950 – Cidade Nova - AC: 115m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, lavabo, coz, lavand coberta, churrasq, garag coberta e carros, portão 
eletrônico R$ 2.300,00 + 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
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, 
coz, wc, lavand, garagem R$ 1.000,00 + 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
AP00456 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Excelente Área de Lazer - 
3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, wc social, lavand c/ 
armários, garagem coberta 2 carros R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu

VENDA

TERRENOS

TR00507 – Cond Fechado – Res. Brescia – AT: 200m² R$ 155.000,00
TR00504 – Jd. Europa II – AT: 250m² - R$ 165.000,00
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
CA01040 – Jd. Regente – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garag coberta 2 carros R$ 360.000,00
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
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
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer – Excelente 
Localização - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem 
coberta 2 carros .R$ 410.000,00
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

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, LAV, 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

CECAP I – CA02638 - 03 DOR, SALA, COZ, WC, DESP, 
LAVAN, CHURR, QUINTAL E 03 VAGAS. R$370.000,00

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 DOR (01 SUITE), SALA 02 AMB, LAVA, ESCRITORIO, WC, COZ, A.S, CHUR, DEPEN 
EMPREGADA C/ WC E 04 VAGAS. RUA PREF. LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO, 61 R$500.000,00 PRONTA P/ MORAR 

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

CECAP I – CA02637 - FRENTE: 02 DOR, SALA, COZ, WC, 
LAVAN, QUINTAL, DES E 01 VAGA. FUNDOS: 02 DOR, 
SALA, COZ, WC, DESP, QUINTAL. R$450.000,00

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 VA-
GAS. 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

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

TERRENO VENDA - JD. MORADA DO SOL – TR00724
TERRENO DE 125M² R$105.000,00

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, QUADRA 
13, LOTE 54 COND. ACEITA CARRO NO NEGÓCIO R$ 
115.000,00

TERRENO JD VALENÇA – TR00719 - TERRENO 135M² 
R$ 150.000,00

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 ESQUINA C/ 
320,92M² EM COND FECHADO. R$ 220.000,00

JD. 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 
M²  EM COND FECHADO R$250.000,00

JD. DOS SABIAS – TR00715 - LOTEAMENTO ABERTO A 
PARTIR DE 150M² ENTRADA + 22 PARCELAS + FINAN-
CIAMENTO
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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.221 – CENTRO – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, coz ampla, 
escritório, as, 2wc, sacada, garagem.
COD.225 – PQ.SÃO LOURENÇO – 260 MIL – 2 dorms(1st), sala, 
copa, coz, wc, churrasqueira com wc, 1 vaga de garagem coberta 
e 1 descoberta.

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.342 – PQ.DAS NAÇÕES – R$349 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, as, 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, churrasqueira,  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, dispensa, churrasqueira, aquec.
solar, portão eletrônico, quintal, garagem para 2 carros.

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.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem para 2 carros.
COD.600 – COND.AMSTALDEN – R$1.500.000,00 – 6sts com a/e e 
ar condicionado, sala de estar, jantar e TV, copa, coz, wc, as, piscina, 
churrasqueira, 2 vagas de garagem coberta e 2 descoberta.

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.512 – VL CASTELO BRANCO - R$360 MIL  - comercial – sala 
com 42m², 2 wc.
AP.515 – JD.PAU-PRETO – R$255 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem.
AP.516 – JD.MORUMBI – R$138 MIL – 2dorms, sala de estar e TV, 
coz, wc, as, 1 vaga de garagem coberta.
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 COND.QUINTAS DA TERRA COTA DE 1200 M² Á 2062M²  
R$ 300,00 O M²

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$230 MIL – 150m², c/ planta aprovada p/ co-
mercio, fundos e laterais fechados, gar. p/ 4 carros. VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².
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$1.280.000,00 – 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$53,00 m² - água corrente, 10 mil pés de uva, 
casa, galpão.

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas, recepção, 2 wc(1 
para cadeirante), coz, dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), sala, coz, 
copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 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.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 ambientes, 
coz.com a/e, dispensa, dorm. de empregada com wc, garagem, local 
para festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, as, garagem.
JD.AMERICA – R$2.000,00 – 3dorms(1st), sala, coz. Com a/, wc, 
edícula com wc e churrasqueira, garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.800,00 – CASA MOBILIADA – 2 dorms(1st 
com closet), sala, coz, wc, as, garagem.
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, wc, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico. NOVA.
JD.PRIMAVERA – R$1.600,00 – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz, 
wc, as, cgurrasqueira, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia.
JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem.
PQ.INDAIA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, as, 
garagem coberta para 1 carro.

JD.ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
entrada para moto.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, sala, coz, wc, as, 
sem garagem.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem.
VL.NS.CANDELARIA – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
1 vaga de garagem coberta.
VL.M. HELENA – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as, 
garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz pla-
nejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 –80m² com wc
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m², wc, pia com gabinete.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – 90m², wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m², wc, área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m², coz, escritório, 2 wc, porta 
de vidro.
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, wc.

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 40m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 60m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 100m²

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 – galpão com 219m², escritório, 4wc.

 

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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TERRENOS 

Buru de Salto – 300m² – próx. a Con-
domínios – A 4 km da Rodovia Santos 
Dummont (km 40) – Estrada do Lajeado 
(Concrebase) – R$90.000,00 – 40% de 
entrada + parcelas.
Brizola – 130m² – R$130.000,00. 

CASAS LOCAÇÃO

Jd. Morada do Sol – 3 cômodos – 
R$750,00.

CASAS VENDA 

Tancredo Neves – 5 cômodos na frente 
e 2 no fundo – R$250.000,00 troca por 
terreno.
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na 
frente e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00 
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem 
para 2 carros - próximo ao Parque Ecológi-
co –  R$ 270.000,00  
Jd. Paulista - 2 D., sala, cozinha – R$ 
250.000.00  
Lauro Bueno – 2 D., sala, cozinha – aceita 
permuta – R$220.000,00

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!

FINANCIAMOS IMÓVEIS COM 
LOCALIZAÇÃO E ACABAMENTO À 

SUA PREFERÊNCIA. CONSULTE-NOS.

CHÁCARAS  

Chácara para locação – Com piscina, 
campo de futebol, churrasqueira e salão 
de festas - R$400,00 a diária. 
Indaiatuba – 37.000 m² com casa e 
piscina, água no fundo – aceita imóvel - 
R$650.000,00.
Chácara em Salto – a partir de 1.000m² 
- Linda topografia – R$65.000,00 – Acei-
ta carro no negócio ou fazemos permuta 
com terreno.

SÍTIOS e FAZENDAS

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

Temos áreas industriais já aprovadas 
com excelentes preços, consulte-nos.
F: 3016-1355 / 99205-4322 / 99752-2170 
/ 99763-8709/ID: 94*2168 / 3935-1372 - 

CRECI 117437 CRECI 87510

VALE DO SOL: BELISSIMA CHACARA C/ 1.000M² TERR. 200M² DE 
ÁREA CONST. 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA 3 AMB. COZ. PLANJ. LA-
VAND; WC, DISPENS. ESCRITÓRIO, QUARTO DESPEJ. DORMT. DE 
EMPREG. 4 VAGAS COBERT. VARANDA, ÓTIMA ÁREA DE LAZER 
R$ 580.000,00. ( ACEITA IMÓVEL ATÉ R$ 400.000,00).

CASAS EM BAIRROS: 

CA015 P2 – JD. TROPICAL: 250M² TERR, 2 DORMS, SALA, COZ. 
LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 280.00,00. 
CA024 P2 – JD. MORADA DO SOL: 165M² TERR. 2 DORMS, SALA, 
COZ. COPA, LAVAND. 2WC, 2 VAGAS, EDICUL. R$ 265.000,00 
CA025 P2 – JD. MORADA DO SOL: 125M² TERR. 150M² COSNT. 2 
DORMS SALA, COZ. LAVAND. WC, EDICUL. CHURRQ R$ 260.000,00.
CA026 P2 – JD. ITAMARACA: 300M² TERR. 163,87M² CONST. 
3 DORMS, SALA, COZ. COPA, LAVAND. COPA, WC, DISPENS. 
CHURRQ. 5 VAGAS R$ 310.000,00.
CA031 P2 – JD. DOS COLIBRIS: 150M² TERR. 87M² CONST. 3 
DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS 
R$ 290.000,00. 

VENDA CA035 P2 – MONTE VERDE: 2 DORMS, SALA, COZ. WC, 2 VA-
GAS, CHURRQ R$ 300.000,00 ( ACEITA CARRO OU TERR. COMO 
PARTE DE PAG.)
CA036 P2 – LAURO BUENO: 130M² TERR. 113 M² CONST. 3 DOR-
MS, SALA 2 AMB. LAVAND. CHURRQ, 2 VAGAS R$ 300.000,00. ( 
ACEITA CASA DE MAIOR VALOR). 
CA058 P2 – JD. DO VALE: 150M² TERR. 125M² CONST. 2 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, PORTÃO ELETRO. 2 VAGAS, 
CHURRQ. R$ 302.000,00. 
CA0134 P2 – MONTE VERDE: 125M² TERRENO, 160M² CONS-
TRUÇÃO, 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ R$ 
300.000,00. 

TERRENOS EM BAIRROS: 

TE04 – JD. SÃO CONRADO: 125M² TERR. R$ 120.000,00. 
TE28 – PAULISTA: 196 M² TERR. R$ 180.000,00. 
TE83 – V. SUIÇA: 345M² TERR. R$ 285.000,00. 

TERRENOS EM CONDOMINIO: 

TEC038 – COND. MONTREAL: 175M² TERR. R$ 175.000,00.
TEC051 – COND. MONTREAL: 150M² TERR. R$ 155.000,00.
TEC068 – COND. MONTREAL: 175M² TERR. R$ 186.000,00. 

CHACARAS: 

CHA002 – RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS: 3 DORMS S/ 
1 SUITE, SALA, COZ. LAVANDERIA, PISCINA, CHURRQUEIRA, 
POMAR, VIVEIRO R$ 400.000,00. ( ACEITA CASA OU APT ATÉ 
R$ 250.000,00 ).       
CHA010 P2 – VALE DO SOL: 1.012M² TERR. 250M² CONST. 2 
DORMS, SALA, COZ. PISCINA, POMAR R$ 385.000,00. 
CHA014 P2 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 500M² CONST. 4 
DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. AQUECED. PISCINA, 
CHURRQ. LAREIRA R$ 550.000,00. 

 

 

 

 

CHA025 P2 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² TERR. 460M² CONST. 2D S/ 
1SUIT. SALA, COZ. COPA, WC, CHURR. R$ 585.000,00 ( TODA MOBILIADA).

APARTAMENTOS:

AP020 P2 -  ED. CECIOCA: 72M², 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
LAVAND. 2 VAGAS R$ 330.000,00 
AP028 P2 -  ED. CEVILHA: 84M², 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, 
2 VAGAS R$ 400.000,00. 
AP037 P2 – ED. GRAND VILLE: 63M², 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
LAVAND. WC, 1 VAGA R$ 255.000,00. 

LOCAÇÃO:

CASA: JD. MORUMBI: CASA NOVA 1 DORM. COZ. WC, LAVAND. 1 
VAGA COBERTA, R$ 900,00 + IPTU. 
APARTAMENTO: SPAZIO ILUMINARE: 2 DORMS PLANJ. SALA, 2 AMB. 
COZ. PLANJ. TODO EM PORCELANAT, 1 VAGA, PISCINA E SALÃO DE 
FESTA R$ 1.300,00 + COND. + IPTU. 
CASA: JD. VALNEÇA: 3 DORMS, S/ 1 SUIT. COZ. PLANJ. SALA 2 AMB. 
LAVAND. CHURRQ. WC R$ 2.000,00 + IPTU. 
CASA: (SOBRADO) PQ. DAS NAÇÕES: 3D, S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB., EDI-
CULA,  2 VAGAS, CERCA ELETR. LAVAB. AQUEC. R$ 2.500,00  + IPTU.

CASAS PARA 

VENDA E LOCAÇÃO 

NO CONDOMINIO 

RESIDENCIAL 

MARIA BONITA

TEMOS CASAS PARA 

LOCAÇÃO A PARTIR  

DE R$ 1.000,00 ATÉ 

R$ 5.000,00
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CA00645 – Jardim Morumbi 02
 dormitórios sendo 01 suíte.
A/T: 137m° A/C: 68m°  R$ 268.000,00

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

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

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

CA00553 – Jardim Valença 02 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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS A VENDA

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

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

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

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

CC00086 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
175m² A/C: 117m² R$ 450.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

CH00045 – Condomínio Fechado 
06 suítes. A/T: 2500m² A/C: 700m² 
R$ 3.790.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto Escola

Auto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia

Anúncio
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista

Educação Infantil Elétrica Ferro Velho

Decorações Decorações

Comida Japonesa

Cópias

Cestas de Presente ChurrasqueirasCelular



Mais Expressão 23B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina

Moda Feminina Odontologia Padaria Poços Artesianos

ManutençãoLanches

Informática

Jóias

Imobiliária ImobiliáriaEventos
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

VeterináriaTransportadora Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e InternetSegurança Patrimonial

Restaurante

Restaurante

RestauranteProjetosPousada Litoral Norte



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 de Instalação: Ensino 
fundamental completo. Não é neces-
sário experiência. Disponibilidade 
total de horário e viagens. Residir em 
Indaiatuba.
Ajudante Geral: Ensino fundamental 
completo. Noções de Almoxarifado e 
vivência em indústria. Disponibilidade 
para horas extras.
Analista Financeiro: Ensino superior 
completo em Administração, Economia 
ou afins. Vivência em indústria meta-
lúrgica. Domínio em gerenciamento 
de fluxo de caixa, planejamento fi-
nanceiro, inadimplência e negociação 
com clientes e fornecedores. Inglês ou 
Espanhol será um diferencial. 
Assistente Administrativo Junior: 
Superior em Ciências Contábeis, 
Administração ou similar (completo 
ou cursando). Conhecimento em con-
ciliação bancária, pagamento de títulos 
via borderô, contas a pagar e receber 
e lançamentos contábeis. Inglês e 
conhecimento em Datasul/Microsiga 
serão diferenciais.
Assistente Contábil: Curso técnico ou 
superior (completo ou cursando) em 
Contabilidade ou afins. Experiência em 
escritório contábil. Residir em Indaia-
tuba, Itupeva, Cardeal, elias Fausto, 
Salto ou Campinas.
Assistente de Vendas: Técnico em 
Elétrica, Eletrônica ou afins. Expe-
riência em negociação com clientes e 
follow up. Domínio do idioma Inglês ou 
Espanhol será um diferencial.
Auxiliar de Produção: Ensino funda-
mental completo. Desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar de Produção: Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia, In-
terpretação de desenho e Mecânica. 
Experiência em indústria será um 
diferencial.
Carpinteiro: Ensino fundamental 
completo. Experiência na função e 
conhecimentos em cálculos simples, 
adição ou contagens. Residir em In-
daiatuba, 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 forne-
cedores, ciclo operacional e estoque. 
Inglês ou Espanhol será um diferencial. 
Residir nas imediações de Indaiatuba.
Coordenador de Curso: Ensino médio 
completo. Experiência como monitor de 
sala de aula ou similar. Conhecimento 
em informática.
Cumim/Auxiliar de Garçom: Disponi-
bilidade de horário.
Eletricista de Manutenção: Ensino 
médio completo. Cursos de elétrica e 
NR-10. Experiência em manutenção 
corretiva e preventiva de máquinas.
Estagiário em Engenharia: Ensino 
superior (3º ou 4º ano) em Engenharia 
de Produção, Mecânica ou Automação 
Industrial. Inglês avançado/fluente.
Estagiário(a) Químico: Ensino técnico 
ou superior (cursando) em Química ou 
Engenharia Química. Noções de labo-
ratório. Desejável noções de fundição.
Executivo de Vendas: Superior com-
pleto em Administração, Negócios ou 
afins. Experiência no setor de vendas/
networking. Inglês e espanhol serão 
diferenciais.
Extrusor: Ensino médio completo. Am-
plo conhecimento em todo o processo 
de extrusão (extrusora balão - seg-
mento plástico). Residir em Indaiatuba.
Inspetor de Qualidade: Curso téc-
nico em Edificações 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, infor-

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

A GLOBAL POSSUI DIVERSAS 
VAGAS PARA A FUNÇÃO DE 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO.

COMPAREÇA NA UNIDADE OU 
CANDIDATE-SE NA VAGA 

ATRAVÉS DO SITE.

Cadastre seu currículo em nosso 
site: www.globalempregos.com.br

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

AJUDANTE GERAL – Código 10530: 
Ensino Fundamental completo. Não 
é necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR – 
Código 9784: Graduação completa em 
Administração ou áreas afins. Experi-
ência na área administração em geral. 
Inglês avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Campinas. 
ANALISTA DE PCP JR – Código 
8764: Formação superior completa em 
Administração, Logística ou Engenharia 
de Produção. Conhecimento em implan-
tação e utilização do sistema ERP e 
controle em planilhas de Excel. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS - Có-
digo 7912: Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica ou áreas afins. Experiência em 
administração de projetos de peças 
automotivas. Possuir japonês fluente e 
inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR - Código 
8761: Graduação em TI ou áreas afins. 
Experiência em suporte a sistemas, usu-
ários, consultas SQL, desenvolvimento 
e/ou implantação de sistemas. Desejá-
vel conhecimento em integração Oracle 
ou SAP. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Có-
digo 9786: Formação superior completa 
em Administração, Ciências Contábeis 
ou áreas afins. Experiência na área de 
despesas, financeira ou contábil. Inglês 
intermediário. Residir em Indaiatuba ou 
Campinas. 
ASSISTENTE COMERCIAL – Código 
9921: Graduação em andamento em 
Administração, Marketing ou áreas 
afins. Experiência em suporte a área 
de vendas. Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Campinas. 
ASSISTENTE DE CONTROLADORIA 
– Código 9968: Cursando Ciências 
Contábeis. Desejável experiência em 
controladoria. Conhecimento em inglês 
e Excel. Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO – 
Código 10399: Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em manutenção 
predial (troca de lâmpadas, torneiras, 
máquinas de refrigeração, etc.). Residir 
em Indaiatuba. 
ASSISTENTE OPERACIONAL – Có-
digo 10596: Ensino Médio completo. 
Experiência na área operacional (pro-
dução). Desejável CNH B. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 
10163: Ensino Médio completo. Dese-
jável experiência na função. Disponibi-
lidade para o 2° ou 3° turno. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COMPRADOR - Código 8909: For-
mação superior em Administração, 
Engenharia, Economia ou Comércio 

Exterior. Experiência em compras de 
materiais produtivos. Inglês avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO - Código 
7959: Ensino Médio completo. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ELÉTRICISTA DE MANUTENÇÃO 
- Código 9742: Ensino Médio com-
pleto. Experiências em montagem e 
instalações elétricas, montagem de 
painéis, comandos elétricos. Residir 
em Indaiatuba, Elias Fausto, Monte Mor 
ou Capivari. 
ENGENHEIRO DE PROCESSOS - 
Código 8930: Graduação completa em 
Engenharia. Experiência em gerencia-
mento de projetos. Conhecimento em 
Lean Manufacturing e Auto Cad. Inglês 
avançado. Residir na região. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/MANU-
TENÇÃO - Código 8168: Cursando 
Engenharia Mecânica, Mecatrônica, 
Produção ou afins. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
ESTOQUISTA – Código 9916: Ensino 
Médio completo. Experiência em es-
toque preferencialmente de materiais 
eletrônicos. Residir em Indaiatuba, 
Campinas ou Salto.
INSTRUMENTISTA ESPECIALISTA 
– Código 9958: Desejável formação 
Técnica. Experiência em instrumenta-
ção e calibração de equipamentos pre-
ferencialmente no segmento químico. 
Curso de NR 10. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - 
Código 9744: Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção mecânica 
e hidráulica preventiva e corretiva. Re-
sidir em Indaiatuba, Elias Fausto, Monte 
Mor ou Capivari. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO - Código 
7347: Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função. CNH C. Pos-
suir curso de empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba. 
OPERADOR DE MÁQUINAS – Código 
9949: Ensino Médio completo. Experi-
ência em operação de prensa ou solda 
ponto. Residir em Indaiatuba. 
REPOSITOR - Código 8531: Ensino 
Fundamental completo. Desejável expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba. 
SUPERVISOR (A) FINANCEIRO (A) 
– Código 10226: Graduação na área Fi-
nanceira ou Administrativa. Experiência 
em cálculos financeiros (juros, multas, 
aplicações financeiras), operações 
bancárias (fechamentos de câmbios, 
contratos de empréstimos), elaboração 
e manutenção fluxo de caixa. Residir na 
região de Salto. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
9969: Desejável formação Técnica em 
Eletrônica ou áreas afins. Experiência 
em montagem de painéis elétricos. 
Desejável conhecimento em inversores 
de frequência, controladores de tempe-
raturas, PLC, motores, manutenção de 
máquinas e equipamentos e pneumáti-
ca. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Códi-
go 9920: Formação Técnica em Infor-
mação ou áreas afins. Experiência em 
manutenção de notebooks. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Campinas.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) Com experiência na fun-
ção. 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 ho-
rário. Experiência em produção.
AUXILIAR DE ESTETICISTA 
– Com ou sem experiência. Pos-
suir experiência em atendimento 
ao público e interesse em traba-
lhar na área. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO CALCULISTA 
– Engenharia Civil ou Mecânica, 
Conhecimentos em desenvolvi-
mento de estruturas metálicas, 
domínio em calculo estrutural, 
Solid Works. Inglês Intermediário 
\ Avançado. Residir em Indaiatu-
ba ou região.
EXTRUSOR – Possuir experiên-
cia em extrusora balão. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
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 
CONVENCIONAL – Possuir 
curso técnico na área mecâ-
nica, automação Industrial ou 
Metrologia e Leitura, inter-
pretação de desenho, residir 
em Indaiatuba, com ou sem 
experiência. Disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE FORNO – 
Possuir 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, expe-
riência na função.
PROGRAMADOR / OPERA-
DOR DE MÁQUINA DE COR-
TE A LASER – Residir em 
Indaiatuba. Conhecimento em 
Auto Cad. Experiência em Pro-
gramação de maquinas CNC.
REBARBADOR  – Possuir 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário.

Cadastre seu currículo em nosso site: www.globalempregos.com.br

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

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

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

VAGAS ABERTAS NA 
PROFICENTER INDAIATUBA

OS INTERESSADOS 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. 

mática e auditoria interna. Vivência em 
empresas de pré-fabricados ou cons-
trução civil. Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Elias Fausto, 
Cardeal ou Monte Mor.
Inspetor de Qualidade: Técnico 
em Eletrônica, Mecatrônica ou afins. 
Conhecimento em ISO 9001, Excel 
e leitura e interpretação de desenho 
técnico. Experiência em indústria do 
segmento eletroeletrônico. Residir em 
Indaiatuba.
Líder de Produção: Técnico em Ele-
trônica, Elétrica ou afins. Experiência 
em linha de montagem. Conhecimento 
em montagem de componentes e pla-
cas eletrônicas. 
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. Conhecimento em 
Caldeiraria/Serralheria, hidráulica, 
montagem de tubulações e desenho 
técnico (leitura e interpretação). De-
sejável noções de solda.
Operador Multifuncional (Pessoa 
Com Deficiência-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.
Recepcionista (Pessoa Com Defi-
ciência-PCD): Alfabetizado. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Técnico em Edificações: Ensino téc-
nico ou superior completo. Experiência 
em construção civil. Conhecimento 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 le-
gislação (CLT, NRs, Leis ambientais 
e bombeiro), informática, controle 
de qualidade e equipamentos de se-
gurança. Vivência em treinamentos. 
Experiência na função. Disponibilidade 
para mudanças temporárias de cidade 
(acompanhamento de obras).
Técnico em Segurança do Trabalho 
(fábrica): Curso técnico em Segurança 
do Trabalho. Conhecimento em legis-
lação (CLT, NRs, Leis ambientais e 
bombeiro), informática, controle de 
qualidade e equipamentos de segu-
rança. Vivência em treinamentos. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, 
Cardeal, Elias Fausto ou Monte Mor.
Técnico Eletrônico de Bancada: 
Ensino técnico em Eletrônica ou Au-
tomação Industrial. Experiência em 
manutenção de placas eletrônicas. 
Noções de máquinas CNC será um 
diferencial.
Técnico em Manutenção: Ensino 
médio completo. Experiência em 
manutenção de plataformas ou em 
máquinas similares (como empilhadei-
ras). Desejável curso técnico (completo 
ou cursando) em Mecânica, Elétrica, 
Mecatrônica, Eletrônica ou Automação 
Industrial. 
Vendedor(a): Ensino médio completo. 
Experiência em vendas. Desejável 
vivência em loja de varejo no ramo de 
calçados. Residir em Indaiatuba.
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA DE VENDAS - For-
mação completa em Engenharia, 
grande conhecimento no segmento 
automotivo. Inglês fluente. Local de 
atuação, Itu
ANALISTA DA QUALIDADE SE-
NIOR - Formação superior, experi-
ência na área da qualidade.
Possuir curso de auditor interno 
RDC-59/2000 e Inglês Fluente. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE CONTABIL E FIS-
CAL - Formação superior ou cur-
sando Ciências Contábeis. Conhe-
cimento SPED Fiscal, e SPED PIS/
Cofins. Local de atuação: Indaiatuba
ASSISTENTE DA QUALIDADE - 
Curso Técnico ou Superior na área 
Química, completo ou cursando. 
Experiência na área da qualidade. 
Conhecimento em planilhas, indica-
dores e procedimentos de trabalho. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE TÉCNICO - Superior 
Completo ou cursando Arquitetu-
ra, Engenharia Civil, Tecnólogo 
em Construção Civil-Modalidade 
Edificações. Conhecimento em 
Informática/ pacote Office especial-
mente PPT, amplo conhecimento 
do ambiente de obra e das fases de 
uma construção. Local de atuação: 
Indaiatuba
ATENDENTE CALLCENTER - 
Ensino médio completo, experi-
ência em atendimento. Possuir 
disponibilidade de horário. Local de 
atuação: Itu
ATENDIMENTO AO CLIENTE - 
Ensino médio completo, experiência 
em vendas e atendimento ao cliente. 
Possuir disponibilidade de horário. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino 
fundamental, experiência na função. 
Local de atuação: Itu
COMPRADOR - Formação superior, 
experiência em compras de com-
ponentes eletrônicos e importação/ 
exportação. Possuir Inglês Fluente. 
Local de atuação: Itu
COMPRADOR - Formação superior 
em Administração, experiência em 
compras e importação/ exportação. 
Local de atuação: Itu
CONSULTOR DE VENDAS FAR-
MACÊUTICO - Formação superior, 
experiência na área comercial e ven-
das de embalagens para o mercado 
farmacêutico. Efetuar negociações 
com os clientes e visitas externas. 
Local de atuação: Itu
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
- Curso técnico em Manutenção 
Elétrica, experiência na função. 
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, experiência 
na função. Local de atuação, Itu
LEITURISTA - Ensino médio com-
pleto, desejável vivência na área. 
Local de atuação: Itu
IMPRESSOR DIGITAL - Ensino 
médio completo. Experiência com 
máquinas de impressão Sistema 

de Impressão Digital. Conhecimento 
Básico em Software de Pré Impres-
são (Corel Draw, Illustrator). Possuir 
disponibilidade total de horário. 
Local de atuação: Itu
MECÂNICO II - Ensino fundamental, 
experiência na função. Conheci-
mento com plataformas elevatória 
e escavadeira, retro escavadeira, 
elétricos, hidráulicos e mecatrônico. 
Disponibilidade para viagens.  Local 
de atuação: Salto
MECANICO DE CAMINHÃO - 
Ensino fundamental, experiência 
em mecânica diesel (caminhão e 
escavadeira).  Local de atuação, 
Sorocaba.
MECÂNICO MONTADOR - Dese-
jável ensino médio completo, curso 
de mecânica diesel e metrologia. 
Experiência na área mecânica. 
Local de atuação: Itu
OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL 
- Ensino médio completo, experi-
ência com pequenas obras civis 
(construção de muretas, reforma 
de pisos, calçadas), pintura em 
geral, hidráulica. Local de atuação: 
Cabreúva
POLIDOR - Ensino fundamental, 
experiência na função. Local de 
atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS - Ensino médio e dis-
ponibilidade de horário. Local de 
atuação: Salto.
PORTEIRO - Ensino médio comple-
to, experiência na função. Local de 
atuação: Itu
REPOSITOR - Ensino médio com-
pleto, vivencia na função. Possuir 
disponibilidade de horário. Local de 
atuação: Itu
REPRESENTANTE COMERCIAL 
- Ensino médio completo, experi-
ência na área comercial e vendas 
externas. Atuar com prospecções e 
administração, efetuar as negocia-
ções com os clientes e fechamento 
de vendas. Disponibilidade para 
viagens. 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 projetos de novos 
produtos. Local de atuação: Região 
de Sorocaba
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - En-
sino médio completo, curso técnico 
em elétrica. Experiência em refrige-
ração. Conhecimento em Eletrônica. 
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC - Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Local de atuação, Itu
VENDEDOR - Ensino médio com-
pleto, experiência em vendas. 
Possuir disponibilidade de horário. 
Local de atuação: Itu
VENDEDOR EXTERNO - Formação 
Superior completa ou Cursando. 
Desejável experiência na área 
comercial, vendas, negociações 
técnicas e conhecimento no seg-
mento de embalagens. Empresa 
localizada em 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 MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Experiência com hidráu-
lica e elétrica e conhecimento em 
construção civil. 
A J U D A N T E  D E  P R O D U Ç Ã O 
(masculina): Possuir experiência 
em indústrias, com disponibilidade 
para horas extras. 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (fe-
minina): Possuir experiência em 
indústr ias, com disponibi l idade 
para trabalhar no horário das 15:00 
as 00:51h.
CALDEIREIRO:Possuir conheci-
mento na função com desenhos 
técnicos traçagem e dobras.
ENCARREGADO DE MANUTEN-
ÇÃO INDUSTRAL: Planejar, co-
ordenar e controlar a execução de 
trabalho de montagem. Coordenar 
a manutenção elétrica, mecânica 
e civil, visando preservar ou am-
pliar a capacidade e rendimento 
produtivo. Colaborar com a ge-
rência de compras orientando e 
esclarecendo as necessidades da 
aquisição de novos equipamentos 
e materiais diversos para a repo-
sição ou instalações industriais. 
Autorizar a execução de terceiros 
para reformas ou reparos.

ESTAGIO DE LOGISTICA: Cursan-
do ensino superior em Logística 1º 
ou 2º Semestre.
FATURAMENTO:Com conhecimen-
to na área e flexibilidade de uso de 
sistemas.
MONTADOR MECÂNICO: Conhe-
cimento em Leitura e Interpreta-
ção de Desenhos Mecânicos, 
esboços,Ilustrações Técnicas, Mode-
los e Especificações, Capacidade de 
Utilização de Instrumentos de Medição 
e Noções Básicas de Ajustagem , Mo-
vimentação de Carga , solda e elétrica.
TECNICO ELETRONICO: Executar 
serviços Técnicos de planejamento, 
avaliação e controle de projetos de 
instalações, aparelhos e equipa-
mentos eletrônicos, conhecimento 
com desenhos, esquemas e outros 
documentos específicos e utilizando 
instrumentos de precisão adequa-
dos, a fim de colaborar no projeto 
de construção, montagem e aper-
feiçoamento desses equipamentos.
Ter conhecimento em ferramentaria 
e manutenção será um diferencial.
 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. 

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 experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experi-
ência na função. 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 Pro-
dução, possuir experiência no seg-
mento metalúrgico, em processos de 
melhoria contínua, acompanhamento 
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.
ATENDENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Ensino Fundamental Completo, de-
sejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Com formação Técnica Eletromecâni-
ca, com experiência em manutenção 
de máquinas injetoras. Possuir dispo-
nibilidade de horário para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE
Com Graduação Completa, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIA DE BIOLOGIA
Candidata cursando a partir do 3º se-
mestre. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO QUÍMICO
Candidato cursando Técnico em Quí-
mica a partir do 1º módulo. Residir em 
Indaiatuba.
ESTOQUISTA
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
GERENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em segmento de super-
mercado desenvolver trabalhos de es-
trutura 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 supermer-
cado, planejamento e desenvolvimento 
de ações de aumento de vendas, redu-
ção de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcio-
nários. Residir em Campinas, Indaiatu-
ba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE PERECÍVEIS
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em segmento de supermer-
cado, planejamento e desenvolvimento 
de ações de aumento de vendas, redu-
ção de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcio-

nários. Residir em Campinas, Indaiatu-
ba, 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 metais, 
possuir disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Capivari, Indaia-
tuba, Itu ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com curso Técnico Mecânico Comple-
to, com experiência em manutenção 
de máquinas injetoras. Possuir dispo-
nibilidade de horário para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL ELETRICISTA
Com Ensino Médio Completo, curso 
do Senai, NR 10 com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experi-
ência 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, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
A GÁS
Com Ensino Médio Completo com 
experiência na função e empilhadeira 
a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
RETRÁTIL
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE PRENSA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função, com disponi-
bilidade de horário para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Mecânica ou 
Superior, com experiência na função 
em empresa de prestação de serviços. 
Residir Indaiatuba ou Salto.
ORÇAMENTISTA
Superior Completo em Administra-
ção ou Economia, com experiência 
na função desejável no segmento 
de transporte ou logística. Possuir 
conhecimentos em custeio, precifi-
cação e apuração de resultados de 
serviços logísticos e noções básica 
de impostos incidentes em atividades 
logísticas e suas alíquotas. Residir 
em Campinas, Indaiatuba, Itu, Salto 
ou Sorocaba.
PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental e experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na área de pro-
dução. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em ho-
rário de escala. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
VIGILANTE
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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CLASSIFICADOS

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., ga-
rag. 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 
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. Bougainville - 
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, 
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., va-
randa, churrasq., jd., cz. 
americana planej. c / coi-
fa., 3 vagas garag. R$ 
3.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c / 
armários (Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz. planej, la-
vabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garag. R$ 
500.000,00 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. Montreal - com  
3 D. (1st), sala, coz, WC 
social, lavand.,1 vaga de 
garag. coberta. R$ 389 mil 
F. 98136-7331
Cond. Montreal - OPOR-
T U N I D A D E  -  C a s a 
no Cond. Montreal R$ 
420.000,00 - 3 D., sendo 1 
suite, 1 banheiro, sala e 2 
vagas de gar. - AT 150 m² 
AC 104m² F. 98372-0000
Cond. Portal das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
máster, todas com saca, 
1 wc social, lavabo, área 
de luz, coz. americana, 
sala 2 amb., 2 vagas de 
garag. -  R$ 580.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Pq. Dos Guaran-
tãs – SO0382 - 130 m²  - 3 
D. (1 st), WC, lavabo, sala 
2 amb., cz. c / gabinete, 
desp., AS, quintal, chur-
rasq., 4 vagas garag. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 
m² - 3 D. (1 st), lavabo, 
WC social, sala 2 amb., 
cz., despensa, AS, quintal, 
churrasq., 02 vagas de ga-
rag. 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 ga-
rag. 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. Terra Nobre - 3 
suítes, sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cobertos), 
edícula com churrasq. 
sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 
autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com 
espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 
F. 98372-0000

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
J d .  M o n t e  V e r d e : 
R$300.000,00 F: (19) 
9-9960-4202 c / Allyne
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, 
coz, WC, AS, varanda, 
quintal,2 salas comer-
ciais, WC, garag. para 
2 carros R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Morada do Sol: 
R $  2 7 5 . 0 0 0 , 0 0  F :  
9-97369154 c / Lucilene.
J d .  M o r u m b i : 
R $  2 6 8 . 0 0 0 , 0 0  F : 
9-83398183 c / Camila.
Jd. Paulistano com 3 
D. (1st),sala,coz,wc so-
cial, lavan., garag. para 
2 carros R$ 280 mil F. 
98136-7331
J d .  P r i m a v e r a : 
R $  2 5 0 . 0 0 0 , 0 0  F : 
9-97369154 c / Lucilene.
Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej. 
(1 st c / closet), sala 2 
amb., WC, jd. Inverno cz 
planej., AS, quintal am-
plo, WC ext., churrasq., 3 
vagas garag. R$ 3.000,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Jd. Regina - casa em 
construção (falta acaba-
mento), 3 D. (1 suíte), 
coz., sala 2 amb., área 
serv., wc social, garag. 2 
autos, excelente localiza-
ção,  tratar proprietário, F. 
99444-9415 
Jd. Valença - CA0539 
- 125 m² - 3 D. (1st), 
sala, copa, cz., WC, AS, 
churrasq., 2 vagas garag.  
R$ 1.600,00 + IPTU 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 
fundos, quintal, jardim em 
lote de 250m². Valor im-
perdível 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. Vila das Palmei-
ras: R$ 300.000,00 F: 
9-9960-4202 c / Allyne.
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 chur-
rasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condicio-
nado, 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., edícula 
c / churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Vista Verde - 
OPORTUNIDADE - R$ 
450.000,00 - 3 D, sendo 
1 suíte, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. - AT 
175 m² AC 105 m² F. 
98372-0000
J d  E s p l a n a d a  I  – 
CA1695 - 04 D. (01 suí-
te), sala 02 amb, lavand., 
escritorio, WC, coz, A.S, 
churrasq, depend. em-
pregada c / WC e 04 
vagas. Rua Pref. Luiz 
Teixeira de Camargo, 61 
R$ 500.000,00  Pronta 
p / morar F. 38752215 
Imobiliária
J d .  D o m  B o s c o  – 
CA0382 - 150 m² - 3 
D. (1st), WC, sala tv, 
cz., AS, 2 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. dos Colibris – 02 
D., sala, coz., WC e la-
vand. AT / 275m² AC / 
60m² (casa em terreno 
de esquina frente para 
avenida sendo comercial) 
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
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelen-
te casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000

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. Acei-
ta financiamento F. 19-
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294 aceita lote no 
negócio, estuda parcela-
mento direto c / o propr. 
com 50% de entrada. 
M. Sol – Rua 23 - casa 
com 02 D. sendo 01 suí-
te, sala, coz., WC social, 
lav., garag. p / 02 autos 
em estrutura p / sobra-
do. R$ 250.000,00 Só 
a Vista! 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 di-
reto com o proprietário 
com 50% de entrada. 
Portal de Itaici - SO0381 
- 396 m² - 4 D. (1 st. 
máster), sala 2 amb., 
lavabo, cz. planej., des-
pensa, AS, dep. empre-
gada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Res. Amstalden - R$ 
850.000,00 - Casa 3 su-
ítes, sala 2 amb., com 
área de luz, cozinha pla-
nejada, piscina, chur-
rasq., edícula com wc fe-
chada em vidro, 4 vagas , 
AC 230 m². At 367 m²  - F. 
98372-0000
Res. Cocais - SO0426 - 
120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c / arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas ga-
rag. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333

Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 
coz. americana, WC, lav. 
coberta nos fundos. Am-
plo 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 

Cecap – CA02616 - 01 
D., sala, coz, 01 WC, 
A.S e quintal separado. 
R$ 880,00 F. 38752215 
Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 
- Amplo 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 
garag. F. (19) 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente locali-
zação, 4 D., 6 salas, ótimo 
para casas de repouso, 
clínicas - AT 479 m² AC 
222 m² F. 98372-0000
Centro: 02 D(1st), sala, 
coz, lav e garag. para 02 
carros. R$ 1.500,00. F: 
9-9960-4202 c / Allyne.
Centro: 02 D, sala, cz, 
lavand. Não tem garag. 
R$ 1.200,00. F: 9-9960-
4202 c / Allyne.
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
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

Cond. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - 
Pavimento sup.: 3 sts. (1 
st c / closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os 
WC’s. c / armário pla-
nej.), 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 (ar-
mário 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 La-
zer ,  por tar ia  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
C o n d .  M o n t r e a l  - 
CA0517 - 150 m² - 3 D. 
(1st), WC, cz. americana, 
AS, quintal, churrasq., 2 
vagas garag. Ótimo aca-
bamento. R$ 420.000,00 
F. 3392-0333
Cond. Pq. Dos Guaran-
tãs – SO0382 - 130 m²  
- 3 D. (1 st), WC, lavabo, 
sala 2 amb., cz. c / gabi-
nete, desp., AS, quintal, 
churrasq., 4 vagas ga-
rag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 
m² - 3 D. (1 st), lavabo, 
WC social, sala 2 amb., 
cz., despensa, AS, quin-
tal, 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 - 
CA0405 - 450 m² - 3 sts., 
sala 2 amb., varanda, 
lavabo, 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 chur-
rasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condicio-
nado, 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 pla-
nej.), lavabo, sala 2 amb., 
escrit., copa, cz. Planej., AS 
c / gabinete, depósito, D. 
ext., edícula c / churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas ga-
rag. R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici 
– Casa em condomí-
nio, com 2 D, sala dois 
ambientes, WC social, 
cozinha com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 
+ condomínio e IPTU 
F .  7 8 2 9 . 3 8 5 4  –  I d 
55*94*16871
Jd Califórnia CA02601 
- 02 D., coz, WC, lavan 
+ estacionamento que 
cabe caminhão, trator, 
máquinas agrícolas etc. 
Rua Domacir Stocco Jr. 
871 R$1.600,00+ IPTU 
J d .  S ã o  P a u l o  – 
CA01971- 01 D., sala, 
copa, coz, WC, A.S, ga-
rag. R$ 990,00 + IPTU F. 
38752215 Imobiliária
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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$ 650.000,00  
F. 98372-0000
Taperás: Apartamento c 
/ 02 D, sala, cz e área de 
serv. Área de lazer com-
pleta. Entrada á partir de 
R$ 10.000,00. Últimas uni-
dades, obras já iniciadas. 
F: 9-83398183 c / Camila.
Vista Verde: Apartamen-
to em local privilegiado 
c / 03 D (01st) sala, cz, 
área de serv. Garagem 
para 02 carros. Área de 
lazer completa. Entrada 
de R$ 20.000,00 F: (19) 
9-83398183 c / Camila.

A p t o  C e c a p  -  R $ 
1.300,00, 3 D., todos com 
suíte , sala de estar , 
63m; garag. para um carro  
(19)98144-9224
Cond. Ana Alice - (24-
F) - c / 02 quartos, Sala, 
coz., e 01 banheiro, 01 
vaga coberta de garag., 
R$ 800,00 (aluguel) + R$ 
225,00 (condomínio) + 
R$ 51,29 (IPTU). Tratar 
Visão Imóveis Rua Pedro 
de Toledo, 272 Centro F. 
3875-6230
Cond.  Fernanda  – 
AP0467 – 154,33 m² - 3 
D. (1 st), sala 2 amb., 
sacada, cz. planej., WC, 
AS planej., WC serv., 2 
VG. R$ 1.700,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
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 Ville - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., sa-
cada, cz., AS, 1 vaga ga-
rag. R$ 1.200,00 + 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

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., chur-
rasq., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
J d .  R e g i n a  -  R $ 
2.500,00 - 3 D., 1 suite 
planejada , 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. Valença - CA0539 
- 125 m² - 3 D. (1st), 
sala, copa, cz., WC, 
AS, churrasq., 2 vagas 
garag.  R$ 1.600,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Juscelino Kubitschek: 
03 D(1st), sala, cz, la-
vand. e garag. para 01 
carro. R$ 1.400,00 F: 
9-9960-4202 c / Allyne.
P o r t a l  d e  I t a i c i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 
2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 5.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
P o r t a l  d e  I t a i c i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 D. 
(1 st. máster), sala 2 
amb., lavabo, cz. pla-
nej.,  despensa, AS, 
dep. empregada, chur-
rasq., piscina, quin-
tal, 4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Res. Cocais - SO0426 - 
120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c / arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas ga-
rag. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res. Guarantãs: So-
brado 03 D,(1 st), sala, 
cz, lav. R$ 1.800,00. F: 
9-9960-4202 c / Allyne.
Res. Villa das Palmei-
ras: 02 D (1st), sala, cz 
planejada, lav e chur-
rasq. R$ 1.300,00. F: 
9-9960-4202 c / Allyne.

Rua – 58 (sem garag.) 
excelente casa com 03 D. 
e demais dependências, 
com sacada (pavimen-
to 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 garagem R$ 700,00 
+ IPTU F. 38752215 imo-
biliária
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

Apto - Florianópolis (Ita-
pema) - mobiliado -03 D., 
(01 suíte), sala, coz. , la-
vand., churrasq. na varan-
da 130m²  R$ 400.000,00 
F. 9.9887-7771
Apto Gran Ville - 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   
Apto Residencial Soho 
- 3 D. (1 suíte), coz., sala 
2 amb., área serv., wc 
social, 2 vagas garag., 
varanda, completa área 
de lazer. Entrada + transf. 
dívida (financia) ou R$ 
425.000, a vista. Tratar 
proprietário F. 99444-
9415 
Centro - Apartamento Tér-
reo , Centro, 2 dormitórios, 
sala cozinha, wc social 
e wc de serviço, área de 
serviço , excelente locali-
zação. Prédio com portaria 
24 horas , R$ 220.000,00 
F. 98372-0000
Jd. Eldorado - com 2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331

Cond. Maroc – AP0614 
– 84 m² - 3 D. (1 st c / 
arm.), sala 2 amb., varan-
da, cz. e AS planejadas, 
corredor c / roupeiro, 2 
vagas garag. subsolo. R$ 
2.300,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Place View - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. (1 st 
/ arm.), WC, sala 02 amb., 
cz. planej., AS, varanda 
gourmet c / churrasq., 
2 vagas garag., 1 vaga 
p / moto. R$ 2.950,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. Spazio Illuminare 
- AP0177 - 62 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., sa-
cada, cz., AS, 1 vaga ga-
rag. 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 gour-
met, 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 - Co-
bertura com 3 D. (1st), 
sala 2 amb., varanda, WC, 
cz. Planej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, chur-
rasq., 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. América: 02 D, sala, 
cz, área de serv. R$ 
850,00. Não tem garag. 
F: 9-9960-4202 c / Allyne.
Jd. Monte Verde- Phate-
nor: 02D, sala, cz e área 
de serviço. R$ 1.000,00. 
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.
Spazzio Illuminare : 02D 
(01 st), sala, cz, área de 
serv, térreo. Área de lazer 
completa.  R$ 1.100,00. F: 
9-9960-4202 c / Allyne.

Rêmulo Zoppi- Raven-
na: Móveis planejados, 
03 D (01 st), sala 02 am-
bientes, cz, lav, portaria 
24 horas. R$ 1.500,00 F: 
9-9960-4202 c / Allyne.
Torres da Liberdade: 
Móveis planejados, 03 
D (01 st), sala, coz, lav. 
Área de lazer completa. 
R$ 1.800,00. F: 9-9960-
4202 c / Allyne.

Aluga - Centro: Galpão 
comercial localizado no 
centro, com 200 m² com 
coz. e wc. R$ 3.000,00. 
F: 9-9960-4202 c / Allyne.

Aluga - Centro: Salão 
comercial com 50 m² 
no centro da cidade. R$ 
1.200,00. F: 9-9960-4202 
c / Allyne.
Aluga - Vila Vitória: 
Salão com 80 m² loca-
lizado em avenida. R$ 
3.000,00. F: 9-9960-4202 
c / Allyne.
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 – Sala comer-
cial com mezanino, 1 
vaga de estacionamen-
to, 55 m² R$ 1.700,00 
00 – F. 7829.3854 / Id 
55*94*16871

Centro – Sala comercial, 
esquina, ótima localiza-
ção 50 m² R$ 1.550,00 
F .  7 8 2 9 . 3 8 5 4  –  I d 
55*94*16871.
Centro – Salão comercial, 
24 de maio 100 m² - R$ 
5.000,00 00 F. 7829.3854 
/ Id 55*94*16871.
Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 Escritório 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, cozinha, amplo terre-
no para estacionamento 
ou operação, com capa-
cidade para entrada de 
caminhão F. 98372-0000
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c / 2 WC’s e meza-
nino p / escrit.. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Vendo Micro empresa 
em Itu - com três inje-
toras, 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

Chácara em Salto – a partir 
de 1.000m² – Linda topogra-
fia – R$ 60.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou faze-
mos permuta com terreno. 
F: 3016- 1355 / 99752-2170 
/ 99205-4322 / 99763-8709 
/ 94*2168 / 3935-1372
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Alto da Bela Vista: Ampla 
área verde, casa com 02 
D, sala, cz. R$ 2.100,00. 
F: (19) 9-9960-4202 c / 
Allyne.
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
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 para locação – 
Com piscina, campo de fu-
tebol, churrasqueira e sa-
lão de festas - R$400,00 
a diária. F: 99205-4322 / 
99763-8709 / 94*2166 / 
94*2168 / 3935-1372
Colinas I: Chácara am-
pla com área verde. 03 
D (01 st), sala, varan-
da, cz planejada, quintal. 
Área de lazer com pis-
cina. R$ 615.000,00. F. 
9-93147121 Vanderlei.
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 - Chá-
cara com 3.600m² casa 
de quatro cômodos, luz, 
poço. Troca por casa em 
Indaiatuba. F. 3017-2608 
/ 99762-7997.
Itaici: Chácara em con-
domínio fechado com 
portaria 24 horas. Casa 
com 02 D (1st) sala 02 am-
bientes, cz. R$ 2.800,00. 
F: 9-9960-4202 c / Allyne.
Maragatas: Chácara 
em Salto com edícula 
com 01 cômodo c / wc 
de 30 m², área total de 
5080 m². Energia trifási-
ca subterrânea, fossa e 
canil. R$ 350.000,00 F. 
9-93147121 Vanderlei.
Monte Mor: Chácara com 
06 D (05 st), sala, cz. 
Área de lazer com piscina, 
campo e churrasqueira. 
Garagem para 16 vagas. 
R$ 2.500,00. F: 9-9960-
4202 c / Allyne.
Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos - 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 Vira-
cópos - R$ 420.000 - 
Chácara Com casa de 3 
d., sala ampla, cozinha 
americana, piscina.  AT 
1000 m² Fácil acesso F. 
98372-0000

Recanto 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, varan-
da, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, D. e WC 
ext., diversas vagas ga-
rag. R$ 650.000,00. F. 
3392-0333
Res. Terras de Itaici - 
CH0090 - 1000 m² - Semi 
mobiliada. 3 D. (1 st), 
sala 2 amb., varanda, cz. 
planej., WC, AS, quintal, 
diversas VG. R$ 2.700,00 
+ Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Rib. Grande-SP - 04 
alqueires c / 02 casas 
simples de 04 cômo-
dos cada uma, lavou-
ra, 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$240.000,00. Aita troca 
com casa em Indaiatu-
ba - SP F. 3017-2608 / 
99762-7997 Estuda par-
celamento direto com o 
proprietário
Terras de Itaici – Chá-
cas com 4 D. Sendo 1 
suíte, cozinha ampla, 
churrasq. e piscina. AT. 
1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000
Vale das Laranjeiras – 
Chácara – At. 3890 m² 
- Casa c / 3 D, sendo 1 
suíte, sala de esta com 
pé direito alto, coz. pla-
nejada, área de churrasq. 
com wc, piscina, campo 
de futebol e pomar R$ 
850.000,00 estuda-se 
permuta por apartamento 
ou casa com 3 D. em In-
daiatuba F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara 
com 1000m² completa 
para locação finais de 
semana. Troca por casa 
em Indaiatuba. F. 3017-
2608 / 99762-7997.
Vendo ou troco -  Sítio 
com 5 1 / 2 alqueiros, 
pastos cercados com 
mourão tratado em eu-
calipto, água tratada 
e encanada da mina. 
Casa com 4 cômodos 
avarandada, energia ele-
trica, 01 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
V i d e i r a s  d e  I t a i c i 
– Chácara com 3 D., 
sendo 1 suíte máster, 
salas de estar, jantar e 
TV, cozinha e área de 
serviço planejada, pis-
cina, portão eletrônico 
e alarme – R$ 3.000,00 
F. 98372-0000

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 lo-
calizado R$ 210.000,00 F. 
98372-0000
Av. Visconde de Indaiatu-
ba – Terreno de amplo (660 
m²) cercado em esquina, 
com escritório e 2 salas R$ 
6.000,00 - F. 98372-0000
Av. Visconde de Indaia-
tuba – Terreno de amplo 
(660 m²) cercado em es-
quina, com escritório e 2 
salas – R$ 6.000,00 F. 
98372-0000
Barcelona: Loteamen-
to aberto com localiza-
ção privilegiada próximo 
ao parque ecológico. F: 
9-83398183 c / Camila.
Bréscia: Terreno em con-
domínio fechado á partir 
de R$ 157.000,00.  F: 
9-97369154 c / Lucilene.
Cardeal - OPORTUNI-
DADE - Misto em novo 
Loteamento - Liberado 
par construir - 200 m² - R$ 
50.000 de entrada e par-
celas de R$ 970 estuda-se 
proposta à vista, aceita-se 
veículo como parte da 
entrada  F. 98372-0000
Cardeal - Oportunidade - 
Misto em novo Loteamen-
to. Liberado par construir  
200 m² - R$ 45.000 de 
entrada e  58 parcelas 
de R$ 970 F. 98372-0000
Colibris Oportunida-
de Única: Terreno com 
150 m² de 97.000,00. F. 
9-83398183 c / Camila.
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, aceita 
permuta. F. 7828-0418 / 
ID:114*97307
Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m², 
Plano R$ 360.000,00. F. 
3834-8948
Cond. Village Terras 
de Indaiá: Terrenos á 
partir de 900,00 o m². F: 
9-93147121 c / Vanderlei.
Jd Esplanada II - 2 lotes 
lado a lado 300 m² cada 
lote, valor R$ 220.000,00 
cada lote. Parte alta- F. 
98372-0000
Jd Esplanada II  -  2 
lotes lado a lado 360 
m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. 
Parte alta - F. 7829.3854 
– Id 55*94*16871
Jd.  Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 9.9279-
1177
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 
próximo ao parque eco-
lógico – R$ 180.000,00 
F. 98372-0000
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico – 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 docu-
mentado para financ. 
Apenas R$115.000,00 
F. 9-3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294 
Mantova: Terreno em 
condomínio fechado á 
partir de 204 m² com 
área de lazer. Á partir 
de R$ 137.000,00 F. 
9-97369154 c / Lucilene.
Maritacas: Loteamento 
aberto com terrenos á 
partir de R$ 111.000,00. 
F: 9-93147121 c / Van-
derlei.
Monte Carlo: Loteamen-
to aberto R$ 83.500,00. F: 
9-93147121 c / Vanderlei.
Parque das Bandeiras - 
R$ 260.000,00 - 1.000,00 
m² total F. 7808-3727
Sabiás: Loteamento 
aberto á partir de 150 
m². Entrada R$ 10.000,00 
parcelado em 2x. F: 
9-97793589 c / Caio.
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
Terreno Cond. Maria 
Dulce - 300m - bem lo-
calizado - doctos Ok - R$ 
240.000,00. Aceito finan-
ciamento  F.9 9774-1698 
/ 9 9665-7942” c / Andréa
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, qua-
dra 13, lote 54 cond. Acei-
ta 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 In-
dustrial - com 11.000m². 
R$ 2 .000.000,00 F . 
98136-7331
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 lo-
tes  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 - 02 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves 
1477 - Falar c / Figueira
Alugo quarto para mo-
ças. Vila Avaí bem loca-
lizado.  Contato: Gisele 
F. 99607 4522
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.
Faço Progressiva, se-
lante, manicure em do-
micílio (faça e ganhe 
corte de cabelo grátis) F. 
3935-0499 / 99332-1128
Maca peroba  rosa , 
m a c a  1 9 5 x 7 5 x 7 5 
(CxLxA),  maca 195x 
65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira remo-
vível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 
cada. F. 7814-5723
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 cria-
dos R$ 400 01 mesinha 
de telefone R$ 100 F. 
3875-7068 / 99778-4399
Vendo - 01 cabeceira p / 
cama box c / 02 criados 
e 03 gavetas, marfim, 
ótimo estado R$ 250 / 
01 armário de cozinha 
completo c / 04 peças 
em fórmica, cerejeira 
com cristaleira, conser-
vado R$ 650 / 01 aspi-
rador de pó / água Wap 
Prosdócimo Hidro Vac 
A10. Ótimo estado 110v 
R$ 120 F. 3875-0283 / 
99137-3443
Vendo - 01 máquina de 
costura reta industrial 
Mod. 191D R$ 500 / 01 
churrasqueira a bafo 
grande R$ 100 / 01 TV 
de 14” LG (tubo) R$ 
100 F. 99359-1484 / 
3329-7158
Vendo - Freezer 190 li-
tros Cônsul, c / 06 gave-
tas R$ 380 F. 3875-3581
Vendo - Lavadora Con-
sul 6 kg na caixa  / Por-
tão de garag. de ferro 3 x 
2.70 F. 3835-1581

Corsa Sedan- Novís-
simo 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 ,  l i cenc iada, 
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 
dupla, diesel, cor prata, 
prepara 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 destra-
vado com HD externo 
de 1 tera, 1 controle, HD 
interno de 80 giga e 30 
jogos dentro do HD in-
terno último lançamentos 
R$ 1.100,00 F. 98247-
4690 tim

Ofereço-me como dia-
rista com experiências 
e indicações F. 99266-
1617 / 98116-0546 
Ofereço-me como pro-
fessor de Inglês (aos 
sábados de manhã) do 
ínicio do nível básico até 
nivel intermediário. F. 
99240-3570
Ofereço-me para colo-
cação de pisos e reves-
timentos F. 99189-7302 
c / Clóvis
Ofereço-me para traba-
lhar como azuleijista pe-
dreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do 
alicerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadadora 
de idoso horário noturno 
F 3935-8651 / 99479-
0454
Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua 7 de 
Setembro, 644 Centro F. 
3875-2215
Precisa-se de Correto-
res - Entrar em Contato 
com Márcio F. 7808-3727 
/ 89*22754
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