
Cerca de 300 mil veículos devem 
passar pela SP-75 nos feriados

Estimativa é da concessionária Rodovia das Colinas, que terá esquema especial de atendimento   Pág. 05a
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Geraldo Alckmin esteve em Indaiatuba na última sexta-feira, dia 13, e assinou ainda convênios para áreas de  Saneamento e Segurança

'A Vida Secreta de Walter Mitty' foi elogiado pela crítica especialzada e promete surpreender o público
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Clube 9 apresenta 
Salão de Eventos

Cadastramento 
acontece amanhã

Dois são presos 
após tentativa

Cartórios emitirão 
certidões digitais

Cultura e Lazer

Doador de Medula

Saidinha de banco

Tecnologia

Esclarecimento

O Clube 9 de Julho apre-
sentou na tarde da última 
terça-feira, dia 17, seu novo 
Salão de Eventos. Com uma 
área total de 4.138 metros 
quadrados, o espaço conta 
com camarote, palco, ar con-
dicionado e camarim.

Amanhã, dia 21, a ONG 
Gabriel, em parceria com o 
Hemocentro da Unicamp e a 
Fiec, estará realizando a última 
campanha para cadastramento 
de doadores de medula de 
2013. A ação acontece das 9h 
às 12h, na Unidade I da Fiec.

Graças ao sistema de mo-
nitoramento de veículos, uma 
saidinha de banco foi evitada 
na tarde desta quarta-feira, 
dia 18, no banco Itaú, locali-
zado na Avenida Presidente 
Vargas. Dois suspeitos foram 
identificados e um terceiro 
conseguiu fugir. Eles eram de 
São Paulo e a arma utilizada 
na ação não foi encontrada.

Os cartórios paulistas 
emi tem desde  a  ú l t ima 
quarta-feira, dia 18, certi-
dões digitais de nascimen-
to, casamento e óbito. O 
Estado é o primeiro a adotar 
o sistema que vai permitir 
ao usuário solicitar, receber 
e guardar eletronicamente 
todos esses documentos.

Pág. 03a

Lançamento

Nishi Hair se defende de 
acusação e apresenta relatório

Ben Stiller estrela comédia no Polo Shopping

Governador anuncia unidade do Poupatempo

Depois de ser exposta pelo 
programa Fantástico, da Rede 
Globo, a Nishi Hair mais uma 
vez reuniu a imprensa para 
apresentar sua defesa junto ao 
caso envolvendo a cliente Lígia 
Maria Chicone Custódio, que 
alega ter sido prejudicada por 
um tratamento estético feito 
pelo salão em agosto deste ano.

Pág. 14a
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Cuidados necessários
O fim de ano chegou e muita gente está se pre-

parando, neste exato momento, para pegar estrada, 
seja rumo às praias ou então para rever os paren-
tes. Com isso, as nossas rodovias registram movi-
mentação muito acima da média, em dias e horários 
considerados 'de pico'. Infelizmente, é exatamente 
nestes momentos que se registram graves acidentes, 
muitos deles ocasionados por motoristas com muita 
pressa, ou então por aqueles que, 'inocentemente', 
tomaram apenas umas cervejinha antes de dirigir. 

Esta imprudência, que parece tão distante de 
qualquer problema, é exatamente aquela que oca-
siona os piores acidentes, nos quais as vítimas geral-
mente morrem ou acabam debilitadas. São famílias 
destruídas por questões de segundo, onde pensamos 
ser intocáveis. Por isso, ao sair de casa, lembre-se de 
seguir as regras. Pode demorar um pouco mais para 
chegar ao seu destino, mas você chegará lá. 

Segundo a concessionária Rodovia das Colinas, 
mais de 1,3 milhão de veículos devem passar pelas 
Rodovias que administra, inclusive a SP-75, que pas-
sa por Indaiatuba. Prudência é a melhor dica e aten-
ção redobrada é necessário, pois no trânsito de hoje 
em dia, é preciso estar atento aos seus movimentos, 
e daqueles à sua volta. Por aqui, nos despedimos de 
2013 com a sensação de dever cumprido. Também 
vamos descansar e esperamos por todos vocês a par-
tir d0 dia 10 de janeiro, quando voltamos com força 
total e uma série de novidades. Vale a pena esperar. 
Enquanto isso, relaxe e curta com muita sabedoria!

O que você 
espera para 
2014?

SUCESSO TODOS QUEREM

COXINHA DE GALINHA

Vem o Natal, é hora de fazer um balanço de como foi sua vida em  2013, 
e assumir um compromisso de  ter em 2014 o melhor ano de sua vida. Cada 
fracasso é uma oportunidade para melhorar. Mesmo os maiores empresários 
estão dispostos a admitir que seus esforços iniciais invariavelmente trou-
xeram muitas falhas. Pessoas mentalmente fortes estão dispostas a falhar 
de novo e de novo, se necessário, desde que cada “fracasso” os traga mais 
perto de seus objetivos finais. Uma psicóloga falando sobre gerenciamento 
do estresse em uma palestra levantou um copo d'água. Todos pensaram que 
ela perguntaria "Meio cheio ou meio vazio?". Mas com um sorriso no ros-
to ela perguntou "Quanto pesa este copo de água?" As respostas variaram 
entre 100 e 350g.  Ela respondeu:  "O peso absoluto não importa. Depende 
de quanto tempo você o segura. Se eu segurar por um minuto, não tem pro-
blema.  Se eu o segurar durante uma hora, ficarei com dor no braço. Se eu 
segurar por um dia meu braço ficará amortecido e paralisado. Em todos os 
casos o peso do copo não mudou, mas quanto mais tempo eu o segurava, 
mais pesado ele ficava". Ela continuou:  "O estresse, a mágoa, o ressenti-
mento e as preocupações da vida são como aquele copo d'água. Eu penso 
sobre eles por um tempo e nada acontece. Eu penso sobre eles um pouco 
mais de tempo e eles começam a machucar. E se eu penso sobre eles durante 
o dia todo me sinto paralisada, incapaz de fazer qualquer coisa".  Então se 

lembre de "largar o copo”. Feliz Natal Trevisan José. www.
signatreinamentos.com.br

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.) 

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

Editorial EnqueteArtigos

Alexandre, 21, vendedor 
–“Acho que desejo que seja 
um ano melhor que este, se 
for já está muito bom, porque 
tive um bom ano.”

Geisseli, 19, secretária 
–“Desejo estar com as pes-
soas que eu gosto por perto e 
muita prosperidade.”

Natali, 21, jornalista –“ 
Espero que em 2014 as pes-
soas sejam mais humanas, 
não pisem nas outras, parem 
de olhar para si e comecem a 
olhar para o próximo.”

Mikaela, 19, estudante –“Es-
pero novos empregos, novas 
conquistas, novas oportuni-
dades e tudo de melhor para 
todos nós.”

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
21 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
21 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
22 DOM.   NÃO OPERA
23 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
23 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
23 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
23 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
23 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
23 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
24 TER.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 TER.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 TER.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 TER.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 TER.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 TER.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
25 QUAR.   FERIADO
25 QUAR.   FERIADO
25 QUAR.   FERIADO
25 QUAR.   FERIADO
25 QUAR.   FERIADO
25 QUAR.   FERIADO
26 QUIN. 176 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé OP Nº 2800
26 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
26 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
26 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
26 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
26 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
27 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
27 SEX. 110 C/B Av. Pres. Kennedy DEF Nº 1226
27 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
27 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
27 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
27 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

D : DIA DO MÊS   
SEM : DIA DA SEMANA  
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
6H30 ÀS 11H  -  11H30 ÀS 15H30  -  16H ÀS 20H
SENT : SENTIDO   
B/C : SENTIDO BAIRRO – CENTRO 
C/B : SENTIDO CENTRO – BAIRRO 
OP : SENTIDO OPOSTO  
DEF : DEFRONTE   
AOS SÁBADOS, OS RADARES FUNCIONAM DAS 9H ÀS 13H

Radares 21 a 27/12/2013

A coxinha e um “prato”,típicamente Brasileiro, adorado por muitos, os estrangeiros 
adoram, quando veem para o Brasil logo querem provar esta delicia.   Existe, inclusive, 
um curioso relato, de difícil confirmação histórica, que na Fazenda Morro Azul vivia um 
menino, filho da Princesa Isabel e do Conde D’Eu,. Essa criança exigia intensos cuidados 
na alimentação “Quando cismava em não comer” explicavam os antigos moradores “dava 
um trabalho danado! Por outro lado, se apreciava um alimento, não havia o que chegasse! 
Queria mais e mais! As coxas de galinha constituíam a sua predileção. ”. A cozinheira da 
fazenda, certa vez, não tendo o número suficiente de frangos “no ponto” e prevendo a gritaria 
do menino pela falta de sua apreciada comida, resolveu transformar uma galinha inteira em 
coxas. Preparou a seu modo a receita e o sucesso foi total. O filho da Princesa gostou tanto 
que as “coxinhas de galinha” passaram a fazer parte de suas refeições. A Imperatriz, quando 
veio a Limeira quis saber tudo sobre seu neto e ao observar com que prazer o pequenino 
saboreava a iguaria, não resistiu – provou, gostou e solicitou que o modo de preparo fosse 
fornecido ao Mestre da cozinha imperial. Assim, a humilde coxinha de galinha teve seu 
tempo de nobreza pelo acesso à Corte, e Altos Salões, graças a esta receita “provada e 
aprovada por especial indicação de Sua Majestade Imperial, a Imperatriz Tereza Cristina”.

Os menos literários preferem dizer que as coxinhas nada mais são do que uma variação 
tupiniquim dos croquetes europeus. Lendas à parte,  todo mundo concorda que os petiscos 
dourados pela fritura, de casquinha crocante e recheio temperado, são irresistíveis. Apesar 
de ser famoso pelo tradicional recheio de frango, esse famoso quitute pode ser encontrado 
com os mais diversos e excêntricos recheios, como costelinha de porco, rabada com par-
mesão e feijoada.

Feita com massa de batata, a Coxinha é tradicionalmente, recheada de carne de frango 
cozida e desfiada, podendo ter a opção de também ser recheada com requeijão cremoso, tal 
qual o catupiry, junto ao frango. Modelada em formato de coxa de galinha, é enfarinhada 
com farinha de rosca e frita em óleo quente.

A coxinha de frango é servida em lanchonetes, casas de café, lojas especializadas em 
salgadinhos, padarias e pastelarias. Em formatos pequenos, são servidas 
em festas e buffets.

Atualmente existem à venda, em supermercados e padarias, diversas 
marcas de coxinhas semi-prontas congeladas

MENSAGEM DE NATAL
Ao término deste ano, onde 

os sentimentos de fé e esperança 
renovam-se, nós do escritório 
Munhoz advocacia , desejamos 
a todos os amigos e leitores que 
o verdadeiro e único motivo da 
existência do Natal, Jesus Cristo 
habite em seu coração para que 
você desfrute de um ano novo 
repleto de muita saúde e paz.

 “Porque um menino nos nas-
ceu, um filho se nos deu, e o prin-
cipado está sobre os seus ombros, 
e se chamará o seu nome: Mara-
vilhoso, Conselheiro, Deus Forte, 
Pai da Eternidade, Príncipe da 
Paz.” Isaías 9:6

MUNHOZ ADVOCACIA
19 3936-3682 / 19 3016-8965
contato@munhozadvocacia.com
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Governador libera recursos 
e oficializa Poupatempo
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Urgência

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

Governador afirma que 
Indaiatuba é pioneira no 

videomonitoramento

O prefeito de Indaiatu-
ba Reinaldo Nogueira 
(PMDB) recebeu na 

manhã da última sexta-feira, 
dia 13, o governador do Estado 
Geraldo Alckmin, no auditório 
da Prefeitura. No encontro fo-
ram assinados convênios de R$ 
18,5 milhões a fundo perdido do 
Reágua e do Poupatempo para 
Indaiatuba, que funcionará na 
Avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé. Também houve 
inauguração da Crim (Central 
Regional de Inteligência e Mo-
nitoramento) e da ampliação do 
monitoramento para a área cen-
tral com recursos do Fundocamp 
(Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano de Campinas).

Também estiveram presen-
tes o vice-prefeito Dr. Antônio 
Carlos Pinheiro, o deputado 
Estadual Rogério Nogueira 
(DEM), o secretário de Estado 
de Saneamento e Recursos 
Hídricos, Edson Giriboni;  se-
cretário de Estado de Gestão 
Pública, Davi Zaia; o diretor de 
serviço ao cidadão da Prodesp, 
Admir Donizete Ferro; o supe-
rintendente do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
Nilson Alcides Gaspar e vere-
adores e autoridades da cidade 
e da região.

O chefe do Gabinete do 
prefeito e secretário de Defesa 
e Cidadania, Alexandre Guedes 
Pinto iniciou o evento com a 
apresentação do monitoramen-
to de segurança de Indaiatuba, 
detalhando a integração com 
a Crim que conta com cinco 
cidades da região: Indaiatuba, 
Jundiaí, Itatiba, Monte Mor e 

Vinhedo, e que resultou na ins-
talação de mais de 200 câmeras. 
“Esse é um novo com conceito 
em segurança pública, já temos 
muitos resultados positivos. 
O setor de inteligência realiza 
relatórios diários e podemos 
acompanhar a desenvoltura do 
sistema. Aprendemos com o Es-
tado que juntos somos melhores 
e essa filosofia está sendo apli-
cada para trazer mais qualidade 
de vida para a região”, comenta. 

Na sequência, o secretário 
Estadual de Saneamento e Re-
cursos Hídricos falou da impor-
tância do investimento no setor. 
“Hoje acompanho o governador 
em mais uma ação a favor do 
Meio Ambiente no Estado de 
São Paulo. Falar sobre preserva-
ção é fácil, o difícil é tomar ati-
tudes concretas a favor do Meio 
Ambiente”, afirmou Edson 
Giriboni. “Pesquisa divulgada 
por um grande jornal do Estado 
aponta que só 18% da população 
realiza ações efetivas para a pre-
servação do Meio Ambiente. O 

Governo do Estado de São Pau-
lo tem tomado atitudes e coloca 
o saneamento como prioridade, 
isso é desenvolvimento com 
responsabilidade. Esse convênio 
muitos municípios já assinaram 
e serão mais de 100 milhões 
de dólares em investimento do 
Banco Mundial favorecendo o 
saneamento básico”.

O secretário de Estado de 
Gestão Pública falou sobre o 
Poupatempo. “O PoupaTempo 
é o resultado da aplicação da tec-
nologia no Serviço Público, que 
traz rapidez e agilidade. Temos 
32 postos no Estado e buscamos 
mecanismos para ampliar o 
atendimento. Em Indaiatuba, de-
vemos iniciar em março do ano 
que vem, quando entregaremos 
mais 35 Poupatempo em todo 
o Estado”, afirmou Davi Zaia. 

O prefeito de Indaiatuba, 
Reinaldo Nogueira, enfatizou 
o bom trabalho desempenhado 
pelo Governo Estadual. “Pri-
meiro quero parabenizar o go-
vernador do Estado e os secretá-

rios de Saneamento e Recursos 
Hídricos e Gestão Pública, que 
realizam um trabalho essencial 
na questão do saneamento vol-
tado para as cidades”, elogiou. 

Reinaldo não se esqueceu 
do empenho de sua equipe. 
“Temos uma equipe com-
petente de trabalho que não 
deixa escapar verbas para pro-
jetos que beneficiam a cidade. 
Na segurança pública a parce-
ria que temos com a Polícia 
Militar e Polícia Civil tem 
mostrado resultados, defen-
demos o trabalho em conjunto 
sempre”, destacou. “Outro 
projeto que será apresentado é 
de combate às drogas. Vamos 
atuar no Ensino Médio junto 
com as igrejas e entidades 
locais. Quero agradecer ain-
da o complemento da Casa 
Paulista para o maior projeto 
habitacional de Indaiatuba, 
que terá todo complexo públi-
co á disposição e o recurso do 
saneamento, que irá beneficiar 
a Zona Norte”.

Geraldo Alckmin fez elo-
gios à estrutura montada no 
Centro de Operações e In-
teligência (COI). “É uma 
alegria voltar para Indaiatuba 
e concretizar três iniciativas 
importantes. No monitora-
mento, Indaiatuba é pioneira e 
inovadora. Liberamos R$ 11,4 
milhões para que os municí-
pios da região fortaleçam esta 
integração”, ressaltou. 

O governador falou sobre 
saneamento. “Não temos água 
sobrando, e há um grande 
desperdício. Temos ações para 
reduzir o consumo de água em 
muitos prédios públicos. Esta-
mos fazendo um grande pro-
grama de reuso de água e tra-
tamento do esgoto”, afirmou. 
“Por fim, o Poupatempo, que 
já teve 360 milhões de atendi-
mentos. Aqui em Indaiatuba 
atenderá também Salto, Elias 
Fausto e Monte Mor. Após 
a solenidade, o governador 
visitou as instalações do COI, 
na Avenida Presidente Vargas, 
1.871, Vila Homero.

Para o saneamento, o 
contrato repassa R$ 18,5 mi-
lhões a fundo perdido (sem 
necessidade de reembolso) 
para programas ambientais 
e obras, mediante compro-
vação da execução. Para o 
esgotamento sanitário da 
Zona Norte foram libera-
dos R$ 8.093.112,00 para a 
construção de cinco estações 
elevatórias, seis quilômetros 
de recalque e 1,8 quilômetro 
de emissário de esgoto.

A construção de emissário 
de esgoto do Buruzinho re-
ceberá R$ 9.260.981,00. As 
obras preveem uma estação 
elevatória de esgoto, um qui-
lômetro de linhas de recalque 

e 9,2 quilômetros de emissário 
de esgoto. 

Também houve liberação 
de R$ 1.130.000,00 para o 
programa de educação am-
biental EducaÁgua. Ele será 
desenvolvido na Rede Muni-
cipal de Educação, em 2014, 
com objetivo de reduzir o 
consumo de água nas unidades 
escolares.

Foi inaugurada ainda a 
Crim e a expansão do video-
monitoramento de Indaiatuba 
para a área central e zona sul. 
Atualmente estão conectadas 
as cidades de Indaiatuba, 
Itatiba, Jundiaí, Monte Mor 
e Vinhedo, criando uma base 
de dados compartilhada, que 
vai combater de forma inte-
grada e inteligente a ação dos 
criminosos.

O sistema é 100% au-
tomatizado e dispensa a 
presença de operadores. Nes-
sa modalidade, Indaiatuba 
possui 96 câmeras fixas em 
37 pontos. Itatiba tem 22 câ-
meras em 11 pontos; Jundiaí, 
100 em 36 pontos; Monte 
Mor, 18 em oito pontos; e 
Vinhedo, 43 em 13 pontos. 
Isso totaliza a interligação 
digital online de 279 câmeras 
e 110 pontos. Inicialmente, a 
Crim está habilitada para atu-
ar diretamente em dois tipos 
de crimes: furtos/roubos de 
veículos e carros clonados.

Em Indaiatuba, o video-
monitoramento urbano foi 
ampliado em 47 câmeras, 11 
móveis e 36 fixas, com foco 
urbano. Elas estão no cen-
tro da cidade, Avenida Ário 
Barnabé e Rua 80, no Jardim 
Morada do Sol. Foi investido 
um valor de R$ 600 mil de 
recursos do Fundocamp. 

O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Reinaldo Nogueira com o azulejo que simboliza a instalação do 
Poupatempo; inauguração deve acontecer em março de 2014, segundo previsões do Estado e da Prefeitura
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Colégio ObjetivoCadastramento de doadores 
de medula acontece no sábado
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ARQUIVO/SCS-PMI

No próximo sábado, 
dia 21, a Organiza-
ção da Sociedade 

Civil GABRIEL, em par-
ceria com o Hemocentro da 
Unicamp (Universidade Es-
tadual de Campinas) e a Fiec 
(Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura), estarão 
realizando a última campa-
nha para cadastramento de 
doadores de medula de 2013. 
A expectativa é cadastrar 
300 possíveis doadores. A 
campanha acontece das 9h 
às 12h, junto com a coleta 
mensal de sangue.

As pessoas que ainda 
não se cadastraram como 
doadores de medula óssea 
e que quiserem aproveitar 
a oportunidade, devem se 
dirigir à Fiec, que fica na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 3.405, 
Jardim Regina, próximo à 
Prefeitura, e levar CPF e RG 
ou outro documento oficial 
com foto.

O Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Hospital 

de Clínicas (HC) da Uni-
camp informa que registrou 
neste período uma queda de 
40% nas doações e precisa 
de praticamente todos os 
tipos de sangue. De acordo 
com o diretor do serviço de 
coleta da unidade de saúde, 
Vagner de Castro, a situação 
é mais preocupante por conta 
do aumento da demanda no 
feriado prolongado.

"Vários fatores podem 
ter interferido, inclusive as 
condições climáticas. Pre-
cisamos reverter a situação 
com urgência”, alerta Cas-
tro. Embora ocorra baixa 
na utilização do sangue por 
não ter cirurgias agendadas, 
o consumo está voltado 
para os casos de urgências 
e emergências. "Não temos 
como cancelar uma trans-
fusão para esses casos. Por 
isso, a importância de estar 
com o estoque regularizado 
para atender esse período de 
festas”, explica.

A presidente da orga-
nização GABRIEL, Maria 
Inês Toledo de Azevedo 
Carvalho, também enfatiza 
a importância da campanha 
de medula óssea, que visa 

contribuir com a localização 
de possíveis doadores com-
patíveis para pacientes que 
esperam por um transplante. 
Ela lembra ainda que quem 
já se cadastrou poderá levar 
um amigo para se cadastrar 
fazendo aumentar essa cor-
rente do bem.

A campanha tem também 
o objetivo de ajudar dois pa-
cientes, sendo um de Indaia-
tuba, Edson Delgado Junior, 
36 anos, pai de uma menina 
de 6 anos, e para o pequeno 
Victor de 5 anos, morador 
de Salto. Ambos sofrem de 
leucemia, que é uma doen-
ça que afeta a produção de 
glóbulos brancos do san-
gue e considerada bastante 
agressiva.  Na maioria dos 
casos, somente o transplante 
pode garantir a cura efetiva.

QUEM PODE DOAR: 
- Qualquer pessoa entre 

18 e 55 anos com boa saúde 
poderá doar medula óssea. 
Esta é retirada do interior do 
osso da bacia, por meio de 
punções, sob anestesia, e se 
recompõe em apenas 15 dias;

- Os doadores devem 
levar CPF e RG, preencher 

um formulário com dados 
pessoais e será coletada uma 
amostra de sangue com 5 a 
10 ml para o exame de histo-
-compatibilidade. Este teste 
determina as características 
genéticas que são necessá-
rias para a compatibilidade 
entre o doador e o pacien-
te. Não é preciso estar em 
jejum;

- Os dados pessoais e 
os resultados dos testes são 
armazenados no REDOME 
– Registro Nacional de Doa-
dores de Medula, que realiza 
o cruzamento com dados dos 
pacientes que estão neces-
sitando de um transplante e 
que encontram-se registra-
dos em outro cadastro, cha-
mado REREME – Registro 
de Receptores de Medula;

- Em caso de compatibi-
lidade com um paciente, o 
doador é então chamado para 
exames complementares e a 
partir dos resultados positi-
vos é feita a doação seguida 
pelo transplante.

Mais informações po-
derão ser obtidas no site 
www.gabr i e l . o rg .b r  ou 
www.facebook.com/Ong-
GABRIEL2012.

Organizadores esperam que cerca de 300 pessoas compareçam na última edição da campanha em 2013; dois casos de leucemia aguardam doadores

A equipe Bazinga, formada 
por 10 alunos do Colégio Obje-
tivo Indaiatuba, conquistou o 1º 
lugar na categoria “Trabalho em 
Equipe”, no torneio de Robótica 
da FLL (First Lego League), 
disputado nos dias 14 e 15 de 
dezembro, em São Caetano do 
Sul. A competição contou com 
a participação de 38 equipes da 
Regional São Paulo. 

No primeiro dia de torneio, 
a equipe ficou em 8º lugar na 
disputa de mesa. O professor 
Luiz Carlos Marques, que 
acompanhava a equipe, des-
confiou que havia alterações 
nos parâmetros oficiais da 
mesa, já vez que durante os 
treinos, em Indaiatuba, o robô 
conseguia cumprir as metas 
com êxito e, naquele momen-
to não estava conseguindo os 
mesmos resultados. 

Diante da constatação do 
problema, na noite de sábado, 
os alunos fizeram ajustes no 
robô e conseguiram cumprir as 
metas no segundo dia. A equi-
pe Bazinga terminou o torneio 
entre as 12 melhores equipes 
da regional São Paulo. Esse 

resultado garantiu uma vaga na 
final brasileira que será realiza-
da de 21 a 23 de fevereiro, em 
Taguatinga, no Distrito Federal.

De acordo com o professor 
de robótica do Objetivo, a par-
ticipação da equipe foi ótima. 
“Tivemos seis indicações para 
prêmios (de 9 possíveis), 6º lu-
gar no desafio robótico, prêmio 
de melhor trabalho em equipe e 
a tão desejada vaga para o na-
cional. Além de mostrar e com-
partilhar o excelente trabalho 
que os alunos desenvolveram, 
eles viveram sensações únicas, 
como a mais sincera gratidão 
ao ajudar uma equipe que havia 
perdido  o robô e também ao dar 
dicas e trocar experiências com 
equipes mais novas. Eles traba-
lharam muito, esforçaram-se, 
aprenderam conteúdos novos, 
deram o melhor de si, mas, aci-
ma de tudo, divertiram-se muito 
nessa experiência única que é a 
FLL”, contou o professor.

Depois do merecido perío-
do de férias, a equipe retornará 
aos treinos para se preparar 
para a disputa da fase nacional 
da First Lego League.

Equipe de Robótica se 
classifica para final da 

First Lego League
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Cerca de 1,3 milhão de veículos devem
utilizar as rodovias durante os feriados

DIVULGAÇÃO

PM realiza “Operação Natal” nas rodovias de todo o Estado

Para muitas pessoas, 
final de ano é tempo 
de viajar e encontrar a 

família. Por este motivo, as 
rodovias paulistas recebem 
um intenso fluxo de veícu-
los neste período. Não será 
diferente em 2013. Entre os 
dias 20 e 25 de dezembro, a 
Rodovias das Colinas estima 
que cerca de 766 mil veícu-
los transitarão nos 307 qui-
lômetros de sua concessão. 
O dia mais movimentado 
promete ser hoje, dia 20, 
com expectativa de 170 mil 
veículos nas estradas. 

O motorista que não de-
seja pegar tráfego intenso 
na saída para o feriado deve 
evitar a estrada entre às 20h 
e 0h da sexta e logo pela 
manhã do sábado, dia 21. Já 
na volta, no dia 25, o horário 
de maior movimento será a 
partir das 12h.

Na SP-75 (Rodovias Ar-
chimedes Lammoglia, Prefei-
to Hélio Steffen, Engenheiro 
Ermênio de Oliveira Penteado 
e Santos Dumont), que liga 
Campinas à Itu, ao todo, são 
aguardados 166 mil veículos. 

O dia com maior movimento 
deve ser a sexta, com 44 mil. 

ANO NOVO
A virada de ano também 

promete ser movimentada. A 
estimativa da concessionária 
é que passem cerca de 624 
mil veículos entre os dias 27 
de dezembro de 2013 e 1º de 

janeiro de 2014. Somados 
aos números previstos para 
o Natal, serão cerca de 1,3 
milhão de veículos nas rodo-
vias concessionadas durante 
as festas de final de ano. Na 
SP-75 são aguardados 125 
mil veículos. O dia com 
maior movimento deve ser 
a sexta, com 32 mil.

O usuário que irá viajar 
neste Réveillon deve evitar 
as rodovias entre as 17h e 
22h de sexta-feira, dia 27 e, 
na volta, a partir das 16h do 
dia 1º. Estes serão os horá-
rios de maior movimento nas 
rodovias administradas pela 
concessionária.

Nestes dois períodos, 

para garantir a segurança e 
o conforto dos usuários, a 
Colinas promete disponibi-
lizar 132 funcionários em 
serviço por dia. Além disso, 
os motoristas contam com 
o suporte de sete veículos 
de inspeção de tráfego; três 
guinchos pesados e oito le-
ves; seis ambulâncias, sendo 

uma UTI; um caminhão de 
combate à incêndio; um 
caminhão boiadeiro e um 
veículo de supervisão. 

A Rodovias das Colinas 
tem à disposição do usuário 
a Central de Atendimen-
to da Colinas no telefone 
0800-7035080. O serviço é 
gratuito e funciona 24 horas.

A partir das 14h de hoje, 
dia 20, a Secretaria de Se-
gurança Pública realiza a 
"Operação Natal 2013", que 
reforçará o policiamento e a 
fiscalização de trânsito nos 

mais de 22 mil quilômetros 
de rodovias estaduais paulis-
tas durante as comemorações 
das festividades de Natal. A 
Operação se estende até as 
23h59 do dia 25 de dezembro.

A ação será coordenada por 
unidades da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, como 
o Comando de Policiamento 
Rodoviário, juntamente com o 
Comando de Policiamento de 

Choque, o Grupamento Aéreo 
e as Unidades de Policiamento 
Territorial, em parceria com 
a Secretaria de Logística e 
Transportes, DER, Dersa, 
Artesp e as concessionárias.

Serão 700 viaturas de qua-
tro e duas rodas da Polícia 
Militar Rodoviária, aerona-
ves, 349 equipamentos de 
bafômetros para a fiscalização 
da alcoolemia, 125 radares 

portáteis para a fiscalização 
de velocidade, binóculos para 
a fiscalização de infrações em 
movimento, principalmente de 
motociclistas, além de monito-
ramento por meio de câmeras.

A Rodovia Engenheiro Ermênio 
de Oliveira Penteado, que 
corta Indaiatuba, receberá 
quase 300 mil veículos

Mais Expressão
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Cartórios de São Paulo começam 
a emitir diversas certidões digitais 

REPRODUÇÃO

Os cartórios paulis-
tas emitem desde a 
última quarta-feira, 

dia 18, certidões digitais 
de nascimento, casamento 
e óbito. O Estado é o pri-
meiro a adotar o sistema 
que vai permitir ao usuário 
solicitar, receber e guar-
dar eletronicamente esses 
documentos. O prazo para 
recebimento, o custo e a 
validade da certidão digital 
são os mesmos da versão 
em papel. A solicitação é 
feita pelo site www.regis-
trocivil.org.br.

A certidão em meio ele-
trônico é um documento 
original do tipo PDF, assi-
nado com certificado digital 
ICP Brasil e válido em todo 
o território nacional. Na 
versão digital, ela é consi-
derada original e pode ser 
enviada a órgãos privados, 
como bancos, escolas, pla-
nos de saúde, e a órgãos 
públicos, como processos 
judiciais, Receita Federal e 
Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS). Na versão 
impressa, trata-se de uma 
cópia simples.

“Estamos evoluindo no 
sentido de levar o registro 
c ivi l  ao  mundo digi ta l , 
assim como já existem os 

processos eletrônicos na 
Justiça, o relacionamento 
eletrônico com a Receita 
Federal. O sistema dispensa 
a entrega de documento em 
papel e, ao mesmo tempo, 
agiliza o processo”, avaliou 
o diretor da Associação 

dos Registradores de Pes-
soas Naturais de São Paulo 
(Arpen-SP), José Emydio 
de Carvalho, do cartório de 
Indaiatuba.

Carvalho destacou que 
esse trabalho é supervi-
sionado e fiscalizado pela 

Corregedoria do Tribunal de 
Justiça do Estado. “O intuito 
é preservar a intimidade e o 
direito ao sigilo dos dados 
pessoais”, esclareceu. Ele 
informou ainda que outros 
estados, que já assinaram 
o convênio com o sistema 

da central de registro civil, 
podem aderir  à  novida-
de posteriormente. “Entre 
eles estão o Acre,  Espírito 
Santo e Santa Catarina. Fu-
turamente, Pernambuco e 
o Amazonas poderão fazer 
parte dessa rede”.

DEFICIÊNCIA
O diretor da Arpen-SP 

reconhece que ainda há defi-
ciência no sistema de registro 
civil nacional para deixá-
-lo mais ágil com o uso da 
tecnologia. Ele atribui isso à 
dificuldade que os cartórios 
têm de investir, tendo em vis-
ta a redução da arrecadação 
pelas gratuidades. “No estado 
onde não há recompensa pelo 
atos praticados gratuitamen-
te, fica inviável qualquer 
sistema eletrônico. O setor 
sofreu uma drástica redução 
dos custos operacionais em 
benefício da cidadania. Era 
necessário, mas precisamos 
achar um mecanismo de com-
pensação”, avaliou.

Há um ano, São Paulo 
adotou as certidões eletrôni-
cas, que eram solicitadas em 
qualquer cartório do estado, 
independentemente de onde 
se encontrasse o registro 
original. Desde o lançamen-
to desse sistema, 226 mil 
documentos eletrônicos fo-
ram emitidos. Outros cinco 
estados também passaram a 
fazer parte da rede: o Acre, 
Espírito Santo, Santa Catari-
na, Pernambuco e o Amazo-
nas. Assim, um paulistano, 
por exemplo, pode requerer 
uma certidão originária de 
Pernambuco e recebê-la em 
um prazo de 48 horas. (com 
dados da Agência Brasil)

A certidão em meio eletrônico é um documento original do tipo PDF, válido em todo o território nacional; novo sistema promete agilizar acesso ao usuário
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Mesas Educacionais para salas de aula
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DIVULGAÇÃO

O município de Indaia-
tuba é o primeiro do 
Brasil a adquirir a 

Mesa Educacional TOQ da 
Positivo para uso dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino. 
Na manhã de quinta-feira, dia 
19, a secretária de Educação, 
Rita de Cássia Trasferetti, 
junto com a diretora de área 
de Tecnologia Educacional, 
Tânia Castanho, apresentaram 
ao prefeito, Reinaldo Nogueira 
(PMDB), a novidade tecnoló-
gica que será implantada nas 
escolas a partir de 2014. 

Com tecnologia de van-
guarda, a Mesa Educacional 
TOQ permite que os alunos 
manipulem conteúdos educa-
cionais digitais por meio de 
uma tela horizontal sensível 
ao toque, que torna o processo 
de aprendizagem colaborativo 
e intuitivo. A tela reconhece 
vários toques simultâneos, 
feitos por um ou mais alunos, 
com uma ou ambas as mãos. 

Os alunos poderão clicar em 
botões, arrastar elementos, redi-
mensionar, girar peças, e muito 
mais, como já habituados a fazer 
em tablets e outros dispositivos 
touchscreen, para trabalhar em 
atividades colaborativas ou indi-
viduais. As mesas estão registra-
das na Ata de Registro de Preço 

419/13 por meio do pregão 
76/13. O valor de cada unidade 
é de R$ 17.512,00 na Ata estão 
registradas 200 unidades.

Foram entregues esta sema-
na sete unidades do dispositivo 
tecnológico que serão encami-
nhados para uma Unidade Es-
colar no início das aulas do ano 
letivo de 2014. De acordo com 
a secretária de Educação, na 
primeira etapa do projeto serão 
entregues 30 unidades da mesa 
TOQ. “Esse é mais um recurso 
para apoiar a aprendizagem 
dos alunos. No início, vamos 
adquirir 30 unidades e depois 
vamos ampliando aos poucos. 
A inovação da tecnologia nas 
escolas também possibilita a 
capacitação dos professores e 
a reciclagem de conhecimen-
tos”, comenta Rita.

BENEFÍCIOS
A diretora de área de Tec-

nologia Educacional, Tânia 
Castanho, descreve o objetivo 
e os benefícios desse novo ins-
trumento educacional. “Além de 
poder oferecer a média de quatro 
crianças simultaneamente o re-
curso de desafio e raciocínio ló-
gico ela amplia as possibilidades 
de aprendizagem. Esse é o início 
do processo de implantação de 
um novo recurso tecnológico 
que apoiará o desenvolvimento 
das atividades pedagógicas 
sempre com o objetivo de 
oferecer qualidade de ensino, 

através de propostas inovado-
ras das formas de aprender e 
ensinar” explica Tânia.

A mesa dará apoio pedagó-
gico do ensino Infantil, Funda-
menta e Educação Especial, ten-
do a possibilidade de programar 
jogos e atividades específicos de 
acordo com a necessidade de 
um grupo de alunos ou Escola. 
Os professores passarão por 
capacitação para manusear o 
equipamento digital, os cursos 
serão aplicados de acordo com a 

distribuição nas Escolas. “A Se-
cretaria Municipal de Educação 
prioriza a qualidade de ensino 
e afirma que as competências 
e habilidades do século XXI 
estão presentes na aquisição 
desses novos componentes que 
possibilitam a união entre educa-
ção e tecnologia, que são ações 
fundamentais da atualidade”, 
complementa Tânia.

Além da Mesa Educacional 
TOQ a Secretária de Educação 
irá receber para o ano letivo de 

2014 outros recursos tecnológi-
cos que estão na Ata de Regis-
tro de Preço 529/13 por meio do 
pregão 105/13. Serão 60 lousas 
digitais interativas com cerca de 
80 polegadas na diagonal com 
superfície sensível ao toque e 
mais 500 notebooks escolares 
com cerca de 10 polegadas e 
tela touchscreen. De acordo 
com o Setor de Tecnologia 
Educacional da Secretaria de 
Educação com essa aquisição 
as Emebs do Parque das Nações 

e Colibris que serão inaugu-
radas no próximo ano terão 
todas as salas estruturadas com 
recursos tecnológicos.

Hoje a Rede Municipal 
conta com 3.300 computado-
res, sendo 2.100 para uso do 
aluno, mais 1.200 unidades 
para os professores. Tam-
bém foram contabilizados: 16 
servidores; 115 switches; 62 
roteadores; 170 mesas educa-
cionais; 900 usuários de acesso 
à internet e 74 lousas digitais. 

O prefeito Reinaldo 
Nogueira com a secretária 

Rita Trasferetti, e a diretora 
de Tecnologia Educacional, 

Tânia Castanho, conferem a 
nova tecnologia
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Clube 9 de Julho apresenta novo 
Salão de Eventos com 4.138 m²
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Réveillon não será realizado,
mas eventos terão prioridade

O Clube 9 de Julho apre-
sentou para a impren-
sa seu novo Salão de 

Eventos na tarde da última 
terça-feira, dia 17. A obra, as-
sinada pelo arquiteto William 
Camargo teve início em me-
ados de agosto de 2012 e foi 
entregue na primeira quinzena 
deste mês. Com uma área total 
de 4.138 metros quadrados, 
o espaço conta com camaro-
te, palco, ar condicionado e 
camarim. A apresentação foi 
realizada pelo presidente do 
Clube, Hélio Roberto Castro, 
o Sanã, o vice-presidente e 
Diretor Social, Roberto Ap-
polinário Alonso, o Beto, e o 
Diretor de Patrimônio e Obras, 
Sérgio Mozela.

Construído com recursos 
próprios e financiamento 
bancário, o novo Salão de 
Eventos do Clube 9 de Julho 
conta com uma área construí-
da de 2.733 metros quadrados 
e uma área total de 4.138 
metros quadrados, que deve 

acomodar em torno de 1,2 mil 
pessoas em eventos gastro-
nômicos e um número quase 
três vezes maior – em torno 
de 2.950 pessoas – quando 
não houver mesas. 

O projeto contempla aces-
so independente para em-
barque e desembarque de 
veículos, amplo salão de 
eventos – com pé-direito de 
oito metros e forro acústico 
estilo Baffles no Fire Classe 
“A” (confeccionado com 
espuma de poliuretano po-
liéster auto extinguível, que 
não propaga fogo) – cama-
rotes com vista panorâmica, 
camarins individualizados, 
american bar, elevador para 
uso de deficientes, amplos 
sanitários e cozinha, bar e 
uma área externa. 

Sanã conta que o projeto 
inicial foi modificado diver-
sas vezes ao longo da cons-
trução. “Este Salão foi ini-
cialmente projetado como um 
galpão. Depois chamamos 
o William para transformá-
-lo em um Salão de Even-
tos”, afirma. “Este Salão foi 

construído para ser objetivo 
e prático. Mas aplicamos 
tantos itens de acabamento 
diferenciados, que no fim 
ficou bem mais bonito do que 
imaginávamos”, completa. 

REUSO
Além do que já estava 

definido no projeto inicial, 
o prédio ganhou um sistema 
hidráulico de captação de 
água pluvial, com reserva 
de 30 mil l i tros,  que já 
está sendo utilizado para 
jardinagem e lavagem de 
áreas externas. Visando um 
melhor aproveitamento da 
luz natural, o projeto inicial 
de sistema de iluminação 
também sofreu algumas 
mudanças.  “Procuramos 
modificar um pouco as áreas 
de luz natural do salão, isso 
para dar mais luminosidade 
durante o dia e também para 
dar maior circulação de ar 
externo, com isso economi-
zamos energia com luzes e 
ar condicionado”, ressalta o 
presidente do Clube.

Com isso, a previsão ini-

cial de custos da obra, que 
girava em torno de R$ 2,7 
milhões para uma área cons-

truída de aproximadamente 
2 mil metros quadrados, 
acabou ganhando mais 733 
metros quadrados. Com o 
acréscimo de itens como ar 
condicionado, acabamento 
acústico, esquadrias de alu-

mínio e vidros temperados, 
além dos equipamentos de 
cozinha e bar, preparação 
para som e iluminação, lus-
tres, entre outros, o custo to-
tal foi de aproximadamente 
R$ 4,7 milhões. 

Sanã revelou que, mesmo 
de Salão novo, o Clube 9 não 
promoverá a sua festa de Ré-
veillon. “Corremos muito com 
a construção do Salão, pois já 
tínhamos compromisso com 
algumas escolas e tínhamos 
que cumpri-la”, lembra. “En-
tão não faremos o Réveillon 
para ganhar um fôlego. Mas 
em 2014 teremos novidades”. 

Beto afirmou que a agen-
da ainda está sendo fechada, 
mas que eventos tradicionais 
como Carnaval, Baile de 
Aniversário, Dia das Crian-
ças, Natal e Réveillon estão 
garantidos e projetos como 
o Almoço Caipira, 9 para 
Dançar e Flash Back serão 
mantidos. “Vamos explorar 
o Salão junto aos Associados 
e também comercialmente. É 

mais uma opção para a cida-
de”, afirma. “Antes não tínha-
mos capacidade para grandes 
bandas. Agora temos”. 

O Salão de Eventos está 
aberto para locação e uma 
tabela de preços já foi defi-
nida. Associados terão preço 
diferenciado. O espaço conta 
ainda com estacionamento. 
“Temos dois estacionamen-
tos. O localizado na Avenida 
Presidente Vargas continuará 
sendo usado pelos associados. 
Temos outro na esquina com 
a Avenida Itororó que pode 
ser locado para terceiros e 
será explorado comercial-
mente, com uma média de 
120 vagas”, revela Sanã. 

O presidente do Clube 
9 comemora. “Derrubamos 
algumas barreiras dentro 

do clube, aquela ideia de 
‘tem que ter dinheiro para 
fazer’. Se você tem a opção 
de buscar recursos, tem que 
correr atrás. E foi o que fize-
mos”, destaca. “A resposta 
do Associado é importante. 
Não aumentaremos a men-
salidade”. Sanã lembra que, 
recentemente, o Conselho do 
Clube aprovou a criação de 
uma Taxa de Investimento, 
que será usado para obras fu-
turas e não tem qualquer rela-
ção com o Salão de Eventos. 

O Clube 9 de Julho conta 
atualmente com mais de 8,5 
mil associados, entre titulares 
e dependentes. “Temos hoje 
2.592 títulos, sendo 2.350 ati-
vos e 2.200 pagantes”, revela 
Sanã. Para saber mais, acesse 
o site www.clube9.com.br. 
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Vale das Laranjeiras inicia o 
projeto Vizinhança Solidária

Green School oferece cuidados do Berçário ao Fundamental

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No último sábado, dia 
14, aconteceu a pri-
meira reunião com 

moradores do Vale das Laran-
jeiras para dar início à implan-
tação do projeto Vizinhança 
Solidária, projeto idealizado 
pela Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, aplicado em 
parceria com a comunidade. 

Durante a reunião, os mora-
dores puderam conhecer deta-
lhes da implantação do projeto 
dentro da área do Vale das La-
ranjeiras, conforme solicitado 
pela moradora Astrid Sekkel, 
que encabeça a aplicação do 
Vizinhança Solidária naquela 
região. O projeto é o mesmo 
aplicado no Jardim Regente, 

onde foram registrados resul-
tados significativos, e também 
em algumas ruas da Vila Suíça, 
além de outras cidades do Es-
tado de São Paulo. 

A Polícia Militar fez uma 
apresentação do projeto, com a 
palestra do Comandante da PM 
de Indaiatuba, Capitão Jesus 
André Alves, que tratou sobre 
os efeitos da ação articulada e a 
importância que o envolvimen-
to de moradores, comerciantes 
e empresários têm na redução 
da criminalidade nos bairros 
que contam com o projeto.

INTERAÇÃO
Segundo o Capitão, quando 

as pessoas de uma comunidade 
interagem e se conhecem, a 
preocupação com os interes-
ses da coletividade aumenta, 

Em 2009 nascia a primeira 
escola bilíngue com enfoque am-
biental de Indaiatuba, um projeto 
inovador, que foi acolhido por 
um grupo de pais interessados 
num projeto diferenciado de 
Educação Infantil. A partir daí, 
foi crescendo. Em 2013 a escola 
deu dois passos  importantes: a 
decisão de continuar com seus 
primeiros alunos e abrir o En-
sino Fundamental e de acolher 
os novos irmãos dos alunos 
maiores e abrir o Berçário.

O aluno matriculado no Ensi-
no Fundamental entra na escola 
às 7h30 e segue em atividade 
na matriz curricular brasileira 
pela manhã, além das aulas de 

música, educação física, artes 
e Filosofia ao longo da sema-
na. Almoçam na escola com a 
professora de inglês, quando 
começa a matriz bilíngue, até às 
15h30. Os alunos ainda podem 
ficar no integral até às 17h30 ou 
participar de aulas extras como 
Yoga, iniciação esportiva e ini-
ciação musical (flauta).

“Na época da implantação do 
Fundamental, discutimos com os 
pais e ficou decidido que seria 
importante manter o bilinguis-
mo, não como opção, mas como 
parte curricular, por isso, somos 
semi-integral. Os resultados fo-
ram muito positivos neste ano, 
o tempo deles na escola é com 

qualidade e conteúdo”, conta 
a diretora Alessandra Lucena. 
O berçário começou em 2013 
dentro da escola e em poucos 
meses ganhou uma casinha 
separada, reformada para as 
necessidades dos bebês. 

A rotina é elaborada de for-
ma a estimulá-los sem cansaço, 
mas com atividades lúdicas. 
Os bebês são recebidos e após 
os cuidados de rotina, a pro-
fessora começa uma roda de 
conversa apropriada à idade 
promovendo a interação entre 
eles. Em seguida, tem o banho 
de sol, o “lanchinho” a base de 
frutas, leite, amamentação ou 
conforme a orientação da mãe.

O dia segue com atividades 
de estímulo visual, sensorial 
e musicalização, “relax time” 
(musica instrumental), hora 
de dormir, contação de his-
tórias e brincadeiras antes da 
saída e a massagem Shantala, 
sempre que possível. “Todos 
os trabalhos e brincadeiras na 
Green School tem objetivo, o 
bebê Green inicia sua formação 
em uma escola que tem uma 
concepção ecológica, desde 
pequeno aprende a respeitar 
a natureza e seus limites, bem 
como os animais conhecendo 
suas necessidades e impor-
tância para o meio”, conta a 
pedagoga Maria Helena. 

inclusive com questões de 
segurança pública, criando um 
sentimento de reciprocidade de 
obrigações e interesses, tanto 
entre os cidadãos como entre 
os órgãos de segurança. 

A reunião contou ainda 
com a presença de Antonio 
Devanir Leite Junior, morador 
do Jardim Regente, que falou 
sobre a implantação do projeto 
naquele bairro, que foi o pio-
neiro em Indaiatuba. Marca-
ram presença ainda o vereador 
Maurício Baroni (PMDB), que 
vem acompanhando e auxilian-
do na implantação do projeto 
nos bairros onde é necessário 
a ajuda do Poder Público, 
além do Subinspetor Vilalva, 
representando a Guarda Mu-
nicipal, que também participa 
ativamente do projeto.

Astrid Sekkel, moradora do bairro, 
encabeça a aplicação do projeto, 

após ter sido assaltada e feita refém
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Nishi Hair se defende de acusação
e apresenta relatório do caso
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Depois de ser exposta 
em rede nacional no 
programa Fantástico, 

da Rede Globo, a Nishi Hair 
mais uma vez reuniu a impren-
sa para apresentar sua defesa 
junto ao caso envolvendo a 
cliente Lígia Maria Chicone 
Custódio, que alega ter sido 
prejudicada por um tratamen-
to estético feito pelo salão. A 
coletiva contou com a presença 
dos proprietários da Nishi Hair 
e o advogado da empresa, Die-
go Reginaldo Oliveira Leite.

Segundo relatório entregue 
ao jornal Mais Expressão, 
Lígia compareceu nas depen-
dências da Nishi Hair no dia 
3 de agosto deste ano, ocasião 
em que contratou os seguintes 
serviços, aplicado com produ-
tos da marca L’Oreal: luzes, 
coloração, corte de cabelo, 
hidratação e também design 
de sobrancelhas. No final, 
Lígia pagou R$ 515 pelos 
serviços e postou em redes 
sociais que ficou satisfeita 
com os resultados obtidos.

Cinco dias depois, Lígia 
retornou ao salão para realizar 
a aplicação da técnica conheci-
da como Mega Hair e adquiriu 
uma série de produtos. Soman-
do-se os serviços e os produtos 
adquiridos, o valor cobrado foi 
de R$ 3.000. Ainda segundo 

o relatório, na ocasião da con-
clusão dos trabalhos, Lígia se 
deixou fotografar com o ‘novo 
visual’, manifestando a todos 
ali presentes sua total satisfa-
ção com o resultado obtido.

Segundo a Nishi Hair, Lígia 
não efetuou o pagamento. Na 
ocasião, no dia 10 de agosto, 
ela teria simulado junto a uma 

funcionária do salão a transfe-
rência eletrônica de dinheiro 
(TED) no valor corresponden-
te, mas o referido montante 
jamais foi creditado na conta 
corrente da Nishi Hair. 

“No dia 10 de agosto, a 
Nishi Hair tentou o conta-
to com Lígia para noticiar 
o não ingresso da quantia 

de R$3.000 em sua conta 
corrente, bem como para 
solicitar o pagamento de 
tal valor. Nos contatos que 
foram efetuados, Lígia se 
comprometeu a pagar o valor 
em breve, o que não ocorreu 
até a presente data”, afirma o 
advogado da Nishi Hair, Die-
go Reginaldo Oliveira Leite.

ERROS
Entretanto, no dia 1° de se-

tembro, Lígia encaminhou um e-
-mail para a Nishi Hair, notician-
do o erro nos serviços prestados 
no dia 3 de agosto e solicitando 
a devolução do dinheiro pago 
no prazo de 24 horas, sob pena 
de ingressar com ação judicial 
devido ao serviço realizado.

“Desde o momento em 
que soube dos fatos, 28 
dias após o procedimento 
realizado no cabelo no qual 
Lígia alegou problemas, a 
Nishi Hair disponibilizou 
uma equipe técnica para 
apuração e se necessário, 
solucionar a situação, tendo 
em vista que nossos profis-
sionais são capacitados para 
todo e quaisquer procedi-
mentos disponibilizados em 
nossa empresa”, destacou a 
assessoria de imprensa da 
Nishi Hair.

“Em momento algum, 
Lígia se dispôs a apurar o 
ocorrido como proposto pela 
Nishi Hair. Nenhum dos 
laudos médicos que Lígia 
diz possuir foi exibido, nem 
a amostra do cabelo danifi-
cado”, revela o advogado. 
Segundo o relatório, espe-
cialistas afirmam que é tecni-
camente impossível um pro-
cedimento químico (luzes)  
causar essa reação em uma 
pessoa quase 30 dias depois.

Em comunicado, a “Nishi 
Hair agradece o apoio que 
tem recebido de todos os seus 
clientes e amigos, aproveitan-
do ainda, para informar que 
prioriza o profissionalismo e 
a qualidade no atendimento 
e serviços, mas que também 
preza pela amizade com cada 
cliente, pois sabe valorizar a 
pessoa como ser humano”. 

Advogado da empresa explica detalhes do caso, que ganhou repercussão nacional na última semana, após quadro exibido no 'Fantástico', da Rede Globo
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Teste para Aids por fluido oral 
será ofertado pelo SUS em 2014

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Um novo teste rá-
pido de Aids, re-
alizado por fluido 

oral, estará disponível no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) a partir de março de 
2014. O resultado sai em 
até 30 minutos. A portaria 
que normatiza a medida foi 
publicada na quarta-feira, 
dia 18, pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde do 
Ministér io da Saúde.  O 
novo diagnóstico será ofer-
tado para a população em 
todas as campanhas do Fi-
que Sabendo, nos serviços 
do SUS que atendem as po-
pulações vulneráveis e nas 
farmácias da rede pública, 
a partir do segundo semes-
tre do próximo ano. Testes 
com essa metodologia, que 
possuírem registro na An-
visa, também poderão ser 
vendidos em farmácias da 
rede privada.

Inic ia lmente ,  o  tes te 
com fluido oral será utili-
zado por 40 ONG parceiras 
do Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais, 
do Ministério da Saúde, 
que atuam em 21 estados e 
no Distrito Federal. Terão 
prioridade ao novo méto-
do, durante esta fase inicial 
- prevista para iniciar em 
março do próximo ano - as 
populações prioritárias que 
apresentam maior vulne-

rabilidade à infecção pelo 
HIV (homens que fazem 
sexo com homens, gays, 
profissionais do sexo, tra-
vestis, transexuais, pessoas 
que usam drogas, pessoas 
privadas de liberdade e em 
situação de rua).

“Em um segundo mo-
mento, o diagnóstico es-
tará disponível para todas 
as pessoas que quiserem 
realizá-lo, inclusive como 
autoexame. A sua grande 
vantagem é a segurança e 
a confiabilidade, além de 
não necessitar de infraes-
trutura laboratorial”, ex-
plica o ministro da Saúde 
Alexandre Padilha.  

Na apresentação dis-
pon íve l  nas  f a rmác ias , 
os testes terão uma bula 
explicativa com informa-
ções detalhada do passo 
a passo para a sua rea-
lização; orientação para 
procurar serviço de saúde, 
se der positivo; e o núme-
ro de telefone disponível 
para responder dúvidas. 
“As pessoas que, eventu-
almente, não se sintam à 
vontade para ir a um centro 
de saúde ou num laborató-
rio, poderão fazer o teste 
com privacidade, em sua 
própria casa, no horário e 
da forma que quiserem”, 
ressaltou o ministro.

O kit para a realização 
do teste está sendo pro-
duzido pelo laboratório 
Bio-Manguinhos/Fiocruz e 
contém uma haste coletora 

descartável (swab) - de uso 
único - para obtenção de 
fluido oral; um frasco com 
solução, no qual é coloca-
da a haste coletora após a 
obtenção da amostra; um 
frasco com o tampão de 
corrida de reação; um su-
porte plástico de teste, em 
que é ocorrerá a reação e 
a revelação do resultado.

Como pré-requisto para 
fazer o diagnóstico oral, 
é necessário que, nos 30 
minutos antes,  a pessoa 
evite ingerir alimento ou 
bebida, fume ou inale qual-
quer substância, escove os 

dentes e use antisséptico 
bucal .  Também se deve 
retirar o batom e evitar 
realizar atividade oral que 
deixe resíduo.  O fluido 
do teste oral  é extraído 
da gengiva e o começo da 
mucosa da bochecha com o 
auxílio da haste coletora. O 
resultado sai em até 30 mi-
nutos. Quando surge uma 
linha vermelha, significa 
que não é reagente. Caso 
apareçam duas linhas ver-
melhas, indica que naque-
la amostra há anticorpos 
anti-HIV, ou seja, o teste 
é positivo.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que a vantagem da nova 
técnica é não necessitar de infraestrutura laboratorial, além de toda a 
segurança e confiabilidade necessárias para um diagnóstico preciso

TÂNIA REGO/AGÊNCIA BRASIL
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Decisão

Clube 9 de Julho se destaca no 
1º Aberto de Tênis de Duplas
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Franck Caldeira vence prova dos
10k na Corrida Cidade de Indaiatuba

Alguns dos maiores cor-
redores brasileiros su-
biram ao pódio na 19ª 

Corrida Cidade de Indaiatuba, 
promovida pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes no último 
domingo, dia 15. Milhares de 
pessoas prestigiaram a prova, 
que marca o aniversário da 
cidade, participando da corrida 
de 10km e 5km e da caminhada 
de 5km. Franck Caldeira, me-
dalha de ouro nos Jogos Pan-
-Americanos do Rio de Janeiro 
em 2007, conquistou o primeiro 
lugar na corrida de 10km, segui-
do por Joilson Bernardo da Silva 
e Silvano Lima Pinto. 

No feminino 10km, outra 
vitória da atleta de elite Bea-
triz Nascimento, detentora de 
vários títulos nacionais e re-
gionais. Em 2º ficou Giovanna 
Martins, seguida por Hosana 
Lucena Pereira. Nos 5km, 
subiram ao pódio no masculi-
no Tiago Sampaio, Silas dos 
Santos Fherrer e Mateis Santos, 
e no feminino Maria Cecília 
Teixeira, Daniela Barbosa e 
Vivian Borghezani de Almeida. 
Roberta Melo e Oraldo Romu-
aldo da Silva garantiram o prê-
mio de indaiatubanos residentes 
melhores colocados na disputa.

Os prêmios foram entregues 
pelo prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB), pelo superintendente 
do Saae, Nilson Gaspar, e pelos 

diretores da SEW, Alexandre 
Reis, Iran Freitas e Celso Fon-
seca. Marcaram presença o se-
cretário de Esportes, Humberto 
Panzetti, o secretário Geral do 
município, Samir Maurício 
de Andrade, e dos vereadores 
Maurício Baroni e Célio Massao 
Kanesaki. Outra foi a presença 
da ex-jogadora de vôlei Virna 
Dias, Embaixadora do Esporte 
em projeto do Banco do Brasil. 

“A participação massiva de 
atletas de renome nacional e da 
população em geral demonstra 
que a corrida já se tornou um 
dos principais eventos esporti-
vos do país”, destaca Humber-
to Panzetti. “Foi uma grande 

festa, com representantes de 
quatro estados e mais de 40 
municípios”, completa.

Os vencedores receberam 
troféus e premiação em di-
nheiro. O primeiro lugar levou 
R$ 2.000, o segundo colocado 
ficou com R$ 1.400 e o terceiro 
ganhou R$ 800.  Foram entre-
gues ainda prêmios em dinheiro 
para o indaiatubano (natural ou 
residente) melhor colocado. 
Todos os inscritos receberam 
kit atleta, composto por ca-
miseta 100% poliamida, chip 
descartável (para os corredores) 
e número de peito, além de 
contar com pontos de hidrata-
ção no percurso. Os resultados 

completos estão disponíveis no 
site www.e2x.com.br. 

A 19ª Corrida Cidade de 
Indaiatuba é homologada pela 
Federação Paulista de Atletismo 
e contou com a SEW Eurodrive 
como patrocinadora máster e da 
Toyota como patrocinadora, com 
apoio do Saae. O evento teve 
ainda o suporte da Guarda Muni-
cipal, Polícia Militar, Demutran 
e Secretaria Municipal de Saúde. 

RESULTADOS
10KM MASCULINO
1º lugar – Franck Caldeira de 
Almeida – 30’34”
2º lugar – Joilson Bernardo da 
Silva – 30’47”

3º lugar – Silvano Lima Pinto 
– 30’52”
4º lugar – Antonio Pedro da 
Silva Sales – 30’57”
5º lugar – Celso Ficagna – 
32’12”
10KM FEMININO
1º lugar – Beatriz Nascimento 
– 37’41”
2º lugar – Giovanna Martins – 
38’43”
3º lugar – Hosana Nascimento 
Pereira – 42’44”
4º lugar – Adriana Vital da Silva 
– 44’27”
5º lugar – Maria da Silva Sales 
– 45’43”
5KM MASCULINO
1º lugar – Tiago Sampaio – 18”

2º lugar – Silas Paulino dos 
Santos – 18’27”
3º lugar – Mateis Santos de 
Jesus – 18’42”
4º lugar – Edson Bernardo – 
19’24”
5º lugar – Ricardo Pedro – 
19’37”
5KM FEMININO
1º lugar – Maria Cecília Teixeira 
– 24’20”
2º lugar – Daniela Barbosa – 
24’45”
3º lugar – Vivian Borghezani de 
Almeida – 25’25”
4º lugar – Lidiana Molina – 
25’57”
5º lugar – Daniela da Silva Oli-
veira – 25’58”

Pódio da corrida masculina de 10 quilômetros; prêmios foram entregues pelo prefeito Reinaldo Nogueira (PMDB)

FOTO: ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

Terminou no último domin-
go, dia 15, o 1º Aberto de Tênis 
de Duplas Grupo Marquinhos/
Clube 9, que contou com parti-
cipação de jogadores de Indaia-
tuba e região, dividido em duas 
categorias: Dupla A e Dupla 
B. A final na categoria A ficou 
entre a dupla Pérsio Camar-
go/Maurici Valasco e Kauai 
Pinheiro/Henrique Schmidt 
(Clube 9), sendo que a segunda 
dupla venceu a competição por 
2 sets a 0. Já na categoria B, as 
duplas participantes da final 
foram Emerson Barbosa/Ale-

xandre Zibordi contra Renan 
Ambiel/Gabriel Genari (Clube 
9), e quem garantiu vitória por 
2 sets a 1 foi a dupla Emerson/
Alexandre. 

As duas duplas campeãs le-
varam para casa um troféu e um 
prêmio de R$ 200 em dinheiro. 
Já os vice-campeões, que tam-
bém receberam troféus, arre-
mataram R$ 100 em dinheiro. 
O Aberto de Tênis foi realizado 
pelo Clube 9 de Julho com pa-
trocínio do Grupo Marquinhos 
Auto Escola, Despachante e 
Corretora de Seguros.

Mais Expressão
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Campeonato Brasileiro Juvenil e Sevens 
de Rugby acontecem no fim de semana

FOTOJUMP/CBRU

Indaiatuba sediará nos pró-
ximos dias 20 a 22 de de-
zembro dois dos principais 

campeonatos de rugby do país, 
promovidos pela Confedera-
ção Brasileira de Rugby, com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Esportes e do Sesi. Hoje, 
dia 20, acontece o Campeonato 
Brasileiro de Rugby Juvenil 
“Copa Cultura Inglesa”, e no 
sábado e domingo, dias 21 e 
22, das 9h às 19h, é a vez do 
Campeonato Brasileiro de 
Sevens (BR Sevens), com 
jogos no Centro Esportivo 
Rêmulo Zoppi e no Sesi. A 
entrada é franca. 

O município será represen-
tado pelas equipes do Indaia-
tuba Rugby Clube – Tornados 
e os jogos finais do BR Sevens 
terão transmissão ao vivo pelo 
canal SporTV. O torneio tam-
bém dá direito a Bolsa Atleta 
para os três primeiros classi-
ficados, tanto no masculino 
quanto no feminino. 

“É uma grande satisfação 
para nós poder sediar a dispu-
ta de competições relevantes 
no rugby, ajudando a conso-
lidar a modalidade em Indaia-
tuba e região”, diz o secre-
tário municipal de Esportes 
Humberto Panzetti. “Além do 
apoio ao Tornados, em 2013 
o rugby passou a fazer parte 
das 22 modalidades que po-

dem ser praticadas gratuita-
mente no nosso programa de 
caráter educacional Esporte 
Cidadão-Pria, direcionado 
a crianças de 6 a 17 anos”, 
conta. Mais informações pelo 
telefone (19) 3825-6270.

Panzetti lembra que o tra-
balho já está rendendo frutos. 
“Tivemos ainda a alegria de 
ter dois jogadores do Torna-
dos escalados para a Seleção 
Brasileira de Rugby M19 
em 2014, Marcelo Ramalho 
Júnior e Pedro Vinícius Be-
din. É importante termos o 
exemplo destes atletas locais, 
que estão de parabéns, no 
desenvolvimento de sua car-
reira esportiva, transmitindo 
à criançada valores como 

determinação e atuação ética 
para o sucesso”, completa. 

“Nosso objetivo é transfor-
mar Indaiatuba em um polo 
de desenvolvimento do rugby 
no interior de São Paulo”, 
acrescenta o vice-presidente 
do Tornados, Marcelo Amato. 
“O rugby em Indaiatuba co-
meçou há seis anos, em 2007, 
com um grupo de amigos que 
se reuniu e decidiu praticá-lo. 
A Prefeitura abraçou a causa 
do esporte e tem nos apoiado 
todos esses anos. No caso do 
Sesi, com a introdução do 
Projeto Try Rugby, tais even-
tos também engrandecem as 
suas atividades. Quanto mais 
nós fomentarmos o rugby em 
Indaiatuba, melhor”, finaliza.

COPA
O Campeonato Brasilei-

ro de Rugby Juvenil “Copa 
Cultura Inglesa” é consi-
derado o maior torneio de 
base de rugby no Brasil e 
nesta edição trará partidas 
entre seleções estaduais nas 
categorias Masculino M17 
(17 e 16 anos) e M19 (19 e 
18 anos), e Feminino M18 
(16 a 18 anos). 

Serão três equipes de São 
Paulo, uma de Minas Gerais, 
uma do Rio de Janeiro, uma 
de Santa Catarina, uma do 

Paraná e mais uma do Rio 
Grande do Sul disputando o 
torneio na modalidade olím-
pica de Sevens, que retorna 
nos Jogos do Rio em 2016. A 
realização é da Confederação 
Brasileira de Rugby, com 
patrocínio máster da Cultura 
Inglesa e apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Sesi.

O BR Sevens é o principal 
torneio nacional da modalida-
de de Rugby Sevens, e conta 
com representantes das cinco 
regiões do Brasil. Rugby Se-
vens é uma variante do rugby 

sancionada pelo Conselho 
Internacional de Rugby (IRB), 
onde as equipes jogam com 
apenas sete jogadores em cada 
time e em dois tempos de sete 
minutos cada. 

Serão 20 equipes dispu-
tando o masculino e 16 o 
feminino. Na categoria femi-
nina, as oito equipes melhor 
colocadas no BR Sevens se 
classificarão automatica-
mente como equipes “fixas” 
no Circuito Brasileiro Fe-
minino de Rugby Sevens, o 
Super Sevens, de 2014. 

Indaiatuba receberá dois importantes torneios neste final de semana, 
com o intuito de ampliar a prática do rugby na cidade e em toda a região
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Oficina de Desenho 
abre suas inscrições  

no dia 6 de janeiro
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Jorge & Mateus abrem Faici 2014,  
que acontece de 7 a 14 de agosto

O ano de 2013 nem 
terminou, mas a Faici 
(Feira Agropecuária, 

Industrial e Comercial de In-
daiatuba) já revela a primeira 
atração para 2014. O anúncio 
é resultado da interação entre 
a Cia. Azul e o público, que 
pediu e foi atendido: Jorge & 
Mateus abrem a Faici 2014.  
O evento acontece de 7 a 17 
de agosto e conta com orga-
nização da Cia. Azul, em par-
ceria com o Clube 
do Boi, e apoio 
da Brahma e 
Unepxmil. 

O presiden-
te da Faici, José 
Marques Bar-

bosa, fala sobre a escolha. 
“Recebemos muitos pedidos 
durante a Faici 2013 e ao longo 
do ano através do Facebook 
e Twitter”, revela. “Por isso, 
resolvemos agradecer o cari-
nho do público e anunciar que 
Jorge & Mateus abrem a Faici 
2014 no dia 7 de agosto”. 

Mas as novidades não pa-
ram aqui. “Estamos negociando 
com grandes artistas, bandas 
e duplas e teremos novidades 
em breve. Todos os pedidos 
que recebemos são levados em 
consideração e vamos procurar 
trazer o que há de melhor 
para Indaiatuba”, enfatiza. 

“Anunciaremos novas 
atrações nas próximas 

semanas”.
Contudo, as ino-

vações da Faici 2014 

não se limitarão ao palco. 
“Aprendemos muito nestes 
dois últimos anos e estamos nos 
esforçando”, afirma Barbosa. 
Nos próximos dias, a Cia. Azul 
lançará a venda de cotas de 
patrocínio para a Faici 2014. 
“Agradecemos a todos que 
nos apoiaram durante a Faici 
2013. Estas empresas terão 
prioridade e esperamos que 
continuem conosco”, observa. 
“Na sequência, buscaremos no-
vos patrocinadores que querem 
levar sua marca para milhares 

de pessoas em Indaiatuba e 
toda a região”. 

A DUPLA
Foi através de 

um amigo em co-
mum, em 2005, que 

eles se encontraram. 
Jorge era estudante 

de Direito e par-
ticipava de 

fest ivais 
de músi-
ca. Ma-

teus, estudante de Agronomia, 
também se apresentava em 
festas e festivais. Depois de 
cantarem juntos em um chur-
rasco de amigos, decidiram 
formar a dupla. A primeira 
apresentação aconteceria em 
26 de maio de 2005, em uma 
boate em Itumbiara, Goiás, 
para um público universitário. 

Após o primeiro show, 
Jorge & Mateus resolveram 
gravar um CD independente, 
na garagem da casa de Mateus, 
com algumas composições 
próprias e novas roupagens de 
clássicos. O repertório agra-
dou e a agenda de apresenta-
ções aumentou. O estouro veio 
em 2007, com o lançamento 
do CD e DVD ‘Ao Vivo 
em Goiânia’, pela gravadora 
Universal Music. Entre os su-
cessos estavam ‘Pode Chorar’ 
e ‘De Tanto Te Querer’. 

Agora a dupla se prepara 
para o lançamento do novo CD 
e DVD ‘Live in London – At 

the Royal 
Albert Hall’, 

gravado em Londres, com 
canções do álbum ‘A Hora é 

Agora – Ao Vivo em Jurerê’. 
O novo trabalho traz ainda su-
cessos como ‘Voa Beija Flor’, 
‘Amo Noite e Dia’ e ‘Aí Já 
Era’, além de inéditas.

Começo no dia 6 de janei-
ro as inscrições para a Oficina 
de Desenho da Fundação Pró-
-Memória, ministrada pelo 
cartunista Moacir Torres, 
criador da Turma do Gabi. As 
inscrições seguem até o dia 31 
na Biblioteca Rui Barbosa, 
que fica na Rua Osvaldo Cruz, 
1015, Cidade Nova. 

Para se inscrever, o candi-
dato deverá ter de 9 a 13 anos 
completo. No ato da inscrição, 
os interessados deverão apre-

sentar documentos pessoais e 
um comprovante de residência.  
O cartunista e professor Moacir 
Torres, ensina passo a passo, a 
arte do desenho infantil. 

As aulas terão início dia 
6 de Fevereiro e terão duas 
turmas, na parte da manhã, 
das 9h30 às 10h30, e à tar-
de, das 14h00 às 15h00. As 
inscrições devem ser feitas 
na secretaria da Biblioteca. 
Para mais informações, ligar 
para (19) 3834-6319.

Moacir Torres com alunos do curso ministrado em 2013; inscrições vão 
até o dia 31 e os interessados devem procurar a Biblioteca Rui Barbosa

Mais Expressão
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Ampliação das Oficinas e diálogo
foram destaques da Cultura em 2013

ADRIANA PANZINI – SCS/PMI
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Esgotados os convites 
para o Réveillon do 
Indaiatuba Clube

Em 2013, a Secretaria 
da Cultura se esforçou 
para ampliar o atendi-

mento das oficinas culturais 
gratuitas. Atualmente, são 
26 cursos permanentes, com 
inscrições a cada início de se-
mestre, e que reúnem mais de 
2.500 alunos de várias faixas 
etárias, inclusive da Terceira 
Idade. As aulas acontecem 
em diversos horários e dias 
da semana, em polos culturais 
espalhados por toda a cidade. 

Com o início das operações 
do Novo Centro Cultural Jar-
dim Morada do Sol no começo 
deste ano, a demanda existente 
na região por atividades cultu-
rais começou a ser atendida. 
Atualmente, o local recebe qua-
se 700 alunos todos os meses. 
“Quando colocamos a pessoa 
em contato com a arte, ela se 
descobre, se expressa e adquire 
valores que levará para todas 
as áreas da sua vida”, destaca a 
secretária municipal de Cultu-
ra, Erika Hayashi Kikuti. “Por 
meio dela, conseguimos abrir 
novos horizontes, inclusive 
para crianças e jovens em es-
tado de vulnerabilidade social. 
São estes os motivos que nos 
levam a priorizar as oficinas 
e atuar para ampliar cada vez 
mais o atendimento à popula-

ção, com atividades descentra-
lizadas em polos instalados em 
toda a cidade”, diz. 

Entre as modalidades ofe-
recidas estão ballet, coral, de-
senho, pintura, teatro e violão. 
Ao final de cada ano, oficinas 
como dança, teatro e música 
realizam apresentações abertas 
ao público. Cerca de 700 pes-
soas participaram ainda dos 
workshops gratuitos de curta 
duração promovidos pela Cul-
tura ao longo do ano, engloban-
do temas como Escrita Criativa, 
Poética Musical, Criação de 
Histórias e Personagens, Cria-
ção de Crônicas e Formatação e 

Produção de Projetos Culturais.
A Secretaria se empenhou 

ainda em ouvir a sociedade 
e a classe artística local, com 
o intuito de agregar ideias e 
aperfeiçoar a gestão cultural 
no município. Foram realizadas 
duas reuniões abertas à popula-
ção onde a equipe se colocou 
à disposição para registrar as 
sugestões, esclarecer dúvidas 
e receber críticas construti-
vas. “Também falamos sobre 
o que temos planejado para 
a Secretaria de Cultura nos 
próximos anos, no intuito de 
chegar ao melhor resultado 
para a cidade”, explica Erika. 

“Reforçamos que estamos sem-
pre abertos à análise de novos 
projetos que sejam de interesse 
da comunidade”.

Os encontros tiveram ainda 
caráter preparatório para a 2ª 
Conferência Municipal de Cul-
tura, organizada pela Secretaria 
em agosto para debater e apro-
var propostas para a política 
cultural de Indaiatuba dentro 
de quatro eixos temáticos: 
Implementação do Sistema 
Nacional de Cultura, Produ-
ção Simbólica e Diversidade 
Cultural, Cidadania e Direitos 
Culturais e Cultura como De-
senvolvimento Sustentável. 

As propostas validadas 
foram levadas pelos delegados 
eleitos à Conferência Estadual, 
em setembro, compondo pos-
teriormente o conteúdo debati-
do na 3ª Conferência Nacional 
de Cultura, que aconteceu 
em novembro em Brasília. 
“Durante todo este processo, 
tivemos contribuições muito 
relevantes, sugestões que já 
colocamos em prática e ideias 
que avaliamos durante o pla-
nejamento para 2014”, conta a 
Secretária. “Em complemento, 
manteremos os fóruns de de-
bates de forma regular, pois 
ainda existem várias questões 
complexas e cuja necessidade 
de avaliação não se encerra 
nas atividades da conferência”.

ATRAÇÕES
Investimentos em festivais, 

espetáculos, exposições, sa-
raus e debates também foram 
destaque, totalizando mais 
de 240 eventos com entrada 
franca. Algumas iniciativas se 
tornaram tradição, como o Fes-
tival de Rock, cuja final incluiu 
show do cantor Nasi e Banda, 
o Festival de MPB, com es-
petáculo de Sandra de Sá, o 
21º Maio Musical, com apre-
sentação de Ivan Lins, além 
dos projetos Tardes do Rock, 
Feira de Troca de Livros, 
Manhã Musical, Setembro 
em Dança, Outubro Literário 
e Novembro em Cena. 

Pela sexta vez consecutiva 
a cidade esteve entre as sele-
cionadas para receber a Virada 
Cultural, criada pelo Governo 
do Estado. A programação, a 
cargo da Secretaria de Estado 
da Cultura, envolve de artistas 
reconhecidos a manifestações 
populares e espetáculos regio-
nais. Em 2013, o município re-
cebeu nomes como Au Revoir 
Simone e Raimundos, entre ou-
tros. “As atrações foram muito 
elogiadas pela população, as-
sim como os grupos locais”, 
destaca Erika. Estimativas do 
Estado indicaram um público 
de 53 mil pessoas na Virada 
Cultural em Indaiatuba.

No primeiro semestre, o 
município sediou pela primei-
ra vez o Caminhos da Leitura, 
com entrada franca, na Praça 
da Matriz e no auditório do 
Colégio Candelária. Crian-
ças, jovens e adultos tiveram 
a oportunidade de se divertir 
em atividades ligadas a litera-
tura, como oficinas, debates, 
cinema ao ar livre e atrações 
infantis, além de adquirir obras 
em uma feira de livros a preços 
acessíveis. O projeto foi ide-
alizado pela Infinito Cultural 
e é apresentado pelo Minis-
tério da Cultura, Fundação 
Biblioteca Nacional (FBN) 
e pela Associação Brasileira 
de Difusão do Livro (ABDL), 
integrando o Circuito Nacio-
nal de Feiras do Livro.

A grande procura de as-
sociados e convidados para 
participar da festa da virada 
de ano promovida pelo In-
daiatuba Clube fez com que 
se esgotassem os convites 
para o “Réveillon Verde e 
Amarelo” 2014. Os últimos 
convites foram vendidos na 
segunda-feira, dia 16.

Por isso, a Diretoria So-
cial do IC informa a asso-
ciados e demais interessados 
que não possui qualquer ou-
tro local de vendas e reforça 
o pedido para que os ingres-
sos não sejam adquiridos das 
mãos de cambistas.

Para o diretor social do 
Indaiatuba Clube Paulo Ro-
berto Ortelani, o fato de to-
dos os ingressos terem sido 
vendidos 16 dias antes da 
virada do ano mostra a qua-
lidade dos eventos realizados 
pelo Clube. “O Réveillon é 
uma das nossas festas mais 
tradicionais, e sempre tra-

balhamos para proporcionar 
aos nosso associados e con-
vidados uma virada de ano 
marcante, com uma festa 
muito bonita e repleta de 
energia positiva”, afirma. “O 
fato de os ingressos terem se 
esgotados com tanta antece-
dência mostra que o nosso 
público confia na qualidade 
dos eventos realizados pelo 
Indaiatuba Clube”.

A virada de ano no In-
daiatuba Clube terá início às 
22 horas no Salão Social, que 
contará com decoração de 
Vladimir Seneme e animação 
da banda Sexta Dimensão. A 
tradicional ceia de Ano Novo 
inclui mesa de frios, saladas, 
pratos quentes, sobremesas 
e bebidas, servidos pelo Bu-
ffet Restaurante Verona. A 
queima de fogos que marca 
a chegada de 2014 também 
está confirmada. O Indaiatu-
ba Clube fica na Rua Doutor 
Oswaldo Cruz, 40.

Virada do ano no Salão Social do Indaiatuba Clube contará com decora-
ção de Vladimir Seneme e animação da banda Sexta Dimensão

O projeto Caminhos da Leitura esteve na cidade pela primeira vez e recebeu um grande público, com entrada franca
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Skala Center sorteia moto zero 
quilômetro no mês de aniversário
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Completando 13 anos 
de mercado, a Ska-
la Center  celebra 

junto aos seus clientes e 
amigos com a promoção 
Primavera-Verão 2013. Nas 

compras acima de R$ 50, 
todos ganham um cupom 
para concorrer a uma moto 
zero quilômetro. 

Conhecida como a loja 
da família brasileira, a Skala 
Center está sempre inovando 
em seus produtos, trazendo 
qualidade e profissionais ca-

pacitados para melhor aten-
der seus clientes, com uma 
grande variedade de produtos 
das linhas masculina, femini-
na, adulto, infantil, juvenil e 
tamanho especial.

Seguindo as tendências da 
moda, a Skala Center procura 
trazer aos seus clientes vários 

modelos de roupas que reú-
nem elegância, sofisticação 
e qualidade. Pensando em 
cada estilo, a empresa bus-
ca transmitir o conforto de 
suas peças em seus clientes. 
“Nossa meta é satisfazer os 
clientes com nossos produtos. 
Ficamos muito gratos quando 

os clientes saem da nossa loja 
felizes com a compra”, diz a 
gerente Neusa Nunes Flores.

Prezando pelo bem estar 
e fidelização do cliente, a 
Skala investe em tendên-
cias da moda, priorizando o 
conforto de suas peças para 
o estilo de cada cliente. “O 

relacionamento com nossos 
clientes é de extremo res-
peito, buscamos atender da 
melhor maneira possível e 
com isso acabam virando 
nossos amigos”, conclui, 
convidando todo mundo a 
conhecer as novidades da 
loja em seu aniversário.

FOTOS: JME
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Dois criminosos são flagrados 
praticando ‘saidinha de banco’

FOTOS: JME

Menores infratores

Morte na rodovia

Esmola

Adolescentes de 15 e 16 
anos são detidos com droga 

e pilotando motocicleta

Acidente na SP-75 
faz mais uma vítima

Rapaz pede “uns trocados”
e rouba celular de vítima

Graças ao sistema de 
monitoramento de ve-
ículos, uma saidinha 

de banco foi evitada na tarde 
desta quarta-feira, dia 18, no 
banco Itaú, localizado na Ave-
nida Presidente Vargas.

Três indivíduos, de São Pau-
lo, vinham cometendo roubos 
na cidade utilizando um carro e 
uma moto, que foram registados 
na central de monitoramento. 
Após o rastreamento dos veícu-
los, a guarnição da Romi (Ron-

Dois adolescentes foram 
detidos na tarde de domingo, 
dia 15, na Rua José Amstal-
dem, Vila Almeida; M. A. 
C. N., 15 anos, foi flagrado 
com maconha para consumo 
próprio e D. S. G., 16 anos, 
pilotava uma motocicleta.

Os menores de idade esta-
vam juntos, na moto, e na che-
gada da viatura da Polícia Militar 
se assustaram e fugiram, sendo 
parados logo mais a frente. Com 
eles foram localizados R$ 600, 

que segundo M. era proveniente 
de tráfico de drogas, cometido 
em Minas Gerais, e um papelote 
de maconha. Já D. alegou ter 
adquirido a motocicleta de uma 
maneira informal, de um indiví-
duo de apelido Duque. 

A droga, a motocicleta e 
o dinheiro foram apreendi-
dos e os adolescentes foram 
liberados, mediante Termo 
de Compromisso e Respon-
sabilidade do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Na noite de domingo, dia 15, 
mais um acidente fatal aconte-
ceu na Rodovia SP-75, altura 
do Jardim Oliveira Camargo. 
O veículo conduzido por Jorge 
Francisco Pereira, 33 anos, 
colidiu frontalmente com outro 
veículo, conduzido por Maria 

Salete de Camargo, 56 anos.
Segundo informações, Jorge 

perdeu o controle, atravessou o 
canteiro central e invadiu a pista 
contrária, onde Maria estava, em 
direção a Salto. A colisão foi ine-
vitável, Maria sofreu ferimentos 
graves e Jorge veio a óbito.

Na noite de sexta-feira, dia 
dia 13, o jovem Rafael B. San-
tana, 19 anos, foi roubado após 
dar esmola a um indivíduo.

O jovem caminhava na 
Rua Padre Bento Pacheco, no 
Centro, por volta das 22h40, até 
que um rapaz o parou e solicitou 

dinheiro, em forma de ajuda. 
Rafael entregou uma quantia 
que não o agradou e o indiví-
duo após indagar “Só isso?”, 
solicitou o celular do garoto. 
A vítima ainda solicitou o chip 
do aparelho, que foi entregue. 
O indivíduo não foi localizado.

das Ostensivas de Motocicletas 
de Indaiatuba) se encaminhou 
ao local e se deparou com um 
indivíduo dentro do banco e o 
outro do lado de fora.

 Ambos foram indiciados 
e um foi identificado positiva-
mente por uma vítima. Poste-
riormente o segundo também foi 
identificado nos esquemas apli-
cados. Um terceiro conseguiu 
fugir. Os veículos foram apre-
endidos e no carro foi feita uma 
busca, para encontrar a arma que 
eles utilizavam, mas nada foi 
localizado. Os indiciados ficam 
à disposição da Justiça.
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Assaltante é preso em casa após roubar 
minimercado no Jardim Morada do Sol 

 JME

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Acidente de trânsito Incentivo

Saidinha de banco

Carro capota e vítima tem 
seu braço amputado

Governo adotará plano de 
metas e bônus para policiais

Mulher é roubada após oferecer 
ajudar em frente ao banco

Um minimercado foi 
assaltado na tarde da 
última quarta-feira, 

dia 18, na Rua José Stanislau 
Ambiel, no Jardim Morada 
do Sol. Dois indivíduos aden-
traram o estabelecimento e 
anunciaram o assalto. Do lo-
cal foram levados R$ 220 em 
dinheiro, um aparelho celular 
e três barras de chocolate. 
Um deles estava armado.

Ao final da ação, o proprie-
tário conseguiu seguir os assal-
tantes, sem ser notado, quando 
adentrou o Jardim Lauro Bueno 
e os avistou parando em uma 

residência, situada na Rua 
Gilberto Pinto. O proprietário 
acionou de imediato a Guarda 
Municipal, que seguiu ao local. 

Após resistência, os Guar-
das adentraram a casa e locali-
zaram apenas um dos envolvi-
dos, Itairone Araújo Silva, de 
18 anos, que segundo a vítima 
era o indivíduo que portava a 
arma na cena do crime. Aos 
fundos, encostada no muro, 
haviam duas escadas que pos-
sibilitaram a fuga do segundo 
assaltante, que levou tudo o que 
foi roubado do mercado.

Itairone foi autuado por 
roubo e encaminhado para a 
Cadeia Pública anexa ao 2º 
Distrito Policial de Campinas.

Também na noite de do-
mingo, dia 15, outro acidente 
de trânsito aconteceu na 
cidade, desta vez na estrada 
que liga Indaiatuba a Monte 
Mor, Rodovia Cônego Sirya-
co Scaranello Pires.

O veículo que Reinan de 
Andrade e Silva, 55 anos, 
dirigia, percorria na estrada 
sentido Monte Mor. Segun-
do a testemunha da ocorrên-

cia, um outro veículo que 
não foi identificado bateu na 
traseira do carro de Reinan, 
tirando o controle de direção 
do mesmo e o fazendo capo-
tar por diversas vezes.  

A vítima foi socorrida 
com emergência no Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go e teve seu braço esquerdo 
amputado. Ele permanece 
internada, mas passa bem.

O governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
enviou nesta quinta-feira, 
dia 19, à Assembleia Legis-
lativa de São Paulo projeto 
de lei que estabelece siste-
ma de metas para a polícia 
com o objetivo de reduzir 
índices de criminalidade no 
Estado. As metas valem para 
policiais militares, civis e 
da Polícia Científica, que 

poderão receber bônus.
O plano é baseado em 

um modelo de gestão de-
senvolvido em conjunto 
pela Secretaria da Seguran-
ça Pública, comando das 
polícias e Instituto Sou da 
Paz. A medida faz parte do 
plano “SP Contra o Crime”, 
conjunto de ações estratégi-
cas anunciado em maio pelo 
governador Alckmin.

Na tarde desta terça-feira, 
dia 17, uma mulher foi víti-
ma de um golpe dentro do 
estacionamento da agência 
da Caixa, na Rua Candelária. 

Um indivíduo deixou cair 
um pacote ao chão, que apa-
rentava conter dinheiro, e 
a vítima se aproximou para 
ajuda-lo. Diante a ação, o 

indivíduo agradeceu pela 
ajuda, momento em que ou-
tro homem se aproximou e 
ambos roubaram a carteira da 
vítima. Além de documentos 
e cartões, foram levados 
cheques assinados em um 
valor de R$ 6.500,00 e R$ 
1.500,00 em espécie. Nin-
guém foi preso.
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Cinema Horóscopo de 20 a 26/12

Eventos e Exposições

Seu poder de raciocínio e agilidade mental 
está forte e bem atuante. Sua vida social estará 
mais intensa, bem como o controle de seus gastos, 
existe a tendência a gastar em um planejamento. 
Tendencia a focar mais no setor profissional.

Sua força interior está sendo testada e 
renovada, muitas mudanças podem ocorrer, 
desde mudança de casa, viagem para longe até 
uma redecoração de seu lar. O taurino está em 
bom momento trabalhista, com seu esforço o 
progresso é certo. Expansão de conciência está 
ocorrendo, aproveite.

Profunda mudança de consciência, nova visão 
de vida, mudança em sua aparência e na forma de 
encarar os fatos são as induções que estão afetando 
o geminiano. Excelente fase para renovar e deixar 
de lado fatos que estão estagnados em sua vida.

Recordações e hábitos nocivos podem afetar 
seriamente seus relacionamentos conjugal, social 
e societário. Em ambientes com muitas pessoas o 
canceriano pode ter comportamento que não está de 
acordo com o que o local possa exigir e isso devido 
a uma dificuldade de saber lidar com sua libertação 
de padrões antigos.

Seu meio ambiente, seu trabalho, sua saúde 
são os setores de sua vida que estão sendo foca-
dos nesse momento, é importante entender que 
o nativo está organizando sua forma de ganhar 
a vida. Por exemplo, pode fazer um concurso e 
não passar e isso gerar uma reflexão de como ele 

está desenvolvendo sua força de ganhar a vida.

Pessoas de longe podem se interessar pelo 
nativo, recordações prazeirosas podem vir a 
tona e trazer uma espécie de nostalgia, Muitos 
sentimentos profundos e mesclado com angustia 
podem surgir nesse momento. O que o Universo 
deseja ao virginiano é que expanda sua mente, 
sua percepção de vida e de pessoas.

Problemas com familiares, ou dentro de casa. No 
entanto o nativo tem possibilidade de renovar sua 
aparência , de inicar um regime, de mudar hábitos, 
de fazer profundas mudanças em suas atitudes. O que 
é pedido é que haja um planejamento antes de agir.

Mudanças inesperadas no trabalho, um 
desejo de se libertar das obrigações ou mesmo 
de renovar as situações dentro do trabalho. O 
momento pede que saiba lidar com as situações 
inesperadas em seu ambiente próximo. 

Continua a fase de renovação de sua aprência, de 
seus hábitos, de sua forma de analisar como pode ga-
nhar a vida e como melhorar essa forma de lutar pela 
sobrevivência para garantir seu progresso e estabilida-
de material. Idéias novas surgem é preciso filtra-las.

Momento intenso para o nativo. Parte de si quer 
expandir sua aparência, seus modos, seus hábitos, 
parte de si quer manter sua antiga forma de ser. 
Nesse cabo de guerra, vence o lado que estiver 
mais fortalecido. Seria interessante para o capri-
corniano que se permitisse renovar suas ideias.

O sócio ou conjuge do nativo pode está sofren-
do de isolamento ou depressão ou estará muito 
introspectivo nessa fase da vida. Reforma mental, 
novos relacionamentos ou contatos sociais sur-
gem de forma inesperada, novas pessoas trazem 
novas ideias e visões para renovar sua mente.

Muitas ideias, muitos planos, muitos projetos, 
o foco do pisciano é ir em busca de seu sonho, 
para isso precisa ter clareza do que quer e com isso 
planejar melhor o que precisa para desenvolver 
seus projetos. Provavel sociedade comercial em 
seus planos.

por Alex Costa Guimarães

A Vida Secreta de Wal-
ter Mitty – DUBLADO: 
Sexta (20) a Segunda (23) 
e Quinta (26): 19h20. Terça 
(24): 13h30. LEGENDA-
DO: Sexta (20) a Segunda 
(23) e Quinta (26): 16h10 e 
21h45. Terça (24): 16h10. 
LANÇAMENTO MUN-
DIAL. Aventura, Comédia. 
114 minutos. Classificação 
10 anos

Ender’s Game: O Jogo 
do Exterminador – DU-
BLADO: Sexta (20) a Se-
gunda (23) e Quinta (26): 
14h05, 16h35 e 19h00. Terça 
(24): 13h00 e 15h25. LE-
GENDADO: Sexta (20) a 
Segunda (23) e Quinta (26): 
21h25. LANÇAMENTO. 
Ação, Aventura. 114 minu-
tos. Classificação 10 anos

Minhocas – Sexta (20) a 
Segunda (23) e Quinta (26): 
13h45, 15h40 e 17h35. Terça 

(24): 13h45. LANÇAMEN-
TO. Animação, Aventura. 
82 minutos. Classificação 
LIVRE

O Hobbit: A Desola-
ção de Smaug 3D – 3D 
DUBLADO: Sexta (20) 
a Segunda (23) e Quinta 
(26): 15h00 e 20h30. Terça: 
15h00. 3D LEGENDADO: 
Sexta (20) a Segunda (23) e 

Questão de Tempo – Sexta 
(20) a Segunda (23) e Quinta 
(26): 16h15, 19h10 e 21h40. 
Quarta (25): 19h10 e 21h40. 
LANÇAMENTO. Romance. 
125 minutos. LEGENDADO. 
Classificação 12 anos

Como Não Perder Essa 
Mulher – Sexta (20) a Segun-
da (23) e Quinta (26): 17h00 e 
20h15. Quarta (25): 18h00 e 
20h15. ESTREIA. Comédia 
romântica. 125 minutos. LE-
GENDADO. Classificação 
16 anos

O Hobbit: A Desolação 
de Smaug – 3D DUBLA-
DO: Sexta (20) a Segunda 
(23) e Quinta (26): 14h10. 3D 
LEGENDADO: Sexta (20) 
a Segunda (23), Quarta (25) 
e Quinta (26): 17h25. CON-
VENCIONAL (2D) LEGEN-
DADO: Sexta (20) a Segunda 
(23), Quarta (25) e Quinta (26): 
20h40. 2ª SEMANA. Ação, 
Aventura. 161 minutos. Clas-
sificação 12 anos

Quinta (26): 14h20, 17h50 
e 21h05. Terça (24): 14h20. 
2ª SEMANA. Ação, Aven-
tura. 161 minutos. Classi-
ficação 12 anos

Última Viagem a Vegas 
– Sexta (20) a Segunda (23) 
e Quinta (26): 18h15. 3ª 
SEMANA. Comédia. 105 
minutos. LEGENDADO. 
Classificação 12 anos

Carrie: A Estranha – Sexta 
(20) a Segunda (23) e Quinta (26): 
22h05. 3ª SEMANA. Terror, 
Suspense. 100 minutos. DU-
BLADO. Classificação 16 anos

Vovô Sem Vergonha – 
Sexta (20) a Segunda (23) e 
Quinta (26): 19h40. Terça (24): 
15h40. 4ª SEMANA. Comé-
dia. 92 minutos. LEGENDA-
DO. Classificação 14 anos

Crô: o Filme – Sexta 
(20) a Segunda (23) e Quinta 
(26): 14h50 e 19h00. Quarta 
(25): 19h00. 4ª SEMANA. 
Comédia .  86  minutos . 
Classificação 12 anos

Jogos  Vorazes :  Em 
Chamas – Sexta (20) a 
Segunda (23) e Quinta (26): 
15h30 e 21h05. Quarta (25): 
21h05. 6ª SEMANA. Ação, 
Aventura. 146 minutos. 
DUBLADO. Classificação 
12 anos

domingo, dia 22, sertanejo 
com a dupla Felipe & Ra-
fael. Na quarta-feira, dia 25, 
Natal Sertanejo com Marcos 
Sá. Na quinta-feira, dia 26, 
com a dupla Pamela Paz & 
Denilson. Avenida Itororó, 
945. Mais Informações pelo 

telefone (19) 3875-3470

Zoff Club – na sexta, dia 
20, Mad Cube. No sábado, dia 
21, acontece a Festa do Hawaii, 
com o DJ Tubarão. Avenida 
Presidente Vargas, 731. Infor-
mações: (19) 3984-6471

INDAIATUBA

Caminhada de Confra-
ternização da UPAR – do-
mingo, dia 22, às 8h30. Con-
centração no Chafariz, com o 
intuito de fazer um pequeno 
passeio com os animais que 

moram no abrigo da entidade. 

Pepi’s Pizza Bar – na 
sexta, dia 20, a partir das 
22h, com a banda Unha 
Encravada. No sábado, dia 
21, muito pop rock com a 
banda Rock Express. No 
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Braian Enzo

O lindo Miguel completa amanhã, dia 21 seu 1º aninho de vida. A ma-
mãe Tieli e o papai João desejam muita saúde e felicidades. Parabéns!

Carol, Fabi e Mara  na Festa de Natal do Clube 9 de Julho

Ana Paula e Laura na Festa de Natal do Clube 9 de Julho

Luiz Gabriel Maria Beatriz

Mais Expressão
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Andreia e Fred da Shoe Shop convidam todos para conhecer sua nova 
loja que está linda e com várias novidades. Rua 24 de Maio, 1118

Equipe da Mariel Tecidos em confraternização de final de ano
Kátia, Elisabete, Amanda, Ângela, Luciana e Priscila na festa de con-
fraternização do Objetivo

Geraldo Victor e Luciana Eugenia no Feito para Dançar do IC
O proprietário da Maçã Rosa Vilmar França com as atendentes Lu, Tais 
e Aline sempre pronta a atender com muita simpatia

Equipe da Imobiliária Spadella Moraes em confraternização de final 
de ano

Carlos, Thaís e Juliana da Prime Digital 

Guilherme na Academia Oasis Nathalia, aluna da Oasis Academia Letícia na Academia Oasis Professor Adenilson e Leandro da Academia Oasis

Eduardo, Aniele, Manuela e Rafael na Festa de Natal do Clube 9 de Julho

Vereador Massao Kanesaki, Prefeito Reinaldo Nogueira, Governador do 
Estado de São Paulo Geraldo Alckmin e o Deputado Estadual Rogério 
Nogueira



Mais Expressão28A

SOCIALBoanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

Na noite do dia 11/12/2013, 
aconteceu a entrega dos Prêmios 
Literários Acrísio de Camargo, con-
tos, crônicas e poesias, e a apresen-
tação da Orquestra de Indaiatuba, 
na Câmara Municipal. O programa 
da orquestra foi a apresentação  "A 
quatro estações" de A. Vivaldi, 
com regência do maestro Paulo de 

Paula, e os solistas: Luis Fernando Dutra (primavera); Yuri Miran-
da (verão); Felipe Oliveira (outono) e Silas Simões (inverno). Um 
espetáculo maravilhoso, que encerrou com Noite Feliz como biz.

Aniversário de Clara

Dia do Engenheiro e Arquiteto

Festiva do Rotary Cocaes Premiação e Concerto no dia 11 de dezembro

Congesa e Objetivo realizam 
formatura do Projeto Capacitar

governador assina convênio do poupatempo e libera 18,5 milhões do reágua

Kinderville em Itaici

Clube 9 apresenta novo salão de eventos

Apresentação do Coral do Indaiatuba 
Clube é destaque em apresentações 
no Pólo Shopping e Igreja Santa Rita

A avó mais que coruja, Mariza Narezi, celebrou o aniver-
sário de sua netinha Clara, no Buffet Indy Kids. Com muita 
diversão para a criançada, e papais também. A tarde foi uma 
delícia, Marisa, toda feliz,  juntamente com o filho Rafael, nora 
e neta, receberam os familiares e convidados, em um ambiente 
delicioso. Parabéns a Clara pelo seu primeiro aninho!!!!

Marcia e Carol, inauguraram na manhã do dia 14/12, o 
mais novo espaço (berçário), para crianças de 0 a 4 anos, o 
"Kinderville". O novo espaço foi criado especialmente para 
crianças nesta faixa de idade, com berçário, trocador, espaço 
aula para os maiorzinhos, e espaços ao ar livre com brinquedos,  
pista para aulas de trânsito para crianças, e com monitoramento 
total, enfim tudo pensado e idealizado para crianças. Maiores 
informações: kunderville.com.br - tel: (19) 3894.8796.

Com duas apresentações realizadas no último final de se-
mana, o Coral do Indaiatuba Clube mais uma vez se destacou 
com as belas interpretações das canções natalinas tradicionais 
dessa época de festas de final de ano.

O primeiro show do Coral do IC aconteceu na noite de 
sexta-feira, dia 6 de dezembro, durante a programação natali-
na do Pólo Shopping. Essa foi o segundo ano seguido que os 
associados do Indaiatuba Clube, regidos pela maestrina Sônia 
Di Moraes, se apresentaram no shopping.

No dia seguinte, no sábado, dia 7 de dezembro, o Coral do 
IC se apresentou durante a realização da Missa realizada na 
Igreja Santa Rita que comemorou o jubileu do Padre Chivo, 
que nesse mês de dezembro completa 50 anos de sacerdócio.

Após a celebração os 36 associados do IC cantaram seis 
músicas de Natal que foram retribuídas com os aplausos do 
próprio pároco e dos fiéis que assistiram a Missa.

Além das apresentações realizadas nos evento do Clube e em 
outros locais da cidade, o Coral do IC também é destaque em 
eventos que aconteceram fora de Indaiatuba, como os encontros 
de corais da cidade de Salto e do SindiClube que aconteceu em 
Limeira. Em ambas o Coral do Indaiatuba Clube foi o grande 
destaque sendo citado pelos representantes de outros grupos.

Na noite do dia 13/12, a AEAI comemorou o Dia do En-
genheiro e Arquiteto, com um jantar muito do animado no 
Espaço Lumaheiv, também foi apresentado o profissional do 
ano, a escolhida deste ano foi a Engenheira Agnes. A animação 
contou com o cantor Anderson. Parabéns ao casal presidente da 
associação Irene e Luiz R. Steiner Fruet, e parabéns a Agnes!!!!

O Clube 9 de Julho apresentou para a imprensa seu novo 
salão social para eventos, na tarde desta terça-feira, 17, durante 
uma coletiva realizada na sala de reunião. A obra, assinada pelo 
arquiteto William Camargo teve início em meados de agosto 
de 2012 e foi entregue na primeira quinzena deste mês.

O prefeito de Indaiatuba Reinaldo Nogueira (PMDB) recebeu na manhã de sexta-feira (13), o gover-
nador do Estado Geraldo Alckmin, no auditório da Prefeitura. No encontro foram assinados convênios de 
R$ 18,5 milhões a fundo perdido do Reágua e do Poupatempo para Indaiatuba, que funcionará na avenida 
Engº Fábio Roberto Barnabé, próximo ao nº 3021. Também houve inauguração da Crim (Central Regional 
de Inteligência e Monitoramento) e da ampliação do monitoramento para a área central com recursos do 
Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas). Também estiveram presentes o 
vice-prefeito dr. Antônio Carlos Pinheiro, o deputado Estadual Rogério Nogueira (DEM), o secretário de 
Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni;  secretário de Estado de Gestão Pública; Davi 
Zaia; o diretor de serviço ao cidadão da Prodesp, Admir Donizete Ferro; o superintendente do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) Nilson Alcides Gaspar e vereadores e autoridades da cidade e da região.

Com 13,2 milhões de analfabetos, o equivalente a 8,7% da 
população a partir de 15 anos, o Brasil tem ainda um alto índice 
de cidadãos que não entraram para o que os educadores chamam 
de "mundo letrado". Quando alguém cruza essa fronteira merece 
comemorar. Foi isso que aconteceu na última terça-feira, 10 de 
dezembro, na formatura do Projeto Capacitar, parceria entre a 
construtora e incorporadora Congesa e o Colégio Objetivo de In-
daiatuba para a alfabetização de adultos nos canteiros de obras da 
empresa e a capacitação de professores alfabetizadores no Colégio.

O Rotary Club de 
Indaiatuba Cocaes, re-
alizou sua festiva de 
final de ano, no Magnó-
lia, muito companhei-
rismo, muita alegria e 
muita comilança, agora 
o clube se reunirá so-
mente em janeiro.
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Presentes inesquecíveis para o Natal você encontra 
na Vivalinda! Peças com garantia exclusiva, altís-
simo padrão de qualidade e preços especiais com 
facilidades de pagamento para você sair brilhando 
neste final de ano. Corra e confira!!!

Dê uma maravilhosa cesta de natal do Empório 
Árabe da Casa da Esfiha. É fantástica

Roupas para festas e reveillon a Vitorello está com 
uma maravilhosa coleção de vestidos longos e 
curtos. E para você curtir as férias magníficas modas, 
fashion, fitness e praia. Vá espiar!!!

Na hora de decorar a sua casa vá direto na Adelai-
de Decorações conferir as maravilhosas cortinas, 
colchas, almofadas, persianas, pisos laminados 
etc. Não existe nada mais lindo!!!

Para presentear a La Provence é uma excelente 
opção. Grande variedade de perfumes, cremes, difu-
sores automáticos, difusores de essências, perfumes 
para interiores e muito mais. Monte um belo kit e seu 
presente vai ser um sucesso. Demais!!!

Berçário KinderVille é inaugurado
O berçário já está com matriculas abertas para bebês de 0 a 4 anos. 
Funcionará das 7h às 22h com horário bem flexível, atendendo as 
necessidades dos pais, que é o kinder care onde você faz o horário. 
Local super privilegiado com enorme área verde, horta orgânica, 
cardápio natural bem caseiro, parque, ioga, berçário etc com moni-
toramento de cêmeras e segurança, tudo para sua tranquilidade e 
conforto para seu filho. A equipe é formada por advogada, pedagoga 
e 13 professores especializadas e capacitadas para educar e ajudar 
seu filho na sua formação. O KinderVille fica na Estrada Particular, 
220 - Itaici - Fone: 3894-8796. Vá conhecer, você vai amar e seu 
filho agradecer. Parabéns Carolina e Marcia, sucesso!!!

Ana Clara e Tulio estão aproveitando o Natal na Gran Tropical Center 
que conta com uma seção completa de brinquedos. Aproveite os últi-
mos dias antes do Natal e venha conferir as novidades

Para presentear neste Natal 
ou para festas em geral não se 
esqueça da A Nova Loja. Roupas 
sociais e moda jovem unissex até 
o número 62. Suaves pagamen-
tos, aproveite!!!

As proprietárias Carolina e Marcia com o Prefeito Reinaldo Nogueira

Carolina com o marido Leonardo e a filhinha recém nascida Maria Luiza

Os amigos Vagner e Eli

A secretária Silvia

O casal 
Rafael e 
Camila 
Bueno. É 
a A Nova 
Loja 
homena-
geando 
seus 
clientes O berçário
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Demétrios e Adrianna no Restaurante Dom Apollo 

Ezequiel e Zila da Chaveland no Restaurante Candelária Grill Gabriel, Fernando e Luiz Fernando na Pizzaria Babbo Giovanni 

Giovana, Amara, Grazieli e Tatiane na Pizzaria Babbo Giovanni Giovana, Amara, Grazieli e Tatiane na Pizzaria Babbo Giovanni 

Janaina e Cristian na Pizzaria Skinão Jaqueline e Moacir no Restaurante Dom Apollo 

Priscila e Danielli no Restaurante Kaishi SushiJosé Henrique, Mônica e Marcelino na Pizzaria Skinão

Priscila e Leonardo do escritório Pecht & Piovesan no Dona Olga Priscila e Raul no Restaurante Kaishi Sushi

Edélcio, Mariana, a aniversariante Paula e Fábio  no Restaurante Casa da Moqueca
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Alunos alfabetizados no canteiro de obras e professores alfabetizado-
res recebem certificado em cerimônia no Colégio Objetivo

Marcio Gonçalves Moreira, Agostinho de Camargo Moraes Neto, Re-
nato Sargo, Fernando Alencar Lara e a senhora Ecila Lara no Jantar de 
Confraternização do HAOC à equipe médica

A família Horikawa no Concerto 
de Natal do Coral Vocalize do 
Objetivo

A direção da Green School, professoras e pais de alunos levaram os kits 
de higiene aos idosos do Lar Emmanuel. Os kits  foram doados pelas 
famílias da Green no Natal Solidário realizado este ano na escola

A cada minuto, uma delícia de paleta saindo, essas são de maracujá 
com leite condensado.

Roberto saboreando um delicioso sorvete com sua mãe Maria na 
Paleteria Arriba

Os proprietários da Paleteria Arriba Miriam e Matheus convidam a 
todos para saborear as deliciosas paletas mexicanas

Michael e Sara da PCB Informática desejam a todos um Feliz Natal e 
um 2014 repleto de realizações

Turma de amigos de Salto no Feito para Dançar do IC

Sr. Akifiko 
Morita - 

Presidente 
da ACENBI, 

o vereador 
Massao Ka-
nesaki e Sr. 

Augusto Kato 
- Presidente 
do Conselho 

Acenbi no 
evento Motit-

suki
Monique, Daiane e Mayara na Space Premium Outlet Indaiatuba confe-
rindo as novidades da loja

Concerto de Natal do Coral Vocalize do Colégio Objetivo

O Clube 9 de Julho marcou presença na 19º Corrida de Indaiatuba, realizada domingo, 15, no Parque Ecológico, com associados que integram o 
Runner's Group
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CA08389 JD.M.DO SOL - AT.125M² AC.70M² - 2 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ.AMER. / WC / 2 AS / GAR.2 VAGAS / EDICULA. 
R$ 1.100,00 IPTU ISENTO

*SL01133 CIDADE NOVA I – EXCELENTE LOCALIZAÇÃO NA 
AVENIDA MAIS NOBRE DA CIDADE - SALÃO COM 250m² MAIS 
WC. R$ 5.500,00 + IPTU

AP02032 PATIO 
ANDALUZ - 
AU.69m² - 2 

DORM. + ARM.
(SUITE) / SALA 2 
AMB. / SACADA 
/ COZ. + ARM. / 

2WC / AS / GAR. 
/ ED.COM LAZER 

COMPLETO. 
R$ 1.600,00 + 

COND. + IPTU

CA08404 VILLAGIO DI ITAICI - AT.150m² AC.143m² - 3 DORM.
(SUITE + HIDRO) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / 
WC / AS / GAR.2+2 VAGAS / COND.COM CHUR. E PISCINA. 
R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

*AP01340 EDIFICIO BARBARA – AU.65m² - DORM. / SALA / 
WC / AS / GAR. R$ 900,00 + COND. + IPTU

CA08522 JD.BELO HORIZONTE - AT.125m² AC.150m² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 
1.800,00 + IPTU

*SL00842 JD.REGINA - AT.580m² AC.605m2 - 2 SALÕES 
(TERREO E SUPERIOR) / 2 ESCRITÓRIOS / 4WC / 2 COZ. / 2 
DESPENSAS / 2 MEZANINOS / GAR.15 VAGAS / 2 PORTÕES 
ELET. / CERCA ELET. / ALARME / QUINTAL.  R$ 12.500,00 + 
IPTU OU R$ 6.250,00 + IPTU CADA.

*SL01084 CENTRO - SALÃO COM AT.500m² AC.370m² / COZ. 
/ 2WC (1 ADAPTADO) / FACHADA ENVIDRAÇADA / RECUO 5 
VAGAS. R$ 10.000,00 + IPTU

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 450,00 À R$ 1.800,00 
– 20 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 750,00 À R$ 5.000,00 
– 67 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 11.000,00 
– 95 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.800,00 À R$ 
15.000,00 – 26 IMÓVEIS

CA07891 JD.STA.RITA - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / AVABO / COZ.PLAEJ. / WC / AS / GAR.5 
VAGAS / CHUR + FORNO PIZZA + ADEGA. 
R$ 6.000,00 + 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

CA08116 VILLAGIO DE ITAICI - AT.150m² AC.156m² 
- 3 SUITES / SALA / COZ. / COPA / AS / GAR.2 
VAGAS / CHUR. / AREA LUZ. R$ 2.800,00 + COND 
+ IPTU

CA08161 CENTRO – COMERCIAL - 2 SUÍTES + ARM.
EMBUT. + AR COND. / 2 SALAS / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / 3WC / AS / EDÍCULA / WC EXT. / PISCINA 
(7x5) / CHUR. / AQUEC.SOLAR (BOILER 500L / 6 
PLACAS) / QUINTAL AMPLO (130m²) / GAR.2 VAGAS. 
R$ 2.600,00 + IPTU

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 600,00 À R$ 1.600,00 – 13 
IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 700,00 À R$ 3.500,00 – 52 
IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 4.500,00 – 59 
IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.500,00 Á R$ 5.000,00 – 3 
IMÓVEIS

AP01878 CENTRO - AU.200m² - 4 DORM.(2 SUITES 
+ CLOSET) / SALA 2 AMB. / COZ. / 2WC / AS / HOME 
THEATER / DESPENSA / GAR.3 VAGAS. R$ 5.000,00 
+ IPTU

AP01907 CIDADE NOVA - AU.120m² - 4 DORM.(2 
SUÍTES) / 2 SALAS / LAVABO / COZ / 3WC / AS / GAR. 
R$ 2.500,00 + COND. + IPTU

AP01982 CIDADE NOVA - AU.84m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA 2 AMB. / COZ. + ARM. / 2WC / AS / GAR. R$ 
2.000,00 + COND. + IPTU

AP01960 ED.JATOBA - AU.120m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA 2 AMB. / SACADA / LAVABO / COZ.PLANEJ. 
/ WC / GAR.2 VAGAS. R$ 3.000,00 + COND. +  IPTU 

AP01819 VL.N.SRA.APARECIDA - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ.PLANEJ. + FOGÃO / WC / AS / GAR.2 
VAGAS. R$ 2.100,00 + COND. + IPTU

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 1.500,00 Á R$ 13.000,00 – 22 
IMÓVEIS

CH01144 ALTOS DA BELA VISTA - 3 DORM.(SUITE) / 
SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / AS / EDÍCULA 
/ PISCINA / CHUR. / GAR.6 VAGAS. 
R$ 3.000,00 + IPTU

CH01124 TERRAS DE ITAICI - AT 1.000,00m² AC 
422m² - 3 DORM 1 SUITE / SALA 2 AMB / LAVABO / 
COZ.PLANEJ. / COPA / 2 WC / AS / EDÍCULA / AQUEC.
SOLAR / TORNEIRA ELETRICA / CANIL / LAREIRA / 
BRINQUEDOTECA / JARDIM DE INVERNO / GAR 4 
VAGAS / PISCINA / CHUR / CAMPO DE FUTEBOL. R$ 
4.000,00 + COND. +  IPTU

CH01118 HELVETIA - AT.5.000m² AC.500m² - 5 DORM. 
+ ARM. / SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / 2WC 
/ AS / EDÍCULA / PISCINA / CHUR. / SAUNA / GAR.6 
VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 450,00 Á R$ 6.500,00 – 51 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 25.000,00 – 112 IMÓVEIS

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO - SALÃO COM AT.360m² E AC.250m² MAIS 2WC 
E COPA. R$ 5.500,00 + IPTU

SL00947 JD.ESPLANADA 1 - 3 SALAS COM 125m² E 
GAR.2 VAGAS. R$ 5.000,00 + IPTU

SL01001 CENTRO - SALÃO COM 150m² MAIS WC / 
COZ. / DEPOSITO. R$ 5.000,00 + IPTU

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

GALPÃO

GALPÃO – R$ 11,00/m² Á R$ 100.000,00 – 25 IMÓVEIS

GL00132 CAMPESTRE JOIA - AT.1.000m2 AC.800m2 - 
RECEPÇÃO / 3 SALAS / COZ. / WC COM CHUVEIRO. 
R$ 7.500,00 + IPTU

GL00173 AMERICAN PARK - GALPÃO INDUSTRIAL 
COM AC.5.157,00m² / ESCRITORIO / LOBBY / RE-
FEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. / VESTIARIO / 
GUARITA / DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU

GL00147 CALDEIRA - AT.5.955m2 AC.4.046m2 - RECEP-
ÇÃO / ESCRITÓRIOS / REFEITÓRIO / AMBULATÓRIO / 
VESTIARIOS / RECUO / PÉ 12m. R$ 18,00 / m2 + IPTU

GL00157 TOMBADOURO - GALPÃO DE AT.1.535m² 
E AU.1.250m² C/ AREA COMUM 285m² E 1 DOCA / 
COND.C/ AREA LAZER + RESTAURANTE + SEG.24hr. 
R$ 12,00 / m².  

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 15.000,00 – 30 IMÓVEIS

CADERNO DE NEGÓCIOS
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TRABALHAMOS COM TODOS OS TIPOS DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO E VENDAS CONSULTE-NOS
ACESSE NOSSO SITE E VEJA  OUTRAS OPÇÕES PARA VOCÊ:  WWW.SPADELLAMORAES.COM.BR

ENTRADA A PARTIR DE 
R$9.395,30 

COM PARCELAS DE 
R$808,00

LOTES EM CONDOMÍNIO FECHADO 
A PARTIR DE 250M² 

CONTRATA-SE CORRETORES 
PARA VENDA E LOCAÇÃO

Lançamento Le jardin

APTO COM 2 E 3 DORMS. 
COM SUÍTE



A L U G U E L

V E N D A S

APARTAMENTOS

AP0399 - Resid. Villagio D’Amore
02 dorm. planej., bhº social c/ arm. 
e box, sala 02 amb., sacada, coz. 
planej. c/ forno, fogão cooktop, área 
de serv. c/ arm., área de lazer, 01 VG. 
R$ 1.700,00 + Cond. + IPTU

AP0367 - 74 m² - Resid. Villagio Di 
Toscana
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, sala 
02 amb., sacada, coz. c/ gabinete, área 
de serv., 01 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

AP0430 - 76,87 m² - Resid. Fonte de 
Trevi
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb., sacada, coz. planej., 
área de serv., 02 VG. R$ 1.300,00 + 
Cond. + IPTU

LANÇAMENTOS APARTAMENTOS 

AP0331 - 91 m² - Premium Residence 
03 dorm., sendo 02 st., bhº social, sala, coz., 
lavand., varanda gourmet, área de lazer, 
02 VG. A partir de R$ 428.574,79 à vista. 
*Consulte Financ.*

AP0160 - 80,40 m² - Resid. Mathilde 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb. c/ varanda gourmet c/ churrasq., coz., 
área de serv., área de lazer, 02 VG. R$ 
364.556,58

APARTAMENTOS 

AP0427 - 83 m² - Resid. Duetto Di Mariah 
03 dorm. c/ arm., sendo 01 st., sala, bhº 
social, coz. c/ arm., varanda gourmet, área 
de serv., 02 VG. R$ 420.000,00

AP0411 - 69 m² - Ed. Monte Verde 
02 dorm., sendo 01 st., sacada, bhº social, sala, 
coz., área de serv., 02 VG. R$ 240.000,00

AP0156 - 65 m² - Jd. Primavera 
02 dorm., sendo 01 st. c/ closet (móveis pla-
nej.), bhº social, sala 02 amb. c/ sacada, coz. 
americana c/ móveis planej., área de serv., 
02 VG. R$ 270.000,00

CASAS 

CA0319 - 300 m² - Jd. Esplanada 
03 dorm., sendo 01 st., bhº. social, lavabo, 
sala 02 amb., coz. c/ planej., área de serv., 
quintal, edícula, churrasq., 04 VG. R$ 
620.000,00

CA0397 - 275 m² - Jd. Bela Vista 
02 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., coz. inte-
grada c/ a sala e churrasq., varanda, bhº social, 
lavabo, área de serv. e 02 VG. R$ 450.000,00 

SALA

SA0044 – 40,48 m² - Edifício Am-
bassador
Sala comercial ampla c/ bhº social. 
R$ 500,00 + Cond. + IPTU

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria Helena
Ótima localização - salão comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezanino p/ 
escrit. R$ 3.500,00 + IPTU
 
SL0031 - 45 m² - Cidade Nova II
Salão comercial c/ sala e bhº social. 
R$ 1.500,00 +IPTU

CASAS 

CA0393 - 150 m² - Pq. São Louren-
ço
03 dorm. sendo 01 suíte, banheiro 
social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, área de serviço planeja-
da, churrasqueira, quintal, 02 VG. R$ 
1.600,00 + IPTU

CA0394 - 190 m² - Vl. Rubens
03 dorm., sendo 01 st., sala, bhº 
social, coz., área de serv., 03 VG. R$ 
1.200,00 + IPTU

CA0129 - 150 m² - Aqui se Vive
02 dorm., bhº. social, sala de TV, coz., 
área de serv., 02 VG. R$ 900.00 + 
IPTU

SOBRADOS 

SO0337 - 116 m² - Resid. Jardim 
Valença 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., área de 
serv., espaço gourmet c/ churrasq., 
desp., quintal, 02 VG. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU

SO0301 - 150 m² - Centro 
Comercial - Piso sup.: 02 salas am-
plas, sendo 01 c/ sacada, bhº social. 
Piso inf.: recepção, bhº social, 04 
salas, coz., área de serv., edícula c/ 
01 sala e bhº social, quintal, 02 VG. 
R$ 2.300,00 + IPTU

SO0271 - 101 m² - Resid. Maria 
Bonita 
03 dorm. sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., área de 
serv., quintal, área de lazer, 02 VG. 
R$ 1.600,00 + IPTU

CHÁCARAS 

CH0055 - 1200 m² - Resid. Terras 
de Itaici 
03 dorm. sendo 02 st. (01 máster 
c/ hidro.), bhº social, sala 02 amb., 
lavabo, coz. c/ arm., desp., área 
de serv., 04 canis, pomar, casa na 
árvore c/ dorm., varanda, escorre-
gador, diversas VG. R$ 3.500,00 + 
Cond. + IPTU
 
CH0070 - 1000 m² - Chácara Vira-
copos 
02 dorm. sendo 01 st. bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, coz., 
área de serv., bhº. externo, espaço 
gourmet c/ churrasq. e fogão a le-
nha, pisc., quintal, diversas VG. R$ 
3.000,00 + IPTU

CA0276 - 303 m² - Portal dos Ipês 
03 dorm., 01 st. c/ closet , sala 02 amb. 
c/ pé direto alto, lavabo, bhº social, es-
crit., coz., quintal, churrasq., 04 VG. R$ 
670.000,00

SOBRADOS 

SO0338 - 350 m² - Vl. Suiça 
04 dorm., sendo 02 st., closet, sala 03 amb., 
lavabo, escrit., home teather, coz. planej., área 
de serv., quintal, churrasq., pisc., 04 VG. R$ 
850.000,00

SO0336 - 159 m² - Resid. Green Village 
Piso inf.: sala 02 amb., lavabo, coz. planej., 
copa , área de serv. Piso Sup.: 03 dorm. , 01 
st. planej., sacada, 04 VG. R$ 530.000,00

CHÁCARAS  

CH0089 - 5000 m² - Resid. Mosteiro de 
Itaici 
05 dorm., sendo 03 st. (todos os dorm. c/ 
armá.), bhº social, sala 03 amb., varanda, 
coz. planej., desp., área de serv., churrasq., 
sauna, quintal, pisc., caseiro, 02 VG. R$ 
800.000,00

CH0092 - 3100 m² - Chácaras Videiras de 
Itaici 
03 dorm., sendo 01 st. (c/ arm. embutidos), 
sala, bhº social, coz. americana, área de 
serv., ilha gourmet c/ churrasq., forno a lenha 
e pia, pisc., pomar, canil, rancho e lago, 02 
VG. R$ 630.000,00

 
LOTEAMENTO FECHADO 

TE0003 - 150 m² - Montreal Residence - R$ 
170.000,00 (Estuda Financ.)

LOTEAMENTOS ABERTOS 

TE0359 - 351 m² - Jd. Regente - R$ 
280.000,00

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza -  
R$120.000,00 (Estuda Financ.)

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592
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SOBRADO NO MOR.DO SOL C/ 06 
APTOS C/01 DORM.,COZ.,W/C C/
RENDA DE3.300,00 MÊS POR APENAS 
R$330.000,00
R$ 270   MIL- JARDIM CALIFORNIA- 
297M² COMERCIAL, COM DUAS CASA 
PARA RENDA 
 300M²  -  MELHOR LOCALIZA-
ÇÃO DE INDAIATUBA- 02 CASAS 
COMERCIAL(TERRENO 10X30)
R$ 330 MIL- CIDADE NOVA- 268M² 
COM CONST. ANTIGA( EXCELENTE 
PARA CLÍNICA)

APARTAMENTOS:

R$ 95 MIL_ APTO CDHU + parcelas  
R$ 130 MIL-JARDIM MORUMBI- QUI-
TADO- 02 DORM. COZ. C/ ARMÁRIOS 
(REFORMADO)   
 150 MIL _COCAIS- 02 DORM., SALA, 
COZ. 01W/C
R$ 190 MIL – ANA ELIZA – 02 dorms, 
sala, coz, wc, a/s(01 dorm.c/ a/, (piso 
de madeira) 
R$  185 MIL  _ SOLAR DOS GIRASSÓIS- 
02 DOR. SALA, COZ. A/S, 01 W/C Todo 
reformado / com armários (lindo!) 
R$ 240 MIL-   CENTRO- 03 DOR., SALA 
COZ. 01 W/C, 01 VAGA DE GAR. COB.
(todo reformado)  
R$ 210 MIL - VILLA DAS PRAÇAS – 02 DORM. 
COZ. SALA, W/C  (MOBILIADO)Terreo
R$ 220 MIL_ Próximo a Kenedy- 02 dorm.
sala coz. w/c A/U 80m² 
R$ 235 MIL - Cidade Nova- A/U 85M. 03 
dorms,sala 02 amb, coz,gar c/armários
R$ 260 MIL – Portal das flores- 03 dorms, 
sala, coz planej, wc e gar
R$  275MIL -   GRAND VILLE- 03 DOR, 01 
SUITE-02 VAGAS DE GARAGEM- LAZER 
COMPLETO.

R$ 375 MIL - PATIO ANDALUZ  84m² - 3 
DORM.(01 SUITE) 02 VAGAS DE GAR. 
NO SUBSOLO, ENTRADA R$ 116.000,00 
/ financiamento.  
R$  400 MIL _  EDIFÍCIO MAROC- R$ 150 
MIL entrada - 03 DOR. (01 SUITE) A/U 84M² 
02 GAR. INDEPENDENTES COB.  
R$1.000 MILHÃO- Residencial Atenas- 
172m²A/U-03 suites-sala ampla,03 vagas 
gar., lazer completo.

LOTES EM CONDOMÍNIO:

HELVETIA PARK l e ll temos vários lotes 
a partir de 490m² (950,00 por m²)
R$ 140.MIL-Montreal Residence (150m²)
R$  120MIL-   150M²   REAL PARK
R$ 160 MIL-  185M² - Montreal Residence 
R$ 315.MIL-  390M² -  Maria Dulce
R$ 195 MIL - 420 m² - Terra Magna
R$ 200 MIL-  1054 M²Residencial prima-
vera em salto
R$ 223.MIL-  308M² TERRA NOBRE
R$ 310 MIL  -  300m² -  Portal do Ypês  G  
R$ 430 MIL - 495 m² - Maison D’Park
$ 225MIL _ 300M²  -  Maria Dulce
R$ 170MIL – Cond. Monte Serrat( em salto) 
A/T 1326M² 

TERRENOS:

R$ 78 MIL - 165 m² - Residencial  (em 
Cardeal)M.
R$  90.MIL -   125m² -  JD. Moradas do SOL
R$  185.MIL-   243m²-  JD. BELO HORI-
ZONTE
R$  120mil _   150m² _ JARDIM PAULISTA l 
R$  140MIL_ 126M² -JD. ADRIANA
R$ 200 MIL - 250 m² - Jd. Europa G
R $  1 6 0  M I L  _ 3 0 0 m ² -  J D .  D o s 
Colibris(comercial)
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CALIFÓRNIA
R$ 365 MIL – 520M² _ JD.São Luiz (plano 
todo murado) 

CASAS:

R$ 130MIL-   JD. MORADAS DO SOL- 01 
DOR., SALA,COZ.W/C , QUINTAL ( NÃO 
ACEITA FINANCIAMENTO)  
R$ 205.MIL – Jd. Morumbi – 02 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, wc, gar / 02 
autos (nova)
R$ 225 MIL - Jd Monte Verde – 02 dorms, 
sala, coz, WC R$  , gar, quintal 
R$  230 MIL -   JD. LAURO BUENO- 03 
DORM.01 W/C, COZ. SALA, COPA, GAR. 
PARA VÁRIOS CARROS 
R$ 290 MIL_     JD. ADRIANA- 03 dorm,01 
SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, coz. GAR. 
PARA 02 CARROS PORTÃO ELETRO-
NICO.  
R$ 260 MIL_     PARQUE DAS NAÇÕES 
03 DORM. 01 SUITE W/C SOCIAL GAR. 
P/ 02 CARROS. 
R$ 280 MIL –    JD. DO VALLE- 02 DOR. 
( 01 SUITE) W/C SOCIAL, COZ. C/ A/E, 
QUINTAL,ALARME(LINDA) 
R$ 250 MIL – Jd. Paulista II – 3 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz americana, wc, gar 
p/ 02 autos com portão eletrônico
R$  265 MIL _   JD REGENTE – 02 DORM. 
01 SUITE, W/C SOCIAL SALA COZ. GAR. 
PARA 02 CARROS (NOVA) 
R4  280mil _     JD.DO VALLE – 02 DORM.
(01 SUITE),W/C SOCIAL,SALA, COZ. C/ 
ARMÁRIOS PLAN./QUINTAL,GAR. P/ 02 
CARROS. 
R$ 290.MIL _   JD.M.D.S.--SOBR.- 03 
DORM. 02 W/C, TER.., EM BAIXO: SALA 
DE ESTAR,SALA DE JANTAR COZ.A/
S,CHURRAS, QUINTAL 
R$ 265 MIL – Jd. Belo Horizonte – 02 
dorms, sendo 01 suite, sala, coz, wc e gar 
p/ 02 autos( Nova)
R$  280 MIL _   JD. DO VALLE- 03 
DOR.  (O1  SUITE)  W/C SOCIAL , 
GAR. PARA 02 CARROS,PORTÃO 
ELETRONICO,QUINTAL(SEMI NOVA)

R$ 300 MIL – Jd. Colonial – 03 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz planej, chur-
rasqueira, e gar p/ 02 autos
R$ 340 MIL – Recanto do Valle - 03 dorms 
sendo 01 suíte, w/c social, Gar. P/ 02 autos, 
sala, coz. ampla s,aceita terreno
R$ 320.MIL  _  PARQUE BOA ESPER-
ANÇA- A/T 250M² 02 DORM. 02 w/c sala, 
copa, coz.+ edícula
R$ 350 MIL -  JARDIM REGINA-A/T 250 
M²-  03 DORM. (01 É SUITE) W/C SOCI-
ALR$ 360 MIL _ JARDIM AMÉRICA- 03 
DOR. (01 SUITE) W/C SOCIAL, SALA 
COZ. GAR. P/ 02 CARROS, PORTÃO 
ELETRONICO (NOVA)
R$ 320.MIL _    JD. ALICE-A/T 250M² A/C 
184M²- 03 DOR. 02 W/C COPA COZ. SALA 
DE ESTAR, GAR. P/03 CARROS,PORTÃO 
EL. 
R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 dorm. 
(O1 suite) w/c social /churrasqueira.Gar. 
p/ 02 carros. D.
R$ 410MIL _ JD. BOM PRINCÍPIO- 213 
M² DE AREA CONSTRUÍDA-02 DORM. 
GRANDES, SENDO 01 SUITE,COM 
ESPAÇO P/ 
H I D R O , S A L A  B O A , C O Z .  0 2 
AMBIENTES,CHURRASQ. C/ SOLARIUM, 
SALÃO DE JOGOS. GAR. PARA 02 CAR-
ROS PORTÃO ELETRÕNICO.
R$ 320 MIL _ PARQUE B. ESPERANÇA-
A/T 250M²- 02 DORM.C/ ARMÁRIOS(01 
SUITE),W/C SOCIAL,SALA,COZ.C/ 
A /E ,GAR.  P /  VÁRIOS  CARROS, 
EDÍCULA/C/ 02 QUARTOS.(EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO) 
R$ 390.MIL- JD. Bela Vista- A/T 250M², 03 
dorm.(01 suite) w/c social, sala 02 amb., 
coz.e W/C com armários. Edícula,gar. p/ 02 
cob.  R$ 400.MIL_ JD. São Francisco-A/T 
250M. A/C 180M. 03 dorm.(01 suite) W/C 
social- escritório,sala,coz.c/ A/E copa-A/S 
área de luz, edícula com churrasq. W/C 
e quarto

R$420 MIL JD. BOM PRINCÍPIO- A/T 
250m²  03 dorm.(01 suite com closet), 
w/c social, , coz., c/ armários  e w/c 
todos c/ armários)jardim, Sala 02 amb. 
com jardim de inverno,lavabo, espaço 
gourmet,com pia e churrasq.gar. para 
02 autos cob.  02 desc. 
R$ 350MIL-JD. Monte Verde-A/T 250M² 
03 dorm.(01 suite) w/c social sala 2 amb. 
Coz. área de serviço c/ w/c tubulação 
para aquecimento solar.
R$ 360 MIL – JD America – 3 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, gar p/ 2 carros 
dispensa churrasq.
 R$ 370 MIL- Vila Furlan -03 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, wc, a/s, churr, 
gar p/ 02 autos,edícula nos fundo
R$ 450 MIL – Jd. Bela Vista –03 dorms, 
sendo 01 suite, sala 02 amb, churras, 
quarto e w/c

CASAS EM CONDOMÍNIO:

R$450 MIL-COND. FLAMBOYAN- SO-
BRADO- 03 DORM. 01 SUITE,SALA, 
COZ. LAZER COMPLETO(ACEITO 
TERRENO)
R$ 450 MIL – Portal das Acácias- So-
brado com 03 dorms,  01 suite, sala, 
coz, wc, a/s, churr., gar (todo planejado)
R$ 430  MIL _  Villagio  Caribe – 03 
dor. Coz. e w/c  com Armários . ( área 
de lazer)
R$ 630 MIL _  JARDIM DOS AROMAS- 
A/T 220M² A/C 180M² 03 DORM. (01 
SUITE) W/C SOCIAL LAVABO (LAZERE 
COMPLETO)
R$ 550 MIL - Vista Verde – 03 dorms, 01 
suite c/ closet, sala 02 amb, coz, wc, a/s, 
portaria 24 hs, gar p/ 03 autos
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 
dorms com suítes, sala, coz, lavabo. 
wc,lavabo, churrasqueira, gar.Excelente 
acabamento.c/ A/E 

04B

CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA
LOCAÇÃO - (19)3834-7757 / 3834-3997 / 3318-3000 / 3834-4254 / 98373-1000 / 7820-1927

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

Casa 1 dormitório + 
dependências

R$ 650,00 - Morada 
do Sol.
R$ 720,00 – Joao Pioli
R$ 800,00 – Pq. Das 
Naçoes
R$ 850,00 – Jd. Adri-
ana
R$ 880,00 – Santa Cruz
R$ 920,00 – Centro

Casa 2 dorm. + de-
pendências

R$ 900,00 – Morada do 
Sol – 1º locação
R$ 950,00 – Joao Pioli.
R$ 1050,00 – Centro 
R$ 1050,00 – Vila Ru-
bens
R$ 1.100,00 – Colonial

R$ 1.100,00 – Colinas I
R$ 1.100,00 – Morada 
do Sol
R$1.150,00 – Jd. Colonial 
R$ 1.200,00 – Cecap.
R$ 1.250,00 – Pq. In-
daia
R$ 1.300,00 – Jd. Pau-
lista
R$ 1.350,00 – Jd. Adri-
ana
R$ 1.400,00 – Remulo 
Zoppi
R$ 1.500,00 – Pq. Das 
Naçoes
R$ 2.200,00 – Cidade 
Nova ( comercial )

Casa 3 Dormitórios + 
dependencias

R$ 1.200,00 – Morada 
do Sol

R$ 1.300,00 – Joao 
Piolli
R$ 1450,00 – Jd. 
Mercedes
R$ 1.550,00 – Jd. 
Adriana 
R$ 1.600,00 – Portal 
do Sol
R$ 1.750,00 – Jd. 
Remolo Zoppi
R$ 1.900,00 – Ci-
dade Nova
R$ 2.000,00 – Jd. 
Regina 
R$ 2.200,00 – Jd. 
Adriana 
R$ 2.500,00 – Jd. 
Sevilha 
R$ 2.500,00 – Pq. 
São Lourenço
R$ 2.500,00 – Vila 
Rubens
R$ 2.700,00 – Jd. Do 

Sol ( casa + salão )
R$ 3.000,00 – Cidade 
Nova
R$ 3.200,00 – Jd. Re-
gente 

Casas em condomí-
nio

R$ 1.650,00 + encar-
gos – Moradas de 
Itaici 
R$ 2.300,00 + encar-
gos – Pq. Das Acacias
R$ 2.500,00 + encar-
gos  – Villagio de Itaici 
R$ 2.700,00 + encar-
gos – Vista Verde
R$ 2.900,00 + encar-
gos – Portal de Itaici
R$ 2.900,00 + encar-
gos – Jd. Dos Aromas 
R$ 3.000,00 + encar-

gos – Lagos de Sha-
nadu
R$ 3.000,00 + encar-
gos – Residencial das 
Lagoas
R$ 4.000,00 + encar-
gos – Terra  magna
R$ 4.000,00 + en-
cargos – Cond. Am-
stalden 

Apartamentos

R$ 800,00 ( cond. In-
cluso )– Oliveira Ca-
margo – 2 dorm.s + 
dependências
R$ 800,00 ( cond. Inclu-
so ) – Jd. Morumbi – 2 
dorm, + dependências 
R$ 850,00 + enc. – Cen-
tro – 1 dorm. + de-
pendências

APARTAMENTOS

ATENÇÃO INVESTIDORES

LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

VENDAS - (19) 9 9713-9953 / (19) 9 8316-0899

CASA 1 DORMITÓRIO + 
DEPENDÊNCIAS

CASA 2 DORMITÓRIO + 
DEPENDÊNCIAS

CASA 3 DORMITÓRIO + 
DEPENDÊNCIAS

CASA EM CONDOMÍNIO

APARTAMENTO

R$ 850,00 + enc. – Pq. 
Indaia – 2 dorm. + 
dependências
R$ 1.000,00 + enc. – 
Pq. São Lourenço – 2 
dorm.  + dependên-
cias
R$ 1.150,00 + enc. – 
Centro – 2 dorm. + 
dependências
R$ 1.100,00 + enc – 
Pq. São Lourenço – 2 
dorm. + dependên-
cias
R$ 1.300,00 ( cond. 
Incluso ) – 2 dorm. + 
dependências

+ INÚMERAS OPÇÕES
TEMOS DIVERSAS 
OPÇÕES DE IMÓ-
VEIS COMERCIAIS

QUER ALUGAR

R$ 700 MIL _JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE, LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DUPLO, 
MEZANINO, COZ. PLANEJADA, LAVAN-
DERIA PLANEJADA,´REA GOURMET 
COM CHURRASQ. E PIA,AQUECIMENTO 
SOLAR E.     
R$ 880 MIL _ Beira da Mata- A/T 422,9² A/C 
281 - 03 suites(01 master)sala c/ pé dir. duplo 
e mesanino, piscina em alvenaria, churrasq., 
aquecedor solar ....

CHACÁRAS:
R$350MIL- 1000M²- OLHO D’AGUA-03 
DORM.01 W/C PISCINA PAISAGISMO, 
FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA IMÓV-
EL MENOR VALOR OU CARRO.
R$ 360 MIL – Mosteiro de Itaici – 02 Dorm 
01 suite, sala, coz, gar 02 autos
R$ 370 MIL – Chacara Alvorada – 02 Dorm, 
sala, coz, w/c, toda avarandada.
R$ 480 MIL – Chacara Alvorada – 04 Dorm, 
2 suites, 02 vagas, sala , coz, 05 w/c, área 
de churr, piscina, pomar e poço
R$ 700 MIL – Mosteiro de Itaici – 03 Dorm, 
01 suite, sala 02 amb, coz amer, pisc, churr, 
gar 06 autos, campo de fut, cas de hosp
R$ 1.500.MIL_ Cond. Monte Bello(salto) 
A/T 2.000m² A/C 600m². 03 suites, sen-
do o1 c/ closet e hidro+ 02 dormitórios 
todos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. com 
armários, piscina, churrasqueira, canil. 
Paisagismo,pomar.Aceito caminhonete, 
carro, e imóvel de menor valor.

SÍTIO- VIDEIRA-05 ALQUEIRES ( VALOR 
SOB CONSULTA) V.C.
R$ 800.MIL-SITIO EM CARDEAL-36.000 
M²-A 2 KM. DO ASFALTO - POÇO ARTE-
SIANO- REPRESA- CASA- 300 PÉS DE 
FRUTÍFERAS(TROCA POR CASAS EM 
INDAIATUBA).

SÍTIOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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TRABALHAMOS COM TODOS OS LOTEAMENTOS. CONSULTE-NOS

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00057 – Sala Comercial – 
Piso Superior – Centro prox. 
ao Shopping – 30m² c/ banheiro 
R$ 650,00 + Iptu
SL00033 – Sala Comercial – 
Piso Superior – Centro – 46m² 
c/ banheiro R$ 900,00 + Iptu
SL00024 – SALÃO - Vila Brizo-
la – Frente p/ Rua dos Indaás 
– AU: 60m² c/ 2 banheiros R$ 
950,00 + Iptu
SL00048 – Cidade Nova - 
Kennedy Office – Sala Nova 
- 56m² - c/ WC - Frente p/ Av. 
Pres. Kennedy R$ 1.600,00 + 
Cond + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Sa-
lão Térreo – 70m² c/ banheiro e 
cozinha, prox a Av. Tamandaré 
.R$ 1.800,00 + Iptu
SL00065 – Cidade Nova – 
Frente p/ Av. Conceição - 72m² 
- c/ 2 banheiros R$ 2.100,00 
+ Iptu
SL0064 – Excelente Salão 
Comercial – Esquina – Jd. 
Morada do Sol - 2 banheiros, 
cozinha R$ 2.200,00 + Iptu
SL00056 – Frente p/ o Pq. 
Ecológico - AT: 300m² - AC: 
220m² - WC de deficiente, WC 
Mas e Fem, escritório, mesanino 
R$ 4.000,00 + Iptu

CASA

CA00415 – Casa Bella – Cond. 
Fechado – Excelente área de 
lazer – 3dorm(sendo 1 suite c/ 
armários), wc social c/ box e ga-
binete, sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, churrasqueria, quintal, 
garagem 2 carro R$ 2.400,00 + 
Cond. + Iptu
CA00893 – Vilagio de Itaici – 
Cond. Fechado – 3dorm(Sendo 
1 suite), sala, coz planej, wc, 
lavand, churrasq, garagem .R$ 
2.500,00 + Cond + Iptu
CA00846 – Cond. Fecha-
do – Sobrado – Mobiliado 
- 3dorm(Sendo 1 suite) todos 
c/ armários, wc social, sala 2 
amb, lavabo, coz planej, lavand 
c/ armários, churrasq c/ pia c/ 
gabinete, cond. c/ área de lazer 
completa .R$ 2.600,00 + Cond 
+ Iptu
CA00847 – Jd. Pompéia – 
Prox. ao Centro – Pode ser 
comercial - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala de tv, 
sala de estar e jantar, coz, copa, 
lavanderia, mesanino, churrasq, 
coz externa ampla, wc masc e 

femin, sala de jogos, garagem p/ 
vários carros .R$ 3.500,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00366 – Jd. Santiago – Fon-
te de Trevi - Área de Lazer - 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social, coz, lavand, garagem 
R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00368 – Cidade Nova – Apto 
Novo – 3dorm, sala, coz, wc, 
lavand, 2 vagas de garagem .R$ 
1.300,00 + Cond. + Iptu
AP00360 – Vila Rubens – Apto 
Novo 1° Locação - 3dorm(Sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 
+ Iptu
AP00380 – Cidade Nova - AU: 
80m² - Excelente localização 
– 2 elevadores – portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
sala 2 amb, coz, lavand, wc de 
empregada, 1 vaga coberta R$ 
1.400,00 + Cond + Iptu
AP00349 – Portal das Flores 
– área de lazder comppleta 
- 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, garagem .R$ 1.400,00 + 
Cond. + Iptu
AP00361 – Ed. Vilagio D`Amore 
- 3dorm(sendo 1 suite c/ box e 
gabinete), sala 2 amb, coz c/ 
gabinete, wc social c/ box e ga-
binete), lavand, garagem, área 
de lazer completa .R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu

AP00379 – Jd. Santa Rita – 
Prox a Avenida Conceição – 

AU: 110m² - 3dorm c/ 
armários(sendo 1 suite), sala 2 

amb, coz planej, wc social c/ box e 
gabinete, salão de festas, 2 vagas 

de garagem, port. eletrônico 
R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu

VENDA

TERRENO COND. FECHADO

TR00409 – Vista Verde – AT: 
175m² R$ 175.000,00
TR00427 – Jd. Maringá – 316m² 
R$ 205.000,00
TR00472 – Green Park – 306m² 
R$ 240.000,00
TR00160- Helveita Park I – 
490m² - ótima topografia R$ 
345.000,00
TR00466 – Explendor – Cond. 
Alto Padrão - 300m² - plano R$ 
355.000,00
TR00214 – Maison du Park – 
495m² .R$ 420.000,00
TR00233 – Paradiso – 437,85m² 
R$ 330.000,00

TERRENOS

TR00425 – Jd. Bela Vista – Ca-
ído pra frente .R$ 158.000,00
TR00374 – Jd. Europa – AT: 
250m² - excelente terreno R$ 
160.000,00

TR00285 – Jd. Maringá – Comer-
cial – 300m², plano R$ 165.000,00
TR00293 – Jd. Regina – Comer-
cial – 582m² R$ 370.000,00
TR00412 – Jd. Belo Horizonte – 
Comercial, frente p/ Rua dos In-
daiás - AT: 270m² R$ 350.000,00 
TR00461 - Jd. Santorini – Lotes 
Comerciais e Industuriais de AT: 
500m² e AT: 1.000m² - Excelente 
Localização – Consulte-nos 
 

SÍTIO

ST00005 – EXCELENTE SITIO, 
AT: 22.500m², BAIRRO VIDEIRA 
– Casa principal c/ 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, lavabo, sala 
2 amb, coz americana, garagem 
coberta churrasq, canil, poço 
caipira, caixa d`água, casa de 
caseiro c/ 1 dorm, sala, coz, wc, 
lavand, mirante c/ excelente vista 
p/ cidade, mata nativa, diversas 
árvores frutíferas, água corrente 
c/ possibilidade de fazer açude 
– Estuda permuta p/ apto em 
Indaiatuba ou São Paulo (Região 
da Vila Mariana e Adjacências) R$ 
550.000,00

CHÁCARA

CH00079 – Terras de Itaici – AT: 
1.000m² - AC: 120m² - Toda 
Gramada - excelente área de 
lazer com churrasqueira, deck c/ 
piscina, despensa e banheiro R$ 
430.000,00
CH00046 – Terras de Itaici – AT 
2.000m² - 4 suites(1 master c/ 
hidro), sala 3 amb, coz. planej., 
quarto e wc de empregada, pisci-
na, mini campo, mini pomar, portão 
eletrônico R$ 735.000,00
CH00060 – Terras de Itaici – 
3dorm(sendo 1 suite), sala, coz., 
wc, lavand., piscina, churrasq. 
c/ banhiero, campo de futebol, 
pomar, garagem coberta R$ 
680.000,00
CH00098 – Terras de Itaici 
- AT: 1.500m² - AC: 260m² - 
Ótima Chácara - 3 dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, 
lavabo, coz planej, despensa, 
mesanino, churrasq, vestiário 
masc e fem, canil, garagem R$ 
750.000,00
CH00045 – Terras de Itaici – AT 
1.400m² - 3 suites c/ closet todos 
c/ varanda, sala 3 amb, coz. pla-
nej., lavand., churrasq., piscina, 
canil, edícula c/ 1 dorm e wc, toda 
gramada R$ 850.000,00
CH00088 – Vale das Laranjei-
ras – AT: 3.000m² - 3dorm c/ 
armários(sendo 2 suites, 1 c/ 
hidro e closet), wc social, sala 
de jantar e estar, sala de home 
theater c/ lareira, coz planej, 
lavand, churrasq, forno e fogão 
a lenha, piscina, mini campo, 
sauna, salão de jogos, casa de 
caseiro c/ 1 dorm, sala, cozinha, 
banheiro R$ 950.000,00

CH00091 – Terras de Itaici – AT: 
2050m² - AC: 505m² - 4dorm(sendo 
3 suites c/ closet), sala 03 amb c/ 
pé direito duplo, mesanino, lavabo, 
escritório, lareira, coz, despensa, 
churrasq, forno de pizza, piscina 
aquecida, campo de futebol R$ 
1.170.000,00
CH00087 – Vale das Laranjei-
ras – AT: 3.450m² - 2 suites c/ 
armários(sendo 1 c/ closet), sala 2 
amb, sala de TV, lavabo, coz planej, 
lavand c/ armário, dorm e wc de 
empregada, casa de hospede c/ 
2 suites c/ armários, coz, piscina, 
churrasq, canil, depósito, pomar, aq. 
solar, paisagismo R$ 1.200.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00846 – Residencial Caribe 
– Lindo Imóvel - 3dorm(Sendo 1 
suite) todos c/ armários, wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz planej, 
lavand c/ armários, churrasq c/ pia 
c/ gabinete R$ 490.000,00
CA00865 – Vista Verde – CASA 
NOVA - 3dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz 
americana, lavand, churrasqueira 
R$ 520.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz americana, lavabo, wc social, 
churrasq, lavand, prep p/ aqueci-
mento solar .R$ 560.000,00
CA00722 - Altos de Itaici – Casa 
Nova – excelente acabamento 
em porcelanato – 3dorm(sendo 1 
suite c/ closet), sala 2 amb, lavabo, 
wc social, coz, lavand, garagem R$ 
620.000,00 
CA00843 – Terra Nobre - ÓTIMO 
ACABAMENTO – PORCELANA-
TO - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
escritório, coz america, despensa, 
churrasq, prep. p/ ar condicionado, 
aq. solar R$ 660.000,00
CA00902 – Jd. dos Aromas – Exce-
lente área de lazer - 3dorm(Sendo 1 
suite) todos c/ armários, coz planej, 
escritório mobiliado, wc social, sala 
2 amb, lavabo, lavand, espaço gour-
met c/ churrasq e forno de pizza, 
garagem R$ 660.000,00
CA00462 – Portal dos Ypês – 
(OPORTUNIDADE) – 3suites(sendo 
2 c/ closet), escritotio, lavabo, sala 2 
amb, coz, lavand, churrasq, wc 
externo, quarto de despejo, (ex-
celente preço - aceita imóvel 
em condomínio fechado até R$ 
400.000,00 como parte de pagto) 
R$ 665.000,00
CA00648 – Portal de Itaici – 
Casa Nova – 3suites c/ closet 
e ar cond(sendo uma máster c/
hidro), sala , lavabo, escritório, coz 
americana e sala de jantar c/ ar 
condicionado, despensa, lavand, 
suite de hospede ou empregada c/ 
ar condicionado, churrasq, piscina, 
wc externo, aquecimento solar, ga-
ragem coberta.R$ 800.000,00(acei-
ta terreno em condomínio como 
parte de pagto)

(OPORTUNIDADE)CA00343 
– Res. Amstalden – 3suítes(1 
master c/ hidro e closet), sala 2 
amb., sala de TV, lavabo, escri-
tório, suíte p/ hospedes, copa, 
coz. e despensa c/ armários, 

lavand. c/ armários, dorm e wc 
de empregada, espaço gourmet 
c/ churrasq., pia, 2 banheiros, 
quarto de despejo, aq. solar, 

garagem R$ 860.000,00

CA00740 – Helvetia Park I – 
Casa Nova - 4 suites(sendo 
1 master), sala de tv, jantar e 
estar, escritório, lavabo, coz, 
sala de brinquedos, sala de 
Home Theater, churrasq, pis-
cina aquecida, wc externo R$ 
1.600.000,00 

CASAS 

CA00719 – Jd. Remulozoppi – 
CASA NOVA 2dorm, sala, coz, 
wc, lavand, 1 garagem(aceita 
financiamento) R$ 190.000,00
CA00915 – Jd. dos Colibris – 
Casa Nova – Aceita Financia-
mento - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 268.000,00 
CA00938 – Jd. Sevilha – Casa 
Nova, fase final de constru-
ção – Aceita Financiamento – 
3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc, lavand, 2 vagas de garagem 
cobertas R$ 345.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 
250m² - 3dorm(sendo 2 c/ armá-
rios), sala, coz, wc, lavand, gara-
gem varios carros R$ 375.000,00

CA00933 – Linda Casa - Jd. 
Valença – Excelente Acaba-

mento - Aceita Financiamento 
- 3dorm(sendo 1 suite c/ Jardim 
de Inverno), sala, coz, wc social, 
lavand, churrasqueira, garagem 
coberta 2 carros R$ 380.000,00

CA00320 –  Vi la  Fur lan  – 
4dorm(sendo 2 suites), sala 2 
amb, coz., lavand., wc e quarto 
de empregada, área de chur-
rasq., c/ forno de pizza, por-
tão eletrônico, garagem R$ 
420.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² 
- AC: 175m² - Excelente casa - 
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$ 485.000,00
CA00573 – Jd. Esplanada – 
3suites(sendo 1 c/ closet), lava-
bo, sala 2 amb, coz americana, 
despensa, lavand, churrasq, 
garagem R$ 580.000,00
CA00366 – Jd. Bela Vista – 
3dorm(sendo 1 suite), wc, sala 
2 amb, escritório, lavabo, coz. 
americana, lavand., salão de 
festas c/ wc, gar 2 carros, port. 
eletrônico R$ 430.000,00

CA00778 – Jd. Esplanada II - 
03 Dorm. (sendo 01 suite com 
closet), sala 2 amb, lavabo, 
coz planej, wc social, lavand, 
espaço gourmet c/ churrasq, 
04 vagas de garagem, prepa-
raçao para aquecimento solar, 
cerca eletrica e alarme R$ 
550.000,00
CA00713 – Jd. Esplanada I – 
3dorm(sendo 1 suite c/ closet 
e hidro), wc social, sala 2 amb, 
lavabo, escritório, coz c/ des-
pensa, lavand, churrasq, wc e 
dorm de empregada, garagem, 
port eletrônico R$ 560.000,00
CA00501 – Jd.  São Pau-
lo -  Excelente Sobrado - 
3dorm(sendo 1 suite c/ hidro e 
closet), wc c/ hidro, lavabo, sala 
de tv, estar e jantar, coz planej, 
lavand, edicula, c/ wc, churrasq, 
quintal amplo, aquecedor solar, 
gar p/ varios carros, port. eletrô-
nico R$ 620.000,00

APARTAMENTO

AP00303 – PATIO ANDALUZ 
– CIDADE NOVA – Apto Novo 
previsão de entrega Dez/2013 
– 3dorm(sendo 1 suite), sala 
2 amb, wc social, coz, lavand, 
garagem, área de lazer com-
pleta R$ 390.000,00(Saldo pra 
Financiamento R$ 218.000,00)
AP00259 – Jd. Morumbi - Re-
formado, Excelente Estado 
de Conservação - 2 dorm, 
sala, coz, wc, lavand, garagem 
R$ 140.000,00
AP00359 – Jd. Nely – Apto 
Novo - 3dorm(Sendo 1 sui-
te), sala 2 amb, coz, wc, la-
vand, garagem, área de lazer 
completa(aceita financiamen-
to) .R$ 250.000,00
AP00280 –  Cidade Nova 
– Prox. a Av. Kennedy – 
3dorm, sala 2 amb, coz, 2 
banheiros, lavand, garagem 
R$ 255.000,00
CA00362 – Vila Brizola – Res. 
Vando - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem 2 carros, e 
uma vaga de moto - área de 
lazer completa .R$ 260.000,00

OPORTUNIDADE – AP00345 
– Viva Vista - 2dorm c/ 

armários(sendo 1 suite), sala 
2 amb, coz planej, lavand c/ 

armários, aquecedor a gás, 2 
vagas de garagem - Área de 

lazer completa c/ piscina, chur-
rasq, salão de festas, acade-
mia, quadra Aceita Financia-

mento R$ 310.000,00

AP00206 – Centro – EXCE-
LENTE APTO - AU: 169,50m² 
- 3dorm c/ armários(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz planej, 
despensa, lavand, dorm e wc 
de empregada, garagem R$ 
650.000,00



TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APARTAMENTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS PARA ALUGAR, TEMOS OS MELHORES 
INQUILINOS E OS MELHORES FIADORES, SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO!!!

SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252
25M²C/ WC.
R$1.000,00 + COND. + IPTU. 

SALAS COMERCIAIS, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
RUA VOL JOÃO DOS SANTOS
LOCAÇÕES POR HORA, DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL.
PARA AULAS PARTICULARES, TREINAMENTOS, NEGOCIAÇÕES, ENTRE-
VISTAS, PALESTRAS E REUNIÕES.
R$ 15,00 POR HORA 

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

MORADA DO SOL – CA1582
02 DORM, SALA, WC, COZ, LAVANDERIA E GARAGEM 01 AUTO.
R$ 900,00 + IPTU R$ 33,00

MORADA DO SOL – CA02437
02 DORM (01 SUITE), SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E GARA-
GEM 02 AUTO.
R$ 1.100,00 + IPTU INCLUSO

JD ALICE CA02472
02 DORM,SALA,COZINHA,WC,LAVANDERIA,QUINTAL E GARAGEM 
P/02 AUTOS.
R$ 1100,00 + IPTU

V. PIRES DA CUNHA – CA02197
02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA E VAGA P/ 02 AUTOS.
R$ 1.000,00

COND FECHADO VILLAGIO di ITAICI
casa terrea 03 dorm (01suíte),sala,cozinha,01wc,a/s, area de churrasco 
com churrasqueira. area de lazer,piscinas (adulto e infantil),salão de 
festa,quadra esportiva,campo de futebol e portaria 24 hrs
R$ 1700,00 + COND R$130,00

APARTAMENTO ALUGA 

AP00574 CENTRO 
01 DORM,SALA,COZINHA/ A.S E GARAGEM P/01 AUTO
R$ 700,00 + COND + IPTU

CENTRO – AP0154
KITNET MOBILIADA COM VAGA DE GARAGEM
R$ 500,00 + COND. R$ 422,00 + IPTU

CIDADE NOVA – CA02439
02 DORMITÓRIOS COM ARMARIOS E AR CONDICIONADO, 02 SUI-
TES COM MOVEIS PLANEJADOS E BOX, SALA DE VISITA, SALA DE 
JANTAR, SALA DE TV, LAVABO, GARAGEM COBERTA 02 AUTOS, 
PISCINA, VESTIARIO COM BANHEIRO, ÁREA DE LAZER 130M² E 
AQUECIMENTO SOLAR
R$ 2.600,00 

CASAS PARA VENDAS

OPORTUNIDADE 
MORADA DO SOL ,RUA ANT 59,   CA02481 
2 IMOVEIS ,TERRENO DE 250 M²
CASA 1. 02 DORM,SALA,02 WC,COZINHA,LAVANDERIA E AMPLO 
QUINTAL 
CASA 2 , 01 DORM,WC,COZINHA E LAVANDERIA.
R$ 280.000,00 

JD FLORIDA CA02375
02 DORM, SALA, COZINHA, WC, CORREDOR COM LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA COBERTA E GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS
a.t 125m² a.c 95m²
R$ 270mil

JD PAULISTA II CA02429
FRENTE 01 DORM, SALA, COZINHA, WC E VAGA P/01 AUTO
FUNDOS 01 DORM, SALA, COZINHA E WC AT 150 M² A.C 125M² R$ 297MIL

JD MARINA CA02423
CASA NOVA, 03 DORM (01SUÍTE) COZINHA,SALA 02 AMB, ESPAÇO 
GOURMET, GARAGEM P/02AUTOS E QUINTAL 150 A.T R$ 390.000,00

JD AMÉRICA CA02444
03 DORM (01SUÍTE), SALA 02 AMB, COZINHA PLANEJADA, 01 WC SO-
CIAL, 01WC SERVIÇO, AREA DE SERVIÇO AMPLA ,PISCINA AQUECIDA 
C/ CASCATA E ILUMUNAÇÃO LED, EDÍCULA C/CHURRASQUEIRA E 
VAGA P/ 02 AUTOS AT 250 M² A.C 170M² R$ 435 MIL

CIDADE NOVA CA02446
03 DORM (01 SUÍTE), SALA ESTAR,S ALA JANTAR, COZINHA,WC, LA-
VANDERIA NOS FUNDOS. ÁREA COBERTA E DUAS VAGAS.
A.T 400 m² A.C 200m² R$ 530.000,00

VILA SUÍÇA CA02363
SOBRADO: 03 SUÍTES COM CLOSET, SALA 04 AMB, WC SOCIAL, COPA, 
COZINHA, CHURRASQUEIRA COBERTA, PISCINA, GARAGEM P/ 03 AU-
TOS COBERTA, ACEITA FINANCIAMENTO. SEM PERMUTA.
AT 352 m² A.C 280m² R$ 650mil
 
ALPES SUIÇOS CA02364
03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET, SALA DE VISITA 03 AMB, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, QUINTAL, GARAGEM P/ 02AUTOS (UMA COBERTA)
AT 400m²   A/C 280m² R$ 700MIL

CHÁCARA AREAL CA02422
Casa.
04 DORM (02SUÍTES), C/ ARMARIOS, SALA ESTAR, SALA JANTAR, CO-
ZINHA C /ARMARIOS, LAVABO, WC, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA.
01 COMODO C/ WC, PISCINA E VAGA COBERTA P/ 04 AUTOS
AT 430 m² A.C 298 m² R$ 850mil

CHACARA LAGOS DE SHANADU CH00301
03 dorm (01suíte), sala 02amb, WC, cozinha, varanda, piscina (4x7) vaga 
coberta p/02 autos, casa caseiro e edícula.
At 5.200 m² / a.c 250m² R$ 950.000,00

VILA SUÍÇA CA02478
SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUITE 
MASTER, 01 SUITE - TODOS COM ARMÁRIO), WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, SALA JANTAR, COZINHA 
COM ARMÁRIO, ÁREA SERVIÇO, DESPENSA, CHURRASQUEIRA, PISCI-
NA, WC, SALA DESPEJO E VAGA PARA 04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 
AQUECEDOR SOLAR,  BOILER E PORTÃO AUTOMÁTICO. 
AT: 300m² / AC: 325,95m² R$ 800.000,00

TERRENO  TR00669
JD ITAMARACA
175 m² 150 mil

TERRENO VILA SUÍÇA TR00670
A T 300 M² (MURADO) R$ 260MIL

ALTO DA BELA VISTA – TR00692
LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 250m²
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 36x)

PQ. RES. INDAIÁ – TR00679
LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 200m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 84x)

JD. UNIÃO – TR00677
LOTEAMENTO ABERTO A PARTIR DE 150m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 36x)

JD. DO IMPÉRIO – TR00678
LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 150m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 84x)

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, 
VISITE NOSSO SITE : WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA 700 KM) ANO 2013 
14 LUGARES, LICENCIADA, IPVA, SEGURO.

ENTRADA + parcelas
(19) 38752215 / (19) 996968732

VENDO CARRO
SANTANA ANO 2002 97MIL KM, ÚNICO DONO (NOVO).
COMPLETO (19)996968732 (19)38752215

VENDO CARRO
GOL ANO 2008/2009, ÚNICO DONO (NOVO)
COMPLETO (19) 996968732 (19) 38752215

VENDO CARRO
PALIO ELX ANO 2004/2005
COMPLETO (19) 996968732 (19) 38752215

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189
OTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE C/ 02 WC, LAVANDE-

RIA, DEPÓSITO E ESCRITORIO. RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 430
SALÃO AMARELO R$ 2.500,00 

SALÃO COMERCIAL vila teller – SL00231
80M², 02WC, LAVANDERIA.
PROXIMO AO PISTONI, OTIMA LOCALIZAÇÃO PARA FARMACIA
R$1.500,00. 
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.203 – JD.MORADA DO SOL – R$230.000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, garagem.
COD.207 – VILA TODOS OS SANTOS – R$480.000,00 – 
2suites, sala, copa, coz, lavabo, varanda, wc social, dispen-
sa, edícula, churrasqueira, piscina, garagem para 6 carros.
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280.000,00 – 2dorms(1st 
com banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia 
coberta, garagem para 2 carros.
COD.217 – PQ.INDAIA - R$200.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc social, nos fundos lavanderia e quartinho de 
despejo.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$600.000,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, 
churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.327 – JD.VALENÇA - R$470.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, copa, coz, lavabo, wc social, lavanderia, dispensa, 
sacada, churrasqueira, quintal, portão eletrônico, garagem 
para 2 carros.
COD.333 – JD.VILA VERDE – R$340.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.343 – JD.REGENTE - R$480.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, lavabo, 2wc social, lavanderia, dis-
pensa, churrasqueira, portão eletrônico, garagem para 2 
carros. At:250m² AC:153m²
COD.361 – JD.DO SOL – R$385.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, copa, lavabo, wc social, lavanderia, quintal, 
edícula com 1 dorm e wc, portão eletrônico.
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

 
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608.000,00 
– 3dorms(1st com closet)sala de estar e jantar, coz.plane-
jada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.

COD.419 – COND.BEIRA DA MATA – R$870.000,00 – 4sui-
tes, sala de estar e jantar , copa, coz, wc social, lavanderia, 
dispensa, piscina, varanda, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – PORTAL DAS FLORES – R$265.000,00 – 3dorms, 
sala de estar, coz, as, garagem para 1 carro.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro.
AP.511 – JD.TROPICAL – R$280.000,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc social, 1 vaga de garagem, churrasqueira, piscina.
AP.517 – CIDADE NOVA – R$280.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1vaga na garagem.
AP.536 – CECAP – R$185.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem.

TERRENOS

TE.05 – FRANCISCO DE PAULA LEITE – R$2.500.000,00 
– terreno com 2126m²  COMERCIAL              

TE.11 – CARDEAL – R$88.000,00 + parcelas – Terreno  
de 200m²
TE.18 – JARDIM VENEZA – R$96.000,00 – Terreno com 
150m².
TE.19 – MARIA DULCE – R$260.000,00 – Terreno com 
300m².
TE.24 – ITAICI – R$210.000,00 – Terreno com 327m²
TE.29 – CONDOMINIO TERRA NOBRE – R$215.000,00 – 
Terreno com 336m².
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – terreno 
com 11.000m².
TE.42 – JD.MIRIM – R$2.000.000,00 – 3 alqueires.

LOTEAMENTO MONTREAL PARA CONSTRUÇÃO A 
PARTIR R$130.000,00 150m²

CHACARAS

COD.725 – VIDEIRA – R$580.000,00 – 4dorms, 2wc, sala, 
coz, as, quarto de empregada com wc, piscina.

COD.726 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$650.000,00 – 1dor-
ms, sala, coz, wc social, quiosque com churrasqueira e wc, 
piscina, quadra.      
COD.738 – COLINAS I – R$590.000,00 – 3dorms(2st), copa, 
coz, sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem para 
6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.
COD.742 – ALVORADA – R$ - 450.000,00 - 3suites, sala de 
jantar e estar, copa, coz, 2wc, piscina, churrasqueira.Aceita 
permuta.
COD.743 – LARANJAIS – R$700.000,00 – 2dorms, sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagun-
ça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. 
AT:3.000  AC:234

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

VILA VITÓRIA – R$5.000,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros, na frente salão co escritório e wc, ao 
lado terreno para estacionamento. SOBRADO.
JD.MONTE VERDE – R$2.300,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, lavanderia, sacada grande, cerca elétrica, 
piscina 7x3, 5, garagem.
VILA TELLER – R$1.600,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc social, 
área de serviço, garagem coberta para 2 carros.CASA NOVA
JD.REGENTE – R$1.600,00 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, 
wc, lavanderia, garagem para 2 carros. CASA NOVA
JD.MORADA DO SOL – R$1.300,00 – 3dorms, sala, coz, wc 
social, nos fundos wc, garagem.
JD.ITAMARACA – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz com armário 
embutido, wc, sem garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
área de serviço, garagem.
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem.
VILA MERCEDES – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm, sala, coz, wc.
PQ.RESIDENCIAL INDAIA – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, sem garagem.
JD.BRASIL - R$550,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem garagem

APARTAMENTOS

JD.PAU-PRETO – R$1.000,00 – 3dorms, sala, coz, wc, 
garagem para 1 carro.
VILA GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.300,00 – 2dorms, sala 2 am-
bientes com ar condicionado, coz, as fechada, wc com Box 
blindex, 1 vaga na garagem.
VILA NOSSA SENHORA CANDELARIA – R$2.000,00 – 3Ds 
(1 ste c/ closet e hidro) wc social, lavabo, coz planej., 2 v. de gar.

CHACARAS

TERRAS DE ITAICI  - R$5.000,00 – SUPERIOR :4suites(sendo 
1 com closet/master) varanda
INFERIOR:1 suite, escritório, sala de estar com lareira, sala 
de jantar, sala de TV, copa, coz, lavabo, embaixo da escada 
espaço de 2x2, , jardim de inverno, área gourmet completa, 
piscina 8x4, parquinho, pomar, poço semi – artesiano.
COLINAS II - R$4.500,00 – 3dorms(1suite), sala de estar e 
jantar, coz planejada, wc, dispensa, escritório, varanda, quintal, 
piscina, churrasqueira, garagem grande.

SALÃO

JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 50m², wc, mesanio.
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc.
JD.FLORIDA – R$1.100,00 – 80m², wc, lavanderia
JD.MORADA DO SOL  - R$1.800,00 – piso sup, 120m², 2wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.450,00 – Frente:48m², wc. 
Fundos: 100m², 6m de altura e mesanino com 48m² e coz. 
Quintal c/área coberta e wc, rede trifásica, estacionamento 
para 3 carros.
CECAP – R$3.000,00 – salão com 112m², tendo 2wc(1 wc 
para deficiente), deposito, estacionamento.
VILA MERCEDES – R$3.500,00 – 250m², 2wc, vestiário, 
escritório, entrada para carro.azulejo meia barra.

SALAS

CENTRO - R$1.200,00 - com 86m², coz, wc
CIDADE NOVA – R$1.500,000 – sala com 49m², wc, 1 vaga 
de garagem.
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS PARA ALUGAR, TEMOS OS MELHORES 
INQUILINOS E OS MELHORES FIADORES, SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO!!!

SALÃO COMERCIAL vila teller – SL00231
80M², 02WC, LAVANDERIA.
PROXIMO AO PISTONI, OTIMA LOCALIZAÇÃO PARA FAR-
MACIA
R$1.500,00. 

SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252
25M²C/ WC.
R$1.000,00 + COND. + IPTU. 

SALAS COMERCIAIS, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
RUA VOL JOÃO DOS SANTOS
LOCAÇÕES POR HORA,DIÁRIA,SEMANAL E MENSAL
PARA AULA PARTICULARES,TREINAMENTOS,NEGOCIA-
ÇÕES,ENTREVISTAS,
PALESTRAS E REUNIÕES.
R$ 15,00 POR HORA 

COND FECHADO VILLAGIO di ITAICI
casa terrea 03 dorm (01suíte),sala,cozinha,01wc,a/s, area de 
churrasco com churrasqueira. area de lazer,piscinas (adulto 
e infantil),salão de festa,quadra esportiva,campo de futebol e 
portaria 24 hrs
R$ 1700,00 + COND R$130,00

OPORTUNIDADE!!!
MORADA DO SOL ,RUA ANT 59,   CA02481 
2 IMOVEIS ,TERRENO DE 250 M²
CASA 1. 02 DORM,SALA,02 WC,COZINHA,LAVANDERIA E 
AMPLO QUINTAL 
CASA 2 , 01 DORM,WC,COZINHA E LAVANDERIA.
R$ 280.000,00 

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 01 DORMITÓRIOS ALUGA

AP00574 CENTRO 
01 DORM,SALA,COZINHA/ A.S E GARAGEM P/01 AUTO
R$ 900,00  INCLUSO COND E IPTU

CENTRO – AP0154
KITNET MOBILIADA COM VAGA DE GARAGEM
R$ 500,00 + COND. R$ 422,00 + IPTU

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

PQ. TOMAS DE AQUINO – AP00553
02 DORM, 02 WC, SALA, COZINHA, LAVANDERIA E GARA-
GEM 01 AUTO R$ 1.000,00 + COND. 

MOACIR ARRUDA – AP00550
02 DORM,SALA 02 AMB., WC, COZ., LAVANDERIA, 01 VAGA 
COBERTA, PORTARIA E PORTÃO ELETRONICO
R$ 1.100,00

CENTRO – AP00545
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA.
R$ 1.300,00 + COND.

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA 700 KM) ANO 2013 
14 LUGARES, LICENCIADA. IPVA, SEGURO.

ENTRADA + parcelas
(19) 38752215 / (19) 996968732

VENDO CARRO
SANTANA ANO 2002 97MIL KM, ÚNICO DONO (NOVO)
COMPLETO (19)996968732 (19)38752215

VENDO CARRO
GOL ANO 2008/2009, ÚNICO DONO (NOVO)
COMPLETO (19) 996968732 (19) 38752215

VENDO CARRO
PALIO ELX ANO 2004/2005
COMPLETO (19) 996968732 (19) 38752215

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189
OTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE C/ 02 

WC, LAVANDERIA, DEPÓSITO E ESCRITORIO.
RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 428
SALÃO AMARELO R$ 2.500,00 

APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

JARDIM TROPICAL  AP00578
03 DORM(01 C/ARMARIOS)01wc,sala,cozinha,sala com saca-
da,lavanderia,01 vaga,área de lazer e portaria 24hrs
R$ 1400,00 + COND R$ 270,00

CENTRO – AP00505
03 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA PLANEJADA, 
LAVANDERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.600,00 + COND.

APARTAMENTO PARA VENDA

JD MORADA DO SOL AP00554 - 02 DORM,WC,COZINHA,LA-
VANDERIA,SALA E 01 VAGA. PORTÃO ELETRONICO.  03º 
ANDAR. R$ 170MIL COND R$ 88,00

JD MONTE VERDE AP00562
02 DORM (01SUÍTE) NOVO ACEITA FINANCIAMENTO ME-
DIANTE 50MIL DE ENTRADA. R$ 220.000,00

JD OLINDA AP 00525
03 DORM (01SUÍTE), SALA 02 AMB,01WC,COZINHA,LAVAN-
DERIA,VARANDA, 02 VAGAS . 73M² 
R$ 320MIL

CIDADE NOVA II  AP00547
03DORM(01SUÍTE),SALA,COZINHA,LAVANDERIA,WC02 
VAGAS. DOC OK.  90M² 345 MIL

JD SANTA RITA AP 00537
EXCELENTE APARTAMENTO.
03 DORM (01SUÍTE),SALA 02 AMB,WC, COZINHA,A/S, VA-
RANDA,COZINHA,02 VAGAS
102m² 430MIL

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO AP00556
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!!!!
03 DORM (01SUÍTE),SALA,COZINHA,WC,LAVANDERIA,VA-
RANDA E 02 DUAS VAGAS. AREA TOTAL 123m² 
R$480 MIL

JD. POMPÉIA – AP00576
EMPREENDIMENTO NOVO - PREVISÃO ENTREGA 03/2015
AU: 85,91m²
03 DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUITE), SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, ÁREA SERVIÇO, TERRAÇO GOURMET E 02 
VAGAS PARA AUTO. 
R$ 488.000,00

LANÇAMENTO EM SALTO – AP00566
02 OU 03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LAVANDE-
RIA, TERRAÇO GOURMET E VAGA DESCOBERTA.
ENTRADA + PARCELAS (EM 36x)

CONSULTE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, VISITE NOSSO 

SITE: WWW.CHIDOVENDE.COM.BR
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CASAS - VENDE-SE

M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² 
COM 03 DORMITÓRIOS CONSTRUI-
DA NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA 
LIVRE NA FRENTE POR PREÇO 
IMPERDÍVEL APENAS:R$220.000,00.  
CORRA!!! F= 19-3017-0455/ 9762-
7997.
M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² 
COM 01 DORMITÓRIO CONSTRUIDA 
NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA LI-
VRE NA FRENTE POR PREÇO IMPER-
DÍVEL APENAS:R$200.000,00.  COR-
RA!!! F= 19-3017-0455/ 9762-7997.
JD DO VALLE. 02 DORM (01 SUITE 
C/ ARMÁRIO EMBUTIDO) COZ PLA-
NEJADA, GARAGEM P/ 03 AUTOS, 
EDÍCULA NOS FUNDOS. ÓTIMO ACA-
BAMENTO; APENAS: R$280.000,00 
F= 19-3017-0455 / 9762-7997 AINDA 
ESTÁ SENTADO AMIGO? CORRA!!!
M.SOL-RUA-17- 03 CÕM C/ENT P/
AUTOS. R$120.000,00. CORRA!!! F= 
19-3017-0455/ 9762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕ-
MODOS E WC EM LOTE DE 180M² 
APENAS R$110.000,00 QUITADO. F= 
19-3017-0455/ 9762-7997
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGAN-
TE COM WC, R$ 120.000,00 URGEN-
TE!!  F= F= 19-3017-0455/ 9762-7997.
VÁ ZUNINDO!!

M. SOL. RUA 68 02 DORM, SALA, 
COZ, WC LAVAND, MEZANINO NOS 
FUNDOS. R$ 140.000,00 URGENTE!!  
F= 19-3017-0455/ 9762-7997.
M.SOL-RUA-58 05 CÔMODOS PRE-
CISANDO PEQUENAS REFORMAS.
APENAS: R$145.000,00. F= 19-3017-
0455/ 9762-7997.CORRA!!
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-
-SALA-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 
02 AUTOS.R$170.000,00 CORRA!!! F= 
19-3017-0455/ 9762-7997.
JD LAGUNA.150² R$70.000,00 COR-
RA!!! F= 19-3017-0455/ 9762-7997
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² 
R$80.000,00 F= 19-3017-0455/ 9762-
7997

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL RUA 39 125M² R$105.000,00. 
F= 19-3017-0455/ 9762-7997CORRA!!
M.SOL RUA 80 125M² R$95.000,00. F= 
19-3017-0455/ 9762-7997CORRA!!
JD.COLIBRIS. 150M² R$ 110.000,00 
ACEITA FINANCIAMENTO. F= 19-3017-
0455/ 9762-7997 VÁ 
JÁ. !!!!
PORTHAL DO SOL  
150M² R$110.000,00 
– QUITADO. (OPOR-
TUNIDADE) F= 19-
3017-0455/ 9762-7997

CASA

Morada do Sol – R$ 130 mil reais -  03 
cômodos  Wc social 
 Morada do Sol,  170 mil  Reais – 2 
dormitórios, sala WC , cozinha ,área de 
serviço,    vaga para 2 carros, 
Morada do Sol – 170mil – 03 dormitó-
rios, sala, WC , cozinha, área de serviço, 
vaga para 2 carros . cômodos , área de 
serviço
Jd Paulista – 300mil – 02 dormitórios , 
1 suíte , sala, cozinha, área de serviço, 
vaga  2 carros coberta,   
Jd Morada do Sol: R$ 198 mil reais, 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
área de serviço, vaga para 02  carros
Jd Bom Principio:  R$ 360mil reais-  2 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
vaga para 02 carros, 

TERRENO

Jd Colibri – at 150m2 R$ 98.000,00
Morada do sol – 250m2     R$ 160.000,00 
Morada do Sol- 250m2 – R$ 190.000,00
Morada do Sol –R$  165.000,00
Jd Bela Vista- 250m2  - R$170.000,00 
Morada do Sol – R$ 110.000,00
Morada o Sol – R$ 105.000,00

CASA EM  CONDOMÍNIO

Condomínio  Guarantã- R$  115mil  03 
dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
WC social, vaga par 2 carros,   - mais 
mensalidade  e R$ 1300,00 mensais.
Helvécia  Park -  R$ 1.100,00 - 03 
dormitórios com suíte, sala 2 ambiente, 
cozinha, 2 ambiente, WC social, área de  
serviço,  área de lazer, piscina, churras-
queira, vaga 2 carros coberto
ÁREA DE TERRA  – AT 20.000 m2  – R$ 
180,00 m2

LOCAÇÃO 

Salão Comercial – Jd Paulista – R$ 
2.000,00 A.t 160m2
Salão comercial – Jd Morada do Sol R$ 
1.000,00;
Casa – jd   JK – 02 dormitórios, WC so-
cial, sala, cozinha, área de serviço vaga 
para 01 carro; RS1.1100,00;
Casa –  jardim Morada do Sol – 02 
dormitórios, sala, WC social, cozinha, 
lavanderia, vaga para 01 carro coberto,  
R$ 1.000,00.
Casa –Jd. Morda do Sol-  02 cômodos. 
R$600,00. 
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

SALA

SL00003 SALAR$ 330.000,00 - KENNEDY OFFICE 2 
banheiros 56,00 m² const.

CHÁCARA

CH00009 CHACARAR$ 1.280.000,00 - TERRAS DE 
ITAICI 6 dorms | 2 suítes | 6 vagas | 3 salas | 3 banheiros 
540,00 m² const. | 2.000,00 m² útil

10 Terrenos Jardins do Império 150 M² VALOR R$ 
105.000,00 - CADA
4 Terrenos Jd Colibri 150 M² MISTO NOVALOR R$ 100.000,00
2 Terrenos Jardim Bréscia 200 M² VALOR R$ 
140.000,00 - CADA

TERRENOS

TE00059 TERRENO R$ 213.000,00 - COND. MARINGÁ 
300,00 m² tota
TE00081 TERRENO R$ 200.000,00 - JD. REGINA 
250,00 m² total
TE00012 TERRENO R$ 370.000,00 - HELVETIA PARK 
I 490,00 m² total
TE00090 TERRENO R$ 255.000,00 - COND. BEIRA 
DA MATA 360,00 m² total
TE00092 TERRENO R$ 196.000,00 - COND. ALTO DI 
ITAICI 300,00 m² total

APARTAMENTOS DE 
70M² COM 3DORM 1 
SUÍTE E  2 VAGAS DE 
GARAGEM   E TAM-
BÉM 63M² COM 3DORM 
1SUÍTE E 1 VAGA DE 
GARAGEM- ÁREA DE 
LAZER COMPLETA 
; PISCINA, SAUNA, 
SALA DE GINASTICA , 
QUADRA POLIESPOR-
TIVA. VALORES ABAI-
XO DO MERCADO.

TE00080 TERRENO 305 M² R$ 205.000,00- Aceita Per-
muta em Apto

APARTAMENTOS

AP00064 APARTAMENTO R$ 520.000,00- ACEITA PER-
MUTA
TORRE VIENA 3 dorms | 2 salas | 1 banheiro 100,00 m² útil
AP00044 APARTAMENTO R$ 220.000,00 - COND. AZA-
LEIA 2 dorms | 1 vaga | 1 sala | 1 banheiro 60,00 m² útil
AP00074 APARTAMENTOR$ 210.000,00 - COND. ANA 
ELISA  2 dorms | 1 sala 60,00 m² útil
AP00082APARTAMENTO R$ 280.000,00 - PORTAL DAS 
FLORES 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 
75,97 m² útil

CASAS

CA00104 CASA R$ 400.000,00 - BELA VISTA 3 dorms | 
1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 118,00 m² const. | 
250,00 m² útil
CA00103 CASA R$ 435.000,00 - BELA VISTA 3 dorms | 
1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 138,00 m² const. | 
250,00 m² útil
CA00109 CASA R$ 585.000,00 - PORTAL DAS ACACIAS 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 banheiro 163,00 m² 
const. | 148,00 m² útil
CA00099 CASA R$ 270.000,00 - D. ALICE 3 dorms | 1 suíte 
| 1 sala | 1 banheiro 110,00 m² const. | 125,00 m² útil

CA00100 CASA R$ 220.000,00 - VL.BRIZOLA 1 dorm | 1 
sala 60,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00107 CASA R$ 880.000,00 - COND. BEIRA DA MATA 
3 dorms | 3 suítes | 4 vagas | 2 salas | 2 banheiros 281,00 
m² const. | 422,00 m² útil
CA00116 CASAR$ 400.000,00 - VISTA VERDE 3 dorms | 
1 suíte | 1 sala | 1 banheiro 110,00 m² const. | 175,00 m² útil
CA00111CASAR$ 440.000,00 - JD. REGINA 3 dorms | 
1 suíte | 1 vaga | 2 salas | 1 banheiro 162,00 m² const. | 
258,00 m² útil
CA00123 CASAR$ 310.000,00 - MONTE VERDE 3 dorms 
| 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 banheiro 80,00 m² const. | 
125,00 m² útil
CA00118 CASAR$ 430.000,00 - COND. MONTRAL 3 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 104,00 m² const. | 150,00 
m² útil
CA00097 CASAR$ 1.650.000,00 - COND. SANTA CLARA 
4 dorms | 4 suítes | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 330,00 
m² const. | 450,00 m² útil
CA00128 CASAR$ 300.000,00 - JD. FLORENÇA 3 dorms 
| 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 110,00 m² const. 
| 150,00 m² útil

LOCAÇÃO

AP00053 APARTAMENTO  R$2.000,00 - PATIO AN-
DALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 84,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 6.000,00
SL00005 SALAO R$ 1.200,00 - JD. POMPEIA 2 salas | 
1 banheiro 60,00 m² útil
JD. AMERICA 500,00 m² const. | 600,00 m² útil
SL00001 SALAO R$ 6.000,00 135,00 m² const. - CENTRO
AP00065 APARTAMENTO R$ 1.500,00 - COND. 
GRANDVILLE3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 73,00 m² útil,
AP00076 APARTAMENTO R$ 900,00 - COND. NA-
ÇÕES UNIDAS 2 dorms | 1 vaga | 1 sala | 1 banheiro 
60,00 m² útil
AP00067 APARTAMENTO R$ 1.700,00 - PÁTIO AN-
DALUZ 2 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 
68,00 m² útil
AP00072 PARTAMENTO R$ 2.000,00 - PATIO AN-
DALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas | 1 banheiro 84,00 
m² útil
AP00073 APARTAMENTO R$ 1.300,00 - VILLAGIO 
D’AMORE 2 dorms | 1 vaga | 2 salas | 1 banheiro 58,00 
m² útil
AP00085 APARTAMENTO R$ 1.700,00 - COND. 
GRANDVILLE 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 
banheiro 70,00 m² útil 

LE’JARDIN
NOVO EMPREENDIMENTO 
DE ALTO PADRÃO  EM 
INDAIATUBA - 3 TORRES  
APTOS COM ÁREA À PAR-
TIR DE 74,070m² - 1,2 e 3 
DORMS, 1 e 2 SUITES, 2 
VAGAS DE GARAGEM
VALORES À PARTIR DE 
R$540.711,00
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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, es-
critório, piscina, Campo de futebol e Casa de Hospede 
AT/3.000m² AC/ 600m² R$ 850.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 
amb, cozinha, 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, la-
vanderia, 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
CH0240 – Terras de Itaici - 03 dorms, sendo 01 suite 
c/ armarios emb, 02 salas, coz planejada, piscina, 
churrasqueira c/ dorm e wc, casa de hopedes c/ 01 
suite, sala, coz americana, wc e varanda AT 1.500m² 
AC/ 340 .R$ 660.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira 
AT/ 1.000m² AC/ 160m² R$ 550.000,00.
CH2375 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st), sala 02 
ambs, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, piscina 
e churrasqueira completa AT 1.000m² .AC/ 250m² R$ 
650.000,00
CH2224 – Cafezal 8 – Itupeva - 03 dorms(01 st), sala 
02 ambientes, mezanino, piscina e churrasqueira AT/ 
1.00m² .AC/ 220 m² R$ 550.000,00 . 

CASA VENDE

CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, escritório, 
sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, lavanderia, churr.,piscina 
em alvenaria AT/ 360m² AC/240m² R$ 890.000,00 
CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), cozinha americana c/móveis, despensa, área de servi-
ço, piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e 
lavanderia AT/ 150m² .AC/ 100m² R$ 260.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, sala 
03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha planejada, 
lavanderia com AE, piscina, churr. com WC, despensa (casa 
totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m² R$ 900.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03Ds(01 st.c/Closet), lavabo, sal 2 ambs., 
coz. americana, piscina AT/1785m² AC/ 160m² .R$ 685.000,00
CA2347 – Portal de Itaici – 03 dorms(01 suite), sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, piscina churrasqueira .AT/300m² 
.AC/200m² R$ 750.000,00. 

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Jardim Morumbi – 02 dorm, sala, cozinha e WC 
com armários R# 150.000,00
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozina, WC 
elavanderia , 01 vaga de garagem R$ 270.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (MOBILIADO) 02 DOR-
MS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRAS-
QUEIRA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA 
AQUEC . CHURRASQUEIRA .R$ 430.000,00

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada . R$ 800,00 m² 
TE2379 – Chácaras Alvorada –1.000m² R$ 200.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 220.000,00 c/
asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 310m² R$ 190.000,00
TE0043 – Terras de Itaici – 2 lote juntos – 1.000m² cada 
R$ 230.000,00(cada).
TE0053 – Vista Verde – 175m² .R$ 180.000,00
TE0050 – Jardim Regente - 310m² .R$ 220.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 
450.000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 450.000,00
TE0026 – Helvetia Park I – 576m2 R$ 440.000,00
TE0028 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 
280.000,00

GALPÃO VENDE –SALTO

GA0026 – AT/1.400m² e 950m² AC- Totalmente regula-
rizado R$ 1.500.000,00

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 02dorms(01st), sala cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina e churrasqueira R$ 2.500,00.
CH0063 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(01 st), sala 
02 ambientes, cozinha, lavanderia e piscina R$ 3.000,00 
(Incluso IPTU e Condomínio).
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TERRENO

Terreno no Colibris 150 m² – R$ 95.000,00
Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 
160.000,00
Terreno Jardim Park Real 150m² condomínio fechado 
R$ 10.000,00 entrada mais parcelas 
Terreno comercial Jardim Portal Do Sol 150 m²- R$ 
105.000,00 
Terreno no Jardim Colibris – 250 m² (comercial) R$ 
175.000.00
Terreno no Jardim São Paulo - 300 m² - R$190.000,00  
Apartamento - (oportunidade) 2 dormitório, sala em L, 
cozinha, lavanderia e uma vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 – CECAP – em frente a Loja Bandeira 

CASAS
 
Casa Morada do Sol - Próx. ao Sumerbol – terreno de 
250 m²- 5 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 220.000,00 
– aceita carro no negócio.
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozinha, gara-
gem para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico - R$ 
280.000.00
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – garagem 
para 2 carros – R$ 290.000.00
Casa Morada do Sol, próximo ao Center Jeans – 2 
quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 240.000.00 - aceita 
terreno no negócio
Casa Morada do Sol – 2 dorm, sala, cozinha, garagem 
+ 2 cômodos independentes R$ 185.000,00
Casa Costa e Silva- 4 cômodos – R$ 180.000,00 - aceita 
terreno como parte de pagamento.
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 cômodos no 
fundo, 3 cômodos na frente e 3 cômodos parte superior, 
mais um terraço - R$ 250.000,00 aceita terreno como 
parte de pagamento  
Casa nova no Jardim Morumbi 4 cômodos, sendo 1 
suíte- R$ 190.000,00 – aceita financiamento
Casa no Jardim Monte Verde sendo 4 cômodos na 
frente e edícula nos fundos R$ 260.000,00 – aceita 
apartamento no negocio.

Casa JD. Morada do sol – Casa da frente -2 Dorm , Sala , 
Cozinha, 1 Banheiro e gar coberta – Casa dos fundos 1 Dorm, 
cozinha e banheiro – R$ 155.000,00 – Excelente  localidade .
Sobrado – Jd. Morada do Sol – 3 Dorm, 2 banheiros, 
sala, cozinha, lavanderia e edícula no fundo com 2 cô-
modos, garagem pra 2 carros coberta – R$290.000,00 
– Aceita casa térreo de menor valor no negócio. 
Casa Parque Boa Esperança - 3 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, portão automáti-
co, ar condicionado, garagem para 2 carros - R$390.000,00
Temos casa para financiamento.

LOCAÇÃO 

Sobrado com 3 quartos, sala, cozinha, copa, 2 banheiros, 
área de serviço, garagem pra 2 carros, portão automático, 
próximo Av. Ário barnabé – Jd. Morada do Sol
Salão comercial 80m² - R$ 1100,00 - Jd. Morada do Sol  
Salão comercial 100m² - R$ 1200,00 – Jd. Morada do Sol  
Casa com 4 cômodos grandes – R$1150,00 - Próx. Ao 
Distrito Industrial
Casa com 2 cômodos no Jd. Paulista - R$550,00 
Chácara para locação - Com piscina, campo de futebol, 
churrasqueira, salão de festas, estacionamento - R$450,00

CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro, 1.000 m² R$ 
58.000.00 - com água - aceita carro no negócio.
Chácara no Morro Torto 1000 m² só terra - R$ 120.000,00

SITIO 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 

3935-1372/3016- 1355/9205-4322/9752-2170/9763-
8709/ID: 97*149480 | CRECI 117437 CRECI 87510

VENDAS

SOBRADOS - MAISON BLANCHE -2 IMÓVEIS 
(LUCERNA E BERNA) -3 Suítes(1 Master) – 
Closet, Sacada, Armários, Sala 2 Amb – Home 
theater, Coz. Planejada c/ despensa. – Condo-
mínio fechado, Portaria 24 horas.

ALUGUEL

APTO – LONDON PLACE– 3 Dorm (Suíte) AE, 
Sala, Coz, WC, 1 Gar. - R$ 1.600,00 

SOBRADOS - MAISON BLANCHE - LUCER-
NA E BERNA– 3 Suítes (1 Master) – Closet, 
Sacada, Armários, Sala 2 Amb – Home theater, 
Coz. Planejada c/ despensa. = Condomínio 
fechado, Portaria 24 horas.
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

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

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

EMPREGOS

Encaminhar currículo na Rua Silvio Candello - 1.867, Sala 03 - Jd. Morada do Sol - Indaiatuba/SP ou 
por e-mail vagas@rctbrasil.com.br  /  com o nome da vaga no assunto. 

Fone: (19)3816-1088 / 4105-3430. Horário de atendimento - Próximo ao Banco Itaú

VAGAS INDAIATUBA – RCT BRASIL

-½ Oficial de Marcenaria
Experiência na função e disponibilidade de horário.
-Ajudante geral 
Alfabetizado. Sexo masculino. Desejável experiên-
cia no segmento de Embalagens. Disponibilidade 
de horário.
-Ajudante de Motorista
Ensino fundamental completo. Experiência na 
função. Disponibilidade de horário. Sexo masculino.
-Analista Comercial
Ensino técnico completo. Experiência em gerencia-
mento de vendas e pós-vendas. Conhecimento em 
Logística será um diferencial.
-Analista Contábil
Ensino superior completo em Ciências Contábeis 
ou afins. Amplo conhecimento no setor. Inglês 
avançado.
-Analista de Logística (Key User SAP)
Graduação completa na área de TI ou Administra-
ção. Experiência em SAP. Inglês Fluente. Conhe-
cimento em pacote Office.
-Analista de Materiais
Cursando Engenharia, Administração ou afins. 
Inglês fluente. Experiência nas áreas relacionadas 
ao setor de suprimentos.
-Assistente Comercial de Locação
Ensino médio completo. Experiência em atendimen-
to. CNH B. Conhecimento em informática.
-Auditor de Qualidade
Ensino superior completo (ou cursando). Curso 
técnico na área de Qualidade. Conhecimento 
avançado em Informática, planilhas e gráficos. 
Experiência na função.
-Auxiliar de Atendimento/Balconista
Ensino Médio completo. Experiência em atendimen-
to. Disponibilidade para finais de semana.
-Auxiliar de Cozinha
Alfabetizada. Disponibilidade para trabalhar de 
finais de semana e a noite.
-Auxiliar Fiscal
Ensino superior completo ou cursando. Experi-
ência em escrita e auditoria. Conhecimentos no 
pacote Office.
-Auxiliar de Limpeza (Feminino)
Alfabetizada. Disponibilidade para trabalhar a noite 
e finais de semanas.
-Auxiliar de Serviços Gerais (Produção)
Ensino médio completo. Desejável conhecimento 
em conferência e recebimento de materiais, mon-
tagem de equipamentos e componentes eletrônicos. 
Residir em Indaiatuba.
-Auxiliar de Serviços Gerais (Pessoa com Ne-
cessidades Especiais)
Sexo masculino. Auxiliará na manutenção e limpeza 
de vestiário masculino.
-Auxiliar Financeiro
Conhecimento em rotinas de contas a pagar, receber 
e afins. Desejável estar cursando ensino superior em 
Administração ou afins. 
-Consultora de Vendas
Ensino médio completo. Experiência na área de 
vendas. Conhecimento em Ótica será um diferencial.
-Comprador Técnico
Curso Técnico ou Mecânico de automação completo. 
Desejável experiência na área. Inglês ou Espanhol 
avançado.
-Coordenador de Vendas
Cursando ou ser graduado em Administração de 
Empresas ou afins. Experiência na função, e domínio 
de em Excel e análise de mercado. Sexo masculino.
-Estagio em Comercial (Valinhos)
Ensino superior ou cursando em Administração 
ou afins. 
-Estágio em Engenharia
Cursando (3º ou 4º ano) Engenharia Mecânica, En-
genharia de Produção ou Administração. Inglês avan-
çado ou fluente e desejável conhecimento em SAP.
-Estagio em Mecânica
Ensino técnico em Mecânica, Mecatrônica, Elétrica 
ou Eletrônica. Sexo masculino.
-Eletricista Montador
Ensino médio completo. Desejável técnico em 

eletroeletrônico, mecatrônica e elétrica. Sexo 
Masculino.
-Facilitador de Logística
Ensino superior completo ou cursando. Desejável 
treinamento em SAP. Pacote Office e Inglês.
-Facilitador de Garantia de Qualidade
Ensino superior ou cursando Engenharia. Desejável 
experiência na função. Inglês avançado.
-Garçom
Disponibilidade para trabalhar a noite e finais de 
semana. Experiência na função.
- G e r e n t e  d e  V e n d a s 
Ensino superior completo ou cursando. Experiência 
na função e em coordenação de equipe. Conheci-
mento em planos comerciais e metas, e elaboração 
de relatórios de performances. 
-Gestor (Departamento Pessoal)
Com experiência em Gerenciamento de Departa-
mento De Pessoal. Ensino Superior completo em 
RH ou Administração. Amplos conhecimentos em 
Legislação Trabalhista. Residir em Indaiatuba.
-Inspetor de Qualidade
Ensino superior em áreas da qualidade. Desejável 
conhecimento em SAP, solda, montagem, instrumen-
to de medição. Inglês intermediário.
-Laminador
Experiência em moldar e laminar peças de fibra 
de vidro.
- Mecânico (Piracicaba)
Ensino técnico em Mecânica completo. Experi-
ência na função. Conhecimento em hidráulica e 
pneumática. 
-Mestre de Obras
Com experiência no ramo de Construção Civil obter 
conhecimento em Blocos Estruturais.
-Motorista de Caminhão
Será responsável pelo transporte, distribuição e 
coleta pertinentes a função. CNH Categoria D. 
Experiência na função. Sexo masculino.
-Operador de Estoque
Informática básica e experiência na função. Sexo 
masculino.
-Operador de Logística Multifuncional
Ensino superior completo ou cursando. Desejável 
experiência em serviços administrativos de ar-
mazém ou sistema WMS. Habilidade em operar 
empilhadeira.
-Planejador de Materiais
Cursando Engenharia, Administração ou afins, com 
experiência nas áreas relacionadas a suprimentos. 
Inglês Fluente.
-Recepcionista Bilíngue
Desejável ensino superior e inglês fluente. Disponibi-
lidade para trabalhar aos finais de semana.
-Representante Comercial (Estamparia)
Com experiência em vendas externas para atuar 
no segmento de estamparia automotiva, com bons 
conhecimentos na região de Indaiatuba.
-Supervisor de Operações
Ensino superior completo ou cursando. Desejável 
conhecimento em pacote Office, habilitado em 
empilhadeira. Experiência na área de expedição e 
armazém. Sexo Masculino.
-Supervisor de PCP
Superior completo. Desejável conhecimento em 
interpretação de desenhos detalhados, em cálculos 
de áreas, volumes, ou mecânica. Experiência de 2 
ano na área.
-Técnico Eletromecânico (URGENTE)
Curso técnico em eletrônico ou elétrico. Experiência 
em manutenção de talhas e pontes rolantes. 
-Técnico Eletrônico Externo
Técnico em Eletrônica ou similar. Conhecimento 
em reparos de equipamentos de áudio e vídeo. 
Análise de esquemas elétricos/eletrônicos. Dese-
jável conhecimento em ferramentas da qualidade. 
Disponibilidade para viagens constante.
-Técnico de Refrigeração
Ensino médio completo, e técnico em Mecânica, 
Mecatrônica, Elétrica ou Eletrônica. Experiência na 
área, ser habilitado, e ter disponibilidade de horário 
e viagens. Sexo masculino.
-Vendedor/Turismo - Ensino médio completo. 
Experiência em atendimento ao cliente efetuando 
vendas de pacotes, montagem de roteiros, emissão 
de passagens, reservas de hotéis, locação de carro. 
- Vendedor Técnico/Mecânica
Ensino técnico em Mecânica completo. Experi-
ência na função e conhecimento em hidráulica e 
pneumática.

ESTAMOS CADASTRANDO 
CURRÍCULOS PARA TODAS AS ÁREAS

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE DE COZINHA (265): Ensino Fun-
damental completo. Experiência em preparo 
de saldas, lavagem de bandejas, etc. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (250): Ensino 
Médio completo. Possuir noções de medidas e 
corte/solda. Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO (151): Superior 
Completo ou cursando. Experiência no sistema 
SAP para emissão e controle de notas fiscais. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE CONTAS A PAGAR E RECE-
BER (165): Formação superior completa. Expe-
riência em contas a pagar e contas a receber. 
Conhecimento em Sistema SAP. Residir na 
região de Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE PCP (289): Desejável cursan-
do superior em Logística ou áreas afins. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (249): Ensino 
Médio completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (239): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (247): Ensino 
Médio completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
BORRACHEIRO (55): Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
COLORISTA (103): Ensino Médio completo. 
Experiência em cromia e/ou escala pantone. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
COMPRADOR (180): Formação superior em 
Administração, Comércio Exterior ou áreas afins. 
Experiência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
COORDENADOR (A) DE VENDAS (221): 
Formação superior completa ou cursando em 
Administração de Empresas ou áreas afins. 
Experiência em supervisão e coordenação de 
atividades de vendas. Residir na região de 
Indaiatuba.
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO DE PRODUÇÃO 
(285): Cursando 2° ou 3° ano do curso superior 
em Administração. Residir em Indaiatuba ou 
Salto.
ESTÁGIO COMERCIAL (171): Cursando supe-
rior em Administração, Marketing, Comunicação 
ou Publicidade. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM COMPRAS (270): Cursando 
superior em Engenharia de Produção, Mecânica 
ou afins. Residir em Indaiatuba ou salto.
ESTÁGIO EM COMPRAS (284): Cursando 2° 
ou 3° ano do curso superior em Administração. 
Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM CRÉDITO E COBRANÇA (283): 
Cursando 2° ou 3° ano do curso superior em 
Administração ou Ciências Contábeis. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO MECÂNICO (223): Cursando Técnico 
em Mecânica, Mecatrônica, Elétrica ou Eletrôni-
ca. Residir na região de Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO DE MANUTENÇÃO (253): 
Ensino médio completo. Experiência nas áreas 
de Ferramentaria, Usinagem e Manutenção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
FACILITADOR DE MONTAGEM: Formação 
Técnica em Mecânica, Mecatrônica ou similares. 
Experiência na área de montagem e liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PINTURA: Formação 
Técnica em Química, Mecânica ou similares. 
Experiência em liderança de linha de pintura. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PRIMÁRIOS: Formação 
Técnica em Mecânica ou similar. Experiência 
em máquina de corte laser e/ou plasma. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE RECEBIMEN-
TO: Ensino Médio completo. Experiência em 
inspeção de matéria-prima e/ou peças. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE MONTAGEM: 
Formação Técnica em Mecânica ou afins. Expe-
riência em inspeção equipamentos ou similares. 
Residir na região de Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE PRIMÁRIOS E 
USINADOS: Técnico em Mecânica, Qualidade 
ou afins completo. Experiência em inspeção 
de itens fabricados (primários e usinados). 
Conhecimento em Leitura e Interpretação de 
Desenho Técnico Mecânico, Interpretação de 

GD&T, Ferramentas da Qualidade e Controle 
Dimensional.
INSPETOR DA QUALIDADE DE SOLDA: Téc-
nico em Mecânica, Qualidade ou afins.  Curso 
de Soldagem ou Inspeção de Solda. Experiência 
em inspeção de juntas, componentes e conjun-
tos soldados. Conhecimento em simbologia de 
solda, processos de soldagem e ferramentas 
da qualidade. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRASSOM: 
Técnico em Mecânica, Qualidade ou afins.  
Curso de Soldagem ou Inspeção de Solda. Ex-
periência em Inspeção de Solda por Ultrassom 
e Processo e Inspeção de Soldagem. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
LAMINADOR (279): Ensino Médio completo. 
Experiência em laminação de fibra de vidro. 
Residir em Indaiatuba.
LAVADOR (102): Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
LÍDER DE PRODUÇÃO (252): Ensino Médio 
completo. Experiência em liderança no processo 
produtivo. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO MONTADOR (203): Desejável 
formação Técnica. Experiência na função. Co-
nhecimento em hidráulica e pneumática. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
NUTRICIONISTA (266): Formação superior 
completa. Experiência em restaurante industrial. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE EXTRUSORA (161/238): 
Ensino Fundamental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE LA-
SER: Ensino Médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PLASMA CNC: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Campinas. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: Ensino 
Médio completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
PINTOR (262): Ensino Fundamental completo. 
Experiência em análise e preparo da superfície 
a ser pintada. Conhecimento em epoxy. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
PREPARADOR DE PINTURA: Desejável 
formação Técnica em Química ou afins. Expe-
riência em preparação de tinta líquida. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
SERRALHEIRO (271): Desejável Ensino Mé-
dio completo. Experiência na função. Possuir 
curso de solda Mig/Mag. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE ATENDIMENTO (115): 
Formação superior completo. Experiência em 
vendas diretas. Desejável vivência em liderança 
de equipes. Residir na região de Itu.
SUPERVISOR DE MONTAGEM (20): Forma-
ção Técnica em Mecânica ou afins. Experiência 
em supervisão de equipes de montagem. Dese-
jável conhecimento em torres de resfriamento. 
Disponibilidade para viagens internacionais. 
SUPERVISOR (A) DE PÓS-VENDAS (272): 
Desejável formação superior. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE RECURSOS HUMANOS 
(243): Formação superior completa. Experiência 
em supervisão na área de Recursos Humanos e 
Departamento Pessoal. Conhecimento no siste-
ma Folhamatic. Residir em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE VENDAS (155): Ensino su-
perior completo. Experiência em supervisão de 
equipes no segmento varejo. Residir na região 
de Indaiatuba.
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (222): De-
sejável formação Técnica em Mecânica, 
Mecatrônica, Elétrica ou afins. Experiência em 
manutenção preventiva e corretiva, instalações 
e montagem de máquinas de gelo. Possuir CNH 
e disponibilidade para viagens. Residir na região 
de Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (A) (230): Ensino 
Médio completo. Experiência na função. Pos-
suir condução própria. Residir em Salto, Itu 
ou Sorocaba.

AUXILIAR DE LIMPEZA – (FEM / MASC) - 
Com experiência na função. Para trabalhar 
em limpeza de indústria. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA – Possuir ex-
periência na função, residir em Indaiatuba, 
disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - Para 
trabalhar em restaurante industrial. Disponi-
bilidade de horários, Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE – Para trabalhar na área de cons-
trução civil Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE – Residir em Indaiatuba, ensino 
médio completo, experiência em atendimento 
ao publico, disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
AUXILIAR DE PRODUÇAO (MASC / FEM) – 
Possuir disponibilidade de horários, desejável en-
sino médio completo e experiência em produção 
com registro em carteira. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para trabalhar 
em Lavanderia Industrial. Residir em Indaiatuba, 
disponibilidade de horários.
BABÁ – Possuir experiência e carta de refe-
rencia, residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
COZINHEIRO (A) – Experiência em cozinha 
industrial, disponibilidade de horário e residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE MARCENEIRO – Possuir expe-
riência na função, residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE PRODUCAO – Residir em 
Indaiatuba ou região, possuir experiência como 
encarregado de linha de produção no setor de 
refrigeração e equipamentos de refrigeração 
como balcões, geladeira, câmara fria. Disponibi-
lidade de horários.
MAÇARIQUEIRO – Possuir experiência em 
maçarico ou tartaruga, residir em Indaiatuba 
ou região.
MECANICO DE REFRIGERACAO - Ensino 
Médio. Residir em Itu, Salto, Indaiatuba, 
Sorocaba. Experiência em manutenção de 
ar condicionado Split, com habilitação e 
veiculo próprio. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Possuir 
experiência em empilhadeira retrátil com 
elevação de quatro metros de altura. Dispo-
nibilidade de horários. Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Residir em Indaiatuba, experiên-
cia na função. Irá realizar trabalhos de sarrafo 
(contra piso).
PORTEIRO – (Para cadastro) Possuir expe-
riência na função. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba. 
PROGRAMADOR DE CNC – Residir em In-
daiatuba ou região, ensino médio completo, 
experiência em programação de maquinas de 
usinagem e processos de usinagem. 
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO – Possuir 
superior completo em logística. Residir em 
Indaiatuba ou região, experiência na função.
SERVENTE DE PEDREIRO – Residir em 
Indaiatuba. Experiência na função.
TECNICO EM TI / TELECOM – Possuir co-
nhecimento em Cabling (rede estruturada e 
convencional), conhecimento em instalação 
e manutenção de linhas telefônicas e insta-
lação, programação e manutenção de rede 
Wi-fi. Residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
TORNEIRO CNC – Residir em Indaiatuba ou 
região, ensino médio completo, experiência 
em usinagem e ajustagem de peças em Torno 
CNC. Programação de usinagem em torno 
retifica, cilíndrica e polimento. Para auxiliar 
em bancada fresa e retifica plana.
TECNICO QUIMICO – Possuir CRQ ativo, 
residir em Indaiatuba ou Salto, possuir con-
dução própria. Conhecimentos em Informática.
TECNICO ELETRONICO EM INJETORAS – 
Residir em Indaiatuba ou região, possuir curso 
tecnico, experiência na função. 
TORNEIRO MECANICO – Residir em Indaiatu-
ba ou região. Experiência na função.
VENDEDOR AUTO PEÇAS – Possuir expe-
riência com peças automotivas, residir em 
Indaiatuba, ensino médio completo, conheci-
mento em informática.
VENDEDOR (A) – Possuir experiência em 
vendas de veículos. Para trabalhar em con-
cessionária, residir em Indaiatuba, disponi-
bilidade para trabalhar em horário comercial, 
ensino médio completo, conhecimentos em 
informática.



17BMais Expressão

ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino Médio. 
Vivência na função. Cursos de leitura e interpretação de desenho, 
metrologia básica, matemática básica, programação e operação de 
Torno CNC e Centro de Usinagem, desejável Auto Cad. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO (6543): Masc. Ensino Médio. Vivência 
na área de ferramentaria, conhecimentos na área de moldes, 
cursos na função. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6625): Masc. Ensino Médio, Vivência na 
função, conhecimento em operar forno, disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
FRENTISTA (6539): Ambos os sexos. Ensino Fundamental. 
Possuir disponibilidade de horários e condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
GARÇOM (6520): Ambos os sexos. Ensino Médio, vi-
vência na função, disponibilidade total de horários. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior em 
Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e processos. Com 
inglês avançado. Residir em Indaiatuba ou Região.
LAPIDADOR (6503): Masc. Ensino Médio, vivência na área 
de polimento de metais e/ou lapidação de vidros, disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO (6577): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função, conhecimento com fios e 
cabos no ramo de telefonia e comunicação, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
LÍDER DE PRODUÇÃO (6619): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função, desejável conhecimento 
na área de vidros. Residir em Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino Fun-
damental. Vivência na função, conhecimentos em máquinas 
de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral, vivência em 
manutenção corretiva, preventiva, hidráulica e pneumática em 
equipamentos industriais.
MONTADOR DE MÁQUINAS (6495): Masc. Ensino Médio 
Completo, com curso SENAI em Mecânica Multifuncional ou 
ajustagem e outros. Disponibilidade para trabalhar 1º e 2º turno, 
noções de medidas e polegadas, vivência com montagem de 
máquinas em geral. Residir em Indaiatuba ou região.
MOTORISTA (6588): Masc. Ensino Fundamental. Vivência 
na função e com caminhão toco, possuir CNH D. Residir em 
Indaiatuba.
MOTORISTA (6606): Masc. Ensino Fundamental Completo. 
Vivência na função, CNH C ou D, conhecer região de Indaiatu-
ba, Campinas e São Paulo, disponibilidade de horários. Residir 
em Indaiatuba.
MOTORISTA (6620): Masc. Ensino Fundamental. Vivência na 
função, conhecimento em São Paulo e Região, possuir CNH B. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA/ATENDENTE (6552): Fem. Ensino 
Fundamental Completo. Irá atuar em loja de conveniência de posto 
de combustível. Conhecimentos básicos em informática e possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616) Masc. Ensino Médio. Vivência 
em manuseio de aço, conhecimento com serralheria, modelagem 
de aço, polimento de metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6624): Masc. Ensino 
Médio Completo, com curso de empilhadeira e vivencia com 
empilhadeira elétrica e a gás. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS (6613). Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Conhecimentos em máquinas de extrusão de 
cabos e fios. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE TORNO CNC (6612): Masc. Ensino 
Médio Completo. Ter curso e vivencia na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
PORTEIRO (6591): Masc. Ensino fundamental. Vivência na 
função, disponibilidade total de horário para revezamento de turno, 
possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os Sexos. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos em informática 
básica e em pesagem de caminhões, possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (6547): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivência na função. Desejável curso de 
Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenho, Torneiro Me-
cânico, Automação Industrial, Mecânica de Usinagem Con-
vencional. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6518): Ambos os sexos. Ensino Médio 
Completo. Vivência na área, ter disponibilidade de horários e 
inglês intermediário. Residir em Indaiatuba.
RETIFICADOR (6602): Masc. Ensino Médio Completo, 
com cursos técnicos na área e vivencia em retifica plana, 
cilíndrica e de coordenadas (raios, ângulos, retifica em 
diâmetros internos e externos, retífica em faces). Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SERIGRAFISTA (6395): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função, conhecimento em Silk Screen e confecção 
de telas. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE MONTAGEM (6480): Masc. Ensino 
Técnico Completo em Mecânica, disponibilidade de horários, 
conhecimentos em informática (planilhas no Excel), vivência 
em supervisão no setor de montagem de máquinas. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou região.
TÉCNICO ELETROMECÂNICO (6604): Masc. Ensino 
Médio Completo ou Técnico em Mecânica, Mecatrônica, 
curso de leitura e interpretação de desenho, conhecimentos em 
informática. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 
(6515): Masc. Ensino Médio Completo, possuir cursos SENAI 
ou curso técnico na área mecânica e elétrica, vivência em 
manutenção elétrica. Residir Indaiatuba ou Região.
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO 
(6598). Fem. Curso Técnico de Segurança do trabalho. Vi-
vencia na função em indústria metalúrgica conhecimento em 
gestão ambiental e outros. Residir em Indaiatuba ou região.
TORNEIRO FERRAMENTEIRO (6603): Masc. Ensino 
Médio. Vivência na função, curso na área de torno mecânico 
e/ou ferramenteiro, conhecimento com instrumentos de me-
dição, leitura e interpretação de desenho, informática, possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na 
função. Conhecimento em torno universal pequeno e médio e 
fresa universal. Residir em Indaiatuba ou Região.
TORNEIRO MECÂNICO (6597): Masc. Ensino Médio, vi-
vência na função, conhecimentos em instrumentos de medição. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (6541): Ambos os sexos. Técnico cursando ou 
concluído em Edificações, ter curso de Auto CAD, vivência na 
função. Residir em Indaiatuba.
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. Conheci-
mentos na função. Disponibilidade de horários. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fundamental, 
Não é necessária experiência. Possuir disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (5753): Masc. Ensino Médio, vivência na 
área. Residir em Indaiatuba ou Monte Mor. Vagas para Pessoas 
com Deficiência.
AJUDANTE GERAL (5850): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de 
semana. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamental  
Completo. Não precisa ter experiência, possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6571): Masc. Ensino Fundamental. 
Não é necessário vivência na função, possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6304): Masc. Trabalhará 
com montagem dos pallets, e serviços gerais em cerâmica. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6536): Ambos os sexos. Vivencia 
em contas a pagar e receber, fluxo de caixa, conciliações, e 
sistema integrado Microsiga. Ter condução própria. Vaga para 
trabalhar em Jundiaí.
ANALISTA FISCAL/FINANCEIRO (6608): Ambos os sexos, 
Superior Completo. Vivencia na função. Conhecimento em sistema 
ERP. Residir em Indaiatuba ou Região.
ANALISTA FISCAL/ CONTÁBIL (6609): Ambos os sexos. 
Superior Completo ou Cursando Contábeis. Inglês ou japonês 
(Intermediário). Vivencia em Escrituração Fiscal (ICMS, ICMS/
ST, IPI, PIS, COFINS), IRF, NF-e, SPED e Obrigações Aces-
sórias Fiscais, Classificação Contábil, Conciliações. Residir em 
Indaiatuba ou Região.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/COMERCIAL (6617): 
Ambos os sexos. Superior cursando em Administração, Logística ou 
Processos de Produção, conhecimento de informática (pacote Offi-
ce), desejável conhecimento em sistema integrado. Disponibilidade 
para trabalhar aos sábados. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE MARKETING (6525): Ambos os sexos. 
Ensino Superior Completo. Vivência na função, cursos e vivência 
nos programas de Corel Draw, Adobe Illustrator, outros voltados 
para desenhos, imagens, etc. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE CONTAS A RECEBER (6582): Fem. Supe-
rior cursando ou completo. Conhecimento com sistema integrado, 
conciliação, extratos, boletos, internet Bank, controle de vencimen-
tos, baixa de títulos, planilha no Excel, descontos de duplicatas entre 
outras funções. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (6610) Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivencia em fechamento de folha de 
pagamento, conhecimento em sistema ERP. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (6618): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função, conhecimento de normas 
técnicas qualidade. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6583): Fem. Ensino Médio 
Completo. Conhecimento em Recursos Humanos, faturamento, 
ordens de produção, atendimento ao cliente e PABX. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6476): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia no setor de almoxarifado e conheci-
mento em sistema SAP. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (6551): Masc. Ensino Médio 
Completo. Com vivencia na área, conhecimentos em separação de 
material, embalagens e controle de mercadorias, conhecimentos em 
Excel. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA (6622): Fem. Ensino Fundamental. Vi-
vência na função, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA (6623): Ambos os sexos. Ensino 
Fundamental Completo. Vivência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (6589): Masc. Ensino Funda-
mental. Vivência na função irá atuar na limpeza do local, limpeza de 
piscina, concertos em geral, possuir disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO/MONTAGEM (6621): Ambos 
os Sexos. Ensino Médio. Vivência na função no ramo de vidros, 
conhecimento com inspeção de peças e montagem de vidros. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6574): Masc. Ensino Fundamental 
Completo, não é necessária vivência na função, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
COORDENADOR TI (6595): Masc. Técnico Completo ou supe-
rior cursando vivência na função, conhecimento em microinformá-
tica e hardware, configuração de rede, AD, DNS, DCHP, Ferewall, 
configuração de estações e demais equipamentos, ERP, integrações 
de sistema (WS (webservices) e texto), telecom,  telefonia móvel, 
chip de dados e integrações com soluções de mobilidade em Tablets 
e Palm-tops, pacote office e internet avançados. Conhecimento em 
NFe e suas vertentes (obrigações fiscais SPED, etc.), noções em 
citrix Metframe e RDP para conexão remota externa, Habilidades 
em processos administrativos e fluxograma sistêmico (entendimento 
de processos internos de um ERP). Noções e visão de coordenação, 
atendimento aos usuários com visão de suporte técnico aos mesmos, 
possuir condução própria e residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (6549): Ambos os Sexos. Superior Completo. Vi-
vencia na área industrial, assegurar abastecimentos de matéria pri-
ma, insumos, produtos e equipamentos e serviços. Conhecimento 
em ERP e inglês intermediário. Residir em Indaiatuba ou Região.
DESENHISTA MECÂNICO (6528): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo ou Cursando Superior em Engenharia de Produ-
ção, cursos de leitura e interpretação de desenho, usinagem, auto 
CAD, Solidworks. Possuir condução própria e disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
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AUXILIAR DE OPERAÇÕES: Ensino fundamental 
completo, disponibilidade para carregar peso e inicio 
imediato, residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE: Conhecimento na área, curso de 
Operador de Empilhadeira, inglês básico, residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Residir em Indaia-
tuba, ter conhecimento em contas a pagar e a receber, 
emissão de nota fiscal (Danfe), entrada e saída de 
material, fechamento de ponto.
ASSISTENTE DE ENGENHARIA: Formando em 
Engenharia Civil ou Técnico em Edificações irá atuar 
em gestão de obras, habilidade com pacote office, 
experiência em obras e leitura de projetos. Desejável: 
noções de Gerenciamento de Projetos / Sistema Totvs 
Obras e Projetos (RM Solum) ou similares / MS Project. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE FATURAMENTO: Ensino médio 
completo, experiência na função, conhecimento em 
Microsiga.
ASSISTENTE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: Cur-
sando ou formação completa em Psicologia ou Recursos 
Humanos, conhecimento na função, residir em Salto.
AUDITOR DA QUALIDADE: Ensino médio completo, 
curso técnico na área, com experiência na função e 
disponibilidade de horário;
AUXILIAR DE COMPRAS: Experiência na área, residir 
em Indaiatuba, ensino médio completo.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino fundamental completo, 
experiência na função, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio completo, 
para serviço braçal, disponibilidade de horário para 
revezamento de turno;
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Ensino fundamental 
completo, residir em Indaiatuba, disponibilidade para 
inicio imediato.
AUXILIAR FISCAL: Com conhecimento e experiência na 
função, cursos na área, residir em Indaiatuba ou Salto;
COMPRADOR TÉCNICO: Conhecimento de compra de 
ferro e aço. Material voltado para metalúrgica. Residir 
em Indaiatuba ou Elias Fausto.
COORDENADOR DE PRODUÇÃO: Ensino super 
completo, experiência em metalúrgica; 
EMBALADOR: Ensino fundamental completo, residir 
em Indaiatuba, para organização de estoque de gelo 
na câmara frigorífica, manuseio de máquinas e empi-
lhadeira elétrica.
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO: Ensino superior com-
pleto, experiência na função, conhecimento em elétrica, 
residir em Indaiatuba.
ESTAGIO EM ENGENHARIA: Estar cursando engenha-
ria mecânica ou mecatrônica, curso técnico concluído, 
conhecimento em Catia V5, pacote Office e inglês. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTÁGIO FINANCEIRO: Conhecimento na área, cur-
sando ensino superior, residir em Indaiatuba.
EXTRUSOR PLÁSTICO: Ensino médio completo, 
experiência na função.
FARMACÊUTICO MAGISTRAL: Experiência em mani-
pulação, qualidade, atendimento, compras, conferência 
de fórmulas, residir em Indaiatuba ou região, formado 
em farmácia.
FORNEIRO: Não é necessário experiência, residir 
em Indaiatuba.
LÍDER DE QUALIDADE: Ensino médio completo, 
cursos na área, experiência em medição tridimensional, 
programação de máquinas tridimensional. Ter atuado 
como ( representante de diretoria será um diferencial. 
Habilidade em metrologia e treinamento. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE USINAGEM: Ensino médio completo, cursos 
na área, experiência em maquinas CNC, centro de usina-
gem, torno CNC, habilidade com liderança e treinamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE PERFURATRIZ: Alfabetizado, com 
experiência no ramo de construção civil;
PASSADEIRA: Ensino médio completo, experiência 
na área e atendimento ao publico, 2ª a Sábado, residir 
em Indaiatuba.
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau completo, expe-
riência em operação de máquinas injetoras de plásticos 
e em troca de moldes. Desejável técnico em plástico e 
vivência em comando de pessoas. Informática básica.
PROJETISTA MECÂNICO: Residir em Indaiatuba ou 
Elias Fausto, conhecimento em ponte rolante.
RECEPCIONISTA: Cursando Psicologia ou Recursos 
Humanos, experiência na função, residir em Indaiatuba.
REPOSITOR: Ensino médio completo, experiência em 
reposição de mercadorias, disponibilidade de horário, 
residir em Indaiatuba.
SUPERVISORA DE RH: Ensino super completo, 
experiência na função, conhecimento em RH, DP e leis 
trabalhistas. Foco em gestão de pessoas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto;
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO: Conhecimento e cursos 
na área, residir em Indaiatuba, experiência na função.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA: Conhecimento e cursos 
na área, residir em Indaiatuba, experiência na função.
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA: Conhecimento e 
cursos na área, residir em Indaiatuba, experiência 
na função.
TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO: Conhecimento 
e cursos na área, residir em Indaiatuba, experiência 
na função.
TÉCNICO EM MECATRÔNICA: Conhecimento e cursos 
na área, residir em Indaiatuba, experiência na função.
VENDEDOR: Ensino médio completo, com experiência 
na área, conhecimento em desenho técnico, leitura de 
planta de obra, projetos de móveis, design de interiores. 
Cursando Arquitetura ou Design de Interiores. Conhecer 
o sistema Promob.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
AJUSTADOR MÊCANICO  
Ensino médio completo, curso técnico ou cursan-
do. Conhecimento de instrumentos de medição, 
montagem e ajuste mecânico, trigonometria. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTABIL FISCAL 
Superior completo ou cursando ciências contá-
beis. Experiência na área contábil fiscal (Con-
ciliação contábil  obrigações acessórias, Sped, 
DCTF, DACON).
Local de atuação: Cabreúva
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Superior completo ou cursando. Conhecimento 
em folha de pagamento e encargos trabalhistas. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Superior completo ou cursando comércio exte-
rior. Inglês intermediário. Vivência na função. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA FISCAL 
Ensino superior, conhecimentos na área fiscal. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE COMERCIAL 
Superior completo ou cursando, noções em aten-
dimento comercial à montadoras, elaboração de 
propostas, conhecimento em ISO TS.
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE COMERCIAL 
Superior em administração, tecnólogo ou enge-
nharia. Conhecimento informática: pacote Office. 
Experiência mínima na área comercial. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
Superior completo ou cursando, disponibilidade 
de horário. Possuir habilitação. 
Local de atuação: Salto
ASSISTENTE DE VENDAS 
Ensino médio completo,  atendimento ao publico, 
com inglês ou japonês intermediário. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Ensino médio completo, noções na função. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
DA ARTE 
Ensino médio completo, conhecimento em Ado-
be Illustrator e CorelDraw. Desejável leitura e 
Interpretação de desenho. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Experiência na função sondagem adulto e infan-
til, acesso venoso. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE LIMPEZA 
Ensino fundamental completo. Conhecimento na 
área de limpeza. 
Local de atuação: Itu
COMPRADOR 
Ensino superior, conhecimentos em compras no 
ramo automotivo, inglês fluente.
Local de atuação: Itu
DESENHISTA 
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Cursando engenharia ou técnico. Experiência 
em 3D. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO MÊCANICO 
Superior completo, conhecimentos em máquinas 
operatrizes mecânica, hidráulica, pneumática.
 Local de atuação: Itu
ESTÁGIO DE ADMINISTRAÇÃO
Cursando superior a partir do 3° ano em Admi-
nistração ou  Analise de Sistema. 
Local de atuação: Salto
ESTÁGIO EM ENFERMAGEM 
Desejável curso em radiologia.
Local de atuação: Itu
INSPETOR DA QUALIDADE 
Ensino médio completo, curso técnico ou cur-
sando, experiência na função. Conhecimentos da 
norma ISO 9001 interpretações de desenho, tri-
dimensional (Manual) e inglês ou japonês básico. 
Local de atuação: Itu
MOTORISTA 
Conhecimentos em equipamentos de rastreamen-
to. Curso MOPP.  CNH: E. 
Local de atuação: Salto
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM 
Ensino médio completo, curso técnico. Conhe-
cimento em programação de CNC, interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos de medição, 
preparação de ferramentas e usinagem de precisão. 
Experiência na função. Local de atuação: Itu 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
Ensino fundamental completo ou cursando.CNH: 
B. Conhecimento em abastecimento de empilha-
deira, etiquetas de identificação e rastreabilidade. 
Local de atuação: Itu
PROGRAMADOR PCP 
Ensino superior equivalente ou ensino médio 
técnico.
Conhecimento em PCP, Microsiga, treinamento de 
integração e treinamento operacional.
Local de atuação: Itu
RECEPCIONISTA 
Ensino médio completo, noções em controles e 
rotinas administrativas, atendimento telefônico. 
Local de atuação: Salto
RETIFICADOR (RETÍFICA CILINDRICA) 
Ensino médio completo, curso técnico. Conhe-
cimentos em leitura e interpretação de desenho 
mecânico,  instrumentos de medição,  preparação 
para diferentes tipos de operação na retífica ci-
líndrica. Experiência com usinagem de precisão. 
Local de atuação: Itu
SUPERVISOR DE LOGISTICA
Conhecimento  de custos logísticos, vivência em 
gestão de tráfego. 
Disponibilidade de horário. 
Local de atuação: Salto
TÉCNICO EM INSTALAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DE MÁQUINAS
Ensino médio completo, curso técnico. Conheci-
mentos em máquinas operatrizes mecânica, elé-
trica, comando CNC  e idiomas inglês ou japonês. 
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC 
Ensino médio completo, curso técnico completo. 
Conhecimento em programação de torno CNC, 
leitura e interpretação de desenho mecânico, ins-
trumentos de medição, preparação de ferramentas 
e trigonometria. Local de atuação: Itu
VENDEDOR 
Ensino médio completo vivencia na área de 
vendas. 
Local de atuação: Itu
VENDEDOR DE MAQUINAS 
Superior completo ou cursando, conhecimento 
em máquinas operatrizes, atendimento ao clien-
te, disponibilidade para viagens. Inglês nível 
intermediário. 
Local de atuação: Itu

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
www.skalaempregos.com.br
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AJUDANTE GERAL (15 VAGAS)- Ensino fun-
damental, irá trabalhar em serviços gerais e fundição, 
vagas efetivas para empresa metalúrgica em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (03 VAGAS) -  Ensino funda-
mental, irá trabalhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (05 VAGAS)   – Ensi-
no fundamental completo, irá trabalhar com carregamento 
e descarregamento de caixas, não precisa ter experiência 
podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, possuir 
curso de Usinagem, mecânica ou similar.
AJUSTADOR MECANICO - Ensino médio, expe-
riência na função.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio comple-
to, experiência com contas a pagar e receber, desejável 
conhecimento com sistema integrado SAP ou similar.
ANALISTA DA QUALIDADE SÊNIOR - Superior 
ou ensino Técnico, experiência com a cadeia automotiva, 
inspeção de recebimento, analise do produto acabado, 
conhecimentos em metrologia, MSA, ISO, CEP e 
ferramenta básica de qualidade.
ANALISTA DE LOGISTICA - Superior completo 
ou cursando, experiência na área de logística, emissão 
de notas fiscais e desejável conhecimento com o sistema 
Totvs ou similar.
ANALISTA DE VENDAS - Superior completo ou 
cursando Administração, marketing ou afins, experiência 
com vendas em empresa ramo metalúrgica, conhecimento 
com sistema integrado.
ANALISTA FINANCEIRO - Superior completo, 
conhecimento com contas a pagar e receber, domínio 
matemática financeira, vivencia com sistema integrado, 
sólidos conhecimentos em Excel, desejável inglês 
intermediário.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir condução própria.
AUXILIAR DE PCP - Ensino médio, experiência na 
função, desejável conhecimento com o sistema SAP.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (06 vagas) – Ensino 
fundamental completo, possuir disponibilidade de 
horário, desejável residir em Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de documentos, 
possuir curso de informática.
AUXILIAR ADM. DE VENDAS - Ensino médio 
completo, experiência na área de vendas, matemática 
financeira e informática, possuir disponibilidade para 
viagens, desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgico ou automobilística.
AUXILIAR FISCAL - Superior completo ou cursando, 
experiência com escrita fiscal, auditoria, conhecimentos 
com Windows e Excell, desejável possuir disponibilidade 
de horário.
ANALISTA FISCAL - Ensino médio completo, expe-
riência com apuração e fechamento de impostos, possuir 
experiência com o sistema SAP, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgica.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – Ensino médio, 
experiência na função, desejável ter trabalhado em em-
presa ramo metalúrgico e com conhecimento no sistema 
SAP, possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL - Superior completo ou 
cursando, experiência na área de vendas internas, conhe-
cimento com sistema integrado, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgico.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 
- Superior completo ou cursando,conhecimento em 
toda rotina de DP, recrutamento e seleção, folha de 
pagamento, férias, rescisões, benefícios, documentos da 
ISO, treinamentos e as demais rotinas de departamento.
ASSISTENTE DE FATURAMENTO -  Experi-
ência na função, desejável ter trabalhado em empresa 
metalúrgica.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino médio, 
experiência com recebimento fiscal, desejável conheci-
mento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior completo 
ou cursando,possuir boa comunicação e facilidade no 
relacionamento com clientes e pessoas, atendimento ao 
publico e possuir o curso de informática.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir condução própria e 
disponibilidade de horário, residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, experiência 
na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carregar e 
descarregar caminhão de mercadorias, possuir disponi-
bilidade de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, experiência 
na função, desejável experiência com o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica ou 
Tecnólogo, experiência na função, bons conhecimentos 
em PCP(M), Lean Manufacturing, cadeia automotiva, 
interface com cliente ( reprogramações de entregas e 
coordenação da equipe de PCP. 
DESENHISTA MECANICO - Cursando faculdade 
de Engenharia de Produção, possuir curso de leitura e 
interpretação de desenho, noções de usinagem, Auto Cad, 
Solidworks, conhecimento com Auto Cad e Solidworks.
DESENHISTA PROJETISTA - Superior completo 
ou cursando, experiência na função, conhecimento  
e experiência com  Solidworks, Magma Software ( 

simulador de processo de fundição ),  Auto Cad e leitura 
e interpretação de desenho.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino médio 
completo, curso de NR 10 e elétrica, experiência na 
função, vaga para empresa multinacional.
EMPILHADERISTA – Ensino médio, experiência na 
função, curso de empilhadeira e possuir disponibilidade 
de horário.
EMPILHADERISTA  (08 vagas ) Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir curso de empilhadeira, 
desejável residir em Salto.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Superior 
completo ou cursando, experiência com processos de 
compras, armazenagem e movimentação de matérias 
primas, produtos indiretos, insumos e serviços em 
empresas industriais, comerciais e de serviços.
FARMACEUTICO - Ensino Técnico, possuir CRF 
e conhecimento com manipulação de medicamentos.
FATURISTA - Ensino médio completo, experiência 
com faturamento de notas fiscais eletrônicas, apuração 
de impostos, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgica.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência com 
limpeza de chão de fabrica, banheiros, refeitórios, 
pátios, distribuição de café, desejável ter trabalhado 
em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE- Ensino médio, co-
nhecimento em mecânica de autos, inspeção do produto 
final, desejável conhecimento com inspeção de tratores 
de rodas e sistemas mecânicos.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino  médio, 
conhecimento em calibração de instrumentos, relógio 
comparador, apalpador, torre micrométrica, aferidor de 
relógios, rubosimetro, aferidor torquimetro, medidor 
interno e blocos padrões.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino funda-
mental completo, experiência com manutenção corretiva 
e preventiva em maquinas, equipamentos, ponte rolante, 
pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajustagem 
mecânica.
MOTORISTA - Ensino médio, possuir CNH D e 
conhecimento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
(03 vagas ) - Ensino médio completo, experiência 
com serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de operador 
de Empilhadeira.
OPERADOR DE FORNO - Ensino fundamental, 
experiência na função em empresa metalúrgica ou 
fundição.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino médio com-
pleto, experiência com operação de maquinas,leitura e 
interpretação de desenho e instrumentos de medição, 
possuir disponibilidade de horário.
OPERADOR DE MÁQUINAS   Ensino médio 
completo, experiência com operação de máquinas, 
conhecimento em medições de paquímetro, micrometro, 
relógio comparador, leitura e interpretação de desenho, 
processo de fabricação, máquinas operatrizes como fresa 
e retificas, possuir disponibilidade de horário, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE – Ensino 
fundamental, curso na área e experiência na função.
PINTOR - Experiência com pintura automotiva.
PREPARADOR DE CNC - Ensino médio, curso na 
área, experiência  na função.
PREPARADOR DE PRENSAS - Ensino médio, 
experiência em preparação de prensas.
PREPARADOR INJETORAS -   Ensino médio com-
pleto, experiência na função, desejável ter trabalhado em 
empresa ramo automobilística.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em Salto 
ou Indaiatuba.
SOLDADOR TIG  - Ensino fundamental, experiência 
com solda TIG, chaparia de inox e aço carbono..
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino Técnico 
em  Mecânica, experiência com produção seriada de 
peças usinadas para industria automotiva, prática de 
5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com metrologia, 
MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, Lean  Manu-
facturing, programação de centros de usinagem vertical 
e horizontal, preparação de centros de usinagem vertical 
e horizontal, CAD, Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior completo 
ou cursando, experiência na função na área de expe-
dição, logística, informática e possuir disponibilidade 
de horário.
TÉCNICO ELETROTECNICO - Ensino técnico, 
experiência na função.
TORNEIRO/FRESADOR - Ensino médio completo, 
experiência com fresa, torno e torneiro mecânico.
VENDEDOR INTERNO - Ensino Superior Completo, 
experiência com vendas internas de equipamentos 
pesados, máquinas industriais, negociação, pós vendas, 
elaboração de propostas, relatórios e planilhas.
VENDEDOR - Experiência em vendas, prospecção, 
follow-up (caldeiraria, corte a laser e dobra), leitura 
e interpretação de desenho, metrologia, informática 
e AUTOCAD.
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AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experiência na área 
de produção e disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Com Ensino Médio Incompleto, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FISCAL
Graduação em Ciências Contábeis ou Economia, inglês 
fluente, com experiência na função e conhecimentos em 
sistema integrado SAP. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA QÚIMICO 
Com formação Técnica em Química Completo, CRQ ativo, 
experiência na função e em processos de galvanoplastia. 
Possuir domínio em pacote Office, Excel e internet. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA SAP
Graduação em TI, curso de programação SAP, com expe-
riência em implantação do sistema SAP e módulos. Residir 
em Campinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE LICITAÇÕES
Cursando Superior em Administração, com experiência na 
função possuir conhecimentos em editais e preparação 
de documentos para licitações e participação de pregões 
eletrônicos. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
Com curso Técnico em Mecânica Completo, com experiên-
cia na função e disponibilidade para trabalhar em horário 
de escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL
Com Ensino Médio Completo, com experiência em emis-
são e lançamento de   notas fiscais, cartas de correção 
e consulta de arquivos XML de notas fiscais. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO
Com Ensino Fundamental, desejável experiência na função 
e possuir disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
CONSULTOR(A) DE VENDAS
Com Graduação Completa em Recursos Humanos ou 
Administração de Empresas, com experiência na função 
desejável em empresas de Consultoria em RH. Residir 
em Indaiatuba.
CONFERENTE
Com Ensino Médio Completo e experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Qualidade, com experiên-
cia na função, ferramentas da qualidade e conhecimentos 
em estatística, elaboração e interpretação de gráficos e 
domínio em pacote Office. Residir em Indaiatuba.
JARDINEIRO
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE ELÉTRICA
Com curso Técnico em Elétrica Completo, para atuar na 
área de manutenção. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE MARCINEIRO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
Com Ensino Médio Incompleto, com CNH categoria “D”, 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Ensino Médio Incompleto, desejável experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função 
e disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, e disponibilidade de horário 
de trabalho. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade total de horário 
de trabalho. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência na 
área de produção. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR MIG/TIG
Candidato com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Com Formação Técnica Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
TRAINEE TÉCNICO DE FIBRA ÓTICA
Candidato com Ensino Médio Completo, com CNH definitiva 
categoria “B”, possuir disponibilidade de horário. Residir 
em Cardeal, Elias Fausto, Indaiatuba ou Salto.  
VENDEDOR (A) PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função 
para trabalhar no Pólo Shopping, possuir disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba.
VIGILANTE 
Com Ensino Médio Completo, curso concluído de vigilante 
com experiência na função, disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
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ANALISTA DE CUSTOS JR: Escolarida-
de Nível superior cursando ou completo, 
experiência em apuração de resultados 
por receita, custos e despesas. Conheci-
mento em cálculos de impostos.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Experiência 
em linha de montagem de produtos. 
Auxiliar no processo de montagem das 
peças. Manusear parafusadeira para 
montagem de peças.
AUXILAR ADMINISTRATIVO: Com ex-
periência em contas a receber.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Ensino médio 
completo com experiência na área de 
depósito de supermercado.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL: Para trabalhar com pequenas 
reformas.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Para tra-
balhar no 2°turno, com experiência na 
função. Curso de empilhadeira, disponi-
bilidade de horário.
ALMOXARIFADO:Conhecimento em 
toda rotina de almoxarifado.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Su-
perior cursando administração e ou 
logística. Conhecimento cadastro de 
produtos e acompanhamento de entrega 
de pedidos. Nível intermediário Excel e 
Microsiga Protheus.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Experiên-
cia  em toda rotina financeira,contas a 
pagar e receber,noção em compras, ar-
quivos, contratos,parametrização e afins.
ASSISTENTE DE LOGISTICA: Controlar 
o fornecimento de materiais produti-
vos/ improdutivos, fazer follow up das 
entregas, analisar carteira de clientes. 
Experiência na função, necessário nível 
superior na área.
ASSISTENTE DE QUALIDADE: Com 
experiência na área da qualidade e 
normas técnicas.
ASSISTENTE DE MARKETING: Cursos: 
corel drawn, adobe ilustrador, outros 
voltados para desenhos, imagens, etc. 
Conhecimento: em ferramentas voltadas 
a atividades da área Atividades a exercer: 
desenvolver artes como folders em corel 
drawn e photoshop, organizar feiras e 
eventos .
ASSISTENTE TÉCNICO: Com ensino 
médio completo ou técnico em mecânica 
ou mecatrônica, experiência com assis-
tência técnica e montagem de bancada 
de testes, com curso leitura e interpreta-
ção de desenho.
AUXILIAR FISCAL/FATURAMENTO: 
Experiência com Lançamento
de notas fiscais; Faturamento ;CFOP; 
Impostos; ClassificaçãoFiscal; XML; 
Acompanhamento dos Livros Fiscais; 
Noções de Rotina do Almoxarifado .
CAMAREIRA: Para atuar em hotel na 
arrumação de quartos.Disponibilidade 
de horários.        

COZINHEIRA(O):  Flexibi l idade de 
horários com experiência em cozinha 
industrial ou restaurante.  
DESENHISTA MECÂNICO:  Ensino 
Médio ou Faculdade em Engenharia 
de Produção (completo ou cursando) 
ou cursos Senai de Usinagem. Cursos 
Necessários: Leitura e Interpretação 
de Desenho, Noções de Usinagem, 
Auto CAD, SolidWorksConhecimento 
em Software: Auto CAD, SolidWorks 
Descrição da Função: Elaborar desenho 
de processo .
E S T O Q U I S T A :  C o m  c u r s o  d e 
Op.Empilhadeira.
GERENTE DE SUPERMERCADO: Para 
atuar em rede varejista e disponibilidade 
de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE:Com 
experiência na área da qualidade e 
Curso NR10.
LIDER CNC: Liderança no processo 
produtivo. Orientar  no preenchimento 
dos formulários do SGQ, na execução 
de manutenção corretiva e preventiva. 
Atua na liberação de peças para pro-
cessos externos. Organização e controle 
de almoxarifado. Desenvolver novos 
processos. 
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança no 
processo produtivo. Atua na liberação 
de peças para processos externos. 
Conhecimento em Serigrafia.
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO: Ex-
periência em manutenção de ar condicio-
nado Split, balcões, geladeiras, freezer, 
com habilitação e veiculo próprio. 
MOTORISTA: Experiência na função, 
separação de pedidos e entrega de 
pedidos para os clientes e auxiliar no 
carregamento e descarregamento da 
carga. Conhecer São Paulo.
OPERADOR DE PRODUÇÃO (Vagas): 
Corte, dobra e polimento do aço, serigra-
fia, inspeção de qualidade, conferencia 
de medidas, lapidação e polimento 
de vidros, corte policarbonato, corte e 
lixamento de peça em vidro, pré-forno.
PCD/PNE: Com laudo médico e expe-
riência na área de produção/ajudante 
geral.
PREPARADOR DE TORNO CNC:Com 
cursos e conhecimento na preparação 
de torno.
PROJETISTA: Para atuar em empresa 
do ramo de moveis para escritório.Cur-
sando Técnico ou Superior.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁ-
TICO: Conhecimento metrologia básica 
leitura e interpretação de desenho, 
automação industrial e Mecânico de 
Usinagem convencional. Nível técnico.
SOLDADOR: Ensino médio completo, 
com experiência e cursos na área.
SUPERVISOR DE PCP: Experiência na 
área de construção civil.
TÉCNICO ELETROTÉCNICO: Formação 
técnica completa, experiência mínima de 
1 ano na função.  Possuir curso NR10.  
TORNEIRO FERRAMENTEIRO: Inter-
pretação de desenhos mecânicos de 
C40 e conjuntos, confeccionar peças, 
(Não Seriados) em diversos materiais, 
como: Aço, alumínio, Plásticos, Outros; 
através de processos de usinagem em 
torno mecânico, fresa, furadeiras, etc. 
VAGAS PARA SUPERMERCADO : 
Repositor, balconista,açougueiro, líder 
de lanchonete 
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Casa no Jd. Monte Verde com 
área de 125m² R$ 310.000,00 
F. 99801-4860
Casas para financiamento - 
ótimos preços venham conferir 
F. 3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção!  
Excelente valor. F. 3016- 1355 
/ 99752-2170 / 99205-4322
Cond. Green Village - so-
brado, 1 suíte + 2 D., armá-
rio closet, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita permuta F. 
(19) 7828-0418  / ID 114*97307
Cond. Green Village - sobra-
do c/ 03 D., sendo 01 suíte 
com closet, sala, coz., área 
de serviço e garag. p/ 02 car-
ros. R$ 440.000,00 Ricardo F. 
7817-7946
Cond. Green Village com 
03 D., sendo 01 suíte com 
closet, sala, coz., área de ser-
viço e garag. p/ 02 carros. R$ 
440.000,00 Ricardo F. 7817-
7946
Cond. Moradas de Itaici com 
02 D., sala, coz., área de servi-
ço e garag. p/ 02 carros, área 
de lazer. R$ 305.000,00. Aceita 
financ. Sandra F. 9-9757-1579
Cond. Villaggio di Itaici com 
03 D., com aquec. solar e 
pontos p/ ar condicionado. R$ 
450.000,00 Allyne F. 9-9142-
3026
Imóvel residencial – 4 alu-
guéis , excelente para inves-
timento R$ 165.000,00 F. 
3016-1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Jardim das Maritacas - 
Terrenos de 210m2 por R$ 
580,00/m², R$ 121.800,00 a 
vista ou parcelado por longo 
prazo. Aproveite, antes do 
aumento oficial em quatro 
dias. 19-997519921 /38750469 
creci 65362.
Jardim Europa - Ótima 
residência com 3 D., (1 suíte), 
garag, edícula com churrasq., 
wc e quartinho em terreno 
de 250m² R$ 380mil. F.(19) 
997519921 /38750469 creci 
65362.

Jardim Amstalden - Super 
residência toda mobiliada com 
284m² e AT 350m² de terreno, 3 
D., 1 suíte, sala 2 amb., lavabo, 
coz., piscina e espaço gourmet. 
No 1° andar:  Suíte com cama 
king, TV 42» 3D, blue ray, ar 
condic., Closet, banheira com 
cromoterapia, banheiro com 2 
pias e 2 chuveiros + 2 quartos 
completamente planej. Celmar, 
1 com TV 32” e cama casal 
box e outro com frigobar e 
sofá cama + banheiro social + 
hall com armário.Todo o andar 
com portas e janelas antirruído, 
todos os quartos com varanda, 
aquec. solar. No Térreo: Sala 
2 amb. decorada com TV 52”, 
home theather + lavabo + coz. 
toda planej. Todeschini com 
geladeira side by side, forno 
elétrico, fogão de indução, 
adega para 120 garrafas, mi-
cro-ondas, máq. de lavar louça 
+ lavand. planej. e com máq. de 
lavar roupas. No Quintal: Todo 
com projeto paisagístico e 
iluminação + deck de madeira 
+ pergolado + varanda com mó-
veis de vime + piscina aquecida 
e iluminada + espaço gourmet 
com churrasq., 2 pias, TV 
42”, dvd, cook top, geladeira, 
mesas e cadeiras da Bhrama 
+ choppeira profissional de 
2 torneiras. R$ 1.440.000,00 
F. 19-997519921 / 38750469 
creci 65362.
Jardim Pau Preto - 3 súites, 
4 vagas,2 salas AT 500 m² 
AC 300 m² - R$ 3000,00 F. 
3329 7253
Jd Eldorado - Casa térrea 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 2 
banheiros, 2 vagas AT 150 m²  
R$ 2500 F. 99295 0357
Jd Regente - sobrado em 
construção com 04 D., sendo 02 
suítes, sala de estar/jantar, coz., 
área de serviço e garag. p/ 02 
carros.R$ 405.000,00 Sandra 
F. 9-9757-1579
Jd Regina - sobrado com 03 
D., churrasq. e garag. p/ 02 
carros. R$ 580.000,00 Ricardo 
F. 7817-7946
Jd. Camargo Andrade - 02 D., 
sala, coz, WC, lavand., garag. + 
01 sobradinho nos fundos, tudo 
bem acabado por apenas R$ 
250.000,00 aceita troca por igual 
ou menor valor em região plana. 
F. 3017-0455 / 99762-7997.

Jd. Tancredo Neves - 2 D. 
sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 
215.000,00 F. 3834-8160 / 
98323-1010
Juscelino Kubitschek-  4 
cômodos na frente e 4 cômo-
dos no fundo R$ 250.000,00 
F. 3016- 1355 / 99205-4322 / 
99752-2170
M. do Sol - imóvel comercial 
próximo a Av. Ário Barnabé e 
bancos 390m² de área construí-
da, sendo 02 pav. residenciais 
e salão comercial no térreo, 
apenas R$700.000,00 F. 3017-
0455 / 99762-7997.
M. do Sol –   rua 10 c/ 04 
cômodos c/gar +01 com. e wc 
nos fundos falta acabamentos. 
R$130.000,00. F. 19-3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol –  67. 01 cômodo 
com WC, R$ 120.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua-58 05 cômo-
dos precisando pequenas refor-
mas.apenas: R$ 145.000,00. F. 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua 68 02 D., sala, 
coz, WC, lavand, mezanino nos 
fundos. R$ 140.000,00 F. 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol – 68 casa assobra-
dada sendo na parte inferior 
garage. espaçosa e na parte 
superior 01 D., sala, coz, WC, 
Lavand., sacada quintal com 
edícula nos fundos todo re-
vestido em piso cerâmico R$ 
190.000,00 toda documentada 
para financiamento. Ta espe-
rando o que? F. 3017-0455/ 
99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa espe-
tacular em lote de 250m² em 
02 pavimentos sendo no pavi-
mento superior: 05 D. sendo 02 
suítes e 01 máster, sacada com 
frente para piscina c/ cascata 
artificial aquecimento a gás 
nos D., área de churrasco com-
pleta, garag. para 04 carros. 
R$ 400.000,00. Aceita imóvel 
de menor valor, carro, estuda  
parcelamento. F. 3017-0455 / 
99762-7997.
Morada do Sol - CA02481 - 
ant. rua 59,  2 imoveis ,terreno 
de 250 m² - casa 1. 02 D., sala, 
02 WC, coz., lavand. e Amplo 
quintal - Casa 2 , 01 D., WC, 
coz. e lavand. R$ 280.000,00  
F. 996968732 / 38752215

Jd. Colibris - casa nova 
com 03 D., sendo uma suíte 
e garag. p/ 02 carros. R$ 
290.000,00 Ricardo F.99122-
1066
Jd. do Vale - com 3 D. 1 
suíte, 2 vagas cobertas R$ 
335.000,00- Aceita terreno 
de menor valor. F. (19)99801-
4860
Jd. do Valle - 02 D. (01 suíte 
c/ armário embutido) coz. 
planejada, garag. p/ 03 autos, 
edícula nos fundos. Ótimo 
Acabamento R$ 280.000,00 
F. 3017-0455 / 9762-7997 
Jd. Esplanada- 3 suítes, coz. 
planejada, 2 vagas cobertas 
R$ 650.000,00 F. (19)99801-
4860
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suítes, sala., 
lavabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 04 
vagas garag. R$ 400.000,00 
F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - CA0329 - 250 
m² - 03 D. sendo 02 suítes, 
02 bhºs sociais (todos bhºs c/ 
arm. ), lavabo, sala 02 amb., 
coz. planej., dorm. emprega-
da, despensa, AS., quintal, 
churrasq., 04 vagas garag. 
R$ 585.000,00 F. 3392-0333 
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 
D., sala, coz., WC, lavad., 
garag. para 02 autos R$ 
170.000,00 F. 3017-0455/ 
99762-7997
Jd. Monte Verde - casa nova 
no com 03 D., sendo 01 suíte, 
sala, coz. , lavand. e garag. 
p/02 carros. R$ 285.000,00 
Marlene F.(19) 7829-6350
Jd. Monte Verde - sobrado 
2 D. sendo 1 suite, CoZ, 
lavand., sala , 2 WC social 
e garag. P/ 2 carros valor R$ 
230.000,00- Aceita Financ. 
F. (19)99406-1174 / 7803-
3985/100*48002
Jd. Primavera – 3 D., 1 (suí-
te), sala, coz., wc social, lav.,2 
gar., AT.125m  R$ 240 Mil.  F. 
3318-4326
Jd. Regina - 3 D., 1 suíte R$ 
380.000,00 F. (19)7803-3985
Jd. São Luiz com 03 suítes 01 
sendo com closet, sala de TV/
estar, coz. planejada, chur-
rasq., aquec. central, quintal 
e garag. p/ 04 carros. R$ 
670.000,00. Aceita financia-
mento. Ricardo F. 7817-7946

Nair Maria - Salto SP - 02 cô-
modos e WC em lote de 180m² 
apenas R$ 102.000,00. Quita-
do. F. 3017-0455/ 99762-7997
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F. 3016- 1355 / 99752-2170 
/ 99205-4322 / 99294-5541 / 
99677-8689
Residencial Viena - Lan-
çamento a R$ 600,00 o m², 
loteamento fechado logo 
após o Residencial Paradi-
so com lotes de 250m² ou 
mais.F.997519921 /38750469 
creci 65362.
Vendo casa em construção 
- com 03 D. sendo 01 suíte e 
garag. p/ 02 carros na Vila Lo-
pes por R$ 370.000,00 Sandra 
F.(19) 9-9757-1579
Vila  Mercedes –  com 2 
casas, sendo independentes 
A/T 280 m²  R$ 240 mil F. 
3318-4325.
Vila Brizola -  01 D., sala, 1 
área de luz, podendo fazer 
outro dorm., wc com box, coz., 
lavand., AT 125m². Toda com 
piso frio. Valor negociavel, 
aceita proposta e permuta F. 
3392-5475
Vila Florença (Itaici) - Resi-
dência nova com 3 D. (1 suíte) 
R$ 280 mil. Aceita-se financia-
mento, estuda-se imóvel de 
menor valor F. 19-997519921 
/ 38750469.

Jd. Colonial - 3 D.(sendo 1 
suíte), sala, coz, wc, lavand, 
garag. R$ 1.300,00 F.19 
99244-8398
Alugo - Casa de 5 como-
dos, grandes, c/ garag. p/ 
2 carros e 2 banheiros, 
Jardim Esplanada em Salto, 
proximo a Toyota.R$900,00. 
F: 3935-8924/ 9 8239-9046 
c/ Antonio.
Alugo Kitnet - R$ 500,00 
incluso agua, luz e gas, 
ó t ima loca l i zação ,  p ro -
ximo ao Parque Temáti-
co.F:9-9350-7886 c/ Junior
Jd. Itamaracá - 2 D., depen-
dências com fino acabamen-
to F. 3875-0868

Centro – SO0301 – 150 
m² - Comercial - Piso sup.: 
02 salas amplas, sendo 01 
c/ sacada, bhº social. Piso 
inf.: recepção, bhº social, 04 
salas, coz., AS, edícula c/ 01 
sala e bhº social, quintal, 02 
vagas garag. R$ 2.300,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Carlos Aldrovandi. - 02 
D. R$ 850,00 Allyne (19) 
9-9142-3026.
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 04 
vagas garag. R$ 400.000,00 
F. 3392-0333
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 
suíte c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sa-
cada, escritório c/ armários, 
coz. planej., área de serviço, 
churrasq. quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Pq. São Lourenço – CA0393 
– 150 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, sala 02 
amb., coz. planej., AS planej., 
churrasq., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 
03 suítes sendo 01 st. c/ 
closet, pavimento inf.: lavabo 
(todos os bhºs. c/ armário 
planej.), sala 02 amb. c/ pé 
direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, coz. e área 
de serv. c/ planej., suíte emp. 
Planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. so-
lar, quintal, área de lazer, 06 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Jd. Valença – SO0337 
– 116 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, espaço 
gourmet c/ churrasq., desp., 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Maria Bonita – SO0271 
– 101 m² - 03 D., sendo 01 
suíte, bhº social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, quintal, 
área de lazer, 02 vagas ga-
rag. R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333

Res. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 03 suítes sendo 
01 com closet e varanda / 
01 com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com armário 
planej.), lavabo, sala 02 
amb., escritório, copa, coz. 
totalmente planej., lavand., 
AS com gabinete, depósito/
dorm. empregada, edícu-
la com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar con-
dicionado, 04 vagas garag. 
R$ 4.700,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - 
CA0392 - 150 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte planejada, 
bhº. social (todos os bhºs. 
c/ armário), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, AS, 
quintal, área de lazer, 02 
vagas garag. R$ 2.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Resid. Villagio Di Itaici 
- SO0331 - 150 m² - 03 
suítes, sala de 02 amb. c/ 
varanda, lavabo,  coz. pla-
nej., AS, churrasq., área de 
lazer, 02 vagas garag. R$ 
3.350,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Vila Rubens - CA0322 - 255 
m² - 03 D., bhº. social, sala 
de TV, coz., AS, quintal, 02 
vagas garag. R$ 1.700,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Vila Rubens - com 03 D., 
sendo 01 suíte e garag. 
p/ 03 carros. R$ 1.200,00 
Allyne F. 9-9142-3026.
Vila Suíça - 04 D., piscina, 
próx imo a R$ 3.300,00. 
Allyne F 9-9142-3026.
Vl. Georgina - CA0400 - 100 
m² - 03 D., bhº social, sala, 
coz. planej., AS., quintal, 01 
vaga garag. R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Vl. Maria Helena - CA0324 
- 355 m² - 06 D. sendo 01 
suíte, bhº.  social  ( todos 
bhºs. c/ armários), lavabo, 
sala 03 amb., varanda, coz. 
planejada, dorm. emprega-
da, AS, edícula, churrasq., 
quintal, 04 vaga garag. R$ 
3.500,00 + IPTU F. 3392-
0333
Vl. Rubens – CA0394 – 190 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
sala, bhº social, coz., AS, 03 
vagas garag. R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Apartamento - na planta 
2 e 3 D., com pequena en-
trada e parcelas a partir de 
R$ 800,00 F. 7803-8201 
/80*10598 
Apto - (oportunidade) 2 D., 
sala em L, coz., lavand. e 
uma vaga coberta 162m²- 
R$ 196.000,00 – CECAP 
– em frente à Lojas Ban-
deira F. 3016- 1355/99752-
2170/99294-5541
Apto Guarujá – Enseada 
- 02 D.(01 st), sala, coz., 
lavand. , churrasq. na va-
randa, 02 vagas de garag., 
piscina aquec. churrasq. R$ 
430.000,00. F. 99887-7771   
Apto Pátio Andaluz (Conge-
sa) - 1º andar, venda direto 
c/ proprietário, 2 D., 2 gar, 
var gourmet, ampla área de 
lazer completa.  R$ 340 mil. 
F. 3016-7121 / 98177-9824. 
c/ Marília ou Claudia
Apto Res. Grand Ville (Ma-
sotti) - 2º andar, dir. proprie-
tário, 2 D. + 1 suíte, 2 vagas 
gar,  ampla área lazer. R$ 
300 mil. F. 98177-9824 e 
3016-7121  c/  Claudia
Centro - 3 D., excelente 
negocio  F. 98833-2632
Cidade Nova - 02 D., sendo 
01 suíte na. R$ 260.000,00. 
Heron F. 7817-7946
Cond. Ana Elisa- 2 D., R$ 
210.000,00 F. 99801-4860
Cond. Azaleia  -  com 2 
D. Totalmente planejado. 
R$235.000,00. F. 7803-8201 
/80*10598
Duetto de Maria - com 03 D. 
sendo 01 suíte e área de la-
zer completa. R$ 320.000,00 
Heron F.7817-7946
Edifício Ana Eliza no bairro 
Jd Alice, decorado com 02 
dorms, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem p/ 01 
carro. R$ 210.000,00 Marle-
ne F.(19) 7829-6350.
Edifício Grandville - com 3 
D., sala, coz. e banheiro, 2 
vagas de garag., Área de 70m² 
com área de lazer completa 
R$270.000,00- Aceita finan-
c.F. 7808-3727 / 89*22754
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Apartamento todo mobiliado 
, 2 dormitórios - R$ 1.550,00 
F. 99295 0357
Cond. Parque das Nações 
- 2 D., 1 vaga. R$900,00 F. 
(19)7803-3985
Ed. Asturia – AP0248 – 58 
m² - 02 D., bhº social, sala c/ 
varanda, coz., AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.300,00 + 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. Ceccioca - AP0409 - 74 
m² - 3 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb., coz., AS 
(todos com armários plane-
jados), 02 vagas garag. R$ 
1.800,00 + IPTU F. 3392-0333
Ed. Guarapary - AP0423 
- 65 m² - 02 D., bhº social, 
sala, coz. planej., AS., 01 
vaga garag. R$ 245.000,00 
F. 3392.0333
Edifício Pictor - 2 D., suíte , 
1 vaga de garag. R$ 1.200,00 
F. (19)7808-3727 
Ótima Localização, Cid. 
Nova - R. Paul Harris, 2 D., 1 
suíte, sala de estar e jantar,c, 
AS, Varanda 35m², salão de 
festas na cobertura, 1 vaga de 
garag. R$1.650 + impostos  F. 
98181 4225 c/ Leonardo
Parque Indaiá - apto com 02 
D., no R$ 800,00 F. 9-9142-
3026 Allyne

Res. Villagio D’Amore - 
AP0419 - 95 m² - 03 D., 
sendo 01 suíte (dorm. c/ armá-
rios), sala, sacada, bhº social, 
cozinha planej., AS, 02 vagas 
garag. R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Toscana 
- AP0367 – 74 m² - 03 D. 
sendo 01 st., bhº. social, sala 
02 amb., sacada, coz. c/ gabi-
nete, AS, 01 vaga garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-0333

Aluga - Casa comercial, 
centro 7 salas , 4 banhei-
ros AT 850 m² AC 278 m² 
- R$9.000,00 F. 98372 0000
Aluga - Cozinha Industrial 
- Região central - AT 150 m² 
- R$ 1.800,00 - F. 3329 7253 
Aluga - Sala comercial região 
central AT 50 m² - R$ 1.600,00 
F. 3329 7253 
Aluga - Sala comercial região 
central com 3 salas, AT 90 m² 
- R$ 1.200,00 F. 98372 0000

Edifício Tuiuti - 02 D.(01 ST), 
sala, coz., WC e lavand., 01 
vaga de garag. R$ 270.000,00 
F. 9.9279-1177 
Jd Morumbi - 2 dormitórios 
R$ 115.000,00 aceita carro 
como parte do pagamento. F. 
98372 0000
Jd. Alice - 2 D., sala, coz, 
lavand. , 1 WC social e 1 
vaga de garag. R$200.000,00. 
Aceita financ. F. 99406-1174 / 
7803-3985/100*48002
Jd. Alice - 2 D., sala, coz. pla-
nej, wc, lavand., garag., port. 
24 hs..R$ 185.000,00 (Aceita 
Financ)..F. 99244-8398
Jd. Umuarama - 2 dormitórios 
1 vaga - R$ 190.000,00 F. 
3329 7253 
Vl. Suíça - SO0332 - 352 m² - 
03 D. sendo 01 suíte c/ hidro, 
bhº social, lavabo, sala 02 amb., 
coz., despensa, AS, edícula nos 
fundos c/ dorm. e bhº. emp., 
churrasq., quintal, 04 vagas 
garag. Armário embutido nos 
dorm., bhºs., coz. e AS. R$ 
3.000,00 + IPTU F. 3392-0333

Alugo apto todo mobiliado no 
Ed. Raquel com 03 D. sendo 
01 suíte. R$ 3.200,00 Allyne 
F. 9-9142-3026.

Pátio AndaLuz R$ 2.000,00 
Tel. 7808-3727 / 89*22754
Res.  Fonte de Trevi  – 
AP0430 – 76,87 m² - 03 D. 
sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb., sacada, coz. 
planej., AS, 02 vagas garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Grand Ville – novo, 3 
D. 1 suíte, 2 vagas - Te.7808-
3727/ 89*22754
Res. Grandville - com 3D. 
, suite, 2 vagas de garag. 
R$ 1.500,00 + IPTU E con-
domínio F. (19)7803-8201 
/80*10598
Res. Nuova Cittá - AP0378 - 
65 m² - 02 D. sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb. c/ 
varanda gourmet c/ churrasq., 
coz. c/ armário planej., AS, 
área de lazer, 01 vaga ga-
rag. R$ 1.200,00 + IPTU F. 
3392-0333
Res. Victória – AP0323 – 88 
m² - 03 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb., coz., AS, 
área de lazer, 01 vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Villagio D’Amore - 
AP0399 - 66 m² - 02 D. c/ arm. 
Planej., bhº social c/ armário 
planej. e box, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz. c/ arm. Planej. 
e forno/fogão cooktop, AS c/ 
armário planej., área de lazer, 
01 vaga garag. R$ 1.700,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333

Vendo - loja loja na Morada 
do Sol R$ 12 mil, na rua princi-
pal do ônibus F. 99182-6759 / 
99332-6181
Vendo - Pizzaria no Pq. Eco-
lógico, excelente clientela, co-
zinhacompleta c/ forno de 2 
esteiras, salão p/ 50 pessoas 
F. 3875-7439 / 98515-0444 c/ 
Sergio ou Gizela
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança F (11) 9 8362-9657 / 
(11) 2429-6353
Vl. M Helena - SL0006 - 232 m² 
- Salão Comercial amplo, c/ 02 
bhºs e mezanino p/ escritório. R$ 
3.500,00 + IPTU F. 3392-0333

Alugo Chácara com 1450 m² 
-  4 dormitórios, 3 banheiros, 
piscina, churrasqueira - R$ 
2.500,00 F. 98372 0000

Chácara em Salto - perto 
do Pesqueiro, 1.000 m² R$ 
58.000.00 – com água – acei-
ta carro no negócio. F. 3016-
1355/99752-2170/99205-
1322/99294-5541/3035-1372
Chácara Terras de Itaici - 03 
dorms (01 st), sala, cozinha, 
Wc, churrasq., poço semi 
artesiano. AT/ 1.000m² AC/ 
180m² R$ 430.000,00 F. 
99100-2791
Chácara Vale Do Sol - 02 
D., sala, coz., wc, piscina R$ 
400.000,00 F. 99946-7771
C h á c a r a  V i r a c o p o s  – 
CH0070 – 1000 m² - 02 D., 
sendo 01 suíte, bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., AS, bhº. externo, espaço 
gourmet c/ churrasq. e fogão 
a lenha, pisc., quintal, diver-
sas vagas garag. R$ 3.000,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Chácaras Alvorada - 02 sui-
tes, sala, coz., salao de jogos, 
casa de caseiro, piscina. AT/ 
2.400m² R$ 700.000,00. F. 
99100-2791
Chácaras em Itu área de 
1.000m² R$ 40.000,00 F. 
99126-5388

Mosteiro de Itaici - 04 suítes, 
sala 03 amb. c/ varanda, sala 
de jantar, lavabo, coz. planej., 
lavand., despensa, piscina 
c/churrasq. completa, casa 
de caseiro, quadra de tênis, 
campo de futebol, baias e 
poço artesiano AT. 10.000m² 
AC/ 700m² R$ 1.500.000,00 F.  
9.9887-7771
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos - 2 baias - 1 casa 
com 3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00 – 3875-6230 - 
CRECI 04.732
Resid. Terras de Itaici - 
CH0055 - 1200 m² - 03 D. 
sendo 02 st. (01 máster c/ 
hidro.), bhº social, sala 02 amb., 
lavabo, coz. c/ arm., desp., 
AS, 04 canis, pomar, casa 
na árvore c/ dorm., varanda, 
escorregador, diversas vagas 
garag. R$ 3.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Sitio 1 alqueire em Elias Faus-
to, casa, piscina, toda gramada, 
churrasq., fogão a lenha- R$ 
370.000,00 F. 3016- 1355 / 
99752-2170 / 99205-4322
Sítio 2 Alqueires  -  R$ 
500.000,00 F. 99173-9843 / 
122*20480
Sul de Minas - 2,5 alqueires, 
quinze mil pés de café em 
produção, 02 casas, R$ 320 
mil – Troca por imóveis em 
Indaiatuba.  F. 3318-4326
Vende-se Chácara em Monte 
Mor, 1000m², R$ 35.000,00. A 
16 km de Indaiatuba. F: 9 9219-
7935/ 2516-0055/ 9 9460-7221
Vendo - área em Indaiatuba 
de 10 alqueires R$ 106,00 
o m²  na beira da rodovia  
F. 991187850 / 996727947  
CRECI 74092
Vendo - Chácara de 5000m² 
no Videiras R$ 550.000,00 
excelente oportunidade F. 
981367331 CRECI 74092
Vendo - sitio de 4 alqueires R$ 
60,00 o m² na beira da rodovia 
em Indaiatuba F. 991187850 / 
996727947  CRECI 74092
Vendo - sitio de 8 alqueires 
em Indaiatuba R$ 40,00m² na 
beira da rodovia F. 991187850 
/ 996727947  CRECI 74092 

Área  Den t ro  de  E l i as 
Fausto -  48.000 m² R$ 
30,00m² F. 99887-7771
Área Elias Fausto/Monte 
Mor - 280.000 m² com 500 
metros de frente para rodo-
via R$ 25,00 metro quadra-
do. F.  99887-7771
Comercial – Portal dos 
Ipês - Venda urgente de lote 
Comercial com 359m² (12m 
de frente para a Av. João 
Ambiel) de R$ 325mil por 
R$ 298mil, somente à vista. 
F. 19-997519921 /38750469 
creci 65362.

Aluga - Sala piso superior - cida-
de nova I - 85 m² - R$ 1.500,00 
F. 3329 7253 
Aluga - Salão comercial Av. Pre-
sidente Kennedy, 150 m² - R$ 
6.000,00 F. 98372 0000
Aluga- Salão Amarelo - Rua 15 
de Novembro Nº 428. Ótima lo-
calização no Centro da cidade c/ 
02 WC, lavand. depósito e escri-
tório. R$ 2.500,00 F. 38752215
Cidade Nova I - SL0028 - 300 
m² - Excelente localização, em 
avenida. Salão amplo c/ 02 
bhºs. sociais, cozinha ampla. R$ 
4.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Cidade Nova I - SL0033 - 
194,88 m² - Salão comercial 
de 194,88 m² c/ sala, cozinha, 
02 bhºs sociais. R$ 6.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Galpão no Salto - AT/1.400m² 
e 950m² AC- Totalmente re-
gularizado R$ 1.500.000,00. 
Aceita 30% em permuta R$ 
1.500.000,00  F. 9.9887-7771
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil F. 33184325
Temos galpões para locação 
no Distrito Industrial ótima loca-
lidade.F. 3016- 1355 / 99752-
2170 / 99294-5541
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Cond. Beira da Mata - 380 m² 
R$ 265.000,00. Ótima locali-
zação, aceita permuta F. (19) 
7828-0418  / ID 114*97307
Cond. Beira da Mata - área de 
360m² R$255.000,00 F. 99406-
1174 / 7803-3985/100*48002
Cond. Bréscia - 2 lotes com 
área de 200m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Colibris - 4 lotes com 
área de 150m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Jardins dos Impérios - 
10 lotes com área de 150m² F. 
(19)7803-8201 /80*10598
Cond. Villagio Di Itaici - R$ 
530.000,00 com área de 160m² 
F. 99801-4860
Cond. Vista Verde - 175m² 
excelente localização, boa topo-
grafia, rua da mata nativa e área 
de lazer. Em valorização direto 
c/ o proprietário R$ 165.000,00 
F. 98108-1310
Jardim dos Laranjais - 9.000 
m² R$ 450.000,00 F.  9946-7771
Jardim Europa II - dois lotes de 
250m² cada, ótima localização e 
topografia de R$170mil por R$ 
149mil cada, somente à vista. 
F. 19-997519921 /38750469.
Jardim Florença - 160m² R$ 
95.000,00 F. 9.9887-7771
Jardim Paradiso - 03 lotes jun-
tos R$ 800,00 m² F. 99887-7771
Jardim Regente - 04 lotes 
juntos - 1.080 m² R$ 750.000,00 
F. 99887-7771
Jardim Veneza área de 150m² 
no valor R$ 92.000,00 F. 7808-
3727/ 89*22754

Trabalhe em casa - Ambos os 
sexos, acima de 18 anos. Tra-
balho todo feito pelo correio F. 
3016-1339. Ligue para receber 
o material informativo gratuito.
Vendo - 2 balcão expositor, 
1 frio , 1 quente, c/ vidro 
trincado e precisando de ma-
nutenção R$ 500,00 cada F. 
98247-4690 tim
Vendo - Air Soft, marca Tó-
kio Marui R$ 700 F. 98247-
4690 tim
Vendo - diversos itens (com-
ponentes para computadores) 
detalhes somente por telefone 
F. 3935-8233 das 10 hs às 
16 hs.
Vendo - Grade de ferro 2.75 
alt. x  3.14 larg. F. 3835-1581
Vendo - Iphone 4 , 16 giga, 
travado R$ 600 F. 98247-
4690 tim
Vendo - lote ou peça avulsa 
de monitores 18” - cor - LCD 
marcas LG / HP / PHILLIPS / 
AOC F. 3935-8233
Vendo -  Maca  peroba 
rosa,  maca 195x75x75 
(CxLxA), maca 195x65x85 
(CxLxA) ambas tem a cabe-
ceira removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 cada 
F. 7814-5723
Vendo - Móveis para salão 
de beleza R$ 1.500,00 F. 
3016-1339
Vendo - Sofá R$ 500,00 e 
Geladeira R$300,00 usados, 
em bom estado.F: 3392-3595/ 
9 8727-3287 c/ Alessandra

Jd. Colibris - 150m² R$ 
110.000,00 aceita financiamen-
to. F. 3017-0455/ 99762-7997 
Jd. do Sol - Área de 135m² R$ 
280.000,00 F. 99801-4860
Jd. dos Colibris - 150m² - ótima 
topografia R$ 95.000,00 F.: 
99244-8398
Jd. Esplanada II - terreno plano 
R$ 205.000,00 área de 305m². 
Aceita permuta F. 7803-8201 
/80*10598
Jd. Laguna - 150² R$70.000,00 
F. 3017-0455/ 99762-7997
Jd. Laguna -150² R$70.000,00 
F. 3017-0455/ 9762-7997
Jd. Montreal – A/T. 150 m² R$ 
138 Mil F. 3318-4326
M. do Sol –  rua 39 125m² 
r$110.000,00. F. 3017-0455/ 
9762-7997 
Morada do Sol - 125 mts - R$ 
110.000,00 próximo ao cristo. 
F. 3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Nair Maria - Salto SP -180m² 
r$90.000,00 aceita financiamen-
to. F. 3017-0455/ 99762-7997
Portal do Sol  -  150m² 
R$110.000,00 – quitado. (opor-
tunidade) F. 3017-0455/ 99762-
7997
Terra em Indaiatuba - R$ 
120.00 o mt²- ótima topografia 
de frente com a rodovia  F. 3016- 
1355 / 99752-2170 / 99205-4322
Terras de Itaici - 02 lotes 
juntos de 1.000 m² cada- R$ 
210.000,00 (cada). F. 7850-
3952
Terras de Itaici - 1.000 m² R$ 
220.000,00 F. 7850-3952

Terreno Alto Itaici - 378 mt² 
-  R$ 200.000,00 F.3016- 
1355/9752-2170 /9205-4322
Terreno em Itu - com área 
11.000m² por R$ 95.000,00 F. 
99126-5388
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F.  99887-7771
Terreno no Carlos Androvandi 
- área 10x25m² R$ 130.000,00 
F. 99173-9843
Terrenos no Portal de Itaici - C/ 
425m² por R$ 310 mil, c/ 406 m² 
por R$ 280 mil e c/ 357m² por R$ 
275 mil. F. 997519921/38750469 
creci 65362
URGENTE: Vende-se terre-
no 250m² próximo ao Center 
Jeans. R$ 210.000,00. Cel: 
(19)98276-3340
Vendo terreno em loteamento 
aberto a partir de R$ 90.000,00 
Allyne F. (19) 9-9142-3026
Vila Furlan - com área de 390m² 
R$ 230.000,00  F. 7803-3985

Alugo - mesas e cadeiras 
para festas em geral F. 99783-
2900 c/ Mário
Procuro edícula ou casa 
com 2 comodos para alugar.
Tratar c/ Jane F:3329-5029/ 
99480-5271
Senhora procura - 1 pessoa 
para dividir o aluguel (mulher) 
F. 99701-6754 c/ Jane

Vendo - Toldo de 3.50 x 3.00, 
alfaceira 2.00 x 1.00, 30 caixas 
para mercado F. 99360-1768 / 
99687-6325
Vendo - Bebê conforto cinza, 
Piccolina / Galzerano em ótimo 
estado, indicado para crianças 
de até 13 kg. Foi usado por 
aprox. 6 meses e esta perfeito. 
R$ 120,00. Interessados entrar 
em contato por email: elietep-
moraes@yahoo.com.br F. (19) 
99189-1511
Vendo ou Arrendo - Lan House 
- Motivo de saúde F. 3935-8233
Vendo PS3 + 3 Jogos - Lança-
mento R$ 1.000  F. 98941-8484  
c/ Vinicius 

Van Transit Ford - 2013 (nova 
700 Km)  - 14 lugares, licenciada, 
IPVA, seguro. Entr. + parcelas  F. 
(19) 38752215 / (19) 996968732
Santana Quantum - 91 - vendo 
ou troco por moto F. 3935-1633
Siena Flex - 2011 – 4 portas R$ 
1.398,00 + parc. de R$ 472,00 
F.(011) 4602-4427/4028-0845
New Civic LXS - 2008 – ver-
de, automático, banco couro, 
modulo subir vidro, pastilhas 
novas, pneus semi novo, carro 
top só pegar e viajar estudo 
troca por carro de menor valor, 
carro muito lindo R$ 39.000,00 
F. 99193-6819 

 Peugeot 207 SW - 2011 - 
A u t o m á t i c o ,  c o m p l e t o , 
impecável, 47.000 km R$ 
30.000,00 F. 99203-0556 / 
98160-4875
Honda Fit LXL - 2008 - 
verde, preço de tabela R$ 
29.2000,00 F. 3834-5481 / 
99597-3040
Gol -  2009,  único dono 
(novo)compl F. 996968732 
/38752215
Palio ELX – 2005 - completo 
F. 996968732 / 38752215
Montana Sport - 1.8 - 2006 
- prata, R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-0170
Ford Fiesta Sedan 1.6 - 
2007/2008 – completo, cor 
cinza com apenas 56.000 
km Vendo ou troco por menor 
valor R$ 22700,00 F. 3801-
0497 / 992179504 c/ Suzy
Fiat Strada CE - Working, 
1.5, Mod 2001, verde escu-
ro, 87.500Km, com banco 
traseiro e equipado com 
cintos. Veículo de pouco uso, 
R$15.000,00.F.997519921 
/ 38750469 falar com Cyro.
Santana - 2002, completo, 
97.000 km F. (19) 99696-
8732 (19)3875-2215

Biz 125 - 2006 - azul, partida 
eletrica, ótimo estado F. 9 
9241-8063 - Felipe
BIZ 125 - 2011 - Partida 
elétrica, flex, vermelha, óti-
mo estado. F: 9 9241-8063 
- Felipe
BIZ ES - 2003/2004 - verde 
musgo - R$ 3.000,00, óti-
mo estado de conservação 
F. 3935-5630 – Falar com 
Jefferson ou 99487-8730 - 
Falar com Michele.

CG Titan 150 ESD - 2005/
Modelo 2006 - 48.063km, 
segundo dono, alarme R$ 
4.000,00 F. 99460-3109
Honda CG Today - 89 - 
preta,  pneus,  re lação e 
motor novo F. 99280-6727 
c/ Eduardo
Moto CB 300- 2011 com 
apenas 3.500 kms preta 
R$ 9.000,00 ou troco por 
b i s  F o n e .  3 8 7 5 - 0 7 5 6  / 
98192-2620 . 
Moto CB 300-2012  cor 
azu l  apenas 4 .800 kms 
F. 99855-3177  Falar com 
Fábio
Vendo Biz 125, ano 2011, 
partida elétrica, preta, com 
alarme. Tratar com Felipe 
F:19 9 9241-8063

“Doação de Cães e Gatos 
- GAPA - Todos os sába-
dos, das 10 às 13hs, na 
Dog’s Place, na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 4181, marginal 
do Pq. Ecológico, sentido 
bairro/centro.»
V e n d o  -  F i l h o t e s  d e 
Pinsher macho F. 99513-
7876

Vendo -  PS3 fat destra-
vado com HD externo de 
1  te ra  ,1  cont ro le  ,  HD 
interno de 80 giga e 30 
jogos  dent ro  do  HD in-
terno último lançamentos 
R$  1 .100 ,00  F .  98247-
4690 tim

Faço faxina - F. 99446-
0479 c/ Andressa
Faço faxina / passo roupa.
Tel: 3318-1952 c/ Sueli
Faço faxina residêncial ou 
escritório F. 3016-4598 / 
99930-1477
Agência de Webdesigner, 
localizada no Jd. Pau Pre-
to, abre vagas p/ moças 
como aux. adm., necessario 
conhecimento básico de 
Informatica e rotinas de es-
critório. Damos preferência 
para moças habilitadas em 
CNH A/B . As interessadas 
deverão enviar currículo 
para www.dspnet.com.br/
curriculum
Faço serviço de pedreiro, 
p in tor ,  gessei ro  F.  (11) 
97333-6530
Marido de Aluguel - faze-
mos qualquer serviços e 
reparos e consertos em sua 
residência F. 99674-2791 
vivo / 99327-7872 claro c/ 
Figueiredo
Ofereço-me para fazer 
faxina - em residencia ou 
fabr ica  c /  re ferenc ia  F . 
3016-5550 c/ Mary
Ofereço-me para fazer faxi-
na em residências, fábricas 
F. 99257-5530 
Ofereço-me para passar 
roupa, fazer faxina F. 3318-
1952 c/ Sueli
Ofereço-me  para traba-
lhar aos finais de semana 
como Recepcionista, Caixa, 
Balconista ou Auxiliar Ge-
ral Free-Lancer. Tenho 25 
anos, experiência nestas 
áreas F (11) 96918-7062 
Thais “
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro.F:19 9 8713-
1485/Laercio
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso e 
como doméstica ou limpeza 
em escritórios.F: 9 9228-
1544 Lourdes
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso F. 
99701-6754 c/ Jane
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora infantil em 
minha casa. Possuo referê-
rencia F. 3875-4575. 
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletrecista F. 
3801-6828 / 99130-7264 / 
99776-6841 c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar 
de domést ica F.  98403-
0679 / 3016-2037 c/ Cris-
tiane
Ofereço-me para trabalhar 
de motorista, carro ou moto 
F. 99820-2326 / 99315-7323 
Welton
Técnica em enfermagem 
- Oferece para dar banho/
c u r a t i v o s  e m  p e s s o a s 
acamadas. F. 3318-0814/ 
99178-5031
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02B Frutos de Indaiá

Empresas e empresários falam
sobre o sucesso do 8º Frutos de Indaiá

Realizado em 26 de 
outubro, a 8ª edição 
do Frutos de Indaiá 

reuniu as melhores empresas 
e empresários de Indaiatuba 
em uma noite de muita música 
e sofisticação no Indaiatuba 
Clube. 

Realizado pelo Grupo 
Mais Expressão, o evento 
reuniu mais de 600 pessoas, 
que presenciaram a maior 
premiação da cidade, con-
templando 110 segmentos 
distintos. 

O Troféu, além de signifi-
car que a empresa está entre 
as melhores de Indaiatuba, 
representa também a qualida-

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

de de seus serviços. Incentiva 
ainda aqueles que não foram 
eleitos à melhora contínua, 
possibilitando assim a sua 
escolha em anos futuros. A 
direção e organização geral 
do evento foram dos diretores 
Admilson Redecopa e Alan 
Santi, com supervisão de Sil-
vana Mantoanelli. 

“Neste ano, superamos as 
expectativas de nossos clien-
tes. O show foi maravilhoso, 
o cardápio estava perfeito, 
a entrega do troféu ocorreu 
sem imprevistos e a decoração 
ficou deslumbrante”, afirmou 
Redecopa. “Todos os pre-
sentes com que conversamos 
estavam muito satisfeitos, e 
agradeceram inclusive os ser-
viços de valet, que funcionou 

perfeitamente,  e de ambulân-
cia, que graças ao nosso bom 
Deus não foi utilizado”. 

Admilson revela que a 
nona edição do Frutos já está 
em andamento. “Já estamos 
organizando a próxima edição 
e, após esse sucesso todo, te-
mos que nos preocupar com a 
qualidade”, analisa. “O show 
do ano que vem está sendo 
contratado e a estrutura toda já 
está sendo mobilizada. Acre-
dito que estaremos novamente 
repetindo o sucesso deste e 
dos anos anteriores”.

A FESTA
A decoração sofisticada 

ficou por conta de Jimmy 
Silva. Durante os dois in-
tervalos da premiação, o 
evento teve apresentações 
do Café Tablao, especia-
lizado em dança flamenca. 
O cardápio foi do Buffet 
Ancona, que serviu pratos 
leves e saborosos. 

Após a premiação e o 
jantar, foi a vez da Blitz 
conduzir a noite. Com os 
hits A Dois Passos do Pa-
raíso, Mais Uma de Amor, 
Você Não Soube Me Amar, 
entre outras, a banda agitou 
os convidados e finalizou 
em grande estilo o Frutos 
de Indaiá 2013.  
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“Não tem comparação com o outro evento, de mesmo 
segmento, realizando na cidade. No Frutos estava tudo orga-
nizado, além de bonito. Estava excelente” - Marcos Randi, da 
Marquinhos Tintas

“O evento foi excelente, bem organizado e está melhor a cada 
ano. O prêmio significa para a gente o reconhecimento de nossos 
clientes” - Paulo Eduardo Gibim, da Elétrica 3G

“Foi a primeira vez que fui no evento, pessoas que conheço 
sempre falaram bem e gostei muito de ter participado, foi uma ex-
periência muito legal. É muito bom você ser reconhecido pelo seu 
trabalho, é muito gratificante” - Tânia Regina, da Visão Imóveis

“O evento foi muito bom, como todos os anos. A nossa visão 
é atingir nossos clientes no meio social. Então o Frutos de Indaiá 
é um portal para esse reconhecimento” – Luciana Assis, da 
Summer Piscinas

“O evento foi ótimo. É muito bom ser destacado no mercado, 
ser reconhecido” - Cláudio Vicente, da Drogaria Confiança

“Gostei muito do Frutos de Indaiá, não achei que seria tão 
legal. Passa credibilidade à empresa e garante o reconhecimento 
do nosso trabalho” - George Lucas Cazvonatto, do Íbis Hotel

“Gostei muito do evento. É um reconhecimento ao nosso 
trabalho” - Paulo José Pasqualino, da Todeschini

”Eu gostei muito do Frutos 2013, este é um prêmio interes-
sante para as empresas, por isso participamos. A premiação 
ajuda a reforçar a marca e já nos auxiliou muito” - Gustavo 
Silveira, da Luxor

“Eu gostei bastante do evento, gostei da qualidade. Receber 
esta premiação é bem importante para nós” - Aline Cristiane, 
do Ateliê do Gesso

“Eu achei bom, este ano foi melhor que o do ano passado, 
foi mais organizado. Eu acho que o prêmio fortalece a marca, 
pois foi uma votação que a cidade decidiu nos eleger” - Gustavo 
de Paul, da Asset 

“O Frutos foi maravilhoso! Cada vez está melhor e é sempre 
bom divulgar nossa marca” - Cristina Kaneko, da Big House

“Muito bom, achei muito bem organizado. O Frutos de Indaiá 
ajudou muito, no começo, a evidenciarmos a marca e até hoje, 
ainda é muito bom participar. Ganhar é sinônimo de trabalho 
bem feito, é porque a população reconhece isso” - Fernando 
Correa, da Capricho Decor

“Foi uma noite muito legal. Foi um evento familiar, organi-
zado e de qualidade. Foi uma honra o reconhecimento da popu-
lação” - Dr. Darci C. Anadão, Advogado de Direito Processual 
Cível e Processo do Trabalho

“O evento evolui a cada ano e sempre surpreende. Eu ado-
rei a banda, realmente foi um excelente show e o atendimento 
também foi maravilhoso. É sempre bom estar no meio comercial, 
em um momento tão descontraído, é uma maneira para você 
divulgar seu trabalho. Vejo como uma premiação muito séria, 
mas também como uma confraternização” - Dra. Lilian Tsai, 
Dentista – Estética Bucal

“É o reconhecimento do trabalho que fazemos junto à popula-
ção. Tive reconhecimento nas urnas durante a eleição, já que minha 
votação aumentou quase 70% desde o primeiro mandato para este, 
que é o terceiro, e o reconhecimento na eleição do Frutos é ainda 
mais gratificante. Agora, a responsabilidade que já tínhamos au-
menta, porque temos que manter o compromisso com a população 
de Indaiatuba” – vereador Gervásio Aparecido da Silva (PP)

DEPOIMENTOS
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