
Carnês do IPTU serão enviados
pelo Correio entre os dias 10 e 31

Quem se registrou no IPTU Digital recebe o carnê na versão eletrônica até segunda-feira, dia 13   Pág. 10a
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Após estreia com vitória contra a Ponte Preta, o Fantasma acabou derrotado pelo CRB e precisa de uma combinação de resultados

Padre Marcelo Previatelli recebeu a imprensa para falar das novidades da 183ª edição da Festa
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Começam obras 
da nova UBS Itaici

Trânsito altera 
estacionamento

Adesão é reaberta  
após suspensão

Governo inaugura 
o novo Copom

Marido tenta 
matar a esposa

Jovens de 1996 
devem se alistar

Saúde Atenção

Ponto a Ponto Segurança

Flagrante

Serviço Militar

A Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano e 
Engenharia emitiu no final 
de novembro a Ordem de 
Serviço para a construção do 
novo prédio da Unidade Bási-
ca de Saúde, que fica na Rua 
Joaquim Pedroso Alvarenga.

O Departamento Munici-
pal de Trânsito da Secretaria 
de Obras e Vias Públicas 
proibiu o estacionamento de 
veículos em mais três trechos 
da região central da cidade. O 
objetivo é proporcionar maior 
fluidez ao trânsito na região.

Novos usuários e também 
aqueles que perderam o prazo 
para migração terão uma nova 
chance para aderir ao Sistema 
Ponto a Ponto na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). As 
adesões estavam suspensas 
desde o dia 21 de dezembro.

O governador do Estado, 
Geraldo Alckmin, inaugu-
rou o novo Centro de Ope-
rações da Polícia Militar 
no último sábado, dia 4, e 
anunciou ainda a criação 
do Batalhão de Ações Es-
peciais da Polícia, o BAEP. 

M. C., de 29 anos, foi 
agredida enquanto dormia 
por seu marido, Tiago F. 
Matos, também de 29 anos, 
com uma forte pancada na 
cabeça, com um cassetete. 
Depois, Tiago deu uma fa-
cada em sua própria barriga. 
Os dois foram socorridos e 
ele foi preso em flagrante.

A Junta Militar avisa que 
todos os jovens que nasceram 
no ano de 1996, independente 
do mês, devem fazer o alista-
mento até o dia 30 de junho 
de 2014, na Junta da cidade 
em que reside. Após essa data, 
além de pagar multa, o jovem 
terá sua situação definida so-
mente no ano seguinte.

Com uma nova Comissão Organizadora e mudanças em seu layout, a 183ª 
Festa da Padroeira Nossa Senhora da Candelária contará com uma extensa 
programação Litúrgica e Festiva. Confira todas as atrações do evento.
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Tradição

Festa da Padroeira começa 
com Missa de Abertura

Primavera perde e se complica na Copinha

Pág. 17a

Cantor, compositor e intérprete acompanhará a escola de samba no tradicional pré-Carnaval

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis e o seu intér-
prete Neguinho da Beija-Flor são as principais atrações da 12ª edição do Feijão 
com Samba, que acontece no próximo dia 26 de janeiro, a partir do meio-dia.

Indaiatuba Clube

Neguinho da Beija-Flor é 
atração do Feijão com Samba
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Começo de ano... 
O ano de 2014 sequer começou e já está cheio 

de novidades. Algumas, todos já conhecemos bem. 
É imposto de um lado, material escolar do outro. 
Quem ainda não aprendeu a se programar, deve 
mais uma vez estar lutando para manter as contas 
em dia. Quem já aprendeu, deve estar - pelo menos 
- respirando um pouco mais tranquilo. 

Em Indaiatuba, a novidade da vez é a nova orga-
nização do trânsito em algumas das principais ruas 
do centro. Assim como já fora feito em outras ruas, 
em algumas delas não é mais possível estacionar do 
lado esquerdo. No entanto, é fácil observar nossos 
motoristas cometendo irregularidades. Uns, porque 
realmente não observaram as mudanças. Outros, 
porque fazem de conta que não as observaram.

Mas preocupante mesmo é a redução, cada vez 
maior, do número de vagas para estacionamento no 
centro da cidade. Número que vai de encontro ao 
aumento na venda de veículos. Conseguir uma vaga 
se torna, a cada dia, uma verdadeira odisseia. 

Talvez seja o momento do Poder Executivo - e da 
sociedade civil também - rever alguns conceitos de 
mobilidade urbana. Se a intenção é agilizar, o que 
dizer para o motorista que trafega melhor, mas perde 
muito mais tempo buscando uma vaga para estacio-
nar? Na sociedade moderna, nenhuma resposta é 
simples e direta. Toda ação tem uma reação, e ela é 
cada vez mais feroz. Que as nossas lideranças pos-
sam buscar soluções que contemplem toda e qual-
quer ponta solta, antes que seja tarde demais. 

Com a chegada de 
2014, você acredita  
que o Brasil já 
está preparado para 
receber os jogos da 
Copa do Mundo?

É NATAL

Vícios ocultos no Código de Defesa do Consumidor

RADICAIS LIVRES

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.) 

Dra. Vanusa Fabiano Mendes - Advogada OAB/SP 306.992
Av. Ário Barnabé, 1.111, Jardim Morada do Sol, 
Indaiatuba/SP. Tel. 19 3936-3682 – 
vanusamendesadv@yahoo.com.br 

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

Editorial EnqueteArtigos

Amanda, 19, estudante –“ 
Estou um pouco divida quanto 
a isso, porque se a Copa come-
çasse hoje, eu acho que não. 
Mas com os governos corren-
do contra o tempo acredito que 
eles não passarão vergonha, 
durante a Copa o Brasil se 
enquadrará no padrão Fifa, o 
problema será depois.”

Carolina, 24, comerciante 
–“ Não, o Brasil está em 
clima de Copa, porém, estru-
turalmente, está longe disso.”

Murilo, 22, assessor de im-
prensa –“Sim, pelo menos o 
que diz respeito aos estádios. 
Muitos eram para terem sido 
entregues em dezembro, mas 
devido alguns imprevistos, 
acidentes e algumas coisas que 
aconteceram, houve um certo 
atraso, mas acredito que até abril 
ou maio todos estarão prontos! 
Quanto as obras como metrôs, 
trens, estradas, aeroportos, me 
preocupam. Acredito que em 
sua grande maioria não ficarão 
prontas até a Copa, algumas se 
quer começaram e isso é ruim.”

Fabio, 20, atendente –“ Não, 
eu acho que o país ainda não 
entrou no padrão.”

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
11 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
11 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
12 DOM.   NÃO OPERA
13 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
13 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
13 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
13 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
13 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
14 TER. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
14 TER. 110 C/B Av. Pres. Kennedy DEF Nº 1226
14 TER. 176 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé OP Nº 2800
14 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
14 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
14 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
15 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
15 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
15 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
15 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
15 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
15 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
16 QUIN. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
16 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
16 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
16 QUIN. 110 C/B Av. Pres. Kennedy DEF Nº 1226
16 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 SEX. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
17 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
17 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
17 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
17 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
17 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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 11 a 17/01/2014

Amigo é o irmão que a gente escolhe e guarda do lado esquerdo do peito. 
Quisera, Senhor, neste Natal, armar uma árvore dentro do meu coração,e nela 
colocar, em vez de presentes,os nomes de todos os meus amigos! Os amigos 
de longe e de perto. Os antigos e os mais recentes. Os que vejo a cada dia e os 
que raramente encontro. Os lembrados e os que, às vezes, ficam esquecidos.Os 
constantes e os intermitentes. Os das horas difíceis e os das horas alegres.Os 
que, sem querer, eu magoei, ou, sem querer me magoaram. Aqueles que conheço 
profundamente e aqueles que não me são conhecidos, a não ser pelas aparên-
cias.Os que me devem e aqueles a quem muito devo. Meus amigos humildes e 
meus amigos importantes. Os nomes de todos que já passaram pela minha vida. 
Aqueles a quem conheço sem me conhecerem e aqueles que me conhecem sem 
eu os conhecer.Que me  admiram e me estimam sem eu saber,que eu estimo e 
admiro sem lhes dar a entender.Uma árvore de raízes muito profundas para que 
os seus nomes nunca mais sejam arrancados do meu coração. De ramos muitos 
extensos para que novos nomes, vindos de todas as partes, venham juntar-se 
aos existentes. De sombra muito agradável para que a nossa amizade seja um 
momento de repouso nas lutas da vida. Faça seu projeto de vida e avalie quanto 
te custará, qual o preço que você vai pagar se daqui a 5 anos você estiver igual 
e não ter feito nada para mudar. Nossa gratidão a todos os leitores desta página 
que estiveram conosco mais um ano com os votos de feliz natal e um ano novo 

para ser o melhor de nossas vidas. Trevisan José - www.signa-
treinamentos.com.br - 38757898.

De acordo com o Código do Consumidor, os vícios nos produtos podem ser de duas 
ordens: aparentes, o que corresponde àqueles que se manifesta tão logo o consumidor 
inicia a utilização, ou ainda, ocultos, que podem vir a manifestar-se com a utilização 
do produto, às vezes, inclusive, após alguns anos de uso.

O Código do Consumidor prevê expressamente que “tratando-se de vício oculto, 
o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito”. Desta 
forma, se estivermos diante de um vício oculto, é possível, sim, o consumidor reclamar 
e, mais do que isso, exigir que o fornecedor sane o vício sem qualquer custo.

Outra questão que se coloca diz respeito ao prazo que o consumidor tem para apre-
sentar sua reclamação.  No caso de bens duráveis o consumidor terá 90 dias a contar do 
momento em que o vício se manifestar para reclamar. Caso o consumidor não o faça 
neste prazo, seu direito caduca, ou seja, perde o direito de reclamar. 

Portanto, tratando de um vício/defeito de fabricação, mesmo que se manifeste muito 
tempo após a aquisição e uso do bem durável (excetuando as hipóteses de desgaste natural 
e mau uso) tanto o vendedor, fornecedor, fabricante, ou qualquer outro integrante da 
cadeia produtiva devem indenizar o consumidor,  respondendo todos eles solidariamente, 

caso isto não ocorra amigavelmente, o consumidor deve acionar os 
órgãos de defesa do consumidor, ou se preferir o judiciário.

Os radicais livres aparecem no nosso corpo de duas formas: pelo metabolismo e 
pelo contato com determinados agentes externos. Para converter os nutrientes obtidos 
na alimentação em energia, o corpo queima oxigênio. Essa queima libera moléculas de 
radicais livres, que reagem com o DNA, o RNA, proteínas e outras substâncias oxidá-
veis, danificando as células sadias do organismo.

 Os radicais livres são uma das principais causas do processo de envelhecimento, 
que se formam no processo natural de respiração, e fatores externos, como exposição 
ao fumo, contaminação ambiental, raios UV do sol, consumo excessivo de gorduras, 
dentre outras, que causam enfermidades nas pessoas e alterações na pele.

Os alimentos antioxidantes são capazes de combater os efeitos nocivos do excesso de 
radicais livres. Confira a lista dos alimentos ricos em vitaminas e minerais antioxidantes 
mais conhecidos, benéficos a nossa saúde.

Vitamina C – Goiaba, pitanga, caju, kiwi, acerola, limão, tomate, pimentão amarelo, 
coentro, cravo-da-índia, gengibre, salsa, dentre outros.

Vitamina E - Germe de trigo, ól eo de soja, arroz, milho, girassol, abacate, gema, 
legumes, majericão, orégano, pimenta, dentre outras.

Vitamina A – Cenoura, abóbora, fígado, melão, batata-doce, brócolis, manga, pês-
sego, beterraba, alho, gema de ovo, alecrim, pimenta, dentre outros.

Vitamina B6 - Levedo de cerveja, arroz integral, semente de girassol, soja, germe 
de trigo, galinha, peixe, orégano, dentre outras.

Selênio (Se) - Frutos do mar, cebola, milho, cereais integrais, cogumelo, ovos caipira, 
coentro, gengibre, salsa, dentre outros.

Zinco (Zn) – Aveia, ostra, leite, gema, espinafre, majericão, papoula, dentre outros.

Cuidando da alimentação e evitando sempre que possível os agentes 
externos que provocam o surgimento dos radicais livres, você evita que 
as células do seu organismo sejam atacadas por essas moléculas e se 
prepara para enfrentar com saúde o processo natural de envelhecimento.
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Adesão ao Sistema Ponto a Ponto
é reaberta para motoristas locais

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

NOVAS REGRAS

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

Aulas em simulador de direção serão obrigatórias para primeira habilitação 

Novos usuários e tam-
bém aqueles que per-
deram o prazo para 

migração terão uma nova 
chance para aderir ao Sistema 
Ponto a Ponto na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), em 
Indaiatuba. Os agendamentos 
para comparecer ao posto 
do Ponto a Ponto já podem 
ser feitos no site do Ponto a 
Ponto. As adesões estavam 
suspensas desde o último dia 
21 de dezembro. 

Em novembro, a Artesp 
(Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo) con-
vocou os mais de três mil 
usuários então cadastrados 
no Ponto a Ponto para fa-
zerem a migração para um 
modelo mais moderno de tag 
associado a alguma das ope-
radoras que prestam o serviço 
no Estado (Sem Parar, Auto 
Expresso e ConectCar). Mas, 
49% dos motoristas inscritos 
no projeto perderam o prazo 
e foram automaticamente 
excluídos do Ponto a Ponto 
no dia 21 de dezembro. 

Os usuários que ficaram 
fora do Sistema já podem 
solicitar uma nova adesão. 
Novos usuários também serão 
aceitos. Basta adquirir um 
novo tag com tecnologia 915 
MHz junto a uma das empre-
sas que prestam serviço de 
pedagiamento eletrônico em 
São Paulo (Sem Parar, Auto 
Expresso e ConectCar). São 
cerca de dez planos de servi-
ços, inclusive os de sistema 
pré-pago, que não têm men-
salidade. Feito isso, o usuário 
deverá fazer o agendamento 
no site do Ponto a Ponto para 

habilitar o novo tag a ser usa-
do no Sistema. 

O agendamento já está 
aberto com horários dis-
poníveis a partir do dia 06 
de janeiro pelo site www2.
artesp.sp.gov.br/agenda-
mento e o posto de adesão 
do Ponto a Ponto passará a 
funcionar em novo endere-
ço: Rodovia Santos Dumont 
(SP-75),  km 64, no posto de 
pesagem/balança. O número 
de atendimento ao usuário 
também mudou: 0800 703 
5080 de segunda a sexta das 
8h00 às 18h00.

MIGRAÇÃO
A migração do tag do 

modelo 5,8 Ghz para um 
de 915 Mhz é importante. 
Trata-se de mais um passo 
na evolução do projeto que 
permitirá a entrada de novos 
municípios e usuários no 
Sistema Ponto a Ponto a par-
tir de 2014. Adicionalmente 
permite que os usuários 
possam utilizar o mesmo 
tag nas demais praças de 
pedágio nas rodovias do 
Estado com cobrança auto-
mática. Os motoristas serão 
beneficiados com a redução 

do tempo de viagem, maior 
segurança nas rodovias e 
diminuição do consumo de 
combustível por permitir a 
passagem sem paradas nas 
cabines de pedágio.

A migração  também 
acompanha a programação 
do SINIAV (Sistema Nacio-
nal de Identificação Automá-
tica de Veículos) do governo 
federal - que determina a 
utilização de tags com tec-
nologia 915 Mhz em todos 
os veículos em território 
nacional a partir de 2014 – e 
que foi adotado de forma pio-
neira no Estado de São Paulo. 
O novo modelo de tag, mais 
moderno e com tecnologia 
mais eficiente e barata já é 
adotado em São Paulo desde 
2011, conforme determina-
ção do Governo paulista. 

PESQUISA
O Sistema Ponto a Ponto 

na SP-75, em Indaiatuba, que 
entrou em operação em 11 de 
junho de 2012, tem sido bem 
avaliado pelos motoristas que 
já aderiram ao projeto piloto. 
A satisfação foi constatada 
em pesquisas feitas pela AR-
TESP e pela concessionária 
Rodovia das Colinas. Esta 
última revelou que 89,2% 
dos entrevistados consideram 
justo que todos os usuários 
passem a pagar pelo trecho 
percorrido da rodovia. Já o 
levantamento da ARTESP 
mostrou que 83% dos mo-
toristas reduziram despesas 
com o Ponto a Ponto. 

Usuários terão uma nova chance de 
aderir ao Sistema Ponto a Ponto na 
Rodovia SP-75, em Indaiatuba

Começa a vigorar em 
todo o país a regulamentação 
federal que prevê a obrigato-
riedade de cinco horas/aula 
em simulador de direção 
veicular como parte do pro-
cesso de primeira habilitação 
na categoria “B” (carro), para 
candidatos que iniciaram a 
capacitação em 2014. 

Também terão que passar 
pelas aulas no equipamento 
os condutores que desejam 
adicionar a categoria "B" à 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) ou que tiveram 
que reiniciar o processo de 
habilitação pela cassação do 
documento por infração de 
trânsito. 

Semelhante a um video-

game, o simulador de direção 
veicular recria condições 
adversas que, possivelmente, 
o condutor irá vivenciar nas 
ruas. Simula, por exemplo, 
a direção sob más condições 
climáticas, como chuva in-
tensa e névoa. Testa ainda 
as habilidades do condutor 
em pistas não pavimentadas, 
em vias com presença de 
animais, e avalia a relação do 
futuro condutor com demais 
agentes do trânsito, como 
pedestres e ciclistas. 

REGRAS
O treinamento no simu-

lador de direção veicular 
acontece antes do candidato 
ir para as ruas e iniciar as au-

las práticas, após a aprovação 
na prova teórica. 

Dessa forma, o candidato 
poderá iniciar a parte teórica 
do processo de habilitação 
em um Centro de Formação 
de Condutores (CFC) que 
não tenha o equipamento, 
mas só conseguirá iniciar as 
aulas práticas após concluir 
cinco aulas de 30 minutos 
cada no equipamento. 

“O Detran.SP está pre-
parado para cumprir o que 
determina a legislação federal 
e vai monitorar as aulas dos 
candidatos no simulador. O 
objetivo é melhorar a forma-
ção do condutor, contribuindo 
para um trânsito mais seguro 
e para a redução do número 

de acidentes de trânsito”, diz 
Daniel Annenberg, diretor-
-presidente do Detran.SP. 

A legislação federal não 
obriga que todos os CFCs ad-
quiram o simulador. Seu uso 
pode ser compartilhado entre 
os estabelecimentos comerciais. 
A aquisição dos equipamentos 
deve ser feita somente junto às 
empresas homologadas pelo 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). 

Posteriormente, o CFC que 
adquirir o simulador deverá 
credenciá-lo ao Detran.SP 
para integração ao sistema 
informatizado do processo de 
habilitação, o e-CNHsp (leia 
mais abaixo). As normas para 
credenciamento dos simula-

dores estão estabelecidas na 
portaria Detran.SP Nº 2.020, 
de novembro de 2013. 

O registro das aulas em si-
mulador será feito pelo sistema 
e-CNHsp, assim como já ocorre 
com as aulas teóricas e práticas 
em todo o Estado de São Paulo. 
O e-CNHsp torna o processo de 
habilitação mais ágil e seguro, 
pois identifica os alunos e os 
parceiros envolvidos no proces-
so de habilitação (funcionários, 
instrutores de autoescolas, mé-
dicos, psicólogos) por meio de 
impressões digitais, requisitadas 
no início e no fim de cada aula. 
Para os operadores do sistema, 
além da coleta biométrica, tam-
bém é utilizada a certificação 
digital (e-CPF). 

CUSTO
Em 2014, os valores das 

taxas do Detran.SP para 
quem vai tirar a primeira 
habilitação são: R$ 55,39 
dos exames teóricos e práti-
cos; R$ 66,46 para o exame 
médico; R$ 77,54 do exame 
psicotécnico e R$ 33,23 para 
emissão da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). 
Demais valores referem-se 
exclusivamente aos serviços 
prestados pelos CFCs. 

Ao fechar negócio com a 
autoescola escolhida, o can-
didato deve exigir o contrato 
de prestação de serviços e o 
detalhamento do que está in-
cluso no pacote e dos valores 
cobrados. 
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Indaiatuba teve menos chuvas em
2013, segundo dados da Defesa Civil
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DIVULGAÇÃO

Temporal causa destelhamento de residências e derruba árvores

O acompanhamento 
da Defesa Civil do 
índice pluviométri-

co da cidade indica que no 
ano passado choveu 391,54 
mm menos que em 2012. 
Em 2013 foram 1.221,60 
mm em 110 dias, enquan-
to nos 12 meses do ano 
anterior foram registrados 
1.613,14 mm em 181 dias.

Comparando somente 
os meses de dezembro de 
ambos os períodos, foram 
153,40 mm em 10 dias con-
tra 289 mm em 13 dias. 
Somente nos meses de feve-
reiro, agosto e novembro de 
2013 choveu mais que em 
2012. Em fevereiro foram 
170 mm ano passado e 124,4. 
Já em agosto registrou-se 
5,3 mm e não houve chuvas 
no mesmo mês do ano an-
terior. Em novembro foram 
131,3 mm diante de 93,24. 
Em 2013, o mês com mais 
chuvas foi fevereiro onde 
foram medidos 170 mm em 
15 dias. Já em 2012 a marca 
ficou com dezembro, tendo 
289 mm em 13 dias.

Os levantamentos são 
produzidos tanto pela co-

leta diária do pluviômetro 
manual instalado no terreno 
aos fundos da Prefeitura, no 
Jardim Esplanada II quanto 
pela Estação Meteorológica 
automática instalada em 

parceria com o IAC/Ciiagro 
(Instituto Agronômico/Cen-
tro Integrado de Informa-
ções Agrometeorológicas) e 
que está em funcionamento 
desde 1º de dezembro de 

2007. Os dois equipamentos 
estão em terreno aos fundos 
da Prefeitura, no Jardim 
Esplanada II.

O setor ainda realizou pa-
lestras para prevenção ao uso 

do cerol, além do atendimen-
to de 61 ocorrências. Foram 
elaborados 46 memorandos 
e 47 relatórios de vistorias. 
“As ações da Defesa Civil se 
dão, não apenas, em situa-

ções de grandes desastres ou 
calamidade, mas no dia-a-dia 
até mesmo diante do risco de 
uma única vida”, comenta 
o coordenador João Carlos 
Boldrin.

O temporal que atingiu Indaia-
tuba entre 16h e 16h30 do último 
domingo, dia 5, causou estragos 
em diversas regiões da cidade. 
A Estação Automática, instalada 
no Jardim Esplanada II, registrou 
chuvas de 15 mm e ventos de 20 
km/h. Mesmo assim, a Defesa 
Civil estima que houve picos de 
aproximadamente 80 km/h.

No total, 11 árvores caíram, 
mas já foram retiradas e quatro 
casas ficaram destelhadas. A De-
fesa Civil, o Corpo de Bombeiros 
e as secretarias de Urbanismo e do 
Meio Ambiente e de Obras e Vias 
Públicas atenderam as ocorrências. 

Lonas foram oferecidas para as 
residências atingidas. Não houve 
desalojados, desabrigados ou feri-
dos. Materiais levados pelo vento 
atingiram dois veículos Corsa, na 

Rua Antônio Garlete, no Jardim 
Morada do Sol. Também houve 
queda de energia em alguns bairros 
da cidade, que segundo a Defesa 
Civil já foi restabelecida.

As casas destelhadas estão 
nas ruas Jabaquara (Jd. Paulista); 
Antônio Cavali (Morada do Sol) e 
duas na Aurélio Garlete (Morada 
do Sol). As quedas de árvores fo-
ram registradas nas ruas O Brasil 
para Cristo (Santa Cruz), Joana 
Bernardim Brizolla (Vl. Brizolla); 
Adélia Philomena Mationi e 
Genaro França (Morada do Sol); 
Fepasa e Joaquim Pedroso de Al-
varenga  (Itaici); Antônio Ulitzka 
(Jd. Renata); Luiza Rocha Ribeiro 
(Jd. Morumbi); Professor Vivaldo 
(Vl. Mercedes); Basílio Martins 
(Jd. Califórnia) e Alameda Venuz 
(Distrito Industrial).

Chuvas foram menos frequentes em 2013, segundo levantamento da Estação Metereológica

Ventos de até 80 quilômetros ocasionaram o destelhamento de residências em diversos bairros da cidade; não houve desalojados ou feridos
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Festa da Padroeira espera reunir
cerca de oito mil pessoas por dia

JME

Com sua programação 
religiosa e festiva, a Festa 
da Padroeira Nossa Senho-
ra da Candelária é um dos 
mais tradicionais eventos 
da cidade, com seus 183 
anos de história. Em 2014, 
a programação terá início 
amanhã, dia 10, com a Mis-
sa de Abertura. A quermesse 
será aberta no sábado, dia 
11, a partir das 19 horas. O 
Padre Marcelo Previatelli 
espera que cerca de 8 a 10 
mil pessoas passem pelo 
recinto do evento por dia. 

Padre Marcelo celebrou 
mais um ano de Festa. “En-
tendo que a Festa da Pa-
droeira será, por um bom 
tempo, a maior festa popular 
de Indaiatuba”, ressalta. 
“Neste novo formato, nesta 
configuração renovada, já 
são 30 anos de atividades. 
Nossa preocupação é sem-
pre a mesma: permitir que 
todos participem e tornar a 
Festa cada vez mais fami-
liar”, completa. 

Os preparativos tiveram 
início em agosto. “A orga-
nização do evento come-
çou a se reunir na primeira 
terça-feira de agosto. Nos 
organizamos em duas fren-
tes: a Social, que cuida da 
quermesse, e a Litúrgica”, 
explica. “No total, conta-
remos com cerca de mil 
voluntários, de diversas 
paróquias da cidade, que 
trabalharão na Festa de ma-
neira intercalada”. 

O  pá roco  r e s sa l t a  a 
participação da sociedade 
como essencial. “Quere-
mos que todos participem 
como voluntários, sem a 
terceirização dos serviços. 
Realizar esta Festa é algo 
muito trabalhoso, mas ex-
tremamente gratificante”, 
enfatiza. “Esta união traz 
um sentimento que o Papa 
Francisco vem resgatando, 
do trabalho conjunto em 
prol da Igreja”. 

PROGRAMAÇÃO
“Diferente  de  outras 

grandes festas, realizamos 
a nossa quermesse, mas 
damos início às atividades 
rezando. Na sexta-feira, dia 
10, primeiro dia de progra-
mação, a parte social não 
funciona, para que todos os 
envolvidos possam partici-
par da Missa de Abertura”, 

lembra o padre Marcelo. 
“Pedimos que a Nossa Se-
nhora ilumine todos que 
nos ajudam a realizar este 
evento, e todos aqueles que 
irão comparecer também”. 

Na Parte Litúrgica, pa-
dre Marcelo destaca alguns 
eventos. “O Auto de Nossa 
Senhora da Candelária já 
se tornou uma tradição. 
Mesmo com poucas alte-
rações em seu formato, as 
apresentações lotam cada 
vez mais”, comemora. Des-
taque também a Missa com 
Gestantes e a Missa com 
as Famílias. “O ponto alto 
acontece no dia 2 de feverei-
ro, Dia da Padroeira, com as 
procissões e missas”, desta-
ca o pároco. O arcebispo de 
Campinas, dom Airton José 
dos Santos, já confirmou 
presença. 

Padre Marcelo lembra 

outro ponto alto. “A Missa 
Sertaneja vem crescendo a 
cada ano. A participação 
dos violeiros enriquece a ce-
lebração e resgata a vocação 
rural de Indaiatuba”, recor-
da. “O público comparece 
em peso, seja pela parte li-
túrgica ou pelo saudosismo 
mesmo”, brinca. 

ESTRUTURA
A Festa da Padroeira 

será totalmente coberta. 
“Antes, tínhamos cobertura 
nas laterais e na frente da 
Igreja. Agora resolvemos 
ampliar, para trazer maior 
conforto ao público e evitar 
as chuvas”, afirma o padre 
Marcelo. “Este é, sem dú-
vida, o maior investimento 
que a Festa faz. Teremos 
também algumas mudanças 
no layout das barracas, que 
ficarão no entorno. As me-

sas serão concentradas no 
centro da Praça, de frente 
para a Igreja”. 

Todas estas mudanças 
fazem parte de uma renova-
ção. “A Comissão Organiza-
dora da Festa é totalmente 
nova, passou por uma re-
novação nos últimos anos”, 
afirma o padre Marcelo. “A 
Festa garante recursos para 
a manutenção da Paróquia 
e precisa ter este retorno da 
população”. 

O pároco aproveitou para 
lamentar a ausência de quer-
messes em cidades da re-
gião. “O grande ganho está 
no lado cultural e religioso 
da Festa. Somos uma cidade 
em crescimento, em cons-
tante mudança e este resgate 
das tradições é necessário”, 
afirma. “Em algumas cida-
des da região, a questão da 
segurança foi determinante. 

Muitas das mudanças que 
fizemos foram visando isto. 
Outras cidades simplesmen-
te deixaram de fazer. Muitos 
são saudosistas, mas não se 
dispõem a promover”. 

JUVENTUDE
Outro fator determinante 

para a realização da Festa é 
o envolvimento da juventu-
de. “Nosso Grupo de Jovens 
é um diferencial. Quando 
cheguei à Paróquia, há 10 
anos, ela era mais tradicio-
nal, um lugar onde a juven-
tude não se via”, recorda. 
“Gente oferecendo coisa 
ruim para moçada tem mui-
to. A Igreja precisa se mo-
vimentar, criar lideranças e 
não uma massa alienada”, 
afirma. “Não é por ser da 
Igreja que é preciso deixar o 
que é da juventude. É preci-
so alcançar um equilíbrio”.

PROGRAMAÇÃO
PARTE RELIGIOSA
Dia 10/01
19h30 - Missa de Abertura
Dia 11/01
18h – Missa da Festa do 
Batismo do Senhor
Dia 12/01
10h – Missa da Festa do 
Batismo do Senhor
18h – Missa da Festa do 
Batismo do Senhor
Dia 18/01
18h – Missa com Dizimistas
Dia 19/01
8h – Missa com Enfermos
10h – Celebração da Palavra
18h – Missa com os Jovens
Dias 23 e 24/01
20h – Auto de Nossa Senhora 
da Candelária
Dia 25/01
18h00 – Missa com Gestantes
Dia 26/01
10h – Missa do 3º Domingo do 
Tempo Comum
18h – Missa com a Coroação 
de Nossa Senhora
Dia 27/01
19h30 – Rito Penitencial
Dia 28/01
19h30 – Missa com as Famí-
lias
Dia 29/01
19h30 – Missa com Movimen-
tos Marianos
Dia 30/01
19h30 – Missa de Investidura 
de Novos Ministros
Dia 31/01
19h30 – Hora Santa Eucarística
Dia 01/02
18h – Missa da Apresentação 
do Senhor
Dia 02/02
5h – Procissão das Luzes
10h – Missa Solene da Apre-
sentação do Senhor
17h – Missa e Procissão de 
N.S. de Candelária
Dia 03/02
15h – Missa e Bênção das 
Gargantas
19h30 – Missa e Bênção das 
Gargantas
Dia 08/02
18h – Missa do 5º Domingo do 
Tempo Comum
Dia 09/02
10h – Missa Sertaneja
18h – Missa do 5º Domingo do 
Tempo Comum

PARTE FESTIVA
Quermesse – Dias 11, 12, 18, 
19, 25 e 26 de Janeiro e 1º, 2 
e 8 de Fevereiro
Dia 26/01
13h30 – Tarde Beneficente
Dia 09/02
10h – Leilão de Gado
Dia 16/02
12h – Almoço Beneficente

Padre Marcelo PReviatelli fala sobre a Festa da Padroeira e elogia o envolvimento dos jovens na Igreja: "precisamos criar líderes e não uma massa alienada"

Mais Expressão
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Trânsito proíbe estacionamento em novos trechos do Centro

Novos conselheiros do Seprev 
assumem mandato até 2016

SIRLENE VIRGÍLIO BUENO - SCS/PMI

SIRLENE VIRGÍLIO BUENO - SCS/PMI

O prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB) 
deu posse aos no-

vos conselheiros do Seprev 
(Serviço de previdência e 
Assistência Social dos Fun-
cionários Municipais de 
Indaiatuba), acompanhado 
pelo superintendente da au-
tarquia, Antonio Corrêa. Du-
rante a cerimônia realizada 
na última sexta-feira, dia 3, 
na sala de reuniões do Ga-
binete do Prefeito, tomaram 
posse quatro novos membros 
do Conselho Administrativo 
e três do Conselho Fiscal. 
A renovação foi parcial e 
os novos conselheiros cum-
prirão mandato até 31 de 
dezembro de 2016.

No Conselho Administra-
tivo foram empossados Luiz 
Falcetti, Deusdet Rodrigues 
da Costa, Josias Luis Xavier 
e Osni C. Wulf, que substi-
tuem os conselheiros José 
Donizete Angarten, Kátia 
Marques Dias, Osni C. Wulf 
e Deize Clotildes Barnabé, 
cujos mandatos encerraram 
em 31 de dezembro de 2013. 
Permanecem no Conselho 

Jaciara Lages Dutra, Berna-
dete Stifiter W. de Almeida 
e José Ovídio Biguetti, cujos 
mandatos terminam em 31 
de dezembro de 2015.

Para o Conselho Fiscal, 
tomaram posse Ana Regina 
Bernardini Braz, Jacimara 
Martins S. de Miranda e 
Vani Rosa Moreira Rieder, 
que subst i tuem os con-
selheiros Luiz Henrique 
Bortoletto, Elson Vagno 
O. Melo e Vani Rosa M. 
Rieder. Permanecem Wal-
demar Batista Junior, Carlos 
Roberto Machado e Cesar 
Alfredo Sander, com man-
datos válidos também até 31 
de dezembro de 2015.

Antes da assinatura dos 
documentos de posse, o pre-
feito falou sobre as expecta-
tivas para o ano de 2014 e 
desejou que os conselheiros 
façam um bom trabalho a 
frente de suas funções. 

Entre os novos conse-
lheiros estão nomes eleitos 
pelos servidores e também 
indicados pelo Executivo, 
que exercerão gratuitamente 
suas funções que são consi-
deradas de interesse público 
relevante. A próxima elei-
ção do Seprev será realizada 
em 2015.

RECEITA
Conforme explicou o supe-

rintendente do Seprev, atual-
mente o serviço de previdência 
da autarquia conta com a 
contribuição de 11% por parte 
dos servidores e 13,32% da 
parte patronal, o que equivale 
a uma receita mensal de apro-
ximadamente R$ 3 milhões. 

“Em dezembro de 2013 o 
Seprev apresentou um total de 
recursos financeiros no valor 
aproximado de 509 milhões de 
reais”, explica Corrêa.

Referente aos serviços de 
assistência à saúde, os servi-
dores efetivos contribuem com 
0,2% dos seus rendimentos, os 
comissionados com 3,50%, 

e a contribuição patronal é 
de 10,50%, o que gera uma 
arrecadação mensal de R$ 1,7 
milhão. “Fechamos 2013 com 
5,5 milhões de recursos finan-
ceiros na assistência à saúde”, 
acrescenta o superintendente.

O sistema de saúde do 
Seprev conta com 13.695 usu-
ários, sendo 4.691 ativos, 527 

comissionados e 793 aposen-
tados e pensionistas, além de 
7.684 dependentes. Também 
estão incluídos no sistema 
de saúde 2.800 dependentes 
extraordinários opcionais (pai, 
mãe e irmãos de funcionários), 
cujo sistema trabalha com re-
embolso total e mais 20% de 
taxa administrativa. 

O Departamento Municipal 
de Trânsito da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas proibiu 
o estacionamento de veículos 
em mais três trechos da região 
central da cidade. Desde terça-
-feira, dia 7, o estacionamento 
de veículos está proibido do 
lado esquerdo da Rua Onze 
de Junho, entre as ruas Pedro 
Gonçalves e Quinze de No-
vembro. Na Rua Cerqueira 
César, o estacionamento foi 
proibido em dois pontos, sendo 
o primeiro do lado esquerdo, 
entre as ruas Pedro Gonçalves 
e Candelária, e o segundo do 
lado direito, entre as ruas Ade-
mar de Barros e Tuiuti. 

Em outubro de 2013 o 
Departamento de Trânsito já 

havia proibido o estaciona-
mento do lado esquerdo da rua 
Siqueira Campos, entre as ruas 
Ademar de Barros e Cinco de 
Julho, e à direita da rua Padre 
Bento Pacheco entre as ruas 
Treze de Maio e Candelária. 

No final de 2012, a Se-
cretaria de Obras limitou ao 
lado direito o estacionamento 
de veículos nas ruas Tuiuti e 
Ademar de Barros. As mu-
danças tiveram como objetivo 
criar duas faixas de rolamento 
nas vias para proporcionar 
maior fluidez ao trânsito na 
região central da cidade. 
Agentes de trânsito perma-
necerão no local durante duas 
semanas para orientação dos 
condutores de veículos.

Em algumas das principais ruas do Centro, agora é proibido estacionar 
do lado esquerdo; intenção é proporcionar maior fluidez ao trânsito
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São Francisco de Assis promove
jantar para celebrar Amigo do Lar

Fundada em 5 de maio 
de 1995, a Associação 
Filantrópica Assisten-

cial São Francisco de Assis 
(AFASFA) é uma organiza-
ção voltada para prestação 
de assistência geral às pes-
soas carentes portadoras de 
patologia (HIV/AIDS) em 
situação de risco psicossocial. 
Além disso, presta serviço de 
abrigamento a pessoas que 
precisam de cuidados médicos 
e assistência domiciliar.

Visando assegurar as des-
pesas permanentes, a Associa-
ção lançou, em julho do ano 
passado, o Projeto “Amigo 
do Lar 2013”, com o objetivo 
único de agregar de 100 a 
150 mantenedores, que com 
o pagamento de uma cota 
única de R$ 1 mil, auxiliariam 
a entidade em suas despesas 
de manutenção e ampliação. 
“Neste momento, estamos 
precisando dar continuidade 
às obras da Administração, 
que estão paradas há alguns 
meses”, afirma o vice-pre-
sidente da Associação, João 
Marcos Sanabria de Roma.

Atualmente, mais de 100 
pessoas já aderiram o proje-
to. “Demos início em julho, 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

mas intensificamos o contato 
com os colaboradores no fi-
nal do ano passado. Assim, 
conseguimos chegar a um 
bom número e devemos am-
pliá-lo”, conta Marquinhos. 
“Quem quiser ajudar ainda 
pode adquirir a sua cota úni-
ca de R$ 1 mil, que pode ser 
parcelada no cheque”. 

Marquinhos explica que 
o Projeto foi idealizado para 
auxiliar a entidade nos meses 
mais críticos do ano. “Janei-
ro, fevereiro e março são os 
meses de maior dificuldade e 

precisamos de um reforço”, 
ressalta. Agora, a São Fran-
cisco de Assis se prepara 
para agradecer, com a reali-
zação de um Jantar Dançante 
programado para o dia 30 de 
janeiro, a partir das 21 horas, 
no Tênis Clube.  

Na ocasião, todos os man-
tenedores serão convidados e 
receberão uma homenagem, 
através do troféu “Amigo do 
Lar”. “Vale ressaltar que este 
Jantar é um ‘brinde’, não tem 
custo adicional aos nossos 
mantenedores, e será realiza-

do com muito amor e carinho, 
em forma de agradecimento a 
todos”, destaca Marquinhos. 

Outro projeto criado em 
2013 que se tornou sucesso 
é o Almoço do Bom, com 
cardápios especialmente 
preparados todas as quartas-
-feiras. “A edição especial 
de Natal contou com 307 
participantes e estamos mui-
to felizes com o resultado”, 
conta Marquinhos. “Por isso, 
a partir de 8 de fevereiro, 
promoveremos o Almoço do 
Bom também aos sábados”. 

ESTRUTURA
Atualmente, 14 usuários 

residem na Associação de for-
ma permanente e 96 famílias 
estão cadastradas, onde recebem 
toda assistência de acordo com 
suas necessidades, através de 
alimentação, vestuários, medi-
camentos, mobília entre outros.

A demanda para abriga-
mento ocorre via solicitações 
dos órgãos de saúde e pro-
gramas municipais de DST 
(HIV/AIDS), também pelo 
site. Já a assistência à família 
acontece via encaminhamento 

de algum órgão de competên-
cia ou quando os envolvidos 
procuram a entidade. 

“Nossa organização conta 
com 130 voluntários cadastra-
dos e 14 membros em sua dire-
toria. O trabalho realizado conta 
com assistência material, física, 
educacional e espiritual”, lembra 
Marquinhos. “As famílias são 
acompanhadas e a Associação 
tem o compromisso mensal de 
oferecer cestas básicas, leite e 
demais necessidades, que são li-
beradas de acordo com disponi-
bilidade de nossa organização”.

Voluntários do Lar São Francisco de Assis celebram sucesso do projeto Almoço do Bom, destaque em 2013

3ª Caminhada contra Maus Tratos aos Animais acontece no dia 1
NOVAS REGRAS

Acontece no próximo dia 19 
de janeiro a terceira edição da 
Caminhada contra Maus Tratos 
aos Animais, que conta com a 
realização de entidades de pro-
teção aos animais do município, 
com o apoio da Prefeitura. Neste 

ano, a concentração dos partici-
pantes terá início às 8 horas, na 
Praça Prudente de Moraes. A 
saída está marcada para as 10 
horas, com destino ao Parque 
Ecológico. 

Assim como nos últimos 

anos, uma estrutura será mon-
tada no Parque Ecológico, e 
contará com o show do Trio 
Jack e a presença de Koringa. 
Os interessados em auxiliar 
as entidades de proteção aos 
animais de Indaiatuba podem 

adquirir a camiseta do evento, 
que custa R$ 20, no Beggo 
Cabelo & Produção, que fica na 
Rua Gastão Vidigal, 80. 

A primeira edição da Cami-
nhada acontece em 2012 e após 
o sucesso de sua realização, 
ficou certo que o evento se 
repetiria todo terceiro domingo 
de janeiro. Segundo um dos 
organizadores da Caminhada, 
Carlos Roberto Beggo, em seu 
primeiro o evento reuniu cerca 
de mil participantes. Em 2013, 
este número dobrou. “Para 2014, 
queremos dobrar de novo. Que-
remos levar conscientização à 
população”, ressalta.

Beggo afirma que a Cami-
nhada visa reunir gente que 
ama os seus animais e colocar 
o tema em debate. “O intuito da 
Caminhada é tentar mostrar para 
a população que todo ser vivo 
merece respeito, e que nossos 
animais de estimação têm sen-
timentos e precisam de nossa 
proteção”, conclui.

Divulgação
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Governo inaugura novo Copom e 
cria Batalhão de Ações Especiais
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Ofício solicitará retorno da 
Força Tática da PM na região

GUILHERME LARA CAMPOS

ODAIR GONÇALVES SCS/PMI

O prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB) 
participou no último 

sábado, dia 4, da inauguração 
do novo Centro de Operações 
da Polícia Militar (Copom), 
juntamente com o governador 
do Estado Geraldo Alckmin, 
onde também foi anunciado o 
Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia (BAEP) e ocorreu 
a entrega de 51 novas viaturas 
para reforçar o policiamento 
preventivo e ostensivo dos 
municípios de Campinas, 
Paulínia, Valinhos, Vinhedo 
e Indaiatuba. Também esteve 
presente o secretário Muni-
cipal de Defesa e Cidadania, 
Alexandre Guedes.

O novo Copom está ins-
talado em um prédio de três 
andares e 38 municípios são 
atendidos pelo 190. Segundo 
o governador é um traba-
lho de extrema relevância 
para a região. Somente na 
construção do prédio foram 
investidos R$ 9,5 milhões 
por parte do Governo.

As novas instalações do 
Copom garantem mais agili-
dade ao atendimento, ou seja, 
o tempo de resposta da polícia 
aos chamados será menor. Se-
rão 135 policiais para receber 
e despachar as ligações, sem 
o risco de as linhas congestio-
narem. A mudança também 
coloca mais policiais nas ruas.

Atualmente 23 cidades já 

estão interligadas ao novo 
Copom, até a semana que 
vem serão 25 – Campinas, 
Jundiaí, Indaiatuba, Vali-
nhos, Paulínia, Vinhedo, 
Louveira, Bragança Paulista, 
Atibaia, Várzea Paulista, Ita-
tiba, Itupeva, Campo Limpo 
Paulista, Tuiuti, Piracaia, Ja-
rinu, Bom Jesus dos Perdões, 
Pinhalzinho, Joanópolis, Ho-
lambra, Jaguariúna, Vargem, 
Pedra Bela, Nazaré Paulista 
e Morungaba.

Outro destaque é a moder-

O secretário municipal de 
Defesa e Cidadania, Alexan-
dre Guedes Pinto, coordenou 
com gestores da região para 
cobrar retorno da Força Tá-
tica da Polícia Militar aos 
municípios. Com a criação 
do Batalhão de Ações Espe-
ciais de Polícia (Baep), elas 
passaram a ficar centraliza-
das em Campinas.

O encontro aconteceu na 
sala de reuniões do Gabine-
te, em Indaiatuba, e contou 
também com as presenças 
do secretário de Defesa do 
Cidadão de Valinhos, Eder-
son Marcelo Valêncio, e o 
diretor da Guarda Municipal, 
Sidnei Batista dos Santos, o 
diretor da GM de Paulínia, 

nização do 190, onde um sis-
tema digital permite a grava-
ção e cadastramento de todas 
as ligações. A nova tecnologia 
melhora o planejamento e o 
controle das solicitações pelos 
operadores. O novo prédio 
fica na Avenida João Jorge, 
499, no bairro Vila Industrial.

 
BAEP

Ainda durante o evento, o 
governador assinou o decreto 
que cria o Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia (BAEP), 

Pedro Cezar Chaves Senci, 
representante do secretário 
municipal de Segurança Pú-
blica, Cícero Luiz de Brito e 
o assessor da Secretaria de 
Defesa e Cidadania indaiatu-
bana, Sandro Bezerra Lima.

Os representantes defini-
ram a redação de documento 
que será entregue em reu-
nião, ainda a ser agendada, 
com o comandante do CPI-2 
(Comando de Policiamento 
do Interior), coronel Carlos 
Carvalho Júnior. O ofício 
vai solicitar o retorno das 
viaturas de Força Tática que 
atuavam nos municípios e 
oferecer propostas alterna-
tivas. Uma das sugestões é 
a possibilidade de retorno 

que reúne as companhias de 
Força Tática de Campinas, 
Valinhos, Paulínia, Indaiatuba 
e Vinhedo. Para combater o 
crime de maneira mais os-
tensiva na região, as equipes 
atuam de forma semelhante 
aos padrões do policiamento 
de Choque. 

Em março, o projeto piloto 
do BAEP começou a funcio-
nar. Neste período, teve resul-
tados significativos: prendeu 
1.450 pessoas, apreendeu 175 
armas de fogo (entre fuzis e 

O novo Copom está instalado em um prédio de três andares e 38 municípios serão atendidos pelo 190

Reinaldo com o governador Geraldo Alckmin, durante a inauguração do novo Centro de Operações da PM

SEGURANÇA

às Companhias dos efetivos 
especialmente treinados e 
já conhecedores da cidade. 
Será pedido ainda que a 
Rocam (Rondas Ostensivas 
com Apoio de Motocicletas) 
da PM seja mantida nos 
municípios.

“Tanto a Rocam quanto 
a Força Tática não atendem 
ocorrências de trânsito, o 
que permite ficarem con-
centradas na prevenção e na 
ação ostensiva. Para nossas 
cidades é muito importante 
o trabalho da PM e a presen-
ça dessas forças. O coronel 
Carlos é um grande parceiro 
e acreditamos que ele se 
sensibilizará com nossos 
pedidos”, comenta Guedes.

metralhadoras), retirou das 
ruas 2,6 toneladas de drogas, 
além de revistar mais de 25 
mil veículo e abordar quase 
90 mil pessoas. 

Ao longo deste tempo, 
os 413 PMs integrantes do 
BAEP passaram por cursos 
e estágios para uma melhor 
qualificação. Eles contam 
com estruturas do Rondas 
Ostensivas com Apoio de 
Motocicletas (Rocam), Ca-
nil, Cavalaria,  entre outras, 
para realizar o policiamento 

ostensivo e atuar também 
em presídios e estádios de 
futebol. 

As 51 novas viaturas en-
tregues durante a solenidade 
serão distribuídas pelos 8º, 
35º e 47º Batalhões da Polí-
cia Militar do Interior. O 47º 
Batalhão ganhará 12 viaturas 
e seis motocicletas para 
reforçar o policiamento de 
Campinas e Indaiatuba. No 
total, o Governo do Estado 
investiu R$ 1.861.600 na 
compra dos veículos. 
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VEÍCULOSREAJUSTE

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

Carnês do IPTU serão enviados
pelo Correio entre os dias 10 e 31

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Pagamento do IPVA 2014 começa 
na próxima segunda-feira, dia 13

Piso regional de R$ 810 
já está  valendo em todo o 

Estado de SP

LAÍS FERNANDES SCS/PMI

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura de 
Indaiatuba começa a postar hoje, dia 10, os 
carnês impressos do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano), taxa de coleta de lixo 
e CIP (Contribuição de Iluminação Pública) 
para o exercício de 2014. Quem não receber 
o documento até o dia 31 de janeiro deve 
emitir a segunda via pela internet ou se 
dirigir à sede do Departamento de Rendas 
Imobiliárias no Paço Municipal, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Os contribuintes que se cadastraram no 
IPTU digital receberão o carnê na versão 
eletrônica entre hoje e segunda-feira, dias 
10 e 13. Quem se cadastrou e mesmo assim 
não receber no formato digital receberá 
pelo Correio o carnê impresso. Em caso 
de dúvidas, entrar em contato com o de-
partamento no telefone (19) 3834-9063.

O vencimento da cota única acontece em 
14 de fevereiro, com desconto de 5%. Quem 
optar pelo pagamento parcelado terá 3% de 
desconto para quitação pontual que vence 
entre 15 e 25 de cada mês. Este ano o valor do 
IPTU não sofreu aumento, sendo apenas apli-
cada a correção de 3,97% correspondente à 
variação da Ufesp (Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo), estabelecida pelo governo es-
tadual em R$ 20,14. Foram lançados em 2014 
R$88.278.051,78 para 101.066 contribuintes, 
sendo 76.596 predial e 24.497 territorial. A 
previsão de arrecadação é de R$ 79 milhões.

O pagamento do IPVA (Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores) 2014 
começa na próxima segunda-
-feira, dia 13. Para automóveis, 
caminhonetes, ônibus, micro-
-ônibus, motos e similares, 
o calendário segue até 26 de 
março, para quem optar pelo 
pagamento parcelado.

Para os proprietários de 

O piso regional de R$ 
810 já está valendo em todo 
o Estado de São Paulo. O 
novo salário mínimo pau-
lista está em vigor desde 1º 
de janeiro. O reajuste em 
relação ao valor anterior é 
de mais de 7%. Cerca de 
sete milhões de trabalha-
dores de todo o Estado são 
beneficiados. A estimativa 
é que sejam injetados na 
economia mais de R$ 400 
milhões por mês.

A primeira faixa passou 
de R$ 755 para R$ 810. 
Nesta faixa estão incluídas 
as seguintes categorias pro-
fissionais: trabalhadores 
domésticos, serventes, tra-
balhadores agropecuários 
e florestais, pescadores, 
contínuos, mensageiros e 
trabalhadores de serviços 
de limpeza e conservação, 
trabalhadores de serviços de 
manutenção de áreas verdes 
e de logradouros públicos, 
auxiliares de serviços ge-
rais de escritório, empre-
gados não-especializados 
do comércio, da indústria 
e de serviços administra-
tivos, cumins, "barboys", 
lavadeiros, ascensoristas, 
"motoboys", trabalhadores 
de movimentação e mani-
pulação de mercadorias e 
materiais e trabalhadores 
não-especializados de minas 
e pedreiras.

A segunda faixa, que 
passou de R$ 765 para R$ 
820, inclui as seguintes 
categorias: operadores de 
máquinas e implementos 
agrícolas e florestais, de 

caminhões as datas são um 
pouco diferentes. A cota única 
com desconto pode ser paga 
a partir de 13 de janeiro. Já o 
pagamento parcelado tem o 
primeiro vencimento em mar-
ço. O calendário continua em 
abril (cota única sem descon-
to), junho (segunda parcela) 
e setembro (terceira parcela).

Os contribuintes que pos-

Fazenda começa a postar os carnês impressos do IPTU, taxa de coleta de lixo e CIP; quem se cadastrou no IPTU Digital recebe o carnê na versão eletrônica até segunda-feira

máquinas da construção ci-
vil, de mineração e de cor-
tar e lavrar madeira, classi-
ficadores de correspondên-
cia e carteiros, tintureiros, 
barbeiros, cabeleireiros, 
manicures  e  pedicures , 
dedetizadores, vendedores, 
trabalhadores de costura e 
estofadores, pedreiros, tra-
balhadores de preparação 
de alimentos e bebidas, de 
fabricação e confecção de 
papel e papelão, trabalha-
dores em serviços de pro-
teção e segurança pessoal e 
patrimonial, trabalhadores 
de serviços de turismo e 
hospedagem, garçons, co-
bradores de transportes co-
letivos, "barmen", pintores, 
encanadores, soldadores, 
chapeadores, montadores 
de estruturas metálicas, 
vidreiros e ceramistas, fian-
deiros, tecelões, tingido-
res, trabalhadores de curti-
mento, joalheiros, ourives, 
operadores de máquinas 
de escritório, datilógrafos, 
digitadores, telefonistas, 
operadores de telefone e 
de "telemarketing", aten-
dentes e comissários de 
serviços de transporte de 
passageiros, trabalhado-
res de redes de energia 
e  de  te lecomunicações , 
mestres e contramestres, 
marceneiros, trabalhadores 
em usinagem de metais, 
a jus tadores  mecânicos , 
montadores de máquinas, 
operadores de instalações 
de processamento químico 
e supervisores de produção 
e manutenção industrial.

suem automóveis, caminho-
netes, ônibus, micro-ônibus, 
motos e similares podem pagar 
o imposto em cota única no 
mês de janeiro, com desconto 
de 3%, ou parcelar o tributo 
em três vezes (nos meses de 
janeiro, fevereiro e março), de 
acordo com o final da placa do 
veículo. Também é possível 
quitar o imposto no mês de 

fevereiro, sem desconto.
Os proprietários devem 

respeitar o calendário de 
vencimento do IPVA por 
final de placa. O seguro 
obrigatório DPVAT deve ser 
recolhido de forma integral 
junto com a primeira parce-
la do imposto (para quem 
parcelar o pagamento) ou 
juntamente com a cota única. 
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Prefeitura pede 
cuidados ao identificar 

equipe da Dengue 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Obras da nova UBS do bairro Itaici 
começaram no fim de dezembro

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

A Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano e 
Engenharia emitiu no final 
de novembro a Ordem de 
Serviço para a construção do 
novo prédio da UBS (Unidade 
Básica de Saúde). A unidade 
funcionará na Rua Joaquim 
Pedroso Alvarenga, nº 5, ao 
lado do pátio da antiga Esta-
ção de Trem do bairro. A obra 
receberá um investimento de 
R$ 923.009,461, sendo R$ 
400 mil provenientes do Go-

Através de denúncia, a 
Prefeitura indicou que algu-
mas pessoas estão se passando 
por integrantes da Equipe 
de Controle da Dengue. O 
coordenador do Programa de 
Controle da Dengue, Odenir 
Sanssão Pivetta, informa que 
o agente estará sempre uni-
formizado (camiseta branca 
escrito no bolso VIGILÂN-
CIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE INDAIATUBA, ). Nesta 
semana, todos estarão con-
centrados na região da Vila 
Brizolla e Santa Cruz. 

“No final do ano tivemos 
denúncia de que pessoas se 
identificaram como sendo da 
equipe da Dengue e acessa-
ram uma residência na Cecap 
e posteriormente o imóvel 
foi furtado. A vítima infor-
mou que essas pessoas não 
estavam uniformizadas ou 
portavam crachá, inclusive 
foi em um dia que não hou-
ve expediente na Prefeitura 
logo os agentes não estavam 
trabalhando”, informa. 

Pivetta salienta que é im-
portante a colaboração da 
população para que o agente 
tenha acesso à residência e 
tome as providências e orien-
tações necessárias para o con-
trole da Dengue. “Mas solicite 
o crachá, que já deverá estar 
exposto no uniforme e em 
caso de dúvida pode ligar para 

a Vigilância Epidemiológica 
no telefone (19) 3834-9297 
para certificar se a região está 
sendo visitada pela equipe e 
se o nome do agente consta no 
cadastro da Prefeitura”, alerta.

GIL NUNES – SCS/PMI

SIRLENE VIRGÍLIO BUENO - SCS/PMI

Agente da Equipe de Controle da 
Dengue estará sempre uniformi-
zado, com crachá e bolsa azul

verno Federal.
A construtora Almeida 

& Associados Construções 
e Empreendimentos Ltda., 
que é a empresa respon-
sável pela obra, iniciou os 
trabalhos em dezembro com 
a colocação dos tapumes 
no terreno e já trabalha na 
preparação do solo.

A unidade terá 408,13 
metros quadrados com cinco 
consultórios; um consultório 
coletivo de odontologia com 
três equipes; sala de vacina; 
inalação; sala de curativos; 
dispensário de medicamentos; 

recepção; espera adulto e pe-
diatria; sala de reuniões; copa; 
almoxarifado; arquivo; coor-
denação; utilidades; expurgo; 
vestiários masculinos e femi-
ninos e sanitários acessíveis.

Conforme explicou Co-
ral, inicialmente a UBS seria 
construída em uma área insti-
tucional localizada no Jardim 
Florença, mas optou-se pela 
mudança porque a nova área 
está bem mais próxima do 
prédio alugado onde funciona 
a UBS local. “Optamos pela 
mudança porque o terreno 
de Itaici está mais centrali-

zado na região que abrange a 
área de atendimento e possui 
topografia mais favorável 
à implantação da unidade”, 
explica o secretário. 

“Esse terreno possuía ou-
tra destinação, por isso a esco-
lha inicial pela área do Jardim 
Florença. Como houve uma 
reformulação de propostas 
da Administração Municipal 
naquela região, a área ficou 
livre para transferirmos o 
projeto”, completa Coral. 
Depois de pronta, a unidade 
terá capacidade para atender 
cerca de 11 mil famílias.

Empresa contratada iniciou trabalhos em dezembro e já trabalha na preparação do solo; nova unidade de saúde atenderá cerca de 11 mil famílias

Mais Expressão



12A

MELHORIAS

OBRIGATÓRIO

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

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Calendário oficial de feriados em 
2014 é publicado no Diário Oficial

Obras inverte direção na entrada e saída do Paço

Junta Militar inicia 
alistamento de jovens 

nascidos em 1996

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

SIRLENE VIRGÍLIO BUENO – ACS/PMI

Em 2014, apenas cinco 
feriados cairão em 
dias úteis. Portaria 

do Ministério do Planeja-
mento, publicada na última 
segunda-feira, dia 6, no 
Diário Oficial da União, es-
tabelece o calendário oficial 
de feriados para os órgãos e 
entidades da Administração 
Pública Federal direta, autár-
quica e fundacional do Poder 
Executivo, sem prejuízo da 
prestação dos serviços con-
siderados essenciais.

As demais datas, este ano, 
serão em fins de semana. A 
portaria não estabelece se nos 
dias dos jogos da Copa do 
Mundo, entre 12 de junho e 
13 de julho, em 11 capitais e 
no Distrito Federal, os expe-
dientes serão suspensos.

São feriados nacionais, em 
2014, as seguintes datas: 1º de 
janeiro, 18 de abril (Paixão 
de Cristo, sexta-feira), 21 de 
abril (Tiradentes, segunda-
-feira), 1º de maio (Dia do 
Trabalho, quinta-feira), 7 de 
setembro (Dia da Independên-
cia, domingo), 12 de outubro 
(Nossa Senhora Aparecida, 
domingo), 2 de novembro 

A Secretaria Municipal de 
Obras e Vias Públicas inver-
teu a direção do trânsito na 
entrada e saída do estaciona-
mento do Paço Municipal. O 
novo acesso ao estacionamen-
to fica na altura da estação 
de Ecobike da Prefeitura, a 
poucos metros da via que era 
utilizada para a saída do Paço 
e que agora será fechada. A 
saída dos veículos passou 
para a via que era utilizada 

anteriormente como entrada. 
A mudança passou a valer no 
último dia 2, e tem o objetivo 
de melhorar as condições de 
tráfego no local.

Conforme explicou o se-
cretário de Urbanismo e do 
Meio Ambiente, José Carlos 
Selone, a mudança é neces-
sária para tornar o acesso 
à Prefeitura mais seguro e 
também para melhorar o 
fluxo dos veículos que tran-

sitam pelo trecho. 
Antes, os condutores de 

veículos que vinham pela 
alça de acesso do Parque 
Ecológico, com destino ao 
estacionamento da Prefei-
tura, tinham que cruzar a 
avenida de frente com quem 
vem pela Rua Pedro Don-
da para acessar a Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, o que era uma ma-
nobra considerada perigosa, 

com risco de acidentes. 
Com a inversão, quem vem 

pela alça de acesso precisa 
entrar na Avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé 
(Marginal Direita) primeiro, 
trafegar cerca de 60 metros, 
para depois entrar no acesso da 
Prefeitura. O mesmo vale para 
quem sai da Rua Pedro Donda 
ou da Prefeitura com destino a 
alça de acesso à Marginal Es-
querda do Parque Ecológico. 

A Junta Militar avisa que 
todos os jovens que nasceram 
no ano de 1996, independente 
do mês, devem fazer o alista-
mento até o dia 30 de junho 
de 2014, na Junta da cidade 
em que reside. Após essa 
data, além de pagar multa, o 
jovem terá sua situação defi-
nida somente no ano seguinte.

Os documentos necessá-
rios para o alistamento são: 
certidão de nascimento ou 
RG original, uma foto 3x4 
(sem brincos/colares/rega-
tas e bonés) e comprovante 
de endereço. Para os jovens 
casados ou que têm filhos, 
além desses documentos, 

é necessário levar cópia da 
certidão de casamento ou 
nascimento dos filhos.

Caso o jovem tenha de-
ficiência física ou mental, é 
preciso comparecer à Junta 
Militar e retirar requeri-
mento para laudo médico. A 
Junta Militar de Indaiatuba 
está localizada na Praça Rui 
Barbosa, s/nº. O horário de 
atendimento é das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, se segunda 
a sexta-feira. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 3816-6961 ou 
pelo endereço eletrônico 
gabinete.jsm@indaiatuba.
sp.gov.br.

dia 9 de julho (Revolução 
Constitucionalista de 1932, 
quarta-feira). Os feriados mu-
nicipais acontecem nos dias 2 
de fevereiro (Dia da Padroeira 
do Município, domingo), 18 
de abril (Paixão de Cristo, 
sexta-feira) e 19 de junho 
(Corpus Christi, quinta-feira). 

Não será considerado feria-
do no exercício de 2014 o dia 
9 de dezembro, aniversário da 
cidade, por força do disposto no 
inciso II, e alínea b do parágrafo 
único, ambos do art. 2º da Lei 
Municipal 3.045 de 20/10/93. 

Em complemento, o De-
creto 11.907 determina ainda 
os seguintes pontos facultati-
vos nas repartições públicas 
municipais da Administração 
Direta, bem como das autar-
quias e fundações, no exercício 
de 2014: 3 e 4 de março, 2 de 
maio, 20 de junho, 27 de ou-
tubro e 24 de dezembro. Será 
ponto facultativo também até 
às 12h do dia 5 de março. 

Em todos os pontos facul-
tativos e feriados as Secretarias 
Municipais de Saúde, Obras 
e Vias Públicas, Defesa e Ci-
dadania, Urbanismo e Meio 
Ambiente, Família e Bem Estar 
Social e o Saae, bem como os 
órgãos de fiscalização e os se-
tores ou serviços considerados 
essenciais ao atendimento da 
população, deverão estabelecer 
regime de plantão ou escala de 
revezamento para que ocorra 
o funcionamento ininterrupto.

(Dia de Finados, domingo), 15 
de novembro (Proclamação da 
República, sábado) e 25 de de-
zembro (Natal, quinta-feira). 

São considerados pontos 
facultativos os dias 3 de março 
(segunda-feira de Carnaval), 4 
de março (terça-feira de Carna-
val), 5 de março (Quarta-Feira 
de Cinzas, até as 14h), 19 de 

junho (Corpus Christi, quinta-
-feira), 28 de outubro (Dia do 
Servidor Público, terça-feira), 
24 de dezembro (véspera da 
Natal, a partir das 14h) e 31 
de dezembro (véspera de Ano-
-Novo, a partir das 14h).

Além desses, as datas 
comemorativas de credos e 
religiões, de caráter local ou 

regional, podem ser respeita-
das, mediante autorização da 
chefia imediata do trabalho 
do servidor, para posterior 
compensação. Caberão aos 
dirigentes dos órgãos e en-
tidades a preservação e o 
funcionamento dos serviços 
essenciais afetos às respec-
tivas áreas de competência.

MUNICIPAL
A Prefeitura Municipal 

de Indaiatuba publicou no 
último dia 29 de dezembro 
os decretos municipais assi-
nados pelo prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB) e já em 
vigor que estabelecem os 
feriados municipais e pontos 
facultativos, referentes ao fi-
nal de 2013 e ao ano de 2014.

O Decreto 11.906 espe-
cifica os feriados declarados 
em lei federal e também em 
lei estadual, a ser celebrado 

Nova organização servirá para facilitar entrada e saída 
do Paço Municipal e evitar possíveis acidentes

Decreto assinado pelo prefeito Reinaldo Nogueira determina  
feriados e pontos facultativos do Poder Executivo

Mais Expressão
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Green School aumenta o número de salas para Fundamental em 2014
NOVIDADE

Objetivo Indaiatuba conquista ouro
na Olimpíada Brasileira de Física

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Este foi o melhor resul-
tado obtido até aqui 
pelos alunos do Co-

légio Objetivo Indaiatuba 
na Olimpíada Brasileira de 
Física (OBF). Os alunos Giu-
liano Pantarotto Semente (do 
1º ano do Ensino Médio) e 
Felipe Mourad Pereira (do 9º 
ano) conquistaram a medalha 
de ouro. “Tanto o Giuliano 
quanto o Felipe, que con-
quistaram a medalha de ouro, 
estão entre os 20 melhores 
do país. Esse resultado os 
habilitou a passar pelo pro-
cesso seletivo para compor 
a seleção que representará 
o Brasil na Olimpíada Inter-
nacional de Física (IOF) em 
2015”, salienta o professor 

Luiz Carlos Marques.
Além de Giuliano e Fe-

lipe, outras quatro alunas 
foram premiadas. Isadora 
Monteiro de Oliveira e Sofia 
Santi de Brito levaram me-
dalha de bronze e Heloísa 
Gonçalves Martelli e Laís 
Vicente da Silva receberam 
Menção Honrosa. As quatro 
alunas são do 8º ano do Ensi-
no Fundamental II. “Este foi 
o primeiro ano em que parti-
cipamos com alunos dos 8ºs 
anos e já conseguimos quatro 
premiações, o que é muito 
significativo”, comemora o 
professor. 

Desde 2009, quando a 
escola iniciou sua partici-
pação na OBF, 38 alunos já 
chegaram à fase final e 12 
conquistaram medalhas, sen-
do 3 de ouro, 2 de bronze e 7 
de Menção Honrosa. “Esses 

resultados nos enchem de 
alegria e nos dão a certeza de 
que o trabalho desenvolvido 
no Colégio está no caminho 
certo. Há cinco anos ini-
ciamos a preparação para a 
participação em olimpíadas 
científicas. Em 2013, 110 
alunos assistiram às aulas 
especiais avançadas voltadas 
para diversas olimpíadas. E 
nossos alunos estão corres-
pondendo da melhor forma. 
Eles entendem a importância 
da dedicação aos estudos e 
que a consequência desse 
compromisso é a descoberta 
do prazer em aprender, em 
trocar experiências, em apro-
fundar o conhecimento. Estão 
todos de parabéns, alunos e 
professores pela seriedade e 
perseverança”, ressalta Loide 
Rosa, mantenedora do Colé-
gio Objetivo Indaiatuba. Giuliano e Felipe podem integrar a seleção que representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Física em 2015

A Green School, loca-
lizada em Itaici, continua 
preservando a área verde 
e priorizando a integração 
com a natureza. No entanto, 
já realiza a construção de 
novas salas de aula para este 
ano letivo. Segunda a dire-
tora, Alessandra Lucena, o 
projeto prevê cinco novas 
salas, banheiros e cober-

tura para abrigo da chuva. 
”Nosso objetivo é melhorar 
a estrutura da escola, não 
abro mão da disposição da 
classe em formato de U, do 
local para roda de conversa, 
dos locais para material e 
jogos educativos, enfim, 
aqui temos salas amplas 
que refletem nosso modo de 
educar”, explica.

O primeiro ano do Fun-
damental  Semi Integral 
Bilingue foi um sucesso e 
a direção acredita que são 
vários os motivos: número 
reduzido de alunos por clas-
se; atividades dirigidas para 
o perfil do aluno (desde os 
que tem sérios problemas 
de atenção até aqueles que 
demonstram extrema faci-

lidade e precisam ser esti-
mulados para irem além); 
a metodologia de projetos 
adotada que desperta o in-
teresse do aluno para o 
aprendizado; e a capacita-
ção contínua das teachers.

“O aluno que vivencia a 
metodologia de projetos é 
curioso, mais crítico, sabe 
se expor,  propor ações, 

como um dos alunos do 
Fundamental, por exem-
plo, que teve a iniciativa 
de me procurar querendo 
escrever um livro sobre a 
prática da Yoga, que tam-
bém acontece na escola 
de forma extracurricular”, 
conta Alessandra.

A alfabetização aconte-
ce de forma lúdica desde 

cedo na escola. Alessandra 
lembra que 50% da turma 
do Preschool está alfabe-
tizada e os outros alunos 
da classe estão acima do 
esperado para esta faixa 
etária. “A classe que se-
gue para o segundo ano 
do Fundamental teve um 
processo excelente: leem, 
escrevem, produzem textos, 
conseguem ler em inglês, se 
comunicar”, afirma.

A escola é bilíngue, com 
meio período na Educação 
Infantil. Ao ingressar no 
Fundamental, o aluno entra 
no período semi integral. 
Entra as 7h30, segue com a 
grade brasileira até o almo-
ço, quando são acompanha-
dos pela professora bilíngue 
e continuam até as 15h30 
com atividades na segunda 
língua, com o objetivo de 
realizar a alfabetização em 
inglês. Os pais interessados 
podem escolher ativida-
des extracurriculares até 
as 17h30. A Green Scho-
ol fica na Rua Alemanha, 
51, no bairro Itaici. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3825-0592 ou através 
do site www.greenschool.
com.br. 
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Primavera precisa de combinação de 
resultados para permanecer na Copinha

GIULIANO MIRANDA/PRIMAVERA

Uma vitória e uma 
derrota, ambas pelo 
placar mínimo. Esta 

é a campanha do Espor-
te Clube Primavera, até o 
momento, dentro do Grupo 
N da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. Na estreia, 
dia 5, contra a Ponte Preta, 
o Fantasma venceu por 1 a 
0, com gol de falta de Mi-
chel. Na segunda partida, 
realizada quarta-feira, dia 8, 
o calor castigou as equipes 
e o Primavera acabou domi-
nado pelo CRB, que venceu 
por 1 a 0.

O primeiro jogo do Gru-
po N na competição reuniu 
o anfitrião Primavera contra 
a Ponte Preta, tradicional 

equipe do interior reconhe-
cida por sua forte categoria 
de base. O Estádio ítalo 
Mário Limongi recebeu 
um grande público, que viu 
o domínio do Fantasma, 
sacramentado com o gol 
de falta de Michel, aos 16 
minutos do segundo tempo. 
Em cobrança da intermediá-
ria, o jogador surpreendeu o 
goleiro adversário, que saiu 
para cortar o cruzamento e 
foi encoberto.

O Primavera teve outras 
chances de ampliar o mar-
cador, todas desperdiçadas. 
A partida foi marcada ainda 
por uma trapalhada do árbi-
tro Douglas Marcussi, que 
expulsou o volante Lica, da 
Ponte Preta, por dois cartões 
amarelos, para em seguida 
perceber que o jogador havia 
tomado seu primeiro cartão. 

CRB
Mais uma vez, os tor-

cedores lotaram o Estádio 
Ítalo Mário Limongi para 
acompanhar a segunda par-
tida do Primavera na com-
petição. O adversário foi 
o CRB, de Alagoas, que 
na primeira rodada havia 
goleado o Fortaleza pelo 
placar de 6 a 0. O Fantasma 
começou melhor, mas teve 
dificuldades para entrar na 
área adversária. 

O único gol do confronto 
foi anotado pelo atacante 
Klisman, aos 35 minutos da 
etapa inicial, após jogada 
individual. O Primavera 
subiu ao ataque em busca do 
empate, mas não conseguiu 
derrubar a barreira adver-
sária. No segundo tempo, o 
forte calor diminuiu o rendi-
mento das duas equipes, que 

O Estádio Ítalo Mário Limongi recebeu um bom público na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o Primavera derrotou a equipe da Ponte Preta por 1 a 0; derrota para o CRB complicou a equipe na competição

pouco apresentaram.
Com o placar, o CRB 

soma seis pontos e ocupa 
a liderança do Grupo N, 
enquanto o Primavera é 
o terceiro colocado, com 
três pontos somados. Na 
segunda partida do dia, a 
Ponte Preta se recuperou e 
venceu o Fortaleza por 2 a 
1, mantendo as suas chances 

de classificação. O time de 
Alagoas se isolou na lide-
rança do Grupo N, com seis 
pontos, mas o Primavera 
ainda tem chances de se 
classificar. 

O Fantasma enfrenta 
o Fortaleza, já eliminado, 
amanhã, dia 11, às 16 horas. 
Antes, às 14 horas, o CRB 
joga contra a Ponte Preta. 

O time de Alagoas só pode 
ser ultrapassado na lideran-
ça do grupo se perder, ou 
se Ponte Preta e Primavera 
ficarem com um saldo maior 
do que o CRB, que é de sete 
gols positivos. A diretoria 
do Primavera espera que 
a torcida compareça para 
dar o seu apoio à equipe. A 
entrada é franca. 
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Nando Grana está de volta e
integrará a equipe da ADI
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Torneios reuniram o melhor do 
Rugby nacional em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No final de dezembro, 
Indaiatuba foi o centro 
das atenções do Rugby 

brasileiro. Em parceria com a 
Prefeitura, Secretaria Municipal 
de Esportes, Sesi Indaiatuba, 
Indaiatuba Rugby Clube Torna-
dos e a Confederação Brasileira 
de Rugby Union (CBRU), com 
apoio de Marquinhos Tintas, 
a cidade recebeu dois grandes 
torneios: a Copa Cultura Ingle-
sa de Verão e o BR Seven de 
Rugby Seven, modalidade que 
será olímpica, a partir de 2016, 
no Rio de Janeiro. 

No dia 20 de dezembro, nos 
campos do Sesi e Rêmulo Zop-
pi, foi realizada a Copa Cultura 
Inglesa de Verão, na modalida-
de Seven Juvenil masculino e 
juvenil feminino. Foram sele-
ções representando diversos Es-
tados do país, revelando novos 
talentos e muita garra dos jovens 
atletas. "Um evento como esse 
mostra fielmente que os Estados 
estão se preocupando com o 
trabalho das categorias de base. 
Isso é excelente, pois garante a 
longevidade do esporte no nos-
so país", comentou Guilherme 
Costa, atleta e secretário geral 
do Tornados. Os campeões 
foram São Paulo Branco (18 
Feminino), São Paulo Branco 
(M17 Masculino) e Rio Grande 

do Sul (M19 Masculino).
Já nos dias 21 e 22 de dezem-

bro, nos mesmos campos, foi 
realizado o BR Seven, o Torneio 
Brasileiro de Rugby Seven, 
que contou com 20 equipes na 
categoria masculina adulta e 16 
equipes na categoria feminina 
adulta. O Tornados masculino 
representou Indaiatuba. As 
semifinais e finais foram trans-
mitidas pela SporTV. 

OPORTUNIDADE
"Para nós, do Tornados, foi 

uma oportunidade excelente. Pri-
meiro porque conseguimos fazer 
essa parceria entre as entidades 
dar muito certo. E, além disso, 
trouxemos o melhor do rugby 
brasileiro para nossa cidade, 

com equipes de todo o país e 
transmissão ao vivo pela TV”, 
comentou o vice-presidente do 
Tornados, Marcelo Amato, o 
Didi. “Nossa meta é transformar 
Indaiatuba em um polo regional, 
estadual e até mesmo nacional 
de desenvolvimento do Rugby. 
Quanto mais conseguirmos fo-
mentar esse esporte, melhor será. 
Aproveito para agradecer a todos 
que nos ajudaram nesse evento".

Os resultados do BR Seven 
foram: Desterro (campeão) 
e Spac (vice) no Feminino 
adulto; e São José dos Campos 
(campeão) e Desterro (vice) no 
Masculino adulto. O Tornados 
disputou a semifinal da Taça 
Bronze. "Pegamos um grupo 
bem difícil, que contava com 

duas das melhores equipes 
nacionais: Spac e São José. Na 
semifinal bronze enfrentamos 
Pasteur, mais uma equipe da 
elite nacional. Foi um torneio 
de muito aprendizado para nós, 
sem dúvidas", comentou Ru-
bens Amato Júnior, head coach 
do Tornados.

O Indaiatuba Rugby Clube 
conta com o apoio de Secretaria 
Municipal de Esportes, Sesi 
Indaiatuba, Asa Alumínio, Sino-
truk Caminhões, Rugby Total, 
AutoEscola e Despachante Mar-
quinhos, F&D Eletro Eletrônica, 
Casa de Carnes Gouveia, Aqua-
rela Tintas, Churrascaria Jatobá, 
Lanchão Indaiatuba, Congesa, 
Restaurante Moinho Bela Vista 
e Agência Expansive Web.

A equipe de futsal mascu-
lino ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes passará a contar 
para 2014 com o reforço de 
Nando Grana. Natural de 
Indaiatuba, o jogador vinha 
atuando na seleção italiana há 
mais de 13 anos, mais recente-
mente como capitão da “Squa-
dra Azzurra”, e já defendeu a 
Itália em três mundiais. 

Nando iniciou sua car-
reira em 1989 no Tejusa, 
onde jogou por oito anos. 
De volta ao Brasil, defenderá 
novamente o município ao 
lado dos colegas do time de 
Indaiatuba, que manteve a 
base de sua composição de 
2013 para a temporada do 

próximo ano: Diogo, Kleber-
ton, Grilo, Flavinho, Nando 
Grana, Alesi e Evinho. 

“Estou muito feliz por 
retornar ao meu país e prin-
cipalmente à minha cidade, 
onde estou perto de tudo 
que mais amo, que é minha 
família e meus amigos”, 
destaca Nando. “Agradeço 
muito a diretoria da ADI e 
a Secretaria Municipal de 
Esportes pelo esforço em 
me dar oportunidade de fa-
zer parte do novo projeto do 
futsal de Indaiatuba, que se 
iniciou com a Liga Paulista 
e que esperamos que seja 
o start para outros futuros 
grandes projetos”, completa.

Depois de anos atuando no exterior e na seleção italiana, Nando Grana 
se encontra com o diretor da ADI, Orlando Vianna

A equipe do Tornados inicia planos para tornar Indaiatuba um polo regional e nacional do rugby brasileiro
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Beija-Flor e Neguinho são as grandes 
atrações do Feijão com Samba 2014

O Grêmio Recreati-
vo Escola de Samba 
Beija-Flor de Ni-

lópolis e o seu intérprete 
Neguinho da Beija-Flor são 
as principais atrações da 12ª 
edição do Feijão Com Samba, 
principal evento pré-carnaval 
da região que acontece no dia 
26 de janeiro, a partir das 12 
horas, no Salão Social do 
Indaiatuba Clube.

Para não deixar ninguém 
parado, a Beija-Flor virá a 
Indaiatuba com 15 ritmistas, 
12 mulatas, quatro baianas, 
um casal de mestre-sala e 
porta-bandeira, um passista, 
um cavaco e uma cuíca que 
vão apresentar os principais 
sambas da história da escola 
e o samba-enredo do Car-
naval 2014, que terá o tema 
“Boni - O Astro Iluminado 
da Comunicação Brasileira”, 
e promete contar a trajetória 
de José Bonifácio de Oli-
veira Sobrinho, o Boni, um 
dos principais diretores da 
televisão brasileira.

Luiz Antônio Feliciano 
Marcondes, mais conhecido 
como Neguinho da Beija-
-Flor, nasceu em 29 de junho 
de 1949, em Nova Iguaçu. 
Sambista, cantor e compo-

sitor, assumiu o posto de in-
térprete oficial da Beija-Flor 
em 1976. Desde então, con-
quistou 12 títulos de campeão 
do Carnaval carioca - sendo 
quatro deles de sua autoria -, 
e foi cinco vezes escolhido 
como Estandarte de Ouro 
pelo jornal O Globo. 

Segundo a diretoria da es-
cola, o público que estiver no 
Feijão Com Samba poderá 
desfrutar de um belo desfile, 
com um carnaval fora de 
época com muito entusiasmo 
e interação com o público e 
associados. De acordo com o 
diretor social do Indaiatuba 
Clube, Paulo Roberto Orte-
lani, a escolha da Beija-Flor 
como grande atração do 12º 
Feijão com Samba atende as 
exigências de um evento que 
cresce a cada ano .

 
QUALIDADE

“Ao longo desses 11 
anos, o Feijão com Samba se 
caracterizou como um even-
to de muita qualidade e que 
sempre levou ao público as 
principais atrações do samba 
brasileiro”, comenta o dire-
tor social. “E quando a gente 
fala em qualidade do samba 
brasileiro, a Beija-Flor está 
entre as principais escolas 
que sempre ficam muito 
perto de ganhar o título do 

melhor Carnaval do Brasil, 
que é o carioca. Por tudo isso 
e muito mais, a Beija-Flor 
não poderia deixar de fazer 
parte da nossa festa”.

Além do samba, outro des-
taque do evento tem presença 
garantida: a feijoada, que será 
servida pelo Buffet Verona, 
que vem surpreendendo o 
público nas últimas edições 
do Feijão com Samba.  

Os ingressos e as mesas 
para o Feijão Com Samba 
já estão à venda e podem 
ser adquiridos diretamente 
na Secretaria Social do In-
daiatuba Clube, que fica na 
Rua Doutor Oswaldo Cruz, 
40. Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-2399.

SAMBA-ENREDO 
DA BEIJA-FLOR

O Astro Iluminado da  
Comunicação Brasileira

Autores: Sidney de Pilares, 
JR Beija Flor, Júnior Trin-
dade, Zé Carlos, Adílson 
Brandão, Diogo Rosa
Intérprete: Neguinho da 
Beija-Flor
No ar, a mensagem de um 
Beija-Flor
Sonhar, o sonho de um so-
nhador
E viajar no tempo, no som um 
sentimento

Ir mais além, tocar o céu
Erguer a Torre de Babel
Escrever seu nome num papel
Eu e você, em sintonia seja 
onde for
No infinito ao teu sinal eu vou
Leva desejo divino, divino 
desejo me leva...
A encontrar a arte no seu 
olhar
A Deusa do samba na Pas-
sarela

A marca do carnaval... É ela
Um lado a comunicar, o outro 
comunicou
Tá na mídia a Beija-Flor
Quando a emoção chegar, a 
saudade vai bater
Juntos na mesma frequência
Um show de audiência, va-
mos reviver
Espelho refletindo cada um 
de nós
Por isso solte a sua voz, hoje 

o artista é você
Clareou... E a gente vai se ver 
de novo
Clareou... De azul e branco 
nos braços do povo
Boni tu és o astro da televisão
Fiz, da sua vida minha ins-
piração
Vem, a festa é sua, a festa é 
nossa de quem quiser
Mostra que ''babado é esse'' 
de samba no pé

Neguinho da Beija-Flor terá a companhia de ritmistas e mulatas para animar o tradicional pré-carnaval do clube
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‘A Magia dos Dinossauros’ é
atração no Hopi Hari até fevereiro
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Programação

Inscrições para Oficinas Culturais da Prefeitura acontecem no dia 25

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

Quem visitar o Hopi 
Hari até o dia 23 de 
fevereiro, vai se sen-

tir voltando no tempo. O 
maior parque temático da 
América Latina está invadido 
pela “A Magia dos Dinossau-
ros”, uma temporada onde 
estes gigantes que fascinam 
gerações estão espalhados 
pelo parque. São 20 répli-
cas de vários tamanhos com 
tecnologia que simulam os 
movimentos de cabeça, patas 

e respiração dos dinossauros, 
além de emitir sons, tudo com 
um realismo surpreendente. 

Ir ao Hopi Hari nessa 
temporada é como viver 
uma aventura pré-histórica. 
Todas as espécies replicam 
com perfeição a anatomia 
destes animais, transforman-
do um dia de lazer também 
em aprendizado sobre cada 
espécie. Os dinossauros são 
extremamente reais e ficam 
dispostos nas regiões do 
Pernalonga e sua Turma, 
Misteri e Wild West, como 
se estivessem em seu habitat 
original há milhões de anos. 

Em “A Magia dos Dinos-
sauros”, os visitantes experi-
mentam como é viver em um 
mundo jurássico e se deparam 
com criaturas incríveis como 
o Braquiossauro Um dos 
maiores animais que já povoa-
ram a Terra está pela primeira 
vez em Hopi Hari, em uma ré-
plica que mede sete metros de 
altura e 15 de comprimento: o 
Tiranossauro Rex. 

Outro grande sucesso entre 
as crianças é o Brutamontis, 
exclusivo em Hopi Hari. Com 
tecnologia única no Brasil, 
este Tiranossauro Rex anda 
solto pelas ruas do parque 

acompanhado de seu treinador, 
interagindo com os visitantes e 
impressionando a todos com o 
realismo dos movimentos. 

Neste período, o parque 
funcionará das 11h às 19h. 
O passaporte antecipado 
para curtir o Hopi Hari o dia 
inteiro custa R$ 79 e pode 
ser comprado pelo site www.
hopihari.com.br ou pelo te-
lefone 4007-1134 (custo de 
ligação local). Na bilheteria, 
o passaporte custa R$ 89. 

INFRAESTRUTURA 
Eleito nove vezes o melhor 

parque do Brasil, Hopi Hari 

está localizado a 15 minutos 
de Campinas e meia hora de 
São Paulo, em uma área de 
760 mil metros quadrados que 
oferece variedade de alimen-
tação, espaço exclusivo para 
mamãe e bebê, espaço para 
guardar mochilas e pertences, 
locação de carrinhos de bebê, 
serviço médico, sanitários, 
fraldários e bebedouros em 
todas as regiões.

Serviço de atendimento 
ao visitante disponível em 
todo o horário de funciona-
mento do parque, que conta 
também com diversas saídas 
de ônibus localizadas em 

pontos estratégicos da região 
metropolitana de São Paulo 
para facilitar a comodidade 
e o acesso do público. Para 
quem deseja ir de carro, o 
estacionamento possui vagas 
para 3,5 mil veículos. 

SERVIÇO
A Magia dos Dinossauros 
Local: Hopi Hari 
Endereço: Rodovia dos Ban-
deirantes, km 72, Vinhedo
Quando: 3 de janeiro a 23 de 
fevereiro
Horário: das 11h às 19h
Site: www.hopihari.com.br
Fone: 4007-1134

Começa no próximo dia 25 
de janeiro as inscrições para 
as oficinas culturais gratuitas 
permanentes oferecidas pela 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra, direcionadas aos moradores 
de Indaiatuba. Entre as opções 
estão aulas de jazz, ballet, de-
senho, pintura, violão, coral e 
teatro, que atendem crianças, 
adultos e idosos, com aulas nos 
polos culturais da Prefeitura em 
horários pela manhã e à tarde. 
As inscrições acontecerão das 
8h às 13h, por ordem de che-
gada, no Centro de Convenções 
Aydil Pinesi Bonachella.

Os interessados devem le-
var uma foto 3x4 recente, RG 
ou Certidão de Nascimento 
original, cópia do comprovante 
de endereço e doar um pacote 
de fralda geriátrica. Caso so-
brem vagas após esta data, as 
adesões poderão ser feitas nos 
locais das aulas, com exceção 
dos cursos sediados no Espaço 
Matéria Prima, que devem ser 
realizadas no Centro Cultural 
Wanderley Peres. 

No Centro Cultural Wan-
derley Peres, que fica na Praça 
Dom Pedro II, Centro, serão 
ministradas as oficinas de Artes 
Infantil, Coral 3ª Idade, Coral 
Adulto, Desenho Artístico, De-
senho e Criatividade, Desenho 

Infantil, Pintura Contemporâ-
nea, Teatro 3ª Idade, Teatro 
Adulto, Teatro Juvenil, Teatro 
Infantil, Viola Caipira e Violão. 

No Centro Cultural Jardim 
Morada do Sol, que fica na Ave-
nida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 5.924, serão realizadas 
as oficinas de Ballet, Coral 
Infantil, Desenho, Jazz, Pintura 
em Tela, Pintura em Tecido, 
Teclado, Teatro Adulto, Teatro 
Juvenil, Viola Caipira e Violão

No Espaço Matéria Prima, 
que fica na Avenida Conceição, 
1.708, Cidade Nova, acontece-
rão as aulas de Ballet e Jazz. As 
oficinas de arte gratuitas são 
voltadas para a iniciação e aper-
feiçoamento de crianças, jovens, 
adultos e idosos, residentes em 
Indaiatuba. São várias opções 
de cursos em diversos horários 
e dias da semana, desenvolvidos 
nos polos culturais da Prefeitura. 

Em média, cerca de 3.500 
pessoas em todas as faixas 
etárias participam das ativi-
dades a cada ano. As aulas 
terão início dia 3 de fevereiro, 
exceto para a oficina de tecla-
do, que começa em março. O 
Centro de Convenções Aydil 
Pinesi Bonachella fica na Rua 
das Primaveras, 210, Jardim 
Pompéia. Mais informações 
pelo telefone (19) 3825-2056.

As oficinas de arte gratuitas 
são prioridade da Secretaria 
de Cultura e movimentam 
cerca de 3.500 pessoas
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Marido tenta matar esposa enquanto ela dormia
 JME

 JME
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Números Tráfico de Drogas Procurado

Madrugada

Menores de idade são 
apontados em casos  
de violência e roubo

Denúncia anônima 
leva mais um traficante 

para a cadeia

Homicídio no Natal: 
Polícia acredita que Jhony 
ainda está em Indaiatuba

Dois jovens são deixados na rodovia que  
liga Indaiatuba a Monte Mor após assalto

Uma tentativa de ho-
micídio aconteceu 
na manhã desta se-

gunda-feira, dia 6, no Jardim 
Morada do Sol. A vítima, R. 
M. C., de 29 anos, foi agredi-
da por seu marido, Tiago F. 

Matos, também de 29 anos.
Ela dormia normalmente 

junto ao seu parceiro, quan-
do por volta das 8h30, ele 
a agrediu com uma forte 
pancada na cabeça, com um 
cassetete. Em reação, R. le-
vantou da cama e se dirigiu 
até o interior da residência 
para solicitar ajuda aos vi-

zinhos. Neste momento, 
Tiago deu uma facada em 
sua própria barriga.

Segundo a vítima, seu 
marido estava depressivo 
e tomava medicação. Com 
problemas, ele aceitou pas-
sar uns dias na casa de um 
tio, que reside na cidade de 
São Paulo. A ida de Tiago 

aconteceria no dia posterior 
da ocorrência, sendo que 
no dia anterior, dia 5, ele, 
a mulher e o filho do casal 
estavam em harmonia.

R. foi levada ao Pronto 
Socorro e precisou de dez 
pontos na cabeça. Tiago 
também teve o atendimento 
necessário e, posteriormen-

Cassetete utilizada por Tiago na tentativa de homícidio e a faca com a qual tentou se matar foram apreendidas

Jhony Souza Carneiro, de 23 anos, continua foragido após homicídio

Mulher de 29 anos foi agredida na cabeça com um cassetete e após o atendimento, prestou queixa contra o marido

te, foi encaminhado à Dele-
gacia da Mulher de Indaia-
tuba para prestar depoimen-
to. Em seguida o acusado foi 
autuado em flagrante por 
tentativa de homicídio, com 
um agravante pela vítima 
estar sem chance de defesa, 
e conduzido ao 2º Distrito 
Policial de Campinas.

HISTÓRICO
No dia 17 de março de 2011, 

Tiago foi apreendido em fla-
grante por violência doméstica, 
lesão corporal, sequestro em cár-
cere privado e ameaça contra a 
mesma vítima. Ele permaneceu 
preso por uma semana e depois 
procurou R. para uma reconci-
liação, prometendo mudanças.

Por volta das 21h de sá-
bado, dia 4, um adolescente 
de 14 anos foi agredido por 
aproximadamente quinze in-
divíduos. Segundo relatos da 
vítima, ele saia do shopping 
quando todos os agressores 
apareceram juntos. Além de 
apanhar, seu celular foi rou-
bado. Um dos agressores, 
também menor de idade, foi 
apreendido, encaminhado para 
a Delegacia e posteriormente 
liberado a um responsável. 

Horas depois, aproxima-
damente às 23h, um adoles-
cente de 16 anos teve seus do-
cumentos e celular roubados 
por dois indivíduos. Segundo 
a vítima, eles o ameaçaram 
e alegaram estar armados, 
obrigando assim a entrega de 
todos os pertences.

O número de ocorrências 
registradas durante todo a ano 
aponta os adolescentes como 
alvo de roubos e pivôs de 
brigas nesta localidade.

Após uma denúncia anô-
nima, a Guarda Municipal 
fez mais uma apreensão por 
tráfico de drogas no Jardim 
Morada do Sol.  O flagrante 
aconteceu na noite de quarta-
-feira, dia 8, na Rua Coronel 
Júlio Pereira de Rum.

Segundo as informações 
fornecidas na denúncia, o rapaz 
escondia a droga dentro de um 
cano de escoamento de água, 
um pouco à frente do seu ponto 
de venda. Os guardas seguiram 

as informações e as indicações 
do denunciante e flagraram a 
cena. Na abordagem pessoal 
foi encontrada a quantia de R$ 
64 e no cano de escoamento, 
vinte pinos de cocaína. 

Leandro Elias, de 22 anos, 
confessou a prática de vendas 
de drogas e revelou a proce-
dência do dinheiro – também 
do tráfico. O jovem foi autuado 
em flagrante e encaminhado 
à Cadeia Pública anexa ao 2º 
Disrito Policial de Campinas.

Continua foragido Jhony 
Souza Carneiro, de 23 anos. O 
jovem matou Douglas Santi-
niello, 27 anos, na véspera do 
Natal, dia 24, com dois tiros, 
no Jardim Morada do Sol. O 
homicídio desencadeou de uma 
discussão devido a fogos de ar-
tifício. Jhony, incomodado, foi 

até Douglas para relatar que não 
estava gostando do barulho. Não 
saiu satisfeito com a resposta, 
voltou à sua casa para pegar uma 
arma e o vitimou, com dois tiros. 

Ainda segundo informações 
da Polícia Civil, na casa de 
Jhony havia uma grande quan-
tidade de drogas. 

Um casal foi assaltado no 
início da madrugada desta 
terça-feira, dia 7, no Jardim 
do Vale. O rapaz, de 23 anos, 
levava a namorada, de 19, até a 
casa dela. Chegando lá, ambos 

permaneceram no interior do 
veículo, até o momento em 
que foram surpreendidos por 
um assaltante armado. Sob 
ameaça, o jovem foi obrigado 
a dirigir até as proximidades 

da rodovia que liga Indaiatuba/
Monte Mor, onde o casal foi 
forçado a descer. 

Além do carro, foram le-
vados objetos pessoais de am-
bos, como celulares, carteira, 

relógio e até uma camiseta. 
Eles caminharam até o bairro 
Parque Indaiá, onde o rapaz 
reside, e acionaram a Guarda 
Municipal. O assaltante ainda 
não foi localizado. 
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Policial baleado após assalto  
à lotérica passa bem

DIVULGAÇÃO JME

 JME

TRAGÉDIA

Indaiatuba registra duas mortes acidentais durante a semana

Na manhã do último sá-
bado, dia 4, um assal-
tante, ainda não reco-

nhecido, invadiu uma lotérica 
na Avenida Presidente Vargas 
e levou aproximadamente R$ 
5 mil, segundo os policiais 
que atenderam a ocorrência. O 
indivíduo adentrou ao estabe-
lecimento com a camiseta que 
vestia cobrindo rosto e portando 
uma arma e uma marreta.

 Após recolher o dinheiro, 
fugiu em sua bicicleta, até se 
deparar com uma guarnição 
da Guarda Municipal, na 
Rua Humaitá. Houve troca de 
tiros entre guardas e o assal-
tante. Um guarda foi atingido 
no ombro. Após quase uma 
semana do assalto, o Guarda 
Municipal já passa bem.Traje do policial baleado após troca de tiros na Rua Humaitá, no Centro Imagens de segurança da lotérica  mostram assaltante armado e com camiseta cobrindo o rosto durante a ação

Empresa onde o trabalhador fazia os reparos

Nesta semana, Indaiatuba 
registrou duas mortes aci-
dentais. Ambas foram oca-
sionadas por grandes quedas 
durante o horário de serviço.

O primeiro caso aconteceu 
na tarde de segunda-feira, 
dia 6, em uma empresa no 
Distrito Industrial. A vítima 
foi um homem de 40 anos que 

estava trabalhando no reparo 
do telhado da empresa quan-
do, acidentalmente, sofreu a 
queda. Ele foi encaminhado 
ainda com vida ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go, mas não resistiu e faleceu.

O outro caso aconteceu 
um dia após, na terça-feira, 
7. Desta vez o acidente 

ocorreu em um poço, no 
loteamento Colinas do Mos-
teiro de Itaici. Um homem, 
de 43 anos, trabalhava sus-
penso por uma corda que se 
rompeu e o levou a cair ao 
fundo do poço. Ele foi en-
caminhado ao hospital ainda 
com vida, mas também não 
resistiu e faleceu.
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Cinema Horóscopo de 10 a 16/01

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

Ajuste de Contas – 
DUBLADO: Sexta (10) a 
Quinta (16): 19h00. LE-
GENDADO: Sexta (10) 
a Quinta (16): 16h35 e 
21h25. LANÇAMENTO. 
Comédia. 113 minutos. 
Classificação 12 anos

Atividade Paranor-
mal: Marcados pelo Mal 
– DUBLADO: Sexta (10) 
a Quinta (16): 14h40 e 
22h00. LEGENDADO: 
Sexta (10) a Quinta (16): 
17h45 e 19h50. LANÇA-
MENTO. Terror, Sus-
pense. 84 minutos. Clas-
sificação 14 anos

De Repente Pai – DU-
BLADO: Sexta (10) a Quin-
ta (16): 16h05. LEGENDA-
DO: Sexta (10) a Quinta 
(16): 21h05. LANÇAMEN-
TO. Comédia. 105 minu-
tos. Classificação 12 anos

Caminhando com Di-
nossauros: O Filme 3D – 
Sábado (11) a Quinta (16): 
14h00. PRÉ-ESTREIA. 
Aventura. 108 minutos. 
3D DUBLADO. Classifi-
cação LIVRE

Frozen: Uma Aventu-
ra Congelante 3D – Sexta 
(10) a Quinta (16): 14h25, 

Confissões de Adoles-
cente – Sexta (10) a Quinta 
(16): 15h40, 19h05 e 21h15. 
LANÇAMENTO. Comédia. 
96 minutos. Classificação 
12 anos

Muita Calma Nessa Hora 
2 – Sexta (10) a Quinta (16): 
22h00. PRÉ-ESTREIA. Co-
média. 113 minutos. Classi-
ficação 12 anos

Frozen: Uma Aventura 
Congelante – CONVEN-
CIONAL (2D) DUBLADO: 
Sexta (10) a Quinta (16): 
15h00, 17h20 e 19h50. 3D 
DUBLADO: Sexta (10) a 
Quinta (16): 16h05 e 18h45. 
2ª SEMANA. Animação, 
Aventura. 108 minutos. 
Classificação LIVRE

Até que a Sorte Nos Se-
pare 2 – Sexta (10) a Quinta 
(16): 14h40, 19h25 e 21h40. 
3ª SEMANA. Comédia. 102 
minutos. Classificação 12 
anos

15h25, 17h00, 19h20 e 
21h40. 2ª SEMANA. Ani-
mação, Aventura. 108 
minutos. 3D DUBLADO. 
Classificação LIVRE

Até que a Sorte Nos 
Separe 2 – Sexta (10) a Sá-
bado (11): 15h00, 17h25, 
20h10 e 22h25. Domingo 
(12) a Quinta (16): 15h00, 

17h25 e 20h10. 3ª SEMA-
NA. Comédia. 102 minu-
tos. Classificação 12 anos

A Vida Secreta  de 
Walter Mitty – Sexta 
(10) a Quinta (16): 18h45. 
4ª SEMANA. Aventura, 
Comédia. 114 minutos. 
LEGENDADO. Classifi-
cação 10 anos

Trem Noturno para 
Lisboa – Sexta (10) a Quin-
ta (16): 17h00. 3ª SEMA-
NA. Romance, Suspense. 
111 minutos .  LEGEN-
DANDO. Classif icação 
14 anos

O Hobbit: A Desolação 
de Smaug 3D – Sexta (10) 
a Quinta (16): 21h00. 5ª 
SEMANA. Ação, Aventu-
ra. 161 minutos. 3D LE-
GENDADO. Classificação 
12 anos

DJ Bruno Barudi. Ave-
nida Presidente Vargas, 
731. Informações: (19) 
3984-6471

Pepi’s Pizza Bar  – 
na sexta ,  dia  10,  pop 

rock com a banda Su-
praSumo. No sábado, 
d ia  11,  a  a t ração é  a 
banda  Rock Express . 
Avenida Itororó, 945. 
I n f o r m a ç õ e s :  ( 1 9 ) 
3875-3470

3ª Caminhada de Maus 
Tratos contra os Animais 
– dia 19 de janeiro, com 
encontro marcado para as 8 
horas na Praça Prudente de 
Moraes e saída às 10 horas 
para o Parque Ecológico.  

Zoff Club – na sexta, 
dia 10, Spray’n’Ink, com 
os DJs Marcos Thorpe e 
Alan B. No sábado, dia 
11, acontece a My Hat, 
My Cap, a Festa do Cha-
péu da Zoff Club, com o 

O ariano estará fortemente envolvido em seus 
relacionamentos. Poderá se envolver em discussões 
intensas, em rupturas e até mesmo poderá mudar suas 
forma diplomática nos relacionamentos. O momento 
exige muita renovação nas atitudes. A aceitação de 
suas necessidades e das necessidades dos outros já é 

um grande passo.

O foco principal do taurino é descobrir que tipo 
de filosofia de vida deve desenvolver para essa fase 
de sua vida. Sua mente, seu foco, sua força de bata-
lhar pela vida estão direcionadas a essa descoberta. 
Provavelmente muitas recordações surgem nesse 
momento. Viagens para longe estão facilitadas e são 
recomendadas, pois isso melhorará sua intuição.

O geminiano vivencia agora o desejo oculto de 
mudar sua aparência, de renovar seu guarda-roupa, de 
trocar posturas que tem. O momento pede que mude 
aquela teimosia ou resistência aos fatos novos que 
venham a acontecer em sua vida. Sua mente precisa 
ser renovada, aproveite essa chance.

Os relacionamentos, as sociedades, as festas e 
encontros sociais são os principais focos nessa fase da 
vida do canceriano. Sua vida profissional pode depen-
der até certo ponto disso. Seus planos, sua forma de se 
expressar, sua força de vontade deve ser direcionado 
para manter ou melhorar os assuntos acima. Dificulda-
des dentro de casa, possibilidades de discussões ou disputas familiares.

O trabalho, o namoro e a saúde são os setores que 
estarão envolvendo mais a atenção do leonino. Existe 
muito a aprender acerca destes assuntos. Assuntos que 
estão sem foco, sem rumo, dispersos e sua mente serão 
alvos de cobranças para melhorar sua nitidez de ação. 
Mudanças ocorrendo em seus padrões familiares. 

Novos hábitos surgindo.

Forte tensão na vida afetiva sexual do nativo 
podendo afetar sua maneira de pensar. Algumas ati-
tudes que trazem dificuldades em seu comportamento 
podem surgir de forma mais intensa e o nativo poderá 
perceber onde seu orgulho tem criado problemas. Evite 
gastos compulsivos.  

O libriano vivencia desejos de renovação em sua 
forma de ser e a forma de ser dos outros. Isso gera 
riscos de rupturas em sua vida social, conjugal ou 
sociedade. Sua paciência pode estar pequena no trato 
social. Saúde precisando de cuidados, momento bom 
para começar uma dieta ou mudar aparência. 

O escorpiano poderá se sentir um pouco mais 
isolado que antes, pois suas ações exigirão mais 
equilíbrio e posturas harmônicas consigo mesmo. É 
normal nesse momento sentir-se mais sério e fechado. 
Novos valores e novas formas de enxergar a vida estão 
surgindo aceite essas mudanças.

O processo de mudança em sua aparência, em sua 
personalidade, em seus modos de uma forma em geral 
já começou há algum tempo, agora o nativo precisa 
apenas não ver isso como uma forma ruim ou limitan-
te. Expansão de sua força interior é a chave para seu 
progresso. Sentimentos em renovação.

Amigos, projetos, sonhos, é o foco do momento 
para o capricorniano. Provável reforma ou mudança 
profunda em seus objetivos de vida ou projetos. No 
entanto, sua vida profissional estará trazendo oportu-
nidades e possibilidades de escolhas. 

Ainda no inferno astral o aquariano precisa 
entender que suas emoções estão intimamente rela-
cionadas com sua inteligência emocional, portanto, 
entender as emoções, os sentimentos e saber lidar 
com elas é importante. Mudanças profundas em 
seus desejos pessoais estão ocorrendo.

O pisciano está em uma fase boa de sua vida. 
Momento bom para conhecer a si mesmo, a encontrar 
relacionamentos afetivos-sexuais, os prazeres surgem 
de forma espontânea. Aproveite, encontre a si mesmo 
em cada coisa que fizer. Filhos ganham mais destaque 
nessa fase.
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Reveillon Verde e Amarelo no Indaituba Clube

Festival do “moti tsuki” preserva 
tradição japonesa milenar

Big House Bolos Artesanais 
comemora 20 anos de Indaiatuba

Almoço de Natal no lar

Reveillon no Indaiatuba Clube! Foi maravilhoso, decoração impecável de Vlademir Seneme, 
Buffet Verona, delicioso e animação Banda Sexta Dimensão. Gente bonita, muitos amigos, mu-
lheres elegantérrimas, uma linda queima de fogos, e muita alegria de todos. Parabéns Indaiatuba 
Clube, por nos proporcionar uma passagem de ano tão linda e alegre.

As irmãs Cristina, Mariza e Lúcia Kaneko, proprietárias da 
loja de Bolos e salgados mais famosa de Indaiatuba, comemo-
ram nesta semana os 20 anos de sucesso na cidade. 

Almoço especial de natal do Lar São Francisco, cheio, muito cheio, graças a Deus!!!! 
Ajudar faz parte.

A Associação Cultural, Esportiva Nipo-Brasileira de Indaiatuba 
(ACENBI) promoveu no sábado dia 14/12, em sua sede social o 
tradicional “moti tsuki”. Trata-se de um dos festivais mais impor-
tantes de fim de ano da cultura japonesa.

O “moti tsuki” é uma espécie de ritual de preparo artesanal do 
moti, um bolinho de arroz conhecido também como “bolinho da 
prosperidade”. As famílias se reúnem em volta de um pilão para 
socar um arroz especial e produzir o moti. Esse é um importante 
ingrediente para as celebrações de ano novo.

Portanto, o “moti tsuki’ acontece tradicionalmente no dia 31 
de dezembro. “Na ACENBI, antecipamos um pouco a data desse 
evento porque as famílias têm seus próprios afazeres nesse último 
dia do ano”, explica o presidente da entidade, Akifiko Morita.

Antigamente, a maioria das famílias realizava o “moti tsuki” 
em suas residências usando um pilão de madeira. Hoje, poucas 
famílias mantêm essa tradição e a madeira do pilão passou a ser 
substituída por outros materiais, como o mármore. “Entre os nossos 
associados, temos algumas famílias que ainda preparam o moti 
artesanalmente no dia 31 de dezembro”, revela Morita.

No Japão, sabe-se que o festival está desaparecendo aos poucos 
nas grandes cidades e as famílias passaram a comprar o moti indus-
trializado para as celebrações. Em muitas localidades brasileiras, 
as famílias nikkeis (de origem japonesa) costumam se reunir em 
associações para realizar o “moti tsuki”, a exemplo da ACENBI.

Segundo Akifiko Morita, a celebração do “moti tsuki” é uma 
forma de manter a tradição da cultura japonesa entre as famílias dos 
associados. Em sua família, o “moti tsuki” na véspera do ano novo 
foi mantido enquanto seus pais, imigrantes japoneses, eram vivos.

Doação

Comemoração no SAAE

Os coordenadores de cursos da Faculdade Max Planck visi-
taram o Lar de Velhos & Espaço Dia Emmanuel, no sábado, 14. 
Na ocasião foram entregues para todos os idosos kits higiene 
contendo xampu e sabonete. De acordo com o gestor institu-
cional, Heleno da Silva Luiz Junior, em 2014 serão realizadas 
outras ações como esta, em diferentes entidades assistenciais 
do município. Na foto, coordenadores de curso e a presidente 
da instituição Izildinha Cardoso Lopes.

O SAAE realizou a sua Festa de Final de Ano para todos os 
seus funcionários e convidados, festa muito animada e organi-
zada. Parabéns ao SAAE.
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Sara e Ligia no Espaço Vida Saúdavel Herbalife - Renato Passos A competente equipe da Automec sempre pronta a atender seus clientes 

Letícia Chiba, Cristiano Porfirio, Adam Pierre, Bianca Takahara saboreando as delicias da Paleteria Arriba 
Delícias do México

Os amigos provando as paletas mexicanas da Paleteria Arriba Delícias do México, Bento Vizzotto, Adriano 
Santana, Robson Oliveira, Elaine Alves, Gi Arthuso e Sonia Albertini.tif

Tatiana, Andréia e Rosana no Réveillon Verde e Amarelo 
2014 realizado pelo Indaiatuba Clube

Matheus, Lucas e Riberto Tonon curtindo o Réveillon Verde e 
Amarelo 2014 realizado pelo Indaiatuba Clube

Beatriz Corrêa e Patrícia Freitas se divertindo no Réveillon 
Verde e Amarelo 2014 realizado pelo Indaiatuba Clube

Ana Gmack e Vladimir Gmack curtindo o Réveillon Verde e Amare-
lo 2014 realizado pelo Indaiatuba Clube

Equipe do Comercial Alvorada Materiais para Construção

Casal super simpático Sr. Orlando e Nair da Placas e Fotos para Túmulos
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INFANTILVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Matheus faz questão de mostrar as delícias da Paleteria Arriba Delícias 
do México

Maria Eduarda

Lara

Isabela

João Vitor possa para uma foto na cidade de Búzios, no Rio de JaneiroLara

Mais Expressão
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

Uma linha excelente para você que deseja ter uma pele hidratada, ma-
cia e com o frescor do maracujá e lima! Confira na La Provence Aromas 
& Cosméticos esta novidade e muito mais!

Aconteceu no Polo Shopping na VivaLinda exposição de jóias e semi-
-jóias com a modelo Gabriela Tavares. A Exposição ainda continua! Vá 
conferir as maravilhosas peças que a VivaLinda oferece!

Muitas cores para deixar seu verão muito mais envolvente e brilhante! 
Na Vivalinda tem o que você deseja com garantia especial e atendimen-
to personalizado! Suaves pagamentos, vá conferir!

Não deixe de experimentar na Casa da Esfiha os petiscos árabes, como 
este de Picanha de Carneiro. Deliciosíssimo!

Você está precisando de cortinas, persianas, colchas, almofadas, 
pisos laminados, papel de parede, tudo para deixar sua casa linda e 
sofisticada, ligue para Adelaide Decorações no 3894-4638 e agende 
um horário. Ela é super exigente e tudo que faz prima pela beleza e 
capricho. Incrível!

A Escola Arte em Cerâmica 
oferece curso de torno, 

raku, escultura, modelagem, 
esmaltagem e queimas de 

alta e baixas temperatu-
ras. Em Indaiatuba aulas 
todas as quintas e sextas 

e em São Paulo segundas, 
terças e quartas. Se informe 

no (11)5521-3989  ou 
(11)5547-0454. Você vai se 
distrair e fazer maravilhosas 

peças com a professora 
Calliopi. 

Você que vai casar corra para a A Nova Loja que com certeza você vai 
encontrar o vestido de noiva dos seus sonhos. Coleção maravilhosa, vá 
espiar!!!

Começou a Promoção de Verão da Gran Tropical Center. Toda 
a linha de vestuário, inclusive sungas e biquínis com descon-
tos especiais. Corra e não deixe de aproveitar!

Para as férias não deixe de conferir na Vito-
rello a maravilhosa coleção moda praia que 
está arrasando. Você vai adorar!!!

Os proprietários da Escola 
Pedro Paulo e Calliopi em 

frente a mandala confeccio-
nada pela professora

O aluno Carlos com a professora Calliopi A aluna Cláudia fazendo seu trabalho

Escola de "Arte em Cerâmica" Calliopi
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Edélcio, Mariana, a aniversariante Paula e Fábio  no Restaurante Casa da Moqueca

Thais e Franciele no Restaurante Dona Olga

Raquel, Bernardo, Gabriel e Julia no Restaurante Kaishi Sushi Luis, Regiane e Reginaldo no Restaurante Dom Apollo

Júlia, Janaina, Salete e Antonia na Pizzaria Babbo Giovanni 

Juraci, Pedro, Dorian e Izael na Pizzaria Skinão Isabela, Cristina e Lucas na Pizzaria Skinão

Gustavo e Otávio na Pizzaria Babbo Giovanni

Felipe, Mateus, Jéssica, Paulo, Thais e Amélia no Restaurante Casa da Moqueca
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

O tão famoso cabeleireiro Cláudio Cubas de 
Miranda do Domus Capelli, foi o profissional es-
colhido para cortar o cabelo de Fabio Scarparo, 

do JME, após 18 anos usando cabelo longo

Aline, Cintia e Rafaela da RCT Brasil Rua Silvio Candello, 1867 - Mora-
da do Sol - Proximo ao terminal

A aluna Laís Megumi Yamamoto, 
do Colégio Rodin em Indaiatuba, 
passou em 1º lugar no vestibular 
da Puc-Campinas no curso de 
Química

O aluno do Colégio Rodin, Ma-
theus Takeshi Adati, passou em 
terceiro lugar no curso de Eletro-
eletrônica do Colégio Técnico de 
Campinas – Cotuca, um dos mais 
concorridos da região

Mauricio do Restaurante Dom Apollo entregando o prêmio para Josiane 
(Mix) ganhadora da promoção de Natal

Professor Luiz Carlos com sua família em passeio de férias em alto mar

Vanessa do Restaurante Dom Apollo entregando o prêmio para Fernan-
da (Aspirador de pó) ganhadora da Promoção de Natal

Hert Simão, a linda Domenica que interpretou o Cisne Negro, Veronica 
Aploaro e Eugenia Simão na apresentação de Ballet

Daiana Zumestein ( ABID), Jaime Justino ( Mann+ Hummel) , Alice 
Caretta( presidente ABID) e Vicente Mendonça ( ABID) em entrega 
de 20 cestas doadas pela empresa Mann+ Hummel para Associação 
Beneficente ABID

Inauguração do Walmart no último dia 14/12 para funcionários e familiares, 
foram 400 convidados com a presença da empresária Andréa, do Le Buffet 
Eventos realizando um grande coquetel e como sempre foi um sucesso

Domenica Apolaro Simão Mehler com seu irmão Hert Simão Mehler Jr. na 
apresentação de ballet onde interpretou o Cisne Negro

Prof. Luiz Carlos entre amigos e familiares prestigiando o Cruzeiro Empress

Kelvinho e Jean, clientes Space Premium. Vá conhecer as novidades 
que a loja oferece
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VITRINE



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

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!

PLANTÃO NESTE SÁBADO E DOMINGO. 
MAIORES INFORMAÇÕES

(19)3816-7401 | (19) 7820-5087

- Residencial Alto Padrão
- Estilo Neo Clássico 
- 2 Aptos. por andar
- Coberturas Duplex Esclusivas
- Térreo Elevado acima do Nível da Rua
- Mais de 230 Vagas de Garagem
- Vaga p/ Deficientes / Visitantes
- Terreno com mais de 2.750 m²
- Varanda Gourmet c/ Ponto p/ Frigobar
- Varanda Técnica
- Pontos p/ Ar Condicionado
- Depósito Privativo na Garagem
- Todo Ambientes c/ Ventilação Natural
- Piscinas Adulto e Infantil
- Salão de Festas Adulto e Infantil
- Brinquedoteca
- Playground
- Salão de jogos
- Ftness
- Mini Quadra Poliesportiva
- Churrasqueira c/ Pergolado
- Sauna
- Spa

LANÇAMENTO



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$ 
365.358,60

APARTAMENTOS

AP0086 - 89 m² - Resid. Victória 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., área de serv., área de 
lazer, 01 VG. R$ 370.000,00

AP0438 - 55,97 m² - Resid. Vando 
02 dorm., bhº social, sala, coz., área de 
serv., 02 VG e 01 p/ moto. R$ 260.000,00

AP0409 - 74 m² - Ed. Ceccioca 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, sala 02 
amb., coz., área de serv. (todos c/ arm. pla-
nej.), 02 VG. R$ 320.000,00

CASAS 

CA0388 - 125 m² - Jd. Morada do Sol 
02 dorm., sala, coz. planej., bhº social, área 
de serv. e 02 VG. R$ 297.000,00 

CA0395 - 200 m² - Cidade Nova I 
02 dorm., bhº social, sala, coz., área de serv., 
edícula, 02 VG. R$ 600.000,00

CA0318 - 250 m² - Vl. Castelo Branco 
03 dorm. sendo 01 st., sala 02 amb., 02 bhº 
sociais, coz. planej., quintal, piscina, chur-
rasq., 02 VG. R$ 435.000,00

SALA

SA0044 – 40,48 m² - Ed. Ambas-
sador
Sala comercial ampla c/ bhº social. 
R$ 500,00 + Cond. + IPTU

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria Hele-
na
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 Lou-
renço
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb., coz. planej., área de 
serv. planej., churrasq., 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. Jd. Valen-
ça 
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 árvo-
re c/ dorm., varanda, escorregador, 
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, espa-
ço gourmet c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, diversas VG. R$ 
3.000,00 + IPTU

SOBRADOS 

SO0320 - 360 m² - Pq. Resid. Indaiá 
03 sts., sala 03 amb., escrit., lavabo, coz. c/ 
instalações preparadas para ilha, despen-
sa, área de serv., pisc., canil, 04 VG. R$ 
880.000,00

SO0124 - 225 m² - Jd. Bela Vista 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, hall 
de entrada, lavabo c/ jd. de inverno, sala 
03 amb., escrit., coz., área de serv., 
espaço gourmet c/ churrasq., varanda, 
terraço, quintal, área de lazer, 03 VG. R$ 
642.000,00

CHÁCARAS 

CH0097 - 1000 m² - Recanto Campestre 
04 sts., sendo 02 c/ closet, sala 02 amb., 
escrit. mob., jd. de inverno, lavabo, coz. 
ampla c/ mesa e jantar, despensa, va-
randa, churrasq. e lavabo, área de serv., 
pisc. aquecida e pomar. Diversas 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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R$ 130 MIL-JARDIM MORUMBI- 
QUITADO- 02 DORM. COZ. C/ 
ARMÁRIOS (REFORMADO)   
R$ 150 MIL _COCAIS- 02 DORM., 
SALA, COZ. 01W/C
R$ 190 MIL – ANA ELIZA – 02 
dorms, sala, coz, wc, a/s
R$  185 MIL  _ SOLAR DOS GI-
RASSÓIS- 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)
R$ 220 MIL_ Próximo a Kenedy- 02 
dorm.sala coz. w/c A/U 80m² 
R$250MIL -Cidade Nova- A/U 85M. 
03 dorms,sala 02 amb, coz,gar c/
armários
R$ 270 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$  340 MIL-  Duplex
R$ 400MIL -  PATIO ANDALUZ  
84m² - 3 DORM.(01 SUITE) 02 
VAGAS DE GAR. NO SUBSOLO, 
ENTRADA.  
R$ 400 MIL _ EDIFÍCIO MAROC- - 
03 DOR. (01 SUITE) A/U 84M² 02 
GAR. INDEPENDENTES COB.  
R$ 875 MIL- Residencial Atenas- 
172m²A/U-03 suites-sala ampla,03 
vagas gar., lazer completo.

LOTES EM CONDOMÍNIO:

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$ 190.MIL-  308 M²  ALTO DE ITAICI
R$ 223.MIL-  308M² TERRA NOBRE
R$ 310 MIL  -  300m² -  Portal do 
Ypês  G  
R$ 430 MIL - 495 m² - Maison D’Park
R$ 380 MIL – 517.86 M² JARDIM 
PARADISO
R$  225MIL _ 300M²  -  Maria Dulce
R$ 170MIL – Cond. Monte Serrat (em 
salto) A/T 1.326M² 

TERRENOS:

R$ 78 MIL - 165 m² - Residencial  (em 
Cardeal)M.
R$  95.MIL -   125m² -  JD. Moradas 
do SOL
R$ 105 MIL-    150m² JARDIM DOS 
COLIBRIS ( Excelente localização) 
R$  185.MIL-   243m²-  JD. BELO 
HORIZONTE
R$  120mil _   150m² _ JARDIM 
PAULISTA l 
R$  140MIL_ 126M² -JD. ADRIANA
R$ 200 MIL - 250 m² - Jd. Europa G
R$ 160 MIL _300m²-  JD.  Dos 
Colibris(comercial)
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CAL-
IFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz 
(plano todo murado) 

CASAS:

R$ 205.MIL – Jd. Morumbi – 02 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, wc, gar / 02 
autos (nova)
R$ 240 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 02 CARROS 
R$ 335 MIL_     JD. ADRIANA- 03 
dorm,01 SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, 
coz. GAR. PARA 02 CARROS PORTÃO 
ELETRONICO.  
R$ 335 MIL_     PARQUE DAS NAÇÕES 
03 DORM. 01 SUITE W/C SOCIAL 
GAR. P/ 02 CARROS. 
R$ 280 MIL – Jd. Paulista II – 3 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz americana, 
wc, gar p/ 02 autos com portão ele-
trônico
R$  265 MIL _   JD REGENTE – 02 
DORM. 01 SUITE, W/C SOCIAL SALA 
COZ. GAR. PARA 02 CARROS (NOVA) 
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$ 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 ESPERAN-
ÇA- A/T 250M² 02 DORM. 02 w/c sala, 
copa, coz.+ edícula (precisa reforma)
R$ 360 MIL _ JARDIM AMÉRICA- 
03 DOR. (01 SUITE) W/C SOCIAL, 
SALA COZ. GAR. P/ 02 CARROS, 
PORTÃO ELETRONICO (NOVA)R$ 
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/ HIDRO,SALA BOA,COZ. 
02 AMBIENTES,CHURRASQ. C/ 
SOLARIUM, SALÃO DE JOGOS. 
GAR. PARA 02 CARROS PORTÃO 
ELETRÕNICO.
R$ 320 MIL _ PARQUE B. ESPE-
RANÇA-A/T 250M²- 02 DORM.C/ 
A R M Á R I O S ( 0 1  S U I T E ) , W / C 
SOCIAL,SALA,COZ.C/ A/E,GAR. P/ 
VÁRIOS CARROS, EDÍCULA/C/ 02 
QUARTOS.(precisa reforma) 
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$ 450 MIL – Jd. Bela Vista –03 dorms, 
sendo 01 suite, sala 02 amb, churras, 
edícula c/ 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- 
Sobrado com 03 dorms,  01 suite, sala, 
coz, wc, a/s, churrasqueira, 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 (LAZ-
ERE 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.Ex-
celente acabamento.c/ A/E 
R$ 700 MIL _ JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE, LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DU-
PLO, MEZANINO, COZ. PLANEJADA, 
LAVANDERIA 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 al-
venaria, churrasq., aquecedor solar ....

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 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

CHACÁRAS:

R $ 3 5 0 M I L -  1 0 0 0 M ² -  O L H O 
D ’ A G U A - 0 3  D O R M . 0 1  W / C 
P I S C I N A  P A I S A G I S M O , 
FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CAR-
RO.
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 
Bel lo(sa l to)  A/T 2 .000m² A/C 
600m². 03 suites, sendo o1 c/ 
closet e hidro+ 02 dormitórios to-
dos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. 
com armários, piscina, churrasquei-
ra, 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 AR-
TESIANO- REPRESA- CASA- 300 PÉS 
DE FRUTÍFERAS(TROCA POR CASAS 
EM INDAIATUBA). 

SÍTIOS

CHÁCARA

Mais Expressão



Mais Expressão 05B

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00033 – Sala Comercial – Piso Superior 
– Centro – 46m² c/ banheiro R$ 900,00 + Iptu
SL00024 – SALÃO - Vila Brizola – Frente p/ 
Rua dos Indaás – AU: 60m² c/ 2 banheiros 
R$ 950,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão 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

CASA

CA00692 – Vila almeida - 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavand, quintal amplo - casa de esquina 
.R$ 900,00 + Iptu
CA00789 – Centro – ótima localização - 2 
dorm, sala, coz, wc social, lavabo, lavand, 
não possui garagem .R$ 900,00 + Iptu
CA00372 – Cidade Nova – 2 dorm, sala, 
copa, coz grande, wc, lavand, dorm e wc p/ 
empregada, garagem .R$ 1.500,00 + Iptu
CA00415 – Casa Bella – Cond. Fechado – 
Excelente área de lazer – 3dorm(sendo 1 
suite c/ armários), wc social c/ box e gabinete, 
sala 2 amb, lavabo, coz planej, churrasque-
ria, quintal, garagem 2 carros R$ 2.400,00 + 
Cond. + Iptu

APARTAMENTO

AP00366 – Jd. Santiago – Fonte de 
Trevi - Área de Lazer - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
garagem. R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00361 – Ed. Vi lagio D`Amore - 
3dorm(sendo 1 suite c/ box e gabinete), 
sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc social c/ 
box e gabinete), lavand, garagem, área 
de lazer completa R$ 1.250,00 + Cond. 
+ Iptu

AP00368 – Cidade Nova – Apto Novo – 
3dorm, sala, coz, wc, lavand, 2 vagas de 
garagem R$ 1.300,00 + Cond. + Iptu
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – 
Excelente localização – VARANDA GOUR-
MET - 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, 
wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 
1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00349 – Portal das Flores – área de laz-
der completa – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, garagemR$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – 
Excelente localização – VARANDA GOUR-
MET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, 
wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 
1.800,00 + Cond. + Iptu

VENDA

TERRENOS

TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial 
R$ 300.000,00
TR00412 – Jd. Belo Horizonte – Comercial, 
frente p/ Rua dos Indaiás - AT: 270m² R$ 
350.000,00 

SÍTIO

ST00005 – EXCELENTE SITIO, AT: 22.500m², 
BAIRRO VIDEIRA – Casa principal c/ 3D (sendo 
1 suite), wc social, lavabo, sala 2 amb, coz ameri-
cana, gar. coberta churr, canil, poço caipira, caixa 
d`água, casa de caseiro c/ 1 dorm, sala, coz, wc, 
lav., 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

CASAS COND. FECHADO

CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – 
ótimo acabamento - AT:150m² - AC: 162m² 
- 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 
lavabo, coz américa, lavand, garagem(Aceita 
Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 
240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ hidro e closet), 
sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, 
lavand, churrasq, forno de pizza, wc externo, 
garagem R$ 695.000,00

CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - 
AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 1 master 
c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ 
pé direito duplo, lavabo, cozinha, lavand, 
espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e 
wc externo, garagem(aceita financiamento) 
R$ 800.000,00

CASAS 

CA00873 – Jd. Morumbi - Casa Nova - 
Excelente Acabamento - 2dorm, sala, 
cozinha, wc social, lavand, garagem .R$ 
225.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 
108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, wc 
social, lavand, wc externo R$ 380.000,00
CA00559 – Jd. Belo Horizonte – AT: 150m² 
- AC: 130m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala, 
coz, wc social, lavand, garagem coberta 2 
carros R$ 390.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 
175m² - 2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, 
wc de empregada, edícula c/ sala, coz, 1 
suite, churrasq c/ forno de pizza, pia, canil, 
garagem vários carros .R$ 485.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² 
- AC: 210m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc so-
cial, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, 
escritório, lavand, quarto de despejo, churras-
queira e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² 
- 3 suites, sala 2 amb, lavabo, cozinha, área 
de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, 
garagem, aquecedor solar, portão eletrônico 
.R$ 689.000,00 
CA00573 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - 
AC: 180m² - 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 
2 amb, lavabo, coz americana, despensa, 
lavand, churrasq, garagem .R$ 580.000,00 

APARTAMENTO

AP00291 – Centro – Edificio c/ 2 eleva-
dores - AU: 70m² - 2dorm, sala 2 amb, wc, 
coz, lavand, 2 vagas de garagem, salão de 
festas .R$ 250.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área 
de Lazer e portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, 
lavand, garagem .R$ 370.000,00 



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$1.100,00 + COND. + IPTU. 

SALA COMERCIAL CENTRO – SL0155
20m² C/ WC. R$ 600 + 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

V. PIRES DA CUNHA – CA02197
02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA E VAGA P/ 02 AUTOS.
R$ 950,00

PAU PRETO – CA1674
02 DORM. (01 SUITE), SALA, COPZ, COINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL 
E 01 VAGA COBERTA.
R$ 1.200,00 + IPTU

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 II AP00478
APTO C/ 02 DORM (C/ARMARIOS EMBUTIDOS),SALA 02 AMB,COZINHA 
PLANEJADA C/ FOGÃO,WC,A/S E 01 VAGA
R$1050,00  + COND 160,00

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, CHUR-
RASQUEIRA 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

CIDADE JARDIM – CA02488
02 DORM., SALA, COZINHA PLANEJADA (02 AMB.), WC, LAVANDERIA, 
ÁREA DE LUZ, QUINTAL NOS FUNDOS, 02 VAGAS DE GARAGEM (01 
COBERTO) E PORTÃO ELETRÔNICO.
AT: 150m² / AC: 75m² 

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 DORMs. (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
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 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!!!

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

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

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 LA-
VANDERIA. 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

CIDADE NOVA II AP00478
APTO C/ 02 DORM (C/ARMARIOS EMBUTIDOS),SALA 02 
AMB,COZINHA PLANEJADA C/ FOGÃO,WC,A/S E 01 VAGA
R$1050,00  + COND 160,00

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
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, DEPÓSI-

TO E ESCRITORIO. RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 428
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. 

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,LAVANDERIA,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. ALICE – AP00582
02 DORM (01 SUITE), SALA, COINHA, WC, LAVANDERIA E 
01 VAGA COBERTA. AU: 62m² R$ 205.000,00

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.

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

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

APARTAMENTOS

AP00064 APARTAMENTO R$ 520.000,00- 
ACEITA PERMUTA
TORRE VIENA 3 dorms | 2 salas | 1 banheiro 
100,00 m² útil
AP00044 APARTAMENTO R$ 220.000,00
COND. AZALEIA 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

APARTAMENTOS 
DE 70M² COM 
3DORM 1 SUÍTE E  2 
VAGAS DE GARA-
GEM   E TAMBÉM 
63M² COM 3DORM 
1SUÍTE E 1 VAGA DE 
GARAGEM- ÁREA 
DE LAZER COMPLE-
TA ; PISCINA, SAU-
NA, SALA DE GI-
NASTICA , QUADRA 
POLIESPORTIVA. 
VALORES ABAIXO 
DO MERCADO.    

AP00082APARTAMENTO R$ 280.000,00 
PORTAL DAS FLORES 

3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 

75,97 m² útil

APARTAMENTO PÁTIO ANDALUZ R$ 

420.000,00 - ACEITA TERRENO OU CARRO

3 DORMS 1 SUÍTE 2 VAGAS COBER.

CASAS

CA00131 CASA R$ 330.000,00
JD. UMUARAMA 2 dorms | 1 suíte | 3 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 115,00 m² const. | 150,00 
m² útil
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
JD. 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. MONTREAL 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$2.000,00
PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 
84,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 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$ 6.000,00135,00 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. NAÇÕES UNIDAS 2 dorms | 1 vaga 
| 1 sala | 1 banheiro 60,00 m² útil
AP00067 APARTAMENTO R$ 1.700,00
PÁTIO ANDALUZ 2 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 2 salas | 1 banheiro 68,00 m² útil
AP00072 PARTAMENTO R$ 2.000,00
PATIO ANDALUZ 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
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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, lavan-
deria, 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, churras-
queira 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
Casa Vende
CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, escri-
tório, sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, lavanderia, 
churrasqueira,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, 
lav. com AE, piscina, churrasqueira com WC, despensa (casa 
totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m² R$ 900.000,00
CA0144 – Vista Verde – 3Ds (01 st.c/Closet), lavabo, sal 02 ambs., 
coz. americana, pisc. 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 dormitórios (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 privi-
legiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00

TE2379 – Chácaras Alvorada –1.000m² R$ 200.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000m² R$ 220.000 c/asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 415m² R$ 230.000,00
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 regularizado 
R$ 1.500.000,00. Aceita 40% em imóvel.

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, coz., lav. e piscina R$ 3.000,00 (Incluso IPTU e 
Cond.).

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e garagem R$ 1.500,00
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lav. e gar. R$ 2.200,00. 
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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. Próximo ao Banco Itaú

1/2 OFICIAL DE MARCENARIA (05 VAGAS) - 
SEGMENTO: Marcenaria
DESCRIÇÃO: Experiência na função. Conhecimento em máquinas de corte e 
lixadeiras. Aplicação de fita de borda.
HORÁRIO: Comercial
- AJUDANTE GERAL (M)
SEGMENTO: Logística
DESCRIÇÃO: Ensino fundamental completo. Experiência em serviços gerais. 
Residir em Indaiatuba.
HORÁRIO: Ter disponibilidade para trabalhar em turnos.
- AJUDANTE GERAL (M)
SEGMENTO: Indústria de Embalagens
DESCRIÇÃO: Ensino fundamental completo. Residir em Indaiatuba. Não é 
necessária experiência.
HORÁRIO: Comercial
- ANALISTA DE LOGÍSTICA (KEY USER - SAP)
SEGMENTO: Metalúrgica 
DESCRIÇÃO: Superior completo em TI ou Administração. Experiência como Key 
User do sistema SAP nos módulos WM e MM. Desejável cursos e treinamentos em 
SAP e Pacote Office. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
HORÁRIO: Comercial
- ANALISTA DE MATERIAIS
SEGMENTO: Metalúrgica 
DESCRIÇÃO: Superior completo (ou cursando) em Engenharia, Administração 
ou afins. Experiência na área de suprimentos. Inglês avançado/fluente. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
HORÁRIO: Comercial
- ASSISTENTE COMERCIAL
SEGMENTO: Indústria de suplementos nutricionais
DESCRIÇÃO: Ensino superior completo (ou cursando) em Administração ou 
afins. Conhecimento em controle e gerenciamento de vendas. Desejável noções 
em Logística.
HORÁRIO: Comercial
- ASSISTENTE COMERCIAL
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência com atendimento em clientes. 
CNH Categoria B. Conhecimento em Informática.
HORÁRIO: Comercial
- ATENDENTE DE BOMBONIERE
SEGMENTO: Cinematografia
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (ou cursando no período da manhã). 
Experiência em atendimento. 
HORÁRIO: Escala 6x1 (2º Turno)
- AUXILIAR DE COZINHA
SEGMENTO: Restaurante self-service
DESCRIÇÃO: Experiência em corte de alimentos, limpeza e afins.
HORÁRIO: Comercial
- AUXILIAR DE COZINHA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Experiência em corte de alimentos, limpeza e afins.
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
- AUXILIAR DE LIMPEZA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Experiência em limpeza. Disponibilidade para trabalhar aos 
finais de semana.
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
- AUXILIAR FINANCEIRO
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Desejável Ensino superior (em andamento) em Administração ou 
afins. Experiência em rotinas do Depto. Financeiro. Disponibilidade para horas extras.
HORÁRIO: Comercial
- AUDITOR DE QUALIDADE
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Curso técnico em Qualidade e Auditoria. Experiência na função. 
Conhecimento em Excel (planilhas e gráficos).
HORÁRIO: Comercial
- BALCONISTA
SEGMENTO: Gelateria e Café
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Disponibilidade para trabalhar aos finais 
de semana. Desejável experiência em atendimento (terá treinamento interno).
HORÁRIO: 2º Turno (Revezamento no fim de semana)
- CHEFE DE COZINHA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Desejável cursos na área de Gastronomia. 
Experiência na função. 
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
- COORDENADOR DE VENDAS
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Superior completo (ou cursando) em Administração ou afins. Co-
nhecimento em atividades de vendas e serviços técnicos. Experiência em liderança 
de equipe e visitas comerciais. Conhecimento em Excel e análise de mercado.
HORÁRIO: Comercial
- ELETRICISTA MONTADOR
SEGMENTO: Prestação de Serviços
DESCRIÇÃO: Curso técnico em Elétrica, Eletroeletrônica ou Mecatrônica. 
Experiência na função. Conhecimento em montagem de painéis e montagem 
de estrutura elétrica.
HORÁRIO: Comercial
- ELETROMECÂNICO
SEGMENTO: Prestação de Serviços
DESCRIÇÃO: Técnico em Eletrônica ou Elétrica. Experiência na função. Desejável 
conhecimento em ponte rolante.
HORÁRIO: Comercial
- ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO/COMERCIAL
SEGMENTO: Energia renovável
DESCRIÇÃO: Ensino superior (em andamento) em Administração ou afins. 
Noções de atendimento telefônico, contato com clientes e colaboradores. Residir 
em Valinhos ou região.
HORÁRIO: Comercial
- ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino superior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia de Produção, 
Mecânica ou Mecatrônica. Conhecimento em Excel e AutoCad. Inglês Interme-
diário ou avançado.
HORÁRIO: Comercial
- ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA (F/M)
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino superior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia de Produção, 
Mecânica ou Mecatrônica. Conhecimento em Logística. Inglês avançado/fluente.
HORÁRIO: Comercial
- ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (M)
SEGMENTO: Eletrônica
DESCRIÇÃO: Ensino superior (em andamento) em Logística. Inglês avançado. 

Conhecimento em pacote Office. Desejável noções de Almoxarifado.
HORÁRIO: Comercial
- ESTAGIÁRIO EM MECÂNICA
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino técnico em mecânica, mecatrônica, eletrônica ou elétrica.
HORÁRIO: Comercial
- FACILITADOR DE LOGÍSTICA 
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Superior completo (ou cursando) em Logística, Adm ou afins. Expe-
riência em liderança. Conhecimento em manuseio de Transpaleteiras, Empilhadeiras 
e Rebocadeiras. Conhecimento em SAP e rotinas de Almoxarifado.
HORÁRIO: Comercial
- FACILITADOR DE GARANTIA DA QUALIDADE
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Superior completo em Engenharia. Experiência em liderança de 
equipes. Amplos conhecimentos em Qualidade e ferramentas de gestão. Inglês 
intermediário/avançado. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
HORÁRIO: Comercial
- FERRAMENTEIRO
SEGMENTO: Ferramentaria (Construção de moldes plásticos)
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência em Construção de Moldes 
de plástico. 
HORÁRIO: Comercial
- GARÇOM/GARÇONETE
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência na função.
HORÁRIO: 2º Turno (Incluindo fim de semana)
- GESTOR DE DEPTO. PESSOAL
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Ensino superior completo em Administração ou afins. Ampla 
experiência em Depto. Pessoal e Legislação Trabalhista. Disponibilidade para horas 
extras. Residir em Indaiatuba.
HORÁRIO: Comercial
- INSPETOR DE QUALIDADE
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Desejável Superior completo (ou cursando) em Qualidade ou afins. 
Experiência em qualidade de processos. Conhecimento em inspeção de solda. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
HORÁRIO: Comercial
- LAMINADOR (10 VAGAS)
SEGMENTO: Marcenaria
DESCRIÇÃO: Desejável conhecimento em molde e laminação de peças de 
fibra de vidro.
HORÁRIO: Comercial
- MECÂNICO
SEGMENTO: Prestação de Serviços
DESCRIÇÃO: Ensino técnico completo em Mecânica. Experiência em reparação de 
equipamentos hidráulicos e pneumáticos. Residir em Piracicaba e região.
HORÁRIO: Comercial
- MESTRE DE OBRAS
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Experiência na função. Conhecimento em obras de grande porte. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para possíveis viagens.
HORÁRIO: Comercial
- MONTADOR
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (desejável curso técnico em mecânica). Sólida 
experiência em montagem mecânica de máquinas e equipamentos, realização de testes e 
inspeções. Conhecimento em mecânica geral, leitura e interpretação de desenho, metro-
logia, hidráulica e pneumática, lean manufacturing, TPM e operação de ponte rolante.
HORÁRIO: Comercial
- OPERADOR DE ESTOQUE
SEGMENTO: Vidros e acessórios
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência na função. Conhecimento em 
almoxarife e organização de materiais. 
HORÁRIO: Comercial
- OPERADOR LOGÍSTICO MULTIFUNCIONAL
SEGMENTO: Logística
DESCRIÇÃO: Desejável Ensino superior completo (ou cursando) em Logística. 
Habilitação em Empilhadeira. Experiência na função.
HORÁRIO: Ter disponibilidade para trabalhar em turnos.
- PINTOR INDUSTRIAL
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ens. médio completo. Desejável cursos em pintura. Exp. em pintura 
manual. Desejável experiência em liderança de equipe.
HORÁRIO: Comercial
- PLANEJADOR DE MATERIAIS
SEGMENTO: Metalúrgica 
DESCRIÇÃO: Superior completo (ou cursando) em Engenharia, Administração 
ou afins. Experiência em Suprimentos. Inglês avançado/fluente. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
HORÁRIO: Comercial
- RECEPCIONISTA BILINGÜE
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (Desejável superior completo ou cursando). 
Inglês avançado/fluente. Exp. em atendimento.
HORÁRIO: 2º Turno (Incluindo fim de semana)
- REPRESENTANTE COMERCIAL
SEGMENTO: Estamparia
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência na área comercial do setor de 
Estamparia. Conhecimento em prensa, estampos, matéria prima, custos e orçamentos.
HORÁRIO: Comercial
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Técnico completo em mecânica, mecatrônica, elétrica ou eletrônica. 
Experiência na função. CNH Categoria A/B. Disponibilidade para viagens.
HORÁRIO: Comercial
- TÉCNICO ELETRÔNICO EXTERNO
SEGMENTO: Eletrônica
DESCRIÇÃO: Técnico em Eletrônica ou afins. Experiência em reparos de 
equipamento de áudio e vídeo, análise de esquemas elétricos/eletrônicos. Dispo-
nibilidade para viagens.
HORÁRIO: Comercial
- VENDEDOR(A)
SEGMENTO: Agência de turismo
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Bons conhecimentos em Geografia. Experi-
ência em atendimento, na realização de vendas.
HORÁRIO: Comercial
- VENDEDOR(A) TÉCNICO
SEGMENTO: Prestação de serviços
DESCRIÇÃO: Ensino técnico em mecânica. Conhecimento em hidráulica e pneu-
mática. Bons conhecimentos em vendas.
HORÁRIO: Comercial
- SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
SEGMENTO: Logística
DESCRIÇÃO: Ensino superior completo (ou cursando) em Logística e afins. 
Conhecimento em Pacote Office. Habilitado em Empilhadeira. Experiência na área 
de Expedição e Armazém.
HORÁRIO: Ter disponibilidade para trabalhar em turnos.
- SUPERVISOR DE PCP
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Experiência na função e liderança. Conhecimento em cálculo de 
áreas, volumes ou mecânica. Conhecimento em Interpretação de desenhos detalhados. 
Conhec. básico em Informática (Word e Excel).
HORÁRIO: Comercial
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AJUDANTE DE MOTORISTA (318): Ensino 
Fundamental completo. Desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
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 DA QUALIDADE (307): Formação 
superior na área de Qualidade e/ou Eng. Produ-
ção. Experiência na área da qualidade de produ-
to e produção, preferencialmente em produtos 
plásticos. Possuir inglês em nível avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA LOGISTICO DE VENDAS (299): 
Formação superior completa. Experiência em 
gestão de freteiros e transportadoras. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE PCP (289): Desejável cursan-
do superior em Logística ou áreas afins. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (275): Ensino 
Médio completo. Experiência em inspeção de 
peças no final do processo produtivo. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE TÉCNICO (317): Ensino Médio 
completo. Possuir curso/conhecimento em elé-
trica/mecânica. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (249): Ensino 
Médio completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (308): Ensino 
Médio completo. Experiência na área de produ-
ção ou logística. Possuir curso de empilhadeira. 
Noções em informática. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AUXILIAR DE MATERIAIS (298): Cursando 
superior. Experiência em emissão de notas 
fiscais e controle de materiais. Residir em In-
daiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (305): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO (55): Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
CHEFE DE SERVIÇOS AO CLIENTE (227): 
Ensino Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (180): Formação superior em 
Administração, Comércio Exterior ou áreas afins. 
Experiência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
CONSULTOR TÉCNICO (297): Formação supe-
rior completa. Experiência na área de vendas. 
Residir em Indaiatuba, Campinas ou Salto.
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 (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.
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 DE QUALIDADE (313): Ensino 
Médio completo. Experiência em inspeção de 
peças e/ou curso de inspeção de qualidade. 
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). Conhe-
cimento em Leitura e Interpretação de Desenho 
Técnico Mecânico, Interpretação de GD&T, Fer-
ramentas 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. Experiência 
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. 
MÉDICO DO TRABALHO (319): Formação 
superior em medicina. Experiência em medicina 
do trabalho. Residir na região de Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO (316): Ensino 
Médio completo. Experiência com caminhão 
toco. Possuir CNH D. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (301): Ensino 
médio completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA (161): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE LASER: 
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 forma-
ção Técnica em Química ou afins. Experiência 
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 (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.
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO (278): Formação 
Técnica em Mecânica ou Elétrica. Experiência 
na função. Possuir NR10. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
(294): Desejável formação superior em Meio 
Ambiente. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR EXTERNO (A) (230): Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Possuir condu-
ção 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.
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (Fem / 
Masc) - Para trabalhar em restaurante indus-
trial. Disponibilidade de horários, Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA – Possuir experiência 
na função, residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
AJUDANTE GERAL DE PRODUÇAO – Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horários. 
Ensino médio completo.
AUXILIAR DE MECANICO DE REFRIGERACAO 
– Possuir conhecimentos em manutenção de ar 
condicionado. Residir em Indaiatuba ou região.
BALCONISTA – Residir em Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários (Para trabalhar aos finais de 
semana). Possuir experiência em atendimento 
ao publico desejável em padaria. Para trabalhar 
em Loja de conveniência.
AJUDANTE – Para trabalhar na área de cons-
trução civil. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE MARCENEIRO – Possuir 
experiência na função, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇAO – Possuir dispo-
nibilidade de horários, ensino médio completo 
e experiência em produção com registro em 
carteira. Residir em Indaiatuba.
BABÁ – Possuir experiência e carta de refe-
rencia, residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
COZINHEIRA – Residir em Indaiatuba, dispo-
nibilidade de horários, experiência na função.
CALDEIREIRO - Possuir experiência na função 
comprovada em carteira. Residir em Indaiatuba 
ou proximidades.
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. Disponi-
bilidade de horários.
MAÇARIQUEIRO – Possuir experiência em 
maçarico ou tartaruga, residir em Indaiatuba 
ou região.
MECANICO DE REFRIGERACAO - Ensino Mé-
dio. Residir em Indaiatuba ou região.Experiência 
em manutenção de ar condicionado Split, com 
habilitação e veiculo próprio. 
NUTRICIONISTA – Possuir experiência na 
função, conhecimento em planilha de custos, 
elaboração de cardápios, controle de tempe-
ratura,  controle de  estoque e organização da 
estocagem. De preferência residir na região de 
Salto, Itu , Indaiatuba.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
– Residir em Indaiatuba. Possuir disponibilidade 
de horários. Possuir curso de metrologia, leitura 
interpretação de desenho mecânico ou mecânico 
de usinagem. Com ou sem experiência.
OPERADOR DE FORNO – Possuir curso 
Técnico na área industrial. Experiência como 
operador de maquinas. Disponibilidade 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. 
RECEPCIONISTA – (Para cadastro) - Possuir 
experiência na função. Para trabalhar em 
recepção de hospital. Possuir disponibilidade 
total de horários. Ensino médio completo e 
conhecimentos em informática.
TECNICO EM TI / TELECOM – Possuir co-
nhecimento em Cabling (rede estruturada e 
convencional), conhecimento em instalação e 
manutenção de linhas telefônicas e instalação, 
programação e manutenção de rede Wi-fi. Re-
sidir em Indaiatuba, disponibilidade de horários.
TECNICO ELETRONICO EM INJETORAS – 
Residir em Indaiatuba ou região, possuir curso 
técnico, experiência na função em Injeção de 
plásticos. Para trabalhar em empresa de 
Monte Mor.
VENDEDOR (A) – Possuir experiência em 
vendas de veículos. Para trabalhar em conces-
sionária, residir em Indaiatuba, disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial, ensino 
médio completo, conhecimentos em informática.
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Residir em Indaiatuba ou Região.
DESENHISTA MECÂNICO (6528): Ambos os Sexos. Ensino Médio 
Completo ou Cursando Superior em Engenharia de Produção, cursos de 
leitura e interpretação de desenho, usinagem, auto CAD, Solidworks. Possuir 
condução própria e disponibilidade de horários. Residir em Indaiatuba.
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, conheci-
mento 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.
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, disponibilidade 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 Fundamental. 
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 Com-
pleto, 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 Indaiatuba, Campinas e São 
Paulo, disponibilidade de horários. 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 manu-
seio de aço, conhecimento com serralheria, modelagem de aço, polimento 
de metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR E PROGRAMADOR DE CENTRO DE USINAGEM 
(6631): Masc. Ensino Médio. Vivência na função e cursos na área. Possuir 
condução própria. 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 Fundamental 
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.
PINTOR INDUSTRIAL (6632): Masc. Ensino Médio. Vivência na 
função. Conhecimento em pintura epóxi. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os Sexos. Ensino Fun-
damental. Vivência na função, conh. 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 Mecânico, Automação Industrial, 
Mecânica de Usinagem Convencional. 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, conh. em Silk Screen e confecção de telas. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE MONTAGEM (6480): Masc. Ensino Técnico Com-
pleto em Mecânica, disponibilidade de horários, conhecimentos em infor-
mática (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. Vivencia 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 medição, leitura e interpretação de 
desenho, informática, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na função. Conhe-
cimento em torno universal pequeno e médio e fresa universal. Residir 
em Indaiatuba ou Região.
TORNEIRO MECÂNICO (6597): Masc. Ensino Médio, vivência na 
função, conhecimentos em instrumentos de medição. Residir em Indaiatuba.
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. Conhecimentos 
na função. Disponibilidade de horários. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fundamental, Não é neces-
sária 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 neces-
sário 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 Acessórias 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 Office), desejável 
conhecimento em sistema integrado. Disponibilidade para trabalhar aos 
sábados. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE VENDAS (6471): Fem. Ensino Médio Completo 
ou Superior Cursando. Vivência na área de Vendas em indústria, possuir 
condução própria. 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. Superior 
cursando ou completo. Conhecimento com sistema integrado, conciliação, 
extratos, boletos, internet Bank, controle de vencimentos, 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, conhe-
cimento em sistema ERP. 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 ADMINISTRATIVO (6630): Fem. Ensino Médio Completo. 
Conhecimentos básicos em informática e disponibilidade para serviços 
externos. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6476): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Vivencia no setor de almoxarifado e conhecimento em sistema SAP. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE LIMPEZA (6622): Fem. Ensino Fundamental. Vivência 
na função, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (6589): Masc. Ensino Fundamental. 
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 PRODUÇÃO (6629): Ambos os sexos. Ensino Fundamental. 
Vivência na área de produção, noções da área de qualidade, conhecimento 
com inspeção de peças, normas técnicas de qualidade. 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 superior 
cursando vivência na função, conhecimento em microinformática 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. Vivencia na 
área industrial, assegurar abastecimentos de matéria prima, insumos, produtos 
e equipamentos e serviços. Conhecimento em ERP e inglês intermediário. 
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ALMOXARIFE: Ensino médio completo, 
conhecimento na área, curso de Operador de 
Empilhadeira, residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino médio 
completo, habilidade em informática, facilida-
de com atendimento ao público, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE ARMAZÉM: Ensino superior, 
experiência na função, residir em Indiatuba.
AUXILIAR DE COMPRAS: Experiência na 
área, residir em Indaiatuba, ensino médio 
completo.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Ensino médio 
completo, experiência em recebimento e 
envio de mercadoria, possuir CNH e residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES: Ensino médio 
completo, habilitação categoria B, habilidade 
em informática, disponibilidade para trabalhos 
externos em cidades próximas, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino fundamental 
completo, experiência na função, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE OPERAÇÕES: Ensino funda-
mental completo, disponibilidade para carregar 
peso e inicio imediato, 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;
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, 
habilidade em atendimento ao público, residir 
em Indaiatuba.
MONTADOR PNEUMÁTICO: Ensino médio 
completo, conhecimento em elétrica, curso 
NR10, disponibilidade de horário.
OPERADOR/PROGRAMADOR DE CNC: 
Ensino médio completo, curso na área, expe-
riência na função, residir em Indaiatuba.
PASSADEIRA: Ensino médio completo, expe-
riência na área e atendimento ao publico, 2ª a 
Sábado, residir em Indaiatuba.
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau com-
pleto, experiência em operação de máquinas 
injetoras de plásticos e em troca de moldes. 
Desejável técnico em plástico e vivência em 
comando de pessoas. Informática básica.
PROGRAMADOR CNC CADCAM: Ensino 
médio completo, cursos na área, experiência 
na função, residir em Indaiatuba.
PROJETISTA MECÂNICO: Residir em In-
daiatuba ou Elias Fausto, conhecimento em 
ponte rolante.
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, 
experiência na função, conhecimento em 
informática, residir em Indaiatuba.
VENDEDOR: Ensino médio completo, com 
experiência na área, conhecimento em dese-
nho 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 
cursando. Conhecimento de instrumentos 
de medição, montagem e ajuste mecânico, 
trigonometria. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTABIL FISCAL 
Superior completo ou cursando ciências 
contábeis. Experiência na área contábil fiscal 
(Conciliação 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 CONTABIL 
Formação em ciências contábeis com CRC ati-
vo. Desejável ter experiência em contabilidade 
gerencial, conhecimento em impostos direitos 
IRPJ / CSLL/ DIPJ. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE COMPRAS 
Ensino superior, conhecimentos em rotinas de 
compras, inglês avançado.
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE COMERCIAL 
Superior completo ou cursando, noções em 
atendimento comercial à montadoras, elabo-
ração de propostas, conhecimento em ISO TS.
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE COMERCIAL 
Superior em administração, tecnólogo ou en-
genharia. 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 DE DESENVOLVIMENTO DA ARTE 
Ensino médio completo, conhecimento em 
Adobe Illustrator e CorelDraw. Desejável leitura 
e Interpretação de desenho. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Experiência na função sondagem adulto e 
infantil, acesso venoso. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE LIMPEZA 
Ensino fundamental completo. Conhecimento 
na área de limpeza. 
Local de atuação: Itu
CONSULTOR DE NEGÓCIOS 
Desejável superior vivencia na área comercial. 
Local de atuação: Itu e região
DESENHISTA 
Desejável superior ou técnico. Experiência 
em 3D. 
Local de atuação: Itu

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

ENGENHEIRO MÊCANICO  
Superior completo, conhecimentos em má-
quinas 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 cursan-
do, 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 rastrea-
mento. Curso MOPP.  CNH: E. 
Local de atuação: Salto
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM  
Ensino médio completo, curso técnico. Conheci-
mento em programação de CNC, interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos de medi-
ção, 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 empilhadeira, 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
RETIFICADOR (RETÍFICA CILINDRICA)
Ensino médio completo, curso técnico. Co-
nhecimentos em leitura e interpretação de 
desenho mecânico,  instrumentos de medição,  
preparação para diferentes tipos de operação 
na retífica cilíndrica. Experiência com usinagem 
de precisão. 
Local de atuação: Itu
RECUPERADOR DE CRÉDITO
Ensino médio completo, boa digitação e co-
municação.
Local de atuação: Itu
SUPERVISOR DE LOGISTICA 
Conhecimento  de custos logísticos, vivência 
em gestão de tráfego. 
Disponibilidade de horário. 
Local de atuação: Salto
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
Ensino técnico em elétrica, eletrônica ou 
mecatrônica. Conhecimento em pneumática, 
mecânica e CLP.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS  
Ensino médio completo, curso técnico. Conhe-
cimentos em máquinas operatrizes mecânica, 
elétrica, 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, 
instrumentos de medição, preparação de fer-
ramentas 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 
cliente, disponibilidade para viagens. Inglês 
nível intermediário. 
Local de atuação: Itu
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AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, irá 
trabalhar em serviços gerais e fundição, vagas 
efetivas para empresa metalúrgica em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, irá 
trabalhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino funda-
mental 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 com-
pleto, experiência com contas a pagar e receber, 
desejável conhecimento com sistema integrado 
SAP ou similar.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio com-
pleto, experiência com contas a receber, planilhas 
Excel, Word e sistema integrado SAP.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio 
completo, experiência com contas a receber e 
planilhas Excel.
ASSISTENTE DE COMPRAS -  Superior completo 
ou cursando,experiência com compras de insumos 
e matéria prima, negociação, lançamento de NFs, 
domínio em Excel
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, expe-
riência 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 sis-
tema integrado, sólidos conhecimentos em Excel, 
desejável inglês intermediário.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável ter 
trabalhado em empresa, desejável possuir con-
dução própria.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental 
completo, possuir disponibilidade de horário, 
desejável residir em Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de documen-
tos, possuir curso de informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino médio 
completo, experiência com serviços bancários, 
organização e separação de documentos, atendi-
mento telefônico, possuir CNH.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVENTARIO - En-
sino médio, experiência com inventario, planilhas 
Excel, disponibilidade para trabalhar no horário 
das 00:00 hrs as 09:00 hrs.
AUXILIAR ADM. DE VENDAS - Ensino médio 
completo, experiência na área de vendas, matemá-
tica financeira e informática, possuir disponibilidade 
para viagens, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico ou automobilística.
ANALISTA FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência 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 
empresa ramo metalúrgico e com conhecimento no 
sistema SAP, possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL - Superior completo 
ou cursando, experiência na área de vendas inter-
nas, conhecimento com sistema integrado, desejá-
vel ter trabalhado em empresa ramo metalúrgico.
ASSISTENTE DE FATURAMENTO -  Experiência 
na função, desejável ter trabalhado em empresa 
metalúrgica.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino médio, 
experiência com recebimento fiscal, desejável 
conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior completo 
ou cursando,possuir boa comunicação e facilidade 
no relacionamento com clientes e pessoas, atendi-
mento 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 
disponibilidade de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, ex-
periência na função, desejável experiência com 
o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica ou 
Tecnólogo, experiência na função, bons conheci-
mentos 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, experi-
ência na função, vaga para empresa multinacional.
ELETRICISTA ELETRONICO - Formação Técnica 
em Mecatrônica ou afins, experiência em automa-
ção, disponibilidade para trabalhar no primeiro ou 
segundo turno.
EMPILHADERISTA – Ensino médio, experiência 
na função, curso de empilhadeira e possuir dispo-
nibilidade de horário.
EMPILHADERISTA  -  Ensino fundamental, expe-
riência 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.
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, refei-
tórios, pátios, distribuição de café, desejável ter 
trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE- Ensino médio, 
conhecimento em mecânica de autos, inspeção 
do produto final, desejável conhecimento com ins-
peção 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 torquime-
tro, medidor interno e blocos padrões.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino funda-
mental completo, experiência com manutenção 
corretiva e preventiva em maquinas, equipamen-
tos, ponte rolante, pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajusta-
gem mecânica.
MOTORISTA - Ensino médio, possuir CNH D e 
conhecimento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL ( 
12 vagas )- Ensino médio completo, experiência 
com serviços administrativos de armazém, siste-
ma WMS (qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino mé-
dio completo, 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 máqui-
nas, conhecimento em medições de paquímetro, 
micrometro, relógio comparador, leitura e inter-
pretação de desenho, processo de fabricação, 
máquinas operatrizes como fresa e retificas, 
possuir disponibilidade de horário, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS - Ensino médio, 
experiência com paquímetro, instrumentos de 
medição, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico, residir em Salto.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE – Ensino fun-
damental, 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 
completo, 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, experiên-
cia 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 me-
trologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, 
Lean  Manufacturing, 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 
expedição, logística, informática e possuir dispo-
nibilidade de horário.
TÉCNICO ELETROTECNICO - Ensino técnico, 
experiência na função.

Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  na  Rua Pedro Gonçalves, 845 – Centro – 
Indaiatuba/SP TELEFONE: (19) 3816 7975 | 4105 3462 | 9 8129 0173 

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br - REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO 0302.

COMPARECER OU ENVIAR CV 
PARA EJ RECURSOS HUMANOS 

OU CADASTRE-SE EM NOSSO 
SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

 Rua 7 de Setembro, 294  - Centro - Indaiatuba - 
SP - Fone: 19 3875-3052 

 cadastre-se em nosso site: www.ejrh.com.br.

AJUDANTE 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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Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre loja sala 2 em cima da Drogaria 
Dom Bosco  - Indaiatuba-SP   - 

Fone: (19) 3801-4029  
atendimentoindaia@workcell.com.br

AJUDANTE DE LABORATÓRIO:Para 
atuar em Laboratório de Analises Clini-
cas no setor de coletas, possuir COREN.
ANALISTA DE CUSTOS JR: Esco-
laridade Nível superior cursando ou 
completo, experiência em apuração 
de resultados por receita, custos e 
despesas. Conhecimento em cálculos 
de impostos.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Experiên-
cia em linha de montagem de produtos. 
Auxiliar no processo de montagem das 
peças. Manusear parafusadeira para 
montagem de peças.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Ensino mé-
dio completo com experiência na área 
de depósito de supermercado.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL: Para trabalhar com pequenas 
reformas.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO: 
receber e liberar materiais, conferência 
quantitativa e visual de lotes recebidos, 
armazenamento de peças, registros de 
entrada e saída de mercadorias, regis-
tros de processo e outros pertinentes, 
organização e limpeza do setor.
ALMOXARIFADO:Conhecimento em 
toda rotina de almoxarifado.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
Superior cursando administração e ou 
logística. Conhecimento cadastro de 
produtos e acompanhamento de entrega 
de pedidos. Nível intermediário Excel e 
Microsiga Protheus.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
Planejar, organizar, controlar e executar 
as atividades das áreas administrativa 
Logistica e Vendas. Inglês avançado e 
Espanhol Avançado
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: Contro-
lar 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.
AUXILIAR DE COZINHA: Para auxiliar 
a cozinheira no preparo de refeições.
AUXILIAR FISCAL/FATURAMENTO: 
Experiência com Lançamento
de notas fiscais; Faturamento ;CFOP; 
Impostos; ClassificaçãoFiscal; XML; 
Acompanhamento dos Livros Fiscais; 
Noções de Rotina do Almoxarifado .

BIOMÉDICO,FARMACEUTICO OU 
BIOLOGO: Com experiência em Labo-
ratório de Analises Clinicas.
CAMAREIRA: Para atuar em hotel na 
arrumação de quartos.Disponibilidade 
de horários.        
COZINHEIRA(O):  Flexibilidade 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 .
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: 
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 experiên-
cia 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: For-
mação técnica completa, experiência 
mínima de 1 ano na função.  Possuir 
curso NR10.  
VAGAS PARA SUPERMERCADO: 
Repositor, balconista,açougueiro, líder 
de lanchonete 
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CLASSIFICADOS

Bom para Investimento - 
sobrado com duas casas + 
um salão comercial, ótima 
localização. Vende -se ou 
troca, aceita casa de menor 
valor em Indaiatuba ou Salto 
F. 99145-3229
Casa no Jd. Monte Ver-
de com área de 125m² R$ 
310.000,00 F. 99801-4860
Casas para financiamento - 
ótimos preços venham confe-
rir 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 - sobra-
do c/ 03 D., sendo 01 suíte 
com closet, sala, coz., área de 
serviço e garag. p/ 02 carros. 
R$ 440.000,00 Ricardo F. 
7817-7946
Cond. Green Village - so-
brado, 1 suíte + 2 D., armário 
closet, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita permu-
ta F. (19) 7828-0418  / ID 
114*97307
Cond. Green Village com 
03 D., sendo 01 suíte com 
closet, sala, coz., área de 
serviço e garag. p/ 02 carros. 
R$ 440.000,00 Ricardo F. 
7817-7946
Cond. Moradas de Itaici 
com 02 D., sala, coz., área 
de serviço 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 condiciona-
do. R$ 450.000,00 Allyne F. 
9-9142-3026
Cond. Villagio Di Itaici - 
R$ 530.000,00 com área de 
160m² F. (19)99801-4860
Imóvel residencial – 4 alu-
guéis , excelente para in-
vestimento R$ 165.000,00 
F. 3016-1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Jd. do Sol - Área de 135m² 
R$ 280.000,00 F. (19)99801-
4860

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 con-
dic., Closet, banheira com 
cromoterapia, banheiro com 
2 pias e 2 chuveiros + 2 quar-
tos 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, micro-ondas, 
máq. de lavar louça + lavand. 
planej. e com máq. de lavar 
roupas. No Quintal: Todo com 
projeto paisagístico e ilumina-
ção + deck de madeira + per-
golado + varanda com móveis 
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 das Maritacas - 
Terrenos de 210m2 por R$ 
580,00/m², R$ 121.800,00 
a vista ou parcelado por 
longo prazo. Aproveite, an-
tes 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 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. 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
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 –   rua 10 c/ 04 
cômodos c/gar +01 com. e 
wc nos fundos falta acaba-
mentos. 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 68 02 D., sala, 
coz, WC, lavand, mezanino 
nos fundos. R$ 140.000,00 
F. 3017-0455/ 99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 cô-
modos precisando peque-
nas reformas.apenas: R$ 
145.000,00. 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 
revestido em piso cerâmico 
R$ 190.000,00 toda docu-
mentada para financiamento. 
Ta esperando o que? F. 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol - imóvel comercial 
próximo a Av. Ário Barnabé e 
bancos 390m² de área cons-
truída, sendo 02 pav. resi-
denciais e salão comercial no 
térreo, apenas R$700.000,00 
F. 3017-0455 / 99762-7997.

Jd Regente - sobrado em 
construção com 04 D., sen-
do 02 suítes, sala de estar/
jantar, coz., área de ser-
viço 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. 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. 
empregada, 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

M. do Sol – rua 24 casa es-
petacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo no 
pavimento superior: 05 D. 
sendo 02 suítes e 01 más-
ter, sacada com frente para 
piscina c/ cascata artificial 
aquecimento a gás nos D., 
área de churrasco completa, 
garag. para 04 carros. R$ 
400.000,00. Aceita imóvel 
de menor valor, carro, estu-
da  parcelamento. F. 3017-
0455 / 99762-7997.
Nair Maria -  Sal to SP - 
02  cômodos  e  WC em 
lote de 180m² apenas R$ 
102.000,00.  Qui tado.  F. 
3017-0455/ 99762-7997
OPORTUNIDADE  -  Jd. 
Morada do Sol , ant. Rua 
59, - CA02481 - 2 imóveis 
,terreno de 250 M², casa 1. 
02 D., sala, 02 WC, coz., la-
vand. e amplo quintal. Casa 
2 , 01 D.,WC,coz. e lavand. 
R$ 280.000,00 F. 3875-2215
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 Para-
diso com lotes de 250m² 
o u  m a i s . F . 9 9 7 5 1 9 9 2 1 
/38750469 creci 65362.
Vendo casa em construção 
- com 03 D. sendo 01 suíte 
e garag. p/ 02 carros na Vila 
Lopes 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 Dormi-
tório, sala, 1 área de luz, 
podendo fazer outro dorm., 
wc com box, coz., lavand., 
AT 125m². Toda com piso 
frio. Valor negociavel, acei-
ta proposta e permuta F. 
3392-5475
Vila Florença (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 Dormi-
tórios (1 suíte) R$ 280 mil. 
Aceita-se f inanciamento, 
estuda-se imóvel de menor 
valor F. 19-997519921 / 
38750469.

Alugo - Casa de 5 como-
dos, grandes, c/ garag. p/ 2 
carros e 2 banheiros, Jardim 
Esplanada em Salto, proximo 
a Toyota.R$900,00. F: 3935-
8924/ 9 8239-9046 c/ Antonio.
Centro – SO0301 – 150 m² - 
Comercial - Piso sup.: 02 salas 
amplas, sendo 01 c/ sacada, 
bhº social. Piso inf.: recepção, 
bhº social, 04 salas, coz., AS, 
edícula c/ 01 sala e bhº social, 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
2.300,00 + IPTU F. 3392-0333
Jd. Carlos Aldrovandi. - 02 
D. R$ 850,00 Allyne (19) 
9-9142-3026.
Jd. Colonial - 3 D.(sendo 1 suí-
te), sala, coz, wc, lavand, garag. 
R$ 1.300,00 F.19 99244-8398

Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 dormitórios 
sendo 01 suíte c/ closet, 
bhº. social, lavabo, sala 02 
amb. c/ sacada, escritório c/ 
armários, coz. planej., área 
de serviço, churrasq. quintal, 
02 vagas garag. R$ 2.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
P q .  S ã o  L o u r e n ç o  – 
CA0393 – 150 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte, bhº. social, 
sala 02 amb., coz. planej., 
AS planej., churrasq., quin-
tal ,  02 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-
0333
Res. Jd. Valença – SO0337 
– 116 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, bhº. so-
cial, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, espaço gourmet 
c/  churrasqueira,  desp., 
quintal, 02 vagas garagem 
R$ 2.500,00 + Cond. + 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. solar, quin-
tal, área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Res. Maria Bonita – SO0271 
– 101 m² - 03 D., sendo 01 suí-
te, bhº social, lavabo, sala 02 
amb., coz., AS, quintal, área 
de lazer, 02 vagas garag. R$ 
1.600,00 + 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
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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. 
empregada, AS, edícula, chur-
rasq., quintal, 04 vaga garag. R$ 
3.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Vl. Rubens – CA0394 – 190 
m² - 3D., sendo 1 suíte, sala, bhº 
social, coz., AS, 3 vagas gar. R$ 
1.200,00 + IPTU F. 3392-0333
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

Apartamento - na planta 2 e 
3 D., com pequena entrada 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 
Bandeira F. 3016- 1355/99752-
2170/99294-5541
Apto Guarujá – Enseada - 02 
D.(01 st), sala, coz., lavand. , 
churrasq. na varanda, 02 va-
gas de garag., piscina aquec. 
churrasq. R$ 430.000,00. F. 
99887-7771   

Edifício Grandville - com 3 
D., sala, coz. e banheiro, 2 
vagas de garag., Área de 70m² 
com área de lazer completa 
R$270.000,00- Aceita finan-
c.F. 7808-3727 / 89*22754
Edifício Tuiuti - 02 D.(01 ST), 
sala, coz., WC e lavand., 01 
vaga de garag. R$ 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 

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

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 ambientes, 
cozinha planejada, AS, quin-
tal, 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. planej., AS, 
churrasq., área de lazer, 02 
vagas garag. R$ 3.350,00 + 
Cond. + 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, 
próximo a R$ 3.300,00. Ally-
ne 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

Apto Pátio Andaluz (Con-
gesa) -  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 Pátio Andaluz  R$ 
420.000,00 - Aceita terre-
no ou carro 3 D. 1 suíte 2 
vagas cobert. F. 7803-8201 
/80*10598
Apto Res. Grand Ville (Ma-
sotti)  -  2º andar,  d ireto 
com o proprietário, 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.  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
Ed. Guarapary - AP0423 
- 65 m² - 02 D., bhº social, 
sala, coz. planej., AS., 01 
vaga garag. R$ 245.000,00 
F. 3392.0333
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.

Res. Nuova Cittá - AP0378 - 65 
m² - 2D. sendo 1 suíte, bhº social, 
sala 2 amb. c/ varanda gourmet 
c/ churr., coz. c/ armário planej., 
AS, área de lazer, 1 vaga gar. 
R$ 1.200 + IPTU F. 3392-0333
Res. Victória – AP0323 – 88 m² 
- 3D. sendo 1 suíte, bhº social, 
sala 2 amb., coz., AS, área de 
lazer, 1 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
Res. Villagio D’Amore - 
AP0419 - 95 m² - 03 D., sendo 
1 suíte (dorm. c/ armários), sala, 
sacada, bhº social, coz. planej., 
AS, 2 vagas gar. 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/ gabinete, 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
Aluga - Sala piso superior 
- cidade nova I - 85 m² - R$ 
1.500,00 F. 3329 7253 
Aluga - Salão comercial Av. 
Presidente Kennedy, 150 m² 
- R$ 6.000,00 F. 98372 0000
Aluga- Salão Amarelo - Rua 
15 de Novembro Nº 428. Ótima 
localização no Centro da cida-
de c/ 02 WC, lavand. depósito 
e escritório. 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 em 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 
localidade.F. 3016- 1355 / 
99752-2170 / 99294-5541
Vendo - loja loja na Morada do 
Sol R$ 12 mil, na rua principal 
do ônibus F. 99182-6759 / 
99332-6181
Vendo - Pizzaria no Pq. Eco-
lógico, excelente clientela, 
cozinha completa 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. Maria 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 – aceita 
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 arte-
siano. 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, diversas 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
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

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
Edifício Pictor - 2 D., suíte , 1 
vaga de garag. R$ 1.500,00 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
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 condomínio 
F. (19)7803-8201 /80*10598
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CLASSIFICADOS
Resid. Terras de Itaici - 
CH0055 - 1200 m² - 03 D. 
sendo 02 st. (01 máster c/ hi-
dro.), 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
Sít io 2 Alqueires  -  R$ 
500.000,00 F. 99173-9843 / 
122*20480

Jardim Florença - 160m² R$ 
95.000,00 F. 9.9887-7771
Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² e 
420m² R$ 1.100,00 F. (19) 
9.9887-7771
Jardim Regente - 04 lo-
tes 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
Jd. Colibris  - 150m² R$ 
110.000,00 aceita f inan-
ciamento. F. 3017-0455/ 
99762-7997 
Jd. dos Colibris - 150m² 
-  ó t i m a  t o p o g r a f i a  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
J d .  L a g u n a  -  1 5 0 ² 
R$70.000,00 F. 3017-0455/ 
99762-7997
J d .  L a g u n a  - 1 5 0 ² 
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
Nai r  Mar ia  -  Sa l t o  SP 
-180m² R$90.000,00 aceita 
f inanciamento.  F.  3017-
0455/ 99762-7997
Portal do Sol  - 150m² R$ 
110.000,00 – quitado. (opor-
tunidade) F. 3017-0455/ 
99762-7997
T e r r a  e m  I n d a i a t u b a 
- 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 Fone. 
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

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
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 - Chácara de 5000m² 
no Videiras R$ 550.000,00 
excelente oportunidade F. 
981367331 CRECI 74092

Vendo - área em Indaiatuba 
de 10 alqueires R$ 106,00 
o m²  na beira da rodovia  
F. 991187850 / 996727947  
CRECI 74092
Vendo - sitio de 4 alqueires R$ 
60,00 o m² na beira da rodovia 
em Indaiatuba F. 991187850 
/ 996727947  CRECI 74092

Área Dentro de Elias Fausto 
- 48.000 m² R$ 30,00m² F. 
99887-7771
Área Elias Fausto/Monte 
Mor - 280.000 m² com 500 
metros de frente para rodovia 
R$ 25,00 metro quadrado. 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.
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$255.000,00 
F .  99406-1174  /  7803-
3985/100*48002
Cond. Bréscia - 2 lotes com 
área de 200m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Colibris - 4 lotes com 
área de 150m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Jardins dos Impérios 
- 10 lotes com área de 150m² 
F. (19)7803-8201 /80*10598
Cond. Vista Verde - 175m² 
excelente localização, boa 
topografia, rua da mata nativa 
e área de lazer. Em valoriza-
ção direto c/ o proprietário R$ 
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 localiza-
ção e topografia de R$170mil 
por R$ 149mil cada, somente 
à vista. F. 19-997519921 
/38750469.

Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F.  99887-7771
Terreno no Carlos Andro-
vandi - área 10x25m² R$ 
130.000,00 F. 99173-9843
Terrenos no Portal de Itai-
ci - Com 425m² por R$ 310 
mil, com 406 m² por R$ 280 
mil e com 357m² por R$ 275 
mil. F. 997519921 /38750469 
creci 65362
URGENTE: Vende-se terreno 
250m² próximo ao Center 
Jeans. R$ 210.000,00. Cel: 
(19)98276-3340
Vendo - sitio de 8 alqueires 
em Indaiatuba R$ 40,00m² na 
beira da rodovia F. 991187850 
/ 996727947  CRECI 74092 
Vendo terreno em lotea-
mento 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
Manicure - Pé R$ 12,00 - Mão 
R$ 8,00 Atendo também em 
domicílio. Faço Progressiva 
sem formol; selante R$50,00 
e ganhe um corte F. 9 9369-
5615 / 39335-0499 fixo ligar 
à noite 
Procuro edícula ou casa 
com 2 comodos para alugar.
Tratar c/ Jane F:3329-5029/ 
99480-5271
Trabalhe em casa - Ambos 
os sexos, acima de 18 anos. 
Trabalho todo feito pelo cor-
reio F. 3016-1339. Ligue para 
receber o material informativo 
gratuito.
Vendo - 01 fritadeira elétrica, 
01 chapa p/ lanche com 3 
queimadores com suporte R$ 
400,00 os dois F. 98379-0583
Vendo - 01 Máquina completa 
para fabricar guardanapos 
de papel personalizado / 01 
maquina para fabricar toalhas 
de papel e bobinas de presen-
tes personalizados F. (11) 9 
6604-8199

Vendo - 2 balcão expositor, 
1 frio , 1 quente, c/ vidro 
trincado e precisando de 
manutenção R$ 500,00 cada 
F. 98247-4690 tim
Vendo - Air Soft,  marca 
Tók io  Maru i  R$ 700 F . 
98247-4690 tim
Vendo -  Forno E lé t r ico 
220V, 44 litros novo, marca 
Fisher Grill R$ 280,00 / 01 
cama de solteiro cor tabaco 
semi-nova R$ 100,00 / TV 
Sansung 29” em perfeito 
estado com controle remoto  
R$ 280,00 F. 3017-5541 / 
98279-7368
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 -  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/ Ales-
sandra
Vendo - Toldo de 3.50 x 
3.00, alfaceira 2.00 x 1.00, 
30 caixas para mercado F. 
99360-1768 / 99687-6325

Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lugares, 
licenciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  F.(19) 
38752215 / (19) 996968732
Honda Fit LXL - 2008 - 
verde, preço de tabela R$ 
29.2000,00 F. 3834-5481 / 
99597-3040
Gol -  2009,  único dono 
( n o v o ) c o m p l e t o  F . 
996968732 /38752215
Palio ELX – 2005 - completo 
F. 996968732 / 38752215
Fiesta - 96 - azul, motor 
novo, c/ alarme R$ 6.000,00 
F. 3329-5179 / 99762-9374
Palio EDX - 98 - cinza, DH, 
VE, TE R$ 7.000,00 F. 3329-
5179 / 99762-9374
C o r o l l a  X E I  -  A n o 
2007/2008, cor prata, flex, 
cambio mecanico, completo.
R$ 20.000,00 + 23 parcelas 
R$ 800,00.Aceito Corsa 1.0 
Classic, ou Corsa Sedan 
1.4 Premium no  valor. F: 9 
9377-6378
Montana Sport - 1.8 - 2006 
- prata, R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-0170

Fiat Strada CE - Working, 
1.5, Mod 2001, verde escu-
ro, 87.500Km, com banco 
traseiro e equipado com cin-
tos. 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 elé-
trica, flex, vermelha, ótimo es-
tado. F: 9 9241-8063 - Felipe
BIZ ES - 2003/2004 - verde 
musgo - R$ 3.000,00, ótimo 
estado de conservação F. 
3935-5630 – Falar com Jef-
ferson ou 99487-8730 - Falar 
com Michele.
CG Titan 150 ESD - 2005/
Mod. 2006 - 48.063km, segun-
do dono, alarme R$ 4.000,00 
F. 99460-3109
Honda CG Today - 89 - preta, 
pneus, relação e motor novo 
F. 99280-6727 c/ Eduardo
Moto CB 300- 2011 c/ apenas 
3.500 kms preta R$ 9.000,00 
ou troco por bis F. 3875-0756 
/ 98192-2620 . 
Moto CB 300-2012  cor azul 
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 sábados, 
das 10 às 13hs, na Dog’s 
Place, na Av. Engº Fábio R. 
Barnabé, 4181, marginal do 
Pq. Ecológico, sentido bairro/
centro.»
Vendo - Filhotes de Pinsher 
macho F. 99513-7876

Agência de Webdesigner, 
localizada no Jd. Pau Preto, 
abre vagas p/ moças como 
aux. adm., necessario conhe-
cimento básico de Informatica 
e rotinas de escritório. Damos 
preferência para moças ha-
bilitadas em CNH A/B . As 
interessadas deverão enviar 
currículo para www.dspnet.
com.br/curriculum
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
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 F. 98317-5168
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

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera 
,1 controle , HD interno de 
80 giga e 30 jogos dentro 
do HD interno último lan-
çamentos R$ 1.100,00 F. 
98247-4690 tim



INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado

Advogado Água e Gás Auto Mecânica

Acessórios Cabeleireiros

Artigos em Geral

Academia

23B

Auto Peças Bolo Calhas



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Curso Profissionalizante DentistaDecorações Decorações

Celular Cestas de Presente

Drogaria

24B

Ferro e Aço

Construção/Arquitetura

Frios e Laticínios



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Informática

InformáticaGesso Imobiliária

Jóias

25B

Materiais para Construção

Móveis Planejados Óleo Automotivo



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Pet ShopPanificadora Papelaria

Poços Artesianos

26B

Rações e MedicamentosProdutos AlimentíciosPousada Litoral Norte

Reparações Automovitas Restaurante



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Segurança Patrimonial

Som Automotivo TintasTelefonia Digital e Internet

Veterinária VidraçariaUniformes

27B



28B Mais Expressão


