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Primavera empata e 
dá adeus à Copinha

Posto da PF emitiu 
20 mil passaportes

Fernando & Sorocaba 
é mais uma atração

Nova ponte é aberta na 
altura da antiga Rua 58

Tarzan volta às telas  
do cinema em 3D

Futebol

Polo ShoppingFaici 2014

Morada do Sol

Estreia

O objetivo é desafogar o trânsito e acabar com a lentidão que 
vinha sendo registrada em horários de pico na ponte que liga a 
Rua Antonio Angelino Rossi (Rua 80) com a Rua João Peron.

'Tarzan - A Evolução da Lenda' traz uma nova versão do conto, 
agora em 3D. 'Caminhando com Dinossauros 3D', 'Muita Calma 
Nessa Hora 2' e 'Ninfomaníaca - Parte 1', também chegam às telas. 

Após bater na lateral de um Fiat Uno, o condutor do Ford Fiesta acabou aquaplanando e capotando; outros dois veículos e um caminhão também se envolveram
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Prazo para eleitor 
termina em maio

Nova avenida quer 
desafogar trânsito

Laudos devem 
apontar a causa

Preços podem 
variar até 134%

TítuloDuplicação IntoxicaçãoMaterial Escolar

O prazo para o eleitor pedir 
à Justiça Eleitoral a emissão 
do título ou a transferência de 
domicílio termina no dia 7 de 
maio. Para resolver a pendên-
cia, basta procurar o Cartório 
Eleitoral. O primeiro turno 
das eleições ocorrerá no dia 5 
de outubro. É possível fazer o 
pré-atendimento pela internet.

A Prefeitura Municipal 
deve concluir em cerca de 30 
dias um novo acesso que inter-
ligará a Rodovia João Ceccon 
e o Jardim Esplanada. A via, 
localizada atrás do Colégio Ob-
jetivo, será um prolongamento 
da Alameda José Amstalden, 
que também terá suas faixas de 
rolamento duplicadas. 

Um surto de diarreia levou 
cerca de 150 pessoas a pro-
curarem atendimento médico 
nos últimos dias. A Vigilân-
cia Epidemiológica realizou 
levantamento e constatou que 
as pessoas que procuraram os 
hospitais haviam frequentado 
o mesmo restaurante, na Ave-
nida Almirante Tamandaré.

A variação de preço do 
material escolar em Indaiatu-
ba pode chegar a 134% para 
itens básicos como lápis, 
81% no lápis de cor, 80% em 
mochilas, 73% nas réguas, 
60% para canetas, 57% no 
apontador, 52% no caderno 
espiral 200 folhas e 48% na 
borracha, segundo o Procon.

Depois de confirmar Jorge & Mateus na abertura da edição 
2014 da Faici (Feira Agropecuária, Industrial e Comercial 
de Indaiatuba), a Cia. Azul anuncia a segunda atração. 
Atendendo a pedidos, a dupla Fernando & Sorocaba está 
confirmada no dia 14 de agosto. Eles acabam de lançar o 
CD e DVD 'Sinta Essa Experiência'. O evento acontece de 
7 a 17 de agosto e conta com a organização da Cia. Azul, 
em parceria com o Clube do Boi e a Prefeitura Municipal.

Cinco carros e um caminhão se 
envolvem em acidente na SP-75

Colisão foi registrada na tarde de ontem, dia 16, na marginal sul da Rodovia; ninguém ficou ferido   Pág. 20a

JME

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

DIVULGAÇÃO
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02A Mais Expressão

A importância de pesquisar 
na hora da comprar

Você pesquisa na 
hora de comprar 
material escolar?

Começou 2014 escreva seus objetivos e metas.
Responda: quais são os seus objetivos e metas para esse ano?

TRABALHADORES URBANOS, RURAIS E DOMÉSTICOS 
TÊM DIREITO AO VALE-TRANSPORTE

Benefícios da Soja 

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.) 

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

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

Editorial EnqueteArtigos

“Pesquiso no mínimo em três 
lojas, hoje em dia tudo é muito 
caro, principalmente na época 
de volta as aulas.”
Grecia Braffa, 22, estudante.

“Pesquiso em duas lojas no má-
ximo, porque não compro muito 
material, mas fico assustada com 
os preços, é muito caro.”
Daniela Ventura, 21, estu-
dante.

“Não compro material escolar 
completo porque não preciso, mas 
sempre vou nas lojas que sei que é 
mais barato.”
Nayara Christina, 22, estudante.

“Normalmente é minha mãe quem 
compra, então não pesquiso.”
Douglas Rodrigues, 23, estu-
dante.

“Eu pesquiso os preços do 
material escolar, hoje em dia é 
tudo muito caro, tem que saber 
escolher onde vai comprar.”
Zilma Juliano, 40, Represen-
tante Comercial.

“Antigamente pesquisava mui-
to, hoje em dia não faço isso.”
Simone Helena, 31, estudante.

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
18 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
18 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
19 DOM.   NÃO OPERA
20 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
20 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
20 SEG. 176 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé OP Nº 2800
20 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
20 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
21 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
21 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
21 TER. 110 C/B Av. Pres. Kennedy DEF Nº 1226
21 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
22 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
22 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
22 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
22 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
22 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
22 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
23 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
23 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
23 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
23 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
23 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
23 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
24 SEX. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
24 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
24 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
24 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
24 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
24 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

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

Radares 18 a 24/01/2014

O vale-transporte foi instituído pela lei 7.418/85 e posteriormente regulamentado pelo decreto 
95.247/87, a fim de assegurar a todos os trabalhadores o direito a esta parcela.

Dispõe a referida lei e decreto que o vale-transporte tem por finalidade custear, ou melhor, cobrir os 
gastos que o empregado tem para se locomover entre residência-trabalho e vice e versa.

Continuando, dispõe também que além dos empregados urbanos e rurais os domésticos também têm 
direito ao vale-transporte.

Para o exercício do direito de receber o vale-transporte, deve o empregado informar ao seu empregador 
o endereço de sua residência e o meio de transporte mais adequado que será usado.

Tal disposição não é aceitável pela doutrina e pela jurisprudência, pois quem tem que fazer prova de 
ter oferecido o vale-transporte ao empregado é o patrão. A ficha do empregado já consta o seu endereço 
e a ausência desta informação não tira a obrigatoriedade do patrão de pagar o vale-transporte.

Ainda, o empregado deverá participar no custo do vale-transporte com o equivalente a 6% do seu 
salário. Cabe lembrar que o vale-transporte não tem natureza salarial, não integrando o salário para fins 
de reflexos em outras verbas trabalhistas, não tem incidência de contribuição previdenciária ou FGTS, 
assim como não é rendimento tributável.

O empregador é obrigado a custear todo o transporte que o empregado tenha necessidade para ir 
trabalhar e voltar para sua residência, ou seja, se o trabalhador necessita de dois ônibus para ir e mais 
dois para voltar, o empregador lhe fornecerá o equivalente a 4 passagens por dia.

O empregador que fornece transporte aos empregados está desobrigado de pagar 
o vale-transporte. 

 Por fim, o vale-transporte é direito de todo trabalhador e obrigação de todo pa-
trão, porém se o empregador não paga, o empregado poderá pleitear no judiciário o 
pagamento e o ressarcimento que teve com transporte durante todo o pacto laboral.

A soja é um grão da família das leguminosas rico em proteína, e utilizado principalmente pelos vegetarianos como 
substituto na proteína de origem animal.Os derivados da soja, que são alimentos elaborados a partir da soja, podem ser:

Leite (suco) de soja,Tofu ,Óleo de soja,Farinha de soja,Lecitina de soja,Molho de soja.
Os derivados da soja possuem características nutricionais muito diferentes, sendo em grão rica em   proteína, o 

óleo por exemplo não possui proteína, e o teor de isoflavonas do grão também não é o mesmo do leite, sendo assim 
cada derivado da soja possui valor nutricional diferente, não se aplicando o valor do grão da soja aos seus derivados.

O Brasil e um dos maiores produtores mundiais.
A Soja está presente em uma boa parte de alimentos consumidos e fazem muito bem para a saúde. Temos o Leite 

de soja, a carne de soja, iogurte de soja, farinha de soja e muitos outros alimentos que levam a mistura de soja, são 
tantos que vocês nem imaginam, consomem e as vezes nem sabem.

A soja ajuda a combater algumas doenças, como :coração, tratamento do câncer, ameniza sintomas da menopausa 
e a osteoporose, pois contem grande quantidade de Calcio..

Além de ser rica em proteínas e fibras, o óleo de soja é do tipo “bom”, rico em ômega-3.
A soja também é o único legume considerado uma proteína completa. A proteína completa é aquela que contém 

todos os 9 aminoácidos essenciais que uma pessoa deve consumir.
Carnes e derivados são proteínas completas mas legumes geralmente são incompletos, necessitando de uma com-

binação com grãos para que forneça todos os aminoácidos necessários. Por esse motivo, a soja é muito utilizada na 
dieta vegetariana,com uma variedade imensa de pratos e combinações.

CARPACCIO – UM ANTEPASTO MUITO FAMOSO
Um clássico da culinária italiana que sofreu algumas mutações ao longo dos anos, algumas para melhor outras 

para pior, porem vamos voltar à sua origem lá em Veneza onde surgiu a preciosa iguaria, hoje popularmente cultuada 
em todo o planeta.

O Carpaccio surgiu  num beco sem saída perto da Praça São Marcos, em Veneza.  Bar de Giuseppe Cipriani 
Mas nada lhe deu tanto prestígio quanto aquelas lâminas muito finas de carne crua, acompanhadas de molho à base 

de mostarda. Tudo se deu em 1950, quando a condessa Amália Nani Moncenigo pediu a seu velho amigo Giuseppe, 
que lhe preparasse algo com carne crua (rica em ferro) - exigência do seu médico, que tentava curá-la de severa anemia.

Não era tarefa fácil. Sobretudo porque havia, nesse tempo, grande preconceito em relação a carnes cruas. Mas 
a receita acabou sendo um sucesso absoluto. O nome foi escolhido por estar havendo na cidade exposição do pintor 
renascentista Vittore Carpaccio (1460-1525), conheci do por usar em todos os seus quadros luminosos tons vermelhos. 
Lembrando a cor da carne crua.

 No Brasil chegou só na década de 70, trazida por Massimo Ferrari, para seu restaurante em São Paulo - o "Massi-
mo",  E, hoje, há já muitas variantes daquela primeira receita - agora também usando lâminas de peixe, frutos do mar, 
legumes, até queijo. E, como acompanhamento, molhos diversos - sendo mais comum, entre nós, um feito com azeite, 
mostarda, limão, alcaparra, salsinha, sal e pimenta, polvilhado com lâminas de queijo parmesão.

Hoje em dia existe muitas pessoas que visitam a  bela cidade de Veneza,  e vão  degustar, naquela  mesma ruazi-
nha tranqüila, um carpaccio que será servido com a mesma receita criada pelo velho Giuseppe Cipriani. Vale a pena. 

Esse prato ou melhor este antepasto conquistou os chefs de cozinha de vários países, que usam da sua criatividade 
para criar muitos tipos diferentes, eu gosto muito , conheci este prato há mais de 30 anos e e me 
apaixonei.Quando vou a Italia não deixo de degustar essa iguaria maravilhosa.

Geralmente ele e preparado com  carne de boi,  , o lagarto, onde ele e congelado para ser 
laminado, depois e feito o molho com limão, azeite, sal , ervas finas e mostarda. E por ultimo 
e coberto com lascas de queijo parmesão, da água na boca....

Ter objetivos e metas não basta 
para nos levar ao sucesso.... É preci-
so que escrevamos esses objetivos e 
metas. Ao escrevermos, estaremos 
nos comprometendo duplamente 
com eles. Ao escrevermos, teremos 
um "documento" que nos fará 
responsáveis pelo que realmente 
estamos desejando. Muita gente 
comete o erro de não escrever seus 
objetivos pessoais e profissionais. 
O que acontece é que depois de 
algum tempo ou a memória nos trai, 
ou mesmo fazemos de conta que o 
que queríamos não era realmente 
aquilo, uma vez que nada ficou 

documentado para nós próprios. Escrever traz um efeito mágico. Parece que estamos realmente fazendo um 
documento para nossa vida. Depois de escrever, guarde esse papel e releia-o de  manhã e a noite. É importante, 
também, colocar sempre prazos, datas, valores, enfim, ser o mais claro e direto possível quando escrever suas 
metas e objetivos. Assim, gostaria que você parasse sua vida por alguns instantes e escrevesse numa folha de 
papel seus objetivos e metas pessoais e profissionais. Faça isso num local calmo. Pense bem antes de escrever. 
Depois de escrever, leia e releia. Modifique o que achar necessário. Guarde esse "documento" em um local que só 
você saiba e releia-o de vez em quando. Você ficará surpreso de ver como as coisas certas começarão a acontecer 
em direção aos objetivos e metas traçados por você. Experimente. Pense nisso. Sucesso! Colaboração da Vilma 
Conti, que já fez nosso treinamentos.

Quer sucesso e felicidade venha para o treinamento Leader Training da Signa Trevisan 
- www.signatreinamentos.com.br  ligue para 019-38757898, um novo treinamento começa 
hoje a noite e irá até domingo.

Com a aproximação do início das aulas – antecipado 
para compensar os dias de jogos da Copa do Mundo - o 
movimento nas lojas especializadas em material escolar 
aumenta significativamente, principalmente pela mania 
do brasileiro de deixar tudo para a última hora. E nessas 
compras, é indispensável que os pais façam uma pesquisa 
detalhada em todos os comércios, para que o material não 
pese excessivamente no bolso.

Nossa reportagem encontrou uma grande variação de 
preços em uma mesma loja. Um caderno, por exemplo, varia 
entre R$ 9 e R$ 26 e a única diferença entre os produtos é a 
capa. Os especialistas recomendam que os pais evitem que 
os filhos os acompanhem nas lojas para que as crianças não 
sejam “seduzidas” por grandes marcas e personagens que 
encarecem os produtos devido ao licenciamento. 

O Procon orienta que por lei as listas de material das 
escolas não podem exigir marcas específicas e nem pedir 
materiais de uso coletivo, que são de responsabilidade da 
própria instituição. O reaproveitamento de materiais que 
sobraram são uma alternativa, assim como as compras feitas 
em grupos, conseguindo um preço menor por quantidade.

Há quem dispense esse tipo de atividade que, salvo em 
casos de compras pela internet, onde e mais fácil e prático 
pesquisar, exige muita disposição e tempo, aliás, nesse caso, 
tempo é dinheiro – literalmente.

Fato é que pesquisas indicam que os brasileiros estão 
considerando os gastos em estudos um investimento no 
futuro e, com isso, a cada ano o montante injetado na 
economia cresce. A previsão para 2014 é de R$ 72 bi-
lhões, ou seja, quanto mais os brasileiros estudam, mais 
querem estudar porque sabem que só assim poderão 
tornar o país melhor. 
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Preço do material escolar pode 
variar até 134%, afirma Procon

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

NOVAS REGRAS

ELEIÇÕES

WILSON DIAS/ABR

MARCELLO CASAL JR/ABR

Vistorias em vans vão até o dia 31

Prazo para eleitor tirar ou transferir seu título termina no dia 7 de maio

A variação de preço 
do material escolar 
em Indaiatuba pode 

chegar a 134% para itens 
como lápis, 81% no lápis de 
cor, 80% em mochilas, 73% 
nas réguas, 60% para canetas, 
57% no apontador, 52% no 
caderno espiral 200 folhas e 
48% na borracha, segundo o 
Procon. O levantamento do 
órgão foi feito em nove pontos 
comerciais de diferentes bair-
ros da cidade e a recomenda-
ção é que os pais pesquisem os 
preços nos estabelecimentos 
antes de adquirir o material.

Em pesquisa espontânea, o 
Jornal Mais Expressão encon-
trou a maior diferença no lápis 
de cor. Em um estabelecimento, 
a caixa com 12 unidades custava 
R$ 5,40 e em outro comércio o 
preço era de R$ 2,50. Os gastos 
com material escolar em 2014 
devem subir 5,1% em com-
paração com 2013, segundo o 
instituto Data Popular. 

Dados do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) apontam que, 
desde 2009, os valores dos 
produtos subiram mais do que 
a inflação, sendo que os picos 
aconteceram nos últimos três 
anos: 2011 (8,06% de aumen-
to contra 6,50% de inflação); 
2012 (7,78% contra 5,84%) e 
2013 (7,94% contra 5,91%).

Além da pesquisa de pre-
ços, o Procon Indaiatuba faz 
as seguintes recomendações 
ao consumidor: ficar atento 
aos prazos de validade dos 

A primeira das duas vis-
torias obrigatórias para as 
vans de transporte escolar 
licenciadas da cidade come-
çaram no dia 2 de janeiro e 
vão até o dia 31. De acordo 
com o Departamento de 
Transporte Coletivo, vincu-

lado à Secretaria Municipal 
de Administração, os moto-
ristas que não realizarem as 
vistorias não poderão operar 
na cidade. 

Para fazer a vitória bas-
ta comparecer na sede do 
Departamento, na Avenida 

Francisco de Paula Leite, 
2.263, no Jardim Kyoto, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. A segunda vistoria 
obrigatória é realizada entre 
os dias 1º e 30 e julho. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3894-2049.

materiais, pois itens vencidos 
podem causar danos à saúde 
da criança; evitar os materiais 
com personagens, logotipos e 
acessórios licenciados, pois 
costumam ser mais caros; 
antes de ir às compras, veri-
ficar que materiais sobraram 
do ano passado e que podem 
ser aproveitados; reunir um 
grupo de amigos para fazer 
a compra em conjunto, o 
que pode resultar em bons 
descontos dada a quantidade 
de material; exigir a nota fis-
cal, fundamental para tomar 
qualquer providência em 
caso de problemas.

INFORMAÇÕES
Ainda segundo o Procon, as 

embalagens devem ser claras e 
precisas, com informações em 
português sobre o fabricante e 
sobre possíveis riscos a evitar 
no uso do produto. De acordo 
com o Código de Defesa do 
Consumidor, as escolas não 
podem obrigar a compra do 
material em lugar específico, 
nem impor marcas específicas 
de produto. A Lei 12.886/2013 
determina que é proibida a 
inclusão na lista escolar de ma-
teriais de uso coletivo, produtos 
de higiene, limpeza ou taxas 
para suprir despesas com água, 

luz ou telefone. 
A Lei 8.907/94 estabelece 

que a escola deve adotar crité-

rios para a escolha do uniforme 
escolar levando em conta a si-
tuação econômica do estudante 

e de sua família, bem como as 
condições de clima da cidade 
em que a escola funciona. O 
modelo do uniforme não pode 
ser alterado antes de transcorri-
dos cinco anos de sua adoção. 
Somente se a escola possuir 
uma marca devidamente regis-
trada poderá estabelecer que 
a compra seja feita na própria 
escola e/ou em outros estabe-
lecimentos pré-determinados.

Em Indaiatuba, o Procon 
existe desde 1989 vinculado 
à Secretaria Municipal de Ne-
gócios Jurídicos, com objetivo 
de resolver problemas no re-
lacionamento entre empresas 
e clientes, sempre de maneira 
amigável. Quando a reclama-
ção é feita, o Procon notifica 
a empresa e pede os devidos 
esclarecimentos. Não ocorren-
do o acordo, o órgão orienta 
o consumidor a entrar com 
processo judicial no Juizado 
Especial de Pequenas Causas. 
O Procon Indaiatuba atende de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, na Avenida Francisco 
de Paula Leite, 2.263, Jardim 
Kyoto. Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-7601. 

Pesquisar preços na hora da compra pode trazer economia; levantamento do Procon foi feito em nove pontos comerciais de diferentes bairros da cidade

O eleitor pode fazer o pré-atendimento por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral 

O prazo para o elei-
tor pedir à Justiça Elei-
toral a emissão do título 
ou a transferência de 
domicílio termina no 
dia 7 de maio. Para 
resolver a pendência, 
basta procurar o Cartó-
rio Eleitoral. O primeiro 
turno das eleições ocor-
rerá no dia 5 de outubro.

No site do Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE) também é possí-
vel fazer o pré-atendi-
mento antes de procurar 
os cartórios. O eleitor 
pode acessar o site Tí-

tulo Net, do TSE, fer-
ramenta disponível para 
agilizar atendimento 
final, feito nos cartórios 
eleitorais. O endereço 
é http://www.tse.jus.
br/eleitor/servicos/pre-
-atendimento-eleitoral-
-titulo-net.

Após preencher os 
campos de identifica-
ção, o usuário deve 
comparecer ao cartório 
com a documentação 
exigida para concluir o 
atendimento e receber o 
documento. 

Para transferir o títu-

lo de eleitor, nos casos 
de mudança de cidade 
ou de país, o cidadão 
deve comparecer ao 
cartório com documen-
to de identificação com 
foto, título de eleitor e 
comprovante de resi-
dência. Quem mora no 
exterior, deve procurar 
as embaixadas do Bra-
sil. Em Indaiatuba, o 
Cartório Eleitoral fica 
na Rua 13 de Maio, 834, 
Centro. Mais informa-
ções pelo telefone (19) 
3834-6378. (com dados 
da Agência Brasil)



04A Mais Expressão

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

REPRESENTATIVIDADE

PT planeja candidatos locais e quer 
conquistar Governo de São Paulo
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Daniela elogia possível aumento  
no número de vereadores

Em mais um ano eleito-
ral, os partidos políticos 
da cidade fazem os úl-

timos preparativos para buscar 
novos filiados e assim reforçar 
suas siglas ou chapas nas 
urnas. Se parte da população 
ainda não analisou em quem 
votar para presidente, gover-
nador ou deputado federal e 
estadual, os partidos correm 
contra o tempo para chegarem 
fortalecidos na disputa. Nesta 
edição, o Jornal Mais Expres-
são conversa com a presidente 
do Partido dos Trabalhadores 
(PT), Daniela Pellizzari. 

“Engana-se quem pensa que 
os partidos só existem quando 
temos Eleições. Temos uma 
organização interna e o trabalho 
é intenso”, ressalta Daniela, que 
em 2013 foi reeleita presidente 
do PT Indaiatuba até 2018. “Or-
ganizamos atividades de forma-
ção política a cada quatro meses 
para novos filiados. Até porque, 
no PT, não é só pedir e assinar 
uma ficha. É preciso conhecer 
o nosso Estatuto e se encontrar 
com a militância”, explica. 

A intenção não é apenas 
filiar, segundo Daniela. “Que-
remos mostrar um pouco da 
ideologia, da história da funda-
ção e feitos do Partido”, conta. 
“Depois, a ficha do novo filiado 
é incluído em um sistema pró-
prio, onde é avaliado segundo 
exigências do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral)”. Para par-
ticipar do Processo de Eleição 
Direta (PED), uma eleição inter-
na do Partido, o filiado precisa 
ter um ano de PT, ser ativo nas 
atividades e estar em dia com a 
sua contribuição financeira.  

Ainda em 2013, lembra 
Daniela, “o PT Indaiatuba 
promoveu a sua Plenária da 
Reforma Política, com a pre-
sença do deputado federal 
Ricardo Berzoini, os debates 
sobre o 20 de Novembro (Dia 
da Consciência Negra), co-
mandados pelo vereador Derci 
Jorge Lima, e uma atividade de 
avaliação dos mandatos”. 

Sobre a atuação dos vereado-

res petistas, Derci e Carlos Al-
berto Rezende Lopes, o Linho, 
Daniela elogia. “Estou bastante 
satisfeita com a interação entre 
os gabinetes e os dois mandatos 
colaboraram muito com a cida-
de em 2013”, destaca. O foco 
agora são as Eleições 2014. “A 
Direção Nacional já nos passou 
alguns objetivos para este ano, 
como a reeleição da presidente 
Dilma Roussef”, afirma. 

BANCADAS
Os objetivos incluem ainda 

eleger um representante do par-
tido para o Governo do Estado e 
aumentar a bancada estadual e 
federal do PT. “Muitas decisões 
passam pelas Direções Estadual 
e Regional do partido, com 
quem temos um bom relaciona-
mento”, afirma Daniela. “Creio 
que a Dilma deu respostas 
quando o Governo foi cobrado 
e chamou para a conversa, em 
busca de entendimento”, anali-

sa. “Também não economizou 
nos investimentos em Indaiatu-
ba e toda a região”. 

Para o Governo do Estado, 
um candidato deve ser oficia-
lizado em breve: Alexandre 
Padilha, o atual Ministro da 
Saúde, que esteve recente-
mente em Indaiatuba para a 
inauguração da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento). “O 
Padilha é um nome que vem 
sendo construído, e foi muito 
bem recebido. Tive a oportu-
nidade de conversar com ele e 
a sua assessoria quando estive-
ram em Indaiatuba”, recorda. 

Daniela elogia o possível 
candidato. “Estive no Encon-
tro de Vereadores em São 
Paulo, junto com Linho, e era 
possível ver a efervescência 
de todos diante da postura da 
sua postura”, afirma. “Padilha 
foi questionado por prefeitos e 
deputados de outros partidos e 
não deixou ninguém sem res-

cabeça e mostrou que acredita 
na saúde pública”, destaca. 

Alexandre Padilha com Daniela Pellizzari e Maria Inês Toledo de Carvalho em encontro sobre Saúde Pública: atual Ministro da Saúde vem sendo apontado como candidato a governador

A presidente do PT ainda 
não oficializa, mas afirma 
que vários nomes conhecidos 
devem marcar presença nas 
Eleições 2014. “Algumas 
pessoas têm construído suas 
candidaturas e com certeza 
indicaremos alguns nomes”, 
conta. “Temos nomes como o 
José Aristéia e o Jânio Ribei-
ro. Até mesmo o Linho e eu 
fomos cogitados. O importan-
te é que Indaiatuba, hoje, está 
inserido no cenário regional”. 

No entanto, novos nomes 
devem aparecer. “Prezamos 

pela unidade partidária e 
temos candidaturas em cons-
trução”, conta Daniela. “Atu-
almente contamos com cerca 
de 300 filiados, mais os sim-
patizantes, que nos auxiliam 
muito”, destaca. “Podíamos 
ser mais, estamos buscando 
isso. As pessoas nos buscam 
constantemente”. 

Sobre o possível aumento 
no número de vereadores em 
Indaiatuba, que pode subir de 
12 para 19, Daniela é enfática. 
“Se dois vereadores já fazem 
tanto barulho, imagina se o 

PT tivesse mais?”, questiona. 
“A cidade cresceu muito e 12 
é um número pequeno de ve-
readores. A representativida-
de precisa aumentar, para que 
cresça também a fiscalização 
e a proposta de leis”. 

Os interessados em saber 
mais sobre o Partido e se fi-
liar podem entrar em contato 
pelo e-mail ptindaiatuba@
gmail, procurar os gabinetes 
dos vereadores Derci e Linho 
na Câmara Municipal, ou 
então acessar o site www.
pt.org.br. 

posta”. O tema era o programa 
Mais Médicos. “Ele foi extre-

mamente corajoso. Com o aval 
da Presidenta, não abaixou a 

JME
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Autoridades aguardam exames para
averiguar casos de intoxicação alimentar

JME

Colégio Rodin estimula alunos nas férias e celebra aprovações

Um surto de diarreia 
levou cerca de 150 
pessoas a procura-

rem atendimento médico nos 
últimos dias. A Vigilância 
Epidemiológica realizou le-
vantamento na terça-feira, 
dia 7, e constatou que as 
pessoas que procuraram os 
hospitais da cidade haviam 
frequentado um restauran-
te, na Avenida Almirante 
Tamandaré, e consumido o 
mesmo alimento: a maionese. 

Segundo informações, a 
venda do produto estragado 
já acontecia antes da terça-
-feira. A comerciante Glaucia 
Araújo, 24 anos, foi até o 
restaurante no domingo, dia 
5, e efetuou a compra de meio 
quilo de maionese. "Fui até o 
restaurante no domingo para 
comprar a maionese para o 
almoço da minha família e 
as seis pessoas que comeram 
passaram mal”, diz. “Fui ao 
hospital pela primeira vez na 
terça-feira, dia 7, e tomei soro, 
mas retornei na quarta-feira 
ainda mal; fiquei internada por 
quase quatro dias, até sábado” 
ressalta. Ainda segundo a en-
trevistada, seu namorado tam-
bém precisou de atendimento 
e passou pela UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) por 
duas vezes, apresentando 
sintomas semelhantes.

O marceneiro Cristiano 
Berdu, de 37 anos, também 

relatou o problema. No seu 
caso, a maionese foi ingerida 
na terça-feira, dia 7, no próprio 
restaurante, em horário de al-
moço. “Comi a maionese e já 
passei muito mal no mesmo 
dia, mas fui ao hospital só no 

dia seguinte”, relata. “Ainda 
muito mal, retornei na sexta-
-feira e fiquei internado até a 
segunda, dia 13. Quando entrei 
em contato com o restaurante 
‘Coelho na Brasa’, eles apenas 
se desculparam e disseram 

que apenas eu e outra pessoa 
havíamos passado mal com o 
alimento” finaliza Cristiano. 

Nos demais casos, foram 
coletadas amostras das fezes 
de pacientes que ainda não 
haviam tomado medicação e 

o material foi encaminhado 
para o Instituto Adolfo Lutz. 
Segundo a Assessoria de 
Comunicação Social da Pre-
feitura, o resultado deve ser 
divulgado em até 30 dias após 
a sua solicitação. 

ALTERAÇÕES
A Vigilância Sanitária foi 

acionada e solicitou algumas 
alterações no estabelecimen-
to. Uma nova vistoria foi 
realizada no sábado, dia 11, 
e como as mudanças solici-
tadas haviam sido realizadas, 
o local foi liberado para fun-
cionamento. O restaurante 
foi notificado por falta de 
armazenamento de amostras 
do produto feito no local. 

O Jornal Mais Expres-
são entrou em contato com 
os proprietários do restau-
rante, que disseram que 
não se pronunciarão até 
que o resultado dos exames 
comprove a autenticidade 
das denúncias dos consu-
midores.  Nossa redação 
teve acesso a um hemogra-
ma completo de Cristiano 
Berdu, feito no Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc) na última quarta-
-feira, dia 8. 

Destaca-se o número de 
leucócitos, que é de 18.850. 
Segundo artigos técnicos, 
leucócitos são as células 
de defesa do nosso corpo e 
seu valor de referência é de 
12.000, podendo mudar de 
laboratório para laboratório, 
mas com pouca diferença. 
Neste caso, afirma-se que a 
pessoa está com leucocitose, 
que não é uma doença, mas 
um sinal de que o corpo está 
reagindo contra uma infec-
ção bacteriana, inflamação, 
traumatismo, exercícios 
intensos ou estresse. 

Apesar de, para muitos, 
este ser um período de des-
canso e curtição, para outros 
estudantes a maratona para os 
vestibulares 2014 continua a 
todo vapor. Os alunos do Co-
légio Rodin se preparam para 
a segunda fase do vestibular 
da Unicamp, com aulas ex-
tras de revisão dos conteúdos 
específicos e exclusivos para 
esta prova. 

Os professores elaboraram 
planilhas e questões, com base 
nos vestibulares da Unicamp 
dos anos anteriores. “Resol-
vendo exames anteriores, o 
aluno acaba se familiarizan-
do com a linguagem e toda 
a parte técnica das provas, 
deixando-os mais à vontade 

e evitando, principalmente, a 
ansiedade”, aponta o professor 
de Matemática, Altair Portes 
de Almeida. 

A dica é não perder o foco 
nos estudos, mesmo nesta 
época mais preguiçosa do ano. 
“É um período em que o aluno 
não pode ficar sem estudar, 
principalmente, durante as 
férias e festas de fim de ano”, 
aponta a professora de Biolo-
gia, Ângela Dauch.

APROVAÇÕES
Bastante concorridas no 

Brasil, as escolas técnicas pú-
blicas têm apresentado um au-
mento significativo do número 
de alunos nos últimos anos. Isso 
porque conseguem oferecer 

uma formação sólida e voltada 
para o mercado de trabalho. O 
Colégio Rodin apresentou um 
desempenho de destaque nas 
aprovações em 2014.

A aluna Ana Clara Zoppi 
Serpa foi aprovada em 1° lugar 
no curso de Informática do 
Instituto Federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP) - Campus Salto 
- e foi aprovada também, no 
mesmo curso, no Cotuca (Co-
légio Técnico de Campinas). 
Além dela, os alunos Lucas 
Ryu Shoji Nakamura, Bruno 
Bisterso dos Santos e Matheus 
Takeshi Adati também foram 
aprovados nos cursos de Me-
catrônica e Eletroeletrônica do 
Cotuca, igualmente bastante 

concorridos.
Para o diretor Marcelo Ca-

nela, a excelência do resultado 
dos alunos deve ser atribuída 
a um conjunto de fatores. “A 
dedicação do corpo docente e 
o planejamento feito pela dire-
ção e coordenação do colégio, 
incluindo a motivação dos 
estudantes para a conquista de 
um curso profissionalizante no 
momento que estão encerran-
do o ensino fundamental (9º 
ano), são os principais fatores 
de sucesso”, revela.

Mais informações sobre o 
curso Pré-Vestibular do Colé-
gio Rodin podem ser obtidas 
pelo telefone (19) 3392-6008 
ou através do site www.cole-
giorodin.com.br.

Mais Expressão
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Durante reforma, moradores da
Cecap serão atendidos no João Pioli

SCS-PMI

Os pacientes que são 
atendidos na Unida-
de Básica de Saúde 

(UBS) da Cecap passarão a 
ser acolhidos a partir do dia 
27 de janeiro, na nova UBS 
do João Pioli, localizada na 
Rua Avenida Manoel Ruz 
Peres s/nº, ao lado do termi-
nal urbano de ônibus. 

A construção do novo 
prédio da UBS do bairro Vila 
Brigadeiro Faria Lima (Ce-
cap) será no mesmo endereço 
da atual Unidade. “O prédio 
existente será derrubado e 
faremos uma nova, ampla e 
moderna Unidade de Saúde, 
por isso a necessidade de mu-
dança de local até a conclusão 
da obra”, relata o secretário de 
Saúde, José Roberto Stefani. 

A mudança da parte ad-
ministrativa deverá ocorrer 
no dia 24 de janeiro e o aten-
dimento já inicia na segunda-
-feira, dia 27, no novo local. 
“Pedimos a compreensão da 
população que é atendida 
na Cecap durante o período 
da obra, pois teremos que 
deslocar o atendimento para 
outra unidade de saúde. A 
Secretaria de Planejamento 
concluiu que para melhor 
aproveitamento do terreno 

existente deveríamos demo-
lir o prédio atual. O prefeito 
Reinaldo Nogueira deter-
minou que fosse construída 
uma Unidade nos padrões da 
existente no Parque Corolla, 
Jardim Califórnia e João 
Piolli e é isso que será feito”, 
informa Stefani. 

ABRANGÊNCIA
A nova Unidade do João 

Pioli atenderá os pacientes dos 
bairros Cecap I, Cecap II, Cecap 
III, Jardim Adriana, Rêmulo 
Zoppi, Nely, Pompéia, Regina, 
Monte Verde, Vale I e Valle 
II, Recanto do Vale, Alice, 
Bom Principio, São Francisco, 

Renata, Vila São José, Parque 
das Nações, Portal do Sol, Re-
sidencial Vila das Palmeiras e 
Residencial da Lagoa. 

Pelo projeto, o prédio terá 
692,76 m² de área, distribuí- 
dos em sete consultórios; 
salas de pré-consulta; vacina; 
procedimentos; inalação; ob-

servação e de assistente social. 
A UBS terá também salas de 
odontologia; sala de reuniões; 
de administração; de espera 
adulta e infantil; recepção; 
arquivo; dispensário medica-
mentos; materiais; esteriliza-
ção; expurgo; almoxarifado; 
refeitório; copa; sanitários e 

vestiários e área de serviços. 
“O novo prédio terá quase o 
dobro de área construída em 
comparação ao atual”, com-
pleta o secretário. O investi-
mento é de R$ 1.400.000,00, 
sendo R$ 800.000,00 mil 
do Governo Federal e R$ 
600.000,00 do município.

UBS da Cecap começa a ser reformada e pacientes serão acolhidos na nova UBS do João Pioli, que custou R$ 1.4000.000, sendo R$ 800.000 do Governo Federal e R$ 600.000 do município
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Nova ponte sobre Córrego Barnabé
é aberta no Jardim Morada do Sol
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Nova avenida promete desafogar trânsito na rotatória de Colégio
DUPLICAÇÃO

Já está em operação a nova 
ponte sobre o Córrego 
Barnabé na altura da Rua 

Custódio Cândido Carneiro 

(antiga Rua 58) no Jardim 
Morada do Sol. A obra foi 
executada pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Urbanismo e do 

Meio Ambiente. 
O investimento total foi de 

R$ 1.220.071,26, sendo R$ 1 
milhão referente ao convênio 
firmado com o Governo do 
Estado de São Paulo - resul-
tante de emenda do deputado 

estadual Rogério Nogueira 
(DEM) - e o restante, contra-
partida do município. 

O objetivo é desafogar o 
trânsito e acabar com a len-
tidão que vinha sendo regis-
trada em horários de pico na 

ponte que liga a Rua Antonio 
Angelino Rossi (Rua 80) com 
a Rua João Peron, e que pas-
sou a ser mão única nas duas 
faixas, interligando os dois la-
dos do bairro. “Nós tínhamos 
neste trecho cerca de 15 mil 

movimentos, ou seja, o nú-
mero de vezes que os veículos 
atravessavam neste local, por 
dia. E isso com passagem para 
um veículo por vez, em mão 
dupla”, explica o secretário de 
Urbanismo e Meio Ambiente 
José Carlos Selone. 

“Com a construção da 
nova ponte, temos agora 
dois acessos próximos, um 
em cada sentido e com duas 
faixas cada, possibilitando 
maior fluidez ao tráfego e 
acabando com as filas que, 
em determinados momen-
tos, chegavam a mil metros 
para quem precisava passar 
de um lado a outro. Agora 
este problema está elimi-
nado, inclusive com ajuste 
dos semáforos, que foram 
reduzidos para duas fases”, 
completa Selone.

O projeto incluiu ainda a 
estruturação do sistema viá-
rio em torno da nova ponte, 
expansão da pista de cami-
nhada e da ciclovia, além 
da instalação de calçadas e 
luminárias de quatro pontos 
em todo o trecho, de cerca de 
um quilômetro e meio. Estas 
alterações também já estão 
em fase final de conclusão e 
dão continuidade à urbani-
zação do Parque Ecológico.

Objetivo é desafogar o trânsito na ponte que liga a Rua Antonio Angelino Rossi (Rua 80) com a Rua João Peron; investimento total foi de R$ 1.220.071,26, parte vindo de emenda estadual

A obra, realizada com recursos do município, deve desafogar o trânsito registrado na rotatória do Parque Ecológico, principalmente no horário de pico

ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

GIL NUNES – SCS/PMI

A Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas e 
a Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente 
devem concluir em cerca de 
30 dias um novo acesso que 
interligará a Rodovia João 
Ceccon e o Jardim Esplana-
da. A via, localizada atrás do 
Colégio Objetivo, será um 
prolongamento da Alameda 
José Amstalden, que também 
terá suas faixas de rolamento 
duplicadas, com saídas diretas 
para a Rua Manuel Iglesias Pila 
e para a Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé. 

A obra, realizada com re-
cursos próprios do município, 
deve desafogar o trânsito re-
gistrado na rotatória do Par-
que Ecológico e exigiu ainda 
a desapropriação de terreno 
particular, serviços de terra-
planagem e a instalação de 
galerias pluviais. De acordo 
com o projeto desenvolvido 
pela Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Engenharia, 
a duplicação de faixas seguirá 

também pela José Amstalden 
até a Rua Madri, no sentido Jar-
dim Europa, transformando a 
alameda em uma nova avenida.

“Nosso levantamento 
mostrou que em torno de 50% 
do trânsito gerado todos os 
dias na rotatória do Colégio 
Objetivo, na marginal do Par-
que Ecológico, era formado 
por motoristas que vinham 
da Rodovia João Ceccon e 
tinham como destino o Jardim 
Esplanada, mas precisavam 
descer até a rotatória para 
acessá-lo”, explica o secre-
tário de Urbanismo e Meio 
Ambiente José Carlos Selone. 

“Com seis mil movimen-
tos/dia, ou seja, o número de 
passagens de carros pelo local, 
acabávamos tendo lentidão nos 
horários de pico. Eliminando a 
necessidade desta volta, vamos 
desafogar o trânsito e benefi-
ciar moradores de vários bair-
ros no entorno, como Jardim 
Europa, Bela Vista, Belvedere, 
Colinas 1, Jardim Paradiso, 
entre outros”, completa.
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Posto da Polícia Federal no Polo
emitiu mais de 20 mil passaportes 
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Vestibulandos do Objetivo enfrentam a segunda fase Sebrae oferece a palestra
‘Conheça Seu Mercado’

DIVULGAÇÃO

Depois de anos de dedi-
cação aos estudos, é chegado 
o momento de cruzar uma 
nova fronteira: o ingresso no 
Ensino Superior. Os alunos do 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
começam a ser preparados 
mais especificamente para 
esse momento, a partir do 1º 
ano do Ensino Médio. Para 
isso, são oferecidas aulas es-

CONCORRIDO CONCORRIDO

Inaugurado em outubro de 
2012, o Posto da Polícia 
Federal (PF) na Alameda 

de Serviços do Polo Shop-
ping Indaiatuba trouxe uma 
série de serviços e vantagens 
para a população de Indaia-
tuba e região. Desde então, 
foram emitidos mais de 20 
mil passaportes, número que 
segue a tendência nacional 
de crescimento na procura 
pelo documento. Além disso, 
o Posto realiza cerca de 20 a 
30 atendimentos diários para 
sanar dúvidas da população. 

O Shopping também co-
memora os atendimentos. 
“Trouxemos um serviço 
inédito para Indaiatuba, fa-
cilitando a vida de quem 
mora aqui, e ainda ofere-
cendo conveniência para os 
próprios usuários do serviço, 
na medida em que podem 
contar com toda a infraestru-
tura do Shopping, podendo 
aproveitar a visita ao Posto 
para fazer compras, se di-
vertir ou comer”, ressalta 

a Gerente de Marketing do 
Polo Shopping Indaiatuba, 
Andréa Fernandes.

O horário de funciona-
mento do Posto da Polícia 
Federal no Polo Shopping 
Indaiatuba é de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
Para emissão de passaporte, 
o interessado deve fazer 
agendamento prévio pela 
internet, no site da Polícia 
Federal (www.dpf.gov.br). 
Na digitação dos dados, a 
pessoa precisará identificar a 
unidade arrecadadora como 
“PEP- Posto do Polo Shop-
ping Indaiatuba”. 

O prazo previsto para 
emissão é de seis dias úteis, 
já que a impressão é feita 
pela Casa da Moeda do Rio 
de Janeiro, e chegam para In-
daiatuba por meio dos Cor-
reios. Além disso, existem 
taxas a serem recolhidas para 
a emissão do documento.

NACIONAL
A Polícia Federal chegou 

à marca histórica de 2,131 
milhões de passaportes ex-
pedidos em 2013. Houve 
crescimento de 9,5% em re-

lação a 2012 e de 34,2% em 
relação a 2010, ano em que 
foi lançado o novo passa-
porte brasileiro com chip. A 
PF lembra que a quantidade 
de documentos de viagem 
emitidos é superior a toda a 
população de Manaus.

O aumento da renda dos 
brasileiros tem estimulado 
viagens ao exterior.  De 
acordo com os últimos da-
dos divulgados pelo Banco 
Central, de janeiro a novem-
bro de 2013, os gastos de 
brasileiros em viagens ao 
exterior chegaram ao recor-
de de US$ 23,125 bilhões, 
contra US$ 20,244 bilhões 
nos 11 meses de 2012.

A taxa para confecção do 
novo passaporte é R$ 156. 
Para solicitar o documento, 
é preciso entrar no endereço 
da PF na internet e preencher 
o formulário específico. Em 
seguida, o programa gera 
uma guia para pagamento 
da taxa. O interessado então 
deve se dirigir a uma unidade 
da Polícia Federal para as 
coletas de fotografia, im-
pressão digital e assinatura 
do documento.

peciais do ENEM, simulados 
semanais para alunos dos 3ºs 
anos e Cursos Pré-Vestibula-
res, aulas de Olimpíadas Cien-
tíficas, plantões orientados 
por professores, além de todo 
o suporte para a orientação 
profissional dos vestibulandos 
e outras ferramentas.

Como resultado desse tra-
balho, este ano, o número de 

alunos aprovados para a 2ª 
fase dos principais vestibu-
lares do país superou os do 
ano passado. Para a 2ª fase da 
Unesp, realizada nos dias 15 
e 16 de dezembro, 76 alunos 
foram classificados, 19 a mais 
que em 2013. Na Fuvest, 55 
alunos do Colégio Objetivo 
Indaiatuba fizeram as provas 
da 2ª fase, nos dias 5, 6 e 7 de 

janeiro. 
Na Unicamp, 69 alunos fo-

ram aprovados para a 2ª fase, 
realizada nos dias 12, 13 e 14 
de janeiro. Outro ponto a ser 
destacado é o desempenho dos 
alunos chamados treineiros, 
que ainda estão no 1º ou no 2º 
anos do Ensino Médio. Uma 
aluna do 2º ano se classificou 
para a 2ª fase da Unesp. Dez 
alunos do 2º ano conseguiram 
se classificar para a 2ª fase 
da Unicamp e nove para a 2ª 
fase da Fuvest. Um aluno do 
1º ano também está entre os 
treineiros aprovados para a 2ª 
fase da Fuvest.

“Estamos, realmente, mui-
to felizes com os resultados 
alcançados por nossos alunos 
até agora. Eles se dedicaram 
muito nos últimos anos. Essa 
é a nossa maior realização e 
também a nossa maior alegria: 
vê-los conquistando uma vaga 
em uma boa universidade. Sa-
bemos que esse foi o primeiro 
passo, mas estamos confian-
tes de que eles concretizarão 
esse sonho”, declarou Loide 
Rosa, mantenedora do Obje-
tivo Indaiatuba.

Posto da 
Polícia Fede-
ral no Polo 
Shopping foi 
inaugurado 
em outubro 
de 2012

O Posto Sebrae/SP de 
Atendimento ao Empreende-
dor de Indaiatuba (PAE) vin-
culado à Secretaria de Desen-
volvimento da Prefeitura de 
Indaiatuba oferece a palestra 
“Conheça seu Mercado”. O 
evento acontece, das 14h às 
16h, no dia 20 de janeiro, na 
Fiec (Fundação Indaiatuba de 
Educação e Cultura), locali-
zada na avenida Engº Fábio 
Roberto Barnabé nº 3405, Jd. 
Regina. A Palestra que tem a 
finalidade de ressaltar a impor-
tância da análise e pesquisa de 
mercado para tomar decisões 
no ambiente empresarial. A 
participação é gratuita e as 
vagas são limitadas.

O evento visa apresentar 
aos participantes a impor-
tância da análise de merca-
do e como realizá-la, além 
do conhecimento dicas e 
orientações para aplicar uma 
pesquisa de mercado.

Os interessados deverão 
entrar em contato preferen-
cialmente por e-mail, de-
senvolvimento.sebrae01@

indaiatuba.sp.gov.br, desen-
volvimento.sebrae02@indaia-
tuba.sp.gov.br, pelos telefones 
3834-9272 e 3834-9276 ou 
pessoalmente, na Secretaria 
de Desenvolvimento das 8h às 
17h, Os dados necessários são: 
nome; CPF; telefones; email; 
data de nascimento; endereço 
completo; empresa e CNPJ.

EMPREENDEDOR
O Posto Sebrae oferece 

ainda 42 vagas para excursão 
à Feira do Empreendedor, 
que acontecerá no dia 25 de 
fevereiro no Expo Center 
Pavilhões Verde e Vermelho. 

Os interessados deverão 
entrar em contato preferen-
cialmente por e-mail, desen-
volvimento.sebrae01@indaia-
tuba.sp.gov.br ou desenvolvi-
mento.sebrae02@indaiatuba.
sp.gov.br ou pelo telefone (19) 
3834-9272 de segunda a sexta-
-feira, dás 8h às 17h. A taxa é 
de R$10,00 o valor deve ser 
recolhido juntamente com a 
ficha de cadastro preenchida 
até o dia 18 de fevereiro.



10A Mais Expressão

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

Colégio Max Plack apresenta 
o seu novo modelo pedagógico
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O Colégio Max Plan-
ck anunciou na úl-
tima quarta-feira, 

dia 15, o seu novo projeto 
pedagógico para os ensinos 
fundamentais I, II e III e 
para o Ensino Médio. Entre 
as novidades está o material 
didático, agora da Editora 
Moderna, e projetos como 

ENEM
Já o Enem Max atenderá 

os alunos desde o 1º até o 3º 
ano do Ensino Médio. “Mui-
tas vezes o aluno se prepara 
o ano todo e na hora da 
prova não consegue ir bem 
por razões diversas. Vamos 
prepará-lo de forma que ele 
entenda como são apresen-
tadas as questões do Enem, 
para que tenha resistência 
física e psicológica, além 
de estimular o senso crítico, 
característica importante não 
apenas para esta prova, como 
também para a vida profis-
sional deste aluno”, destaca.

Outra novidade é a inclu-
são da disciplina de Educação 
Financeira desde o 1º ano 
do Fundamental I até o úl-
timo ano do Ensino Médio. 
“Precisamos ensinar nossas 
crianças e jovens para que, 
no futuro, administrem o or-
çamento pessoal com suces-
so, o que ainda é um desafio 
para muitos adultos. Por isso, 
vamos ensiná-los a lidar com 
dinheiro desde os primeiros 
anos da infância” salienta o 
diretor, Pedro Stávale Junior.

O Colégio Max Planck 
está com matrículas abertas 
e fica localizado na Avenida 
Nove de Dezembro, 460, 
Jardim Leonor. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
3885-9900.

o Max Sports, o Enem Max 
e a disciplina de Educação 
Financeira.

Segundo Pedro Stávale 
Junior, diretor da Faculdade, 
a escolha do material aconte-
ceu depois de uma longa pes-
quisa. “Nós avaliamos o ma-
terial que tinha a linguagem 
mais moderna, que fugia de 
outros que tem a linguagem 
pesada, densa e que os alunos 
teriam mais dificuldade para 
assimilar”, avaliou. 

Para a diretora do Co-
légio, Elizanita Cristina 
Pimentel, que assumiu em 
2013 com a responsabilida-
de de melhorar ainda mais 
a instituição, o processo 
de  mudança será  mui to 
posit ivo.  “Com base na 
minha experiência no en-
sino público, é essencial 
que ofereçamos autonomia, 
conhecimento e liberdade 
para os alunos.  Sempre 
mantendo uma relação mui-

to forte com a família e um 
diálogo dentro da sala de 
aula”, afirmou. 

O Max Sports integrará, 
inicialmente, seis turmas 
Ensino Fundamental  II , 
do 6º ao 9º ano: duas de 
Handebol masculino, e uma 
feminina, duas de Futsal 
masculino e uma de Futsal 
feminino, segundo expli-
cou o professor Pedro Luiz 
Bulgarelli.  “O esporte é 
uma ferramenta gigantesca 

que agrega muito à nossa 
sociedade. As atividades 
serão paralelas à educação 
física, com turmas de 30 
alunos e visando a forma-
ção do atleta em caráter, 
disciplina, respeito, entre 
outros”, disse. A partici-
pação estará atrelada ao 
desempenho escolar. As 
aulas terão início no dia 27 
e as vagas remanescentes 
serão abertas à comunidade 
a partir do dia 3.
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Saae começa a construção de três
estações elevatórias de água tratada
DA REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

GIULIANO MIRANDA DCS-SAAE

O Saae (Serviço Au-
tônomo de Água e 
Esgotos) deu início, 

no último dia 6, à construção 
de três estações elevatórias 
de água tratada, que serão 
instaladas junto aos Centros 
de Reservação (CR) Tadao 
Toyama do Complexo II 
Vila Avaí (já concluído), do 
CR Mato Dentro (em cons-
trução) e do CR Morada do 
Sol, localizado ao lado da 
estátua do Cristo, na Aveni-
da Ário Barnabé. 

As elevatórias irão rea-
lizar o recalque e a adução 
da água tratada dos Centros 
de Reservação para reserva-
tórios de menor capacidade, 
localizados em outros bairros. 
O CR Tadao Toyama tem 
capacidade para armazenar 
6,3 milhões de litros e o CR 
Mato Dentro, um total de 5 
milhões de litros. Atualmen-
te, o CR Morada do Sol tem 
capacidade para armazenar 
2,5 milhões de litros, mas, 
futuramente, essa capacidade 
será elevada para 7,5 milhões 
de litros, com a construção de 
um novo reservatório para 5 
milhões de litros.

De acordo com o superin-
tendente do Saae, engenheiro 
agrônomo Nilson Alcides 
Gaspar, as estações elevató-
rias de água tratada são im-

margens, eliminando o risco 
que o emissário fique exposto. 
De acordo com Gaspar, a me-
dida foi necessária para evitar 
um possível rompimento do 
emissário de esgoto, o que 
causaria dano ambiental de 
grandes proporções.

prescindíveis para atender 
a futura demanda e garantir 
a normalidade do abasteci-
mento de água potável para a 
população indaiatubana.

O valor do investimento 
é de R$ 9,3 milhões e o pra-
zo de construção é de oito 

meses. As obras incluem a 
instalação de duas cabines 
primárias nos CRs Tadao 
Toyama e Morada do Sol.

CÓRREGO
O Saae está executando 

ainda a proteção de encos-

ta, na margem esquerda do 
Córrego do Barnabé, no 
Distrito Industrial Vitória 
Rossi Martini. A obra tem 
por objetivo proteger o prin-
cipal emissário de esgoto do 
Parque Ecológico, assentado 
ao longo do Córrego.

As fortes chuvas têm pro-
vocado desgastes constantes 
nas margens do Córrego do 
Barnabé, manancial que au-
xilia no abastecimento da 
cidade. A proteção, com cinco 
metros de altura, irá impedir 
desmoronamentos de suas 

Elevatórias realizarão o recalque e 
adução da água tratada dos Centros de 
Reservação para reservatórios menores

Mais Expressão
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Prestes a voltar à sua terra natal,
David Innocentini relembra trajetória

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

Uma vida dedicada à 
educação, que rendeu 
não apenas boas his-

tórias, mas também amizades 
que permanecem até hoje. 
Natural de São Carlos, o pro-
fessor David Innocentini, de 
81 anos, lecionou por quase 
30 anos na Escola Estadual 
Dom José de Camargo Barros, 
e também ocupou o cargo de 
diretor da Fiec (Fundação 
Indaiatubana de Educação e 
Cultura) por quatro anos, entre 
1988 e 92. Prestes a retornar à 
sua cidade natal, o professor 
recebeu o Jornal Mais Ex-
pressão para um bate-papo. 

Quando chegou a Indaiatu-
ba, David ainda não lecionava 
na cidade. “Casei-me no dia 2 
de janeiro de 1962 com Dalva 
Manzini e no dia seguinte, vie-
mos para Indaiatuba”, lembra. 
“Lecionei por anos em Jundiaí, 
até que em 1969 me transferi 
para a Escola Estadual Dom 
José de Camargo Barros, onde 
permaneci até 1997, quando 
me aposentei”. Na época, 
recorda, a grade curricular era 
diferente. “Dei aulas de Artes 
Industriais, Desenho Técnico 
Industrial, Desenho Geomé-
trico e Educação Artística. Fui 
acompanhando as mudanças 
no ensino”, conta. 

Depois que deixou o Dom 
José, foi convidado para um 
novo desafio. “Em 1988, fui 
convidado pelo então prefeito 
Clain Ferrari a ser diretor-
-presidente da Fiec”, afirma. 
“Exerci a função por quatro 
anos, quando encerrei minhas 
atividades profissionais como 
professor”. Ainda assim, man-

tém viva em sua memória as 
lembranças. “Conheci uma 
Indaiatuba pequena, mas a 
cidade cresceu e hoje somos 
quase desconhecidos”, ana-
lisa. “Mas mantenho vivo na 
memória todos os alunos e 
sei que a maioria alcançou o 
sucesso profissional”. 

Seus alunos são sua maior 
conquista. “Tive alunos que 
hoje são advogados, dentis-
tas e até deputado estadual”, 
brinca. “Fico feliz em ver que 
a maioria dos alunos se torna-
ram meus amigos. Indaiatuba 
me deu muitas felicidades e 
agradeço por ter encaminha-
do muitos jovens para a vida 
profissional”, enfatiza. 

MUDANÇAS
David estabelece algumas 

diferenças para a educação 
de ontem e hoje. “A cidade 
cresceu e as escolas muda-
ram. Mas é fato que existe 
um desinteresse dos pais na 
formação de seus filhos. Existe 
aquele pensamento de ‘depois 
tudo se resolve’”, lamenta. “O 
professor é tratado hoje como 
uma mera figura dentro da sala 
de aula. Não pode fazer sequer 
uma advertência verbal”. 

Para o educador, a impor-
tância de uma boa educação 
deve ser resgatada, para que o 
Brasil passe a ocupar posição 
de destaque entre os países em 
desenvolvimento. “O Brasil 
está ficando para trás. Preci-
samos criar alunos conscientes 
e com interesse em aprender, 

que queira se tornar um pro-
fissional qualificado”, destaca. 
“Sem este cuidado, não há 
nada pela frente. Que profis-
sionais teremos?”, questiona. 

David espera por mudan-
ças. “A base do desenvolvi-
mento de um país começa 
pela educação escolar de qua-
lidade”, enfatiza. “Precisamos 
de salários melhores para os 
professores e uma atualização 
constante destes profissio-
nais. Além de condições de 
desenvolver a disciplina com 
os requisitos necessários”. E 
como um apaixonado por sua 
profissão, mantém a esperan-
ça. “A educação ainda tem 
jeito, basta o nosso Governo 
olhar para estes aspectos”.

Depois de tantos anos em 
Indaiatuba, David se prepara 
para retornar à sua terra natal. 
“Estou voltando para São 
Carlos, mas fica a saudade 
dos amigos, colegas e escola 
e ex-alunos. Quero deixar um 
abraço para cada um deles”, 
ressalta. Segundo o professor, 
cerca de 8.500 alunos recebe-
ram seus ensinamentos. 

Marcos Randi, proprietá-
rio da Marquinhos Tintas e 
ex-aluno de David, expressa 
a sua gratidão. “Me lembro 
de tudo que aprendi com o 
professor David. Ele esteve 
sempre comigo e é sinônimo 
de humildade. Um exemplo a 
ser seguido por todos os edu-
cadores”, ressalta. 

O professor David Innocentini com o ex-aluno Marcos Randi: quase 30 anos dedicados ao Dom José de Camargo Barros

JME

Mais Expressão
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Há mais de 40 anos no mercado,
Gran Tropical Center é referência
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Fundada em 1975, a 
Gran Tropical Center 
é fruto de oito décadas 

de trabalho de uma família 
dedicada ao comércio de 
roupas, calçados e brinque-
dos, que se tornou referên-
cia em Indaiatuba e toda a 
região. A empresária Maria 
Vaccari saiu de Itu para 
abrir sua primeira loja em 
Indaiatuba, com tudo muito 
simples, ainda em caixas de 
papelão. Com muito empe-
nho e dedicação, o negócio 
cresceu e o setor, cada vez 
mais promissor, levou a 
família a investir em novas 
lojas e também a inaugurar 
o novo prédio da Gran Tro-
pical Center, localizado na 
Rua Sete de Setembro, 768. 

Mas a Tropical Center 
não se concentra apenas 
no varejo e a família conta 
também com a sua própria 
confecção de produtos fe-
mininos e Plus Size, pro-
duzidos em Americana e 
distribuídos nas duas lojas 
da rede. “Nossa confecção, 
a R Modas, surgiu da neces-
sidade de nossos clientes em 
buscarem tamanhos espe-
ciais e exclusivos na loja”, 
revela Gabriela Maria Alves 
Tomitake, nora de Maria 
Vaccari.

DIFERENCIAL
Na loja, com a chegada 

do Carnaval, destaque para a 
linha completa de fantasias, 
e também da Promoção de 
Verão, que já se tornou uma 
tradição na Gran Tropical 
Center, e é realizada sempre 
no mês de janeiro, com pro-
moções que se estendem até 

o mês de fevereiro. 
Atendendo a todas as clas-

ses sociais e privilegiando o 
cliente na hora das compras, 
a Tropical estabeleceu o siste-
ma Self Service, para aquele 
cliente que gosta de ficar mais 
à vontade para analisar e fazer 
as suas escolhas, mas sempre 
com a orientação de uma pre-

parada equipe de vendedores, 
sempre à disposição para 
clientes que preferem uma 
orientação na hora da compra. 

Hoje a rede conta com 
duas lojas na cidade, que 
distribuem uma grande varie-
dade de cama, mesa, banho, 
produtos infantis, masculinos 
e femininos, que vem de todos 

os Estados brasileiros. Espe-
cialistas em roupas e acessó-
rios para recém-nascidos e 
também das linhas infantil, 
juvenil, feminino e masculi-
no, a Gran Tropical Center 
resume a sua missão em seu 
slogan: ‘Da nossa família, 
para sua família’.

Toda a família trabalha no 

empreendimento, que chega 
a atender mil clientes por 
dia. Trabalho não falta para 
toda uma geração empenhada 
em oferecer o melhor para 
Indaiatuba e região. A Gran 
Tropical Center fica na Rua 
Sete de Setembro, 768. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3875-4757. 
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Começou a Supercopa Vila Avaí

Aifa: rodada de 
abertura tem 40 gols
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Primavera empata e  
dá adeus a Copinha

GIULIANO MIRANDA/PRIMAVERA

O Primavera empa-
tou com o Fortaleza 
em 1x1, no último 

domingo, dia 12, no estádio 
Ítalo Mário Limongi e ficou 
fora da segunda fase da 45ª 
edição da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. O time entrou 
em campo após o empate de 
2x2 entre CRB e Ponte Preta, 

resultado que já o eliminava 
da Copinha. Os gols da partida 
foram marcados por Júnior 
(contra) para o Primavera e 
Bruno para o Fortaleza. Com 
o resultado, o time indaiatu-
bano ficou com os mesmos 4 
pontos da Ponte Preta e em 3º 
lugar do grupo N, que teve o 
CRB, com 7 pontos, como lí-
der e classificado e o Fortaleza 
como lanterna, com 1 ponto.

O primeiro tempo da par-
tida teve mais chuva do que 

bola, até porque os times só 
cumpriam tabela, sem chance 
de classificação. As duas equi-
pes sofreram e houve pouca 
criatividade ofensiva. Apesar 
disso e do mal tempo, a torcida 
prestigiou a partida, que ficou 
melhor no segundo tempo, 
com mais chances de gol. 

As redes só balançaram 
mesmo aos 42 minutos do se-
gundo tempo, quando Júnior, 
do Fortaleza, jogou contra o 
próprio patrimônio. A alegria 

A Supercopa Vila Avaí come-
çou com quatro jogos no último 
domingo, dia 12. As partidas 
foram válidas pelos grupos A e 
B e somaram 20 gols no total. 
Os próximos jogos, a primeira 
rodada para os times dos grupos 
C e D, estão marcados para este 
domingo, dia 19, a partir das 8h30.

Na abertura, o Exsa Tsuna-
mi venceu o Nova Aliança por 
1x0. Em seguida, o Croissant JL 
Despachantes derrotou o Jogou 
Aonde por 5x3. A maior goleada 

da manhã foi a do Amigos do 
Cachorrão sobre o Lava Rápido 
Polo, 5x0. Fechando a rodada, 
o Bacana Lanches venceu o 
Sabinos por 4x2.

Na próxima rodada deste 
domingo, a partir das 8h30, 
tem: Auto Escola Marquinhos x 
Colégio Meta Tribuna; às 9h30, 
o jogo é SPQV x 9 de Julho; em 
seguida, 10h30, tem Vila Avaí 
e Vidraçaria Tayô; fechando, 
às 11h30, Pai e Filho enfrenta o 
Marquinhos Tintas.

Resultados domingo (12/1)
Nova Aliança 0x1 Exsa Tsunami (Grupo A)
Jogo Aonde 3x5 Croissant JL Despachantes (Grupo A)
Amigos do Cachorrão 5x0 Lava Rápido Polo (Grupo B)
Bacana Lanches 4x2 Sabinos (Grupo B)
Próximos jogos domingo (19/1)
8h30 – Auto Escola Marquinhos x Colégio Meta Tribuna (Grupo C)
9h30 – SPQV x 9 de Julho (Grupo C)
10h30 – Vila Avaí x Vidraçaria Tayô (Grupo D)
11h30 – Pai e Filho x Marquinhos Tintas (Grupo D)

A 3ª Copa Sol Sol de Futsal 
da Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa) teve 
início no último sábado, dia 
11, no Ginásio Sol Sol. Seis 
partidas com 40 gols agitaram 
a rodada, que começou com 
altíssimo nível técnico de todas 
as equipes. A próxima rodada 

está marcada para este sábado, 
dia 18, no mesmo local a partir 
das 13h.

A maior goleada do dia foi a 
do Estrela Futsal sobre o Atlético 
União por 7x1. A partida com 
mais gols foi a vitória do Me-
ninos do G5 sobre o Flamengo 
Marquinhos Tintas por 5x4.

TABELA
Resultados – 1ª rodada – sábado (12/1)
Sol-Sol 2 x 2 Humble
Meninos do G5 5 x 4 Flamengo / Marquinhos Tintas
CEBI Brasil 3 x 5 União Tribuna
Atlético União 1 x 7 Estrela Futsal
E.C. Elite/ Tigres Azuis 3 x 2 Manchester Voador/Croissant &Cia
Outro Iskema 1 x 5 Borussia Futsal
Próximos jogos - 2ª Rodada – Sábado (18/1):
13h00 - Otro Iskema x Atlético União
13h50 - E.C. Elite / Tigres Azuis x Cebi Brasil
14h40 - Flamengo/ Marquinhos Tintas x Bosussia Futsal
15h30 - União Tribuna x Sol-Sol
16h20 - Estrela Futsal x Meninos do G5
17h10 - Humble x Manchester Voador /Croissant & Cia

da torcida indaiatubana, que 
não recebia o torneio há três 
anos e via o time se despedir 
da copinha com vitória, durou 
pouco. Depois de uma saída 
errada, Bruno empatou para 
o time nordestino, dando nú-
meros finais à partida.

O Fantasma primaverino 
voltará à campo no início de 
abril, quando começa a dis-
puta o Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão, visando 
o acesso à Série A3 em 2015.
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Projeto Férias Quentes oferece 
atividades gratuitas até o dia 31

 ADRIANA PANZINI - SCS/PMI

O Projeto Férias Quen-
tes promove até o dia 31 de 
janeiro diversão saudável 
para o período de férias com 
a coordenação e iniciativa 
da Secretaria Municipal de 
Esportes. As atividades acon-
tecem na quadra do Parque 
Corolla, onde as crianças 
podem aproveitar as ativida-
des de recreação esportiva, 
boxe e kickboxing, de terça a 
sexta-feira das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h. Não é necessá-
ria inscrição prévia.  

Os alunos matriculados nas 
aulas de natação e hidroginás-
tica dos pólos esportivos mu-
nicipais e que estiverem com o 
exame médico em dia, podem 
participar também da recrea-
ção infantil nas piscinas e da 
hidroginástica adulto (a partir 
de 16 anos) nos pólos abaixo. 
Informações (19) 3825-6270.

A rodada de abertura 
da 4ª Copa Arena de Fut-
sal Clube 9 de Julho teve 
sete jogos realizados pe-
las categorias Adulto, Ve-
terano e Máster no último 
final de semana, nos dias 
11 e 12. Ao todo, a média 
de  go l s  por  jogo  f i cou 

Piscina do Centro Espor-
tivo Jardim Califórnia

Recreação infantil - terças e 
quintas das 9h às 12h e das 
13h30 às 16h
Hidroginástica adulta (a 
partir de 16 anos) - terças e 
quintas das 8h às 9h e das 
16h às 17h

Piscina do  
Parque Corolla

Recreação infantil - quartas 
e sextas das 9h às 12h e das 
13h30 às 16h
Hidroginástica adulta (a 
partir de 16 anos) - quartas 
e sextas das 8h às 9h e das 
16h às 17h

O Centro Esportivo Jar-
dim Califórnia fica na Rua 
Ema Montoanelli Tachi-
nard, s/nº, Jardim Califór-
nia. O Parque Corolla está 
localizado na Rua Serafim 
Gilberto Candello,  s/nº, 
Jardim Morada do Sol.

ventude sobre o Liberda-
de por 7x5, pela Veterano. 
Houve apenas um empate, 
3x3, entre K’Tumbe e In-
dependente, também pela 
Veterano.

Os jogos do sábado co-
meçam às 14h e no domin-
go, a bola rola a partir de 8h.

próxima de 7. A próxima 
rodada está marcada para 
este sábado, dia 18, e do-
mingo, dia 19.

A maior goleada foi a 
do Ecan sobre o CR 51, 
pe l a  ca t ego r i a  Más t e r , 
6x0 .  O  jogo  com ma i s 
gols foi a vitória do Ju-

TABELA - RESULTADOS
Turma Do Funil 6 X 1  Astros do Bar (Adulto)
Quebra Gelo 5 X 3 Kosmos (Adulto)
Los Muchaxos 0 X 5 Nóstravamos (Veterano)
Liberdade 5 X 7 Juventude (Veterano)
CR 51 0 X 6 Ecan (Máster)
Junior' S 2 X 1 Natureza (Máster)
K' Tumbe 3 X 3 Independente (Veterano)
2ª RODADA

Sábado (18/1)
14h00 Turma do Funil X Quebra Gelo (Adulto)
14h50 Astro do Bar X Calha Nova (Adulto)
15h40 Independente X Los Muchaxos (Veterano)
16h30 Juventude X Nóstravamos (Veterano)
Domingo (19/1)
8h00 Ecan X Junior's (Máster)
8h50 Natureza X Aquarela (Máster)
9h40 Liberdade X K' Tumbe (Veterano)

Mais Expressão
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Fernando & Sorocaba trazem nova
turnê para a FAICI 2014 em agosto

Depois de confirmar 
Jorge & Mateus na 
abertura da edição 

2014 da Faici (Feira Agro-
pecuária, Industrial e Co-
mercial de Indaiatuba), a 
Cia. Azul anuncia a segunda 
atração. Atendendo a pedi-
dos, a dupla Fernando & So-
rocaba está confirmada no 
dia 14 de agosto. O evento 
acontece de 7 a 17 de agosto 
e conta com a organização 
da Cia. Azul, em parceria 
com o Clube do Boi, e apoio 
da Brahma e Unepxmil 48 
Horas. 

Fernando & Sorocaba 
voltam à Faici 2014 e tra-
zem para Indaiatuba seu 
novo show, que conta com 
os sucessos do novo CD e 
DVD, ‘Sinta Essa Experi-
ência’, gravado no Espa-
ço das Américas, em São 
Paulo. A produção musical 
ficou a cargo do próprio 
Fernando e as primeiras 
faixas divulgadas foram ‘O 
que Cê Vai Fazer’, que já 
integrava o último disco da 
dupla, ‘Homens e Anjos’ e 
a romântica ‘Gaveta’, cujo 
clipe já atingiu a marca de 
um milhão de visualizações 
no YouTube. 

Além destas canções, 
fazem parte do ‘Sinta Essa 
Experiência’ alguns su-
cessos  do  ú l t imo disco 
de Fernando & Sorocaba, 
como ‘Mô’,  ‘Deixa Fa-
lar’, ‘Livre’ e ‘Imagina na 

Após um ano ausente, a dupla volta a Indaiatuba para apresentar a turnê ‘Sinta Essa Experiência’, que traz sucessos do último disco e músicas inéditas

Copa’, além de várias mú-
sicas inéditas como ‘Cruel’, 
‘Não Vai Dar Nem Tempo’, 
com participação de Mar-
cos e Belutti, ‘Xing Ling’, 
com participação do Lucas 
Lucco, e ‘Minha Ex’, entre 
outras. No total,  são 16 

faixas, entre regravações e 
inéditas.

José Marques Barbosa, 
presidente da FAICI, fala 
sobre a escolha da dupla. 
“Fernando & Sorocaba es-
tão no topo do universo 
do sertanejo universitário 

e não podiam ficar de fora 
da FAICI 2014. Além dis-
so, ouvimos o público via 
redes sociais e em nossas 
conversas: todo mundo pe-
dia a presença deles. Agora, 
está confirmado. Esperamos 
todo mundo lá”, convida.

BIOGRAFIA
Fernando nasceu em Ji- 

Paraná (RO), onde começou 
a se envolver com música 
aos sete anos de idade. O 
cantor e compositor conta 
que subia no guarda-roupa 
do avô para roubar o violão 

e fugia das lavouras para se 
dedicar à sua nova paixão. 
Quando passou a frequentar 
a escola na cidade, passou 
a conquistar o pódio em 
diversos festivais musicais 
por todo o Estado. 

Aos 15 anos, deixou a 
família e a companhia dos 
amigos em Cuiabá (MT) 
para seguir seu destino. 
Formou algumas duplas, 
bandas dos mais variados 
ritmos, sem sucesso. Até 
ser apresentado a Soroca-
ba, cuja parceria rendeu o 
reconhecimento do público. 

Nascido na capital pau-
lista, mas criado na fazenda 
da família em Sorocaba, 
o parceiro de Fernando 
ganhou seu primeiro vio-
lão aos 11 anos, mas não 
prestou muita atenção. Foi 
apenas na faculdade de 
Agronomia em Londrina 
(PR), que realmente deixou 
se levar pela música.

Com suas composições 
próprias,  Sorocaba con-
quistou o público londri-
nense nas festas e boates e 
no segundo ano de facul-
dade, já pagava as contas 
graças às suas canções. 
Em 2010, já se tornara o 
segundo maior compositor 
do Brasil. Em seu repertó-
rio coleciona mais de 100 
canções,  com destaques 
para "Madri", "Paga Pau", 
"Bala de prata", "A Casa 
Caiu", "Tô Passando Mal", 
"Teus Segredos", "Meteo-
ro", "Você Não Sabe o que 
é Amor", entre outras.

Mais Expressão
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ESTREIA REGGAE

Primeiro Polo Teatro de 2014 traz adaptação 
da Arte & Manhas para o clássico ‘Pinóquio’

Reguera mistura 
composições próprias  
e covers no Vinil Pub

 DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

LEONARDO CASSANO

Dono da voz que se 
mistura à história do 
Grêmio Recreativo 

Escola de Samba Beija-Flor 
de Nilópolis e do Carnaval 
do Brasil, o sambista Ne-
guinho da Beija-Flor, que 
será a grande atração do 12º 
Feijão com Samba, falou 
sobre o show que irá fazer 
na cidade. Com ingressos à 
venda, o evento acontece no 
próximo dia 26, a partir do 
meio-dia, no Salão Social do 
Indaiatuba Clube.

O principal intérprete de 
samba-enredo da atualidade 
afirmou que o público que 
for ao Feijão com Samba 
irá assistir um grande show, 

com sambas inesquecíveis. 
“Garanto que todos terão o 
prazer de assistir a um show 
com muito entusiasmo, ale-
gria e vibração. Como em 
todas as apresentações da 
Beija-Flor, o público vai 
cantar e vibrar ao som de 
grandes sambas inesquecí-
veis”, afirma.

Questionado sobre o que 
espera do primeiro show que 
vai fazer na região, Negui-
nho disse que a expectativa 
é grande. “Quando se fala 
em Beija-Flor dá sempre um 
frio na barriga e é sempre 
uma grande expectativa para 
mim. Eu me sinto na respon-
sabilidade de apresentar não 
só um show, mas um grande 
espetáculo”, revela.

Para não deixar nenhum 
associado e convidado pa-

rado, junto com Neguinho, 
a Beija-Flor trará para o 
Indaiatuba Clube um show 
com 15 ritmistas, 12 mu-
latas, quatro baianas, um 
casal de mestre-sala e porta-
-bandeira, um passista, um 
cavaco e uma cuíca que vão 
apresentar os principais sam-
bas da história da escola e o 
samba-enredo do Carnaval 
2014, que terá o tema “Boni 
- O Astro Iluminado da Co-
municação Brasileira”.

A feijoada, outro desta-
que do evento, será servi-
do pelo Buffet Verona. Os 
ingressos e mesas já estão 
à venda e podem ser adqui-
ridos na Secretaria Social 
do Indaiatuba, que fica na 
Rua Doutor Oswaldo Cruz, 
40. Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-2399. Neguinho da Beija-Flor promete trazer a energia de sambas inesquecíveis para o Salão Social do Indaiatuba Clube

Para animar ainda mais as 
férias da garotada, o Polo Sho-
pping Indaiatuba traz mais uma 
atração que promete agradar os 
pequenos: o Polo Teatro com 
a peça "Pinóquio". O projeto, 
que já virou tradição, ocorre 
na quarta-feira, dia 22, em dois 
horários: às 18h30 e às 20h30.

Inspirado na clássica obra 
italiana, "Pinóquio" conta a 
trajetória de Gepeto e seu bo-
neco em diversas fases. Uma 
montagem que mescla atores, 
bonecos e teatro de sombra, 
a peça mostra a história do 
boneco de madeira que se vê 
em um universo fantástico com 
muitos desafios. Como será 
que ele vai se salvar da terrível 
baleia e ainda se livrar de um 
maluquinho, e um tanto quanto 
malvado dono de circo?

As aventuras de Pinóquio 
têm adaptação de Tamires 
Faustino, direção de Leonar-
do Cassano e são embaladas 
por trilha sonora de Rafael 
Pio, especialmente composta 
para a montagem. Além dis-
so, conta com cenários fiéis, 
que remetem ao interior da 
casa de Gepeto, passando 
pelo circo e pelo cenário 
inteligente do fundo do mar.

REPERTÓRIO
Com um repertório de 16 

espetáculos infantis, a Arte & 
Manhas é uma das principais 
referências em Teatro para os 
pequenos, tanto pela quantida-
de de seu repertório - um dos 
maiores do Estado de São Pau-
lo - quanto pela técnica usada 
no desenvolvimento das peças: 
interação com a plateia, músicas 
envolventes e cenários elabora-
dos para encantar o público.

Entre os maiores sucessos da 
Cia de Campinas estão os clássi-

cos: "A Viagem de um Pequeno 
Príncipe", "Cigarra X Formiga: 
a Disputa", "A Princesa e o 
Sapo", "A História de Dona 
Baratinha", "A Tartaruga e a 
Lebre", "João e Maria perdidos 
na Floresta", "Chapeuzinho Ver-
melho em: Uma Surpresa para 
o Lobo", "Um Pequeno Cravo 
e uma Linda Rosa" entre outras.

Além de teatro, a empresa 
de empreendimentos culturais 
também desenvolve oficinas 
de arte-educação, além de per-
sonagens artísticos, monitores 

e arte-educadores em eventos 
que sejam necessários profis-
sionais que são apaixonados 
por cultura. Mais informações 
em www.amanhas.com.br.

SERVIÇO
Polo Teatro com “Pinóquio”
Data: 22 de janeiro
Horários: 18h30 e 20h30
Entrada franca
Local: Polo Shopping Indaia-
tuba
Endereço: Alameda Filtros 
Mann, 670

A banda Reguera é atração 
neste domingo, dia 19, a partir 
das 18h, no Vinil Music Pub, 
e promete um repertório de 
músicas próprias e covers de 
Bob Marley e outros artistas 
do gênero. Formada por André 
Vegro (bateria), Guilherme 
Luchesi (baixo), Kayte Araújo 
(voz), Mayron Batista (guitarra) 
e Thiago Silva (guitarra), a Re-
guera surgiu em 2004 e procura 
levar em seus shows mensagens 
de amor e paz, com o objetivo de 
disseminar o reggae. 

O nome Reguera faz alusão 
às festas do ritmo, bem como 
às mulheres que gostam desse 
estilo musical e são chamadas 
de “regueiras”, principalmente 
pelo fato de o grupo ter à frente 

uma mulher, representada pela 
vocalista Kayte. 

A banda esteve duas vezes 
no Maranhão, em 2005 e 2006, 
representando a cidade de 
Indaiatuba e o estado de São 
Paulo no Unireggae, um dos 
maiores festivais de São Luiz, 
que é considerada a Jamaica 
brasileira. A música “Gostar de 
Reggae”, que é o carro-chefe 
do grupo, e é conhecida em 
diversos estados brasileiros, 
passa a mensagem que para 
gostar de reggae, o único re-
quisito necessário é ter a paz 
no coração. O Vinil Music 
Pub fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.576, no bairro Ci-
dade Nova. Mais informações 
pelo telefone (19) 3329-2278.

A banda 
representou 

Indaiatuba 
e o estado 

de São Pau-
lo por duas 

ocasiões no 
festival Uni-

reggae, no 
Maranhão

Montagem que mescla atores, bonecos e teatro de sombra é baseada na clássica obra italiana que encanta gerações
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Dois homicídios em menos de 
uma semana em Indaiatuba

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO JME

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

PORTE ILEGAL

ABORDAGEM

ERRATA

Denúncia anônima leva 
polícia a procurado da Justiça

Roubo à residência  
no Jardim Pau Preto

Em menos de uma se-
mana, dois homicídios 
foram registrados em 

Indaiatuba. Estes foram os 
primeiros casos do ano. 

O primeiro caso aconteceu 
na noite de sábado, dia 11, na 
Rua Donizeti Vieira Dantas, 
conhecida como antiga Rua 10, 
no bairro Carlos Aldrovandi. 

Thaelam F. Rios estava 
sentado com amigos, quando 
um veículo, ocupado apenas 
pelo motorista, passou lenta-
mente e o avistou. Segundos 
depois, duas motos, ambas 
com passageiros na garupa, 
pararam próximas aos rapa-
zes, sem dizer nada, e efe-
tuaram aproximadamente 18 

disparos contra Thaelam. 
O jovem não teve chance de 

defesa e morreu ainda no local. 
Desconhece-se ainda o motivo 
do assassinato. O rapaz não 
tinha antecedentes criminais. 

O segundo homicídio acon-
teceu na madrugada desta 
quarta-feira, dia 15, no Jardim 
Morada do Sol. Sandra Maria 
Barbosa de Souza, 35 anos, foi 
morta por pelo menos dois ti-
ros, enquanto dormia. Na casa 
havia mais duas pessoas, que 
foram testemunhas da ocorrên-
cia. Sabe-se que, após os dis-
paros, ouviu-se um barulho de 
moto saindo do local. A vítima 
tinha chegado no dia anterior 
de Minas Gerais. Ainda não se 
sabe de quem foi a autoria do 
crime. A Polícia Civil investi-
ga ambos os dois casos.

Após denuncia anônima, 
um foragido da justiça foi loca-
lizado na Rua Adélia Filomena 
Mationi, Jardim Morada do Sol. 
Reginaldo Luiz Vieira, 25 anos, 
vulgo ‘Bafo’, estava sendo 
procurado desde a ‘saidinha’ 
do Dia das Crianças de 2013.

Com a autorização da mãe 

do indivíduo, a Polícia Militar 
adentrou à residência e Regi-
naldo ainda estava dormindo. 
Em busca pelo quarto foi lo-
calizada uma arma calibre 38.

Ele foi encaminhado, como 
foragido, à cadeia anexa ao 2º 
DP de Campinas e também 
autuado por porte ilegal de arma.

Mais um roubo à residência 
aconteceu no último sábado, dia 
11, na Rua Voluntário João dos 
Santos, no Jardim Pau Preto.

Era aproximadamente 
10h40 quando a vítima, Ricar-
do S., 30 anos, chegava à sua 
casa em seu carro. Assim que 
o veículo já estava estacionado 
na garagem do interior da resi-

dência, Ricardo foi abordado 
por dois indivíduos, estando 
um armado, que o levaram para 
um quarto, onde permaneceu 
trancado durante toda a ação. 

Foram levados vídeogame, 
monitor de vídeo, televisão, 
celular, R$ 150,00 e o veículo 
da vítima. Os assaltantes ainda 
não foram localizados.

Na matéria publicada na 
sexta-feira, dia 10, na versão 
impressa e no site, houve um 
erro de informação. Dissemos 
que Douglas Santiniello estava 
soltando os fogos. Recebemos 
um esclarecimento da família e 
pedimos desculpas pelo erro de 
informação.

“Olá, sou da família de Dou-
glas Santaniello e gostaria de 
informar que há um erro na 
noticia. Lá diz que Douglas 

estava soltando os fogos, mas 
na verdade era Jhony que estava 
soltando os fogos dentro de gar-
rafas de vidro que estouravam 
fazendo um grande barulho e 
acabou acordando e assustando 
as duas filhas de Douglas (de 5 
anos e 3 anos). Douglas, como 
pai, foi ao encontro deles para 
pedir que soltassem um pouco 
mais longe da casa, e nisso co-
meçou a confusão. Ficarei grata 
pela compreensão.”

Sandra Maria Barbosa de Souza, de 35 anos, foi morta com dois tiros 

Thaelam F. Rios fo surpreendido por duas motos e morto com 18 dispatos Sem chance de defesa, o rapaz morreu no local; ele não tinha antecedentes
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Família é feita de refém em sua residência 
por três ladrões nesta segunda-feira

FOTOS: JME
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ACIDENTE DE TRÂNSITO VAGAS

Cinco carros e um caminhão colidem na SP-75 Polícias de São Paulo têm 
três mil vagas abertasNa tarde de ontem, dia 

16, ocorreu um acidente 
na Rodovia SP-75, mar-
ginal sul na altura do km 
58 .  C inco  ca r ros  e  um 
caminhão se envolveram 
na batida. 

Com uma forte chuva, 
o veículo que ocasionou 
o acidente, Fiat Uno, foi 
reduzindo a velocidade de 
seu veículo na lateral da 
faixa da esquerda da pista, 
dois veículos que seguiam 
atrás conseguiram desviar, 
mas o Fiesta que vinha logo 
em seguida, não conseguiu, 
colidiu na lateral do Uno, 
que já estava totalmente 
parado, aquaplanou logo à 
frente e capotou.

Minutos após a colisão, 
a Polícia Rodoviária chegou 
ao local e fez as devidas si-
nalizações na pista. Devida 
a forte chuva outros dois 
carros não conseguiram 
parar a tempo e bateram no 
mesmo local. Em seguida, 
um caminhão tentou desviar 
dos veículos parados na pis-
ta e atingiu outro carro que 
por ali passava. Ninguém 
se feriu. 

Na noite desta segun-
da-feira, dia 13, uma 
família foi rendida 

por três assaltantes, em sua 
casa, na Estrada da Servidão, 
Mato Dentro. 

A ação iniciou-se por 

volta das 21h, quando os 
três indivíduos adentraram 
a residência pelos fundos e 
renderam as sete pessoas que 
estavam na casa. Segundo 
informações do Boletim de 
Ocorrência, as vítimas so-
freram agressões de um dos 
assaltantes. Pelo menos um 
deles estava armado.

Após aproximadamente 
três horas roubando os per-
tences da família, os três 
fugiram nos dois veículos que 
também ali roubaram. Um 
fugiu em uma VW Saveiro, 
onde estava a maioria dos 
objetos roubados, e os outros 
dois fugiram em um Fiat Pun-
to, sentido Centro. 

As vítimas conseguiram 
solicitar ajuda aos vizinhos 
e, minutos após, a Guarda 
Municipal, já ciente da ocor-
rência, começou a busca 
pelos criminosos. O Fiat 
Punto passou por uma via-
tura na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, nas 
proximidades do Colégio 

Objetivo, e já em fuga colidiu 
na Rua Augusto Amgarten, 
no Residencial Monte Verde, 
com um carro parado. Os dois 
ocupantes do carro tentaram 
fugir a pé, mas foram captu-
rados momentos depois. O 
outro veículo, VW Saveiro, 
foi localizado, mas o terceiro 
elemento conseguiu fugir.

Johnni Marques Delamu-
ra, 21 anos, e Luan Ricardo 
Nascimento Moreira da Sil-
va, 23 anos, foram encami-
nhados à delegacia com a 
arma que portavam e alguns 
dos pertences roubados. Eles 
foram autuados em flagrante 
e conduzidos à cadeia anexa 
ao 2º DP de Campinas. 

As polícias Civil e Técni-
co-Científica estão selecio-
nando candidatos para 3.381 
vagas em diversos cargos, na 
maior contratação já feita na 
história das duas instituições.

A maior quantidade de 

vagas é para investigador da 
Polícia Civil.  As inscrições 
para o concurso que vai con-
tratar 1.384 investigadores co-
meçaram nesta segunda-feira, 
13, e vão até o dia 14 do mês 
que vem.

Luan Ricardo Nascimento Johnni M. Delamura Arma do crime e alguns dos pertences roubados
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Cinema Horóscopo de 17 a 23/01

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

Tarzan: A Evolução da Len-
da 3D – Sexta (17) a Quinta (23): 
13h50, 16h10, 18h25 e 20h40. 
LANÇAMENTO. Animação, 
Aventura. 94 minutos. 3D DU-
BLADO. Classificação LIVRE

Caminhando com Dinos-
sauros: O Filme 3D – Sex-
ta (17) a Quinta (23): 14h15, 
16h35 e 19h00. LANÇAMEN-
TO. Aventura. 108 minutos. 
3D DUBLADO. Classificação 
LIVRE

Frankenstein: Entre Anjos 
e Demônios 3D – Quinta (23): 
21h40. PRÉ-ESTREIA. Aven-
tura, Suspense. 85 minutos. 
3D LEGENDADO. Classifi-
cação 12 anos

Ajuste de Contas – Sexta 
(17) a Quinta (23): 21h10. 2ª 
SEMANA. Comédia. 113 
minutos. LEGENDADO. 
Classificação 12 anos

Atividade Paranormal: 
Marcados pelo Mal – DU-
BLADO: Sexta (17) a Domingo 
(23): 17h45 e 22h00. LEGEN-
DADO: Sexta (17) a Quinta 
(23): 19h50. 2ª SEMANA. 

Terror, Suspense. 84 minutos. 
Classificação 14 anos

De Repente Pai – Sexta (17) 
a Quinta (23): 15h35. 2ª SEMA-
NA. Comédia. 105 minutos. 
DUBLADO. Classificação 
12 anos

Frozen: Uma Aventu-
ra Congelante 3D – Sexta 
(17) a Quarta (22): 14h35, 
17h00, 19h20 e 21h40. Quinta 
(23): 14h35, 17h00 e 19h20. 
3ª SEMANA. Animação, 
Aventura. 108 minutos. 3D 
DUBLADO. Classificação 
LIVRE

Até que a Sorte Nos Se-
pare 2 – Sexta (17) e Sábado 
(18): 15h05, 17h25, 20h10 e 
22h25. Domingo (19) a Quinta 
(23): 15h05, 17h25 e 20h10. 
4ª SEMANA. Comédia. 102 
minutos. Classificação 12 anos

Muita Calma Nessa Hora 
2 – Sexta (17) a Quinta (23): 
15h10, 17h20, 19h40 e 21h45. 
LANÇAMENTO. Comédia. 
113 minutos. Classificação 
12 anos

Tarzan: A Evolução da 
Lenda – CONVENCIONAL 
(2D) DUBLADO: Sexta (17) 
a Quinta (23): 14h45 e 19h20. 
3D DUBLADO: Sexta (17) 
a Quinta (23): 17h00. LAN-
ÇAMENTO. Animação, 
Aventura. 94 minutos. Clas-
sificação LIVRE

Ninfomaníaca: Parte 1 
– Sexta (17) a Quinta (23): 
21h30. ESTREIA. Drama. 
118 minutos. LEGENDA-
DO. Classificação 18 anos

Confissões de Adolescen-
te – Sexta (17) a Quinta (23): 

16h10, 19h05 e 21h15. 2ª 
SEMANA. Comédia. 96 mi-
nutos. Classificação 12 anos

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 17, Area 51 – UFO Party. No sá-
bado, dia 18, acontece a Amnesia, com o DJ Rafael Diefentaler. 
Avenida Presidente Vargas, 731. Informações: (19) 3984-6471

O foco do ariano continua sendo sua vida social. 
Portanto, sociedades, casamento, festas em clubes 
ou qualquer encontro social que possa trazer algum 
benefício social e profissional será um bom motivo 
para o nativo estar no meio. Podem ocorrer mudan-
ças nos relacionamentos.

Esse momento pode indicar uma renovação 
importante na postura de vida do taurino. Ele estará 
recordando alguns fatos com mais intensidade, e 
sua família, seu lar ou mesmo pessoas do passado 
podem aparecer neste momento. Fuja da mente 
reativa, mantenha-se ativo.

O geminiano estará saudosista, embora não se 
fixe muito nas recordações, ele estará relembrando 
fatos e percebendo que sua maneira de pensar e 
analisar as coisas necessita de uma atualização. Per-
ceberá que seus sentimentos precisam ser renovados 
para que sua mente esteja livre.

Mudanças profundas em sua vida amorosa, em 
seu casamento, em suas relações sociais. O nativo 
sente a necessidade de ter uma maior seriedade em 
seus relacionamentos íntimos. Algumas dificuldades 
podem ocorrer em diálogos com o parceiro amoroso. 
Mudanças em sua mente estão ocorrendo.

O leonino ainda está na fase de aprender a co-
nhecer sua maneira de se relacionar com os outros. 
Muitos sentimentos intensos e mudanças em seus 
desejos estarão ocorrendo. O foco é organizar sua 
mente com relação aos seus sentimentos pessoais.

O virginiano sente dificuldade em tomar deci-
sões. Suas ações podem ficar mais confusas, pois 
seus sentimentos estarão mais intensos e profundos. 
Mudanças em seu afeto, seu modo de amar. Uma 
nova forma de ganhar a vida pode estar surgindo 
para alguns nativos.

O libriano poderá ter que controlar seus rela-
cionamentos, sua vida amorosa e seus contratos 
de forma mais direta que antes. Surgem desejos 
de romper de forma inesperada com tudo e todos. 
Provável mudança em seus relacionamentos e 
estrutura social (possibilidades de casamento ou ir 

morar junto).

O escorpiano estará descobrindo que sua ma-
neira de expressar o que sente ou aquilo que pensa, 
precisa de renovação e mudanças. Perceberá que 
suas ações e atitudes estão intimamente presas a 
essa situação, precisando renovar sua maneira de 
falar, de se expor e de se impor perante os outros.

Novas amizades surgem e novos sonhos estão 
trazendo novas idéias ao nativo. Provável romance 
entre alguma amizade pode ocorrer de forma rápi-
da. Mudanças profundas estarão ocorrendo em seu 
ambiente de trabalho e em seus sentimentos ligados 

ao lar.

O capricorniano estará sofrendo uma grande 
mudança em sua aparência, pode engordar, ema-
grecer, mudar a forma como se veste e se apresenta 
aos outros. Os filhos são um importante ponto de 
destaque. Momento que um apoio jurídico pode 
ser necessário.

O passado, suas raízes, sua maneira de lidar 
com seus sentimentos são alguns dos assuntos que 
estarão sendo revisados profundamente na mente 
do aquariano, durante esse inferno astral. Novos 
sonhos e projetos em andamento, mas precisam de 
organização e metodologia para dar certo.

O nativo pode sentir-se compelido a gastar mais 
do que deve quando estiver em suas relações sociais, 
por outro lado, há um desejo de renovar muitas coi-
sas em sua vida, mas principalmente sua maneira 
de ter liberdade.

Frozen: Uma Aventura 
Congelante – Sexta (17) a Quin-
ta (23): 15h30, 17h50 e 20h10. 3ª 

SEMANA. Animação, Aventu-
ra. 108 minutos. DUBLADO. 
Classificação LIVRE
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O mês de janeiro, para 
as crianças, marca o perío-
do de compras de material 
escolar. Sentir o cheiro de novo dos objetos e poder escolher de qual 
personagem será o caderno ou a mochila é tão empolgante, para elas, 
quanto as brincadeiras.

No entanto, algumas crianças não tem o mesmo privilégio. Por 
isso, o Shopping Jaraguá Indaiatuba lança a campanha “Mês da 
Solidariedade”.  A partir do dia 7 de janeiro, o Shopping vai receber 
doações de livros e material escolar para crianças e jovens carentes. 
A arrecadação acontece até o dia 31 do mesmo mês e as doações 
serão destinadas à Federação das Entidades Assistenciais de Indaia-
tuba (FEAI), composta por 24 associações que atendem pessoas em 
vulnerabilidade social.

As doações podem ser feitas no balcão de atendimento, localizado 
no corredor das Lojas Americanas, e serão recebidas em qualquer 
horário, durante o funcionamento do Shopping.

Um golaço do Festival de Fotografia Hercule Florence com a mostra inédita 
"Futebol Arte"

Réveillon chique em alto mar

Primeira do ano do Cocaes

Escola de Língua Japonesa de 
Indaiatuba abre matrículas para 2014

Janeiro é o “Mês da Solidariedade” 
no Shopping Jaraguá Indaiatuba

Neguinho da Beija-Flor vai enriquecer o Feijão com 
Samba do IC

No dia 8 de janeiro, o Iguatemi Campinas e a organização do Festival Hercule Florence de Fotografia de Campinas promo-
veram o coquetel de inauguração para convidados da exposição “Futebol Arte”, que esta aberta ao público de 9 de janeiro a 4 de 
fevereiro no foyer do Teatro Brasil Kirin, localizado no terceiro piso do shopping. A mostra reuni 42 fotos clicadas nos principais 
campeonatos mundiais, incluindo as aberturas da Copa FIFA nos anos de 1994 a 2010 e da Copa das Confederações, realizada no 
Brasil em 2013. Estão sendo exibidos trabalhos dos premiados profissionais Alexandre Battibugli, Ari Ferreira, Flávio Florido, 
Jonne Roriz e Paulo Whitaker, publicadas por agências internacionais, como a Reuters, imprensa brasileira (Lance!, Estadão , 
UOL e Placar), além de uma seleção de imagens inéditas da Copa das Confederações. Nas fotos, além do Brasil e seus craques, 
como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, também estão retratadas outras estrelas e seleções, como Argentina, 
Itália, Holanda, Espanha e França, por exemplo. 

Os amigos mais que queridos, Ben-
jamim e Rosa Virgínia, juntamente com 
Jeane Albertine, curtiram o Réveillon de 
alto estilo, em um navio chiquérrimo pela 
costa brasileira. 

Dono da voz que se mistura 
a história do Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Beija-Flor de 
Nilópolis e do Carnaval do Brasil, 
o sambista Neguinho da Beija-
-Flor, que junto com a escola será 
a grande atração do 12º Feijão Com 
Samba, evento que acontece no 
26 de janeiro a partir das 12h no 
Salão Social do Indaiatuba Clube, 
falou sobre o show que irá fazer 
na cidade.

O principal intérprete de sam-
ba-enredo da atualidade afirmou 

que o público que for ao Feijão Com Samba irá assistir um grande show com os maiores 
e inesquecíveis sambas, poderá se divertir com a apresentação de toda a escola e entrar 
no ritmo do Carnaval. “Eu garanto que todos terão o prazer de assistir a um show com 
muito entusiasmo, alegria e vibração, pois, como em todas outras apresentações da Beija-
-Flor, o público vai cantar e vibrar ao som de grandes sambas inesquecíveis”, afirma.

Questionado sobre o que espera do primeiro show que vai fazer na região, Neguinho 
disse que a expectativa é grande, mas que todos os presentes vão assistir um grande 
espetáculo. “Quando se fala em Beija-Flor, dá sempre um frio na barriga e é sempre 
uma grande expectativa para mim. Eu me sinto na reponsabilidade de apresentar não 
só um show, mas, sim, um grande espetáculo”, revela.

Em sua primeira reunião do ano, ocorrida ontem o Rotary Club 
de Indaiatuba Cocaes teve a presença da Diretora da Faculdade 
Anhanguera, Juliana e uma voluntária do Lar São Francisco de 
Assis, Ivone Sanabria.

Devido ao vestibular solidário realizado pela Faculdade Anhan-
guera, 71 kilos de alimentos foram arrecadados e o Rotary Cocaes 
destinou estes alimentos ao Lar São Francisco, motivo pelo qual 
ambas representantes estiveram em nossa reunião.

A entrega oficial dos alimentos será na Segunda Feira, dia 21  de 
Janeiro de 2014, às 15 horas na sede do Lar São Francisco.

O Nitigo Gakko, Escola de Língua Japonesa da ACENBI, está 
com as matrículas abertas para o ano letivo de 2014. Os cursos 
destinam-se não apenas ao ensino do idioma, mas também aos in-
teressados em conhecer a cultura japonesa. O início das aulas está 
marcado para o dia 27 de janeiro.

A escola oferece cursos divididos em turmas seriadas de acordo 
com o nível de aprendizado do aluno, idade ou interesse específico 
(trabalho, viagem, intercâmbio). As aulas para crianças e adolescen-
tes são determinadas em nível introdutório, básico e intermediário.

Já o curso para adultos é constituído de cinco módulos e tem 
como foco principal a “conversação business”. A escola mantém 
ainda turmas especiais para pessoas da terceira idade.

Os interessados em conhecer os cursos do Nitigo Gakko podem 
procurar a secretaria para obter mais esclarecimentos específicos. 
Segundo Eliza Mukai, coordenadora pedagógica da escola, nesse 
primeiro contato são fornecidas as informações básicas dos propósi-
tos do estO Nitigo Gakko, Escola de Língua Japonesa da ACENBI, 
está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2014. Os cursos 
destinam-se não apenas ao ensino do idioma, mas também aos in-
teressados em conhecer a cultura japonesa. O início das aulas está 
marcado para o dia 27 de janeiro tudo Sem fins lucrativos
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Érika da Aleatory - Lojas no Centro e Polo ShoppingRenan Roberto da Ledstronic Raiza da NR Informática

Eder Fiasqui e Fernanda Tedeschi Schroeder da GT Serviços Automotivos 

Cláudio Moreno, representando sua mãe, Ivone Moreno que ganhou na 
promoção de Natal da Spazio Óptico um óculos de sol da Oakley a sua 
escolha e uma semijóia folhada a ouro Carol e Letícia do Recanto 4 Patas (1).tif

Bruno, Selma, Soraia e Milene da Selma JóiasAlexandre, Larissa e Rosangela da Drogaria Confiança 
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Para as férias não deixe de conferir a 
coleção moda praia e fitness da Vitorello 
que estão de arrasar. Demais!!!

Vá conferir na Vivalinda a nova coleção de Jóias Folhe-
adas. São lindas e tudo em suaves pagamentos. Corra 
para o Polo Shopping

Adelaide Decorações oferece maravilhosas cortinas, persianas, almofa-
das, papel de parede, colchas e pisos laminados. Tudo da nova coleção. 
Novidades mil, vá espiar!!!

A Loja Bela e Mamãe faz sucesso pela qualidade e bons preços na moda 
gestante e bebê de 0 a 3 anos. Sua maior preocupação é oferece exce-
lentes marcas agradando todos os clientes e bolsos. Oferece as marcas 
Zig Mundi, Winter Time, Grow Up, Carter's, Duzizo, MegaDose, Emma 
Fiorezi, DueVita, Manydoll e Laços de Fita. Uma coleção maravilhosa da 
básica a chic com batas, calças, vestidos curto e longo, pijamas e linge-
ries para as mamãe e coleção completa para os bebês inclusive saída 
de materidade e batizado. A loja fica na Rua 24 de Maio, 1364 - Fone: 
3801-6233. Para as futuras mamães e bebês é uma excelente opção. 
Vá conhecer e aproveitar a promoção de 20%. Parabéns Mara e Lú pela 
linda loja e sucesso sempre!!!

Loja Bela e Mamãe, moda gestante e bebê, prima pela qualidade e bons preços

Um perfume contemporâneo, elegante e sofisticado. O equilíbrio perfeito entre as notas frutais e amadei-
radas, com o exotismo da pimenta rosa e do patchouli, resultou em uma fragrância marcante que remete a 
lugares distantes que aguçam nosso imaginário. Um perfume perfeito para envolver qualquer ambiente em 
uma atmosfera chic e cheia de personalidade. Confira na La Provence!

A Escola Arte em Cerâmica Calliopi está fazendo 
o maior sucesso. Lá você aprende Raku, torno, es-
cultura, modelagem, esmaltação e queimas. Aulas 
todas as quintas e sextas-feiras. Ligue e se informe 
(11) 5521-3989 ou (11) 554750454. Você vai se 
distrair fazendo maravilhosas peças!

A A Nova Loja está com uma maravilhosa coleção de vestidos de noiva, venda 
e aluguel. Você que vai casar é sem dúvida a melhor opção. Você vai amar!!!

Vá experimentar o Beirute Dubai na Casa da Esfiha. Delicioso!

A Promoção Verão da Gran Tropical Center está imper-
dível. Toda a linha feminina, shorts e blusinhas como o 
que a Sandra está vestindo, com descontos especiais. 
Não deixe de conferir!
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Luciana, Poletto e Lucas na Pizzaria Skinão Kelly e Isabela na Pizzaria Skinão 

Valdirene, Luiz e Josiane no Restaurante Kaishi Sushi

Murilo e Rodrigo no Restaurante Casa da Moqueca

Marcela e Tin na Pizzaria Skinão

Tiago, Suelen e Gabriela no Restaurante Kaishi SushiLuiz Antonio e Gisele no Restaurante Dom Apollo

Patrícia, Alessandro e André na Pizzaria Babbo GiovanniRogério, Vanuza, Carmem e Kaká na Pizzaria Babbo Giovanni
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Thelma Jacomasso e Carol Proença da Ekena Estética
Vilma da Vilma Modas sempre muito atenciosa e simpática com seus 
clientes e amigos

Maria Helena e Hanaí da Sarah Cosméticos

Daiane da Presente Chic

Talissa, Laila, Debora, Cida, Grazi, Grá e Mariana, equipe Multiponto da Cecap

Rosa, Samuel e Solange da Provence Móveis

Regina e Priscila do Salão de Beleza Maria Bonita

Mara, Elaine, Renata e Ingrid equipe da Impacto Modas

Aline, Érica e Clélia da Farmácia de Manipulação Aroma

A aluna do Colégio Rodin , Beatriz Queiroz dos Santos foi aprovada no 
curso de Medicina Veterinária da UEL
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CA08389 JD.M.DO SOL - AT.125M² AC.70M² - 2 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ.AMER. / WC / 2 AS / GAR.2 VAGAS / EDICULA. 
R$ 1.100,00 IPTU ISENTO

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

AP02032 PATIO 
ANDALUZ - 
AU.69m² - 2 

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

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

COMPLETO. 
R$ 1.600,00 + 

COND. + IPTU

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

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

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

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

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

CASAS

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

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

CA08188 JD.DOS AROMAS - AT.225m² AC.196m² 
- 4 DORM.(2 SUITES) / 2 SALAS / LAVABO / COZ. 
/ WC / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 5.000,00 + 
COND. + IPTU

CA08033 TERRA MAGNA - AT.420m² AC.300m² - 4 
SUÍTES(1 MASTER COM CLOSET) / 2 SALAS / 
LAVABO / COZ.PLANEJ. / DESPENSA / WC.EMP. / 
AS / PISCINA / CHUR. / GAR.4 VAGAS. R$ 8.000,00 
+ COND. + IPTU

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

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

APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

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

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

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

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

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

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

GALPÃO

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

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

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

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

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS



02B Mais Expressão

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

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!  

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



A L U G U E L

V E N D A S

APARTAMENTOS

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

AP0364 - 77 m² - Resid. Villagio 
D’Amore
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb. c/ sacada, coz., área 
de serv., área de lazer, 01 VG. R$ 
1.400,00 + Cond. 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., la-
vand., 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$ 420.000,00

AP0363 - 75 m² - Ville de France 
Apart. mobiliado. 02 dorm. sendo 01 st., bhº. 
social, sala 02 amb., sacada, coz., área de 
serv., 01 VG. R$ 385.000,00 

AP0156 - 65 m² - Resid. Giovanna II 
02 dorm. sendo 01 st. c/ closet, bhº. social, 
sala 02 amb., sacada, coz. americana planej., 
pia preparada p/ fogão ou mesa de embutir, 
área de serv., 02 VG. R$ 270.000,00

CASAS 

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

CA0318 - 250 m² - Vl. Castelo Branco 
03 dorm. sendo 01 st., sala 02 amb., 02 bhº 
sociais, coz. planej., quintal, piscina, churrasq., 
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/ es-
crit. R$ 3.500,00 + IPTU
 
SL0031 - 45 m² - Cidade Nova II
Salão comercial c/ sala e bhº 
social. R$ 1.500,00 +IPTU 

CASAS 

CA0351 - 125 m² - Jd. Alice
03 dorm. sendo 01 st., bhº. 
social, sala de TV, coz., área 
de serv., 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$ 2.000,00 + 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

CH0070 - 1000 m² - Chácara 
Viracopos 
02 dorm. sendo 01 st. bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, coz., 
área de serv., bhº externo, espaço 
gourmet c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, diversas VG. 
R$ 3.000,00 + IPTU

CH0039 - 3632 m² - Pq. da Gra-
ma 
03 st. c/ arm. planej., lavabo, sala 
02 amb. c/ varanda, coz. planej., 
despensa, área de serv., bhº 
externo, churrasq., pisc., campo 
de futebol, quintal, diversas VG. 
R$ 2.800,00 + IPTU

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

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
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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

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

PQ. BOA ESPERANÇA – CA02484
03 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, A.S., CORREDOR LATERAL 
EXTERNO COM CHURRASQUEIRA, GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS, 
PORTÃO ELETRÔNICO.
R$ 1.600,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

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

JD. ALICE – AP00583
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA COBERTA.
R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA, LAVANDERIA E 01 VAGA.
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

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 

SALÃO COMERCIAL vila teller – SL00231
80M², 02WC, LAVANDERIA.
PROXIMO AO PISTONI, OTIMA LOCALIZAÇÃO PARA FARMACIA
R$1.500,00. 
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

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

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

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

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 01 DORMITÓRIOS ALUGA

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

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

JD. ALICE – AP00583
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA 
COBERTA.
R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

MOACIR ARRUDA – AP00550
02 DORMITÓRIOS, SALA 02 AMBIENTES, BANHEIRO, COZI-
NHA, 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.

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA, LAVANDERIA E 
01 VAGA.
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU
APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

JARDIM TROPICAL  AP00578
03 DORM(01 C/ARMARIOS)01wc,sala,cozinha,sala com sacada,la-
vanderia,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, LAVAN-
DERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.600,00 + COND.

JD. PEDROSO – AP00273
03 DORM. (01 SUITE C/ ARMÁRIO), SALA, WC, COZINHA PLANE-
JADA, LAVANDERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

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 MEDIANTE 
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,LAVANDE-
RIA,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, VARAN-
DA,COZINHA,02 VAGAS 
102m² 430MIL

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO AP00556
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!!!!
03 DORM (01SUÍTE),SALA,COZINHA,WC,LAVANDERIA,VARANDA 
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, LAVANDERIA, 
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 

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 428

SALÃO AMARELO 



09BMais Expressão

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.

VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.202 – VILA RUBENS – R$296.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
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, 
dispensa, 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 desco-
berta.SOBRADO
COD.320  –  JD.VALENÇA –  R$330.000 ,00  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz. Planejada, 
wc social, lavanderia, dispensa, 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, dispensa, churrasqueira, portão eletrônico, 
garagem para 2 carros. At:250m² AC:153m²
COD.345 – JD.ALICE – R$304.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, garagem
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 – 
4suites, sala de estar e jantar , copa, coz, wc social, lavan-
deria, dispensa, piscina, varanda, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – PORTAL DAS FLORES – R$265.000,00 – 3dor-
ms, 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.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.38 – JD.CAROLINE – R$90.000,00 – Terreno com 200m²
TE.42 – JD.MIRIM – R$2.000.000,00 – 3 alqueires.
TE.43 – JD.DOS COLIBRIS – R$115.000,00 – Terreno 
com 150m².
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 – 
1dorms, 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 
bagunça, 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.PAULISTA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz com 
armário embutido, wc, sem garagem.
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, ga-
ragem.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm, sala, coz, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc.
JD.AMERICA – R$660,00 – 1suite, sala, coz com A/E, wc 
social, quintal.
JD.BRASIL - R$550,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem
CIDADE NOVA – R$500,00 – 1dorm, coz, wc, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$450,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00 – 2Ds, sala em L, coz, wc, 1 vaga de gar.
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.
VL N. SENHORA CANDELARIA – R$2.000,00 – 3Ds (1 suite 
com closet e hidro) wc social, lavabo, coz planej, 2 vagas 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 superior, 
120m², 2wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.450,00 – Frente:48m², wc. Fun-
dos: 100m², 6m de altura e mesanino c/ 48m² e coz. Quintal c/
área coberta e wc, rede trifásica, estacionamento p/ 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 c/ 49m², wc, 1 vaga de gar.
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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

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ATENÇÃO!!

PARA ME ATENDÊ-LOS, ESTAMOS MO-
DERNIZANDO NOSSSA TECNOLOGIA DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.

CADASTRE-SE EM NOSSO NOVO SITE: 
www.globalempregos.com.br

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 DA QUALIDADE (307): Forma-
ção superior na área de Qualidade e/ou Eng. 
Produção. Experiência na área da qualidade 
de produto 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 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 
elétrica/mecânica. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (309): Ensino 
Médio completo. Experiência em rotinas ad-
ministrativas. 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 produção ou logística. Possuir curso de 
empilhadeira. Noções em informática. Residir 
em Indaiatuba 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 SEÇÃO (312): Desejável formação 
superior. Experiência em atendimento. Residir 
em Indaiatuba. 
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 In-
daiatuba ou Salto. 
CONSULTOR TÉCNICO (297): Formação 
superior completa. Experiência na área de ven-
das. Residir em Indaiatuba, Campinas ou Salto.
ESTÁGIO EM COMPRAS (284): Cursando 2° 
ou 3° ano do curso superior em Administração. 
Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM SUPRIMENTOS/COMPRAS 
(324): Cursando superior em Administração. 
Desejável conhecimento em informática. Re-
sidir em Indaiatuba.
ESTÁGIO MATRIZARIA (325): Cursando Téc-
nico em Mecânico de Usinagem, Automação 
Industrial ou Mecânica Industrial. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
FACILITADOR DE MONTAGEM: Formação 
Técnica em Mecânica, Mecatrônica ou simi-
lares. 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. 
GERENTE COMERCIAL (329): Formação su-
perior completa. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Campinas.
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 RECEBI-
MENTO: Ensino Médio completo. Experiência 
em inspeção de matéria-prima e/ou peças. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE MONTA-
GEM: Formação Técnica em Mecânica ou 
afins. Experiência em inspeção equipamentos 
ou similares. Residir na região de Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE PRIMÁRIOS 
E USINADOS: Técnico em Mecânica, Qualida-
de ou afins completo. Experiência em inspeção 
de itens fabricados (primários e usinados). 
Conhecimento em Leitura e Interpretação de 
Desenho Técnico Mecânico, Interpretação de 
GD&T, Ferramentas da Qualidade e Controle 
Dimensional.
INSPETOR DA QUALIDADE DE SOLDA: 
Técnico em Mecânica, Qualidade ou afins.  
Curso de Soldagem ou Inspeção de Solda. 
Experiência em inspeção de juntas, compo-
nentes e conjuntos soldados. Conhecimento 
em simbologia de solda, processos de solda-
gem e ferramentas da qualidade. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRASSOM: 
Técnico em Mecânica, Qualidade ou afins.  
Curso de Soldagem ou Inspeção de Solda. Ex-
periência em Inspeção de Solda por Ultrassom 
e Processo e Inspeção de Soldagem. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
LAMINADOR (279): Ensino Médio completo. 
Experiência em laminação de fibra de vidro. 
Residir em Indaiatuba.
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 (314): 
Ensino Fundamental completo. Experiência na 
função. Possuir curso de empilhadeira. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE EXTRUSORA (161): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE LA-
SER: Ensino Médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PLASMA CNC: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Campinas. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: Ensino 
Médio completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
PREPARADOR DE PINTURA: Desejável 
formação Técnica em Química ou afins. Expe-
riência em preparação de tinta líquida. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
SOLDADOR (333): Ensino Médio completo. 
Desejável formação técnica. Experiência em 
solda Mig/Mag. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE PÓS-VENDAS (272): 
Desejável formação superior. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE RECURSOS HUMA-
NOS (243): Formação superior completa. 
Experiência em supervisão na área de Re-
cursos Humanos e Departamento Pessoal. 
Conhecimento no sistema Folhamatic. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE VENDAS (155): Ensino 
superior completo. Experiência em supervisão 
de equipes no segmento varejo. Residir na 
região de Indaiatuba.
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO (278): For-
mação 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 (326): Ensino medio 
completo. Experiencia na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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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em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/BORRACHA (6650): Ambos os 
Sexos. Ensino Fundamental. Vivência na função, conhe-
cimento em normas técnicas de qualidade e com cursos 
na área. 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 Fundamen-
tal Completo, não é necessária vivência na função, possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA MECÂNICO (6528): Ambos os Sexos. Ensi-
no Médio Completo ou Cursando Superior em Engenharia 
de Produção, cursos de leitura e interpretação de desenho, 
usinagem, auto CAD, Solidworks. Possuir condução pró-
pria 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, progra-
mação e operação de Torno CNC e Centro de Usinagem, 
desejável Auto Cad. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
FORNEIRO (6625): Masc. Ensino Médio, Vivência na 
função, conhecimento em operar forno, disponibilidade 
de horários. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6644): Masc. Ensino Fundamental. Vivên-
cia na função, possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
FRENTISTA (6539): Ambos os sexos. Ensino Fundamen-
tal. 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 conheci-
mento na área de vidros. Residir em Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino Funda-
mental. Vivência na função, conhecimentos em máquinas 
de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral, 
vivência em manutenção corretiva, preventiva, hidráulica 
e pneumática em equipamentos industriais.
MONTADOR DE MÁQUINAS (6495): Masc. Ensino Médio 
Completo, com curso SENAI em Mecânica Multifuncional 
ou ajustagem e outros. Disponibilidade para trabalhar 1º 
e 2º turno, noções de medidas e polegadas, vivência com 
montagem de máquinas em geral. Residir em Indaiatuba 
ou região.
MOTORISTA (6588): Masc. Ensino Fundamental. Vivência 
na função e com caminhão toco, possuir CNH D. Residir 
em Indaiatuba.
MOTORISTA (6639): Masc. Ensino Fundamental. Vivência 
na função, possuir condução própria e CNH D, conhecer 
região e São Paul. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA/ATENDENTE (6552): Fem. 
Ensino Fundamental Completo. Irá atuar em loja de 
conveniência de posto de combustível. Conhecimentos 
básicos em informática e possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616) Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com serra-
lheria, 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.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivência na função, conhecimentos 
em informática básica e em pesagem de caminhões, 
possuir condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (6547): 
Masc. Ensino Fundamental. Vivência na função. Desejável 
curso de Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenho, 
Torneiro Mecânico, Automação Industrial, Mecânica 
de Usinagem Convencional. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
PROGRAMADOR DE TORNO CNC (CADCAM) (6635): 
Masc. Ensino Médio. Vivência na função, cursos na área. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6518): Ambos os sexos. Ensino Médio 
Completo. Vivência na área, ter disponibilidade de horários 
e inglês intermediário. Residir em Indaiatuba.
RETIFICADOR (6602): Masc. Ensino Médio Completo, 
com cursos técnicos na área e vivencia em retifica plana, 
cilíndrica e de coordenadas (raios, ângulos, retifica em 
diâmetros internos e externos, retífica em faces). Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SERIGRAFISTA (6395): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função, conhecimento em Silk Screen e 
confecção de telas. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 
(6515): Masc. Ensino Médio Completo, possuir cursos SE-
NAI ou curso técnico na área mecânica e elétrica, vivência 
em manutenção elétrica. Residir Indaiatuba ou Região.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na 
função. Conhecimento em torno universal pequeno e 
médio e fresa universal. Residir em Indaiatuba ou Região.
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. Co-
nhecimentos na função. Disponibilidade de horários. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fundamental, 
Não é necessária experiência. Possuir disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (5753): Masc. Ensino Médio, vivência 
na área. Residir em Indaiatuba ou Monte Mor. Vagas para 
Pessoas com Deficiência.
AJUDANTE GERAL (5850): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, disponibilidade para trabalhar aos finais 
de semana. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6279); Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivencia na área industrial. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamental  
Completo. Não precisa ter experiência, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6571): Masc. Ensino Fundamental. 
Não é necessário vivência na função, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6304): Masc. Traba-
lhará com montagem dos pallets, e serviços gerais em 
cerâmica. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6536): Ambos os sexos. Viven-
cia 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. Conheci-
mento 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.
ASSESSOR CONTÁBIL (6645): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na área de Vendas/Comercial, co-
nhecimentos em documentos da ISO 9001/2008. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
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 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 CONTAS A PAGAR E RECEBER 
(6646): Ambos os sexos. Cursando Superior em Adminis-
tração ou Ciências Contábeis. Vivencia na função e conhe-
cimentos em sistema ERP e Excel. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (6640): 
Fem. Ensino Médio Completo ou Superior Cursando. 
Vivência na função, conhecimento em fechamento de folha, 
cálculo de férias, rescisões, cartão ponto, impostos, entre 
outros. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (6647): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, conhecimento 
de normas técnicas de qualidade. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função, possuir cursos com 
certificados em leitura e interpretação de desenho, meios 
de medicação (EMEI´S), operador de empilhadeira e infor-
mática. Ter disponibilidade de horários, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE TÉCNICO (6636): Masc. Ensino Médio 
Completo. Cursando técnico ou completo em elétrica ou 
mecânica. Vivência na função, possuir CNH A/B. 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/RECEPÇÃO (6638): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Possuir 
disponibilidade de horário e condução própria. Irá atuar em 
clínica de especialidades médicas. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6476): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia no setor de almoxarifado e 
conhecimento em sistema SAP. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (6637): Masc. Ensino Médio 
Completo. Curso de operador de Empilhadeira e vivencia 
em SAP. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA (6622): Fem. Ensino Fundamen-
tal. Vivência na função, possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6629): Ambos os sexos. Ensi-
no 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 (6643): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivência na função. Conhecimentos em 
serralheria e/ou ferramentaria solda elétrica e MIG. Residir 
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ALMOXARIFE: Ensino médio completo, co-
nhecimento na área, curso de Operador de 
Empilhadeira, residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino 
médio completo, habilidade em informática, 
facilidade com atendimento ao público, 
residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ARMAZÉM: Ensino superior, 
experiência na função, residir em Indiatuba.
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 próxi-
mas, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino fundamen-
tal completo, experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE OPERAÇÕES: Ensino fun-
damental completo, disponibilidade para 
carregar peso e inicio imediato, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, para serviço braçal, disponibilida-
de de horário para revezamento de turno;
AUXILIAR FISCAL: Com conhecimento 
e experiência na função, cursos na área, 
residir em Indaiatuba ou Salto;
BALCONISTA: Ensino fundamental comple-
to, habilidade em atendimento ao público, 
residir em Indaiatuba.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, experiên-
cia na função, conhecimento em vendas e 
informática, atendimento ao público.
MONTADOR PNEUMÁTICO: Ensino médio 
completo, conhecimento em elétrica, curso 
NR10, disponibilidade de horário.
MOTORISTA: Ensino fundamental comple-
to, com experiência na função, habilitação 
categoria D, disponibilidade para viagens, 
residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR/PROGRAMADOR DE CNC: 
Ensino médio completo, curso na área, 
experiência na função, residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conheci-
mento em caldeiraria, serralheria, estruturas 
metálicas, solda, usinagem. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Ensino médio completo.
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau 
completo, experiência em operação de 
máquinas injetoras de plásticos e em troca 
de moldes. Desejável técnico em plástico 
e vivência em comando de pessoas. Infor-
mática básica.
PROGRAMADOR CNC CADCAM: Ensino 
médio completo, cursos na área, experiência 
na função, residir em Indaiatuba.
PROJETISTA MECÂNICO: Residir em 
Indaiatuba ou Elias Fausto, conhecimento 
em ponte rolante.
TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EMPI-
LHADEIRAS: Ensino técnico equivalente 
concluído e experiência na função;
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, 
experiência na função, conhecimento em 
informática, residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A): Ensino médio completo, 
com experiência na área, conhecimento em 
desenho técnico, leitura de planta de obra, 
projetos de móveis, design de interiores. 
Cursando Arquitetura ou Design de Interio-
res. Conhecer o sistema Promob.
VENDEDOR: Ensino médio completo, residir 
em Indaiatuba, Salto ou região, conhecimen-
to em construção civil.
VENDEDORA: Cursando ou superior com-
pleto em arquitetura ou design de interiores, 
residir em Indaiatuba, conhecimento em 
CAD e Sketchup.
VENDEDORA: Ensino médio completo, com 
ou sem experiência, residir em Indaiatuba 
ou Salto, Conhecimento na área comercial.

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

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
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AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, irá tra-
balhar 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 fundamental 
completo, irá trabalhar com carregamento e descar-
regamento de caixas, não precisa ter experiência 
podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, 
possuir curso de Usinagem, mecânica ou similar.
ASSISTENTE DE DEPTO. PESSOAL - Experiência 
com fechamento de folha de pagamento, cálculos 
de férias, verbas rescisórias, apontamento de ponto 
eletrônico e as demais rotinas do departamento.
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 automo-
tiva, 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, co-
nhecimento com contas a pagar e receber, domínio 
matemática financeira, vivencia com sistema inte-
grado, sólidos conhecimentos em Excel, desejável 
inglês intermediário.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental com-
pleto, experiência na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir condução própria.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental 
completo, possuir disponibilidade de horário, dese-
jável residir em Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de documentos, 
possuir curso de informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino médio 
completo, experiência com serviços bancários, or-
ganização e separação de documentos, atendimento 
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 com-
pleto, experiência na área de vendas, matemática 
financeira e informática, possuir disponibilidade para 
viagens, desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgico ou automobilística.
ANALISTA FISCAL - Ensino médio completo, ex-
periência 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 internas, 
conhecimento com sistema integrado, desejável 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, expe-
riência 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, experiência 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 disponibi-
lidade 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 ma-
térias 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, refeitórios, 
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 inspeção 
de tratores de rodas e sistemas mecânicos.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino  médio, co-
nhecimento em calibração de instrumentos, relógio 
comparador, apalpador, torre micrométrica, aferidor 
de relógios, rubosimetro, aferidor torquimetro, medi-
dor interno e blocos padrões.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino funda-
mental completo, experiência com manutenção 
corretiva e preventiva em maquinas, equipamentos, 
ponte rolante, pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajustagem 
mecânica.
MOTORISTA - Ensino médio, possuir CNH D e 
conhecimento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL ( 12 
vagas )- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema 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 máquinas, 
conhecimento em medições de paquímetro, micro-
metro, relógio comparador, leitura e interpretação 
de desenho, processo de fabricação, máquinas 
operatrizes como fresa e retificas, possuir disponi-
bilidade 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 MULTIFUNCIONAL - Ensino médio, 
experiência na função e com pintura industrial, 
desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgica.
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 - Experiência com liderança, irá 
liderar uma empresa de tratores, disponibilidade 
para viajar.
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.
TÉCNICO ELÉTRICA INDUSTRIAL - Ensino 
técnico, experiência na função.
TÉCNICO EM MECÂNICA - Ensino técnico, expe-
riência na função.
TRATORISTA - Vaga para uma empresa, possuir 
alguma experiência agrícola.
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AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experiência na área 
de produção e disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Com Ensino Médio Incompleto, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FISCAL
Graduação em Ciências Contábeis ou Economia, inglês 
fluente, com experiência na função e conhecimentos em 
sistema integrado SAP. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA QÚIMICO 
Com formação Técnica em Química Completo, CRQ ativo, 
experiência na função e em processos de galvanoplastia. 
Possuir domínio em pacote Office, Excel e internet. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA SAP
Graduação em TI, curso de programação SAP, com expe-
riência em implantação do sistema SAP e módulos. Residir 
em Campinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE LICITAÇÕES
Cursando Superior em Administração, com experiência na 
função possuir conhecimentos em editais e preparação 
de documentos para licitações e participação de pregões 
eletrônicos. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
Com curso Técnico em Mecânica Completo, com experiên-
cia na função e disponibilidade para trabalhar em horário 
de escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL
Com Ensino Médio Completo, com experiência em emis-
são e lançamento de   notas fiscais, cartas de correção 
e consulta de arquivos XML de notas fiscais. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO
Com Ensino Fundamental, desejável experiência na função 
e possuir disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
CONSULTOR(A) DE VENDAS
Com Graduação Completa em Recursos Humanos ou 
Administração de Empresas, com experiência na função 
desejável em empresas de Consultoria em RH. Residir 
em Indaiatuba.
CONFERENTE
Com Ensino Médio Completo e experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Qualidade, com experiên-
cia na função, ferramentas da qualidade e conhecimentos 
em estatística, elaboração e interpretação de gráficos e 
domínio em pacote Office. Residir em Indaiatuba.
JARDINEIRO
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE ELÉTRICA
Com curso Técnico em Elétrica Completo, para atuar na 
área de manutenção. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE MARCINEIRO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
Com Ensino Médio Incompleto, com CNH categoria “D”, 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Ensino Médio Incompleto, desejável experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função 
e disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, e disponibilidade de horário 
de trabalho. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade total de horário 
de trabalho. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência na 
área de produção. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR MIG/TIG
Candidato com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Com Formação Técnica Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
TRAINEE TÉCNICO DE FIBRA ÓTICA
Candidato com Ensino Médio Completo, com CNH definitiva 
categoria “B”, possuir disponibilidade de horário. Residir 
em Cardeal, Elias Fausto, Indaiatuba ou Salto.  
VENDEDOR (A) PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função 
para trabalhar no Pólo Shopping, possuir disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba.
VIGILANTE 
Com Ensino Médio Completo, curso concluído de vigilante 
com experiência na função, disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
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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 
Clinicas no setor de coletas, possuir 
COREN.
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 para Industria.
AUXILIAR DE LIMPEZA:Com expe-
riência e disponibilidade de horários. 
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.
ANALISTA DE PHP: PHP, servidor 
Web Apache, desejável experiên-
cia com programação PL/ SQL, Ire-
port, Crystal Reports. Ter inglês para 
leitura;Escolaridade: Ter concluído ou 
estar cursando as áreas: TI/ Web Desig-
ner/ Tecnologia em Desenvolvimento de 
Sistemas ;ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO: Superior cursando administração 
e ou logística. Conhecimento cadastro 
de produtos e acompanhamento de 
entrega de pedidos. Nível intermediário 
Excel e Microsiga Protheus.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Experi-
ência  em toda rotina financeira,contas 
a pagar e receber,noção em compras, 
arquivos, contratos,parametrização 
e afins.
ASSISTENTE DE LOGISTICA: Contro-
lar o fornecimento de materiais produ-
tivos/ improdutivos, fazer follow up das 
entregas, analisar carteira de clientes. 
Experiência na função, necessário nível 
superior na área.
ASSISTENTE DE QUALIDADE: 
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 dese-
nho de processo. 
GARÇON: Não necessita experiência, 
irá passar por treinamento.Disponibili-
dade de horários.
GERENTE DE SUPERMERCADO: 
Para atuar em rede varejista e dispo-
nibilidade 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 preventi-
va. Atua na liberação de peças para 
processos 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.
M E C Â N I C O  D E  R E F R I G E R A -
Ç Ã O :  R e s i d i r  e m :  I t u ,  S a l t o , 
Indaiatuba,Sorocaba. Experiência em 
manutenção de ar condicionado Split, 
balcões, geladeiras, freezer, com habi-
litação e veiculo próprio. 
MOTORISTA: Experiência na função, 
separação de pedidos e entrega de 
pedidos para os clientes e auxiliar no 
carregamento e descarregamento da 
carga. Conhecer São Paulo.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, 
dobra e polimento do aço, serigrafia, 
inspeção de qualidade, conferencia 
de medidas, lapidação e polimento 
de vidros, corte policarbonato, corte e 
lixamento de peça em vidro, pré-forno.
PCD/PNE: Com laudo médico e expe-
riência na área de produção/ajudante 
geral.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁ-
TICO: Conhecimento metrologia básica 
leitura e interpretação de desenho, 
automação industrial e Mecânico de 
Usinagem convencional. Nível técnico.
RECEPCIONISTA: Para atuar em 
Hotel, com disponibilidade de horários.
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: Op. 
De Caixa, Balconista de Frios, Reposi-
tor, ,Açougueiro, Líder de lanchonete . 
VENDEDOR EXTERNO: Para venda 
de máquinas e equipamentos para as 
indústrias farmacêuticas e cosméticos.
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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 - com 03 D., garag. p/ 02 
carros. Aceita financiamento. 
R$ 350.000,00 F. 7829-6350 
c/ Marlene
Casa em construção na Vila 
Lopes – próx. ao Pq. Eco-
lógico, com 03 D., sendo 01 
suíte, garag. p/ 02 carros. R$ 
370.000,00 F. 9-9757-1579 
c/ Sandra
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 - 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. 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
Jardim Europa - Ótima 
residência com 3 D. (1 suíte), 
garag., edícula com churrasq., 
wc e quartinho em terreno 
de 250m² R$380 mil  F. 19-
997519921 /38750469 creci 
65362.
Jardim Pau Preto - 3 súites, 
4 vagas,2 salas AT 500 m² 
AC 300 m² - R$ 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. 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. do Sol - Área de 135m² R$ 
280.000,00 F. (19)99801-4860
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 

Jardim Amstalden- Super 
res., toda mobiliada com 
284m² e AT 350m² de ter-
reno,  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 cond., Closet, banheira 
c/ cromoterapia, banheiro 
com 2 pias e 2 chuveiros + 
2 quartos completamente 
planej. Celmar, 1 com TV 32” 
e cama casal box e outro com 
frigobar e sofá cama + banhei-
ro 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 c/ 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 
iluminação +deck de madeira 
+ pergolado + varanda com 
móveis de vime + piscina 
aquecida e i luminada + 
espaço gourmet com chur-
rasq., 2 pias, tv 42”, dvd, cook 
top, geladeira, mesas e cadei-
ras da Bhrama + choppeira 
profissional de 2 torneiras.
R$ 1.440.000,00 F. 19 - 9 
97519921 / 38750469 creci 
65362.
Jd. Esplanada- 3 suítes, coz. 
planejada, 2 vagas cobertas 
R$ 650.000,00 F. (19)99801-
4860
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suítes, sala., 
lavabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 04 
vagas garag. R$ 400.000,00 
F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - CA0329 - 250 
m² - 03 D. sendo 02 suítes, 
02 bhºs sociais (todos bhºs c/ 
arm. ), lavabo, sala 02 amb., 
coz. planej., dorm. emprega-
da, despensa, AS., quintal, 
churrasq., 04 vagas garag. 
R$ 585.000,00 F. 3392-0333 
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 D., 
sala, coz., WC, lavad., garag. 
para 02 autos R$ 170.000,00 
F. 3017-0455/ 99762-7997

M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular 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, estuda  
parcelamento. F. 3017-0455 
/ 99762-7997.
OPORTUNIDADE  - Jd. Mo-
rada do Sol , ant. Rua 59, 
- CA02481 - 2 imóveis ,terreno 
de 250 M², casa 1. 02 D., 
sala, 02 WC, coz., lavand. 
e amplo quintal. Casa 2 , 
01 D.,WC,coz. e lavand. R$ 
280.000,00 F. 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
Vila  Mercedes –  com 2 
casas, sendo independentes 
A/T 280 m²  R$ 240 mil F. 
3318-4325.
Vila Brizola -  01 D., sala, 1 
área de luz, podendo fazer 
outro dorm., wc com box, coz., 
lavand., AT 125m². Toda com 
piso frio. Valor negociavel, 
aceita proposta e permuta F. 
3392-5475
Vila Florença (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 280 mil. Aceita-
-se financiamento, estuda-se 
imóvel de menor valor. F. 
997519921/38750469.

Casa próx. a Vila Suíça - com 
04 D., piscina, R$ 3.300,00. F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
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. 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. 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 as-
sobradada 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$700.000,00 
F. 3017-0455 / 99762-7997.
Nair Maria - Salto SP - 02 
cômodos e WC em lote de 
180m² apenas R$ 102.000,00. 
Qui tado.  F.  3017-0455/ 
99762-7997

Cond. fechado no Vista Ver-
de - Sobrado com 03 suítes, 
cozinha planejada, churrasq. 
R$ 3.500,00  F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Cond. Fechado, Villaggio 
de Itaici - com 03 D., garag. 
p/ 03 carros. R$ 2.500,00. F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
Cond. no Fechado Villaggio 
di Itaici - com 03 D., sendo 
01 suíte e garag. p/ 02 carros. 
R$ 1.900,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Jd. Carlos Aldrovandi - 02 
D. R$ 850,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Jd. Colonial - 3 D.(sendo 
1 suíte), sala, coz, wc, la-
vand, garag. R$ 1.300,00 F.19 
99244-8398
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 04 
vagas garag. R$ 400.000,00 
F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - CA0329 - 250 
m² - 03 D. sendo 02 suítes, 
02 bhºs sociais (todos bhºs c/ 
arm. ), lavabo, sala 02 amb., 
coz. planej., D. empregada, 
despensa, AS., quintal, chur-
rasq., 04 vagas garag. R$ 
585.000,00 F. 3392-0333 
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 
suíte c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ saca-
da, escritório c/ armários, coz. 
planej., AS, churrasq. quintal, 
02 vagas garag. R$ 2.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Pq. São Lourenço – CA0393 
– 150 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, sala 02 
amb., coz. planej., AS planej., 
churrasq., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo (todos 
os bhºs. c/ armário planej.), 
sala 02 amb. c/ pé direito 
duplo, home theater, escrit., 
despensa, coz. e área de serv. 
c/ planej., suíte emp. Planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (armário pla-
nej.), aquec. solar, quintal, área 
de lazer, 06 vagas garag. R$ 
4.500,00 + IPTU F. 3392-0333

Res. Jd. Valença – SO0337 – 
116 m² - 03 D. sendo 01 suíte, 
bhº. social, lavabo, sala 02 
amb., coz., AS, espaço gourmet 
c/ churrasq., desp., quintal, 02 
vagas garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Maria Bonita – SO0271 – 
101 m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, quintal, área de lazer, 
02 vagas garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 03 suítes sendo 01 
com closet e varanda / 01 com 
varanda (todos os dorm. e bhºs. 
com armário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escritório, copa, 
coz. totalmente planej., la-
vand., AS com gabinete, depó-
sito/dorm. empregada, edícula 
com churrasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condicionado, 
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
Res. 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
Vl. Georgina - CA0400 - 100 
m² - 03 D., bhº social, sala, 
coz. planej., AS., quintal, 01 
vaga garag. R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Vl. 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

Vl. Maria Helena - CA0324 
- 355 m² - 06 D. sendo 01 
suíte, bhº.  social  ( todos 
bhºs. c/ armários), lavabo, 
sala 03 amb., varanda, coz. 
planejada, dorm. emprega-
da, AS, edícula, churrasq., 
quintal, 04 vaga garag. R$ 
3.500,00 + IPTU F. 3392-
0333
Vl. Rubens – CA0394 – 190 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
sala, bhº social, coz., AS, 03 
vagas garag. R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 352 
m² - 03 D. sendo 01 suíte 
c/ hidro, bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., des-
pensa,  AS,  edícu la  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
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Cond. Azaleia  -  com 2 
D. Totalmente planejado. 
R$235.000,00. F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Fechado - Cond. Fon-
te di Trevi com sacadas nos 
03 D., varanda gourmet, coz. 
planejada, 02 garag. cobertas, 
área de lazer com piscina, 
churrasq., salão de festas. 
R$ 320.000,00 F. 7829-6350 
c/ Marlene
Ed. Guarapary - AP0423 
- 65 m² - 02 D., bhº social, 
sala, coz. planej., AS., 01 
vaga garag. R$ 245.000,00 
F. 3392.0333
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 

Res.  Fonte de Trevi  – 
AP0430 – 76,87 m² - 03 D. 
sendo 01 st., bhº. social, sala 
02 amb., sacada, coz. pla-
nej., 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. Grand Ville na Cecap - 
com móveis planejados com 
03 D., sendo 01 suíte e garag. 
p/ 02 carros. R$ 1.600,00 F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
Res. Grandville - com 3D. , 
suite, 2 vagas de garag. R$ 
1.500,00 + IPTU E condomínio 
F. (19)7803-8201 /80*10598
Res. Mirim II - Jardim Mo-
rumbi - R$ 850,00 incluso 
IPTU, água e Cond. F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Res. Nuova Cittá - AP0378 - 
65 m² - 02 D. sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb. c/ 
varanda gourmet c/ chur-
rasq., coz. c/ armário planej., 
AS, área de lazer, 01 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + IPTU F. 
3392-0333
Res. Sevilha - com 01 D., 
ótima localização. R$ 850,00. 
Allyne (19) 9-9142-3026
Res. Victória - AP0323 - 88 
m² - 03 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb., coz., AS, 
área de lazer, 01 vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Solar dos Girassóis - Parque 
Indaiá - com 02 D., R$ 800,00 
F.9-9142-3026 c/ Allyne

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 Ban-
deira 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   
Apto Pátio Andaluz (Conge-
sa) - 1º andar, venda direto 
c/ proprietário, 2 D., 2 gar, 
var gourmet, ampla área de 
lazer completa.  R$ 340 mil. 
F. 3016-7121 / 98177-9824. 
c/ Marília ou Claudia
Apto Pátio Andaluz  R$ 
420.000,00 - Aceita terreno 
ou carro 3 D. 1 suíte 2 va-
gas cobert. F. 7803-8201 
/80*10598
Apto Res. Grand Ville (Ma-
sotti) - 2º andar, dir. proprie-
tário, 2 D. + 1 suíte, 2 vagas 
gar,  ampla área lazer. R$ 300 
mil. F. 98177-9824 e 3016-
7121  c/  Claudia
Centro - 3 D., excelente ne-
gocio  F. 98833-2632

Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. coberta. 
R$ 190.000,00 F. 7829-6350 
c/ Marlene

Apartamento todo mobiliado , 
2 dormitórios - R$ 1.550,00 F. 
99295 0357
Cond. Parque das Nações 
- 2 D., 1 vaga. R$900,00 F. 
(19)7803-3985
Ed. Asturia - AP0248 - 58 
m² - 02 D., bhº social, sala c/ 
varanda, coz., AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. c/ 
armários, wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + Iptu F. 99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 - 74 
m² - 3 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb., coz., AS 
(todos com armários plane-
jados), 02 vagas garag. R$ 
1.800,00 + IPTU F. 3392-0333
Ed. Raquel - todo mobiliado 
com 03 D., sendo 01 suíte. 
R$ 3.200,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Edifício Pictor - 2 D., suíte , 1 
vaga de garag. R$ 1.500,00 F. 
(19)7808-3727 
Jardim Paulista - com 02 D., 
R$ 900,00. F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Pátio AndaLuz R$ 2.000,00 
Tel. 7808-3727 / 89*22754

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 Cen-
tro da cidade c/ 02 WC, la-
vand. depósito e escritório. 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
G a l p ã o  e m  S a l t o  - 
AT/1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regularizado 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 - Lanchonete, Pi-
zzaria e Restaurante no 
Jd. Tropical, toda instalação, 
montada F. 9 8156-7744 / 
3329-0944 c/ Adriano
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 Vi-
r a c o p o s  -  C H 0 1 0 3 0  - 
AT.1.000m² AC.301m² - 
2 casas com 3 cômodos 
-  2  ba ias  -  1  casa com 
3  D . (su í te ) ,  sa la ,  coz . , 
WC, AS, var ias gar.  R$ 
300.000,00 – 3875-6230 - 
CRECI 04.732
Res. Terras de Itaici  – 
CH0055 – 1200 m² - 03 D. 
sendo 02 st. (01 máster c/ 
hidro.), bhº social, sala 02 
amb., lavabo, coz. c/ arm., 
desp., AS, 04 canis, pomar, 
casa na árvore c/ dorm., 
va randa,  escor regador , 
diversas vagas garag. R$ 
3.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Sitio 1 alqueire em Elias 
Fausto, casa, piscina, toda 
gramada, churrasq., fogão 
a lenha- R$ 370.000,00 F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Sít io  2  Alqueires  -  R$ 
500.000,00 F. 99173-9843 
/ 122*20480
Sul de Minas - 2,5 alquei-
res, quinze mil pés de café 
em produção, 02 casas, 
R$ 320 mi l  – Troca por 
imóveis em Indaiatuba.  F. 
3318-4326
V e n d e - s e  C h á c a r a  e m 
Monte Mor,  1000m²,  R$ 
35 .000,00 .  A  16  km de 
Indaiatuba. F: 9 9219-7935/ 
2516-0055/ 9 9460-7221
Vendo - 3 alqueires no Jd. 
Mirim R$ 2.000.000,00 F. 
99118-7850 / 99672-7947 
CRECI 74092    
Vendo - área em Indaia-
tuba de 10 alqueires  R$ 
106,00 o m²  na beira da 
rodovia  F. 99118-7850 / 
99672-7947  CRECI 74092
V e n d o  -  C h á c a r a  d e 
5000m²  no  V ide i ras  R$ 
550.000,00 excelente opor-
tunidade F.  98136-7331 
CRECI 74092
Vendo - sitio de 4 alqueires 
R$ 60,00 o m² na beira da 
rodovia em Indaiatuba F. 
99118-7850 / 99672-7947  
CRECI 74092
Vendo - sitio de 8 alqueires 
em Indaiatuba R$ 40,00m² 
na  be i ra  da  rodov ia  F . 
99118-7850 / 99672-7947  
CRECI 74092 

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, cozinha planej., AS, 2 
vagas gar. R$ 1.500 + 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 wc 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 - cida-
de nova I - 85 m² - R$ 1.500,00 
F. 3329 7253 
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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, so-
mente à VISTA. F. 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
 Jardim das Maritacas -  
Terrenos de 210m² a vista ou 
parcelado por longo prazo.  F. 
997519921 /38750469 creci 
65362.

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
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 Tókio 
Marui R$ 700 F. 98247-
4690 tim
Vendo - Forno Elétrico 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

Jardim dos Laranjais - 
9.000 m² R$ 450.000,00 F.  
9946-7771
Jardim Europa II - com 340 
m², próximo à praça ecoló-
gica. Aceita financiamento. 
R$ 175.000,00 F.7829-6350 
c/ Marlene
Jardim Europa II  - Lote 
de 250m², ótima localização 
e topografia de R$170mil por 
R$ 160mil, somente à VISTA.  
F. 997519921 / 38750469.
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. Colibris - terreno c/ 
169,75m², quadra10, lote 
38 R$ 125.000,00 F. 99798-
4520 
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
 Lotes a venda - entrada 
+ parcelas F. 7829-6350 c/ 
Marlene
M. do Sol –  rua 39 125m² 
r$110.000,00. F. 3017-0455/ 
9762-7997 
Morada do Sol - 125 mts - R$ 
110.000,00 próximo ao cristo. 
F. 3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$90.000,00 aceita financia-
mento. F. 3017-0455/ 99762-
7997
 Portal de Itaici – terre-
nos com 425m2 por R$ 
310mil, com 406m² por R$ 
280mil e com 357m2 por R$ 
275mi l .  F .997519921  / 
38750469 creci 65362
Portal do Sol  - 150m² R$ 
110.000,00 – quitado. (oportu-
nidade) F. 3017-0455/ 99762-
7997
 Residencial Viena -  Lan-
çamento loteamento fechado 
logo após o Residencial Para-
diso com lotes de 250m2 ou 
mais.F.997519921 /38750469 
creci 65362.
Terra em Indaiatuba - R$ 
120.00 o mt²- ótima topografia 
de frente com a rodovia  F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Terras de Itaici - 02 lotes juntos 
de 1.000 m² cada- R$ 210.000,00 
(cada). F. 7850-3952
Terras de Itaici - 1.000 m² 
R$ 220.000,00 F. 7850-3952
Terras de Itaici - com caída 
para o fundo , A.T 1000m² 
asfalto , portaria 24 horas 
, com pista de Cooper. R$ 
240.000,00 F. 7829-6350 c/ 
Marlene
Terreno Alto Itaici - 378 mt² 
-  R$ 200.000,00 F.3016- 
1355/9752-2170 /9205-4322
Terreno em Cond. Fechado 
- com poço artesiano, pés de 
frutas, edícula com orquidário, 
lago para pesca, pista de 
caminhada. Com 1000 m². 
R$ 290.000,00. F. 7829-6350 
c/ Marlene
Terreno em Itu - com área 
11.000m² por R$ 95.000,00 
F. 99126-5388

Corolla XEI - Ano 2007/2008, 
cor prata, flex, cambio mecani-
co, 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
Fiesta - 96 - azul, motor novo, 
c/ alarme R$ 5.000,00 F. 
3329-5179 / 99762-9374
Gm - Zafira 2009 - câmbio 
automático, ar cond., direção 
HIDRÁULICA, Travas e vidros 
elétricos verdes, bancos de 
couro, 7 lugares, Flex, 2.0 
Cinza, em perfeito estado com 
81.500 km e 1ª parcela do 
IPVA paga. R$ 32.000,00. Tra-
tar com Cyro 19-997519921 
/38750469.
Gol - 2009, único dono (novo)
completo F. 99696-8732 
/3875-2215
Montana Sport - 1.8 - 2006 
- prata, R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-0170
Palio EDX - 98 - cinza, DH, 
VE, TE R$ 7.000,00 F. 3329-
5179 / 99762-9374
Palio ELX – 2005 - completo 
F. 99696-8732 / 3875-2215
Renault Clio - 2001- Flex, 
4 portas, para reforma R$ 
6.000,00 F. 3935-8651
Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lugares, 
licenciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-8732
Vendo - Toldo de 3.50 x 3.00, 
alfaceira 2.00 x 1.00, 30 caixas 
para mercado F. 99360-1768 / 
99687-6325

Biz C100 - azul, 2005 F. 
99762-9374

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

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 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 caseira c/  referencia, 
trabalhei muitos anos de 
doméstica F. 9909-7273 / 
3017-4891 / 98724-1943
Ofereço-me para trabalhar 
como caseira e doméstica. 
Tenho referencias, já tra-
balhei em supermercado 
F. 3017-4891 / 99309-7273
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 F. 99325-
5676
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



INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado

Advogado Água e Gás Auto Mecânica

Acessórios Cabeleireiros

Artigos em Geral

Academia

23B

Auto Peças Bolo Celular



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações

Decorações

Cestas de Presente

Drogaria

24B

Ferro e Aço

Construção/Arquitetura

Frios e Laticínios Gesso Imobiliária



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
InformáticaInformática Jóias

25B

Materiais para Construção Móveis Planejados Óleo Automotivo

Pet ShopPanificadora Papelaria



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Poços Artesianos

26B

Rações e MedicamentosProdutos Alimentícios Pousada Litoral Norte

Reparações Automovitas Restaurante Segurança Patrimonial

Segurança Patrimonial Som Automotivo Telefonia Digital e Internet



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Veterinária VidraçariaUniformes

27B

Tintas



28B Mais Expressão


