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Indicado ao Oscar 
estreia no Topázio

Caminhada contra Maus Tratos 
aos Animais reúne bom público

O Lobo de Wall StreetMobilização

Cerca de 2.600 pessoas se reuniram na manhã do último domingo, dia 19, para protestar e 
conscientizar a população contra os maus tratos aos animais pelas principais ruas de Indaiatuba. 

Leonardo Di Caprio estrela 'O Lobo de Wall Street', novo 
filme do diretor Martin Scorsese, indicado ao Oscar de Melhor 
Filme, Diretor, Ator, Ator Coadjuvante e Roteiro Adaptado. 

Felipe se apresentou pela primeira vez no dia 27 de dezembro, para prestar depoimento, mas somente ontem, dia 23, teve a sua prisão preventiva decretada
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Indaiatuba não 
registra casos

Mercado deve 
continuar estável

Inadimplência 
cai após 14 anos

Presidente quer 
menos Projetos

Ingressos para 
evento esgotam

Inscrições terão 
início em fevereiro

'Rolezinhos' Construção Civil

Economia Câmara

Feijão com Samba

Rainha Faici

As polêmicas reuniões de 
adolescentes em shoppings, 
marcadas pelas redes sociais 
e conhecidas como “rolezi-
nhos”, têm sido centro dos 
debates nos últimos dias. Em 
Indaiatuba, a Prefeitura e o 
Polo Shopping afirmam não 
ter registro de ocorrência.

Para o engenheiro Luiz 
Roberto Steiner Fruet, pre-
sidente da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Indaiatuba 
(AEAI), o mercado mantém-
-se estável desde 2008. Ver-
ticalização é tendência na 
cidade e em toda a região. 

Segundo o presidente da 
Associação Comercial, In-
dustrial e Agrícola de Indaia-
tuba (ACIAI), Jair Alfredo 
Sigrist, o comércio local 
também registrou redução 
no número de inadimplentes. 
Mas ele alerta para 2014, que 
promete ser um ano 'perigoso'.

O Mais Expressão con-
versou com o presidente da 
Câmara, Luiz Alberto ‘Ce-
bolinha’ Pereira (PMDB), 
que fez um balanço dos 
trabalhos em 2013 e revelou 
algumas expectativas para 
2014. O Plenário deve passar 
por melhorias estruturais. 

Estão esgotados os ingres-
sos para o 12º Feijão com 
Samba do Indaiatuba Clube, 
principal evento pré-carnaval 
da região, que acontece no 
domingo, dia 26, a partir do 
meio-dia, e terá como atrações 
o Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Beija-Flor de Nilópolis 
e Neguinho da Beija-Flor.

Começa no próximo dia 
3 de fevereiro as inscrições 
para o Concurso Rainha 
Faici 2014, que este ano ele-
gerá representantes em três 
categorias: Mirim, Juvenil 
e Adulto. Pelo segundo ano 
consecutivo, o produtor de 
eventos Tarik Costa coman-
da o tradicional concurso. 

Quase um mês depois, jovem que  
matou namorada a facadas é preso
Felipe Gastaldo de Almeida é acusado de executar Nathalia Cristina Silva na manhã de Natal 

JME
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O lado bom dos “rolezinhos” Qual sua opinião 
sobre os chamados 
“rolezinhos”? 

A TERCEIRA PROGRAMAÇÃO MENTAL

DANO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

ALCACHOFRA

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

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

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

Editorial EnqueteArtigos

Artigos

“Nem sei o que pensar sobre 
isso, acredito que tudo que 
é em excesso faz mal. Acho 
legal essa diferença de classes 
em qualquer lugar, mas a partir 
do momento em que se perde o 
controle, vira arruaça, tem rou-
bos e furtos, já se perde a razão. 
Não só nos rolezinhos, mas em 
qualquer tipo de movimento”.
Beatriz Peixoto, 20, estudante

“Eu não tenho nada contra 
esses movimentos, desde que 
não afete os comerciantes 
nos shoppings como acon-
teceu recentemente. Esse é 
um movimento social e todo 
movimento tem que ser aceito 
pela própria sociedade”.
Lucas Morgante, 23, estudante

“Com a internet, esse evento 
de reuniões de jovens ficaram 
muito comuns, porém esses 
rolezinhos só estão dando o 
que falar devido a confusão 
que aconteceu no shopping 
Metrô Itaquera”.
Maicon Machado, 24, estu-
dante

“Eu acredito que os shoppings 
devem mesmo proibir a entra-
da dessas pessoas. O shopping 
é privado. E menores de ida-
de também deveriam entrar 
apenas acompanhados de 
familiares, pois a maioria dos 
envolvidos nesse rolezinho é 
adolescente”.
Carolina Namura, 21, es-
tudante

”Acredito que tudo que é 
demais acaba sendo ruim, vai 
muita gente nesse rolezinho, 
acaba se infiltrando, bandidos, 
vândalos e pessoas que agem 
de má fé”.
Bruno Savioli, 26, Editor de 
Vídeo Pleno

Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, e  a proteção 
à moral é uma forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a convivência social e a 
dignidade humana. Sem esse amparo não haveria respeito mútuo, o que inviabilizaria a vida em sociedade.

Entendemos ser o dano moral a dor provocada no íntimo da pessoa, na sua personalidade, no seu 
caráter, nos seus valores, e que toca na consciência do ser humano, afetando o seu psíquico, fazendo-o 
sentir-se ferido.

Na relação de emprego, ante a estreita convivência diária entre as partes, estão elas mais sujeitas a 
sofrer ou causar danos morais umas às outras, os quais devem ser ressarcidos, pois quem ofende a honra 
de outrem pratica ato ilícito e desta forma surge o dever de reparar. E empregado e empregador não 
fogem desta contingência.

No entanto, é necessário salientar que o dano moral não pode ser pequenos dissabores do dia a dia, 
tem que ser algo suficiente para atingir a honra, em alguns casos repercute até na saúde do ofendido.

Lógico que o dano necessita ser provado;  nas relações de trabalho quem alega tem 
a obrigação de provar o alegado, seja através de documentos (email, bilhete, circular 
interna, fotos, gravações) seja através de testemunha idônea que tenha presenciado 
a agressão, ou outros meios desde que não sejam ilegais.

Alcachofra é uma das ervas com vários benefícios para o corpo. A planta contém vários antioxidantes poderosos e também 
é rica no seu conteúdo em fibra. Há poderosos benefícios para a saúde .

A alcachofra é uma planta de sabor agradável ,muito saborosa e rica em nutrientes. Contém vitamina A, B1, B2 e C e 
sais como fósforo, potássio, cálcio, sódio, silício, ferro, cloro, enxofre e mangnésio.

Ela é indicada na alimentação de diabéticos por diminuir a quantidade de açúcar na urina. Muito indicado também para 
enfermidades do fígado, pois, atua no órgão favorecendo a secreção da bílis.

As folhas da alcachofra são indicadas nos males provenientes dos estados arterioscleróticos. É considerado um ótimo 
oxidante, reconstituinte e mineralizante.

A alcachofra é usada também contra diarréia, aos convalescentes, em casos de anemia, raquitismo, cálculos renais e da 
bexiga, inflamações e obesidade, sendo indicada em dietas também para emagrecer.

Inclui-la no cardápio é uma boa pedida, seja junto à salada, ao prato quente e até mesmo em forma de chá. Ela possui 
um baixo valor calórico, sendo uma unidade composta por cerca de 60 kcal. Há quem diga que perdeu diversos quilos em 
pouco tempo com o consumo da alcachofra. “A presença de vitaminas do complexo B garante benefícios ao processo de 
emagrecimento, por auxiliarem a maior produção de energia corporal. . Mas vale lembrar que é preciso praticar atividades 
físicas para os quilinhos irem embora, além de adotar uma alimentação balanceada.

A  alcachofra não é tão barata além de ser sazonal, sendo mais bem consumida nos meses de agosto a novembro. Ges-
tantes e lactantes tem restrições quanto ao consumo da alcachofra. Isso porque a cinaropicrina e a cinarase, compostos da flor, 
causam a coagulação do leite e, consequentemente, diminuem a sua produção.

Pode-se ingerir a alcachofra tanto em forma de alimento como pelos fitoterápicos, em cápsulas.  prometem, além dos 
benefícios já citados, regularizar as funções digestivas. 

Voces viram quantos benefícios ela trás, Mas sei que os brasileiros consomem muito pouco, fica a dica experimentem , 
vocês vão gostar.

PRESUNTO 
Presunto é um produto alimentar obtido a partir das pernas traseiras do porco, salgado em cru e curado de forma natural.
Muito apreciado como entrada de refeição, o presunto é consumido como petisco, recheio de sanduíches , pizzas,pratos 

da alta gastronomia, pratos simples  e outros produtos como os salgados, como os daqui da CROISSANT E CIA .
Os primeiros registos referentes ao presunto remontam ao Império Romano, embora os primeiros porcos da península 

Ibérica tenham sido trazidos pelos Fenícios. As atuais raças resultam do cruzamento destes porcos com os javalis que   exis-
tiam por la, na Europa.

As condições naturais de criação destes porcos, feita em regime extensivo, com alimentação constituída pelos produtos 
naturais das regiões onde crescem, confere à sua carne características próprias e diferenciadas, ocorrendo o abate entre os 
dezesseis e os dezoito meses.

Para que a carne destinada ao presunto seja produzida de acordo com as regras em vigor, destacam-se, designadamente, o 
controle e a identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, todo o sistema de produção, a sua alimentação 
e as condições no abate, a forma de cura e o tratamento necessário para obtenção do produto final, o presunto.

O presunto (em espanhol: jamón) é um produto tradicionalmente muito consumido na Espanha, pelo que existem diversos 
modos de fabrico e denominações. Em traços gerais, podem distinguir-se dois grandes tipos de jamones, segundo a raça do 
porco usada: o porco ibérico (usualmente designado em Portugal por porco preto ou pata negra) para o jamón ibérico (presunto 
ibérico) e porco branco para jamón serrano. 

E falando em pata negra preciso dar um destaque Quem não provou provavelmente já ouviu falar do presunto pata negra. 
Caro, em comparação com outros embutidos, e com um sabor peculiar que denuncia como é a criação do porco e de que forma 
ele se alimenta. A região da Extremadura, no sudoeste da Espanha, concentra 80% da produção deste que é um dos melhores 
presuntos crus do mundo. Seu nome "oficial" é jamón ibérico de bellota (bolota), e ele é produzido também nas províncias de 
Huelva, na Andaluzia, e de Salamanca, na região de Castela e Leão. O presunto, suave, adocicado, é ex traído de uma raça 
de porcos ibéricos criados livres no pasto, comendo bolotas – frutos de casca dura parecidos com castanhas. Eles caem dos 
azinheiros (as mesmas árvores das quais se extrai a cortiça). O porco é um espécie diferenciada de cerdo de pêlo eriçado e pés 
pretos, conhecido mundialmente como pata negra. Ministério do Meio-ambiente e Meio Rural e Marinho, as "Denominações 
de Origem", que exigem e controlam o cumprimento de determinadas características para que possam levar o selo de qualidade. 

E tambem nao poderia deixar de falar do Prosciutto italiano
O termo prosciutto refere-se a um corte de carne do porco correspondente ao membro posterior. 

É consumido tanto cru como cozido. O prosciutto italiano possui múltiplas variedades: prosciutto 
di Parma, prosciutto di San Daniele, prosciutto di Carpegna, prosciutto di Modena e muito mais.

Teria muito mais para falar sobre o presunto, pois varias regiões do mundo o prepara de sua 
maneira, o Brasil tambem tem uma tradicao de  presuntos muito bons.

Espero que voces tenham aprendido um pouco mais sobre os presuntos.

Há uma máxima  que afirma que temos 3 programações mentais, a  primeira é  a genética, a segunda  é 
a adquirida por meio de nossa educação, escolas, do papai, da mamãe e do relacionamento social com suas 
normas e regulamentos, e a   terceira que fazemos em cada momento com nossas escolhas, onde entra nossa 
estratégia, sagacidade e rapidez de raciocinio, a única que temos grande poder e capacidade para fazermos 
mudanças, somos donos e dominamos a situação. Na idade Média, um religioso foi injustamente acusado de 
ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa influente do reino e desde o primeiro 
momento se procurava um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino.O homem foi levado a jul-
gamento, já temendo o resultado: a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas 
chances de sair vivo desta história. O juiz, que também estava combinado para levar o pobre homem à morte, 
simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado para que provasse sua inocência. Disse o 
juiz: - Sou de uma profunda religiosidade e por isso vou deixar sua sorte nas mãos do Senhor: vou escrever 
em um papel a palavra INOCENTE e em outro a palavra CULPADO. Você pegará um dos papéis e aquele 
que você escolher será o seu veredicto. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis com a 
palavra CULPADO, fazendo assim, com que não houvesse alternativa para o homem. O juiz colocou os dois 
papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem, pressentindo a armação, fingiu se concentrar 
por alguns segundos a fim de fazer a escolha certa, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e 
rapidamente colocou-o na boca e engoliu. Os presentes reagiram surpresos e indignados com tal atitude. E o 
homem, mais uma vez demonstrando confiança, disse: - Agora basta olhar o papel que se encontra sobre a 
mesa e saberemos que engoli aquele que era o seu contrário". FAÇA O LEADER TRAINING SIGNA TRE-

VISAN e melhore a qualidade de suas escolhas na vida. www.signatreinamentos.com.br
próximo treinamento dias 14-15 e 16-02-2014 - Fone - 3875-7898

Qual é o problema nos chamados “rolezinhos”? O au-
mento da circulação de jovens nos shoppings centers não 
é motivo de reclamação de lojistas, seguranças e ou donos 
dos empreendimentos, muito menos da polícia. O potencial 
econômico anual da “nova classe C”, com dados do Instituto 
Data Popular, pode chegar a R$ 130 bilhões, mais até do que 
a classe mais rica, que consome R$ 80 bilhões.

A queixa é outra, quando pessoas mal intencionadas se 
infiltram nesses “rolês” e aproveitam para promover bader-
na e isso está longe de ser novidade. Nos protestos do ano 
passado isso foi recorrente. Em meio às reivindicações para 
um país melhor, sugiram pessoas que aproveitaram a multi-
dão para praticar crimes, depredando o patrimônio público 
e privado. Outro local onde esse tipo de gente está presente 
é nas torcidas de futebol. Num estádio com mais de 20, 30 
ou 50 mil pessoas, não mais do que uma dúzia parte para 
agressão. São apenas algumas das situações em que bader-
neiros se aproveitam para se infiltrar no movimento, que é 
válido, mas acaba perdendo crédito.

O ”rolezinho” não é novo. A novidade é o nome e toda 
uma rede social para divulgar. Não é de hoje que a “classe 
C” tem “invadido” pontos comerciais – antes exclusivos – 
como concessionárias, lojas de carros, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, imóveis e agora os shoppings. Isso não 
é só benéfico para a economia, mas também mostra que, 
mesmo em ritmo lento, aos poucos, o dinheiro vai sendo 
mais bem distribuído.

É claro que há setores mais conservadores que não ad-
mitem que o país tenha uma nova classe consumidora e que 
jamais se acostumará com tempos que não sejam os monár-
quicos, com poucos ricos e muitos pobres. É preciso ver que 
o país mudou, que os “rolezinhos” tendem a aumentar e que 
agora o rico também convive com o pobre. Afinal de contas, 
são todos da mesma espécie.

A obra inacabada de D. Pedro I
Levi Ceregato*

O Dia do Professor em 2013 tem um significado singular, pois se co-
memoram os 50 anos de sua celebração oficial, estabelecida pelo Decreto 
Federal 52.682, assinado pelo então presidente da República, João Gou-
lart, e publicado no Diário Oficial da União em 15 de outubro de 1963. O 
ato instituiu o feriado escolar nacional, cujo objetivo básico, expresso no 
artigo terceiro, era o seguinte: “Promover solenidades em que se enalteça 
a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os 
alunos e as famílias”.

A escolha da data deve-se a um marco da educação em nosso país, 
alusivo a 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Tereza 
D’Ávila, quando D. Pedro I editou o Decreto Imperial que criou o Ensino 
Elementar no Brasil. O documento, que completa 186 anos em 2013, foi 
relevante ao ampliar o acesso às escolas, determinando a criação de esta-
belecimentos de “primeiras letras” em todas as cidades e vilas e lugares 
do Império.

Um dos itens mais importantes do decreto imperial referia-se à mis-
são basilar do ensino fundamental, que era “desenvolver a capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo". É triste constatar que, quase dois séculos depois, ainda não 
tenhamos atendido com êxito a essas metas, conforme se observa na última 
edição do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (Pisa), na 
qual o Brasil ficou em 54º lugar dentre 65 países.

No exame, que testa os conhecimentos de alunos de 15 anos, as notas de 
nosso país, numa escala de zero a seis, equivalem ao nível 2 em leitura, 1 em 
ciências e 1 em matemática. Posicionados abaixo da média mundial, atrás 
de nações como Chile, Trinidad e Tobago, Colômbia, México e Uruguai, 
teimamos em descumprir o decreto de D. Pedro I e todas as legislações 
subsequentes referentes ao ensino, incluindo-se aqui a Constituição de 
1988, que completa 25 anos em outubro, na qual a educação pública de 
qualidade é definida como direito universal dos brasileiros.

O decreto imperial também discorria sobre a remuneração dos pro-
fessores, outro fator no qual o Brasil está em débito e que é uma das 
principais causas do não cumprimento dos quesitos relativos à qualidade 
do ensino público. Assim, seria decisivo para o desenvolvimento nacional 
que, finalmente, déssemos um imenso salto no âmbito dessa prioridade 
chamada educação.

Esse é um tema que preocupa toda a sociedade e, particularmente, 
aqueles ligados à cultura, ao ensino e às mídias, como a indústria gráfica, 
integrante da cadeia produtiva da comunicação, ao lado de jornais, revistas, 
emissoras de rádio e TV. Não é sem razão, por exemplo, que o índice per 
capita de leitura no Brasil siga abaixo do verificado em numerosas outras 
nações, inclusive as emergentes. Portanto, ao comemorarmos os 50 anos 
da instituição do Dia do Professor pelo presidente João Goulart, é oportuno 
reafirmar a premência de concluirmos a obra educacional iniciada pelo 
imperador D. Pedro I.

*Levi Ceregato, empresário, bacharel em Direito e Administra-
ção, é o presidente da Regional São Paulo da Associação Brasileira 

da Indústria Gráfica (Abigraf-SP).
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Indaiatuba não registra casos de 
aglomeração em centros comerciais

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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Segurado do INSS que 
não renovar senha pode 

ficar sem receber

As polêmicas reuniões 
de jovens e adoles-
centes em shoppings 

marcadas pelas redes sociais, 
conhecidas como “rolezi-
nhos”, têm sido centro dos 
debates nos últimos dias, 
principalmente em metrópoles 
como São Paulo e Rio de Ja-
neiro. No entanto, uma rápida 
pesquisa nas redes sociais já 
mostra novos “rolezinhos” 
marcados para os próximos 
finais de semanas em muitas 
cidades do interior.

Segundo a gerente de 
marketing do Polo Shopping, 
Andrea Fernandes, não houve 
alteração no movimento do 
centro comercial nas últimas 
semanas. “Nenhum proble-
ma que demandasse alguma 
intervenção direta nossa. A 
concentração acontece na 
rua, fora das dependências 
do shopping”, afirma.

Uma pesquisa feita pelo 
Instituto Datafolha revela 
que 82% dos moradores de 
São Paulo são contra a aglo-
meração de jovens da peri-
feria nos shopping centers 
da capital. Em Indaiatuba, 
até o fechamento desta edi-
ção, haviam três eventos in-
titulados “rolezinhos” para 
a cidade nas redes sociais, 
mas sem muitos adeptos. 

“Somos um destino de 
lazer para todas as idades 
e classes sociais, especial-
mente no fim de semana. Os 
jovens e adolescentes são 
bem vindos, pois também 
são nossos clientes”, afirma 
Andrea. “A maior concen-
tração de adolescentes se dá, 
mesmo, fora do shopping, em 
espaço público”, completa. 

Segundo a gerente de ma-
rketing, a Prefeitura vem mo-
nitorando essas aglomerações 
para garantir a segurança de 
todos, sem coibir o direito 
de circulação das pessoas. O 
secretário municipal da De-
fesa e Cidadania, Alexandre 
Cícero Guedes Pinto, afir-
mou que não houve qualquer 

Os segurados do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
( INSS) devem procurar 
a agência bancária onde 
recebem o benefício para 
comprovar que estão vivos 
e renovar sua senha. Quem 
não fizer, terá o benefício 
bloqueado automaticamente 
pela Previdência Social.

Os bancos tem até o dia 
28 de fevereiro de 2014 
para finalizar o processo de 
comprovação de vida e reno-
vação de senha dos benefici-
ários que recebem por meio 
de conta-corrente, poupança 
ou cartão magnético.

Em agosto do ano passa-
do , o INSS prorrogou o pra-
zo, pois, dos 30,7 milhões de 
beneficiários, 9,4 milhões 
ainda não tinham atendido 
à convocação para renovar 

registro de ocorrência. “A 
Guarda Municipal, dentro do 
patrulhamento nos setores dos 
shoppings, tem ficado atenta a 
essa questão. Até o momento, 
não tivemos nenhum proble-
ma relacionado”, revela.

ESTADO
O secretário estadual da 

Segurança Pública, Fernando 
Grella Vieira, reuniu-se com 
o comandante-geral da Polí-
cia Militar, Benedito Roberto 
Meira, para discutir a atuação 
dos policiais em relação aos 
“rolezinhos” e afirmou que, 
para ele, esse evento não pode 
ser considerado crime, mas 
um fenômeno cultural, motivo 
pelo qual não deve ser tratado 
como caso de polícia. “Uma 
coisa precisa ficar muito clara: 
a segurança dos shoppings 
é privada. A PM somente 
deve agir se houver quebra da 
ordem”, afirma. Para Grella 
Vieira, os “rolezinhos” eviden-
ciam a necessidade do Poder 
Público investir em opções de 
lazer para os jovens.

Apesar da preocupação 
com aglomerações que possam 
colocar em risco a segurança 

a senha. O número caiu, 
porém 4,7 milhões ainda 
precisam fazer a renovação 
nas próximas semanas.

As mudanças estão sen-
do implementadas pelas 
instituições financeiras pa-
gadoras de benefícios desde 
maio de 2012. Segundo o 
INSS, ao ser convocado, o 
beneficiário deve ir até a 
agência bancária levando 
um documento de identifi-
cação oficial com foto e de 
fé pública (carteira de iden-
tidade, Carteira de Trabalho, 
carteira de habilitação).

Caso esteja impedido 
de ir à agência bancária, o 
segurado pode fazer a pro-
va de vida por procuração, 
desde que o procurador seja 
devidamente cadastrado no 
INSS. Os segurados que 

de quem frequenta o shopping, 
Andrea afirma que o Polo res-
peita o direito de organização 
pacífica das pessoas. “Apesar 
de ser um espaço privado, a 
circulação dentro dos shop-
pings é pública. Esperamos 
que os movimentos gerem 
reflexão na sociedade e que 
os próprios jovens envolvidos 
também reflitam sobre seus 
papéis como cidadãos e futuros 
líderes”, finaliza. 

O presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Agrícola de Indaiatuba (Aciai), 
Jair Alfredo Sigrist, também 
comentou o assunto. “O que 
falta para o Brasil é dar edu-
cação e cultura para o povo. 
Porque eles não vão fazer esse 
rolezinho numa biblioteca?”, 
questiona. “Baderna não pode, 
mas se a pessoa for lá comprar, 
não tem problema. Não pode 
combater esse tipo de coisa. 
Se o cara quer entrar lá, você 
vai fazer o quê? Se ele não 
está fazendo bagunça, deixa 
lá. Porque tem que fechar o 
shopping? Eu sou totalmente 
contra isso. Não pode. Se ti-
ver baderna, aí você chama a 
segurança, a polícia”.

residem no exterior também 
podem apresentar a compro-
vação por meio de um pro-
curador cadastrado no INSS 
ou documento emitido por 
consulado, informou o ins-
tituto. As dúvidas, segundo 
o INSS, podem ser esclare-
cidas pelo telefone 135.

A Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban) 
lembra que a prova de vida 
tem o objetivo de combater  
fraudes e inconsistências no 
pagamento de benefícios. 
A federação garante que os 
bancos investiram para que 
o processo transcorra de for-
ma organizada, sem causar 
transtornos à população, e 
as instituições que dispõem 
de tecnologia para fazer a 
identificação biométrica 
poderão utilizá-la.

Gerente de marketing do Polo Shopping espera que os movimentos gerem reflexão na sociedade e entre os próprios jovens; Prefeitura afirma que nenhuma ocorrência foi registrada
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Inconstitucionalidade de Projetos  
será debatida durante reunião

JME

Se 2014 promete mudan-
ças dentro da Câmara 
Municipal, 2013 foi 

de muitos debates, mas sem 
grandes polêmicas. No total, 
foram apresentados 1.046 In-
dicações, 56 Requerimentos, 
358 Moções, 198 Projetos de 
Lei, seis Projetos de Resolu-
ção, 13 Projetos de Decretos 
Legislativos, uma emenda a 
Lei Orgânica e um Projeto de 
Lei Complementar. O Mais 
Expressão conversou com 
o presidente da Câmara, 
Luiz Alberto ‘Cebolinha’ 
Pereira (PMDB), que fez 
um balanço dos trabalhos 
em 2013 e revelou algumas 
expectativas para 2014. 

Primeiramente, Cebolinha 
falou sobre mudanças internas 
da Câmara. Em parceria com 
o Departamento de Informáti-
ca, algumas alterações foram 
efetuadas nos serviços admi-
nistrativos da Secretaria da 
Casa, visando maior agilidade 
no desenvolvimento do traba-
lho, assim como economia de 
material de consumo e espaço 
para arquivamento, tanto dos 
documentos permanentes 
como dos temporários, com 
o desenvolvimento do novo 
Sistema de Protocolo.  

Através deste procedimen-
to, vereadores e assessores 
passaram a ter acesso a todas 
proposituras contidas nas 
pautas das sessões, garan-
tindo assim maior agilidade 
e economia em número de 
fotocópias e papel. “Tudo 
o que pudermos fazer para 
melhorar, é nossa obrigação. 
Afinal de contas, estes gastos 
são pagos com dinheiro da po-
pulação”, ressalta Cebolinha. 

As consultas sobre leis no 
site da Câmara Municipal tam-
bém foram aprimoradas, e no-
vos estudos ainda estão sendo 
realizados, visando simplificar 
ainda mais o acesso da popu-
lação às leis municipais. “Em 
2014 faremos também melho-
rias nas questões envolvendo 
a energia elétrica e toda parte 
hidráulica da Câmara”, revela. 
“Além de uma campanha vi-
sando a redução de gastos com 
insumos e outros materiais”. 

Melhorias no Plenário 
também estão na pauta. “Não 
será nada grandioso, mas 
queremos melhorar a quali-
dade do que já se oferece. Se-
rão mudanças pontuais, mais 
importantes”, afirma. “A Se-
cretaria Municipal de Plane-

Tema constante nas Ses-
sões Ordinárias em 2013, 
a inconstitucionalidade de 
Projetos de Lei apresentadas 
ao longo do ano será debatida 
no começo do ano. “Teremos 
uma reunião em breve, para 
chegarmos a um denomina-
dor. Exigiremos mais aten-
ção do Jurídico também”, 
destaca Cebolinha. 

Como 2014 é um ano 
eleitoral, Cebolinha espera 
que os vereadores não se 
esqueçam das suas atribui-
ções. “A Câmara tem que 
fazer o seu trabalho e temos 
que evitar que as disputam 

jamento Urbano e Engenharia 
vai nos ajudar, já falei com o 
secretário Sandro de Almeida 
Lopes Coral, e vamos fazer 
as melhorias dentro da lei”, 
ressalta. “Lembrando que a 
nossa Comissão de Licita-
ções conta com membros do 
Governo e da Oposição”. 

PROJETOS
Entre os Projetos votados 

e aprovados em 2013, Ce-
bolinha destaca uma de suas 
propostas. “A Lei do Silêncio 
foi fundamental. O prefeito 
de São Paulo, Fernando Ha-
ddad, adotou a proposta um 
ano depois e achou-se que 
era uma novidade”, lembra. 
“Vivemos em um Estado de 
direito e é difícil fiscalizar 
todas as ocorrências, mas se 
torna uma ferramenta para 
coibir e impedir que o núme-
ro de casos aumente”. 

Cebolinha destaca outra 
proposta que apresentou. “A 
lei que obriga a retirada de 
carros abandonados, parados 
em via pública, também foi 
importante”, ressalta. “Um 
grande número já foi retirado 

intervenham nas votações da 
Casa”, afirma. “O município 
vai continuar tendo seus 
problemas. A Eleição é uma 
questão justa, mas pessoal, 
que não pode se sobrepor aos 
compromissos do vereador”. 

A votação do novo Re-
gimento Interno deve ser 
destaque no começo do ano, 
principalmente pela possibi-
lidade do aumento no número 
de vereadores para 19, como é 
proposto. “Farei uma emenda 
supressiva, para que possamos 
discutir este aumento nas mu-
danças que iremos propor na 
Lei Orgânica”, afirma. 

e pessoas ainda nos procuram 
para informar outros casos”. 
Com relação às votações do 
Orçamento e do Plano Pluria-
nual, o presidente da Câmara 
faz elogios. “Tivemos dis-
cussões normais, com alguns 
pontos em destaque apenas”. 

Sobre os debates com a 
Oposição, Cebolinha rea-
firma o caráter democrático 
da Câmara. “Faz parte do 
jogo. Se todos pensassem 
do mesmo jeito, não tería-
mos debates importantes. 
Cada um tem a sua forma de 
pensar e essa pluralidade é 
importante”, destaca. 

O presidente ressalta 
também a presença do pre-
feito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) nas discussões 
mais importantes. “O Rei-
naldo jamais deixou de nos 
atender. Ou ele veio aqui, ou 
nos recebeu na Prefeitura. E 
isso aconteceu, inclusive, 
com a Oposição”, lembra. 

O número de Indicações 
apresentadas serve para exem-
plificar o bom relacionamento 
entre Executivo e Legislativo. 
“Nas Indicações, o vereador 

Sobre a redução no núme-
ro de Indicações e Moções a 
serem apresentadas a cada 
Sessão, Cebolinha elogia. 
“Vejo como positivo, deve-
mos ter Sessões mais dinâ-
micas”. Por fim, o presidente 
da Câmara espera um maior 
envolvimento da população 
nas questões da Casa. “A 
culpa pela visão negativa que 
a população tem dos políticos 
é dos próprios políticos”, 
conta. “Existe político bom 
e ruim. Não há salvador da 
Pátria. Mas todos saem do 
mesmo lugar, não existe ne-
nhum de outra galáxia”. 

Presidente da Câmara Muicipal afirma que Plenário passará por reformas para melhorias pontuais; parte elétrica e hidráulica do prédio também devem passar por obras ainda em 2014

recebe um pedido do cidadão 
e transmite ao Executivo. Às 
vezes, o mesmo objeto dá ori-
gem a mais de uma Indicação, 
e temos que nos atentar para 
isso”, afirma. “Nem todas as 
Indicações são atendidas, até 
pelas próprias dificuldades”.

Sobre o número de Pro-
jetos de Lei apresentados, 
Cebolinha é enfático. “É um 
número elevado. Os países 
mais avançados têm cada 
vez menos leis”, ressalta. 
“Não precisamos fazer leis 
para desligar o som do carro 

a uma hora da manhã, nem 
para que o jovem dê prio-
ridade ao idoso na fila do 
banco. Estas são questões 
culturais que precisamos tra-
balhar em nosso cotidiano”, 
conta. “A lei é um instru-
mento para coibir e punir”. 
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Mercado da construção civil 
apresenta estabilidade

JME

AEAI promoverá corrida e caminhada no mês de abril

Educação Ambiental é 
feito desde que as crianças 

ingressam na escola

O faturamento com as 
vendas de materiais 
usados na constru-

ção civil no mercado interno 
cresceu 3% no ano passado, 
em comparação com 2012, 
segundo levantamento di-
vulgado esta semana pela 
Associação Brasileira da 
Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat). Em 
Indaiatuba, a construção 
civil manteve-se estável e 
deve se manter assim em 
2014, segundo previsões. 

Para o engenheiro Luiz 
Roberto Steiner Fruet, pre-
sidente da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Indaiatuba 

Em 2013, a Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Indaiatu-
ba realizou vários de seus 
eventos tradicionais como 
Queijo & Vinho, Aniversá-
rio da Associação, Jantar de 
Final de Ano e os Jantares 
Mensais, conforme conta 
Fruet. “Fizemos as nossas 
festividades como churrasco, 
pizza, pré-carnavalesco. Em 
outubro tivemos um torneio 
interno de truco e outro de 
tênis de campo, além do 

É cada vez mais comum 
observarmos nos noticiários 
os desastres provocados 
por fenômenos da natureza, 
especialmente nessa época 
do ano. Sabemos que muitas 
vezes esses problemas fo-
ram causados pelo homem, 
que há muito tempo vem 
destruindo o meio ambien-
te, por meio da poluição, 
da devastação, do consumo 
desenfreado e do mau uso 
dos recursos ambientais. 

A Educação Ambiental 
tem um papel importante 
para a sociedade, para que 
sejam encontradas soluções 
e, principalmente, para a to-
mada de consciência e mu-
dança de comportamento. 
É por isso que a Educação 
Ambiental deve começar 
desde cedo e a escola pode 
contribuir efetivamente para 
essas transformações.

No Colégio Objetivo In-
daiatuba, o trabalho de Edu-
cação Ambiental é feito desde 
que as crianças ingressam na 
escola, no Berçário, através 
do contato, da observação e 
do respeito à natureza. O co-
légio possui um Laboratório 
Ecológico, onde há animais 
de pequeno porte, minhocá-
rio, horta e pomar. É princi-
palmente nesse espaço que 
acontecem as aulas do Clube 
de Ciências, para os alunos 
do Ensino Fundamental I e II.

Este ano, a professora do 
Clube de Ciências do Ensino 
Fundamental II, Cristina 
Rangel, desenvolveu o proje-
to “Semeando brincadeiras... 
colhendo conhecimento”, em 
que os alunos adquiriram, na 
prática, conhecimentos cien-
tíficos de forma instigante 
e investigativa, como, por 
exemplo, criar uma compos-
teira. “Mas, não basta apenas 
criar a composteira. É preciso 
definir o tamanho do buraco, 
o local, a temperatura dese-

(AEAI), o mercado da ci-
dade e da região mantém-se 
estável desde 2008. “Antes 
da crise nos Estados Unidos 
o mercado estava aquecido 
e tinha muita obra, era uma 
loucura”, conta. “Depois de 
2008, ano em que o mer-
cado brasileiro sustentou a 
construção civil, o volume 
de serviços se estabilizou e 
hoje podemos dizer que não 
há aquela loucura de antes, 
mas que tem obra para todo 
mundo”, analisa Fruet. 

Apesar da alta em 2013, 
a Abramat esperava um ín-
dice maior, em torno de 4%. 
A expectativa era de recu-
peração em dezembro, mas 
o movimento foi inverso. O 
resultado apresentou que-
da de 6,1% em relação ao 
mesmo período de 2012. Na 

futebol. Todo ano tem essa 
movimentação de todos os 
associados, que hoje são 
cerca de 300, o que é bem 
gostoso”, conta. “Na parte 
da reciclagem profissional, 
fomos a duas feiras e fize-
mos palestras técnicas para 
reciclagem dos profissionais. 
Porque não adianta o profis-
sional sair da escola e achar 
que já sabe tudo”, analisa.

Atuando na área há mais 
de 30 anos, Fruet afirma que 
todos os profissionais pre-

Luiz Roberto Steiner Fruet, presidente da AEAI, afirma que a tendência na região é a verticalização, mas condomínios e novos bairros também são visados

Alunos durante aula de Educação Ambiental no Laboratório Ecológico 
do Colégio Objetivo

comparação com novembro, 
o recuo é ainda maior, com 
variação negativa de 16,1%. 
Esse resultado reverteu a 
tendência de elevação que 
era observada desde a me-
tade do primeiro semestre.

Para 2014, a estimativa 
é de um acréscimo de 4,5% 
nas vendas. De acordo com 
a Associação, essa previsão 
tem como parâmetros a ma-
nutenção e a ampliação dos 
estímulos do Governo Fe-
deral ao consumo no varejo, 
a recuperação do segmento 
imobiliário e a aceleração 
das obras de infraestrutura.

Para Fruet, presidente da 
AEAI, Indaiatuba seguirá 
uma tendência regional de 
verticalização. “A cidade 
vem seguindo essa tendên-
cia, assim como Salto, Itu, 

D
IVULG
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jada, o que vai ser colocado 
para decompor e acompanhar 
o desenvolvimento do pro-
cesso”, explicou a professora. 

Dentre as atividades de-
senvolvidas, os alunos regis-
traram os seguintes objetivos 
para com a Educação Am-
biental: cobrar a consciência 
dos indivíduos para que se 
tornem sensíveis em relação 
ao meio ambiente e aos pro-
blemas a ele relacionados; o 
saber, levando a informação 
para que as pessoas compre-
endam a importância do meio 
ambiente e tenham a cons-
ciência do lugar e do papel 
que o homem desempenha 
nesse meio e, assim, se torne 
responsável; e o comporta-
mento, fazendo com que as 
pessoas adquiram o sentido 
dos valores sociais, desper-
tando o profundo interesse 
pelo meio ambiente e a von-
tade de contribuir com seus 
atos para proteger e melhorar 
o meio em que vivemos. 

“Sentimos, em conversa 
informal com diversos pais, 
que reciclar não é um traba-
lho difícil, mas o que torna 
a reciclagem complicada, 
sofrível, é a acomodação do 
material em casa, principal-
mente o lixo orgânico, até o 
encaminhamento para o lo-
cal adequado ou combinado 
para o descarte”, comentou 
Cristina.

No final do ano, durante 
o Sarau Cultural realizado 
em novembro, os alunos 
receberam o caderno de ati-
vidades voltadas ao público 
infanto-juvenil que visam 
à promoção da Educação 
Ambiental. “Estudar a Edu-
cação Ambiental faz parte 
do currículo de nossa escola, 
portanto, cobrar uma postura 
de nossos cidadãos faz partes 
das crianças de hoje e adul-
tos do amanhã”, declarou a 
professora Cristina.

cisam se atualizar sempre. 
“Sempre falo para o pessoal: 
a cada dez segundos uma ino-
vação tecnológica está sendo 
criada no mundo. É muito 
rápido, então nós temos que 
nos aperfeiçoar. Quem está 
atualizado tem mercado e 
bastante trabalho”, ressalta.

Entre as novidades para 
este ano está a inaugura-
ção do playground na sede 
da AEAI e a realização de 
uma corrida beneficente, em 
parceria com a Federação 

das Entidades Assistenciais 
de Indaiatuba (FEAI), que 
deve acontecer em abril. 
“Será a primeira corrida e 
caminhada dos engenheiros 
e arquitetos de Indaiatuba, 
no Parque Ecológico, em 
benefício do Educandário 
Deus e a Natureza”, revela. 
A largada será em frente à 
Associação, com corridas 
de 10 e cinco quilômetros, 
e caminhada de cinco quilô-
metros. A participação será 
aberta a toda a população. 

Hortolândia. A verticali-
zação na construção civil 
é uma tendência cada vez 
maior na nossa região”, 
analisa. “Eu vejo o País 
em um momento bom para 
todos. Há imóveis para to-
dos os tipos de orçamentos 
familiares, as construtoras 
têm trabalho suficiente para 
se manter, os funcionários 
delas também têm emprego, 
e a cidade comporta, então 
esse ano deve continuar 
equilibrado”, afirma.

O faturamento com as 
vendas dos materiais de 
acabamento também teve 
variação positiva em 2013, 
com 6,2% de acréscimo 
em relação ao ano anterior. 
O nível de emprego nesse 
segmento cresceu 3,1% na 
comparação anual.

Mais Expressão
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Projeto 'Sangue Cidadão' quer criar cadastro virtual de doadores

Edição 2014 da campanha de doação 
de sangue da Fiec começa amanhã

JULIANA WOLF

A F i e c  ( F u n d a ç ã o 
Inda ia tubana  de 
Educação e Cultu-

ra) realiza amanhã, dia 25, 
das 9h às 12h, a primeira 
campanha de doação de 
sangue do ano em parceria 
com o Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia da 
Unicamp (Hemocentro). O 
evento conta com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, que disponibiliza 
uma ambulância durante 
todo o período de doação, 
seguindo assim normas da 
Universidade Estadual de 
Campinas.

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazen-
do algum tipo de tratamen-
to, usando medicamento, 
estiver com gripe, ter toma-
do a vacina contra a gripe 
comum há menos de 30 
dias, não tiver parceiro(a) 
fixo(a), pesar menos de 50 
quilos, tiver feito endosco-
pia há menos de um ano, 
tiver piercing ou tatuagem 
também há menos de um 
ano, for diabético, se tiver 
ingerido bebida alcoólica na 
noite anterior, fumar horas 
antes, entre outras medidas.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresentação 

Para evitar o desespero em 
momentos em que se precisa da 
doação emergencial de sangue, a 
OSC (Organização da Sociedade 
Civil) Gabriel e o Rotary Club 
Indaiatuba criaram o projeto 

Sangue Cidadão, que visa mon-
tar no município e na região, um 
cadastro virtual de doadores de 
sangue. A iniciativa acontece 
amanhã, dia 25, das 10h às 22h, 
no Polo Shopping Indaiatuba. 

Na ocasião, voluntários das 
duas organizações do Terceiro 
Setor estarão juntos informan-
do a população e realizando o 
cadastro no local. Haverá ainda 
aferição de pressão arterial e 

teste de glicemia. Além do 
cadastramento, o projeto irá 
trabalhar na sensibilização e 
conscientização da importância 
da doação de sangue, criar meca-
nismos de fidelização do doador, 

além de informar sobre as causas 
de impedimentos temporários 
ou definitivos para a doação de 
sangue. A iniciativa conta ainda 
com apoio da Drogasil e do He-
mocentro da Unicamp. 

de documento oficial com 
foto. Ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimento 
formal dos responsáveis) e 
67 anos, 11 meses e 29 dias; 
não estar em jejum; e evitar 
apenas alimentos gorduro-
sos nas quatro horas que 
antecedem a doação.

A Fiec mantém parceria 
com a empresa Corpus e a 
Faculdade Max Planck, que 
contribuem com os lanches 
e sucos oferecidos aos doa-
dores, o desjejum ou após a 
doação. Na ocasião, os inte-
ressados podem fazer tam-
bém o cadastramento para 
doação de medula óssea. 

As próximas campanhas 
de doação de sangue acon-
tecem dia 22 de fevereiro, 
29 de março, 26 de abril, 31 
de maio, 28 de junho, 27 de 
julho, 30 de agosto, 27 de se-
tembro, 25 de outubro, 29 de 
novembro e 20 de dezembro. 

Para ser um doador é obrigatória a apresentação de 
documento oficial com foto e ter entre 16 e 67 anos
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A inadimplência do 
consumidor caiu 
2% no ano passado 

em comparação com 2012. 
É a primeira redução na 
série histórica desde que o 
Serasa Experian começou a 
fazer o levantamento men-
sal, há 14 anos. Segundo o 
presidente da Associação do 
Comercial Industrial e Agrí-
cola de Indaiatuba (ACIAI), 
Jair Alfredo Sigrist, o co-
mércio local também regis-
trou redução no número de 
inadimplentes.

“Nós fazemos parte da 
região de Sorocaba e nessa 
região, esse índice está em 
1,9%, é quase os 2% que deu 
no Serasa. Estamos na média 
nacional”, revela Jair. “Tam-
bém as vendas nesse último 
ano não foram tão grandes 
como nos últimos anos, 
vendeu-se menos. As pesso-
as priorizaram pagar contas 
ao invés de gastar”, analisa 
o presidente da ACIAI. 

Segundo a Associação 
Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac), 
62% dos brasileiros inadim-
plentes pretendiam usar o 
13º para quitar as dívidas. 
“Outro motivo dessa queda 
é que o desemprego ficou 
estável e houve uma retra-
ção de crédito, não se em-
prestou mais dinheiro como 
antes, ou seja, com mais ri-

gidez para empréstimos por 
parte dos bancos, diminui 
a inadimplência também”, 
analisa Sigrist.

Muito desse índice, ain-
da segundo o presidente da 
ACIAI, é influenciado pelo 
financiamento de automó-
veis e cartão de crédito. 
“Normalmente, esse índice 
aumenta quando nós temos 
muito desemprego. Se man-
tivermos a estabilidade dos 
empregos, todos recebem, 
pagam as contas, porque eu 
acredito que ninguém gosta 
de ficar devendo”, afirma. 
“Até porque quem deve não 
consegue comprar, porque 
os bancos de informação 
pegam tudo”. 

QUEDA
A  m a i o r  q u e d a  n a 

inadimplência ocorreu em 
relação aos cheques sem 
fundo sobre o ano anterior, 
que foi de 9,4%. Em segui-
da, aparecem as dívidas não 
bancárias (cartões de crédi-
to, financiamentos, carnês 
e serviços como telefonia 
e fornecimento de energia 
elétrica, água) com volume 
4,8% menor. Já os débitos 
com os bancos tiveram au-
mento da inadimplência de 
0,6%, e os títulos protesta-
dos, alta de 5,8%.

Para 2014, Sigrist faz um 
alerta: “Esse ano é perigoso. 
As pessoas têm que tomar 
cuidado. Serão praticamen-
te seis meses só. Além do 
Carnaval, temos Copa do 

Mundo e depois Eleições, 
no Brasil as coisas são as-
sim”, analisa.  “Acredito 
que devemos ter um 2014 
com crescimento ainda bai-
xo, mas no ano que vem o 
país tende a entrar numa 
nova era de investibilidade 
maior”, finaliza.

Jair Sigrist, presidente da ACIAI, alerta que 2014 será um ano 'perigoso', com Carnaval, Copa do Mundo e Eleições 'reduzindo' o calendário

SERVIÇOS

Licitação de reforma será aberta na 2ª
A Prefeitura de Indaia-

tuba conhecerá na segunda-
-feira, dia 27, as propos-
tas apresentadas pelas seis 
empresas de engenharia 
que participam da licitação 
para prestação de servi-
ços para execução de obras 
de reforma, manutenção e 
adequações de edificações 
públicas municipais e de uso 
público. A Concorrência de 
008/13 foi aberta em 20 de 
dezembro e será vencedora 
a empresa que apresentar o 
maior percentual de descon-
to sobre a planilha de preços 
apresentada no edital, com 
valores baseados nas tabelas 
FDE/PINI/SIURB/CPOS.

No edital, publicado pela 
Copel (Comissão Perma-

nente de Licitações) em 
novembro de 2013, constam 
como serviços gerais que 
poderão ser executados pela 
empresa vencedora, aqueles 
que se referem à alvenaria 
e outros elementos divisó-
rios; elementos de madei-
ras/componentes especiais; 
elementos metálicos/com-
ponentes especiais; cober-
tura; instalações hidráulicas; 
instalações elétricas; forro; 
impermeabilizações/juntas 
de dilatação; revestimentos 
de teto e parede; pisos inter-
nos/rodapés/peitoris; vidros 
e pintura.

Conforme explicou o se-
cretário de Planejamento 
Urbano e Engenharia, Sandro 
de Almeida Lopes Coral, 

algumas obras de reforma e 
manutenção já estão previstas 
e serão executadas conforme 
dotação orçamentária de cada 
Secretaria. Entre elas merece 
destaque a reforma do Giná-
sio Municipal de Esportes. 
A lista de obras de reformas 
e manutenção previstas para 
este ano ainda inclui creches e 
Emebs (Escola Municipal de 
Educação Básica) e também 
unidades de saúde.

O valor total estimado da 
contratação de serviços de 
R$ 24,5 milhões, e a licita-
ção abrange as reformas de 
edificações públicas muni-
cipais e de uso público, de 
propriedade da Prefeitura de 
Indaiatuba ou ocupadas por 
seus órgãos.
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Caminhada Contra Maus Tratos aos 
Animais reúne cerca de 2.600 pessoas 
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Alckmin proíbe uso de animais no
desenvolvimento de cosméticos

Segundo organizadores, objetivo é reivindicar mudanças nas leis para proteger os animais e também alertar a população contra os maus tratos

Lar de Velhos Emmanuel promove 
Bazar Surpresa no domingo, dia 26

LINCOLN FRANCO - SCS/PMI

OPORTUNIDADE

Na manhã do último 
domingo, dia 19, foi 
realizada a terceira 

edição da Caminhada Contra 
Maus Tratos aos Animais, 
que reuniu cerca de 2.600 
pessoas. O evento foi orga-
nizado pelos protetores de 
animais do município, com o 
apoio da Secretária de Urba-
nismo e do Meio Ambiente. 
Os guardas municipais do 
GOC (Grupo de Operações 
com Cães) levaram três cães 
para a caminhada.

O evento contou com a par-
ticipação do prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB), o secretá-
rio de Urbanismo José Carlos 
Selone, o superintendente 
do Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) Nilson 
Alcides Gaspar, o presidente 
da Câmara Municipal Luiz 
Alberto “Cebolinha” Pereira 
e os vereadores Célio Massao 
Kanesaki, Helton Antônio 
Ribeiro e Maurício Baroni.

A concentração da Cami-
nhada teve início às 8h, na 
Praça Prudente de Moraes, de 
onde os participantes segui-
ram rumo ao Parque Ecológi-
co. O grupo de pessoas passou 

O governador Geraldo 
Alckmin sancionou a Lei 
777/2013, que proíbe o uso de 
animais no desenvolvimento 
de cosméticos, perfumes e pro-
dutos de higiene pessoal. "Nos 
debruçamos sobre o tema, 
estudamos profundamente, 
inclusive a legislação inter-
nacional, ouvimos a entidade 
defensora dos animais, a indús-
tria cientista, pesquisadores da 
Fapesp (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São 
Paulo), veterinários, médicos, 

O Lar de Velhos e Espaço 
Dia Emmanuel promove no 
domingo, dia 26, um Bazar 
Surpresa. Serão comercializa-
dos itens novos e seminovos a 
preços populares. O objetivo 
é arrecadar fundos para a 
manutenção da entidade, que 
abriga cerca de 90 idosos e 
também mantém uma creche 
para a terceira idade. 

O Bazar Surpresa ficará 
aberto das 8h às 12 horas e 
a distribuição de senhas co-
meça às 7 horas, na sede do 
Departamento de Cultura do 
Centro Espírita Apóstolos do 
Bem, mantenedor do Lar de 
Velhos. O endereço é Rua 13 
de Maio, 173, Centro.  

No evento, serão comer-
cializados materiais escolares, 
roupas, calçados, acessórios, 
móveis, perfumes, entre ou-
tros. A presidente do Lar de 
Velhos, Izildinha Cardoso Lo-

pelas ruas XV de Novembro 
e Bernardino de Campos e 
foram até a Praça do Chafariz. 
Deste ponto, a Caminhada 
seguiu para o estacionamento 
do Parque Ecológico.

Para amenizar o calor, a 
Prefeitura disponibilizou um 
caminhão pipa à frente do 
grupo, para molhar o asfalto. 
No palco montado no Par-
que Ecológico, a animação 
ficou por conta do Trio Jack. 
No local, foram montados 
estandes dos representantes 
das entidades protetoras dos 
animais da cidade e do Cen-
tro de Reabilitação Animal e 
Zoonoses, administrado pela 
Secretaria de Urbanismo.

CONSCIENTIZAÇÃO
Segundo Carlos Roberto 

Beggo, um dos organizado-
res do evento, o objetivo da 
Caminhada é reivindicar mu-
danças nas leis para proteger 
os animais e também alertar 
a população. “Fico muito 
feliz por saber que quase três 
mil pessoas saíram de suas 
casas para levar informação 
e conscientização para toda 
a população. Isso mostra que 
nos importamos com nossos 
animais e buscamos o melhor 
para eles”, diz Beggo.

biólogos, enfim, ouvimos todo 
o setor e decidimos pela pro-
mulgação da lei," explicou.

De acordo com o governa-
dor, a legislação internacional 
também ajudou no debate 
sobre a questão, mas não foi 
o fator mais importante. "O 
fator decisivo é você prote-
ger os animais, como deve 
proteger o meio ambiente, os 
mais indefesos. Aliás, é um 
princípio funcional não ter 
crueldade contra os animais. 
A legislação internacional 

pes, explica que os produtos 
são “imperdíveis”. “Temos 
muitas doações separadas 
especialmente para este bazar, 
como mochilas escolares a 
R$ 10. Quem for, não vai se 
arrepender”, garante. 

 
ENTIDADE

Atualmente, a entidade 
abriga cerca de 90 idosos e 
mantém uma creche voltada 
para a terceira idade. No Lar, 
os idosos recebem assistência 
24 horas, com apoio de médi-
cos, fisioterapeutas, corpo de 
enfermagem especializado, 
acompanhamento nutricional 
e atividades de lazer. 

O Lar de Velhos conta com 
75 funcionários. Recentemen-
te, a entidade inaugurou uma 
nova ala, com 40 leitos de 
enfermaria e uma área com 
churrasqueira, jardim, sala 
de TV e uma capela. Izildi-

A Caminhada Contra 
Maus Tratos aos Animais 
entrou definitivamente no 
calendário de eventos do 
município em 2012 e aconte-
ce todos os anos no terceiro 
domingo do mês de janeiro. 

ajudou no debate e ouvir os 
setores envolvidos também," 
afirmou Alckmin.

O governador afirma que 
uma legislação nacional seria 
o ideal, mas nada impede que 
o Estado avance nesta ques-
tão. "Entendemos que ainda 
se deve trabalhar por uma 
lei nacional, pois há métodos 
alternativos à utilização de 
animais, como testes in vitro”, 
finalizou. A fiscalização será 
feita pelo Estado, por meio da 
Secretaria da Saúde.

nha explica que as despesas 
chegam a R$ 150 mil por 
mês. “Por isso, estes eventos 
para arrecadar fundos são tão 
importantes e esperamos o 
apoio da população”, enfatiza. 

Para se manter, a institui-
ção promove diversos even-
tos, entre eles o bazar per-
manente às terças e quintas-
-feiras, das 9h às 16 horas, 
na sede do Lar, na Rua Pedro 
Gonçalves, 106, Vila Cande-
lária. Bimestralmente, ainda é 
realizado o Mega Bazar, com 
a venda de itens especiais. 
Todos os produtos vendidos 
são fruto de doações feitas 
pela comunidade. 

Quem quiser colaborar 
fazendo doações pode levar 
os objetos diretamente à 
entidade ou entrar em con-
tato para solicitar a retirada. 
Mais informações pelo tele-
fone (19) 3801-2820.
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Obra de duplicação de 
Alameda ganha duas 
faixas de rolamento
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Prefeito visita obras e define data de 
reinauguração do Casarão Cultural
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LINCOLN FRANCO SCS/PMI

Autoridades acompanham momento da reabertura da Rua Pedro Gonçalves; Casarão será reaberto em abril e ganhará um boulevard para os visitantes 

O prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB) 
visitou na última ter-

ça-feira, dia 21, as obras de 
restauração do Casarão Cul-
tural Pau Preto. Na ocasião, a 
Rua Pedro Gonçalves, antes 

No mesmo dia, Reinaldo 
e Selone visitaram a obra de 
duplicação do trecho inicial 
da Alameda José Amstalden. 
A via será transformada em 
avenida e no trecho foram 
abertas duas novas faixas 
de rolamento, que já estão 
recebendo guias e sarjetas. 
As novas faixas ligarão a 
Rodovia João Ceccon à Rua 
Manuel Iglesias Pila, dando 
acesso ao Jardim Esplanada e 
à Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé.  

A parte de infraestrutura 
de solo, que incluiu a canali-
zação de água, foi concluída 
na semana passada. A previ-
são inicial é de que este trecho 
da avenida fique pronto até o 
final de janeiro. A duplicação 
da José Amstalden é execu-
tada com recursos próprios 
e exigiu a desapropriação de 
uma faixa do terreno localiza-
do ao lado da alameda, atrás 
do Colégio Objetivo. 

A alameda dá acesso aos 
bairros da região do Jardim 

Europa e, pelo projeto de-
senvolvido pela Secretaria 
de Planejamento Urbano e 
Engenharia, a duplicação da 
via se estenderá até a Rua 
Madri, no Europa. Para esse 
prolongamento, a Prefeitura 
mais uma vez contará com a 
parceria de empreendedores 
da região que se responsa-
bilizarão pelos trechos que 
cortam suas propriedades.

No final de 2010 a Se-
cretaria de Obras deixou a 
José Amstalden de direção 
única, com o trânsito do 
Jardim Esplanada no sentido 
à rodovia João Ceccon. A 
mudança melhorou as condi-
ções de tráfego no local e a 
segurança de quem se utiliza 
da via, principalmente dos 
estudantes. Com a nova via, 
os condutores de veículos que 
vêm da rodovia voltarão a 
contar com a possibilidade de 
acessar o Jardim Esplanada 
sem a necessidade de entrar 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé.

interditada, foi reaberta para 
o tráfego de veículos. Além 
disso a data de reinauguração 
do prédio histórico foi defini-
da para 27 de abril. 

A rua que passa em frente 
ao prédio histórico vai rece-
ber um boulevard. A faixa da 
direita terá um calçadão para 
trânsito de pedestres e a da 

esquerda permitirá passagem 
de um único veículo por vez. 
A inauguração das obras de 
restauro ficou definida para 
27 de abril, um domingo. 
Horário e programação serão 
definidas posteriormente.

“O Casarão é um belo 
espaço no centro da cidade. 
Nosso esforço é para  não so-

mente entregar as obras con-
cluídas, mas também incenti-
var a visitação a este local que 
é rico em cultura e história”, 
comentou o prefeito. 

Na visita, Reinaldo foi 
acompanhado pelo secretá-
rio de Urbanismo e do Meio 
Ambiente, José Carlos Se-
lone, pelo superintendente 

da Fundação Pró-Memória, 
Carlos Gustavo Nóbrega 
de Jesus, e pelo arquiteto e 

professor universitário, es-
pecializado em taipa de mão 
e pilão, Eduardo Salmar.

Mais Expressão



12A 13A

FUNDAMENTAL
INSCRIÇÕES
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Urbanismo e construtora discutem
projeto para levar água ao Chafariz

Educação continua recebendo matrículas para EJA até o 5ª anoFunssol divulga datas para cursos de Costura e Padaria Artesanal

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

A Secretaria da Educação 
continua recebendo matrícu-
las para a EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. 
O curso é destinado para 
pessoas com 15 anos ou mais 
que não concluíram o Ensino 
Fundamental. Com duração 
de dois anos, além da grade 

curricular básica, os alunos 
participam de aulas de in-
formática.

Os interessados devem ir 
a uma das Escolas que ofe-
recem o curso: Emeb Prof. 
Áurea Moreira da Costa, 
localizada na Rua 5 de Julho, 
1.555, Vila Teller, das 8h às 
17h,  e das 19h às 21h30, e 

na Emeb Prof. Leonel José 
Vitorino Ribeiro, localizada 
na Rua Ângelo Stocco, 513, 
Jardim Morada do Sol, das 
8h às 21h30. Para efetuar 
a matrícula, o interessado 
deve levar cópias do RG, da 
certidão de nascimento ou 
casamento e do comprovante 
de endereço.

As aulas começam no dia 
4 de fevereiro e ao ingressar 
na EJA o aluno é submetido 
a uma avaliação para veri-
ficar seus conhecimentos 
e habilidades para serem 
mat r icu lados  no  Termo 
que atenderá às suas neces-
sidades. Todos os alunos 
recebem material didáti-

co-pedagógico e material 
escolar, gratuitamente, e 
antes do início das aulas, 
têm direito a uma refeição 
completa. Após a conclusão 
do Termo II, todos têm a 
garantia de uma vaga em es-
cola da Rede Estadual para 
prosseguimento de estudos, 
na modalidade Suplência.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Ônibus intermunicipal é grátis para 
maiores de 60 anos em todo Estado

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

EDSON LOPES JR. 

A partir da meia-noite 
de quinta-feira, dia 
23, idosos com mais 

de 60 anos podem viajar para 
qualquer cidade do Estado 
sem pagar nada. Na última 
quarta-feira, dia 22, o go-
vernador Geraldo Alckmin 
assinou decreto que regula-
menta a Lei 15.179/2013, que 
estabelece a gratuidade para 
idosos nos ônibus intermu-
nicipais rodoviários de São 
Paulo. Dois assentos ficarão 
à disposição dos passageiros 
idosos em cada um dos 2.670 
ônibus que operam em 631 
linhas de todo o Estado.

Alckmin destacou que São 
Paulo é um Estado amigo do 
idoso, o que torna a conquista 
muito importante. "A única 
exigência é que a pessoa peça 
a reserva 24 horas antes e que 
ela chegue meia hora antes 
do embarque. Não precisa 
ter carteirinha, não precisa ter 
nada, só mostrar a identidade 
para provar que tem mais de 
60 anos," explicou.

As empresas devem re-
servar os assentos em lo-
cais de fácil acesso para o 
embarque e o desembarque. 
Decorrido o prazo para a 
reserva, a companhia pode 

vender os bilhetes corres-
pondentes aos assentos, mas 
enquanto os lugares não 
forem vendidos, os idosos 
podem requerer a gratuida-
de, mesmo faltando menos 
de 24 horas para o inicio da 
viagem. A lei prevê multa de 
200 Ufesps (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo), ou 
R$ 4.028, em caso de des-
cumprimento.

"Nós temos 645 municí-
pios no Estado. As pessoas 
vão poder conhecer municí-
pios do litoral, estâncias cli-
máticas, religiosas, culturais, 
enfim, conhecer melhor todo 
o Estado de São Paulo. Além 
disto, vão poder melhorar sua 
qualidade de vida, sua saú-
de, visitar um amigo. É uma 
medida de alcance social," 
finalizou Alckmin.

Após assinar decre-
to, Geraldo Alckmin 
foi parabenizado 
por associações 
que representam a 
Terceira Idade

O Funssol (Fundo Social 
de Solidariedade) de Indaiatu-
ba avisa que as inscrições para 
as novas turmas dos cursos de 
Costura Inicial e Patchwork, 
Pães e Bolos, e Doces e Salga-
dos, serão realizadas em feve-
reiro. As aulas acontecem no 

Espaço Cidadania, no Centro, 
ou na antiga Subprefeitura do 
Jardim Morada do Sol.

Para quem deseja parti-
cipar das aulas no Espaço 
Cidadania, as inscrições de-
vem ser feitas entre os dias 
10 e 12 de fevereiro, das 8h 

às 12h. O Espaço Cidadania 
está localizado na Rua Can-
delária, 365, Centro.

ENDEREÇOS
Os interessados em partici-

par dos cursos de Pães e Bolos, 
e Doces e Salgados, que serão 

realizados na antiga Subpre-
feitura do Jardim Morada do 
Sol, devem fazer as inscrições 
nos dias 13 e 14 de fevereiro, 
das 8h às 11h e das 13h às 16h. 
A antiga Subprefeitura fica 
na Rua Zephiro Pucinelli, s/
nº, próximo ao Mini Hospital. 

As inscrições serão por or-
dem de chegada e é necessário 
apresentar comprovante de en-
dereço, RG (original e cópia) e 
CPF. A única exigência é que 
o aluno seja maior de 18 anos.

Os cursos têm três meses 
de duração e visam a capaci-

tação para o mercado de traba-
lho e a geração de renda para 
os alunos. Além da instrutora 
dos cursos, o Funssol oferece 
uma assistente social que 
acompanha os projetos. Mais 
informações pelos telefones 
(19) 3885-1411 e 3834-9236.

A Secretaria Munici-
pal de Urbanismo e 
do Meio Ambiente 

promoveu uma reunião nesta 
semana com representantes da 
Masotti Investimentos de Cons-
truções Ltda. com o objetivo de 
discutir o projeto apresentado 
pela empresa para retomar o 
abastecimento de água no Cha-
fariz. A empresa aguarda o pa-
recer do Daae (Departamento 
de Água e Energia Elétrica 
do Estado de São Paulo) para 
iniciar os trabalhos. 

A Secretaria de Urbanis-
mo busca uma solução para o 
problema em conjunto com a 
Promotoria do Meio Ambiente 
de Indaiatuba, a Cetesb (Com-
panhia de Tecnologia de Sane-
amento Ambiental) e o Daee. 

O projeto da empresa também 
foi encaminhado à Promotoria.

O problema foi ocasionado 
pela obra de um empreendi-
mento imobiliário em cons-
trução há cerca de 150 metros 
da praça. As perfurações para 
a estrutura do prédio teriam 
atingido o lençol freático e 
desviado ou interrompido o 
veio de água que abastecia o 
Chafariz. “Logo que tomamos 
conhecimento do caso, busca-
mos orientações do Ministério 
Público e acionamos a Cetesb 
e o Daee para analisarem o 
caso. Como não se trata de 
uma mina de água, o caso não 
configurou crime ambiental”, 
explicou o secretário de Urba-
nismo e do Meio Ambiente, 
José Carlos Selone.

Desde o início, a direção da 
construtora se mostrou interes-
sada em ajudar a resolver o pro-

blema, tanto que em novembro 
do ano passado apresentou um 
estudo hidrogeológico do local 
para trabalhar no projeto de 
redirecionamento da água que 
foi desviada do Chafariz.

HISTÓRIA
Ponto histórico da cidade, 

no início do século 20 o Cha-
fariz era uma das duas “agua-
das”, como eram conhecidas as 
fontes naquela época, de onde a 
população retirava a água para 
consumo e para a lavagem de 
roupas. Naquela época, era 
muito comum os meninos da 
cidade buscarem água em latas 
para vender nas casas.

No final da década de 60 e 
início de 70, o Chafariz passou 
por uma restauração e ao seu 
redor foi construída uma praça 
bastante arborizada, que rece-
beu o nome de “Elis Regina”.A Masotti Investimentos de Construções ainda aguarda o parecer do Daae para tomar futuras providências no local

Mais Expressão
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Contribuinte pode aderir ao Parcelamento
Incentivado através do site da Prefeitura

REPRODUÇÃO

A Secretaria da Fazen-
da disponibilizou na 
última segunda-feira, 

dia 20, o site para adesão ao 
Programa de Parcelamento In-
centivado (PPI), instituído pela 
Lei Municipal nº 6.237/2013, e 
disciplinado pela resolução con-
junta 01/2014 SEF/SENEJ, que 
visa estimular o contribuinte que 
tenha débitos junto à Prefeitura a 
regularizar a sua situação fiscal.

O Programa de Parcelamento 
Incentivado compreende os cré-
ditos da Fazenda Pública Munici-
pal de natureza tributária ou não. 
Isso significa que o PPI engloba 
taxas, contribuições de melhoria, 
impostos (IPTU, ISSQN), multas 
até 31 de dezembro de 2012.

Podem optar pelo PPI os 
contribuintes que possuem dé-
bitos com a Fazenda Pública 
Municipal, de natureza tributária 
ou não, vencidos até o dia 31 de 
dezembro de 2012, inscritos ou 
não em Dívida Ativa, ajuizados 
ou não. Os contribuintes que 
tiverem débitos já parcelados 
ou reparcelados também po-
derão usufruir os benefícios do 
Programa em relação ao saldo 
remanescente.

Para aderir ao Programa de 
Parcelamento Incentivado o 
contribuinte poderá buscar as 
informações necessárias pela 
internet no endereço eletrôni-
co www.ppidetm.indaiatuba.
sp.gov.br, ou pelo atendimento 
presencial. O contribuinte deve 
se dirigir a unidade da Divisão 
de Dívida Ativa situada no Paço 
Municipal. No atendimento será 
informado do montante de sua 
dívida e será feita a simulação e 
adesão ao PPI.

Os documentos necessários 
para Pessoa Física são: Iden-
tidade; CPF; Comprovante de 
residência atualizado. Em caso 
de representante: procuração 
particular (ou pública) com 
firma reconhecida (semelhança) 
e poderes especiais para opção 
ao PPI. Para Pessoa Jurídica 
(Responsável ou Representante 
Legal), são: CNPJ; Contrato ou 
Estatuto social - Ata de eleição. 
Em caso de representante: pro-
curação particular (ou pública) 
com firma reconhecida (seme-
lhança) e poderes especiais para 
opção ao PPI.

ÚNICA
Fica instituída na Lei os des-

contos vinculados a quantidade 
de parcelas sendo: em parcela 
única, com redução de 100% do 

valor atualizado das multas pu-
nitiva e moratória e de 100% do 
valor dos juros incidentes sobre 
o débito e sobre a multa punitiva. 
Em até três parcelas mensais e 
consecutivas, com redução de 

90%. Em até seis parcelas men-
sais e consecutivas, com redução 
de 80% do valor atualizado das 
multas punitiva e moratória. Em 
até doze parcelas mensais e con-
secutivas, com redução de 50%. 

Em até 24 parcelas mensais e 
consecutivas, com redução de 
45%. No parcelamento entre 12 
e 24 parcelas, serão acrescidas 
de juros de 1% ao mês. Para fins 
do parcelamento o valor de cada 

parcela não poderá ser inferior a 
R$ 50,00.

De acordo com o secretário 
da Fazenda, Bráulio Antônio 
Leite, um dos incentivos para 
o contribuinte aderir ao PPI é a 

correção do débito original pela 
Ufesp. “A decisão da forma 
de pagamento será detalhada 
em um documento, o termo 
de opção pelo PPI, que será 
preenchido com informações 
do contribuinte como nome 
completo, CPF ou CNPJ, nú-
mero do Cadastro Municipal e 
endereço. A opção pelo PPI será 
confirmada na data de venci-
mento da primeira parcela, com 
o pagamento desta ou da cota 
única”, explica Leite.

Os contribuintes que ade-
rirem ao PPI, parcelando seus 
débitos e encontrando-se em 
dia com os pagamentos, terão 
direito a receber a certidão 
positiva com efeitos negativos 
que declara que o cidadão pos-
suía débitos e que estes foram 
parcelados.

De acordo com a Secre-
taria da Fazenda o atraso no 
pagamento em até três parcelas 
consecutivas ou seis alternadas 
implicará no imediato cancela-
mento do benefício.

Nos casos de descumpri-
mento do PPI, a Procuradoria do 
Município será imediatamente 
comunicada para dar prosse-
guimento na cobrança, sendo 
facultado à Prefeitura o protesto 
do valor principal acrescido do 
valor residual, juros por mora, 
multa e atualização monetária.

Curso de Redes implanta projeto TI Max na Faculdade Max Planck
DUPLICAÇÃO

Sob orientação dos pro-
fessores Marcone Medina e 
Natan Medina, os alunos do 4º 
semestre do curso de Redes de 
Computadores da Faculdade 
Max Planck desenvolveram, 
ao longo do segundo semestre 
de 2013, o projeto TI Max, 
que viabilizou o mapeamento 
detalhado de toda a estrutura 
de rede do campus da insti-
tuição, identificando eventu-
ais problemas e, a partir dos 
conceitos ensinados em sala 
de aula, desenvolvendo uma 
proposta de melhorias.

O projeto foi dividido em 
cinco etapas, e cada uma delas 
ficou sob responsabilidade de 
um grupo. A primeira ação 
envolveu identificar os pro-
blemas e necessidades e, com 
base nestes dados, o segundo 
grupo elaborou o planejamen-
to para que a outra equipe 
pudesse fazer a cotação dos 
produtos necessários para a re-
formulação da rede. Na quarta 

etapa os alunos realizaram a 
padronização da nomenclatura 
dos equipamentos e proces-
sos, para que o quinto grupo 
realizasse a implementação 
do projeto. 

De acordo com o coorde-
nador do curso, o professor 
Marcone Medina, o projeto de 
padronização da rede foi uma 
excelente oportunidade para 
que os alunos colocassem em 
prática aquilo que aprenderam 
em sala de aula e ainda permi-
tiu uma redução no custo do 
investimento, já que na etapa 
de levantamento, os alunos 
identificaram que muitos equi-
pamentos poderiam ser rea-
proveitados. “Certamente este 
projeto contribuiu muito com 
o que aprendemos em sala de 
aula, tivemos a oportunidade 
de trabalhar ativamente em to-
das as etapas, além de superar 
dificuldades que apareceram 
durante todo o processo”, afir-
ma o aluno Emerson Gazola.

ANÁLISE
O projeto envolveu análi-

se em todas as dependências 
do campus da faculdade, 
como biblioteca, CPD, posi-
cionamento dos roteadores 
wi-fi, entre outros. “Rea-
lizar esse estudo físico foi 
de grande valia para que 
os alunos entendam a real 
importância da profissão e 
consigam atuar na solução 
de um problema real e que 
certamente não é diferente 
do que ocorre no mercado 
de trabalho”, explica o pro-
fessor Marcone.

O projeto teve início em 
setembro de 2013 e está em 
sua etapa final. Além dos 
alunos do 4º semestre, que 
no próximo dia 3 de fevereiro 
ingressam no 5º semestre, 
o projeto TI Max contou 
ainda com a participação 
dos alunos do 2º semestre, 
que colaboraram na ação de 
implantação da rede.
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Calendário escolar 2014 é definido
com adequações para Copa do Mundo

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI

A Secretaria Muni-
cipal de Educação 
informa que o ca-

lendário escolar do ano leti-
vo de 2014 para a Educação 
Infantil e Ensino Funda-
mental trará modificações 
devido a Copa do Mundo. A 
volta às aulas será no dia 4 
de fevereiro e as adequações 
são referentes ao recesso 
escolar nos dias 12, 17 e 23 
de junho, mais a antecipa-
ção do recesso de julho, que 
ficará a partir do dia 1º até 
dia 13. A volta às aulas no 
segundo semestre acontece 
dia 15 de julho, após a final 
da Copa, que será disputada 
no dia 13.

De acordo com a dire-
tora de área da Educação 
Básica, Maria Eliane Fac-
cio Valezin, o calendário 
foi definido após votação 
entre dois modelos. “No 
final de 2013 realizamos 
uma pesquisa junto aos 
professores, coordenadores 
e gestores com relação ao 
Calendário do ano de 2014, 
em virtude do Brasil sediar a 
Copa do Mundo. Enviamos 
dois modelos de calendários 
diferenciados para que pu-
dessem optar ao que melhor 
atendesse às necessidades 
da Rede”, explica.

No Modelo I o período 

de férias dos Professores 
seria em janeiro, do dia 2 
a 31; nos dias dos jogos do 
Brasil teria recesso escolar 
e o recesso de julho seria 
antecipado para o início do 
mês, no período de 1º a 13 
de julho, para acompanhar a 

final da Copa do Mundo. O 
início das aulas seria previs-
to para o dia 4 de fevereiro.  
No Modelo II, o período de 
férias seria dividido em dois 
períodos, sendo 15 dias em 
janeiro e 15 dias em junho, 
com o recesso antecipado 

para o início de julho e o 
início das aulas previsto 
para o dia 20 de janeiro.

Após pesquisa, dos 1.010 
professores, coordenadores 
e gestores que votaram, o 
Modelo I obteve um total de 
781 votos, sendo, portanto, 

o escolhido com 77,32% de 
aprovação dos profissionais 
da Rede. De acordo com o 
calendário, que manteve os 
200 dias letivos, no dia 3 
de fevereiro os professores 
retornam ao trabalho com o 
Planejamento e na terça-fei-
ra, dia 4, os alunos retornam 
às salas de aula.

Em março haverá ponto 
facultativo no dia 3, se-
guido do Carnaval, no dia 
4, e do recesso escolar na 
quarta-feira de Cinzas, dia 
5, retornando as aulas no 
dia 6. Em abril, nos dia 18 e 

21 caem os feriados da Pai-
xão de Cristo e Tiradentes, 
respectivamente. No mês 
de maio, o feriado do dia 
1º (Dia do Trabalho) cai na 
quinta-feira e também não 
haverá aula.

Em junho acontecem os 
recessos escolares referen-
tes aos jogos da Seleção 
Brasileira na Copa do Mun-
do, nos dias 12, 17 e 23. 
No mês seguinte, o recesso 
será de 1º a 13 de julho. No 
segundo semestre do ano, 
apenas no dia 15 de outu-
bro (Dia dos Professores) 
não haverá aula e no dia 
27 do mesmo mês, sendo 
ponto facultativo do Dia do 
Funcionário Público. Após 
essas datas, os alunos en-
cerrarão o ano letivo no dia 
19 de dezembro.

ESTADO
A rede estadual de ensi-

no do Estado de São Paulo 
também teve o seu calen-
dário alterado. A principal 
mudança foi a alteração das 
férias escolares, que come-
çarão no dia 12 de junho e 
vão até 11 de julho. Outra 
mudança é a data de início 
das aulas, antecipada para 
27 de janeiro. O término 
das aulas está previsto para 
a segunda quinzena do mês 
de dezembro. 

Também foi definido 
que os alunos, professores 
e servidores terão uma se-
mana de recesso entre os 
dias 13 e 19 de outubro. A 
reorganização do calendário 
mantém a garantia dos 200 
dias letivos previstos em 
lei, sem nenhum prejuízo 
curricular ou pedagógico 
aos estudantes.

O calendário foi definido após votação entre dois modelos apresentados em dezembro de 2013; modelo vencedor recebeu aprovação de 77,32%

Mais Expressão
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Completando um ano de atividades,
Travain Extintores é referência no ramo

JME

Fundada em janeiro de 
2013, a Travain Extin-
tores é comandada por 

Alysson Henrique Travain 
Maciel. Formado em Recursos 
Humanos, o empresário sem-
pre trabalhou com extintores 
e equipamentos de segurança, 
e decidiu abrir sua própria 
empresa em Indaiatuba.

A empresa conta com uma 
estrutura moderna, técnicas 
aplicadas em diversos setores e 
é especializada em equipamen-
tos de segurança como extin-
tores de incêndio, sinalizações 
de emergência e equipamentos 
de emergência. Atua também 
na aplicação de seus produtos 
em projetos comandados pelo 
Corpo de Bombeiros e na fina-
lização de obras. 

Trabalhando com os pro-
dutos mais modernos do mer-
cado, a Travain oferece total 
manutenção de seus equipa-
mentos, treinamentos de bri-
gada de incêndio e inova ao 
sempre buscar identificar e 
satisfazer as necessidades de 
seus clientes, mantendo o foco 
na prevenção de incêndios. 

 “Nós ligamos para os clien-
tes para ver se eles precisam de 
alguma assistência, dando uma 
atenção especial. Nosso aten-
dimento é diferenciado, sem-
pre pensando na prevenção”, 

afirma o empresário Alysson 
Henrique Travain Maciel.

A empresa, que cresce cada 
vez mais, está completando um 
ano no mercado, seguindo os 
princípios legais e trabalhando 
sempre com a prevenção. Para 
comemorar esta ocasião, a 
Travain está preparando uma 
promoção de aniversário espe-
cial para seus clientes. 

DIFERENCIAL
Atendendo clientes de to-

das as classes sociais, a em-
presa se preocupa na hora da 
manutenção e prevenção de 
incêndios, passando por trei-
namentos e dando a atenção 
que os clientes precisam, para 
que todos saibam como usar 
os equipamentos adquiridos.

“As pessoas só fazem algu-
ma prevenção e trocam extin-
tores quando acontece alguma 
tragédia. O que a Travain busca 
é a prevenção, não queremos 
ser contratados apenas quando 
acontece um incêndio e sim 
antes, para poder prevenir 
qualquer acidente”, diz Daniel 
dos Santos Justino, gerente de 
vendas da Travain Extintores. 

SERVIÇO
Travain Extintores
Endereço: Rita Bueno Angeli, 
161 (Jardim Esplanada II)
Informações: (19) 3016-2474
Site: www.travainextintores.
com.br

Mais Expressão
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CLUBE 9 DE JULHO

VILA AVAÍ

PRIMAVERA

Conselho Técnico da 'Segundona' define diretrizes
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Com indaiatubano, Polo 
brasileiro faz história na China

GIULIANO MIRANDA/PRIMAVERA

Apenas um time não balançou as redes na segunda rodada da 
Copa Arena do Clube 9 de Julho, realizada no último final de se-
mana no próprio clube. Os sete jogos somaram 41 gols com média 
de quase 6 por partida. A próxima rodada está marcada para este 
sábado, dia 25, e domingo, dia 26.

As duas maiores goleadas do final de semana foram pela catego-
ria Veterano. O Juventude fez 5x1 sobre o Nóstravamos no sábado, 
dia 18, e domingo, dia 19, o placar se repetiu na vitória do Liberdade 
sobre o K’Tumbe. A próxima rodada começa às 14h deste sábado, 
dia 25, e às 8h de domingo, dia 26. Confira todos os resultados e 
próximos jogos abaixo.

RESULTADOS 2ª RODADA 
Sábado (18/1) 
Turma do Funil 4 x 3 Quebra Gelo (Adulto)
Astro do bar 2 x 5 Calha Nova (Adulto)
Independente 4 x 0 Los Muchaxos (Veterano)
Juventude 5 x 1 Nóstravamos (Veterano)
Domingo (19/1)
Ecan 3x 3 Junior's (Máster)
Natureza 3 x2 Aquarela (Máster)
Liberdade 5 x 1 K' Tumbe (Veterano)
PRÓXIMOS JOGOS - 3ª RODADA
Sábado (25/1)
14h00 Turma do Funil x Kosmos (Adulto)
14h50 Quebra Gelo x Calha Nova (Adulto)
15h40 Liberdade x Independente (Veterano)
16h30 Los Muchaxos x Juventude (Veterano)
Domingo (26/1) 
08h00 Aquarela X Junior's (Máster)
08h50 Cr 51 X Natureza Ecan (Máster)
09h40 K' Tumbe X Nóstravamos (Veterano)

A Seleção Brasileira 
de Polo terminou o 
Snow Polo World 

Cup na – histórica – quarta 
posição. O título ficou com 
a Inglaterra, que derrotou 
Hong Kong na final por 
6x5. Em terceiro ficou o 
Chile, que venceu o Brasil 
nos pênaltis após empate 
em 9x9 no tempo normal. 
O Campeonato Mundial foi 
realizado no Metropolitan 
Polo Club, na China. 

A artilharia ficou com o 
chileno Matias Vial, com 
24 gols. Os brasileiros que 
mais marcaram foram Rena-
to Junqueira (15) e Willian 
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Rodrigues (12). Gustavo 
Garcia, que treina no Hel-
vetia Riding Center, em 
Indaiatuba,  também faz 
parte da equipe, marcando 
inclusive três vezes na de-
cisão de terceiro lugar.

Gustavo Garcia comen-
tou a disputa. “Só quem 
jogou aqui sabe o quanto 
é difícil. Queria agradecer 
meus companheiros guerrei-
ros e a todos meus amigos e 
brasileiros que torceram por 
nós”, disse.

Renato Junqueira anali-
sou a campanha brasileira: 
“Acho que, apesar da der-
rota, fizemos um bom cam-
peonato. Nunca havíamos 
jogado na neve e fizemos 
partidas muito boas. Tive-

mos o azar de pegar Hong 
Kong, um dos melhores 
times nas semifinais e aca-
bamos eliminados. Hoje, 
contra o Chile,  t ivemos 
azar nas cobranças de falta. 
Valeu a experiência”.

Gustavo elogiou a es-
trutura e também se disse 
satisfeito pela campanha: 
“Estive aqui no ano passado 
e achei que não tinha o que 
melhorar. Mesmo assim, 
eles fizeram um evento ain-
da maior e mais organizado. 
Estão todos de parabéns, a 
organização, o staff, todos. 
A experiência de ter vindo 
em 2013 me ajudou um 
pouco nessa edição. Acho 
que pude passar dicas para 
o Willian e o Renato e fize-

mos muito bonito. Espero 
que ano que vem possamos 
ir melhor ainda".

A caminhada brasileira 
no gelo chinês começou 
no dia 9, quando a equipe 
venceu a seleção da África 
do Sul por 3x2. No dia 11, 
o t ime empatou com os 
Estados Unidos. O time 
brasileiro teve novo triunfo 
na terceira rodada, realiza-
da no dia 13. Classificado 
para as quartas de final, 
o Brasil venceu o México 
por 6x5. O sonho do título 
acabou nas semifinais, dia 
18, quando a equipe caiu 
diante da seleção de Hong 
Kong por 9x7. A disputa de 
terceiro lugar com o Chile 
foi no dia 19.

O Conselho Técnico da Se-
gunda Divisão do Campeonato 
Paulista foi realizado na última 
quarta-feira, dia 22, na sede da 
Federação Paulista de Futebol, 
em São Paulo. O presidente do 
Primavera, Sérgio Trinca, e repre-
sentantes de outros clubes inte-
ressados em participar do torneio 
estiveram na reunião, que definiu 
as diretrizes da competição. 

Na reunião ficou acordado 
que a Segunda Divisão terá 
início em 6 de abril e término 

Seleção caiu na semifinal para os, até então, atuais campeões de Hong Kong; o título ficou com a Inglaterra, que venceu a partida final por 6 a 5

previsto para 2 de novembro. 
Os times continuarão usando 
jogadores sub-23, com permis-
são para no máximo três atletas 
acima desta idade-limite e, que 
o menor valor pago pelos tor-
cedores para assistir aos jogos 
será de R$ 10,00.

 Em 2013, a Segunda Divi-
são foi disputada por 45 clubes, 
sendo a maior competição esta-
dual do Brasil e com número de 
participantes apenas inferior ao 
da Copa do Brasil.

PRIMAVERA
Durante reunião do Con-

selho, o presidente do Prima-
vera, Sérgio Trinca, sugeriu 
mudanças nas datas dos cam-
peonatos das categorias de 
base e principal.

A sugestão foi que a data 
do campeonato da categoria 
Sub-20 fosse mais próxima da 
competição profissional, assim 
os clubes diminuem custos com 
a montagem dos times, usando 
atletas de ambas as categorias 

em suas formações. “Ajuda 
muito se você tem esses joga-
dores treinando juntos, apro-
veitando jogadores de ambas 
as categorias”, explica.

Ele ainda disse que a dis-
tância que existe hoje entre os 
campeonatos sobrecarrega os 
clubes, pois são obrigados a 
segurar os atletas até o mês de 
agosto para disputar o Sub-20. 

Ao jornal Mais Expres-
são, Trinca afirmou ainda 
que o Primavera está com 
tudo regularizado perante a 
Federação, que exige paga-
mentos, laudos da PM e dos 
Bombeiros, e que o time deve-
rá ter novidades em breve. “A 
comissão técnica será definida 
até o dia 30. Em fevereiro nós 
avaliaremos os atletas e fecha-
remos a equipe até o dia 20. 
Creio que possamos montar 
uma boa equipe. Manteremos 
a base da Copa São Paulo e 
traremos mais nomes expe-
rientes para compor”, finaliza.

Copa Arena tem chuva de gols 

A segunda rodada da Supercopa Vila Avaí teve os primeiros 
jogos dos grupos C e D no último domingo, dia 19, no campo da 
Vila Avaí. Dos quatro jogos da rodada, três terminaram empatados. 
Os jogos somaram 18 gols e a próxima rodada está marcada para 
este domingo, dia 26.

A rodada do último domingo começou com o empate sem gols 
do time Auto Escola Marquinhos com o colégio Meta Tribuna. Em 
seguida, SPQV e 9 de Julho ficaram no 2x2. Já o Vila Avaí fez 5x3 
na Vidraçaria Tayô. Fechando a rodada, Pai e Filho e Marquinhos 
Tintas ficaram no 3x3.

Na próxima rodada, os jogos começam às 8h30 com Bacana 
Lanches contra o amigos do Cachorrão, válido pelo grupo B.

RESULTADOS (19/1):
Auto Escola Marquinhos 0x0 Colégio Meta Tribuna (grupo C)
SPQV 2x2 9 de Julho (grupo C)
Vila Avaí 5x3 Vidraçara Tayô (grupo D)
Pai e Filho 3x3 Marquinhos Tintas (grupo D)
PRÓXIMOS JOGOS (26/1)
08h30 – Bacana Lanches x Amigos do Cachorrão (grupo B)
09h30 – Sabinos x Lava Rápido Polo (grupo B)
10h30 – Nova Aliança x Jogou Aonde (grupo A)
11h30 – Exsa Tsunami x Croissant JL Despachantes (grupo A)

Empates dominam Supecopa 
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Panzetti revela que cidade pode receber 
seleção da Copa e Ginásio será reformado

JME

Esporte local continuará revelando novos talentos e não irá contratar para disputar Jogos Regionais e Abertos

Es t r e l a s  a f r i c a n a s 
como Drogba, Ayew 
e Samuel Eto’o es-

tão entre as que podem se 
hospedar em Indaiatuba 
para a Copa do Mundo. A 
possibilidade foi revelada 
pelo secretário municipal de 
Esportes, Humberto Panzet-
ti, em entrevista exclusiva 
ao jornal Mais Expressão. 

As negociações devem 
se concretizar nas próximas 
semanas e a cidade, que dis-
puta essa tutela com outras 
três, poderá receber entre 
800 e mil pessoas durante 
o evento, segundo Panzetti. 
As cidades concorrentes e o 
país não foram revelados pelo 
secretário. Os times africanos 
classificados para a Copa são 
Nigéria, Costa do Marfim, 
Gana, Argélia e Camarões, 
que joga contra o Brasil no 
dia 23 de junho, no Mané 
Garrincha, em Brasília, pela 
terceira rodada do grupo A.

Panzetti explicou que In-
daiatuba chegou a se candi-
datar para ser subsede, mas 
desistiu. “É uma situação 
complicada, a cidade entrou 
na corrida, a Fifa exigia uma 
série de requisitos e a hotela-
ria tinha que comprar a ideia. 
No meio desse processo, o 
hotel que tínhamos saiu”, 

Outro tema abordado 
durante a entrevista foi a re-
forma no Ginásio Municipal 
de Esportes. “Estamos com 
o orçamento já estabelecido 
e em fase de acerto com a 
Caixa Econômica”, revela. 
Panzetti  afirma que não 
há soluções viáveis para a 
utilização oficial do local. 
“A população tem que en-
tender que esse Ginásio foi 
construído nos anos 70, nas 
dimensões que o esporte 
exigia naquela época. Hoje 
o esporte evoluiu nas di-
mensões”, diz. 

A reforma incluirá pin-
tura e o tratamento das 
infiltrações. “Nós contra-
tamos empresas para que 
encontrassem uma solução 
e para que a gente coloque 
essa área nas dimensões. O 
custo é maior do que cons-

afirma. “O problema da nossa 
cidade é que a hotelaria se es-
pecializou em negócio local e 
tem 90% da ocupação o ano 
todo. Saímos dessa corrida 
pela questão hoteleira e isso 
não depende da Prefeitura e 
sim do segmento privado, que 
precisa aceitar as exigências 
da Fifa”, revela.

Apesar disso, Indaiatuba 
ficou em evidência pela pro-
ximidade com o Aeroporto 
de Viracopos, em Campinas. 
“Os países não são obrigados 
a ficar nas subsedes e quase 
todos entenderam a dificulda-
de que será o transporte, então 

começaram a procurar cidades 
em torno de Viracopos, pela 
facilidade em relação ao trân-
sito de São Paulo. Estamos 
esperando a proposta oficial 
desse país para encaminhar-
mos à rede hoteleira e ver a 
viabilidade”, diz.

“É mais amplo do que se 
imagina, precisamos de uma 
hotelaria que atenda toda a de-
manda de turistas. Em contatos 
oficiais, eles me disseram que 
querem fechar isso nas próxi-
mas semanas e que Indaiatuba 
tem tudo em estrutura. O que 
falta acertar é a questão da 
hotelaria. Para nós não adianta 

trazer e não ter estrutura para 
isso, então é esperar”, diz.

METAS
O secretário de Esportes 

também falou sobre os pro-
jetos da pasta para 2014. “A 
nossa ideia é atender mais 
e melhor”, diz. “Queremos 
concretizar o projeto ini-
cial, estabelecendo o esporte 
educacional com 50% dos 
recursos e através de proje-
tos continuados, com aten-
dimento à população, e no 

contraturno escolar usando 
o esporte como ferramenta 
educacional”, define. 

“Na verdade você só dá 
acessibilidade e propõe qua-
lidade de vida se você esta-
belecer a prática esportiva 
desde o início da infância. 
Não adianta você ter uma 
população que só aprende a 
importância quando tem o 
primeiro sintoma de infarto”, 
ressalta. “Isso é um problema 
de política pública porque o 
Brasil até 2030 vai ter 50% 
de população idosa e que 
tipo de idoso a gente quer? 
Queremos um idoso que 
consiga andar, sentar, subir 
uma escada e que não sobre-
carregue a estrutura da pre-
vidência no país, então tem 
que ter política pública pra 
isso. Na questão do esporte 
educacional mais ainda, não 
é objetivo criar atleta”, diz.

Segundo Panzetti, a ideia 
é usar o esporte num aspecto 
educacional e os valores 
intrínsecos como disciplina, 
respeito, ética, valores mo-
rais, ética. “Nós queremos 
terminar esse ano atendendo 
nove mil crianças, hoje são 
oito mil, sendo que saímos de 
dois mil”, revela. Atualmente 
são 23 núcleos esportivos, 
com 28 modalidades.  

RENDIMENTO
O secretário de Esportes 

afirmou que irá manter a 
decisão de competir ape-
nas com atletas da cidade, 
sem contratações. “Vamos 
continuar apostando nos 
atletas locais,  sem con-
tratar, o alto rendimento 
absorve  mui to  recurso . 
Não acho certo comprome-
ter todo o orçamento para 
dois eventos, que são os 
Jogos Abertos e os Jogos 
Regionais,  sabendo que 
tem repercussão de uma 
semana só. Eu preciso de 
projetos que enraízem e 
que a população perceba 
a ação da secretaria nesse 
sentido”, analisa. 

Quanto ao Bolsa Atleta, 
Panzett i  explica que os 
recursos serão destinados 
a quem tem índices e que 
o edi tal  será aberto em 
fevereiro. “Todos os que 
obtiveram um resultado 
no ano anterior dentro do 
que a Portaria Federal 164 
do Ministério fala, terão 
direito de pleitear o apoio. 
Só atenderemos atletas que 
já alcançaram os índices. 
O Bolsa Atleta não é as-
sistencialista, ganha quem 
merece e está nos padrões 
exigidos por lei”, finaliza.

truir outro ginásio”, revela. 
“Nós teríamos que elevar a 
área de jogo em pelo me-
nos três metros, perdendo 
arquibancada, diminuindo o 
público e com risco de não 
suportar. É um problema 
que acontece no país inteiro. 
Vamos buscar sair dessa 
situação construindo outras 
coisas”, afirma. 

Apesar de não receber 
jogos oficiais, o local vai 
continuar sendo usado pela 
Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana, Aifa (Associa-
ção Indaiatubana de Futebol 
Amador), ADI (Associação 
Desportiva Indaiatubana), 
pelas escolinhas e para pos-
síveis eventos culturais. 
Em visita ao presidente da 
Câmara Municipal, Luiz 
Alberto ‘Cebolinha’ Pereira 
(PMDB), Panzetti revelou 

que a reforma já tem garan-
tida R$ 500 mil do Governo 
Federal e um aporte da Pre-
feitura de R$ 400 mil. 

“A reforma, que deverá 
custar cerca de R$ 1 milhão, 
contempla a parte hidráulica, 
que resolve as questões de 
infiltração nas paredes do 
prédio; além de pintura e da 
necessidade de algumas re-
formas exigidas pelos Bom-
beiros”, afirma, excluindo 
qualquer possibilidade de 
fechamento do Ginásio. “O 
prefeito Reinaldo Nogueira 
entende o espaço como um 
marco para Indaiatuba e a 
reforma contemplará isso: a 
recuperação de um patrimô-
nio público importante para 
toda a sociedade, mas que de-
verá ser utilizado em grandes 
eventos, não necessariamente 
esportivos”, relata.

Mais Expressão
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Esgotados os ingressos para o Feijão 
com Samba 2014 do Indaiatuba Clube
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13ª EDIÇÃO

Fundação Pró-Memória abre inscrições para Prêmio Nabor - Instrumentista

 DIVULGAÇÃO

Estão esgotados os in-
gressos para o 12º 
Feijão com Samba do 

Indaiatuba Clube, principal 
evento pré-carnaval da região 
que acontece no domingo, dia 
26, a partir do meio-dia, e terá 
como atrações principais o 
Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Beija-Flor de Nilópo-
lis e seu sambista Neguinho 
da Beija-Flor. Os últimos 
convites para associados e 
convidados foram vendidos 
na segunda-feira, dia 20, 
finalizando a cota destinada 
para esse evento.

De acordo com o diretor 
social do IC, Paulo Roberto 
Ortelani, a venda antecipada 
em quase uma semana de 
todos os ingressos reforça a 
qualidade do evento. “O Fei-
jão com Samba é um evento 
conhecido regionalmente. 
Saber que todos os ingressos 
para a festa, que acontece 
nesse domingo, foram ven-
didos com praticamente uma 
semana de antecedência, pro-

terão o prazer de assistir a um 
show com muito entusiasmo, 
alegria e vibração. Como em 
todas outras apresentações 
da Beija-Flor, o público vai 
cantar e vibrar ao som de 
grandes sambas inesquecí-
veis”, ressalta.

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

Junto com a festa que 
será feita pela Beija-Flor, o 
Indaiatuba Clube vai ofere-
cer ao público uma completa 
feijoada, que será servida 
pelo Buffet Verona, que vem 
surpreendendo o público nos 
eventos promovidos pelo 
clube social, inclusive nas 
últimas edições do Feijão.

va que os nossos associados 
e os convidados acreditam no 
nosso trabalho e na qualidade 
do evento, que chega ao seu 
12º ano”, destaca.

Para fazer com que todos 
os associados e convidados 
aproveitem ao máximo a 
festa, junto com o Neguinho, 

a Beija-Flor trará para dentro 
do Indaiatuba Clube um show 
com a apresentação de 15 
ritmistas, 12 mulatas, quatro 
baianas, um casal de mestre-
-sala e porta-bandeira, um 
passista, um cavaco e uma 
cuíca que vão apresentar os 
principais sambas da história 

da escola e o samba-enredo 
do Carnaval 2014, que terá 
o tema “Boni - O Astro Ilu-
minado da Comunicação 
Brasileira”. Esse samba pro-
mete contar a trajetória de 
José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho, o Boni, um dos 
principais diretores da tele-

visão brasileira.
Ao falar sobre a apresen-

tação que irá fazer, Neguinho 
afirmou que o público que 
for ao Feijão com Samba irá 
assistir a um grande show, 
com sambas inesquecíveis, 
para entrar no ritmo do Car-
naval. “Eu garanto que todos 

A Fundação Pró-Memória 
e a Prefeitura de Indaiatuba 
informam que já estão abertas 
as inscrições para o 13º Prêmio 
Nabor Pires Camargo – Instru-
mentista. Voltado à música po-
pular brasileira, o prêmio visa 
divulgar as obras do clarinetista 
e compositor indaiatubano 
Nabor Pires Camargo, além de 
estimular e revelar o talento de 
novos criadores e intérpretes. 
Trata-se de um dos poucos con-
cursos de música instrumental 
realizados no Brasil. A ficha 
de inscrição e o regulamento 

completo do concurso estão 
disponíveis no site www.pro-
memoria.indaiatuba.sp.gov.br

O prêmio para o melhor 
músico será de R$ 8 mil; o 
segundo colocado receberá R$ 
6 mil; o terceiro R$ 5 mil, o 
quarto colocado receberá R$ 4 
mil, o quinto R$ 2 mil e do 6º 
ao 10º colocado, um cachê de 
participação de R$ 500. 

As inscrições seguem até 
o dia 31 de março. Após uma 
triagem, serão selecionados 
os dez finalistas que concor-
rerão em audição pública a 

ser realizada nos dias 24 e 25 
de abril, às 19h30, no Centro 
Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba (Ciaei). 
A Fundação Pró-Memória 
oferecerá aos participantes e 
seus acompanhantes, no dia 
da audição, almoço e ajuda 
de custo proporcional para a 
viagem e hospedagem. 

O candidato deverá inscre-
ver-se individualmente, uma 
única vez, com duas músicas, 
uma de Nabor Pires Camargo 
e outra de livre escolha, desde 
que faça parte do repertório 

de música popular brasileira e 
tenha duração máxima de cinco 
minutos. 

As canções deverão ser 
gravadas em áudio (preferen-
cialmente em CD) e enviadas 
juntamente com seis cópias das 
partituras de cada música e a 
ficha de inscrição devidamente 
preenchida para Fundação Pró-
-Memória de Indaiatuba, Rua 
Oswaldo Cruz, 1.015, bairro 
Cidade Nova, Indaiatuba, SP 
- CEP: CEP 13334-010.  Mais 
informações pelo telefone (19) 
3834-6319.

Salão social do Indaiatuba Clube receberá, mais uma vez, um grande público para o seu tradicional pré-Carnaval, que contará com a carioca Beija-Flor
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Inscrições para Rainha Faici 2014 
terão início no dia 3 de fevereiro

Será dada a largada ao 
concurso que esco-
lherá a representante 

máxima da edição 2014 da 
FAICI (Feira Agropecuá-
ria, Comercial e Industrial 
de Indaiatuba). Começa no 
próximo dia 3 de fevereiro 
as inscrições para o Con-
curso Rainha FAICI 2014, 

que este ano elegerá repre-
sentantes em três categorias: 
Mirim, Juvenil e Adulto. 
Pelo segundo ano consecu-
tivo, o produtor de eventos 
de moda, Tarik Costa, será 
o responsável pelo concurso, 

que tem sua final marcada 
para o dia 20 de maio, em 
local a ser definido. 

O concurso será dividido 
em três categorias: Rainha 
e Mister Mirim, com ida-
des de 7 a 11 anos, Rainha 

Juvenil, de 13 a 17 anos, e 
Rainha e Madrinha Adultas, 
de 18 a 28 anos. As inscri-
ções custam R$ 25 e todos 
passarão por entrevistas de 
personalidade e farão a foto 
oficial de participação no 
evento. Para a final, serão 
selecionados 15 concorren-
tes de cada categoria. Ape-
nas residentes em Indaiatu-
ba podem se inscrever. 

As datas das seletivas já 
foram definidas. No dia 15 
de abril, acontece a seleti-
va das categorias Mirim e 
Juvenil. No dia 22, conhe-
ceremos as finalistas da ca-
tegoria Adulto. O local será 
divulgado em breve pela 
Cia. Azul, organizadora da 
FAICI 2014. As seletivas 
serão abertas ao público e 
na ocasião, os concorrentes 
desfilarão com roupa coun-
try. Na seletiva final, todos 
usarão roupas confeccio-
nadas por Marcelo Ortale, 
estilista oficial da Festa do 
Peão de Barretos há 33 anos. 

“A final será um grande 
show, com as três categorias 
no palco, shows e muitas sur-
presas”, garante Tarik. “To-
dos os inscritos passarão por 
entrevistas comigo e depois 
por workshops de passarela, 

expressão artística, oratória, 
estilo e beleza”, conta. “Que-
remos movimentar a cidade 
e atrair todos os públicos, 
assim como faz a FAICI. 
Fazer Indaiatuba vibrar com 
um de seus mais tradicionais 
concursos de beleza”. 

PREPARO
Tarik faz um aviso. “Busca-

mos candidatas bem preparadas 
e dispostas a enfrentar a mara-
tona da FAICI. Serão meses 
de trabalho intenso”, destaca. 
Enquanto isso, o produtor pre-
para a Rainha FAICI 2013, 
Larissa Souza, para a disputa 
do Rainha do Rodeio do Estado 
de São Paulo, que acontece em 
abril. E no dia 3 de agosto, em 
Barretos, Luan Rafael e Jean 
Marcel, Mister e Vice-Mister 
da FAICI 2013, disputam o 
Mister Rodeio Nacional. 

Os interessados devem se 
inscrever até o dia 28 de fe-
vereiro, diretamente com Ta-
rik Costa, pelo telefone (19) 
99289-3526, pelo e-mail tarik.
costa@uol.com.br ou então 
pelo Facebook www.facebook.
com/tarik.costa. A FAICI 2014 
acontece de 7 a 17 de agosto. As 
duplas Jorge & Mateus, no dia 
7, e Fernando & Sorocaba, dia 
14, são atrações confirmadas. 

Carol Menezes, Janaína Cerebel, Lucélia Bacil e Larrisa Souza foram as representantes máximas da Faici 2013 e se peparam para passar as faixas

Quem não conseguir efetuar sua inscrição, deve ir diretamente aos polos em busca de vagas remanescentes

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

Os interessados devem le-
var uma foto 3x4 recente, RG 
ou Certidão de Nascimento 
original, cópia do comprovan-
te de endereço e doar um pa-
cote de fralda geriátrica. Caso 
sobrem vagas após esta data, 
as adesões poderão ser feitas 

nos locais das aulas, com ex-
ceção dos cursos sediados no 
Espaço Matéria Prima, que 
devem ser realizadas no Cen-
tro Cultural Wanderley Peres. 

No Centro Cultural Wan-
derley Peres, que fica na Praça 
Dom Pedro II, Centro, serão 
ministradas as oficinas de Artes 
Infantil, Coral 3ª Idade, Coral 
Adulto, Desenho Artístico, De-
senho e Criatividade, Desenho 
Infantil, Pintura Contemporâ-
nea, Teatro 3ª Idade, Teatro 
Adulto, Teatro Juvenil, Teatro 
Infantil, Viola Caipira e Violão. 

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

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

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

Mais Expressão
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Após quase um mês, jovem 
que matou namorada é preso

JME
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Jovens são assaltados na 
Rodovia Santos Dumont

Jovem é preso após roubo 
em distribuidora de água

Foi decretada ontem a 
prisão preventiva de Felipe 
Gastaldo de Almeida, 27 anos, 
pela execução a facadas de 
sua namorada, Nathalia Cris-
tina Silva, 19 anos, na manhã 
do último dia 25 de dezembro.

Felipe se apresentou pela 
primeira vez no dia 27 de 
dezembro, para prestar depoi-
mento. Segundo informações 

da titular da Delegacia da Mu-
lher, Fernanda Hetem Matoso, 
a prisão de Felipe saiu o mais 
rápido possível. Esclareceu  

ainda que o tempo em que ele 
esteve solto foi apenas o prazo 
burocrático para que saísse a 
sua prisão preventiva. 

Desta vez, Felipe Gastaldo 
de Almeida foi encaminhado 
para a Cadeia anexa ao 2º 
Distrito Policial de Campinas. 

Duas pessoas foram assal-
tadas na Rodovia Santos Du-
mont na tarde deste sábado, 
dia 18, enquanto estavam no 
acostamento da pista obser-
vando a decolagem de um 
avião, do Aeroporto Viraco-
pos, localizado logo ao lado. 

Era por volta das 15h30, 
quando Arthur K. Borsato, 
20 anos, decidiu juntamente 
com P. K. S., 16 anos, parar o 
carro no acostamento. Ambos 
observavam a decolagem de 
uma aeronave, quando três in-
divíduos armados que vinham 
pela mesma pista pararam o 
veículo próximo às vítimas e 
anunciaram o assalto. As ví-

timas foram levadas para um 
bairro de Campinas, onde os 
assaltantes encontraram com 
mais dois indivíduos, que em 
posse de cartões bancários 
seguiram para o centro de 
Campinas. Diversas compras 
e saques foram efetuados e os 
objetos pessoais que porta-
vam foram roubados A ação 
durou cerca de três horas.

Após o êxito dos ladrões, 
as duas vítimas foram libe-
radas e, segundo eles, não 
foi possível identificar nin-
guém, pois permaneceram 
com suas cabeças abaixadas 
todo o tempo. Ninguém foi 
apreendido.

Ao fim da tarde da últi-
ma sexta-feira, dia 17, uma 
distribuidora de água na Rua 
Comendador Antônio Nagib 
Ibrahim, na Cecap, foi as-
saltada por três indivíduos.

Os assaltantes, que por-
tavam répl icas  de arma 
de fogo, invadiram o es-
tabelecimento por voltas 
das 18h40 e subtraíram a 
quantia aproximada de R$ 
5.500,00. Minutos após, os 
funcionários conseguiram 
acionar a Guarda Municipal. 
Ao chegar ao local, a Romi 
saiu em busca dos indivídu-
os, seguindo as descrições 
das vítimas. 

Nas proximidades, um 
suspeito andava de bicicleta 
quando avistou a chegada da 
Romi, desceu da bicicleta e 
correu a pé, ocasionando a 
perseguição e posteriormen-
te a abordagem do rapaz. 

Com José Carlos Soares 
Antunes Junior, 19 anos, foi 
localizado a quantia de R$ 
778,10. Quando indagado, 
o indiciado revelou o envol-
vimento com o crime, sendo 
assim autuado em flagrante. 
Os outros dois assaltantes 
não foram identificados. 
José Carlos foi encaminhado 
à cadeia pública do 2º DP de 
Campinas. 

Nossa redação recebeu 
uma denúncia de maus tra-
tos aos animais; Na tarde 
de sexta-feira, dia 17, um 
cachorro foi envenenado em 

uma casa, na Rua das Sapu-
caias, Vila Suíça. Segundo 
o dono do cachorro, Fabio 
Sakamoto, 38 anos, este já 
o quarto caso de envenena-

mento de cachorros no perí-
odo de um ano, no quarteirão 
em que fica sua casa. Fabio 
diz ainda que os vizinhos 
temem pela vida de seus 

animais de estimação e pede 
que quaisquer informações 
sobre casos semelhantes se-
jam relatados imediatamente 
na Delegacia Central.
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Assaltantes roubam moto  
e são presos após acidente

JME

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

DISCUSSÃO

FLAGRANTE

OSSADA

Jovem tenta atingir irmã grávida, 
mas acerta sobrinha de 7 anos

Trio é preso no Jardim Paulista 
por envolvimento em roubo

No fim da noite de 
quarta-feira, dia 22, 
dois assaltantes foram 

apreendidos após realizarem o 
roubo de uma motocicleta na 
Rua Soldado Antônio Lopes 
Pereira, localizada no bairro 
Recreio Campestre Joia.

A vítima, Natalia Mendes, 
23 anos, e Alexandre Leopol-
dino, 24 anos, foram abordados 
por dois indivíduos armados 
enquanto estavam em uma 
moto. Além do veículo, a bolsa 
de Natalia foi levada pelos dois. 

Uma viatura da GAP diri-
gia-se ao local da ocorrência 
para apurar os fatos, quando 
uma nova informação sobre 

Na manhã de sábado, dia 
18, uma ossada humana foi 
localizada em sítio próximo à 
Rodovia João Ceccon, na divi-
sa de Indaiatuba e Elias Fausto. 

Os restos foram encon-
trados por um agricultor, que 
circulava a área quando notou 
aves grandes rodeando deter-
minado local. Na aproxima-
ção, o agricultor verificou que 
se tratava de ossos humanos. 
Ainda não há identificação.

Na noite de domingo, dia 
19, uma discussão familiar 
levou uma garota de 7 anos 
ao hospital, com uma facada 
na região lombar.

A indiciada, Luciana Perei-
ra de Couto, 19 anos, chegou 
embriagada na casa de sua 
irmã, Maria Nide P. de Couto, 
26 anos, onde morava há cerca 
de um mês. Segundo infor-
mações prestadas por Maria, 
Luciana não trabalhava e nem 
estudava e chegava alcooliza-
da com frequência. 

Maria, que está grávida de 
sete meses, reclamou com a irmã 

pela situação que havia chegado 
em casa, o que acabou exaltando 
a acusada. Luciana tentou atingir 
Maria com uma faca, mas aca-
bou errando o alvo e acertando 
a menor de idade, R. P. C. R. 
Imediatamente, o pai da vítima 
rendeu Luciana, que dirigiu-se 
para fora da residência.

A jovem de 19 anos foi 
autuada em flagrante por ten-
tativa de homicídio doloso 
qualificado por motivo fútil e 
encaminhada à Cadeia Pública 
Feminina de Paulínia. R. foi 
submetida a uma cirurgia mas 
não corre risco de morte.

Em patrulha rotineira no 
Jardim Paulista, a Guarda Muni-
cipal apreendeu três indivíduos 
na tarde de terça-feira, dia 21, 
em um bar localizado na Rua 
Francisco Xavier de Almeida 
com a Rua José Carlos Wolf. 

Ambos estavam sentados 
do lado de fora do bar. Quan-
do a viatura passou, um dos 
indivíduos jogou uma chave ao 
chão, na tentativa de despistar 
os guardas. Na abordagem 
nada foi encontrado. Os sus-
peitos indicaram a qual carro 
pertencia a chave dispensada e 

no veículo foi localizada uma 
sacola cheia de moedas. Dois 
dos suspeitos tentaram fugir, 
mas os três foram detidos.

Na verificação da placa do 
veículo foi detectado que este 
já esteve envolvido ao assalto 
à empresa Empório King. Ever-
ton de Franca Bezerra Ribeiro, 
21 anos, Vinicius Magalhães 
Ricardo, 21 anos, e Francisco 
das Chagas Borges Vieira, 
28 anos, foram autuados em 
flagrante por roubo e encami-
nhados à Cadeia Pública do 2º 
Distrito Policial de Campinas.

o paradeiro dos assaltantes 
foi comunicada; os rapazes 
haviam sofrido uma queda 
na Avenida Ário Barnabé e 
tinham fugido a pé. Com o 
apoio da Romi, os indivíduos 

foram localizados e assumiram 
envolvimento no crime. 

Ronivon Martins Pereira 
da Rocha, 18 anos, e Daniel 
Nemer da Costa Alves dos 
Santos, 26 anos, foram autu-

ados em flagrante por roubo. 
Daniel se machucou e foi 
encaminhado ao Haoc. Na 
tarde de ontem, dia 23, ambos 
foram encaminhados à cadeia 
pública do 2º Distrito Policial.
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Cinema Horóscopo de 24 a 30/01

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

Frankenstein: Entre 
Anjos e Demônios 3D – 3D 
DUBLADO: Sexta (24) a 
Quinta (30): 14h30, 19h20 e 
21h40. 3D LEGENDADO: 
Sexta (24) e Sábado (25): 
16h40 e 22h25. Domingo 
(26) a Quinta (30): 16h40. 
LANÇAMENTO. Aventu-
ra, Suspense. 85 minutos. 
Classificação 12 anos

O Lobo de Wall Street 
–  Sexta  (24)  a  Domin -
go  (26) :  14h00 ,  17h30 
e  21h00 .  Segunda  (27) 
a  Quinta  (30) :  15h20 e 
20h00. LANÇAMENTO. 
Drama, Policial. 179 mi-
nutos .  LEGENDADO. 
Classificação 18 anos

Atividade Paranormal: 
Marcados pelo Mal – Sexta 
(24) a Quinta (30): 15h40 e 
22h00. 3ª SEMANA. Terror, 
Suspense. 84 minutos. Clas-
sificação 14 anos

Frozen: Uma Aventura 
Congelante 3D – 3D DU-
BLADO: Sexta (24) a Do-
mingo (26): 14h50, 17h10 e 
19h40. Segunda (27), Quarta 
(29) e Quinta (30): 17h10 e 
19h40. Terça (28): 17h10. 
3D LEGENDADO: Terça 
(28): 19h40. 4ª SEMANA. 
Animação, Aventura. 108 
minutos. 3D DUBLADO. 
Classificação LIVRE

Até que a Sorte Nos Se-
pare 2 – Sexta (24) a Quin-
ta (30): 19h00 e 21h20. 5ª 
SEMANA. Comédia. 102 
minutos. Classificação 12 
anos

Frankenstein: Entre Anjos 
e Demônios 3D – 3D DUBLA-
DO: Sexta (24) a Quinta (30): 
17h10. 3D LEGENDADO: 
Sexta (24) a Quinta (30): 19h45. 
LANÇAMENTO. Aventura, 
Suspense. 85 minutos. Classi-
ficação 12 anos

O Herdeiro do Diabo – 
Sexta (24) a Quinta (30): 16h00, 
19h25 e 21h30. LANÇAMEN-
TO. Suspense, Terror. 94 
minutos. Classificação 14 anos

Jovem e Bela – Terça (28): 
20h00. Sessão especial do 
CineClube Indaiatuba, com 
ingresso ÚNICO a R$ 7,00 e 
debate após a exibição. Dra-

ma. 95 minutos. Classificação 
14 anos

Muita Calma Nessa Hora 
2 – Sexta (24) a Quinta (30): 
16h30, 19h05 e 21h10. 2ª SE-
MANA. Comédia. 113 minu-
tos. Classificação 12 anos

Tarzan: A Evolução da 
Lenda – Sexta (24) a Quinta 
(30): 15h00. 2ª SEMANA. Ani-
mação, Aventura. 94 minutos. 
Classificação LIVRE

Ninfomaníaca: Parte 1 
– Sexta (24) a Quinta (30): 
21h45. 2ª SEMANA. Drama. 
118 minutos. LEGENDADO. 
Classificação 18 anos

Frozen: Uma Aventura 
Congelante – Sexta (24) a 
Quinta (30): 15h30, 17h40 e 

INDAIATUBA
Zoff Club – na sexta, dia 24, Rock my Beat com a dupla Rock 

Da House. No sábado, dia 25, Festa do Branco com a atração 
internacional Glow in the Dark.  Avenida Presidente Vargas, 
731. Informações: (19) 3984-6471

Pepi’s Pizza Bar – na sexta, dia 24, com a banda SupraSu-
mo, com o melhor do pop rock. No sábado, dia 25, com a banda 
PopMind. No domingo, dia 26, com a dupla Richard & Gabriel, 
com o melhor do sertanejo universitário. Avenida Itororó, 945. 
Informações: (19) 3875-3470

Botequim do Presidente – na sexta, dia 24, o sertanejo mais 
roqueiro do Brasil com a dupla Deuber & Leandro. No sábado, 
dia 25, a atração é o cantor Rodrigo Ferri, direto da Wood’s 
São Paulo. Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. 
Informações: (19) 3392-4309

Zoa Zoa Club Show – no sábado, dia 25, com a banda de 
forró Tok Special, e a dupla sertaneja Marcos Sá & Christiano. 
Rua Ouro, 239, Recreio Campestre Joia. Informações: (19) 
3017-6609

Kalliper’s Rock Bar – na sexta, dia 24, com a banda Lobo 
Jack. No sábado, dia 25, muito classic rock com a banda Cor-
ruptos. Sempre a partir das 21 horas. Rua Tuiuti, 1.067, Cidade 
Nove. Informações: (19) 3885-2826

CAMPINAS
Teatro Brasil Kirin – com o espetáculo ‘Não Leve a Sério’ 

com Maurício Meirelles, comediante e repórter do programa 
CQC, da Band. A temporada vai de 1º a 22 de fevereiro, no teatro 
do Iguatemi Campinas, com apresentações aos sábados, sempre 
às 19 horas. Avenida Iguatemi, 777. Informações: (19) 3294-3166

Teatro Amil – com o espetáculo ‘Trair e Coçar é Só Come-
çar’, de Marcos Caruso, em temporada até o dia 23 de fevereiro, 
no teatro do Polo Shopping. Sessões às quartas e quintas-feiras, 
sempre às 21 horas. Avenida Guilherme Campos, 500 (Santa 
Genebra). Informações: (19) 3756-9890 ou 3756-9891

Os relacionamentos e suas situações continuam 
sendo o grande motivador nessa fase da vida. Pro-
váveis mudanças ocorrendo e os relacionamentos 
podem terminar ou entrar em novos rumos. Tam-
bém é uma fase onde um relacionamento importante 
acaba assumindo destaque na vida do nativo.

A vida profissional, novas posturas de entendi-
mento pessoal são descobertas nessa fase. O taurino 
foca seu trabalho e profissão com mais intensidade. 
Os amigos e seus projetos de vida trazem novas 
descobertas e uma melhor visão acerca das possi-
bilidades e oportunidades em sua vida.

Recordar talvez seja a palavra que mais estará 
em uso nesse momento com o geminiano. E poderá 
se sentir isso de relacionamentos rápidos antigos, 
ou sentir isso em sua maneira de expor seus sen-
timentos. Perceberá a necessidade de mudar uma 

característica em seu modo de pensar e falar.

Continua o foco nos relacionamentos. O nativo 
sente que sua existência só faz sentido se houver 
um relacionamento intenso e renovador. Mas o 
que o canceriano pode precisar aprender é que essa 
renovação vem de dentro, vem quando transforma 
hábitos ruins em novas formas.

O foco anteriormente era trabalhar com suas 
emoções e sentimentos para organizá-los e com 
isso ter uma mente mais focada no trabalho, agora 
passa a ser os relacionamentos sociais, conjugais e 
a formalização dos relacionamentos conseguidos 

anteriormente. Possibilidade de novos contratos.

O principal trabalho que o nativo tem que fazer 
nesse momento é lidar com sua saúde e com sua 
mente. Há muitas mudanças importantes, em sua 
mente,  a serem realizadas e isso pode estar se re-
fletindo em sua saúde. Seu trabalho será o foco de 
atenção nesse momento.

Os librianos podem receber proposta de casamento 
ou para morar junto, bem como de começar uma socie-
dade ou de forma inesperada assinar um contrato que 
será importante para sua estabilidade pessoal. Viagens 
para longe trazem grandes alegrias, aproveite a fase.

Continua a fase onde o nativo tem que tomar cuidado com 
as atitudes que tem nos relacionamentos. Nesse 
período os outros podem achar o nativo um tanto 
quanto controlador demais e com isso taxarem 
como uma pessoa chata. No fundo, o nativo está 
buscando seus verdadeiros sentimentos e apren-
dendo a expressá-los.

O sagitariano está ainda em fase de renovação em sua vida. 
Precisa concluir essas mudanças: aprenda a perdoar 
o mais rápido possível para que novos valores e 
novas situações melhores possam chegar a sua vida. 
Sentimentos relacionados á família sendo renovados 
de forma intensa.

O nativo enfrentará algumas dificuldades nos 
relacionamentos, e há necessidade uma ajuda 
profissional na área jurídica, para dar estabilidade 
e organizar idéias e situações de sociedade comer-
cial. Situações do passado vêm à tona e precisam 
ser renovadas.

Para quem já fez aniversário o momento mostra 
uma certa leveza, mas para quem ainda está em inferno 
astral, deve redobrar os cuidados com sua saúde. Pos-
turas de teimosia podem trazer grandes dificuldades 
em sua saúde. Pode precisar de um médico nessa fase. 

Começou o inferno astral do pisciano, e nessa fase 
ele deve tomar cuidado com sua maneira de falar. Será 
comum as pessoas ou ele mesmo, interpretar errado o 
que se é dito ou lido. Sua mente estará mais aérea que 
o normal e várias vezes se pegará distraído.

20h15. Na Terça (28), o filme 
não será exibido às 20h15. 
4ª SEMANA. Animação, 

Aventura. 108 minutos. 
DUBLADO. Classificação 
LIVRE

Tarzan: A Evolução da 
Lenda 3D – Sexta (24) a Domin-
go (26): 13h50 e 18h15. Segunda 
(27) a Quinta (30): 15h00 e 18h15. 
2ª SEMANA. Animação, Aven-
tura. 94 minutos. 3D DUBLA-
DO. Classificação LIVRE

Caminhando com Di-
nossauros: O Filme 3D – 
Sexta (24) a Quinta (30): 
16h10 e 20h25. 2ª SEMANA. 
Aventura. 108 minutos. 3D 
DUBLADO. Classificação 
LIVRE
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Viracopos continua arrecadação de malas que serão 
usadas para testar novos sistemas de bagagens

Angelo Ratti o novo Mister Fitness 2013 de Indaiatuba

Primeiro Feito para Dançar de 2014 promovido pelo IC

Lar de Velhos promove Bazar Surpresa

Shopping Jaraguá Indaiatuba 
recebe Kika Baldasseirine no 
“Menu Musical”

Olha só 
pessoal. 
Não 
percam!

Esgotados os ingressos para o Feijão 
Com Samba 2014 do Indaiatuba Clube

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), iniciou no dia 23 de novembro uma 
campanha para arrecadar 1.200 malas usadas para realizar os testes operacionais dos sistemas de 
bagagem do novo terminal de passageiros do aeroporto, que será inaugurado em maio de 2014. O 
projeto “Construindo Viracopos” será realizado em parceria com o Grupo Vitória Hotéis e o Centro 
Boldrini, hospital referência no tratamento de crianças com câncer. O lançamento da campanha e 
o início da arrecadação das bagagens serão feitos no “Jantar Sabor Solidário Boldrini”. Para iniciar 
a campanha, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos doará quatro camas para as crianças do 
hospital e, depois disso, a cada 300 malas arrecadadas uma nova cama será doada ao Boldrini. Após 
os testes, as malas em boas condições serão doadas para comunidades do entorno do aeroporto. As 
bagagens fora de condições de uso serão destinadas para cooperativas de reciclagem de materiais.

Angelo Ratti, é o mais novo Mister Fitness 2013. 
Em uma entrevista com o rapaz, na sua academia, 
que tem com o sócio Luciano, a Park Fitness Gold, 
falou sobre o que é estar Mister Fitness Indaiatuba, 
sua rotina e seus sonhos para o futuro.

Blog Sociais – como é ser o mister fitness?
Angelo – é um pouco diferente do que era an-

tes, tem a responsabilidade de ser proprietário da 
academia, as pessoas perguntam muito, querem 
saber como é e como funciona, como eu já trabalho 
na área, é mais fácil explicar o passo a passo para 
chegar lá.

BS – Pretende concorrer o mister São Paulo?
Angelo – ganhei o de Indaiatuba, o que já me 

abril várias portas, mas ainda não vou ao mister SP, 
devido a outros projetos, agora não vai dar, quem 
sabe no futuro.

BS – qual sua rotina na academia?
Angelo – acompanhar bastante os alunos, e 

também a parte administrativa, deixando uma hora, 
uma hora e meia por dia para musculação, quando em fase de competição e campeonato, tenho 
que acrescentar quarenta minutos/uma hora por semana de exercício aeróbio, trote, corrida, 
para estar entrando na fase de definição.

BS – Falta muito para estar como você quer?
Angelo – Sempre falta, quem faz musculação nunca está satisfeito, acho que ainda falta 

muito; o campeonato de Indaiatuba foi um campeonato mais pequeno, contou bastante o 
carisma, para ir para fora falta muito, o pessoal de lá é muito mais exigente.Algumas da pessoas que estiveram presentes no Primeiro Feito para Dançar do IC: Antonia 

Vanucci e  Odacilio Marconi; Cecília Geraldi e Neusa Paes; Fernanda e Eugenia Boni; Sueli Lopes 
e Izael Teixeira; Genireia Melecardi e Valdir Cesar; Sonia Regina e Benedito Rocco; Shirlei Costa 
e Ivete Martins; Tina Piva e Amanda Inhauser e ao centro Maria do Socorro e Severino Amaral

O Lar de Velhos e Espaço 
Dia Emmanuel promove no 
domingo, dia 26, um Bazar 
Surpresa. Serão comercializados 
itens novos e seminovos a pre-
ços populares. O objetivo é arre-
cadar fundos para a manutenção 
da entidade, que abriga cerca 
de 90 idosos e também mantém 
uma creche para a terceira idade.

O Bazar Surpresa ficará 
aberto das 8h às 12 horas e a dis-
tribuição de senhas começa às 7 
horas, na sede do Departamento 
de Cultura do Centro Espírita 
Apóstolos do Bem, mantenedor 
do Lar de Velhos. O endereço é 
Rua 13 de Maio, 173, Centro. 

O projeto cultural “Menu Musical” encerra a programa-
ção do mês de janeiro com a voz marcante e harmoniosa 
da cantora Kika Baldasseirine. A apresentação gratuita 
acontece no próximo domingo, dia 26 de janeiro, a partir 
das 12h30, na praça de alimentação do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba.

Estão esgotados os ingressos para o 12º Feijão Com Samba 
2014 do Indaiatuba Clube, principal evento pré-carnaval da 
região que acontece à partir das 12h do próximo domingo, dia 
26 de janeiro e que terá como as principais atrações oGrêmio 
Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis e seu sam-
bista Neguinho da Beija-Flor.

Os últimos convites para associados e convidados foram 
vendidos na segunda-feira, dia 20, finalizando a cota destinada 
para esse evento.
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Paco Gaitista de Porto União - 
Santa Catarina em recente show

Meire arrasando no show de 
Paco Gaitista com um lindíssimo 
vestido da A Nova Loja

Selma da SRibeiro Negociações Imobiliárias

Jones da Contém 1g e Fernanda em Dia da Beleza na Pimenta Rosa
Paco Gaitista em visita a Alexandra e Mauro da Indaialar Materiais 
para Construção

Luiz e Thaís Scarparo da CongesaMarques e Isa da Real Time Games

Daniel Justino, Gustavo Nóbrega e Alysson Travain da Travain ExtintoresAmanda e Flávio da Ouro e Prata Jóias

Equipe da Imobiliária Spadella MoraesGustavo, Guilherme, Luis, Rodrigo e Carlos da Gibim Segurança Eletrônica
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BOTA FORA DE FÉRIAS DO INDAIATUBA CLUBE

Sophia França, Luiza Miranda e Iara França no Bota Fora de Férias do 
Indaiatuba Clube

Os monitores do Bota Férias do Indaiatuba Clube Tio Pateta e Tio 
Coxinha

Os irmãos Heitor e Thomaz Moneti Joly no Bota Fora de Férias do Indaia-
tuba Clube

Ligia do Nascimento, Bruna Osawa e Murilo Ciciliato no Bota Fora de 
Férias do Indaiatuba Clube

Julia Grandal e Rebecca Colaço no Bota Fora de Férias do Indaiatuba 
Clube

Gabriel Nunes Machado

Fernanda Silva e Bruna Moraes no Bota Fora de Férias do Indaiatubas ClubeEduarda, Julia, Camila e Gabriele no Bota Fora de Férias do Indaiatuba Clube

Bruna França Silva, Nicole Gaino e Carolina S. da Silva no Bota Fora de 
Férias do Indaiatuba Clube

As irmãs Maria Fernanda e Maria Eduarda Camote no Bota Fora de 
Férias do Indaiatuba Clube

Mais Expressão
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Você não pode deixar de conferir 
a coleção verão de vestidos de 
noiva e moda festa da A Nova Loja, 
venda e aluguel. A coleção está fa-
zendo o maior sucesso. Demais!!!

Elefantes atraem 
boa sorte e dinheiro! 
Aproveite este colar 
da Vivalinda e tenha 
esse amuleto sempre 
com você! É lindo!

Na Gran Tropical Center você 
encontra uma linha completa de 
vestidos para curtir o verão em 
grande estilo como o que a Gabrie-
la está usando. E o melhor de tudo 
é o super desconto da promoção 
de verão. Aproveite!

BUQUÊ DE PEÔNIAS E CUPUAÇU & 
CASTANHA DO BRASIL

Foto linda da Linha Casual Spa, 
que hoje já possui o Açúcar em 
Óleo Cupuaçu & Castanha-do-

-Brasil e o Creme de Manteigas.
Na foto, Espuma para Banho 

600ml e Sal Marinho para Banho 
700ml Buquê de Peônias, fragrân-

cia maravilhosa, sofisticada e 
ideal para relaxar!

Sabonete Líquido Esfoliante e Óleo 
em Creme Cupuaçu & Castanha-

-do-Brasil, ambos já com emba-
lagens renovadas. Confira na La 

Provence (19) 3392-4525

Combinado árabe elaborado com filé de carneiro grelhado, arroz árabe e 
salada à Moda da Casa. Acompanha molho de hortelã. Vá experimentar 
na Casa da Esfiha, é claro!!!

Foi na última sexta-feira, dia 17, no Buffet Indy Kids o aniversário de 
4 aninhos da linda Isabela, filha de Kelly e Alan de Santi. A festa foi 
maravilhosa como sempre, muito bem servida com um delicioso cardápio. 
Isabela recebeu presença de amigos e familiares, com muita animação e 
alegria. Parabéns Bela, felicidades sempre. Mil beijos!!!

4 ANINHOS DE ISABELA

Não perca a promoção fitness da Vitorello a preços 
arrasadores. Moda Alto Giro: blusinhas, tops, maca-
cões e legging com 30% de desconto à vista e 20% 
de desconto parcelado. Aproveite também blusinhas, 
shortinhos e legging por apenas R$29,90. Vá espiar!!!

Para decorar sua 
casa não existe nada 
melhor que a Ade-
laide Decorações. 
Ela oferece cortinas, 
persianas, colchas, 
almofadas e papel 
de parede, além de 
pisos laminados, 
telas mosquiteiras 
e toldos. Ligue já e 
agende um horário 
sem compromisso. 
Tudo muito lindo!!!

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

A aniversariante Isabela com os pais e o irmãozinho Fernando

Isabela Isabela e Melissa

Isabela e Julia
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Gislaine e James no Restaurante Kaishi SushiAna e Murilo no Restaurante Kaishi Sushi

Poletto Júnior e Luciana  no Restaurante Casa da Moqueca

Paulo Coutinho e Valter moura no Restaurante Casa da Moqueca

Miguel, Leandro, Zeina, Carla e Gleice na Pizzaria Skinão

Marta da Candelária Gril Restaurante com a cliente Duda Marli e Eduardo no Restaurante Dom Apollo

Marlene e Luciana na Pizzaria SkinãoMaria Luiza, Madalena e Daniela na Pizzaria Babbo Giovanni

Letícia, David, Rodrigo, Angela e Carla na Pizzaria Babbo Giovanni



31AMais Expressão

GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Vandão da Vandão Viagens conferindo as novidades sa Space 
Premium Outlet

Thales, Cilene, Deyse e Lucas no Pit Stop Chopp Ashby Ruth e Janez no Pit Stop Chopp Ashby

Rodolfo, Rômulo, Fernando, Armando e Marcelo da Carmania  Som 
Automotivo

Os jovens empreendedores Daniel Justino e Alysson Travain, comemo-
rando 1º ano de sucesso da Empresa

Glaúcio Coelho, gerente comercial, Roselaine de Oliveira, operadora de 
caixa, Raquel Pereira, atendente e Dauane Rodrigues, atendente

A equipe da manhã: Leandro Quintino, Carla Estevam e William Américo

A Inova Academia está no Polo Shopping, entrada do Chafariz, com 
espaço totalmente climatizado, aparelhos de última geração e equipe 
capacitada para atender seus clientes da melhor maneira e deixar sua 
vida ainda mais saudável. Não deixe de conhecer, você vai amar!

Equipe da noite: Valeria Guimaraes, Marcelo Brasil, Ivan Oga

Fernando, Ruth, Janez e Diogenes no Pit Stop Chopp Ashby Pit Stop Chopp Ashby

Cecilia Geraldi e Neusa Paz no primeiro Feito para Dançar do ano pro-
movido pelo Indaiatuba Clube

Antonia Vanucci e Odacilio Marconi embalados pelas músicas do Vago Ne-
gri e Banda que animou a noite do Feito para Dançar no Indaiatuba Clube

Inova Academia inaugura 
em grande estilo no Polo Shopping
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VITRINE



*CA0978 PQ.BOA ESPERANÇA – COMERCIAL AT.406m² 
AC.202m² - 3 DORM. + ARM.(SUITE) / SALA / COPA / COZ.
PLANEJ. / WC / AS / DORM. E WC EMP. / QUINTAL / GAR.2 
VAGAS. R$ 3.000,00 + IPTU

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

CA08577 JD.SEVILHA - AT.65m² AC.65m² - 2 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.250,00 + COND. + IPTU

CA08616 JD.ESPLANADA - AT.360m² AC.362m² - 3 SUITES 
+ ARM.(1 COM CLOSET)/ SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / WC / AS / EDÍCULA / PISCINA / ÁREA GOURMET 
/ DORM.EMP. / GAR.4 VAGAS. R$ 5.500,00 + IPTU

CA08617 VL.ROMANA - 3 SUITES / SALA 3 AMB. / LAVABO 
/ COZ.PLANEJ. / WC / AS / EDÍCULA / PISCINA / AREA LUZ 
/ ESPAÇO GOURMET / GAR.2+2 VAGAS. R$ 4.500,00 + 
COND.+ IPTU

CA08605 PQ.BOA ESPERANÇA - AT.750m² - 3 SUITES + 
CLOSET(1 COM HIDRO) / 5 SALAS / LAVABO / COZ. / COPA 
/ WC / AS / PORTÃO ELET. / AMPLO QUINTAL GRAMADO / 
GAR.2+2 VAGAS. R$ 12.000,00 + 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 / COZINHA 
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 COM AREA COMUM 285m² E 1 DOCA / 
COND.COM AREA LAZER + RESTAURANTE + SEG.24hr. 
R$ 12,00 / m².  

TERRENOS

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

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

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!  

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
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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., lavand., varanda gourmet, área de 
lazer, 02 VG. A partir de R$ 428.574,79 à 
vista. *Consulte Financ.*

AP0160 - 80,40 m² - Resid. Mathilde 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb. c/ varanda gourmet c/ churrasq., 
coz., área de serv., área de lazer, 02 
VG. R$ 365.358,60

APARTAMENTOS 

AP0445 - 68 m² - Resid. Azaléia 
03 dorm., 01 bhº social, sala 02 amb., 
área de lazer, 02 VG. R$ 250.000,00

AP0423 - 65 m² - Centro 
02 dorm., bhº social, sala, coz. planej., 
área de serv., 01 VG. R$ 230.000,00 

AP0439 - 49 m² - Cond. Vila das Praças 
02 dorm., sala 02 amb., bhº Social, 
coz. planej., área de serv., 01 VG. R$ 
235.000,00

CASAS 

CA0406 - 148 m² - Villa das Praças 
Móveis planej. 02 dorm., sendo 01 st. 
master, sala 02 amb., bhº social, coz., 
área de serv., terraço c/ churrasq. e 
área p/ pisc. americana, 03 VG. R$ 
425.000,00

CA0404 - 129 m² - Jd. Itamaracá 
02 dorm., sendo 01 st., sala, bhº social, 
coz., americana, 03 VG. R$ 280.000,00

AP0434 - 94 m² - Resid. Valquiria
03 dorm., bhº social, sala 02 
amb., coz., área de serv., 01 
VG. R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU

SALA

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

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria 
Helena
Ótima localização - salão comer-
cial amplo, c/ 02 bhºs e mezani-
no p/ escrit. R$ 3.500,00 + IPTU
 
SL0031 - 45 m² - Cidade Nova 
II
Salão comercial c/ sala e bhº 
social. R$ 1.500,00 +IPTU

CASAS 

CA0380 - Resid. Villagio Di Itaici
02 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., edícula c/ 01 
suíte, quintal, área de serv., 02 VG. 
R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU 

CA0322 - 255 m² - Vl. Rubens
03 dorm., bhº social, sala de TV, 
coz., área de serv., quintal, 02 VG. 
R$ 1.700,00 + IPTU

CA0351 - 125 m² - Jd. Alice
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, 
sala de TV, coz., área de serv., quin-
tal, 02 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

SOBRADOS 

SO0337 - 116 m² - Resid. Jd. Valença 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, la-
vabo, 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 
amplas, 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

CHÁCARA

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

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 

SO0046 - 170 m² - Resid. Villagio Di 
Itaici 
03 dorm. sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., área de serv., bhº 
externo, churrasq., quintal, área de lazer, 
02 VG. R$ 600.000,00

SO0330 - 169,57 m² - Jd. Flórida 
03 dorm. sendo 01 st. c/ varanda, 02 bhºs 
sociais, sala, coz., copa, dorm. de serv., 
área de serv., 02 VG. R$ 300.000,00

CHÁCARAS 

CH0097 - 1000 m² - Recanto Campestre 
04 sts., sendo 02 c/ closet, sala 02 amb., es-
crit. mob., jd. de inverno, lavabo, coz. ampla 
c/ mesa e jantar, despensa, varanda, chur-
rasq. e lavabo, área de serv., pisc. aquecida 
e pomar. Diversas VG. R$ 800.000,00

CH0098 - 1429 m² - Recanto Campestre 
de Viracopos 
Chácara murada c/ sobrado de 05 dorm., 
sendo 01 st., 04 bhºs sociais, escrit., sala 
02 amb., coz. planej., copa, área de serv., 
varanda, churrasq., fogão à lenha, pomar, 
dorm. c/ bhº, diversas VG. R$ 650.000,00

LOTEAMENTOS FECHADOS 

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

TE0396 - 300 m² - Terra Nobre – R$ 
200.000,00 (Estuda Financ.)

LOTEAMENTO ABERTO 

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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CA00946 - COND. FECHADO - LINDA CASA - AT: 300M² - AC: 
240M² ,ÓTIMO ACABAMENTO, TODOS OS CÔMODOS C/ AR-
MÁRIOS, ESCRITÓRIO, COZ PLANEJA, ESCADAS EM MAR-
MORE TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR...R$ 980.000,00

LOCAÇÃO

TERRENO

T R 0 0 1 7 9  –  T e r r e n o  C o m e r c i a l  –  J d . 
Esplanada(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
SL00064 – Jd. Morada do Sol – AC: 120m² salão 
de esquina – 2 banheiros, cozinha R$ 2.200,00 + 
Iptu

CASA

CA00789 – Centro – ótima localização - 2 dorm, 
sala, coz, wc social, lavabo, lavand, não possui 
garagem R$ 900,00 + Iptu
CA00945 – Cidade Nova – Prox a Avendia Pres. 
Kennedy – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem 
R$ 1.000,00 + Iptu
CA00460 – Moradas de Itaici(Cond. Fechado) – área 
de lazer e portaria 24hs - 2dorm, sala 2 amb, wc, coz 
c/ armários, lavand, garage R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
CA00372 – Cidade Nova – 2 dorm, sala, copa, 
coz grande, wc, lavand, dorm e wc p/ empregada, 
garagem R$ 1.500,00 + Iptu
CA00938 – Jardim Sevilha – Casa Nova – 
3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 
coberta 2 carros .R$ 1.500,00 + Iptu
CA00231 – Cidade Nova – ótima localização - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, coz, 
lavand, garagem R$ 1.700,00 + 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, churrasqueria, 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. Vilagio 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
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente 
localização – VARANDA GOURMET - 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 lazder 
completa – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00077 – Cidade Nova – Apto Amplo – 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, wc 
social c/ box e gabinete, lavand, garagem 2 carros 
.R$ 1.550,00 + Cond + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente 
localização – VARANDA GOURMET - 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas 
de garagem R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
AP00387 – Jd. Santa Rita – Lindo Apto - Amplo, 
todos os cômodos c/ armários – 3dorm(Sendo 1 
suite) c/ armários, wc social c/ box e gabinete, sala 2 
amb, coz planejada, lavand c/ armários, garagem 2 
carros R$ 2.000,00 + Cond. + Itpu

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

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
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente 
Acabamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 
1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 2 amb, coz 
planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, 
wc externo, dorm de empregada, aquecimento solar, 
cisterna para reuso de água, escadas em mármore 
travertino R$ 980.000,00

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 social, sala 
2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, 
lavand, quarto de despejo, churrasqueira e wc 
externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 
suites, sala 2 amb, lavabo, cozinha, área de luz, 
lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, 
aquecedor solar, portão eletrônico R$ 689.000,00 
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 elevadores 
- 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!!!

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

CENTRO – CA02502 - 01 DORM., COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL E 
VAGA P/ MOTO. R$ 700,00 + IPTU

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

V. PIRES DA CUNHA – CA02197 - 02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LA-
VANDERIA 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

CIDADE NOVA I – CA1435 - 02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA 
E 01 VAGA P/ AUTO. R$ 1.000,00 + IPTU

REMULO ZOPPI – CA02480 - 02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDE-
RIA, QUINTAL E VAGA COBERTA P/ 1 AUTO. R$ 1.000,00 + 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

JD. BELA VISTA – CA02497 - CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. 
(01 SUITE), SALA 02 AMB., COZINHA, DESPENSA, QUINTAL, ESPAÇO 
GOURMET C/ CHURRASQUEIRA E GARAGEM. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

JD. CALIFÓRNIA – CA02505 - SOBRADO: 03 DORM. (01 SUITE), SALA 02 
AMB., AREA DE LUZ, A.S., CHURRASQUEIRA E VAGA PARA 02 AUTOS. 
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

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

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

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

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

CASAS PARA VENDAS

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

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

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

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 R$ 295.000,00

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 SOCIAL, 01WC SERVIÇO, AREA DE SERVIÇO AM-
PLA ,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, LAVANDERIA 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, PISCI-
NA, GARAGEM P/ 03 AUTOS 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, COZINHA 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, PISCINA, 
WC, SALA DESPEJO E VAGA PARA 04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 
A Q U E C E D O R  S O L A R ,  B O I L E R  E  P O R T Ã O  A U T O M Á T I C O . 
AT: 300m² / AC: 325,95m² R$ 800.000,00

JD SEVILHA CA02453 - SALA 03 AMB,03 DORM (01 SUÍTE MASTER),LAVAN-
DERIA,COZINHA,WC E GARAGEM AT 260 / AC 280 R$640.000,00

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DORM., SALA, COZINHA, 02 
WC, LAVANDERIA, 02 VAGAS COBERTAS E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 
135m² / AC: 137m² R$ 350.000,00

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

TERRENO  TR00669 - JD ITAMARACA - 175 m² 150 mil 

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

TERRENO JD. MORADA DO SOL (TR00698) - TERRENO DE 184m² R$ 
96.000,00

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, LICENCIA-
DA, 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. 

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 PAR-
TICULARES, TREINAMENTOS, NEGOCIAÇÕES, ENTREVISTAS, PALESTRAS 
E REUNIÕES. R$ 15,00 POR HORA 
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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 FARMACIA
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 AM-
PLO 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 DORM,SALA 02 AMB., WC, COZ., LAVANDERIA, 01 VAGA 
COBERTA, PORTARIA E PORTÃO ELETRONICO
R$ 1.100,00

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

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 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, CO-
ZINHA, 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 
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CASAS - VENDE-SE

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

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

TERRENOS-VENDE-SE

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

CASA

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

TERRENO

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

CASA EM  CONDOMÍNIO

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

LOCAÇÃO 

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

SALA

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

TERRENOS

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

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

APARTAMENTOS

AP00064 APARTAMENTO R$ 520.000,00- 
ACEITA PERMUTA
TORRE VIENA 3 dorms | 2 salas | 1 banheiro 
100,00 m² útil
AP00044 APARTAMENTO R$ 220.000,00
COND. AZALEIA 2 dorms | 1 vaga | 1 sala | 1 
banheiro 60,00 m² útil
AP00074 APARTAMENTOR$ 210.000,00
COND. ANA ELISA  2 dorms | 1 sala 60,00 
m² útil

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

AP00082APARTAMENTO R$ 280.000,00 
PORTAL DAS FLORES 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 
75,97 m² útil
APARTAMENTO PÁTIO ANDALUZ R$ 
420.000,00 - ACEITA TERRENO OU CARRO
3 DORMS 1 SUÍTE 2 VAGAS COBER.

CASAS

CA00131 CASA R$ 330.000,00
JD. UMUARAMA 2 dorms | 1 suíte | 3 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 115,00 m² const. | 150,00 
m² útil
CA00104 CASA R$ 400.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 118,00 m² const. | 250,00 
m² útil
CA00103 CASA R$ 435.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 138,00 m² const. | 250,00 
m² útil
CA00109 CASA R$ 585.000,00
PORTAL DAS ACACIAS 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala | 1 banheiro 163,00 m² const. | 
148,00 m² útil
CA00099 CASA R$ 270.000,00
JD. ALICE 3 dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 banheiro 
110,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00100 CASA R$ 220.000,00
VL.BRIZOLA 1 dorm | 1 sala 60,00 m² const. 
| 125,00 m² útil
CA00107 CASA R$ 880.000,00
COND. BEIRA DA MATA 3 dorms | 3 suítes | 4 
vagas | 2 salas | 2 banheiros 281,00 m² const. 
| 422,00 m² útil

CA00116 CASAR$ 400.000,00
VISTA VERDE 3 dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 
banheiro 110,00 m² const. | 175,00 m² útil
CA00111CASAR$ 440.000,00
JD. REGINA 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
| 1 banheiro 162,00 m² const. | 258,00 m² útil
CA00123 CASAR$ 310.000,00
MONTE VERDE 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 
sala | 1 banheiro 80,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00118 CASAR$ 430.000,00
COND. MONTREAL 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 
| 2 salas 104,00 m² const. | 150,00 m² útil
CA00097 CASAR$ 1.650.000,00
COND. SANTA CLARA 4 dorms | 4 suítes | 2 
vagas | 2 salas | 1 banheiro 330,00 m² const. 
| 450,00 m² útil
CA00128 CASAR$ 300.000,00
JD. FLORENÇA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 110,00 m² const. | 150,00 
m² útil

LOCAÇÃO

AP00053 APARTAMENTO  R$2.000,00
PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 
84,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 6.000,00
SL00005 SALAO R$ 1.200,00
JD. POMPEIA 2 salas | 1 banheiro 60,00 m² 
útil
JD. AMERICA 500,00 m² const. | 600,00 m² 
útil
SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 m² 
const. - CENTRO
AP00065 APARTAMENTO R$ 1.500,00
COND. GRANDVILLE3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 2 salas | 1 banheiro 73,00 m² útil,
AP00076 APARTAMENTO R$ 900,00
COND. NAÇÕES UNIDAS 2 dorms | 1 vaga 
| 1 sala | 1 banheiro 60,00 m² útil
AP00067 APARTAMENTO R$ 1.700,00
PÁTIO ANDALUZ 2 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 2 salas | 1 banheiro 68,00 m² útil
AP00072 PARTAMENTO R$ 2.000,00
PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 
| 1 banheiro 84,00 m² útil
AP00073 APARTAMENTO R$ 1.300,00
VILLAGIO D’AMORE 2 dorms | 1 vaga | 2 
salas | 1 banheiro 58,00 m² útil
AP00085 APARTAMENTO R$ 1.700,00
COND. GRANDVILLE 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala | 1 banheiro 70,00 m² útil
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TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, 
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, lavanderia, 
despensa, piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, 
quadra de tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano..
AT..10.000m² AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH0240 – Terras de Itaici - 03 dorms, sendo 01 suite c/ ar-
marios emb, 02 salas, coz planejada, piscina, churrasqueira c/ 
dorm e wc, casa de hopedes c/ 01 suite, sala, coz americana, 
wc e varanda  AT 1.500m²   AC/ 340   .R$ 660.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 am-
bientes,  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 chur-
rasqueira completa AT 1.000m² .AC/ 250m² R$ 650.000,00
Casa Vende
CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, es-
critório, 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 sen-
do 01 master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala 
intima(piso superior), cozinha americana c/móveis, despensa, 

área de serviço, 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 pla-
nejada, lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, 
despensa (casa totalmente mobiliada)..AT/ 430m² .AC/ 380m²   
R$ 900.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina AT/178m² ..AC/ 160m²  
.R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m  R$ 450.000,00.

APARTAMENTO VENDE 

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

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada, 708m², 550m² e 420m²  . R$ 1.100,00  
TE2379 – Chácaras Alvorada –1.000m²   ..R$ 200.000,00

TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m²     R$ 220.000,00 
c/asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici    415m²   ..R$ 230.000,00
TE0043 – Terras de Itaici – 2 lote juntos – 1.000m² cada   
R$ 230.000,00(cada).
TE0053 – Colibri  150m²   R$ 110.000,00
TE0026 –Vila Rica – 150m²   .R$ 105.000,00
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 regulari-
zado  R$ 1.500.000,00. Aceita 40% em imóvel.

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 02dorms(01st), sala cozi-
nha, banheiro, lavanderia, piscina e churrasqueira  ..R$ 
2.500,00.
CH0063 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(01 st), sala 
02 ambientes, cozinha, lavanderia e piscina R$ 3.000,00 
(Incluso IPTU e Condomínio).
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, lavanderia e garagem  .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.215 – JD.ITAMARACA - R$280.000,00 – 2dorms(1st 
com banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia co-
berta, 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, lavan-
deria, varanda, churrasqueira, piscina, portão eletrônico, 
garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.333 – JD.VILA VERDE – R$340.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros.
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280.000,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lav., gar. para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490.000,00 – 
3dorms(1st), sala, copa, coz, wc social, lavanderia, dis-
pensa, , churr., portão eletrônico, garagem para 2 carros.
COD.351 – VILA MARIA HELENA – R$350.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, hall de entrada, coz, 
wc social, lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
COD.353 – JD.VALENÇA – R$330.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão eletrô-
nico, garagem para 2 carros.
               
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, 
lavanderia, dispensa, piscina, varanda, churrasquei-
ra, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – PORTAL DAS FLORES – R$265.000,00 – 
3dorms, sala de estar, coz, as, garagem para 1 carro.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150.000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro.
AP.511 – JD.TROPICAL – R$280.000,00 – 3dorms, 
sala, coz, wc social, 1 vaga de garagem, churras-
queira, piscina.
A P . 5 1 7  –  C I D A D E  N O V A  –  R $ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0  – 
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

T E . 0 5  –  F R A N C I S C O  D E  P A U L A  L E I T E  – 
R$2.500.000,00 – terreno com 2126m²  COMER-
CIAL              
TE.11 – CARDEAL – R$88.000,00 + parcelas – 
Terreno  de 200m²
TE.18 – JARDIM VENEZA – R$96.000,00 – Terreno 
com 150m².
T E . 2 9  –  C O N D O M I N I O  T E R R A  N O B R E  – 
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 – Ter-
reno com 150m².

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

CHACARAS
      
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 ACA-
BAMENTO.
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
COD.745 – JD.ALVORADA – R$480.000,00 – 2dorms, 
sala, coz,  2 wc social, lavanderia, varanda, dispensa, 
edicual, churrasqueira, piscina, campo de futebol, garagem 
para 4 carros.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

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.
JD.PAULISTA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, gar.
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, garagem.
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.BRASIL - R$550,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$480,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00 – 2dorms, sala em L, coz, wc, 1 vaga 
de garagem.
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 ambientes com ar condicionado, coz, as fechada, 
wc com Box blindex, 1 vaga na garagem.
VILA NOSSA SENHORA CANDELARIA – R$2.000,00 
– 3dorms(1 suite com closet e hidro)wc social, lavabo, 
coz planejada, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

TERRAS DE ITAICI  - R$5.000,00 – SUPERIOR 
:4suites(sendo 1 com closet/master) varanda
INFERIOR:1 suite, escritório, sala de estar com la-
reira, sala de jantar, sala de TV, copa, coz, lavabo, 
embaixo da escada espaço de 2x2, , jardim de inver-
no, 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. Fundos: 100m², 6m de altura e mesanino com 
48m² e coz. Quintal c/área coberta e wc, rede trifá-
sica, estacionamento para 3 carros.
CECAP – R$3.000,00 – salão com 112m², tendo 
2wc(1 wc para deficiente), deposito, estacionamento.
VILA MERCEDES – R$3.500,00 – 250m², 2 wc, 
vestiário, escritório, entrada para carro. azulejo 
meia barra.

SALAS

CENTRO - R$1.200,00 - com 86m², coz, wc
CIDADE NOVA – R$1.500,000 – sala com 49m², wc, 
1 vaga de garagem.
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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

VAGAS INDAIATUBA – RCT BRASIL 22/01/2014

VAGA: 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
VAGA: AJUDANTE GERAL (M) (04 VAGAS)
SEGMENTO: Logística
DESCRIÇÃO: Ensino fundamental completo. Experiência em 
serviços gerais. Residir em Indaiatuba.
HORÁRIO: Ter disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: AJUDANTE GERAL (M) (03 VAGAS)
SEGMENTO: Indústria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência em indústria.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ALMOXARIFE (F)
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (desejável Superior ou 
Técnico em Logística). Curso de Empilhadeira. Experiência em 
almoxarife, inventário, expedição e afins.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ALMOXARIFE/OPERADOR DE LOGÍSTICA (F/M) 
(06 VAGAS)
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Curso de Empilhadeira. 
Experiência com almoxarifado, inventários, expedição e afins. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
SEGMENTO: Indústria
DESCRIÇÃO: Ensino superior em Recursos Humanos ou afins. 
Experiência em Folha de pagamento, legislação trabalhista e 
atendimento de funcionários.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL
SEGMENTO: Imobiliária
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência com atendimento 
em clientes. CNH Categoria B. Conhecimento em Informática.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL
SEGMENTO: Prestação de Serviços TI
DESCRIÇÃO: Ensino superior (completo ou cursando) em Marke-
ting, Administração ou afins. Experiência na função. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ASSISTENTE DE RECEBIMENTO
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino superior completo em Administração ou afins. 
Experiência em recebimento fiscal e faturamento (preferencial-
mente em indústria). Cursos relacionados à Fiscal e Faturamento. 
Conhecimento em Pacote Office e SAP.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ATENDENTE DE BOMBONIERE
SEGMENTO: Cinematografia
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (ou cursando no período 
da manhã). Experiência em atendimento. 
HORÁRIO: Escala 6x1 (2º Turno)
VAGA: AUXILIAR DE COZINHA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Experiência em corte de alimentos, limpeza e afins.
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Experiência em limpeza. Disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA (MASC)
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Experiência em Limpeza.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: AUXILIAR DE MONTAGEM (F/M)
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Curso técnico em Mecânica ou afins. Desejável 
experiência com montagem.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Desejável Ensino superior (em andamento) em Ad-
ministração ou afins. Experiência em rotin+as do Depto. Financeiro. 
Disponibilidade para horas extras.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: BALCONISTA
SEGMENTO: Gelateria e Café
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Disponibilidade para traba-
lhar aos finais de semana. Desejável experiência em atendimento 
(terá treinamento interno).
HORÁRIO: 2º Turno (Revezamento no fim de semana)
VAGA: CALDEIREIRO
SEGMENTO: Indústria
DESCRIÇÃO:Ensino médio completo. Experiência na função. 
Desejável curso de Caldeiraria.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: CHEFE DE COZINHA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Desejável cursos na área 
de Gastronomia. Experiência na função. 
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: 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
VAGA: 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 Intermediário ou avançado.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA (F/M)
SEGMENTO: Metalúrgica

DESCRIÇÃO: Ensino superior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia 
de Produção, Mecânica ou Mecatrônica. Conhecimento em Logísti-
ca. Inglês avançado/fluente.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: 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
VAGA: GARÇOM/GARÇONETE
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência na função.
HORÁRIO: 2º Turno (Incluindo fim de semana)
VAGA: GARÇOM/GARÇONETE
SEGMENTO: Restaurante
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Não é necessária 
experiência.
HORÁRIO: 2º Turno (Incluindo fim de semana)
VAGA: GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
SEGMENTO: Manutenção
DESCRIÇÃO: Ensino superior completo em Administração ou afins. 
Conhecimento nos setores Financeiro, Contábil, Depto. Pessoal, 
Comercial e Compras. Vivência em Liderança de equipe.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: 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
VAGA: LAMINADOR (10 VAGAS)
SEGMENTO: Marcenaria
DESCRIÇÃO: Desejável conhecimento em molde e laminação de 
peças de fibra de vidro.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: 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, metrologia, 
hidráulica e pneumática, lean manufacturing, TPM e operação 
de ponte rolante.
HORÁRIO: Comercial
VAGA:MOTORISTA (CAT. C)
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Experiência em caminhão Romeo. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: OPERADOR CENTRAL DE CONCRETO (F/M)
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Conhecimentos básicos de informática, noções 
de mecânica e elétrica. Experiência na função. Monte Mor - SP
HORÁRIO: Comercial
VAGA: OPERADOR DE ESTOQUE (02 VAGAS)
SEGMENTO: Vidros e acessórios
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência na função. 
Conhecimento em almoxarife e organização de materiais. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: 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.
VAGA: PINTOR
SEGMENTO: Marcenaria/Serralheria
DESCRIÇÃO: Ens. fundamental completo. Desejável experiência 
na função.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: PINTOR INDUSTRIAL
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ens. médio completo. Desejável cursos em pintura. 
Exp. em pintura manual. Desejável experiência em liderança 
de equipe.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: RECEPCIONISTA
SEGMENTO: Prestação de Serviços TI
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Bons conhecimentos 
em Informática. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: 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)
VAGA: 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. Disponibilidade para viagens.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: VENDEDOR(A) TÉCNICO
SEGMENTO: Prestação de serviços
DESCRIÇÃO: Ensino técnico em mecânica. Conhecimento em 
hidráulica e pneumática. Bons conhecimentos em vendas.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: TORNEIRO MECÂNICO/FRESADOR
SEGMENTO: Indústria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência em Torno e Fresa.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (2 VAGAS)
SEGMENTO: Equipamentos
DESCRIÇÃO: Curso técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou afins. 
Experiência com assistência técnica. Desejável inglês avançado. 
Disponibilidade para viagens e CNH B.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: TRATORISTA
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Experiência na função. Conhecimento em mecânica 
básica de tratores. Monte Mor-SP (Aceita residentes em Elias 
Fausto, Hortolândia, Indaiatuba e Capivari)
HORÁRIO: Comercial
VAGA: SOLDADOR
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Curso de Solda. Experiência na função. Monte 
Mor-SP (Aceita residentes em Elias Fausto, Hortolândia, Indaia-
tuba e Capivari)
HORÁRIO: Comercial
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AJUDANTE DE MOTORISTA (318): Ensino 
Fundamental completo. Desejável expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA DA QUALIDADE (307): Forma-
ção superior na área de Qualidade 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): Ensi-
no Médio completo. Experiência em inspeção 
de peças no final do processo produtivo. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE TÉCNICO (317): Ensino Mé-
dio 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): En-
sino 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 APOIO LOGÍSTICO (331): 
Ensino Fundamental completo. Não é neces-
sário experiência na função. Disponibilidade 
para atuar no 2°turno. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (305): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO (55): Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba ou Salto.
CHEFE DE SEÇÃO (312): Desejável forma-
ção 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 
Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR TÉCNICO (297): Formação 
superior completa. Experiência na área de 
vendas. Residir em Indaiatuba, Campinas 
ou Salto.
ESTÁGIO EM COMPRAS (284): Cursando 
2° ou 3° ano do curso superior em Adminis-
tração. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM SUPRIMENTOS/COMPRAS 
(324): Cursando superior em Administração. 
Desejável conhecimento em informática. 
Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO MATRIZARIA (325): Cursando 
Técnico em Mecânico de Usinagem, Automa-
ção 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 
superior completa. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Campinas.
INSPETOR DA QUALIDADE DE RECEBI-
MENTO: Ensino Médio completo. Experi-
ência em inspeção de matéria-prima e/ou 
peças. Residir em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE MON-
TAGEM: Formação Técnica em Mecânica 
ou afins. Experiência em inspeção equipa-
mentos ou similares. Residir na região de 
Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE PRIMÁ-
RIOS E USINADOS: Técnico em Mecânica, 
Qualidade ou afins completo. Experiência 
em inspeção de itens fabricados (primários 
e usinados). Conhecimento em Leitura e 
Interpretação de Desenho Técnico Mecânico, 
Interpretação de GD&T, Ferramentas da 
Qualidade e Controle Dimensional.
INSPETOR DA QUALIDADE DE SOLDA: 
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 sol-
dagem e ferramentas da qualidade. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRAS-
SOM: Técnico em Mecânica, Qualidade ou 
afins.  Curso de Soldagem ou Inspeção de 
Solda. Experiência em Inspeção de Solda 
por Ultrassom e Processo e Inspeção de 
Soldagem. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
LAMINADOR (279): Ensino Médio completo. 
Experiência em laminação de fibra de vidro. 
Residir em Indaiatuba.
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 
LASER: Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PLASMA CNC: Ensino 
Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Campinas. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: Ensino 
Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PREPARADOR DE PINTURA: Desejável 
formação Técnica em Química ou afins. 
Experiência 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 DE VENDAS (155): Ensino 
superior completo. Experiência em supervi-
são de equipes no segmento varejo. Residir 
na região de Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (A) (326): Ensino 
Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR EXTERNO (334): Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Residir na 
região de Indaiatuba. 

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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Ensino Fundamental. Vivência em produção, conhe-
cimentos em medidas, solda corte, dobra, pintura de 
material acabado. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6574): Masc. Ensino Funda-
mental Completo, não é necessária vivência na fun-
ção, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino 
Médio. Vivência na função. Cursos de leitura e inter-
pretação de desenho, metrologia básica, matemática 
básica, programação e operação de Torno CNC e 
Centro de Usinagem, desejável Auto Cad. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6625): Masc. Ensino Médio, Vivência na 
função, conhecimento em operar forno, disponibilidade 
de horários. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6644): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
FRENTISTA (6539): Ambos os sexos. Ensino 
Fundamental. Possuir disponibilidade de horários e 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior 
em Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e 
processos. Com inglês avançado. Residir em Indaia-
tuba 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 (6619): Ambos os Sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, dese-
jável conhecimento na área de vidros. Residir em 
Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos 
em máquinas de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de mecânica 
geral, vivência em manutenção corretiva, preventiva, 
hidráulica e pneumática em equipamentos industriais.
MONTADOR DE MÁQUINAS (6495): Masc. Ensino 
Médio 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.
OPERADORA DE CAIXA/ATENDENTE (6552): Fem. 
Ensino Fundamental Completo. Irá atuar em loja de 
conveniência de posto de combustível. Conhecimen-
tos básicos em informática e possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com 
serralheria, modelagem de aço, polimento de metais. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6624): Masc. 
Ensino Médio Completo, com curso de empilhadeira 
e vivencia com empilhadeira elétrica e a gás. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS (6613): Masc. Ensino 
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.
OPERADOR INDUSTRIAL (6656): Masc. Ensino Mé-
dio Completo. Vivencia na área industrial. Possuir dis-
ponibilidade total de horários. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os 
Sexos. Ensino Fundamental. Vivência na função, 
conhecimentos em informática básica e em pesagem 
de caminhões, possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (6547): 
Masc. Ensino Fundamental. Vivência na função. De-
sejável curso de Metrologia, Leitura e Interpretação de 
Desenho, Torneiro Mecânico, Automação Industrial, 
Mecânica de Usinagem Convencional. Possuir con-
dução própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6518): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na área, ter disponibili-
dade de horários e inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6652): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Noções rotinas admi-
nistrativas, conhecimento no pacote Office. Residir 
em Indaiatuba.
RETIFICADOR (6602): Masc. Ensino Médio Comple-
to, 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 Comple-
to. 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 
SENAI ou curso técnico na área mecânica e elétrica, 
vivência em manutenção elétrica. Residir Indaiatuba 
ou Região.
TÉCNICO ELETRÔNICO (6658): Masc. Técnico 
em eletrônica ou eletrotécnica. Vivencia na área de 
manutenção de máquinas injetoras e sopradoras. 
Com disponibilidade total de horários. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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. 
Conhecimentos na função. Disponibilidade de horários. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Funda-
mental, Não é necessária experiência. Possuir dispo-
nibilidade 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 Fundamen-
tal. Vivência na função, disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6279); Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Vivencia na área industrial. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamen-
tal  Completo. Não precisa ter experiência, 
possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6571): Masc. Ensino Funda-
mental. Não é necessário vivência na função, possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6304): Masc. Tra-
balhará com montagem dos pallets, e serviços gerais 
em cerâmica. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6536): Ambos os sexos. 
Vivencia em contas a pagar e receber, fluxo de caixa, 
conciliações, e sistema integrado Microsiga. Ter condu-
ção própria. Vaga para trabalhar em Jundiaí.
ANALISTA FISCAL/FINANCEIRO (6608): Ambos 
os sexos, Superior Completo. Vivencia na função. 
Conhecimento em sistema ERP. Residir em Indaia-
tuba ou Região.
ASSESSOR CONTÁBIL (6645): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na área de Vendas/Comercial, 
conhecimentos 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 sis-
tema 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 EXPEDIÇÃO/LOGISTICA (6657): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia no setor de estoque,  
PPCP e operador de empilhadeira. Conhecimentos em 
Excel. 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 informática. Ter disponibilidade de ho-
rários, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6654): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento em 
Administração, curso de Informática. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6583): Fem. Ensino 
Médio Completo. Conhecimento em Recursos Huma-
nos, faturamento, ordens de produção, atendimento 
ao cliente e PABX. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6476): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia no setor de almoxarifado 
e 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 PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6629): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental. Vivência na área de produção, 
noções da área de qualidade, conhecimento com 
inspeção de peças, normas técnicas de qualidade. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6643): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivência na função. Conhecimentos em 
serralheria e/ou ferramentaria solda elétrica e MIG. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/BORRACHA (6650): Ambos 
os Sexos. Ensino Fundamental. Vivência na função, 
conhecimento 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/SERRELHERIA (6651): Masc. 
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ALMOXARIFE: Ensino médio completo, conheci-
mento 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, expe-
riência 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 próximas, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino fundamental com-
pleto, experiência na função, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE OPERAÇÕES: Ensino fundamental 
completo, disponibilidade para carregar peso e inicio 
imediato, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio completo, 
para serviço braçal, disponibilidade de horário para 
revezamento de turno;
AUXILIAR FISCAL: Com conhecimento e experiên-
cia na função, cursos na área, residir em Indaiatuba 
ou Salto;
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, 
habilidade em atendimento ao público, residir em 
Indaiatuba.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba, experiência na função, co-
nhecimento em vendas e informática, atendimento 
ao público.
MONTADOR PNEUMÁTICO: Ensino médio com-
pleto, conhecimento em elétrica, curso NR10, 
disponibilidade de horário.
MOTORISTA: Ensino fundamental completo, com 
experiência na função, habilitação categoria D, dispo-
nibilidade 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/Conhecimento 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. 
Informática 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 EMPILHA-
DEIRAS: 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 expe-
riência na área, conhecimento em desenho técnico, 
leitura de planta de obra, projetos de móveis, design 
de interiores. Cursando Arquitetura ou Design de 
Interiores. Conhecer o sistema Promob.
VENDEDOR: Ensino médio completo, residir em 
Indaiatuba, Salto ou região, conhecimento em 
construção civil.
VENDEDORA: Cursando ou superior completo em 
arquitetura ou design de interiores, residir em Indaia-
tuba, 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, monta-
gem e ajuste mecânico, trigonometria. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Ensino superior em administração ou ciências 
contábeis. Desejável idioma inglês. 
Experiência na função.
Local de atuação: Salto
ANALISTA CONTABIL FISCAL 
Superior completo ou cursando ciências contábeis. 
Experiência na área contábil fiscal (Conciliação con-
tábil  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 exterior. 
Inglês intermediário. Vivência na função. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA CONTABIL
Formação em ciências contábeis com CRC ativo. 
Domínio 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 em administração, tecnólogo ou enge-
nharia. Conhecimento informática: pacote Office. 
Experiência mínima na área comercial. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE CCA 
Formação superior em Ciências Contábeis/ Adminis-
tração/ Economia. Conhecimento em rotinas admi-
nistrativas, sistema SAP e lançamentos contábeis. 
Desejável inglês / Espanhol.
Local de atuação: Salto 
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
Superior completo ou cursando, disponibilidade de 
horário. Domínio em R e S e T e D.
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 Interpre-
tação de desenho. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE LIMPEZA 
Ensino fundamental completo. Conhecimento na 
área de limpeza. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE SALA 
Ensino médio completo, experiência na área da 
saúde. 
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
ELETROMECÂNICO 
Ensino médio completo, curso técnico em Eletrome-
cânica, elétrica ou mecânica. Experiência na função.
Local de atuação: Salto
ENGENHEIRO MÊCANICO
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Superior completo, conhecimentos em máquinas 
operatrizes mecânica, hidráulica, pneumática. Local 
de atuação: Itu
ESTÁGIO DE ADMINISTRAÇÃO
Cursando superior a partir do 3° ano em Administra-
ção ou  Analise de Sistema. 
Local de atuação: Salto
FERRAMENTEIRO
Ensino médio completo, curso técnico. Experiência 
na função.
Local de atuação: Itu
GERENTE OPERACIONAL 
Superior completo, experiência na área de hotelaria. 
Possuir o inglês fluente.
INSPETOR DA QUALIDADE
Ensino médio completo, curso técnico ou cursando, 
experiência na função. Conhecimentos da norma 
ISO 9001 interpretações de desenho, tridimensional 
(Manual) e inglês ou japonês básico. 
Local de atuação: Itu
LIDER DE EXPEDIÇÃO E RECEBIMENTO
Formação superior completo, desejável especializa-
ção em logística. Domínio em liderança de equipe 
Experiência em Warehouse e Excel.
Local de atuação: Itu
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Ensino médio completo, curso técnico em mecânica. 
Experiência na função.
Local de atuação: Salto
MOTORISTA 
Conhecimento em carretas, veículos pesados. Pos-
suir  MOPP e CNH: E 
NUTRICIONISTA CHEFE 
Superior em nutrição ou gastronomia, inglês interme-
diário. Experiência na função.
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM
Ensino médio completo, curso técnico. Conhecimento 
em programação de CNC, interpretação de desenho 
mecânico, instrumentos de medição, preparação de 
ferramentas e usinagem de precisão. Experiência na 
função. Local de atuação: Itu 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Ensino fundamental completo ou cursando. CNH: B. 
Conhecimento em abastecimento de empilhadeira, 
etiquetas de identificação e rastreabilidade. Local 
de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
Ensino médio e disponibilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
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. Conhecimen-
tos 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 comu-
nicação.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS
Ensino médio completo, curso técnico. Conhecimen-
tos em máquinas operatrizes mecânica, elétrica, 
comando CNC  e idiomas inglês ou japonês. 
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Ensino técnico em elétrica, eletrônica ou mecatrônica. 
Conhecimento em pneumática, mecânica e CLP.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Ensino médio completo, curso técnico em química. 
Experiência em analises físico-química.
Desejável idioma inglês. Possuir CRQ.
Local de atuação: Salto  
TORNEIRO CNC
Ensino médio completo, curso técnico completo. Co-
nhecimento em programação de torno CNC, leitura e 
interpretação de desenho mecânico, instrumentos de 
medição, preparação de ferramentas e trigonometria. 
Local de atuação: Itu
VENDEDOR 
Ensino médio completo vivencia na área de vendas. 
Local de atuação: Itu
VENDEDOR DE MAQUINAS 
Superior completo ou cursando, conhecimento em 
máquinas operatrizes, atendimento ao cliente, dis-
ponibilidade para viagens. Inglês nível intermediário. 
Local de atuação: Itu
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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.

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

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

COMPARECER OU ENVIAR CV 
PARA EJ RECURSOS HUMANOS 

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

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

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

AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experiência na área 
de produção e disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Com Ensino Médio Incompleto, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FISCAL
Graduação em Ciências Contábeis ou Economia, inglês 
fluente, com experiência na função e conhecimentos em 
sistema integrado SAP. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA QÚIMICO 
Com formação Técnica em Química Completo, CRQ ativo, 
experiência na função e em processos de galvanoplastia. 
Possuir domínio em pacote Office, Excel e internet. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA SAP
Graduação em TI, curso de programação SAP, com expe-
riência em implantação do sistema SAP e módulos. Residir 
em Campinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE LICITAÇÕES
Cursando Superior em Administração, com experiência na 
função possuir conhecimentos em editais e preparação 
de documentos para licitações e participação de pregões 
eletrônicos. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
Com curso Técnico em Mecânica Completo, com experiên-
cia na função e disponibilidade para trabalhar em horário 
de escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL
Com Ensino Médio Completo, com experiência em emis-
são e lançamento de   notas fiscais, cartas de correção 
e consulta de arquivos XML de notas fiscais. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO
Com Ensino Fundamental, desejável experiência na função 
e possuir disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
CONSULTOR(A) DE VENDAS
Com Graduação Completa em Recursos Humanos ou 
Administração de Empresas, com experiência na função 
desejável em empresas de Consultoria em RH. Residir 
em Indaiatuba.
CONFERENTE
Com Ensino Médio Completo e experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Qualidade, com experiên-
cia na função, ferramentas da qualidade e conhecimentos 
em estatística, elaboração e interpretação de gráficos e 
domínio em pacote Office. Residir em Indaiatuba.
JARDINEIRO
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE ELÉTRICA
Com curso Técnico em Elétrica Completo, para atuar na 
área de manutenção. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE MARCINEIRO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
Com Ensino Médio Incompleto, com CNH categoria “D”, 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Ensino Médio Incompleto, desejável experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função 
e disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, e disponibilidade de horário 
de trabalho. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade total de horário 
de trabalho. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência na 
área de produção. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR MIG/TIG
Candidato com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Com Formação Técnica Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
TRAINEE TÉCNICO DE FIBRA ÓTICA
Candidato com Ensino Médio Completo, com CNH definitiva 
categoria “B”, possuir disponibilidade de horário. Residir 
em Cardeal, Elias Fausto, Indaiatuba ou Salto.  
VENDEDOR (A) PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função 
para trabalhar no Pólo Shopping, possuir disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba.
VIGILANTE 
Com Ensino Médio Completo, curso concluído de vigilante 
com experiência na função, disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
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AJUDANTE GERAL: Com experiência em 
PVC e lona e montagem de toldo.
 AJUDANTE DE LABORATÓRIO:Para atuar 
em Laboratório de Analises Clinicas no setor 
de coletas, possuir COREN.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Experiência em 
linha de montagem de produtos. Auxiliar no 
processo de montagem das peças. Manusear 
parafusadeira para montagem de peças.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Ensino médio 
completo com experiência na área de depósito 
para Industria.
AUXILIAR DE LIMPEZA:Com experiência e 
disponibilidade de horários. Vagas Masculinas 
e Femininas.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: 
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, registros de processo e outros 
pertinentes, organização e limpeza do setor.
ANALISTA DE FRETE: Atuar com ativi-
dades ligadas a frete e transporte, análise 
dos processos e do desenvolvimento para 
implantação de alternativas logísticas, visando 
adequação de prazos e redução de custos.
Necessário experiência com contratação de 
transportes e frete, roteirização de cargas, ar-
mazenagem e distribuição. Desejável Ensino 
Superior Logística.Conhecimento em Excel.
ANALISTA DE PHP: PHP, servidor Web Apa-
che, desejável experiência com programação 
PL/ SQL, Ireport, Crystal Reports. Ter inglês 
para leitura;Escolaridade: Ter concluído ou 
estar cursando as áreas: TI/ Web Designer/ 
Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Superior 
cursando administração e ou logística. Co-
nhecimento cadastro de produtos e acom-
panhamento de entrega de pedidos. Nível 
intermediário Excel e Microsiga Protheus.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Experiência  
em toda rotina financeira,contas a pagar 
e receber,noção em compras, arquivos, 
contratos,parametrização e afins.
ASSISTENTE FISCAL: Atuar no departamen-
to fiscal com apuração de impostos federais, 
estaduais e municipais. Realizar preenchimen-
to de obrigações acessórias nos regimes de 
lucro real, lucro presumido e Simples Nacional.
Experiência na área de escrita fiscal.Ensino 
Técnico ou Ensino Superior na área contábil. 
Desejável conhecimento sistema integrado 
Microsiga. Disponibilidade para trabalhar 
segunda a sábado.
ASSISTENTE DE LOGISTICA: Controlar o 
fornecimento de materiais produtivos/ impro-
dutivos, 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; Impos-
tos; ClassificaçãoFiscal; XML; Acompanha-
mento dos Livros Fiscais; Noções de Rotina 
do Almoxarifado .
BIOMÉDICO,FARMACEUTICO OU 

BIOLOGO:Com experiência em Laboratório 
de Analises Clinicas.
CAMAREIRA: Para atuar em hotel na 
arrumação de quartos.Disponibilidade de 
horários.        
COZINHEIRA(O):Organizar e supervisionar 
serviços da cozinha no restaurante, plane-
jando cardápio e  elaborando o pré-preparo, 
o preparo e a finalização dos alimentos, 
observando métodos e padrões de qualida-
de dos alimentos. Restaurante comercial.  
Necessário experiência na função e disponi-
bilidade de horário.
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, SolidWorksConheci-
mento em Software: Auto CAD, SolidWorks 
Descrição da Função: Elaborar desenho de 
processo. 
GARÇON: Não necessita experiência, irá 
passar por treinamento.Disponibilidade de 
horários.
GERENTE DE SUPERMERCADO: Para 
atuar em rede varejista e disponibilidade 
de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE:Com experi-
ência na área da qualidade e Curso NR10.
LIDER CNC: Liderança no processo produ-
tivo. Orientar  no preenchimento dos formu-
lários do SGQ, na execução de manutenção 
corretiva e preventiva. Atua na liberação de 
peças para processos externos. Organização 
e controle de almoxarifado. Desenvolver 
novos processos. 
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança no pro-
cesso produtivo. Atua na liberação de peças 
para processos externos. Conhecimento em 
Serigrafia.
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: Residir 
em: Itu, Salto, Indaiatuba,Sorocaba. Expe-
riência em manutenção de ar condicionado 
Split, balcões, geladeiras, freezer, com 
habilitação e veiculo próprio. 
MOTORISTA: Experiência na função, sepa-
ração de pedidos e entrega de pedidos para 
os clientes e auxiliar no carregamento e des-
carregamento 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.
PINTOR: Preparar as superfícies externas 
e internas , raspando-as, amassando-as e 
cobrindo-as com uma ou várias camadas de 
tinta. Necessário disponibilidade de horário.                                                                                           
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO: 
Conhecimento metrologia básica leitura e 
interpretação de desenho, automação indus-
trial 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.
TÉCNICO ELETROTÉCNICO: Formação 
técnica completa, experiência mínima de 1 
ano na função.  Possuir curso NR10. 
V A G A S  P A R A  L A V A N D E R I A 
INDUSTRIAL:Para trabalhar como auxiliar 
de Produção no setor de Passadoria e 
Customização.
VAGAS PARA SUPERMERCADO: Op. De 
Caixa, Balconista de Frios, Repositor, Açou-
gueiro, 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 financia-
mento. R$ 350.000,00 F. 
7829-6350 c/ Marlene
Casa no Jd. Monte Verde 
com área de 125m² R$ 
310.000,00 F. 99801-4860
Casas para financiamen-
to - ótimos preços venham 
conferir F. 3016- 1355 / 
99752-2170 / 99205-4322
Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção!  Excelente valor. F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Cond. Green Village - so-
brado, 1 suíte + 2 D., armá-
rio closet, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita permuta 
F. (19) 7828-0418  / ID 
114*97307
Cond. Villagio Di Itaici - R$ 
530.000,00 com área de 
160m² F. (19)99801-4860
Imóvel residencial – 4 
aluguéis , excelente para 
investimento R$ 165.000,00 
F. 3016-1355 / 99752-2170 
/ 99205-4322
Jardim Amstalden - Su-
p e r  r e s i d ê n c i a ,  t o d a 
mob i l i ada  com 284m 
² e  AT 350m²  de terreno, 
3D., 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 com-
pletamente planej. Celmar, 
1 com TV 32” e cama casal 
box e outro com frigobar e 
sofá cama + banheiro social 
+ hall com armário.Todo o 
andar com portas e janelas 
antirruído, todos os quartos 
com varanda, aquec. so-
lar. No Térreo: Sala 2 amb. 
decorada com TV 52”, home 
theather + lavabo + coz. toda 
planej. Todeschini c/ geladei-
ra 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 i luminação +deck de 
madeira + pergolado + 
varanda com móveis de 
vime + piscina aquecida e 
iluminada + espaço gourmet 
com churrasq., 2 pias, tv 
42”, dvd, cook top, gela-
deira, mesas e cadeiras da 
Bhrama + choppeira pro-
fissional de 2 torneiras.
R$ 1.440.000,00 F.19-
997519921 /38750469 creci 
65362.
Jardim Europa - Ótima 
residência com 3 D. (1 suí-
te), garag., edícula com 
churrasq., wc e quartinho 
em terreno de 250m² R$380 
mi l   F.  19-997519921 
/38750469 creci 65362.
Jardim Pau Preto - 3 súites, 
4 vagas,2 salas AT 500 m² 
AC 300 m² - R$ 3000,00 F. 
3329-7253

Jd Eldorado - Casa térrea 
3 dormitórios sendo 1 suí-
te, 2 banheiros, 2 vagas 
AT 150 m²  R$ 2500 F. 
99295 0357
Jd. Camargo Andrade 
- 02 D., sala, coz, WC, 
lavand., garag. + 01 so-
bradinho nos fundos, tudo 
bem acabado por apenas 
R$ 250.000,00 aceita tro-
ca 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 fun-
dos. Ótimo Acabamento 
R$ 280.000,00 F. 3017-
0455 / 9762-7997 
Jd. Esplanada- 3 suítes, 
coz. planejada, 2 vagas 
cobertas R$ 650.000,00 
F. (19)99801-4860
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suítes, sala., 
lavabo, coz., AS., área 
lazer c/ churrasq. e quin-
tal, 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. ), la-
vabo, sala 02 amb., coz. 
planej., dorm. empregada, 
despensa, AS., quintal, 
churrasq., 04 vagas ga-
rag. R$ 585.000,00 F. 
3392-0333 
Jd. Laguna - (Salto-SP) 
02 D., sala, coz., WC, 
lavad., garag. para 02 
autos R$ 170.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
Jd. Monte Verde - sobra-
do 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 
(suíte), sala, coz., wc so-
cial, 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 ga-
ragem R$ 215.000,00 F. 
3834-8160 / 98323-1010
Juscelino Kubitschek-  
4 cômodos na frente e 
4 cômodos 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 cô-
m o d o  c o m  W C ,  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 
cômodos precisando pe-
quenas reformas.apenas: 
R$ 145.000,00. F. 3017-
0455/ 99762-7997

Jd. Carlos Aldrovandi - 02 
D. R$ 850,00 F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Jd. Colonial - 3 D.(sendo 1 
suíte), sala, coz, wc, lavand, 
garag. R$ 1.300,00 F.19 
99244-8398
Jd. Morumbi - casa nova 
com 03 D. sendo 01 suíte 
e garag. p/ 02 carros.R$ 
1.000,00 + IPTU F. (19) 
9-9142-3026 Allyne
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 
suíte c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sa-
cada, escritório c/ armários, 
coz. planej., 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., quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-
0333
Res. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 
03 suítes sendo 01 st. c/ 
closet, pavimento inf.: lavabo 
(todos os bhºs. c/ armário 
planej.), sala 02 amb. c/ pé 
direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, coz. e área 
de serv. c/ planej., suíte emp. 
Planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. 
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, es-
paço gourmet c/ churrasq., 
desp., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res.  Mar ia  Boni ta  – 
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.  Vi l la  Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 suí-
tes 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, 
depósito/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., pis-
cina, quintal, aquec. solar, 
ar condicionado, 04 vagas 
garag. R$ 4.700,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333

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 fun-
dos todo revestido em piso 
cerâmico R$ 190.000,00 toda 
documentada para financia-
mento. 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$700.000,00 
F. 3017-0455 / 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo no 
pavimento superior: 05 D. 
sendo 02 suítes e 01 más-
ter, sacada com frente para 
piscina c/ cascata artificial 
aquecimento a gás nos D., 
área de churrasco completa, 
garag. para 04 carros. R$ 
400.000,00. Aceita imóvel 
de menor valor, carro, estuda  
parcelamento. F. 3017-0455 / 
99762-7997.
Nair Maria - Salto SP 
- 02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas R$ 
102.000,00. Quitado. F. 
3017-0455/ 99762-7997
OPORTUNIDADE  - Jd. 
Morada do Sol , ant. Rua 
59, - CA02481 - 2 imóveis 
,terreno de 250 M², casa 1. 
02 D., sala, 02 WC, coz., 
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
Cond. fechado no Vista 
Verde - Sobrado com 03 
suítes, cozinha planejada, 
churrasq. R$ 3.500,00  F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
Cond. Fechado, Villag-
gio de Itaici - com 03 D., 
garag. p/ 03 carros. R$ 
2.500,00. F. 9-9142-3026 
c/ Allyne

Res. Villagio Di Itaici - 
CA0392 - 150 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte planejada, 
bhº. social (todos os bhºs. 
c/ armário), sala 02 amb., 
coz. planej., AS, quintal, 
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. 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 - 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. Rubens – CA0394 – 190 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
sala, bhº social, coz., AS, 03 
vagas garag. R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Apartamento - na planta 2 
e 3 D., com pequena en-
trada e parcelas a partir de 
R$ 800,00 F. 7803-8201 
/80*10598 
Apto - (oportunidade) 2 D., 
sala em L, coz., lavand. e 
uma vaga coberta 162m²- 
R$ 196.000,00 – CECAP – 
em frente à Lojas Bandei-
ra F. 3016- 1355/99752-
2170/99294-5541
Apto CDHU - 2 quartos, 
sala, coz, wc, lav, ga-
ragem. R$90.000,00 + 
parcelas. Tratar c/ Sonia. 
F: 99263-1167(CLARO) 
98390-7608(TIM) 98735-
1715(OI)
Apto Guarujá – Ense-
ada - 02 D.(01 st), sala, 
coz., lavand. , churrasq. 
na varanda, 02 vagas de 
garag.,  p iscina aquec. 
churrasq. R$ 430.000,00. 
F. 99887-7771   

Apto Pátio Andaluz (Con-
gesa) - 1º andar, venda dire-
to c/ proprietário, 2 D., 2 gar, 
var gourmet, ampla área de 
lazer completa.  R$ 340 mil. 
F. 3016-7121 / 98177-9824. 
c/ Marília ou Claudia
Apto Pátio Andaluz R$ 
420.000,00 - Aceita terre-
no ou carro 3 D. 1 suíte 2 
vagas cobert. F. 7803-8201 
/80*10598
Apto Res. Grand Ville 
(Masotti) - 2º andar, dir. 
proprietário, 2 D. + 1 su-
íte, 2 vagas gar,  ampla 
área lazer. R$ 300 mil. F. 
98177-9824 e 3016-7121  
c/  Claudia
Centro - 3 D., excelente 
negocio  F. 98833-2632
Cond. Azaleia - com 2 
D. Totalmente planejado. 
R$235.000,00. F. 7803-
8201 /80*10598
Cond. Fechado - Cond. 
Fonte di Trevi com sacadas 
nos 03 D., varanda gourmet, 
coz. planejada, 02 garag. 
cobertas, área de lazer com 
piscina, churrasq., salão de 
festas. R$ 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$270.000,00- 
Aceita financ.F. 7808-3727 
/ 89*22754
Edifício Tuiuti - 02 D.(01 
ST), sala, coz., WC e la-
vand., 01 vaga de garag. R$ 
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 so-
cial e 1 vaga de garag. 
R$200.000 ,00 .  Ace i ta 
financ. F. 99406-1174 / 
7803-3985/100*48002



21BMais Expressão

CLASSIFICADOS
Res. Fonte de Trevi – 
AP0430 – 76,87 m² - 03 
D. sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb., sacada, coz. 
planej., AS, 02 vagas garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Grand Ville – novo, 
3 D. 1 suíte, 2 vagas - 
Te.7808-3727/ 89*22754
Res. 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 con-
domínio F. (19)7803-8201 
/80*10598
Res. Nuova Cittá - AP0378 
- 65 m² - 02 D. sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 
amb. c/ varanda gourmet c/ 
churrasq., coz. c/ armário 
planej., AS, área de lazer, 
01 vaga 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

Jd. Alice - 2 D., sala, coz. 
planej, wc, lavand., garag., 
port. 24 hs..R$ 185.000,00 
(Aceita Financ)..F. 99244-
8398
Jd. Umuarama - 2 dormitó-
rios 1 vaga - R$ 190.000,00 
F. 3329 7253 
Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. coberta. 
R$ 190.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Vendo Apartamento na 
planta de alto padrão. F. (19) 
9-9142-3026 Allyne
Vl. Suíça - SO0332 - 352 
m² - 03 D. sendo 01 suíte c/ 
hidro, bhº social, lavabo, sala 
02 amb., coz., despensa, AS, 
edícula nos fundos c/ dorm. e 
bhº. emp., churrasq., quintal, 
04 vagas garag. Armário 
embutido nos dorm., bhºs., 
coz. e AS. R$ 3.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Apartamento todo mobi-
liado , 2 dormitórios - R$ 
1.550,00 F. 99295 0357
Apto - 03 D., (1 suíte) 2 
vagas R$ 1.6000 + IPTU + 
cond. F. 3816-5974
Apto - 03 D., (1 suíte) 2 
vagas R$ 1.7000 + IPTU + 
cond. F. 3816-5974

Apto em cond. no fe-
chado Villagio D’ Amore 
- com 02 D. e garag, p/ 
01 carro com área de la-
zer. R$ 1.250,00 + Cond. 
F.(19) 9-9142-3026  Allyne
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 planejados), 02 
vagas garag. R$ 1.800,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Ed. Raquel - todo mobi-
liado 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
P á t i o  A n d a L u z  R $ 
2.000,00 Tel. 7808-3727 
/ 89*22754

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 pla-
nej., 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 01 suíte (dorm. c/ 
armários), sala, sacada, 
bhº social, cozinha planej., 
AS, 02 vagas garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Villagio Di Toscana 
- AP0367 – 74 m² - 03 D. 
sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb., sacada, coz. 
c/ gabinete, AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Solar dos Girassóis - Par-
que Indaiá - com 02 D., 
R$ 800,00 F.9-9142-3026 
c/ Allyne

Aluga - Casa comercial, 
centro 7 salas , 4 banheiros 
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 re-
gião central AT 50 m² - R$ 
1.600,00 F. 3329 7253 
Aluga - Sala comercial re-
gião central com 3 salas, 
AT 90 m² - R$ 1.200,00 F. 
98372 0000
Aluga - Sala piso superior 
- cidade nova I - 85 m² - R$ 
1.500,00 F. 3329 7253 
Aluga - Salão comercial Av. 
Presidente Kennedy, 150 m² 
- R$ 6.000,00 F. 98372 0000
Aluga- Salão Amarelo - 
Rua 15 de Novembro Nº 
428. Ótima localização no 
Centro da cidade c/ 02 WC, 
lavand. depósito e escritório. 
F. 38752215
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - Excelente loca-
lização, em avenida. Salão 
amplo c/ 02 bhºs. sociais, 
cozinha ampla. R$ 4.500,00 
+ 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 esqui-
na 340mil F. 33184325
Temos galpões para loca-
ção no Distrito Industrial óti-
ma localidade.F. 3016- 1355 
/ 99752-2170 / 99294-5541

Vendo - Lanchonete, Piz-
zaria e Restaurante no Jd. 
Tropical, toda instalação, 
montada F. 9 8156-7744 / 
3329-0944 c/ Adriano
Vendo - Pizzaria no Pq. 
Ecológico, excelente clien-
tela, 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 resfria-
mento, 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 mezani-
no p/ escritório. R$ 3.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Vl. Maria Helena – SL0032 
– 450 m² - Sala ampla c/ bhº 
social e excelente localiza-
ção.R$ 6.000,00 + IPTU F. 
3392-0333

Alugo Chácara com 1450 
m² -  4 dormitórios, 3 banhei-
ros, 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 negó-
cio. F. 3016-1355/99752-
2170/99205-1322/99294-
5541/3035-1372
Chácara Terras de Itaici 
- 03 dorms (01 st), sala, co-
zinha, Wc, churrasq., poço 
semi artesiano. AT/ 1.000m² 
AC/ 180m² R$ 430.000,00 F. 
99100-2791
Chácara Vale Do Sol - 02 
D., sala, coz., wc, piscina R$ 
400.000,00 F. 99946-7771
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 D., 
sendo 01 suíte, bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., AS, bhº. externo, es-
paço gourmet c/ churrasq. e 
fogão a lenha, pisc., quintal, 
diversas vagas garag. R$ 
3.000,00 + IPTU F. 3392-
0333
Chácaras Alvorada - 02 
suites, 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 suí-
tes, sala 03 amb. c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz. 
planej., lavand., despensa, 
piscina c/churrasq. comple-
ta, casa de caseiro, quadra 
de tênis, campo de futebol, 
baias e poço artesiano AT. 
10.000m² AC/ 700m² R$ 
1.500.000,00 F.  9.9887-
7771
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos - 2 baias - 1 casa 
com 3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00 – 3875-6230 - 
CRECI 04.732
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., 
varanda, escorregador, di-
versas 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
Sítio 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 mil – Troca por 
imóveis em Indaiatuba.  F. 
3318-4326

Vende-se Chácara em 
Monte Mor, 1000m², R$ 
35.000,00. A 16 km de In-
daiatuba. 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 Indaiatuba 
de 10 alqueires R$ 106,00 o 
m²  na beira da rodovia  F. 
99118-7850 / 99672-7947  
CRECI 74092
Vendo - Chácara de 5000m² 
no Videiras R$ 550.000,00 
excelente oportunidade 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 beira da rodovia F. 
99118-7850 / 99672-7947  
CRECI 74092 

Aluga-se - Terreno comer-
cial 363m² R$ 1.100,00 + 
IPTU F. 3816-5974
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 rodo-
via R$ 25,00 metro quadra-
do. F.  99887-7771
 Comercial – Portal dos 
Ipês - Venda urgente de lote 
comercial com 359m² (12m 
de frente para a Av. João 
Ambiel )  de R$ 325mi l 
por R$ 298mil, somente 
à VISTA. F. 997519921 / 
38750469 creci 65362.
Cond. Beira da Mata - 380 
m² R$ 265.000,00. Ótima 
localização, aceita permuta 
F. (19) 7828-0418  / ID 
114*97307
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CLASSIFICADOS
Cond. Beira da Mata - área 
de 360m² R$255.000,00 
F. 99406-1174 / 7803-
3985/100*48002
Cond. Bréscia - 2 lotes com 
área de 200m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Colibris - 4 lotes com 
área de 150m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Jardins dos Impé-
rios - 10 lotes com área de 
150m² F. (19)7803-8201 
/80*10598
 Jardim das Maritacas 
-  Terrenos de 210m² a 
vista ou parcelado por lon-
go prazo.  F. 997519921 
/38750469 creci 65362.
Jardim dos Laranjais - 
9.000 m² R$ 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
Jard im Veneza  á rea 
de 150m² no valor R$ 
92.000,00 F. 7808-3727/ 
89*22754
Jd. Colibris - 150m² R$ 
110.000,00 aceita finan-
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 ima topograf ia  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

Trabalhe em casa - Ambos 
os sexos, acima de 18 anos. 
Trabalho todo feito pelo 
correio F. 3016-1339. Ligue 
para receber o material 
informativo gratuito.
Vendo - 01 fritadeira elé-
trica, 01 chapa p/ lanche 
com 3 queimadores com 
suporte R$ 400,00 os dois 
F. 98379-0583
Vendo - 01 geladeira Con-
sul usada em ótimo estado 
F. 7801-5378 / 99166-1799
Vendo - 01 Máquina com-
pleta para fabricar guarda-
napos de papel persona-
lizado / 01 maquina para 
fabricar toalhas de papel 
e bobinas de presentes 
personalizados F. (11) 9 
6604-8199
Vendo - 2 balcão expo-
sitor, 1 frio , 1 quente, c/ 
vidro trincado e precisando 
de manutenção R$ 500,00 
cada F. 98247-4690 tim
Vendo - Air Soft, marca Tó-
kio 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-no-
va 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 usa-
dos, em bom estado.F: 
3392-3595/ 9 8727-3287 c/ 
Alessandra
Vendo - Toldo de 3.50 x 
3.00, alfaceira 2.00 x 1.00, 
30 caixas para mercado F. 
99360-1768 / 99687-6325

Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lugares, 
licenciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-
8732
Gol - 2009, único dono 
(novo)completo F. 99696-
8732 /3875-2215

Nair Maria -  Salto SP 
-180m² R$90.000,00 aceita 
financiamento. F. 3017-
0455/ 99762-7997
 Portal de Itaici – terre-
nos com 425m2 por R$ 
310mil, com 406m² por R$ 
280mil e com 357m2 por R$ 
275mil .  F.997519921 / 
38750469 creci 65362
Portal do Sol  - 150m² R$ 
110.000,00 – quitado. (opor-
tunidade) F. 3017-0455/ 
99762-7997
 Residencial Viena -  Lan-
çamento loteamento fechado 
logo após o Residencial Pa-
radiso com lotes de 250m2 
ou  ma is .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. Fecha-
do - 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
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 tam-
bém 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

Faço faxina / passo rou-
pa.Tel: 3318-1952 c/ Sueli
Faço faxina residêncial ou 
escritório F. 3016-4598 / 
99930-1477
Faço serviço de pedreiro, 
pintor, gesseiro F. (11) 
97333-6530
Marido de Aluguel - fa-
zemos qualquer serviços 
e reparos e consertos em 
sua residência F. 99674-
2791 vivo / 99327-7872 
claro c/ Figueiredo
Ofereço-me para costurar 
em casa, experiencia em 
costura reta e overloque.F: 
3392-3595/ 9 8727-3287
Ofereço-me para fazer 
faxina em residências, 
fábricas F. 99257-5530 
Ofereço-me para passar 
roupa F. 98317-5168
Ofereço-me  para pas-
sar roupa, fazer faxina F. 
3318-1952 c/ Sueli
Ofereço-me para traba-
lhar aos finais de semana 
como Recepcionista, Cai-
xa, Balconista ou Auxiliar 
Geral Free-Lancer. Tenho 
25 anos, experiência nes-
tas áreas F (11) 96918-
7062 Thais “
Ofereço-me para traba-
lhar como caseira c/  re-
ferencia, trabalhei muitos 
anos de domést ica F. 
9909-7273 / 3017-4891 / 
98724-1943

Ofereço-me  para  t ra -
balhar como caseira e 
doméstica. Tenho refe-
rencias, já trabalhei em 
supermercado F. 3017-
4891 / 99309-7273
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro.F:19 9 
8713-1485/Laercio
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso e  como domés-
tica ou limpeza em es-
critórios.F: 9 9228-1544 
Lourdes
Ofereço-me  para  t ra -
balhar como cuidadora 
de idoso F. 99701-6754 
c/ Jane
Ofereço-me  para  t ra -
balhar como cuidadora 
infantil em minha casa. 
Possuo referêrencia F. 
3875-4575. 
Ofereço-me  para  t ra -
balhar como pedreiro F. 
99325-5676
Ofereço-me  para  t ra -
balhar  como pedre i ro, 
encanador, jardineiro e 
eletrecista F. 3801-6828 / 
99130-7264 / 99776-6841 
c/ Odair
Ofereço-me  para  t ra -
balhar de doméstica F. 
98403-0679 / 3016-2037 
c/ Cristiane
Ofereço-me para traba-
lhar de motorista, carro 
ou moto F. 99820-2326 / 
99315-7323 Welton
Técnica em enfermagem 
- Oferece para dar banho/
cura t ivos  em pessoas 
acamadas. F. 3318-0814/ 
99178-5031

Palio ELX – 2005 - com-
pleto F. 99696-8732 / 3875-
2215
Fiesta - 96 - azul, motor 
novo, c/ alarme R$ 5.000,00 
F. 3329-5179 / 99762-9374
Palio EDX - 98 - cinza, 
DH, VE, TE R$ 7.000,00 
F. 3329-5179 / 99762-9374
C o r o l l a  X E I  -  A n o 
2007/2008, cor prata, flex, 
cambio mecanico, com-
pleto.R$ 20.000,00 + 23 
parcelas R$ 800,00.Aceito 
Corsa 1.0 Classic, ou Cor-
sa Sedan 1.4 Premium no  
valor. F: 9 9377-6378
Gm - Zafira 2009 - câmbio 
automático, ar cond., dire-
ção 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. Tratar com Cyro 
19-997519921 /38750469.
Renault Clio - 2001- Flex, 
4 portas, para reforma R$ 
6.000,00 F. 3935-8651
Fusca - 75 - azul, motor 
1300, doc. Ok. Rua Prof. 
Oswaldo Antônio Tuon, 
686 Jd. do Valle ll F. 99703-
1602
Fusca - 70 - azul, motor 
1500, doc. Ok precisa de 
reforma Rua Prof. Oswaldo 
Antônio Tuon, 686 Jd. do 
Valle ll F. 99703-1602
Montana Sport - 1.8 - 2006 

- prata, R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-0170

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 destra-
vado com HD externo de 
1 tera ,1 controle , HD 
interno de 80 giga e 30 
jogos dentro do HD in-
terno último lançamentos 
R$ 1.100,00 F. 98247-
4690 tim
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