
Forças policiais localizam 
drogas em um prédio na CDHU

Saae inaugura sistema 
de reaproveitamento

Kika Baldasseirine 
faz show no Jaraguá

Jardim EldoradoEconomia

Menu Musical

Em uma ação conjunta da Polícia Civil, Guarda Municipal, Canil e Polícia Militar, na manhã 
de ontem, dia 6, cerca de 840 pinos de cocaína e um tijolo de maconha foram localizados nos 
prédios da CDHU, no Jardim Eldorado.

O consumo de energia bateu recorde na última quarta-feira, dia 5, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
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Fiscalização 
divide cidade

Paulistão A2 tem 
jogo amanhã

Pesquisas do Frutos 
são encerradas

Cidade tem 
unidade móvel

Time do Emprego 
tem vagas 

Oficinas culturais 
têm vagas

Setores

Ítalo Limongi

Prêmio

SebraeOportunidade Inscrições

O Saae inaugurou on-
tem, o Sistema de Coleta e 
Reaproveitamento de Água 
de Lavagem dos Filtros e 
Decantadores da Estação de 
Tratamento de Água (ETA I), 
da Vila Avaí. O novo sistema 
irá proporcionar a economia 
diária de 500 mil litros de 
água tratada. 

O estádio Ítalo Mário Li-
mongi, casa do Primavera, 
receberá neste sábado, dia 
8, um jogo do Campeonato 
Paulista de Futebol A2, a 
informação foi confirmada 
pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF), na últi-
ma quarta-feira, dia 5. Em 
campo estarão Guarani, de 
Campinas, e Marília.

Em janeiro terminaram as 
pesquisas para a 9ª Edição do 
Frutos de Indaiá, que acon-
tecerá em outubro de 2014. 
Foram três meses de muito 
trabalho. 

Para facilitar o atendimen-
to ao empresário, o Sebrae 
Móvel estará em Indaiatuba 
no período de 10 a 13 de feve-
reiro. O veículo permanecerá 
na segunda e na terça feira 
na Praça do Lago, no Jardim 
Morada do Sol e, na quarta 
e quinta-feira, na Praça D. 
Pedro II. 

O PAT está com inscrições 
abertas para pessoas que querem 
participar do Time do Emprego. 
O projeto visa orientar e preparar 
o trabalhador na busca de um 
emprego compatível com seus 
interesses, habilidades e qualifi-
cação profissional. As inscrições 
podem ser realizadas no PAT das 
8h às 16h. As vagas são limitadas. 

A Secretaria Municipal de 
Cultura ainda está com matrí-
culas abertas para as oficinas 
culturais gratuitas permanentes. 
Há opções como jazz, ballet, 
desenho, pintura, violão, coral 
e teatro, englobando crianças, 
adultos e idosos, com aulas nos 
pólos culturais da Prefeitura em 
horários pela manhã e à tarde.

Consumo de energia no país 
bate recorde, segundo a ONS

Em Indaiatuba, a região de Itaici é a que mais sofre com problemas de energia
JME

JME
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Que calor!!! Você acredita 
que vai faltar 
água em 
Indaiatuba?

PACIÊNCIA NOS NEGÓCIOS

A aposentadoria especial do deficiente

CULINARIA ALEMA

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 

Dia 10/02/2014 - Setor 11- Jardim Pedroso, Vila Brizolla, 
Jardim Marina, Jardim Paraíso, Jardim Primavera, Jardim do 
Sol , Jardim Eldorado , Jardim Flórida, Conjunto Habitacional 
Lúcio Artoni, Distrito Bartolomai, Jardim Umuarama, Vila 
Mariana, Jardim Leonor I e II, Jardim Jequitibá e Vl. Verde.
Dia 13/02/2014-Setor 12 - Parque Residencial Indaiá,Jd. Mo-
rumbi ,Colinas I e II, Jardim Europa I e II, Jardim Bela Vista  
e Jardim Cidade Jardim.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

CATA BAGULHO - Programação

Radares do dia 08 a 14/02

Editorial EnqueteArtigos

“Acredito que sim, estou 
vendo muitas reportagens 
de falta de água em várias 
cidades e rios secando, se 
não economizarmos água, 
vamos ficar sem ela”.
Hugo Torrecilha, 19, es-
tudante.

“Acredito sim, creio que se 
nada mudar dentro de algumas 
semanas estaremos tendo que 
fazer racionamento de água”.
Rodrigo Ibiapina, 23, Dese-
nhista Mecânico.

“Eu acho que vai faltar água 
sim, pois está muito calor, não 
chove há muito tempo e os 
reservatórios estão secando”.
Rodrigo Suhayb, 23, estu-
dante.

“Com a falta de chuva e as 
pessoas não economizando, 
infelizmente em breve irá 
faltar”.
Sol Garcia, 26, confeiteira.

 A lei aprovada em novembro de 2013 e já em vigor, classifica as   deficiências em grave, 
na qual a aposentadoria se dará aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se 
homem, e 20 (vinte) anos, se mulher; moderada, na qual será concedida a aposentadoria 
aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) 
anos, se mulher; e deficiência leve, caso em que a aposentadoria se dará aos 33 (trinta e 
três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher.

Ou, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, 
se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo 
de contribuição de 15 (quinze) anos ou 180 contribuições e comprovada a existência de 
deficiência durante igual período

Contudo, o fator principal para verificação do tipo de aposentadoria dependerá de 
Regulamento a ser elaborado pelo Poder Executivo, portanto, não há como aferir qual o 
tipo de deficiência pode ser considerada grave, moderada ou leve, enquanto não sobrevier 
tal regramento.

Isso leva a crer que, a depender das condições pessoais e sociais do indivíduo, o 
mesmo pode ser considerado como deficiente, ainda que sua deficiência possa não estar 

exteriorizada, o que será aferido mediante perícia médica que poderá, 
inclusive, ser questionada judicialmente.

Frise-se ainda, que não incide fator previdenciário nesse tipo de 
aposentadoria.

A culinária da Alemanha  e muito rica e variada.. A carne de porco, bovina e de aves são 
as principais variedades de  carne consumida na Alemanha, sendo a carne de porco a mais 
popular, e mais consumida.1 Em todas as regiões, a carne é muit as vezes comida em forma 
de salsicha. Mais de 1500 tipos de salsicha são produzidos na Alemanha. 

A culinária Alema não admite desperdício, Todos os alimentos precisam ser aproveitados 
e consumidos da melhor forma. Eu tenho descendencia Suica e Austriaca  e tive a minha 
educação seguindo estes mesmos padrões, onde tudo se aproveita.

Um ditado popular alemão tem o significado: "Tomo o café-da-manhã como um imperador, 
almoço como um rei e janto como um mendigo". Isso e o correto, quando alguém me pergunta 
sobre uma forma de educação nutricional eu uso esse ditado.

 O café-da-manhã é geralmente uma seleção de pães < /span>e baguetes com geléia e mel 
ou carnes frias e queijo, por vezes acompanhado de um ovo cozido. O  almoço e o jantar são 
pratos com carnes, acompanhados de legumes batatas e outros., 

Outra característica forte desta culinária são os molhos e cozidos temperados com raiz 
forte, mostarda e outros temperos típicos alemães.

Falando um pouco  dos Paes Alemaes, são uma iguaria especial,, muito nutritivos, mais 
de 300 tipos de pão são vendidos em lojas de panificação em todo o país.4, mas sabemos que 
existe mais 1200 variedades de Paes.

Agora irei falar de apenas alguns pratos , pois  ficaria horas aqui falando destas delicias,

Chucrute
Talvez a comida mais popular alemã “de nome” aqui no Brasil, o chucrute não é nada mais 

do que uma conserva de repolho fermentado. Como ocorre com receitas muito populares, há 
diversas maneiras de preparo, e muitos vezes é servido como acompanhamento de um prato 
principal, com carnes ou embutidos.

Eisbein
Com o nome em alemão, poucas pessoas sabem que o Eisbein não é nada além do Joelho 

de Porco, que pode ser servido frito ou assado. É feito com diversas especiarias, e costuma 
vir acompanhado de chucrute.Esse e um prato que consumimos muito , pelo menos aqui em 
nossa região, eu aprecio muito, minha avo preparava muito bem.

Bratkartoffeln
O tradicional cozido de batatas é feito com alguns outros ingredientes em uma frigideira, 

como cebola, bacon, toucinho, alho, sal, entre outros.Esse prato me lembra muito a minha 
infância.

Não poderia deixar de falar das tortas e bolos.Um dos bolos mais po-
pulares da Alemanha é o bolo feito de cerejas da Floresta Negra, e outros 
como o Strudel.

E quanto as bebidas tanto os vinhos quanto as cervejas são muito fa-
mosos, pela sua qualidade

Conheci muitas pessoas que saíram dos empregos que geravam-lhes um salário fixo, 
segurança,  e se aventuraram no mundo dos negócios sem conhecer os detalhes do em-
preendimento, dos ganhos variáveis, da incerteza, mas com a liberdade de suas escolhas, 
sem paciência, tolerância e  capital para esperar o desenvolvimento da empresa, sem 
conhecer  o produto, a legislação, marketing e mercado. Afoitos por resultados e por 
pensar que trabalhariam menos encerraram as atividades quando descobriram que teriam 
que trabalhar e  estar ligados 24 horas por dia. Depois  de plantada a semente do bambu 
chinês, vê-se durante quatro anos apenas o lento desabrochar de um diminuto broto. 
Não se percebe que ali está um pé de bambu. Durante quatro anos, todo o crescimento é 
subterrâneo, numa estrutura de raiz que se estende pela terra. No quinto ano, entretanto, 
de forma surpreendente, para os que não conhecem, o bambu chinês começa a crescer 
rapidamente, até atingir vinte quatro metros de altura. Para reflexão: Muitas vezes espe-
ramos resultados imediatos e nos sentimos frustrados em não atingi-los. Você trabalha, 
investe dinheiro, tempo e esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento e, às 
vezes, não se vê nada por semanas, meses ou mesmo anos. Mas quem planta colhe. Te-
mos que ter paciência. O “quinto ano” chegará, e, da mesma forma que o bambu chinês, 
muitos ficarão surpreendidos. Mas se você cortar o broto, o bambu não nascerá.Quer 

sucesso nos seus negócios, Faça o Leader Training Signa nos dias 14-15 
e 16-02-2014, inscreva-se www.signatreinamentos.com.br - 38757898

A falta de chuva e o calor intenso tem deixado 
cada vez mais crítica a situação dos reservatórios de 
água. O consumo de energia no país também bateu 
novo recorde na quarta-feira. Pelas normas de segu-
rança, o sistema elétrico brasileiro precisa trabalhar 
com sobra de energia equivalente a 5% da eletri-
cidade consumida no País. No momento, a porção 
extra estratégica está bem abaixo do recomendável. 

Especialistas apontam a onda de calor em todo 
o país e o maior consumo de ar-condicionado nas 
capitais como os principais fatores para que o pico 
de demanda de energia esteja ocorrendo no período 
da tarde

Apesar da falta de energia que afetou consumido-
res no Sul, Sudeste e Centro – Oeste na tarde de terça-
-feira, segundo o diretor-geral do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS), Hermes Chipp, a queda 
não foi provocada pelo excesso de demanda. Mas 
será??? Certamente tem gente rebolando para que 
não  tenhamos novamente os apagões....talvez, por 
coincidência, seja por ser ano de eleições e Copa....
Talvez, talvez!!!
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Consumo de energia no país bate recorde
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CERTIFICADOS DIGITAIS EDUCAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Central de Certidões é inaugurada no Polo Shopping Programa inscreve para bolsas 
em escolas particulares  

O consumo de energia bateu recorde na última quarta-feira, dia 5, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

O consumo de energia 
bateu recorde na úl-
tima quarta-feira, 

dia 5, segundo o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS). As demandas máxi-
mas instantâneas foram de 
85.708 MW (megawatts). 
Superando o recorde anterior 
obtido na segunda-feira, 
quando o consumo de 
energia no Brasil atingiu 
84.331 MW

Segundo a ONS, a causa 
desses picos é a continuidade 
das altas temperaturas e o ín-
dice de desconforto térmico 
nessas regiões na hora de 
maior insolação. Segundo o 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (INMET), no último 
sábado, dia 1º, São Paulo 
registrou 35,9 °C, a maior 
temperatura de um fevereiro 
de 1984 e a também a mais 
alta de 2014. A umidade do 
ar também foi recorde em 
São Paulo com 24%, igual 
ao registro de 1982.

Na última terça-feira, 
dia 4, vários estados das 
regiões sul, sudeste, norte e 
centro-oeste enfrentaram um 
apagão por volta das 14h. 
Alguns lugares tiveram a 
energia restabelecida depois 
de alguns minutos, mas ou-

O Polo Shopping In-
daituba oferece mais um 
serviço à cidade e região: 
uma Central de Certidões 
onde é possível realizar a 
emissão de Certificados 
Digitais. O serviço é vali-
dado pelo Serviço Público 
de Escr i turação Digi ta l 
(SPED) e permite realizar 
uma série de procedimentos 
que exigem certificações. 
Entre eles estão atos de 
empregador e empregado; 
processo judicial eletrô-
nico; processos adminis-
trat ivos para abertura e 
fechamento de empresas; 
certificação digital para 

O Educa Mais Brasil, 
programa de inclusão educa-
cional que oferece bolsas de 
estudo de 50% para escolas, 
está com inscrições abertas 
para o ano letivo de 2014.  
Em Indaiatuba as vagas são 
para Educação Infantil, En-
sino Fundamental e Ensino 
Médio.

Para concorrer a uma das 
mais de 37.600 bolsas dispo-
nibilizadas para São Paulo, 
os pais ou responsáveis pelo 
candidato devem realizar gra-
tuitamente a inscrição através 
do site www.educamais-

tros ficaram quase uma hora 
sem luz. Segundo a ONS, 
uma perturbação no Sistema 
Interligado Nacional causou 
o desligamento automático 
de agentes distribuidores 
locais.

Em reunião com o presi-
dente da Câmara de Indaiatu-

transporte de mercadorias 
e o acompanhamento de 
processos administrativos 
perante o Fisco.

Segundo o proprietário, 
Sérgio Lopes, há na região 
uma grande demanda por 
Certificados Digitais, que 
hoje exigem muito tempo 
para serem expedidos pelos 
prestadores desse serviço. 
“Nosso diferencial é a qua-
lidade e agilidade do aten-
dimento. O cliente pode 
agendar um horário caso 
prefira, mas podemos rea-
lizar o pronto atendimento 
e expedir  o Cert if icado 
Digital em quinze minutos. 

brasil.com.br, onde estão 
listados os colégios e ciclos 
disponíveis. “O principal cri-
tério de seleção para o ensino 
básico é não ter condições de 
arcar com 100% das mensali-
dades da instituição”, explica 
Andréia Torres, diretora de 
Expansão e Relacionamento 
do Educa Mais Brasil.

Mais informações sobre o 
programa estão disponíveis 
no site www.educamaisbra-
sil.com.br e através da central 
de atendimento nos telefones 
0800 724 7202/ 0800 724 
7775. 

ba, Luiz Alberto ‘Cebolinha´ 
Pereira, na última segunda-
-feira, dia 3, o gerente de 
Negócios da CPFL Energia, 
Rogério Klinke G. Moura, 
afirmou que os problemas 
enfrentados pela população 
de Indaiatuba com quedas 
de energia elétrica não acon-

A pessoa já sai daqui com 
o documento e pode ter a 
conveniência de efetuar o 
pagamento com o cartão de 
débito ou crédito”, explica. 
Outro serviço que a Central 
de Certidões oferece é o 
atendimento a domicílio 
ou nas empresas, mediante 
agendamento.

Para a gerente do Polo 
Shopping Indaiatuba, An-
drea Fernandes, a Central 
de Certidões agiliza pro-
cessos imprescindíveis no 
dia a dia das empresas, pro-
fissionais liberais e, tam-
bém, para pessoas físicas. 
“É mais uma comodidade 

tecem pela falta de energia, 
mas pelos danos causados à 
rede pelos constantes tem-
porais que atingem a região.

O gerente atendeu a um 
ofício enviado à empresa 
face às constantes recla-
mações da população com 
as constantes interrupções 

de energia elétrica no Mu-
nicípio. Questionado pelo 
presidente sobre como solu-
cionar os problemas, Rogé-
rio afirmou que a CPFL está 
realizando uma varredura 
nas linhas de transmissão de 
energia, visando solucionar 
o problema.

Ainda segundo ele, três 
equipes estão pelas ruas de 
Indaiatuba fazendo a poda de 
árvores para evitar proble-
mas com a queda de galhos 
e até de árvores inteiras. 
Rogério também afirmou ter 
consciência de que a região 
que mais vem sofrendo com 
os problemas de interrupção 
de energia é o bairro Itaici e 
se comprometeu a dar uma 
atenção maior à região.

NOVA SUBESTAÇÃO
A CPFL deu início à 

construção da terceira su-
bestação de energia da ci-
dade, com um investimento 
de mais de R$ 11 milhões. 
Essa subestação, segundo 
Rogério, continuará fazen-
do com que Indaiatuba não 
tenha problemas com a falta 
de energia elétrica no fu-
turo; seja nas residências, 
no comércio ou no Parque 
Industrial.

PREVISÃO
Segundo o Instituto Na-

cional de Meteorologia (IN-
MET), a previsão entre hoje, 
dia 7, e segunda-feira, dia 
10, é que o tempo permane-
cerá seco, quente e abafado, 
com fraca possibilidade de 
chuvas fracas a tarde em 
pontos isolados no leste do 
Estado.

que oferecemos aos nos-
sos clientes. Consolidando 
nossa oferta de serviços, 
tornamos o Polo Shopping 
ainda mais completo. So-
mos um espaço único na 
cidade, onde os clientes 
conseguem resolver com 
agilidade e segurança vá-
rias necessidades do dia a 
dia”, conclui.

A Central de Certidões 
funcionará de segunda à 
sexta-feira, das 8h30 às 
1 8 h ,  s e g u i n d o  o  h o r á -
rio do Sistema ligado ao 
SPED. Para outras infor-
mações, o telefone é (19) 
3936-3176.
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Economia - Saae inaugura sistema de 
reaproveitamento de água
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Estado de atenção

Presidente da Câmara propõe 
campanha para estimular uso 

consciente da água

Fiscalização divide cidade em setores

GIULIANO MIRANDA / DCS-SAAE

O Saae (Serviço Au-
tônomo de Água e 
Esgotos) inaugurou 

ontem, quinta-feira, dia 6, 
o Sistema de Coleta e Re-
aproveitamento de Água 
de Lavagem dos Filtros e 
Decantadores da Estação de 
Tratamento de Água (ETA 
I), da Vila Avaí. O novo 
sistema irá proporcionar a 
economia diária de 500 mil 
litros de água tratada (500 
caixa d´água de mil litros), 
hoje utilizados na limpeza do 
lodo que se acumula nesses 
equipamentos, descartados 
nas galerias pluviais.

A inauguração acontece 
em meio ao recorde no consu-
mo de energia elétrica no país 
(leia na página 3). Segundo 
o Saae, Indaiatuba teve o 
janeiro mais seco em 26 anos.

O Sistema que está sendo 
inaugurado é composto por 
tanque de equalização e de-
cantação, com 15 metros de 
profundidade, por 10 metros 
de diâmetro, e por uma es-

“Água: Economizar é 
fácil. Ficar sem é difícil.” 
Com a onda de calor  e 
seca que atingiu o Brasil, 
várias cidades já estão se 
mobilizando para evitar 
a seca e, claro, o desper-
dício de água. Com essa 
preocupação, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Indaiatuba, o vereador Luiz 
Alberto ́ Cebolinha´ Pereira 
(PMDB) está sugerindo uma 
campanha de incentivo ao 
uso consciente da água e 
propondo que a população 
diminua o consumo. Em 
contrapartida, a população 
teria um desconto equiva-
lente a diminuição, com-
provada através da medição 
constante na conta emitida 
pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae).

Para formatar essa ideia, 
Cebolinha enviou dois ofí-
cios: um para o prefeito 

Visando otimizar o tra-
balho, o departamento de 
Fiscalização está dividindo 
o município em setores para 
verificação do cumprimento 
das Leis que tratam de cons-
trução de muros, calçadas e 
limpezas de terrenos. “Te-
mos recebido diversas recla-
mações de desnível, buracos 
e obstrução de calçadas e 
para fazer um pente fino es-
tamos setorizando a cidade 
para facilitar o serviço dos 
nossos fiscais”, comenta o 
diretor de Fiscalização, José 
Carlos de Mello.

O trabalho teve início 
na região central. “Toda a 
cidade será verificada é por 
isso elaboramos setores para 
a execução do pente fino e 
quem não cumprir as espe-
cificações da Lei será mul-
tado”, informa José Carlos.

CALÇADA
Em relação as calçadas 

ou passeios públicos, os 
proprietários devem cons-
truí-los quando houver pa-
vimentação, guias e sarjetas 
nas vias e logradouros pú-

tação elevatória de descarte 
de lodo, com 10 metros de 
profundidade, por 3 metros 
de diâmetro. 

O valor do investimento é 
R$ 2 milhões, a maior parte 
(R$ 1,4 milhões), a fundo 
perdido (sem necessidade de 
reembolso), provenientes dos 
recursos da Cobrança Fede-
ral, arrecadada pelos Comitês 
das Bacias Hidrográficas dos 
Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (CBH-PCJ), repas-
sados pelo Caixa Econômica 
Federal (CEF). O restante 
(R$ 600 mil) é contrapartida 
do Saae. 

A obra atende exigências 
da Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São Pau-
lo) e da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente, para que 
as ETAs deixem de lançar 
água de lavagem e o lodo 
proveniente dessa operação 
nos cursos d’água. 

Diariamente são utiliza-
dos 400 mil litros de água 
tratada para a limpeza dos 
quatro filtros da ETA I e, 
mensalmente, 2.600 litros 
para a lavagem dos decan-

Reinaldo Nogueira e outro 
para o Superintendente do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos (SAAE), Nilson 
Alcides Gaspar.

No ofício, o presidente 
da Câmara sugere que seja 
disponibilizado um descon-
to de 20% para todas as resi-
dências e estabelecimentos 
que economizarem 20% 
no consumo; tendo como 
parâmetro o último gasto, 
comprovado na fatura da 
tarifa.

A ação é motivada pela 
escassez da água em todo 
o Estado, que está passan-
do por uma onda de calor 
jamais vista na região nos 
últ imos anos.  Com essa 
iniciativa, o presidente da 
Câmara pretende estimular 
a população para a adoção 
de atitudes responsáveis, 
como consertar vazamentos, 
evitar banhos longos, checar 

blicos, além de mantê-los 
em perfeito estado de con-
servação. As mesmas devem 
ser feitas seguindo a ABNT/
NBR 9.050. Quem não esti-
ver atendendo a regulamen-
tação pode ser multado em 
1,601 Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo (Ufesp) 
por metro linear, que em 
2014 representa R$ 32,24. 
Se em 30 dias não for provi-
denciado os reparos haverá 
multa de dobro.

MURO
Todos os terrenos não 

edificados, situados dentro 
de área urbana ou expansão 
urbana, com frente para as 
vias e logradouros públicos, 
dotados de pavimentação e 
guias e sarjetas, cuja quadra 
contiver 80% dos lotes edi-
ficados ou murados, serão 
obrigatoriamente fechados 
nos respectivos alinhamen-
tos com muros de alvena-
ria,  pré moldados, telas 
ou alambrados, com altura 
mínima de 1,50 metros. A 
multa pelo não cumprimenta 
da legislação é a mesma da 

tadores, resultando em uma 
média de 500 mil litros des-
perdiçados por dia.

Campanha de economia 
de água

O Saae está fazendo uma 
campanha de conscientiza-
ção para que os moradores 
economizem água evitando 
maiores desperdícios como 
a lavagem de carros, calçadas 
e deixar as torneiras abertas. 

as torneiras para que não 
fiquem pingando e varrer a 
calçada em vez de lavá-la. 
Procedimentos como esses 
podem evitar a falta d’água 
em muitos bairros nos pró-
ximos meses.

“É importante relem-
brar que a questão da falta 
d´água precisa ser vista de 
forma mais abrangente e 
que essa medida seria uma 
questão emergencial.  O 
enfrentamento da questão 
depende de ações do poder 
público, mas também da 
corresponsabilidade do ci-
dadão com o uso racional da 
água. Trata-se, portanto, da 
mudança urgente do padrão 
de consumo e, claro, inse-
rir hábitos de economia de 
água no dia a dia de todos 
nós”, explica o presidente 
da Câmara. Os Ofícios fo-
ram encaminhados no dia 4 
de fevereiro.

falta de calçada, ou seja, 
1,601 Ufesp por metro li-
near.

TERRENO
Os proprietários ou le-

gítimos possuidores a qual-
quer título, de imóveis edi-
ficados ou não, situados na 
zona urbana são obrigados a 
mantê-los roçados e limpos, 
em perfeito estado de higie-
ne e em adequada condição 
sanitária.

Com o não cumprimento 
da Lei o município fará a 
notificação, inclusive por 
meio de edital na Imprensa 
Oficial do Município, dando 
15 dias para as providên-
cias. Decorrido o prazo e 
não cumprido a notificação, 
a multa é de 0,075 Ufesp por 
metro quadrado, ou seja, R$ 
1,51. Os valores, decorridos 
todos os prazos de recurso, 
serão inscritos em dívida 
ativa, caso não haja o pa-
gamento, haverá o protesto 
imediato, impossibilitando 
os infratores de realizarem 
operações de crédito até o 
pagamento da multa.

A Defesa Civil de Indaia-
tuba determinou Estado de 
Observação na última se-
gunda-feira, dia 3, devido ao 
baixo volume pluviométrico 
aliado às altas temperaturas e 
o índice ultravioleta extremo 
registrado em janeiro. A tem-
peratura na cidade nos sete 
dias anteriores, ainda segundo 
a Defesa Civil, teve máximas 
superiores a 33 graus.

A recomendação é que as 
pessoas não façam atividades 
físicas no período das 10h às 
17h e que tomem água para 

hidratação para evitando 
problemas de saúde, segundo 
o inspetor chefe da Guarda 
Municipal e coordenador da 
Defesa Civil, João Carlos 
Boldrin.

Para aliviar a irritação 
das vias aéreas e dos olhos, 
eles podem ser lavados com 
soro fisiológico, segundo a 
Secretaria de Estado da Saú-
de. A pele também requer 
atenção. Banho com água 
quente provoca ressecamen-
to. A recomendação é o uso 
de hidratante.

Os reservatórios estão cerca 
de 60% mais baixos em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado e no momento 
não haverá falta de água ou 
racionamento, segundo o 
assessor Sérgio Squilanti. "Se 
não chover nos próximos 10 
dias a situação será revista e 
pode haver uma campanha 
de racionamento", adianta o 
assessor. 

O novo sistema irá proporcionar a economia diária de 500 mil litros de 
água tratada
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Indaiatuba recebe unidade móvel do 
Sebrae na próxima semana

Semáforo completa 
mudanças no acesso à Prefeitura

Posto do Trabalhador divulga vagas 

DIVULGAÇÃO

Para facilitar o atendi-
mento ao empresário, 
o Sebrae Móvel estará 

em Indaiatuba no período de 
10 a 13 de fevereiro. O veí-
culo permanecerá na segunda 
e na terça feira na Praça do 
Lago, no Jardim Morada do 
Sol e, na quarta e quinta-feira, 
será deslocado para o centro, 
na Praça D. Pedro II. A ini-
ciativa conta com a parceria 
do Posto de Atendimento ao 
Empreendedor de Indaiatuba 
(PAE) do Sebrae-SP e a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
da Prefeitura de Indaiatuba.

O Sebrae Móvel possui 
estrutura de escritório, com 
mesas de atendimento, com-
putador, internet sem fio e 
todo o material de apoio para 
levar informações a empresá-
rios e futuros empreendedo-
res. O atendimento é feito por 
agentes do Sebrae-SP e visa 
facilitar o acesso do empresá-
rio e das pessoas que querem 
abrir seu próprio negócio.

Durante a permanência em 

Indaiatuba, qualquer pessoas 
interessada em abrir uma em-
presa, empresários que que-
rem formalizar o seu negócio, 
e empresários já formalizados 
que buscam a melhoria dos 
seus negócios terão atendi-
mento gratuito e acesso aos 
produtos, serviços e ferramen-
tas do Sebrae-SP para micro e 
pequenas empresas.

O atendimento, tanto na Pra-
ça do Lago como na Praça D. Pe-
dro II será das 10h às 16h. Além 
do Sebrae Móvel, os empresários 
poderão obter acesso aos servi-
ços do Sebrae-SP no Posto de 
Atendimento ao Empreendedor 
(PAE) de Indaiatuba, localizado 
no Paço Municipal.

 
Sebrae Móvel - Indaiatuba
Data: 10 a 13/02 (segunda à 
quinta-feira), das 10h às 16h
Local: Praça do Lago (dias 10 
e 11) e Praça D. Pedro II (dias 
12 e 13)
Informações: Posto de Aten-
dimento ao Empreendedor 
(PAE) F. (19) 3834-9272 / 
3834-9276 e Escritório Regio-
nal do Sebrae-SP em Campi-
nas F. (19) 3243-0277Veículo de atendimento ao empresário estará no município entre os dias 10 e 13 de fevereiro

A Secretaria Municipal de 
Obras e Vias Públicas trabalha 
na instalação de um semáforo 
com dupla função na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé (Marginal Direita), 
na confluência com a rua 
Pedro Donda, antes da saída 
da Prefeitura. O equipamento 
funcionará como semáforo 
de pedestres na maior parte 
do dia, mas no final da tarde, 
por volta das 17h, será pro-
gramado para funcionar como 
um semáforo comum com o 
objetivo de ordenar a saída de 
veículos dos estacionamentos 
do Paço Municipal.  

A novidade completa as 
mudanças realizadas no iní-
cio de janeiro com a inversão 
da direção do trânsito na 
entrada e saída do estacio-
namento da Prefeitura. Há 
um mês o acesso ao estacio-
namento passou a ser feito 
pela via aberta na altura da 
estação de Ecobike da Pre-
feitura, a poucos metros da 
via que era utilizada para a 
saída do Paço. A saída dos 
veículos ficou na via que era 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento divulgou na 
quinta-feira, dia 6, as vagas 
de emprego disponíveis em 
Indaiatuba por meio do pro-
grama Mais Emprego.

Os interessados em con-
correr a alguma das vagas, 
devem fazer o cadastro pes-
soalmente no PAT, localizado 
na rua Jacob Lyra, 344, no 
Parque das Nações. Os docu-
mentos necessários são RG, 
CPF, Carteira Profissional e 
Cartão Cidadão. O cadastro 
também pode ser feito pelo 
site do programa Mais Em-
prego [maisemprego.mte.
gov.br].

O PAT é uma parceria 
com o Governo do Estado de 
São Paulo coordenado pela 
SERT que faz intermediação 
entre empresas que precisam 
de mão de obra e profissio-
nais que procuram emprego. 
Além disso, o Posto presta 
serviços de inscrição para o 
seguro-desemprego, emissão 
da carteira de trabalho, inscri-
ção para o Programa Estadual 
de Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa de 

utilizada anteriormente como 
entrada, mas os veículos que 
estiverem no estacionamento 
ainda podem utilizar a antiga 
saída para acessar a Marginal 
Direita. 

A instalação do novo se-
máforo foi concluída ainda na 

Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Padef). Todos os serviços 
são gratuitos.

VAGAS – Açou-
gueiro, Ajudante de 
motorista, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de lim-
peza, Camareira de hotel, 
Chapeiro, Cozinheiro, En-
canador, Forneiro de vidro, 
Instrutor de informática, Me-
cânico de automóvel, Men-
sageiro, Oficial de serviços 
gerais, Operador de caixa, 
Operador de supermercados, 
Porteiro e Soldador

 

segunda-feira, dia 3. Com as 
mudanças, o Departamento 
de Trânsito da Secretaria de 
Obras também estuda um 
novo ponto para o desloca-
mento do radar fixo que fica 
na Marginal Direita do Par-
que, em frente ao Paço.

Polo Shopping realiza 
liquidação de verão

DESCONTOS

Iniciou ontem, dia 6, mais 
uma edição da LiquiPolo, a 
já tradicional liquidação das 
lojas do Shopping, que vai 
até o dia 9. “A iniciativa visa 
atrair os clientes com promo-
ções realmente interessantes e 
esgotar as coleções de verão 

para a chegada das linhas de 
inverno”, comenta a gerente 
de marketing do Shopping, 
Andrea Fernandes. Durante 
os quatro dias de ofertas, os 
clientes poderão encontrar 
descontos de 30 a 70% nas 
lojas participantes.

ELIANDRO FIGUEIRA  SCS/PMI

Mais Expressão
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Avenida Francisco de Paula Leite ganha ciclovia

Metas criadas pelo Governo 
beneficiam policiais

CREATIVE COMMONS

No último dia 20, se-
gunda-feira, o gover-
nador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin (PSDB), 
anunciou novas metas que 
poderão gerar um bônus anual 
de até R$ 8 mil, pagos gradati-
vamente por trimestre. O sis-
tema de metas desenvolvido 
para as polícias de São Paulo 
tem como uma de suas pre-
missas o trabalho integrado. 

Polícias Militar, Civil e 
Científica terão metas com-
partilhadas e precisarão atuar 
em conjunto para alcançá-las. 
O modelo de meritocracia 
adotado pelo Governo prevê 
bonificações aos policiais 
que mais contribuírem para a 
redução de indicadores estra-
tégicos de criminalidade.

São considerados como 
indicadores estratégicos: (1) 
o número de Vítimas de Le-
talidade Violenta (VLV), que 
inclui homicídios dolosos e 
latrocínios; (2) o número de 
Roubos; e (3) o número de 
Roubos e Furtos de Veículos.

A finalidade é que os rou-

Na última sexta-feira, dia 
31, a Secretaria de Obras e 
Vias Públicas em parceria com 
a Secretaria de Urbanismo e 
do Meio Ambiente iniciou a 
remodelação do canteiro cen-
tral da Avenida Francisco de 
Paula Leite, para a construção 
de uma ciclovia. O intuito da 
remodelação é oferecer mais 

bos entre janeiro e março 
não passem de 57.384 ocor-
rências, mesmo índice do 
primeiro trimestre de 2013. 
Segundo Alckmin, se todas as 
metas forem cumpridas, serão 

O secretário de Urbanismo, 
José Carlos Selone, explicou 
que a ciclovia da Paula Leite 
seguirá da estação de Ecobike 
até a Avenida Ário Barnabé, 
totalizando cerca de 1,8 quilô-
metros. E em frente ao Posto, 
no semáforo, haverá uma faixa 
de segurança para os ciclistas. 
“Espero que esta ciclovia ajude 
as pessoas a conseguirem an-
dar de bicicleta com segurança, 
pois passo por lá de vez em 
quando, e é difícil de andar 
na avenida, pois os motoristas 
passam correndo, muitas vezes 
próximos da calçada. Quase 
todas as vezes que passei por 
lá de bicicleta precisei subir na 
calçada por causa dos ônibus 
que passavam perto demais”, 
conclui o estudante, Leonardo 
Bernardes Ferrarezzi. 

ECOBIKE
A cidade conta com três 

estações de Ecobike em fun-
cionamento, sendo duas no 
Parque Ecológico, uma em 
frente à Prefeitura, outra em 
frente à sede da Guarda Mu-

investidos R$ 700 milhões em 
bonificação.

O valor do bônus será 
condicionado à redução des-
tes indicadores e pode variar 
de acordo com o resultado 

nicipal e a terceira na praça D. 
Pedro II.

Com a nova ciclovia será 
possível iniciar as atividades 
na quarta estação, a da Praça 
do Cato, onde o volume de 
ciclistas também é grande. “A 
aceitação do projeto por parte 
da população tem sido muito 
boa e estamos estudando ex-
pandir o serviço para outras 
regiões da cidade”, completa 
Selone.

O Projeto da Ecobike é ad-
ministrado pela Secretaria de 
obras e Urbanismo e do Meio 
Ambiente, realizando mais de 
30 mil empréstimos e conta 
com um cadastro de mais de 11 
mil usuários. Disponibilizando 
gratuitamente 200 bicicletas 
ecológicas que são fabricadas 
com garrafas PET e conta com 
10 bicicletas equipadas com 
cadeirinha.

HORÁRIO 
O projeto funcionará duas 

horas a mais durante o horá-
rio de verão. As estações da 
Prefeitura e a sede da Guarda 

geral do Estado, da região e 
da área. O valor padrão será 
de R$ 2.000 por policial das 
áreas que atingirem todas as 
metas no trimestre, desde que 
o Estado também as atinja. 

Municipal ficarão abertas das 
8h às 12h e das 13h às 19h 
de segunda à sexta-feira. Aos 
sábados, domingos e feriados 
o horário permanece o mesmo, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Os usuários da Ecobike 
devem ser pessoas maiores de 
18 anos ou menores acompa-
nhados por um responsável 
maior de idade.

Para utilizar as bicicletas 
os interessados podem fazer o 
cadastro pelo link disponível 
no site da Prefeitura – www.
indaiatuba.sp.gov.br – ou di-
retamente nas estações, onde 
também deve ser validado o 
cadastro mediante apresen-
tação de CPF, comprovante 
de endereço atualizado e um 
documento com foto. Cada 
CPF dá direito a retirada de 
outras duas bicicletas extras 
para menores. O tempo permi-
tido para uso é de quatro horas 
contínuas, que pode ser reno-
vado, e as bicicletas podem ser 
devolvidas em qualquer uma 
das estações.

Um valor adicional, de até 
R$ 3.000, será pago a cada 
trimestre as cinco áreas com 
os melhores desempenhos no 
período.

O bônus ainda poderá ser 

distribuído, mas em valores 
menores, caso apenas dois dos 
três indicadores estratégicos 
tenham sofrido a redução 
proposta. Nestes casos, o 
pagamento irá variar de R$ 
250 a R$ 1.500, dependendo 
de quanto a área e o Estado 
ficarem distantes de atingir a 
redução proposta.

Além do desempenho nos 
três indicadores estratégicos, 
outros dois fatores podem 
interferir no valor final do 
bônus: o aumento no número 
de vítimas de latrocínios e 
o de mortes por intervenção 
policial.

Considerando que o nú-
mero de latrocínios no Estado 
é bem inferior ao volume de 
homicídios, é possível que a 
meta de redução do indicador 
de vítimas de mortes violentas 
seja alcançada mesmo haven-
do um aumento nas vítimas de 
latrocínios. Para gerar um in-
centivo específico na redução 
desse tipo de crime, o bônus 
sofrerá desconto de 10% caso 
aumente o número de vítimas 
de latrocínios, mesmo que o 
indicador de vítimas de mor-
tes violentas esteja dentro da 
meta.

segurança aos ciclistas que 
transitam pelo local. “Acredito 
que com essa nova construção 
o problema dos ciclistas será 
resolvido. Depois que fizeram 
as novas faixas para veículos 
próximos ao SESI, o ciclista 
ficou sem espaço para andar. 
A opção é andar entre os 
veículos, que é perigoso, ou 

na calçada”, Renato Nazaro - 
Locutor Comercial.

O trecho da ciclovia servirá 
para usuários da nova estação 
de Ecobike da Praça Renato 
Villanova, popularmente co-
nhecida como Praça do Cato. 
A previsão é de que os traba-
lhos sejam concluídos em três 
semanas.  

ELIAN
D

R
O

 FIG
UEIR

A  SCS/PM
I

Obras da ciclovia na Avenida Francisco de Paula Leite estão quase concluídas

As metas e bônus já são válidos por todo Estado de São Paulo



07AMais Expressão

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Jacitara recebe duas 
máquinas da John Deere
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JME

EM ORDEM

Sejam todos 
bem-vindos!!!

Acessa SP é normalizado

A Jacitara recebeu na 
última terça-feira, 
dia 4, os dois pri-

meiros equipamentos da 
John Deere através da Mega 
Máquinas, para usar nas 
obras em andamento na 
cidade. São duas retroes-
cavadeiras no modelo 310 
k, automática e com cabine 

equipada com ar condicio-
nado.

Estivem presentes na 
solenidade o diretor pre-
sidente da Jacitara, Josué 
Eraldo da Silva, o diretor 
da Mega Máquinas, Cláu-
dio Esteves, a gerente de 
marketing da Mega, Milene 
Traldi, o gerente divisional 
da John Deere, Thiago Ci-
bin, o diretor de engenharia 
da Jacitara, Santoro Mironi 

e membros da imprensa.
O diretor presidente da 

Jacitara, Josué Eraldo, fa-
lou sobre a aquisição. “A 
Jacitara tem 70 projetos, 
em 15 cidades. São 14 pro-
jetos em obras, então de-
manda muito maquinário. 
A John Deere tem 177 anos 
e não é difícil confiar nessa 
grande marca. A decisão 
de comprar foi racional”, 
disse.

PARQUE MALL
O Parque Mall será o novo 

Centro de Conveniência e Servi-
ços (CCS) de Indaiatuba. Reunirá 
de um complexo mix de lojas e 
serviços, oferecendo praticidade 
e conveniência aos consumido-
res. Fará parte de um complexo 
multiuso que reúne o condomínio 
empresarial Office Premium e o 
condomínio residencial Premium 
Residence, além de um hotel na 
segunda fase. 

O Colégio Meta inicia 2014 a “todo vapor”, com mais 
de 950 alunos! Este, será um ano de muitas mudanças... um 
ano de transformação.

E para que tudo ocorra dentro do esperado é necessário 
planejar... analisar, prever, decidir e, acima de tudo, estudar. 
Para tanto, o corpo docente, juntamente com a equipe gestora 
do Colégio, participou de uma semana de planejamento e 
de capacitações recheada de novos conhecimentos. Foram 
diversos cursos, palestras e aulas práticas. 

Os professores participaram da implantação do novo 
Sistema de Ensino adotado pelo Colégio, Sistema Ético e 
também da Metodologia Lego Education. Ambos somarão, 
de forma qualitativa, o processo de aquisição de conheci-
mento dos alunos. 

Outro momento extremamente importante foi a presença 
da Assessora Pedagógica do Sistema Ético, Roseli de Sou-
za, que ministrou um curso de formação continuada sobre 
Competências, Habilidades e Técnicas de Elaboração de 
Avaliação. 

Pode-se dizer que, foi uma semana desafiadora, repleta 
de descobertas e aprendizados, onde os professores foram 
preparados e, mais do que isso, capacitados para enfrentarem 
todos os desafios que encontrarem pela frente.

Um dos grandes diferenciais do Colégio Meta é a parceria 
entre escola e família. Sendo assim, foram realizadas reu-
niões com os pais, em que, puderam conhecer todo o corpo 
docente e também os procedimentos para o ano letivo.

Pronto! Chegou o momento de receber os alunos. Diver-
sas atividades foram preparadas para que eles se sentissem 
acolhidos. 

Na Unidade II do Colégio Meta, as aulas de todos os 
segmentos iniciaram no dia 27/01. E na Unidade I, as aulas 
de cada segmento iniciaram em dias diferentes: a Educação 
Infantil no dia 27/01, o Ensino Fundamental I no dia 28/01 
e o Ensino Fundamental II e Ensino Médio no dia 29/01.

Para a Educação Infantil e Fundamental I, as professoras 
prepararam dinâmicas de grupo que facilitaram a integração 
de todos. Já, os alunos do Ensino Fundamental II e Médio, 
participaram de uma aula inaugural com a Psicóloga Carla 
Borges, que abordou temas que os auxiliará nesse momento 
de transição e entrada no mercado de trabalho. Todo este 
trabalho, foi realizado tanto na Unidade I, quanto na Unidade 
II do Colégio Meta.

Para conhecer mais sobre as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Colégio, acesse o portal www.colegio-
meta.com ou venham nos visitar. A Unidade I está situada na 
rua Hermínio Steffen, nº 96, Jardim Regina e a Unidade II, 
na Av. Cel. Antônio Estanislau do Amaral, nº 1541, Itaici.

O Programa Acessa SP 
teve o sistema normalizado 
na última segunda-feira, dia 
3, segundo o Departamento 
de Informática da Prefeitu-
ra. O programa enfrentava 
problemas desde o final do 
ano passado e a Companhia 
de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo 
(Prodesp), que é a respon-
sável pela manutenção do 
sistema, foi acionada, mas 
respondeu apenas na sema-
na passada.

O PROGRAMA
O Acessa SP é um pro-

grama de inclusão digital do 
Governo do Estado de São 
Paulo, coordenado pela Se-
cretaria de Gestão Pública, 
e tem como objetivo ofe-
recer à população, acesso 
para as novas tecnologias da 
informação e comunicação. 
Com 14 anos de existência, 
o programa tem mais de 73 
milhões de atendimentos 
gratuitos e cerca de 2,8 
milhões de usuários cadas-
trados. São 752 postos em 
funcionamentos e 174 em 
implantação,  com 1.100 
monitores em 623 municí-
pios. 

POSTO EM INDAIATUBA
O posto do Acessa SP 

em Indaiatuba fica na Praça 
Dom Pedro II, no Centro, e 
foi inaugurado em novembro 
de 2010. Na ocasião, foi mon-
tada uma sala de informática 
com dez computadores com 
acesso à internet em que a 
população pode usar gratuita-
mente, no período das 8h30 às 
16h30. Duas monitoras ficam 
no local para prestar assesso-
ria aos usuários.

Os interessados em utilizar 
o projeto devem realizar o ca-
dastro com o RG, no horário 
de funcionamento. Os pais das 

crianças de até 11 anos devem 
assinar um termo de adesão e 
acompanhar os filhos durante 
o tempo de acesso. Na faixa 
etária de 12 a 16 anos, os pais 
deverão assinar um termo de 
adesão, mas não precisam per-
manecer no local com o filho.

Além destas normas é 
proibido acessar sites que 
contenham pornografia, pe-
dofilia, racismo, violência e 
jogos de azar. É permitido 
cada usuário usar mais de 
uma vez por dia e a impressão 
será permitida somente para 
serviços de utilidade pública 
e currículos.
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ELIANDRO FIGUEIRA 

O aeroporto de Viraco-
pos, em Campinas, 
foi eleito o melhor do 

país na pesquisa Indicadores 
de Desempenho Operacional 
em aeroportos da Secretaria 
de Aviação Civil (SAC), 
divulgada na última quarta-
-feira, dia 5. O pior entre os 15 
concorrentes foi o aeroporto 
de Cumbica, em Guarulhos. 

Com nota média de 4,2, 
Viracopos liderou o ranking 
em cinco quesitos. O terminal 
de Campinas foi o melhor 
avaliado em estacionamen-
tos, tempo de fila do check-
-in, limpeza de banheiros, 
velocidade de devolução e in-
tegridade de bagagens. Com 
nota média de 3,31, Cumbica 
teve o pior desempenho em 
14 dos 41 quesitos avaliados, 
incluindo tempo de fila do 
check-in, limpeza e preço do 
estacionamento. 

A pesquisa ouviu 18.213 
entrevistados entre outu-
bro e dezembro de 2013. A 
margem de erro é de cinco 
pontos. O levantamento é 
realizado a cada três meses.

RANKING
O líder Viracopos, com 

nota média de 4,12, é seguido 
pelo aeroporto de Curitiba, 
com 4.07. Em terceiro, vem 

o de Natal (4,06), seguido por 
Congonhas, em São Paulo 
(4), o do Recife (3,97), o de 
Confins, em Minas Gerais, 
(3,96) e o Galeão, no Rio de 
Janeiro (3,92). 

Em ordem de desempenho, 
aparecem ainda o de Fortaleza 
(3,88), o Santos Dumont, no 
Rio (3,83), o de Salvador 
(3,79), de Porto Alegre (3,74), 
de Manaus (3,59), de Brasília 
(3,55) e de Cuiabá (3,43), 

além de Guarulhos.

EXPANSÃO
A estrutura do novo termi-

nal de passageiros do Aero-
porto Internacional de Vira-
copos foi "apresentada" pela 
primeira vez em uma visita 
pública na tarde de terça-
-feira, dia 4. A data estipula-
da para inauguração é 11 de 
maio e na primeira quinzena 
de janeiro os trabalhos che-

garam a 80% de conclusão. 
As obras do novo terminal 

de Viracopos começaram em 
31 de agosto de 2012, um 
dia após a Companhia de 
Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb), ligada 
ao governo do estado, emitir 
a última licença necessária 
para o início da ampliação.

NOVO TERMINAL
Inicialmente, a nova es-

trutura de Viracopos poderá 
comportar até 14 milhões de 
passageiros e terá 28 pontes 
de embarque, estacionamento 
com 4 mil novas vagas para 
veículo e 35 novas vagas para 
aeronaves. A iniciativa pri-
vada prevê investimento de 
R$ 2,06 bilhões entre agosto 
de 2012 e maio de 2014, o 
que inclui a construção do 
terminal. 

Com investimento de R$ 

9,5 bilhões ao longo dos 
30 anos de concessão, o 
Aeroporto Internacional de 
Viracopos será preparado 
para receber 80 milhões de 
passageiros/ano e se trans-
formará no maior aeroporto 
da América Latina. Atual-
mente, o aeroporto fundado 
em 1960, responde por cerca 
de 18% da movimentação 
total de cargas registada nos 
aeroportos brasileiros.

Em Maio deve ser inaugurado a estrutura do novo terminal

Mais Expressão
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Green School investe em  infraestrutura 
e começa o ano com novidades

DIVULGAÇÃO

Aprovações nos vestibulares: muito a comemorar Sebrae-SP leva empresários 
para a Feira do Empreendedor

COLÉGIO OBJETIVO 3ª Edição

Todos os anos a escola 
realiza uma pesquisa 
interna para avaliar o 

nível de satisfação dos pais. A 
avaliação pedagógico recebeu 
notas de excelência na gran-
de maioria dos pesquisados, 
porém foi apontada a neces-
sidade da melhoria de infraes-
trutura da Green School. Com 
resultado em mãos, estudos de 
viabilização foram feitos pela 
direção. A fim de que a escola 
continue crescendo ordenada-
mente, foi aprovado o projeto 
de reforma para 2014.

O diretor Valdir Lucena 
explicou detalhadamente o 
projeto durante a primeira 
reunião de pais e mestres que 
aconteceu este ano, no sábado 
dia 25 de Janeiro. São cinco 
novas salas com cerca de 31 
m2 cada, quadra poliesportiva 
coberta, 2 banheiros vestiários 
e cerca de 240m2 de cobertura 
para que os alunos circulem 
com tranquilidade nos dias 
de chuva.

A diretora Alessandra Lu-
cena lembrou que a conclusão 
das obras permitirá a organi-
zação da escola por idades, 
os mais novos nas primeiras 
salas, seguindo por faixa etá-
ria até o final da escola onde 
ficarão as turmas do Funda-

As primeiras listas dos 
principais vestibulares do 
país já foram divulgadas 
e os primeiros aprovados 
começam a comemorar suas 
conquistas.   “ O  s e n t i -
mento foi de muita felicida-
de! Eu queria muito passar 
na USP, mas não esperava 
passar na UNICAMP e na 
UNESP também! Foi uma 
sensação incrível ver o meu 
nome na lista e saber que 
valeu a pena todo o esforço 
e todo apoio que recebi”, 
declara a aluna do Curso 
Pré-Vestibular Extensivo 
Manhã do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, Rebeca Coim-
bra da Silva, aprovada em 
Arquitetura e Urbanismo na 
USP, na UNESP e na UNI-
CAMP. O curso é o segundo 
mais concorrido da UNI-
CAMP, com mais de 100 
candidatos por vaga. Rebeca 
também foi aprovada em 
Psicologia na UFSCAR. 

O Escritório Regional 
do Sebrae-SP em Campi-
nas levará cerca de 300 
empresários da região de 
Campinas para a 3ª Feira 
do Empreendedor, even-
to que será realizado em 
São Paulo, de 22 a 25 de 
fevereiro, no Expo Center 
Norte – Pavilhão Verde, em 
São Paulo. Nesta edição, a 
feira, organizada a cada dois 
anos pelo Sebrae-SP, deverá 
receber um público de cerca 
de 60 mil pessoas  durante 
os quatro dias. 

Para atender aos empre-
sários da região, o Sebrae-
-SP em Campinas, junta-
mente com as unidades do 
Posto de Atendimento ao 
Empreendedor (PAE), orga-
nizou missões empresariais 
para visita à feira no dia 25 
de março. Os ônibus parti-
rão das cidades de Indaia-

mental: “Tudo está sendo 
feito com a preocupação da 
preservação da área verde e 
o espaço reservado aos ani-
mais”, lembra a diretora.

Sob a supervisão do arqui-
teto Alex Palermo, pai de dois 
alunos e responsável por todas 
as reformas feitas na escola, a 
obra segue o cronograma sem 
atrasos e tem a mesma equipe 
do começo ao fim. “Prioriza-
mos a segurança de nossos 
alunos, conhecemos todos os 
trabalhadores, não existe rota-
tividade, temos todo o cuida-
do necessário para o ambiente 
escolar”, reforça Valdir.

Já previsto no calendário 
anual e avisado com ante-
cedência aos pais, a escola 
fechou uma semana antes 
do início das aulas para que 
fossem concluídas parte da 
reforma,  limpeza pesada, 
além do treinamento dos co-
laboradores e planejamento 
das atividades para o ano 
letivo.

Mariane Gattinger, mãe de 
aluno do integral, contou aos 
novos pais  que seu filho já 
passou por várias reformas na 
escola, e mesmo sendo extre-
mamente curioso e participati-
vo, tudo ocorreu num clima de 
tranquilidade (sem trema). “A 
direção é muito responsável e 
zelosa com todos”, disse.

 Nova Equipe – Novas 

Até o dia 05 de feverei-
ro, o Objetivo Indaiatuba 
somava o total de 255 apro-
vações, em universidades 
públicas e privadas. “Esse 
número deve aumentar ain-
da mais porque todas as 
universidades divulgaram 
apenas as listas da primeira 
chamada”, afirma confiante 
Débora Razori, responsável 
pelo Núcleo de Apoio ao 
Vestibulando (NAV) do 
Objetivo. 

O aluno Vítor Costa, do 
3º ano do Ensino Médio 
Diurno também tem muitos 
motivos para comemorar. 
Ele foi aprovado em En-
genharia de Petróleo na 
UFRJ (5º lugar) e na Escola 
Politécnica da USP. Vítor 
também foi aprovado para 
o curso de Engenharia Civil 
na UNICAMP e na UNESP 
(1º lugar). “Eu tinha estuda-
do bastante, então sabia que 
tinha chances de entrar, mas 

tuba, Jaguariúna, Paulínia, 
Sumaré, Valinhos e de Artur 
Nogueira,  onde também 
embarcam passageiros de 
Holambra. Os empresários 
interessados deverão entrar 
em contato com o Posto do 
Sebrae-SP no município.

Consol idada  como o 
maior evento de empreen-
dedorismo no país, a feira 
tornou-se um ambiente de 
negócios e oportunidades 
e de conhecimento com 
atividades de capacitação, 
e apresentação das princi-
pais tendências para todos 
os segmentos “A feira é 
uma grande oportunidade 
para os empreendedores 
que terão acesso à informa-
ção, conhecimento, entre 
outros atrativos”, afirma o 
gerente regional do Sebrae-
-SP Campinas, José Carlos 
Cavalcante.  

monitoras foram contratadas 
e algumas professoras tanto 
para matriz brasileira como 
para a matriz bilíngue.  A 
Green agora conta também 
com a vice-diretora pedagó-
gica Patrícia Pellegrini, res-
ponsável pelo berçário até o 
Green2, que acumula 20 anos 
de experiências em Educação, 

alguns resultados foram me-
lhores do que eu esperava!”, 
diz o aluno. Ele conta que 
não tinha uma rotina rígida 
de estudos, mas se dedicou 
bastante. “Eu acompanhava 
as aulas e estudava princi-
palmente a área de exatas. 
Fiz praticamente todos os 
simulados oferecidos pela 
escola, o que me ajudou 
bastante, porque na hora das 
provas oficiais não me can-
sava tanto, já estava acostu-
mado a ficar de 4 a 5 horas 
sentado. As aulas da Turma 
Mais de Física e Matemática 
também contribuíram para 
complementar meus estu-
dos”, explica Vítor.

Dentro das aprovações 
contabilizadas pelo Objeti-
vo estão 7 alunos do 1º e 2º 
anos do Ensino Médio que 
também fizeram os vesti-
bulares e foram aprovados, 
todos na USP. Aline Jorge 
Menezes da Costa está entre 

na cidade. 
A teacher  Maíra Velodre 

assume agora a coordenação 
bilíngue e a ministra aulas 
de Inglês para a turma do 2º 
ano do Ensino Fundamental . 
Aulas extracurriculares foram 
introduzidas, como Ballet e 
Capoeira, mantendo a Inicia-
ção Esportiva com o Estevan.  

As aulas de yoga foram incor-
poradas ao currículo e aconte-
cem semanalmente. A chegada 
e partida dos alunos ganhou 
agilidade com o porteiro e as 
monitoras volantes que fazem 
a coordenação da portaria. 

“De forma organizada, 
estamos nos preparando para 
a chegada de novos alunos e 

também para dar maior con-
forto às nossas crianças. Em 
poucas semanas os alunos já 
mudarão para as novas salas e 
a escola que começou peque-
na, com trabalho, dedicação 
e apoio dos pais não pára de 
crescer’, conclui Alessandra 
Lucena.

A Green School está construindo cinco novas salas, quadra poliesportiva coberta e cobertura para abrigo de chuva 

esses alunos. Ela conta que 
tinha a expectativa de passar 
na 1ª fase da FUVEST, mas 
não esperava ser aprovada. 
“Eu me surpreendi porque 
não achei os vestibulares 
tão difíceis quanto imagi-
nava. Acredito que as aulas 
das Olimpíadas Científicas 
oferecidas pelo Objetivo 
ajudaram muito!”, garante 
a aluna. 

Outro desempenho a ser 
destacado é do aluno Giu-
liano Pantarotto Semente, 
que também foi aprovado, 
cursando apenas o 1º ano do 
Ensino Médio. “Fiz o vesti-
bular da FUVEST pensando 
principalmente na Olimpí-
ada de Química do Estado 
de São Paulo, já que os 20 
melhores classificados de 
cada série na FUVEST têm 
o direito de participar da 
Olimpíada. Mas não espe-
rava passar agora!”, afirma 
Giuliano.
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Abertas inscrições para o concurso de 
bolsas de até 100% do Pré-Vestibular Rodin 

Faculdade de Indaiatuba inaugura Hospital-Escola Veterinário

DIVULGAÇÃO

A prova será realizada no dia 18

Estão abertas as inscri-
ções para o concurso 
de bolsas de até 100% 

para o Pré-Vestibular do Co-
légio Rodin, de Indaiatuba. 
Os interessados têm até às 
18 horas do dia 17 de feve-
reiro para se inscrever, pelo 
telefone: (19) 3392-6008 ou 
presencialmente, na escola. O 
curso recebe, exclusivamente, 
alunos que já finalizaram o 
Ensino Médio. A prova será 
realizada no dia 18 de feve-
reiro, às 9 horas. 

De acordo com o diretor 
pedagógico do Colégio Rodin, 
Benê da Silva, todo este supor-
te reafirma o compromisso da 
escola com resultados positi-
vos. “Temos uma das equipes 
mais experientes da região de 
Campinas. Nossos professores 
têm uma média, de mais de 
15 anos de experiência em 
preparação para vestibulares. 
Além disso, o aluno terá à 
disposição sete apostilas e 53 
livros teóricos, com todo o 
conteúdo do Ensino Médio, 
além de material de revisão 
diferenciado, com um livro 
de resumo completo e quatro 
apostilas de exercícios. Para se 
preparar para o ENEM, o es-
tudante ainda recebe o manual 
Pró-Enem. A meta é preparar 
nossos alunos com a máxima 
qualidade e eficácia e garantir a 
aprovação deles”, afirma.

RESULTADOS
Neste ano de 2014, os 

alunos do Pré-Vestibular Ro-
din estão apresentando um 
desempenho de destaque nos 
vestibulares.  Até o momento, 
vários estudantes obtiveram 
aprovações nas universida-
des mais concorridas do país, 
entre eles estão: a aluna Thais 
Mitie Nakahira aprovada pelo 
Sisu na UFABC (Universida-
de Federal do ABC), no curso 
de Ciência e Tecnologia, 
aprovada na Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), no 
curso de Engenharia Ambien-
tal e na Universidade de São 
Paulo (USP), para ingressar 
no curso de Administração. 
Além dela, o aluno Luís Fer-
nando Beloto Cabral foi apro-
vado na Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), no 
curso de História da Arte. A 
aluna Beatriz Queiroz dos 
Santos, foi aprovada na UEL 
(Universidade do Estadual 
de Londrina) e na Unesp, no 
curso de Medicina Veteriná-
ria. A aluna Ingrid Pacheco 
foi aprovada na Unifesp, na 
USP e Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), 
para cursar o bacharelado 
em Enfermagem. João Filipe 
Pavarina Kasahara foi apro-
vado na Unesp, no curso de 
Ciências da Computação e 
aprovado na USP, no curso 
de Engenharia de Minas e na 
UNICAMP, aprovado para 
cursar Engenharia Física. Gio-
vane Gonçalves Penasso foi 
aprovado na Unesp e na USP, 
no curso de Zootecnia. Já a 
aluna Beatriz Epiphaneo Gal-
vão, foi aprovada na Unesp, 

no curso de Ecologia e na 
UNICAMP, no curso de Tec-
nologia em Controle Ambien-
tal. Laís Megumi Yamamoto 
foi aprovada na USP, no curso 
de Química. Luís Fernando 

Beloto Cabral foi aprovado na 
USP e na UNICAMP no curso 
de História e o aluno Vitor 
Almeida Favarin foi aprovado 
na UNICAMP para ingressar 
no curso de Educação Física.

As aulas regulares do Pré-
-Vestibular Rodin terão início 
no dia 24 de fevereiro, das 7h 
às 12h55. O Colégio Rodin 
está localizado na Rua Padre 
Anchieta, 484, Parque Eco-

lógico, em Indaiatuba. Mais 
informações sobre o curso, já 
com matrículas abertas, po-
dem ser obtidas pelo telefone: 
(19) 3392-6008 ou pelo site 
www.colegiorodin.com.br.

A Faculdade Max Planck, 
que integra o grupo Polis 
Educacional, inaugura, na 
próxima terça-feira, 11, em 
Indaiatuba, seu Hospital-Es-
cola Veterinário. Instalado 
em uma área verde privile-
giada, o Hospital-Escola foi 
projetado com dois centros 
cirúrgicos diferenciados, 
que atenderão animais de pe-
queno e grande porte, prin-
cipalmente equinos, que são 
muito comuns nesta região.  

Com três mil metros de 
área construída, o campus 
inclui salas de aula equipa-
das, unidade ambulatorial de 

atendimento para pequenos 
animais, laboratório de pato-
logia animal, laboratório de 
análises clínicas e diagnóstico 
por imagem, curral e baias 
para internação e recuperação 
dos pacientes. 

Além de toda estrutura 
física, a Faculdade está am-
pliando os projetos sociais, 
com a implantação do Pro-
grama de Controle Popula-
cional de cães e gatos, que 
viabilizou a implantação do 
projeto de castração, orien-
tação e posse responsável 
de animais. “O principal 
objet ivo do programa é 

conscientizar os proprietá-
rios das responsabilidades 
inerentes à posse de animais 
domésticos e diminuir a 
procriação descontrolada, 
resultando na diminuição 
de problemas de ordem sa-
nitária, como as zoonoses 
que incluem doenças como 
raiva e leptospirose, além 
da diminuição no número 
de animais abandonados”, 
salienta o coordenador do 
curso Thyago Dercoli.

Com um corpo docente 
qualificado, formado por 
profissionais que acompa-
nham o constante avanço 

técnico, e toda esta infraes-
trutura, os alunos formados 
pelo curso de Medicina Ve-
terinária da Faculdade Max 
Planck sairão aptos a atuar 
em diversas áreas como pro-
dução animal, reprodução, 
clínica, cirurgia, laboratório, 
vigilância sanitária, medici-
na e conservação de animais 
silvestres, industrialização e 
comercialização de produtos 
de origem animal, fabricação 
de rações e produtos bio-
lógicos. “A construção do 
Hospital é fruto de um pro-
jeto de melhoria constante 
na qualidade do curso. Com 

isso, nossos alunos terão a 
possibilidade de vivenciar 
ali o dia a dia de um médico 
veterinário, o que dará a eles 
a oportunidade de tornarem-
-se profissionais completos, 
já que terão este contato prá-
tico durante todo o curso”, 
salienta o diretor de unidade, 
Pedro Stávale Junior.

Outra novidade é uma 
parceria  f i rmada com a 
Ong Cães para Adoção, que 
mantém um canil, no qual a 
faculdade presta apoio téc-
nico, envolvendo alunos e 
professores na manutenção 
da saúde destes animais. Sua 

capacidade de atendimento 
gira em torno de 40 animais 
que, após passarem por um 
processo de triagem com 
coleta de sangue e urina, são 
vacinados e vermifugados e 
recebem todo o tratamento 
necessário para serem en-
caminhados para adoção. 
Saiba mais sobre a entidade 
acessando o site www.caes-
paraadocao.com.br. 

O Hospital-Escola Ve-
terinário da Faculdade Max 
Planck está localizado à 
rodovia João Ceccon, KM 
4, número 60, bairro Alto 
da Bela Vista, Indaiatuba.

Mais Expressão
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Pesquisas da 9ª Edição do 
Frutos de Indaiá são encerradas 

JME

Centro de Especialidades da Mulher e da Criança 
funcionará no piso superior da UPA

Time do Emprego está
com inscrições abertas

SAÚDE OPORTUNIDADE

Em janeiro terminaram 
as pesquisas para a 9ª 
Edição do Frutos de 

Indaiá, que acontecerá em 
outubro de 2014. Foram três 
meses de muito trabalho. 

Desta vez, as pesquisas 
aconteceram de duas maneiras, 
diferentemente dos demais 
anos: a primeira, já tradicional, 
por meio de questionário e a 
segunda foi uma novidade den-
tro do prêmio, com a pesquisa 
realizada nas ruas. 

As mesmas regras pratica-
das nas edições anteriores do 
Frutos de Indaiá foram segui-
das. As pessoas consultadas 
nas ruas e comércios da cidade 
puderam citar, para cada seg-
mento, quais as empresas que 
consideram as melhores da 
cidade. Além disso, puderam 
preencher a página que foi 
publicada no jornal, ajudando 

O Centro de Especialidades 
da Mulher e da Criança da Se-
cretaria de Saúde começa a fun-
cionar na próxima segunda-feira 
(10). O novo local que reunirá 
os dois tipos de atendimento fica 
no piso superior do prédio da 
UPA24h do Jardim Morada do 
Sol. A entrada do novo serviço 
será pela Rua Carlos Alberto 
Garcia. O Centro receberá os 
encaminhamentos das Unidades 
Básicas de Saúde do município.

O espaço terá seis consul-
tórios, sendo um odontológico, 
além de salas de inalação, vacina, 
serviço social e enfermagem. 
No Centro serão atendidas as 
especialidades: neuropediatria, 
endocrinopediatria, hematologia 
pediátrica, neonatologia de risco, 
patologia cervical (doenças do 
colo uterino), ultrassonografia, 
pré-natal de alto risco e masto-
logia.

MUDANÇAS
A enfermeira e coordenado-

ra da Atenção Básica da Rede 
Municipal de Saúde, Fátima 
Maia explicou que a mudança 
faz parte da adequação que a 
Secretaria está realizando nas 
três unidades do Jardim Mo-
rada do Sol: Ambulatório de 

na escolha de quem receberá o 
troféu e, claro, concorrendo a 
diversos prêmios.

Como nos anos anteriores, 
quem participar da pesquisa 
concorrerá a prêmios. “Esta-
remos sorteando brindes para 
aqueles que preencherem a 
enquete do jornal e também 
para os que participarem da 
pesquisa nas ruas”, afirma o 
diretor, Admilson Redecopa. 
“Na noite do evento, teremos 
uma novidade: o sorteio de 
uma bicicleta elétrica e uma 
TV, além de 50 pacotes com 
cinco passaportes para o Hopi 
Hari”.

A pesquisa contabilizou 
cerca de 600 páginas respon-
didas no jornal, com 110 seg-
mentos cada, e foram ouvidas 
nas ruas mais de 1.800 pessoas 
entrevistadas, respondendo 
cada uma sobre 20 seguimen-
tos.

A expectativa do Mais 
Expressão, é que cerca de 120 

Pediatria, Unidade Básica de 
Saúde VII e a Unidade Básica 
de Saúde IV. “Essas unidades 
terão atendimento nas especiali-
dades básicas de clínica médica 
(adulto), pediatria, ginecologia 
e obstetrícia para toda a família 
em uma mesma Unidade e mais 
próximo da residência. A UBS 
VII e a UBS IV já estão aten-
dendo a população nos moldes 
do Programa Saúde da Família 
com três equipes cada, como já 
acontece no Parque Corolla que 
tem quatro equipes”, relata. 

empresas estejam participando 
nessa 9ª edição. Admilson 
ainda diz que muitas serão as 
novidades para este ano, pois 
procura a cada edição a melho-
ria contínua, como aconteceu 
em outros anos. Segundo ele, 
“todos os participantes do 8ª 
Frutos de Indaiá, que aconte-

Fátima informou que a UBS 
VII, o antigo Ambulatório da 
Mulher, atenderá os moradores 
dos Jardins Paulista, Paulista II, 
Paulistano e parte do Jardim Mo-
rada do Sol e São Conrado, sem 
que haja a necessidade de grande 
deslocamento para uma consulta 
como ocorria anteriormente.

As consultas de pediatria já 
estão sendo realizadas na Unida-
de Básica de Saúde (UBS IV), 
na rua Hélio Pistoni, S/N, no 
Jardim Morada do Sol. Também 
serão oferecidas consultas de  

ceu no ano passado, saíram 
satisfeitos e consideraram esta 
última, a melhor de todas as 
edições.”

A FESTA
O Frutos de Indaiá teve sua 

primeira edição no dia 30 de 
maio de 2006 e está há quase 

nove anos, por meio de pes-
quisa, revelando as melhores 
empresas e empresários de 
Indaiatuba. A entrega do troféu 
aos eleitos é realizada em uma 
noite de gala e proporciona 
glamour para os melhores do 
ano. 

Nas edições anteriores atra-

ções como Guilherme Arantes, 
Paula Lima, Ultraje a Rigor, 
Rádio Táxi, Falamansa, Gian 
& Giovani e Blitz marcaram 
presença no palco e agitaram 
a noite dos convidados. O 
Grupo Mais Expressão já está 
a todo vapor nas preparações 
da próxima edição do prêmio. 

O PAT está com inscrições 
abertas para pessoas que que-
rem participar do Time do Em-
prego. O projeto visa orientar e 
preparar o trabalhador na busca 
de um emprego compatível com 
seus interesses, habilidades e 
qualificação profissional. As 
inscrições podem ser realizadas 
no PAT das 8h às 16h. As vagas 
são limitadas

Os encontros começam no 
dia 12 de março e seguem até o 
dia 28 de maio, das 14h às 17h 
no Centro de Convenções Aydil 
Bonachella, uma vez por se-
mana. Para participar é preciso 
estar desempregado, ser maior 
de 16 anos, cadastrado no PAT 
ou no sistema Mais Emprego 
[www.maisemprego.mte.gov.
br]. A documentação necessária 
é: RG; CPF; Carteira de Traba-
lho; PIS ou Cartão Cidadão e 
comprovante de endereço. As 
vagas são limitadas.

O Time do Emprego é um 
programa desenvolvido pela 
Secretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Estado de 
São Paulo (Sert) em parceria 
com a Secretaria de Desenvol-
vimento. A proposta envolve 
doze encontros semanais de 3 
horas cada um, com um gru-

po de 20 a 25 trabalhadores 
desempregados e jovens que 
buscam o primeiro empre-
go, com idade igual ou maior 
que 16 anos. O conteúdo do 
programa abrange dez temas: 
"Orientações gerais sobre o 
Time do Emprego", "Quem sou 
eu, minhas habilidades e com-
petências", "Desenvolvimento 
do currículo", "Formulários de 
solicitação de emprego e en-
trevista", "Técnicas da procura 
de emprego", "Este emprego é 
pra mim", "Mantendo-me sau-
dável", "Testes aplicados pelos 
empregadores", "Planejamento 
financeiro" e "Trabalho por 
conta própria".

Os interessados deverão 
comparecer ao PAT na Rua 
Jacob Lyra 344 Pq das Nações 
ou na Junta Militar na Praça Rui 
Barbosa com os documentos 
em mãos: CPF, RG; Carteira de 
Trabalho; Pis ou cartão cidadão. 
O curso é gratuito.

 
SERVIÇO

O PAT fica na Rua Jacob 
Lyra, 344, Parque das Nações.

O Centro de Convenções 
Aydil Bonachella fica na Rua 
das Primaveras, 210, Jardim 
Pompéia.O atendimento começa no dia 10 de fevereiro

ginecologia na Unidade IV.
O Ambulatório de Saúde da 

Mulher, localizado na rua José 
de Campos, 709, Jardim Morada 
do Sol passará a funcionar como 
Unidade Básica de Saúde VII 
com médicos pediatra, clínico 
geral e ginecologista.

O atendimento do Sistema 
Único de Saúde deve começar 
pelas Unidades Básicas de Saúde, 
conforme regras do Ministério da 
Saúde e depois o encaminhamen-
to, em caso de necessidade, para 
os especialistas.
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Academia Oasis, o lugar ideal para praticar 
atividade física, cuidar da saúde e se divertir

FOTOS: JME

A Academia Oasis surgiu 
há dez anos, de um so-
nho antigo do empre-

sário e professor de Educação 
Física, Luiz Adriano Nunes dos 
Santos. Praticamente de muscu-
lação, percebeu que academia 
era o que realmente gostava, e 
depois de muita luta, conseguiu 
abrir seu próprio negócio, na 
Avenida Ário Barnabé, 1370, 
no Jardim Morada do Sol. “A 
Oasis só virou realidade depois 
de muito esforço e dedicação”, 
lembra Luiz Adriano. 

“Tinha uma minha amiga 
que era professora e que sempre 
me ajudou nos treinamentos, 
e foi assim que ela acabou 
me convidando para trabalhar 
como aprendiz. Quando surgiu 
a oportunidade de eu ter uma 
academia, como já trabalhava 
na área e adorava o ramo, decidi 
ter meu próprio negócio”, conta 
Luiz Adriano.

O sonho cresceu, e há cinco 
anos foi inaugurada a segunda 
unidade, na Rua Primo José 
Mattioni, 798, Jardim Eldora-
do. As duas unidades fazem 
sucesso em Indaiatuba. 

E como alimentar-se me-
lhor, praticar atividade física, 
ou seja, a busca pela qualidade 
de vida tem crescido, Luiz 
Adriano está sempre em busca 

de novidades. 
Sempre inovando, a acade-

mia lançou diversas modalida-
des, como a zumba, ginástica 
localizada, step, jump e aeró-
bica, para todas as idades, que 
prometem trabalhar diferentes 
grupos musculares e, ao mesmo 
tempo, aumentar a eficiência no 
treino. Uma forma dinâmica e 
interativa, de exercitar o corpo 
e se divertir.

ZUMBA
Sucesso nas academias 

de todo o mundo, a Zumba é 

uma aula de dança misturada 
com ginástica que utiliza o 
treinamento intermitente, in-
tensidade aumenta e diminui 
durante o exercício, sem des-
canso para aumentar a queima 
calórica. Uma aula de uma 
hora chega a queimar 1.000 
calorias. As músicas misturam 
diversos estilos. Em sua ori-
gem, a Zumba utilizava muito 
os ritmos latinos, mas hoje ela 
tem passos e ritmos do mundo 
todo. “Estamos com aulas de 
zumba há duas semanas e já 

temos mais de 20 alunos”, 
salienta Luiz Adriano.

De acordo com ele, nesta 
época aumenta a procura na 
academia, devido as festivida-
des e a chegada do carnaval. 
“Muitos querem estar dispostos 
e preparados para o carnaval”, 
completa.

Há também os frequentado-
res mais assíduos, que buscam a 
academia para melhorar o con-
dicionamento físico, saúde, ter 
mais disposição e qualidade de 
vida. “Temos alunos de todas 

as idades. A primeira intenção 
do aluno quando procura a 
academia é pela estética, depois 
com o tempo começa a pensar 
na alimentação e vê que fazer 
exercício faz bem para saúde”, 
conta.   

Luiz Adriano conta que 
muitos querem resultados rá-
pidos, mas ele lembra que isso 
demanda tempo, dedicação 
com treinos, alimentação e 
descanso. “Estamos sempre 
orientando nossos alunos. Sem-
pre tivemos um ótimo relacio-

namento com nossos alunos, 
resultado disso é que a Oasis 
foi eleita a academia mais lem-
brada da cidade”, comemora. 

SERVIÇO:
Unidade I
Avenida Ário Barnabé, 1370 – 
Jardim Morada do Sol
Telefone: 39361375

UNIDADE II
Rua: Primo José Mattioni, 798 
– Jardim Eldorado
Telefone: 39353753

Academia Oasis tem duas unidades em Indaiatuba, no Jardim Morada do Sol e Jardim Eldorado Suzy e Luiz Adriano

Mais Expressão
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Paulistão A2 tem jogo 
no Ítalo Limongi neste sábado DIVULGAÇÃO
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HOSPEDAGEM

Copa do Mundo: seis seleções ficarão na região

O estádio Ítalo Mário 
Limongi, casa do 
Primavera,  rece-

berá neste sábado, dia 8, 
um jogo do Campeonato 
Paulista de Futebol A2, a 
informação foi confirmada 
pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF), na últi-
ma quarta-feira, dia 5. Em 
campo estarão Guarani, de 
Campinas, e Marília.

A partida será válida pela 
quinta rodada do torneio. O 
motivo de o jogo ter sido 
mandado para Indaiatuba, 
é que o Guarani não conse-
guiu a vistoria do Corpo de 
Bombeiros a tempo para a 
emissão do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros e li-
beração do estádio Brinco de 
Ouro da Princesa. O bugre, 
que não está mandando seus 
jogos no Brinco de Ouro e 
aguarda por reforma, deve 

jogar em Paulínia no dia 16, 
na sétima rodada do campe-
onato, às 16h. 

A diretoria do E.C. Pri-
mavera se anima com o fato 
de o jogo ter sido direciona-

do para o estádio local, pois 
a casa cheia da visibilidade 
para o clube. “É importante 

que outros jogos sejam reali-
zados no nosso estádio, traz 
os torcedores para o campo 

e dá visibilidade para o Pri-
mavera”, comenta Sérgio 
Trinca, presidente do clube.

Seis seleções se hospe-
darão na região durante da 
Copa do Mundo: Nigéria 
e Portugal em Campinas, 
Japão e Rússia em Itu, Hon-

duras em Porto Feliz e Ar-
gélia em Sorocaba. O prazo 
para as seleções decidirem a 
primeira opção de cidade de 
hospedagem para a FIFA se 

encerrou no último dia 31.
O estado de São Paulo é 

onde estarão mais seleções: 
15 ao todo. Brasil, Inglater-
ra, Holanda e Itália ficarão 

no Rio de Janeiro. A Copa 
do Mundo tem jogos marca-
dos entre os dias 12 de junho 
e 13 de julho.

Em entrevista exclusiva 

publicada na edição do dia 
17, o secretário munici-
pal de Esportes, Humberto 
Panzetti, afirmou que uma 
seleção africana procurou 

Indaiatuba e outras cidades 
na região para hospedagem. 
Segundo Panzetti, a situação 
seria definida nas semanas 
seguintes. 

O Guarani utilizará o estádio do 
Primavera porque não obteve libe-
ração do Brinco de Ouro
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Copa Arena realiza 4ª rodada
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Tornados Rugby 
vence de virada

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No primeiro grande 
desafio da temporada 
o Tornados Rugby 

Indaiatuba teve um jogo pe-
gado contra o Piratas, de 

Americanam no último final 
de semana. 

A disputa foi acirrada e o 
time indaiatubano chegou a 
ficar atrás do placar. O Piratas 
vencia o jogo por 15 a 12, 
mas nos vinte minutos finais 
de partida, o Tornados virou 

e venceu por 36 a 15.
Os próximos desafios da 

equipe estão marcados para o 
próximo sábado, dia 8, contra 
os times Juvenil e Adulto do 
Rio Branco. O jogo acontece 
no Campo do Bela Vista, às 
14h.

A 4ª rodada da Copa 
Arena de Futsal do Clube 
9 de Julho teve sete jogos 
no último final de semana. 
No sábado, dia 1º, foram 
quatro jogos com 21 gols. 
Domingo, dia 2, mais três 
jogos com 17 gols. A ro-
dada teve média de 5,4 de 
gols. A próxima rodada tem 
jogos para o próximo final 
de semana, a partir das 14h 
de sábado, dia 8, e 8h de 
domingo, dia 9.

Houve uma vitória por 
W.O., do Kosmos sobre o 
Astro do Bar. A maior go-
leada da rodada foi o 7x1 
do Independente sobre o 
Nóstravamos. Confira todos 
os resultados e os próximos 
jogos abaixo.

Resultados da 4ª Rodada (1/2)

Turma Do Funil 2X3 Calha 
Nova (Adulto)
Astro Do Bar W.O 0X3 
Kosmos (Adulto)
K' Tumbe 5X0 Juventude
Nóstravamos 1X7 Indepen-
dente (Veterano)

Domingo (2/2)
Natureza 5X3 Ecan (Máster)

Aquarela 3X1 Cr (Más-
ter)
Los Muchaxos 3X2 Li-
berdade (Veterano)

5ª Rodada

Sábado (8/2)
14h00 Astro Do Bar X 
Quebra Gelo (Adulto)
14h50 Kosmos X Calha 
(Adulto)

15h40 Los Muchaxos X 
K' Tumbe (Veterano)
16h30 Nóstravamos X 
Liberdade (Veterano)

Domingo (9/2)
8h00 Ecan X Aquarela 
(Máster)
8h50 Junior's X Cr 51 
(Máster)
9h40 Juventude X Inde-
pendente (Veterano)

Mais Expressão
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Oficinas Culturais gratuitas ainda têm vagas

Digão do Raimundos se apresenta na Pepis dia 26

A Secretaria Munici-
pal de Cultura ainda 
está com matrículas 

abertas para as oficinas cul-
turais gratuitas permanen-
tes. Há opções como jazz, 
ballet, desenho, pintura, 
violão, coral e teatro, en-
globando crianças, adultos 
e idosos, com aulas nos 
pólos culturais da Prefeitura 
em horários pela manhã e 
à tarde.
As adesões podem ser feitas 
nos locais das aulas, com 
exceção dos cursos sediados 
no Espaço Matéria Prima, 
que devem ser realizadas no 
Centro Cultural Wanderley 
Peres. É necessário apresen-
tar uma foto 3x4 recente, 
RG ou Certidão de Nasci-
mento original, xerox do 
comprovante de endereço 
e doar um pacote de fralda 
geriátrica. As aulas come-
çaram na última segunda-
-feira, dia 3, com exceção 
da oficina de piano elétrico 
que iniciará em março. In-
formações (19) 3825-2056. 
O Centro Cultural Wander-
ley Peres fica na Praça Dom 
Pedro II, s/nº, Centro.

Confira as oficinas 
disponíveis em cada 

polo cultural com dia, 
horário e faixa etária

CENTRO CULTURAL 
WANDERLEY PERES

Artes Infantil - 6ª feira - 9h 
às 11h e das 14h às 16h de 
06 a 12 anos
Coral 3ª Idade - 2ª feira - 
15h45 às 16h45 - a partir de 
50 anos
Coral Adulto (Feminino) - 
2ª feira - 19h às 20h/20h às 
21h e 4ª feira - 19h às 21h 
- acima de 18 anos
Coral Adulto (Masculino) 
- 3ª feira - 19h às 20h e 4ª 
feira das20h às 21h - acima 
de 18 anos
Desenho Artístico – Sába-
do - 9h às 11h - acima de 
18 anos
Desenho e Criatividade - 
4ª feira - 14h às 16h - de 14 
a 17 anos
Desenho Infantil - 6ª feira 
- 8h às 10h/10h às 11h30; 
13h30 às 15h/15h às 17h - 
de 07 a 14 anos
Pintura Contemporânea - 
5ª feira - 19h às 21h - Acima 
de 18 anos
Teatro 3ª Idade - 4ª e 6ª 
feira - 15h30 às 17h - acima 
de 50 anos

O primeiro Pocket Show 
da temporada tem como 
principal atração o voca-
lista e guitarrista da banda 
Raimundos Digão, que apre-
senta os maiores sucessos da 
carreira no show marcado 
para o dia 26, sábado, na 
Pepis Pizza Bar, às 20h. A 
abertura será com a banda 
Tulipa James e o evento 
é uma realização da Clip 
fm. Mais informações pelo 
telefone: (19) 3875-3470 ou 
pela internet (www.pepispi-
zzabar.com.br).

BIOGRAFIA
Ao lado  de  Rodol fo 

Abrantes, Digão fundou 
em 1985 o Raimundos, con-
siderada por muitos como 
uma das melhores bandas de 
rock da década de 90. Para-
lelamente a banda, formou o 
projeto musical Dr. Madeira 
e forma atualmente a dupla 

Jazz (Grupo Adulto) - 2ª e 
4ª feira 19h30 às 20h30 - Sá-
bado 8h30 às 11h30 - Misto
Piano Elétrico (Infantil) - 
4ª feira 8h às 9h30/9h30 às 
11h - 14h às 15h30/15h30 às 
17h - de 10 a 14 anos
Piano Elétrico (Juvenil) - 
5ª feira - 8h às 9h30/9h30 às 
11h - 14h às 15h30/15h30 às 
17h - de 15 a 17 anos
Piano Elétrico (Adulto) - 
2ª feira 18h30 às 20h/20h 
às 21h30 - 3ª feira 18h30 às 
20h/20h às 21h30 - acima 

Dênis & Digão.
O vocalista Digão, mos-

tra toda sua energia e ver-
salidade também em seus 
shows solo especiais, tocan-
do vários covers de sucessos 
internacionais do Green 
Day, Red Hot Chilli Pe-
ppers, The Cure,Ramones, 
Sublime, sem esquecer das 
clássicas que fizeram toda a 
história da banda: “Eu quero 
é ver o oco”, “Me lambe”, 
“Mulher de fases”, entre 
outras cheias de sátiras e 
ironias. Ano passado Digão 
lançou com os Raimundos 
um DVD e CD Duplo numa 
coletânea comemorando 
esses 20 anos da banda.

SERVIÇO
Local: Pepis Pizza Bar
Endereço: Avenida Itororó, 
945
Data: 26/2
Horário: 20h

Teatro Adulto - 3ª e 5ª feira 
- 19h às 20h30 - acima de 
18 anos
Teatro Infantil - 6ª feira 
- 9h às 10h30 - de 10 a 13 
anos
Teatro Juvenil - 6ª feira - 
19h às 21h - de 14 a 17 anos
Viola Caipira (Iniciante) - 
2ª feira - 14h às 15h30/19h 
às 20h30 - Acima de 10 anos
Viola Caipira (Avançado) 
- 4ª feira - 19h às 20h30 - 
acima de 10 anos
Violão (Iniciante) - 2ª feira 
- 9h30 às 11h (Fidel) - 14h 
às 15h30 (Fidel) - 18h às 
19h30 (Andrelino) - 4ª fei-
ra8h às 9h30 (Andrelino) 
14h às 15h30 (Andrelino) 
- acima de 10 anos
Violão (Avançado) - 2ª 
feira 8h às 9h30 (Fidel) 
- 19h30 às 21h (Andreli-
no) – 4ª feira 9h30 às 11h 
(Andrelino), 15h30 às 17h 
(Andrelino) - 6ª feira 14h às 
15h30 (Fidel) - Sábado 14h 
às 15h30 - acima de 10 anos
 

NOVO CENTRO 
CULTURAL

Ballet (Infantil) - 3ª e 5ª 
feira 9h às 10h/14h30 às 
15h30 - de 07 a 11 anos
Ballet (Juvenil) - 3ª e 5ª 
feira 10h às 11h/15h30 às 
16h30 - de 12 a 16 anos
Coral Infantil – Sábado 9h 
às 10h - de 07 a 10 anos
Desenho Infantil - 3ª feira 
8h às 10h/10h às 11h30 - 
13h30 às 15h/15h às 17h de 
07 a 14 anos
Pintura em Tecido  - 2ª 
feira 8h às 10h/14h às 16h - 
4ª feira 8h às 10h acima de 

15 anos
Pintura em Tela - 4ª fei-
ra14h às 16h - 6ª feira 8h às 
10h/ 14h às 16h - acima de 
10 anos
Jazz (Infantil) - 2ª e 4ª feira 
9h às 10h/14h30 às 15h30 - 
de 08 a 11 anos
Jazz (Juvenil)  -  10h às 
11h/15h30 às 16h30 - de 12 
a 16 anos
Jazz (Grupo Juvenil) - 2ª 
e 4ª feira 18h30 às 19h30 – 
Sábado 11h30 às 12h30 - de 
12 a 16 anos

de 18 anos
Teatro Adulto (Gerê) - Sá-
bado 16h às 18h (Roberto)
Teatro Juvenil - Sábado 9h 
às 13h (Gerê) (Grupo apre-
sentação) Misto - 14h às 16h 
(Roberto) De 14 a 17 anos
Teatro Infantil (Gerê) - 6ª 
feira 14h às 15h30 - de 10 
a 13 anos
Viola Caipira (Iniciante) 
- 3ª feira 9h às 10h30/ 14h 
às 15h30 - acima de 10 anos
Violão (Iniciante) - 3ª feira 
- 8h às 9h30/14h às 15h30 

(Andrelino) - 5ª feira 8h às 
9h30/14h às 15h30 (Fidel) - 
acima de 10 anos
Violão Avançado - 3ª fei-
ra9h30 às 11h/15h30 às 
17h (Andrelino) Acima de 
10 anos
 

CENTRO DE 
CONVENÇÕES AYDIL 

BONACHELLA  -  
INCRIÇÕES NO CEN-

TRO CULTURAL 
WANDERLEY PERES 

(local provisório)

Ballet (Infantil) - 2ª e 4ª 
feira 9h às 10h/14h30 às 
15h30 - de 07 a 11 anos
Ballet (Juvenil) - 2ª e 4ª 
feira 10h às 11h/15h30 às 
16h30 - de 12 a 16 anos
Jazz (Infantil) - 3ª e 5ª feira 
9h às 10h/15h às 16h - de 08 
a 11 anos
Jazz (Juvenil) - 3ª e 5ª feira 
10h às 11h/16h às 17h - de 
12 a 16 anos
 

SERVIÇO

Centro de Convenções 
Aydil Pinesi Bonachella 
- Rua das Primaveras, 210 
– Jardim Pompéia
Centro Cultural  Wan-
derley Peres – Praça Dom 
Pedro II, s/n – Centro
Espaço Matéria Prima - Av. 
Conceição, 1708 – Cidade Nova
Novo Centro Cultural Jar-
dim Morada do Sol - Av. 
Eng. Fábio Roberto Barna-
bé, nº 5924 - Morada do Sol

Pocket Show

Há opções como jazz, ballet, desenho, pintura, violão, coral e teatro

Mais Expressão
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Kika Baldasseirine se apresenta no 
“Menu Musical” neste domingo 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

20 anos

Polo Shopping recebe exposição Restauro do Casarão Pau Preto

 DIVULGAÇÃO JME

Show

Quadrangular recebe 
cantor Brother Simion

A Igreja do Evangelho 
Quadrangular recebeu no úl-
timo sábado, dia 1º, o cantor, 
compositor, instrumentista e 
escritor Brother Simion como 
abertura dos eventos do grupo 
Guerrilha 34 na temporada. 
Cerca de 150 pessoas acom-
panharam a apresentação do 
cantor que relembrou sucessos 
e falou da experiência como 
cristão.

A abertura do evento foi 
feita pela cantora indaiatu-
bana Joseane Moreno, com 
canções do novo CD “Marca 

de Amor”. Em seguida, outra 
atração da cidade animou o 
público presente: a banda de 
rock Onne’s apresentou quatro 
canções. Brother Simion subiu 
ao palco logo depois e cantou 
sucessos como “Johnny” e 
“Gênesis”. Em seguida falou 
aos jovens e adultos sobre a 
vida cristã e deu conselhos 
sobre a caminhada na fé.

Após o término do evento, 
Brother tirou fotos com fãs 
e autografou exemplares da 
autobiografia “Johnny Não 
Morreu”.

No dia 09 de fevereiro, 
a cantora Kika Bal-
dasseirine se apre-

senta no “Menu Musical”. A 
carismática artista interpreta 
sucessos da música popular 
brasileira de maneira encanta-
dora através da sua voz suave 
ao som do violão. O show, 
gratuito começa às 12h30, 
na praça de alimentação do 
shopping.

O centro de compras ofe-
rece um excelente ambiente 
para estar com amigos e fa-
mília, aproveitar o almoço 
de domingo, além de grande 
variedade de opções na praça 
de alimentação.

O Shopping Jaraguá In-
daiatuba promove apresen-
tações musicais todos os do-
mingos, das 12h30 às 15h30, 
através do projeto cultural 
“Menu Musical”. Os shows 
são gratuitos e o público tem 
a oportunidade de conhecer 
artistas regionais e ouvir mú-
sicas de qualidade.

 
SERVIÇO

Projeto cultural “Menu 
Musical”
Local: praça de alimentação 
do Shopping Jaraguá - Rua 15 
de novembro, 1200, Centro – 
Indaiatuba
Data: todos os domingos
Horário: das 12h30 às 15h30
Evento gratuito

O Polo Shopping recebe 
a exposição “20 anos da 
Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba: Restauro do 
Casarão Pau Preto”, a partir 
do dia 10 de fevereiro, no 
corredor em frente à loja 
Carmen Steffens. O evento, 
realizado pela Fundação 
Pró-Memória de Indaiatuba 
e pela Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba, apresenta 
imagens antigas e atuais, co-
loridas e em preto e branco, 
do Casarão Pau Preto, um 
dos principais patrimônios 
da cidade.

“Nosso objetivo é divul-
gar a importância dos bens 
culturais da cidade para a 
construção da identidade do 
povo indaiatubano. Por isso, 
a escolha do Casarão Pau 
Preto que é um significativo 
patrimônio histórico e cul-

tural para a comunidade”, 
explica Claudia Kreidloro, 
diretora do Museu Munici-
pal Casarão Pau Preto.

A mostra é gratuita e po-
derá ser conferida no horário 
comercial do Shopping: de 
segunda a sábado, das 10h 
às 22h, e aos domingos das 
12h às 20h, até o dia 10 de 
março.

 
SERVIÇO:

Exposição “20 anos da 
Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba: Restauro do 
Casarão Pau Preto”
D a t a :  1 0 / 0 2 / 2 0 1 4  a 
10/03/2014
Local: Corredor em frente 
à loja Carmen Steffens, no 
Polo Shopping Indaiatuba 
(Alameda Fil tros Mann, 
670, Indaiatuba – SP)

ARQUIVO
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Forças policiais localizam 840 pinos de 
cocaína e maconha em um prédio na CDHU

JME

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

ROUBOMENORES INFRATORES

Adolescente é preso após 
roubar bar no centro da cidade

Dois menores são conduzidos 
à delegacia por pichação

Em uma ação conjunta 
da Polícia Civil, Guarda 
Municipal, Canil e Polí-

cia Militar, na manhã de ontem, 
dia 6, cerca de 840 pinos de 
cocaína e um tijolo de maconha 
foram localizados nos prédios 
da CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano), no Jardim Eldorado.

A ação teve início por volta 
das 5h da manhã, quando todas 
as forças policiais destinaram-
-se ao local em busca de Adail-
ton Faustino, que estava sob 
investigação da Justiça desde 
2010 por roubo e tentativa de 
homicídio, e Guilherme Silva. 
No local, os indivíduos não 
foram encontrados, porém na 
averiguação do prédio, na casi-
nha de gás, o Canil localizou a 
quantidade de cocaína e o tijolo 
de maconha mencionados. 

A droga foi encaminhada à 
delegacia. Adailton e Guilher-
me estão sendo procurados.

Um adolescente foi apreen-
dido na noite desta terça-feira, 
dia 4, após praticar roubo em 
um bar na Rua 11 de Junho.

A Guarda Municipal, com 
o apoio de uma denúncia anô-
nima, conseguiu localizar um, 
de dois assaltantes, que havia 
acabado de cometer o roubo. O 
menor G. B. S., de 14 anos, foi 
localizado na Rua dos Indaiás 
em atitude suspeita e quando 

indagado sobre o envolvimen-
to, o adolescente manteve-se 
quieto. G. foi levado para a 
delegacia e reconhecido pela 

vítima, o dono do estabeleci-
mento da Rua 11 de Junho.

O garoto foi apreendido e 
está à disposição da justiça.

A Guarda Municipal fla-
grou na terça-feira, dia 4, mais 
dois pichadores em ação. So-
mente em 2014 já foram nove 
casos. Dessa vez, o Centro 
de Operações, Atendimento 
e Despacho (Coade) da GM 
recebeu a denúncia anônima 
da pratica do delito na Escola 
Municipal Aparecido Batista 
dos Santos. Uma viatura foi 
deslocada para averiguação e 

constatou o fato. 
Os dois menores foram 

conduzidos ao Plantão Policial 
juntamente com os materiais 
encontrados: lata de Spray, 
pincel e uma mochila com 
vários desenhos de pichação. 

Cada individuo receberá 
multa de 37,59 Unidades Fis-
cais do Estado de São Paulo 
(Ufesp), que corresponde a 
R$ 757,06 e demais sanções 

previstas na Lei 4.781/05. 
Por serem menores de idade 
os pais são responsáveis pelo 
pagamento. Os valores, de-
corridos todos os prazos de 
recurso, serão inscritos em 
dívida ativa, caso não haja o 
pagamento, haverá o protesto 
imediato, impossibilitando 
os infratores de realizarem 
operações de crédito até o 
pagamento da multa.

Participaram da busca Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal e Canil
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Grande quantidade de droga é 
localizada no Tancredo Neves

JME

QUALIFICAÇÃO

TRÁFICO DE DROGAS

ASSALTOTerceira turma inicia curso de 
operações especiais da Guarda Municipal

Traficante é preso no 
Jardim Morada do Sol

Mulher é baleada em seu veículo 
e consegue dirigir até o hospital

Cerca de 300 pinos de 
cocaína foram apreendidos 
na noite do último sábado, 
1, pela Guarda Municipal de 
Indaiatuba. 

Após uma denuncia anô-
nima de tráfico, na Rua 6, do 
Jardim Tancredo Neves, os 
guardas se direcionaram ao 
local para averiguação. Um 
individuo, com as mesmas ca-
racterísticas mencionadas, foi 
abordado e, próximo ao local 
que estava, foram localizados 
os 300 pinos de cocaína. Ele 
era menor e alegou não estar 
envolvido. Por falta de pro-
vas, foi dado como inocente 
e liberado para os seus res-
ponsáveis . 

A Secretaria de Defesa 
e Cidadania realizou, na se-
gunda-feira, dia 3, na sede 
da corporação, a abertura do 
Curso de Operações Especiais 
(Coesp) para a terceira turma. 
São 20 guardas, sendo 16 de 
Indaiatuba, dois de Itu e dois 
de Capivari que receberão as 
instruções durante os próximos 
20 dias.

SOBRE O COESP
O curso tem por objetivo 

habilitar oficiais e praças gra-
duados para a execução de 
missões especiais, bem como a 
manutenção do estado físico e 

atualização de conhecimentos 
especializados necessários ao 

bom desempenho em quais-
quer missões especiais, com 

Mais um traficante foi preso 
na noite de sábado, dia 1, no 
Jardim Morada do Sol. Em 
patrulha de rotina, a GAP ron-
dava na Rua Cel Julio Pereira 
Blum, quando três homens ma-
nifestaram atitudes suspeitas.  
Um dos indivíduos dispensou 
um maço de cigarros ao chão 
e outro fugiu, pouco antes da 

aproximação dos guardas. Em 
abordagem pessoal, constatou-
-se que quem havia jogado o 
maço ao chão era Jose Luiz 
Bianchi Filho, 22 anos, que 
após a localização de 18 pinos 
de cocaína, admitiu estar en-
volvido com tráfico de drogas e 
um usuário, que estava no local 
apenas adquirindo a substância.

José Luiz foi autuado em 
flagrante, conduzido à delega-
cia e posteriormente encami-
nhado à cadeia anexa ao 2º DP 
de Campinas. 

Uma tentativa de assalto 
aconteceu na tarde da última 
sexta-feira, dia 31, na Avenida 
Presidente Vargas, Vila Vitória. 

Duas mulheres estavam em 
um Toyota Corolla percorrendo 
a avenida, quando quatro assal-
tantes, em um Corsa, fecharam 
o carro das jovens, na tentativa 
de rouba-lo. A condutora, assus-
tada, acelerou seu veículo, para 
escapar dos bandidos, porém 
um deles atirou em sua direção 
e a atingiu na testa. Ela ainda 
conseguiu dirigir até o Pronto 
Socorro, foi medicada e liberada.

Com as informações via Co-
pom, o Corsa foi localizado em 
Itu e possuía o emplacamento 
da cidade. Marco Antônio de 
Souza, 32 anos, estava com 
o veículo e quando indagado 
sobre assalto em Indaiatuba, 
relatou estar no veículo, mas 
não ter envolvimento direto 
na tentativa, pois os outros três 
já pretendiam ir à cidade para 
roubar um carro e ele apenas 
tinha dado uma carona.

O indiciado foi conduzido 
à cadeia anexa ao 2º DP de 
Campinas

ênfase aos treinamentos vi-
sando ações em áreas urbanas.

Entorpecentes apreendidos na noite de sábado, dia 1

Guarda Municipal na última segunda-feira dia 3

Jovem de 22 anos foi apreendido com 18 pinos de cocaína



Mais Expressão 21A

ACONTECECurta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Cinema Horóscopo de 07 a 14/02

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

OPERAÇÃO SOMBRA: 
JACK RYAN – LEGEN-
DADO: Sexta (7) a Quin-
ta (13):  16:45 /  19:20 / 
21:40h. LANÇAMENTO. 
Ação, Suspense. 105 mi-
nutos. Classificação 14 
anos

A MENINA QUE ROU-
BAVA LIVROS – LE-
GENDADO:  Sex ta  (7 ) 
a  Quin ta  (13) :  16 :00  / 
18:45 / 21:25 h. 2ª SEMA-
NA. Drama. 132 minutos. 
Classificação 10 anos

ÁLBUM DE FAMÍLIA – 
LEGENDADO: Sexta (7) 
a Quinta (13): 20:10 h. 2ª 
SEMANA. Drama. 121 
minutos.  Classif icação 
14 anos

FROZEN: UMA AVEN-
TURA CONGELANTE 
3D – DUBLADO: Sexta 
(7) a Domingo (9): 16:20 / 
19:40. Segunda (10) a Quinta 
(13): 18:20. 6ª SEMANA. 
Animação, Aventura. 108 
minutos. . Classificação 
LIVRE

TRAPAÇA – LEGENDA-
DO: Sexta (7) a Quinta (13): 
15:30 / 18:35 / 21:25. LAN-
ÇAMENTO. Comédia Dra-
mática. 138 minutos. 14 anos

HÉRCULES - LANÇA-
MENTO – 3D DUBLADO: 
Sexta (7) e de Segunda (10) 
a Quinta (13): 17:00 / 21:45. 
Sábado (8) e Domingo (9): 
14:40 / 17:00 / 21:45.  3D 
LEGENDADO: Sexta (7) a 
Quinta (13): 19:15. Aventura 
Épica. 98 minutos. Classifi-
cação 10 anos

UMA AVENTURA LEGO – 
LANÇAMENTO – 3D DU-
BLADO: Sexta (7) a Quinta 

(13): 15:10 / 19:40. CON-
VENCIONAL DUBLADO: 
Sexta (7) a Quinta (13): 17:25. 
Animação, Aventura. 95 
minutos. Classificação Livre

INDAIATUBA

Zoof Club - na sexta-feira, dia 07, com a Festa Traffic 
Light party, atração: Leonardo Bergheme e Robotronic 
( O robot do David Guetta ). No sábado, dia 08, a festa 
Zoff Land com atração: DJ Antonio Eud. Sempre a partir 
das 23h. Avenida presidente Vargas, 731. Informações 
(19) 39846471.

Pepi’s Pizza Bar - na sexta-feira, dia 07, com a banda 
SupraSumo. No sábado, dia 08, a banda Rock Express, 
com o melhor do pop/rock. No domingo, dia 09, é a vez 
do cantor sertanejo Gabriel Mota. Sempre a partir das 
21h. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 38753470.

Botequim do Presidente - na sexta-feira, dia 07, muito 
sertanejo com a dupla Deuber & Leandro part. especial 
Syang. No sábado, dia 08, se apresenta pela primeira vez 
na casa a dupla Brunna e Mateus. Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações (19) 33924309.

Zoa Zoa Club Show - no sábado, dia 08, a partir das 
23h, a banda Forró Pegada dos Plays.Rua Ouro, 239, Recreio 
Campestre Joía. Informações (19) 30176609.

Manchester Music - na sexta, dia 07, a partir das 21h, 
1/ 4 Acústico Pop Rock. No sábado, dia 08, a partir das 21h, 
Corruptos Rock Clássico. Rua Humaitá, 700. Informações 
(19) 33923557 ou 35004599.

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin - na sexta, dia 07 e no sábado, dia 08, o 
espetáculo Chorinho com elenco Claudia Mello e Denise Faria às 
21h. No teatro do Iguatemi Campinas, com apresentação no do-
mingo dia, 09, a partir das 19h. Av. Iguatemi, 777.  (19) 32943166.

Teatro Amil - na sexta, dia 07, estreia “Eu Te Amo” que 
vai até dia 02 de março. Sexta e sábado às 21h e domingo às 
19h. Av. Guilherme Campos, 500 (Sta Genebra).  19 37569890 
ou 37569891.

O Ariano continua focado em sua vida social. Nesse 
período, relacionar-se com os outros será importante e 
ainda trará algumas discussões, pois há uma tendência 
a impor sua opinião. Sociedades, casamentos, clubes, 
redes sociais, o momento é de entrar em contato com 
o outro. Reveja seu modo de falar com seus amigos.

Para o Taurino que reclama demais da vida ou 
está simplesmente parado esperando que as coisas 
caiam nas suas mãos, esse pode ser um momento 
difícil. Sua vida profissional pode melhorar se mudar 
sua postura rígida e dominadora e aprender a delegar 
tarefas. Esse período exige que reveja sua maneira 
de se comunicar com os outros e expressar seus sentimentos.

Recordar pessoas e fatos importantes em sua 
vida, buscar novas formas de ver e entender as 
situações e os mistérios dessa vida, são as metas 
para esse período para o geminiano. Sentimentos 
intensos estarão bagunçando o nativo. Mercúrio 
retrogrado pode mostrar a você, o que tem feito com 

as pessoas em seu relacionamento, ao querer rever sentimentalmente 
algumas pessoas que descartou tempos atrás. 

Continua a fase onde o canceriano enfrenta mudanças 
positivas em sua vida amorosa, e em suas relações sociais. 
Sua mente nesse momento pode ficar um pouco confusa , 
mas é uma boa época para desenvolver um novo trabalho, 
uma nova profissão, ou um novo rumo em sua vida, pois 
ela está em mudança intensa. Busque se organizar melhor.

O leonino que vive de forma superficial, que não busca 
se conhecer inteiramente, poderá enfrentar problemas sério 
de fofoca e de dificuldade de entendimento, principalmente 
no trabalho. Os diálogos podem sair atravessado, tenha cal-
ma. Um relacionamento intenso com pessoa de longe pode 
ocorrer. Mercúrio retrogrado fale pouco e pense bem.

Risco intenso de fofoca no ambiente de trabalho. 
O nativo pode se comportar de forma a dar margem 
a conversinhas que não levam a nada a não ser 
confusão. Momento exige manter a calma quando 
se tratar de documentos no ambiente de trabalho. 
Há risco de gerar erros.

O libriano enfrenta desejos intensos de renovar 
sua vida afetiva, correndo o risco de romper com seu 
relacionamento ou contratos de forma mais direta 
que antes. Uma irritabilidade percorre facilmente 
seu corpo. No entanto o momento pede justamente 
maior seriedade ou sabedoria em sua vida pessoal.

Mente focada intensamente nos relacionamen-
tos, podendo viver muitas emoções nesse período. 
Saiba como conversar com seus amigos, sua 
forma de se comunicar (estamos com Mercúrio 
retrogrado) pode levar a romper algumas amizades 
importantes. Reveja em que ponto você está sendo 
rígido no trato com os outros.

O ambiente de trabalho pode trazer algum des-
conforto para seus sentimentos e para valores que 
traz consigo desde a infância. Dificuldade nos rela-
cionamentos pessoais por fofocas ou desentendimen-
to. Saúde frágil por nervosismo, e pela alimentação 
desregrada, cuidado com o que come. 

Momento interessante para ativar relacionamentos de 
amizades, reajustar projetos e modificar planos para que eles 
se tornem mais fáceis de concretizar. Sua vida afetiva sexual 
estará em grande transformação e exigirá uma renovação de 
sua maneira de lidar com seus sentimentos. Será que você 
expressa o que sente realmente para o outro?

A mente do Aquariano está buscando por novos 
conhecimentos. O momento é ótimo para estudar, 
conhecer novas idéias, entrar em contato com novas 
filosofias de vida. Diálogos com cônjuge, sócio ou 
em festas podem sair com dificuldades pois existem 
formas de expressar que precisam de renovação.

O pisciano em seu inferno astral pode sentir que sua 
visão das coisas está meio confusa, no entanto, agora 
é a melhor época para seu crescimento pessoal. Estará 
aprendendo novas técnicas, novas idéias chegam e 
trazem bases para seu futuro, não divague nem se perca 
em emoções negativas. Aproveite as oportunidades. 

47 RONINS – 3D LEGEN-
DADO: Sexta (7) a Quinta (13): 
18:10. 3D DUBLADO: Sexta 
(7) a Quinta (13): 20:40 2ª SE-
MANA. Ação, Aventura. 120 

minutos. Classificação 14 anos

FRANKENSTEIN - EN-
TRE ANJOS E DEMÔ-
NIOS – 3D DUBLADO: 
Sexta (7) a Quinta (13): 
22:00.  3ª SEMANA. Aven-
tura, Suspense. 85 minutos. 
Classificação 12 anos

O  L O B O  D E  W A L L 
STREET – LEGENDADO: 
Sexta (7) a Quinta (13): 16:15 
/ 20:05. 3ª SEMANA. Drama 
Policial. 179 minutos. Clas-
sificação 18 anos

FROZEN: UMA AVEN-
TURA CONGELANTE 
– 3D DUBLADO - Sexta 
(7) a Quinta (13): 15:50. 
6ª SEMANA. Animação, 
Aventura. 108 minutos.  
Classificação LIVRE

O HERDEIRO DO DIA-
BO – LEGENDADO: Sex-
ta (7) a Domingo (9): 22:00. 
Segunda (10) a Quinta (13): 
20:30. 3ª SEMANA. Sus-
pense, Terror. 94 minutos. 
Classificação LIVRE

MUITA CALMA NESSA 

HORA 2 – NACIONAL 
- Sexta (7) a Quinta (13): 
15:35 / 17:50. 4ª SEMANA. 
Comédia. 113 minutos. 
Classificação 14 anos. Nes-
te filme, todos os dias desta 
semana, preço especial:
Inteira R$ 10,00 // Meia 
R$ 5,00
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NayellyArthurPyetro

Pedro, filho de Renata da Baronesa 
Presentes

Matheus Manuela

LorenaLaura com Vovô Antonio

Laura O lindo Henrique, filho de Renata da Baronesa Presentes

Dudinha

Camila

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

A primeira dama do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, re-
alizou seu aniversário de forma beneficente, os convidados, em 
vez de levarem presentes para a aniversariante, levarão fraldas 
geriátricas, que Alair doará para o Lar São Francisco. Na festa 
estiveram presentes, familiares, amigos, e amigos rotarianos. O 
casal presidencial, Alair e Sérgio, estavam que era só alegria. 
Parabéns novamente a Alair.

Santa Clara promove tarde 'Sabores da 
Itália' no estande do Benevento Residenza

Novas Camisetas da APAE de 
Indaiatuba para a campanha 2014 Jantar de Degustação no Le Trikell

Almoço do Bem no Lar São Francisco e 
com benemerência do Rotary Cocaes

Aniversário Beneficente de Alair

A Santa Clara Empreendimentos convida para o evento 
Sabores da Itália no próximo dia 8 de fevereiro. O evento, 
que acontecerá das 10 às 18 horas no estande de vendas do 
Benevento Residenza (empreendimento da Santa Clara em fase 
de construção na Rua 11 de Junho 340), prevê uma tarde de 
degustação de petiscos e prosecco, tudo sob a batuta do chef 
Alvaro Berdu, além de oferecer a possibilidade de visitação ao 
apartamento decorado assinado pelo renomado Escritório de 
Arquitetura Anastassiadis, de São Paulo. Quem comprar um 
apartamento do dia 01/02/2014 até o dia 28/02/2014 ganha duas 
passagens para a Itália. É a chance de o morador conhecer de 
perto as origens do seu novo lar, aprender uma nova cultura 
e admirar as belas paisagens do país com um acompanhante, 
além de descobrir por que Benevento Residenza é um ótimo 
lugar para viver.

Dia 05/02/2014, quarta feira, como sempre acontece, o 
Lar São Francisco realizou mais um almoço do bem, com a 
presença sempre de pessoas maravilhosas, que lá vão para 
comerem e ajudar o Lar. Hoje também aconteceu a entrega 
de fraudas descartáveis para o Lar, a primeira dama do Rotary 
Clube de Indaiatuba Cocaes, Alair Lelli, junto com seu marido 
o companheiro e presidente do clube, Sérgio Lelli, entregaram 
muitos pacotes de fraldas que foram arrecadados na festa de 
aniversário de Alair, que pediu a todos os convidados, que em 
vez de presente, levassem um pacote de fraudas geriátricas para 
serem doadas ao Lar São Francisco. Parabéns novamente a Alair 
por este gesto maravilhosos. No próximo dia 08/02, acontecerá 
o primeiro almoço do bem que agora também será aos sábados.

Uma passadinha rápida pelo “Let's Eat"  IHESS promove ação social voltada à terceira idade

A APAE de Indaiatuba, reuniu colaboradores, amigos e 
imprensa, em um delicioso café da manhã, onde lançou a nova 
Campanha das Camisetas "Diferenças Que Nos Unem" verão 
2014.

Na noite do dia 30/01/2014, Gilles recebeu comensais e 
amigos para mais um “Menu Degustation”, desta feita todos 
puderam se deliciar com um menu simplesmente delicioso.
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Roberto e Lourdes na Pizzaria Skinão

David e Nicole no Restaurante Kaishi Sushi

Renan, Tainá e Larissa na Pizzaria Skinão Priscila, Kely e Omar no Restaurante Dom Apollo

Pedro, Danilo e João Batista no Restaurante Kostela do Japonês

Pedro, Cláudia, Lucas e Gisela na Pizzaria San Peppers

Luis Carlos e Gabriel na Pizzaria San Peppers

Haroldo, Neta e Ceará da Pizzaria Babbo Giovanni

Flávio da PC Net Informática, Aline, Daiana e Evandro no Pit Stop Chopp
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Daniel Justino e Alysson da Travain ExtintoresTamires, Fran e Thalyta da Traffinhos Kids 

Raquel, Thais e Mayara da Castelinho Dog, cuidando sempre do seu pet 
com muito carinho Equipe do Colégio Meta

Os alunos Alexandre, Hnrique, Luis e Thaisa se formaram faixa preta em 
taekowondo nas aulas do Centro Cultural Stahl Soler. Parabéns!

A Uzza Aces-
sórios fez uma 
apresentação 
dos produtos 
da Hot Flowers 
na loja, as clin-
tes adoraram 
e se divertiram 
muito, Vá 
você também 
conhecer o es-
paço Hot Flo-
wers na Uzza 
Acessórios a 
Fernanda está 
te esperando

Evento na Uzza Acessórios

Iza e Ricardo da Real Time Games
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Restaurante Japonês 
Karê & Gyudon se destaca

CAMPANHA DA APAE

O restaurante de comida 
japonesa Karê & Gyudon 
está se destancao pelas 
delicias que oferece. 
São pratos prontos, bem 
diversificados e super 
saborosos a preços bem 
acessíveis. Você tem op-
ção de comer no local ou 
no delivery discando no 
fone 3016-3340. Refei-
ção a base de legumes, 

ovos, carnes, arroz com molhos especiais e outros atrativos, para 
deixar seu prato bem apetitoso. O restaurante fica na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo, 331 - Esplanada II (ao lado do Day Hospital). Ligue já 
e se informe. Parabéns Leandro e muito mais sucesso!!!

Essa foi a inspiração para a criação 
desse bestseller há 14 anos, o segredo 
é a harmonia entre notas amadeiradas 
de cedro e carvalho e as frutas cítricas 
e frescas, que mantém esse aroma 
inesquecível e atemporal. Este e muito 
mais na La Provence Aromas & Cosmé-
ticos (19)3392-4525

Você que vai casar a A Nova Loja é uma exce-
lente opção. Maravilhosa coleção verão de 
vestidos de noiva bem fresquinhos, no aluguel 
ou compra. Você vai adorar! Vá espiar!!!

Continua a promoção fitness da 
Vitorello. Alto Giro com 30% à 
vista ou 20% parcelado e também 
shortinhs, legging e blusicas por 
apenas R$29,90. Corra!!!

Degustação de três excelentes receitas árabes frias: tabule, kibe cru e 
homus. Só na Casa da Esfiha, é claro!!!

Você que precisa de cortinas o lugar certo é na Adelaide Decorações. Ela confecciona no capricho com teci-
dos, padronagens e modelos ao seu gosto. Além de cortinas oferece almofadas, persianas, papel de parede e 
etc. Vale a pena conferir!!!

A Apae realizou um delicioso café da manhã, no último dia 4, para 
lançamento da Campanha das Camisetas "Diferenças que nos Unem" 
versão 2014. Para adiquirir a sua camiseta basta ligar no 3801-8898 a 
R$25,00 cada. Vamos colaborar! (e-mail: apae.idt@terra.com.br) Casamento de Vanessa e Luciano. É a A Nova Loja homenageando seus clientes

Prato Econômico Frio

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

 A Gran Tro-
pical Center 
conta com um 
completo se-
tor de enxoval 
para montar 
seu jogo 
coordenado 
com edredom, 
cobre leito e 
jogo de len-
çol. Tudo para 
o tamanho de 
sua cama. Ve-
nha conferir!



27AMais Expressão

GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

A arquiteta Rozimeire Trevizan sempre muito atenciosa com todos os 
clientes e com muitas ideias para deixar qualquer ambiente lindo. 
Agende seu horário e comece já planejar seu sonho!

O cliente Guto Nardy, tatuador Illumi Tatto conferindo as super novida-
des com a Daiane da Space Premium Outlet

Murilo e Luise da ML Informática e Papelaria

Khrisna na Paleteria ArribaIntegração dos alunos dos 6ºs anos do Colégio Objetivo

Carina da Alicia Hair agradece todos os patrocinadores que de algu-
ma maneira colaboraram para que o 1º Evento fosse realizado com 
sucesso. Agradece ao Cato Supermercados e Chopp & Gelo, além 
de parceiros como Salões de Beleza sendo Josi Porto, Terapia da 
Beleza, K de Cabelos, Hair Plus e Styllus Hair. Além dos parceiros 
Maricotta Moda Feminina, Hot Flowers, Dpil, Pimenta Rosa, Puket, 
Estúdio e Cena, Mary Kay.

As sócias 
da CSC 

Consultcont 
Soluções 

Contábeis 
Giancarla 
e Nilvana, 

sempre muito 
simpática 
com seus 
clientes e 

amigos con-
vidam para 

um café em 
seu escritório 

que fica à 
Rua Armando 
Salles de Oli-

veira, 1915 
- sala 7 -  

Cidade Nova. 
Para maiores 
informações 
ligue 3875-

5755Ana da Indy Kids
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*CA0978 PQ.BOA ESPERANÇA - AT.406m² AC.202m² - 3 
DORM. + ARM.(SUITE) / SALA / COPA / COZ.PLANEJ. / WC / AS 
/ DORM. E WC EMP. / QUINTAL / GAR.2 VAGAS. R$ 580.000,00

CA0981 RECANTO DO VALLE - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 
AMB. / COZ. / 2WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00

CA08637 JD.SEVILHA - AT.125m² AC.65m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR. R$ 235.000,00

CA08593 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² AC.94m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / COPA / WC / LAVANDERIA / CHUR. 
/ GAR.1+2 VAGAS. R$ 295.000,00

CA08573 JD.S.FRANCISCO - AT.128m² AC.80m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 280.000,00

*AP02127 EDIFICIO BARBARA - AU.65m² - DORM. / SALA / 
WC / AS / GAR.  R$ 190.000,00

CA07893 JD.UMUARAMA - AT.167m² AC.100m² - 2 DORM.
(SUITE) / 2 SALAS / COZ. / WC / AS / PORTÃO ELET. / GAR.2 
VAGAS. R$ 320.000,00

*AP01470 CIDADE NOVA - LANÇAMENTO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / 
WC / LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / TEMOS OPÇÕES PARA 
INVESTIDORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA + 
PARCELAS / OBRAS INICIADAS / CONSULTE-NOS.

CASAS 

CA08573 JD.S.FRANCISCO - AT.128m² 
AC.80m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC 
/ AS / GAR. R$ 280.000,00
CA08471 MONTE VERDE - AT.173m² 
AC.158m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
/ LAVABO / COZ. / WC / AS / CHUR. / 
GAR.3 VAGAS. R$ 340.000,00
CA08689 JD.COLONIAL - 2 CASAS - 
1ªCASA: - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / 
AS / GAR.3 VAGAS - 2ªCASA: 2 DORM. 
/ SALA / COZ. / WC / AS. R$ 370.000,00.
CA08697 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² 
AC.104m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
COZ. / PÉ DUPLO NA SALA E COZ. / 
WC / AS / QUINTAL / CHUR. / GAR.1+1 
VAGAS. R$ 420.000,00
CA08570 JD.REGENTE - AT.250m² 
AC.150m² - 3 DORM.(SUITE + CLOSET) 
/ 2 SALAS / COZ.PLANEJ. / 3WC / 
AS / AREA LUZ / EDICULA / CHUR. / 
GAR.2+2 VAGAS. R$ 480.000,00

APARTAMENTOS

AP02055 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.38m² 
- DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. / 
ED.COM CHUR. E PISCINA. R$ 160.000,00
AP02044 MONTE VERDE - AU.51m² - DORM. 
/ SALA / SACADA / COZ. / WC / AS / GAR.2 
VAGAS. R$ 198.000,00
AP02117 JD.SEVILHA - AU.60m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ.AMER. + ARM. / WC + BLINDEX 
/ AS / GAR.2 VAGAS. R$ 230.000,00
AP02058 ED.VANDO - AU.68m² - 2 DORM. / 
SALA + SACADA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS 
(68 E 105) / ED.C/ PISCINA + CHUR. + PLAY-
GROUND + PORTARIA 24hr. R$ 243.000,00|
AP02149 ED.GOYAN - AU.64m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 318.000,00

CHÁCARA

CH01194 VALE DO SOL - 2 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / AS / EDÍCULA / CHUR. / PISCINA 
/ GAR.4 VAGAS. R$ 385.000.00
CH01140 VALE DO SOL - AT.1.000m² 
AC.310m² 2 CASAS - 1: 2 DORM. / SALA / 
COZ. / 2WC / AS / PISCINA / CHUR. / GAR. - 2: 
2 DORM. / SALA / COZ. / WC / CAMPO FUT. 
R$ 500.000.00

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACO-
POS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CASAS 
COM 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 CASA 
COM 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 
WC / AS / VARIAS GAR. / LUZ E AGUA 
ENCANADA. R$ 350.000,00
*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 
9.000M2 AC 1.000M2 - 4 SUITES / 
DORM. / ESCRITORIO + ARM. / SALA 
2 AMB. / COPA / COZ. / LAVABO / 2WC 
/ PISCINA / CHUR. / SALÃO DE FESTA 
/ ESTUDIO / CAMPO FUT. / QUADRA 
AREIA / CASA CASEIRO / CANIL / PO-
MAR / GAR.4 VAGAS. R$ 2.500.000,00

GALPÃO

GL00089 REC.CAMP.JÓIA -  AT.3.000M2 
AC.1.500M2 - 10 SALAS / REFEITÓRIO 
/ COZ. / 3WC / VESTIÁRIO / AREA EXT. 
E ESTRUTURA PRÉ- MOLDADA / PÉ 
DIREITO 6M / PISO ATE 20 TON. R$ 
4.500.000,00
GL00170 VL.VITORIA - GALPÃO COM 
700m² / ESCRITÓRIO / WC / VESTI-
ARIOS / SOBRADO NOS FUNDOS. R$ 
1.500.000,00

TERRENOS

TE01222 MONTREAL RESIDENCE - TER-
RENO COM 150m². R$ 145.000,00
TE01229 JD.MORUMBI - TERRENO COM 
250m². R$ 150.000,00
TE01233 JD.BELA VISTA - TERRENO COM 
309m². R$ 180.000,00
TE01094 JD.EUROPA II – 3 TERRENOS COM 
250m² CADA. R$ 160.000,00 CADA
*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMER-
CIAL PLANO DE ESQUINA C/ 283m² E QUE 
PODE SER DESMENBRADO. R$ 290.000,00
TE01245 JD.ESPLANADA II - TERRENO 
COM 300m². R$ 205.000,00
TE01232 AMSTALDEN RESIDENCE - TER-
RENO COM 350m². R$ 350.000,00
TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PAR-
TIR DE 200m² / PISCINAS ADULTO E INFAN-
TIL / QUADRA POLI / QUIOSQUES C/ CHURR. 
/ PLAYGROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO 
GOURMET / ESPAÇO FITNESS / PERGOLA-
DOS / SEG. 24hr. R$ SOB CONSULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A 
PARTIR DE 150m² / AMPLO LAZER / AREA 
VERDE DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr 
/ EXCLUSIVA AREA COMERCIAL / 3 min. 
DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA

CADERNO DE NEGÓCIOS
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LOCAÇÃO LANÇAMENTO

VENDA

AP00292- Edifício Grauna: Apto com 03 dor-
ms sendo 01 suíte, garagem p/ 01 carro em 
ótima localização. R$ 1.000,00 + Cond. + IPTU

CA00943- Remulo Zoppi: Casa com 02 
dorms, sala, cozinha, lavanderia e ga-
ragem p/ 02 carros. R$ 1.000,00 + IPTU.

CA00365- Jardim Dom Bosco: Sobrado 
com 04 dorms com 01 suíte, cozinha com 
armários, piscina e garagem p/ 04 carros. 
R$ 3.500,00

CA00874- Jardim Monte Verde: Casa 
com 03 dorms sendo 01 suíte, garagem 
p/ 02 carros. R$ 285.000,00 Aceita finan-
ciamento!

CA00964- Jardim California: Sobrado com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, cozinha planeja-
da e garagem p/ 02 carros. R$ 345.000,00/R$ 
1.700,00 + IPTU.

CA00968- Cond. Montreal Residence: Casa 
c/ 03 dorms, sala, cozinha, área de serviço, 
garagem p/02 carros e área de lazer com-
pleta. R$ 420.000,00 Aceita financiamento!

CA00733- Carlos Aldrovandi: Casa com 
02 dorms, sala, cozinha, área de serviço 
e garagem p/ 01 carro. R$ 850,00

AP00187- Cond. Spazio Illuminare: Apto 
na cobertura todo planejado c/ 3 dorms 
sendo 01 suíte garagem p/ 01 e área de la-
zer completa. R$ 1.000,00 + Cond. + IPTU.

CA00516- Condomínio Vista Verde:  Casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
planejada, garagem p/ 03 carros. R$ 2.000,00 + 
Cond + IPTU.

AP00281- Jardim Paulista II: Apto com 02 dorms, 
sala, cozinha, área de serviço e garagem p/ 01 
carro. R$ 750,00 + IPTU + Cond.

CA00969- Cond. Amstalden Residence: Sobrado 
com móveis planejados com  03 dorms sendo 01 
suíte, piscina aquecida, churrasqueira e garagem 
p/ 03 carros. R$ 5.500,00 + Cond + IPTU.

NÃO PERCA 
ESTA OPORTUNIDADE!  

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

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 

AP0438 - 55,97 m² - Resid. Vando 
02 dorm., bhº social, sala, coz., área 
de serv., 02 VG e 01 p/ moto. 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. pla-
nej., área de serv., 01 VG. R$ 235.000,00

SOBRADOS 

SO0322 - 317 m² - Jd. Esplanada 
04 dorm. (arm. planej.), sendo 01 st. master c/ hidro. 
e chuveiro duplo, bhº social, sala 03 amb., lavabo, jd. 
de inverno, escrit., coz. ampla planej., desp. e lav. c/ 
arm., dorm. empreg. c/ bhº, 04 VG. R$ 700.000,00

SO0199 - 160 m² - Resid. Green Village 
03 dorm., sendo 01 st. c/ closet e sacada, sala 02 
amb., lavabo, escrit., coz. planej., desp., lavan-
deria coberta fechada c/ porta de vidro, quintal, 
churrasq., 02 VG. R$ 440.000,00

APARTAMENTOS

AP0367 - 74 m² - Resid. Villagio 
Di Toscana
03D. sendo 01 st., bhº. social, sala 2 
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
3D. sendo 1 st., bhº. social, sala 2 amb., 
sacada, coz. planej., área de serv., 2 
VG. R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU

AP0434 - 94 m² - Resid. Valquiria
03 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., 01 VG. R$ 
1.300,00 + Cond. + 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
3D., bhº social, sala de TV, coz., AS, 
quintal, 2 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., 
quintal, 02 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

SOBRADOS 

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

SO0301 - 150 m² - Centro 
Comercial - Piso sup.: 02 salas 
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

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

CA0415 - 140 m² - Vl. Castelo Branco 
03 dorm. sendo 01 st., sala 02 amb., bhº 
social, arm. planej. nos dorm. e coz., área 
de serv., quintal, churrasq., 02 VG. R$ 
400.000,00
CA0388 - 125 m² - Jd. Morada do Sol 
02 dorm., sala, coz. planej., bhº social, área 
de serv. e 02 VG. R$ 297.000,00

CHÁCARAS 

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

CH0039 - 3632 m² - Pq. da Grama 
03 st. c/ arm. planej., sala 02 amb. c/ 
varanda, lavabo, coz., desp. c/ arm. 
planej., área de serv., bhº ext., quintal, 
churrasq., piscina, campo de fut., diver-
sas VG. R$ 574.000,00

 
LOTEAMENTOS FECHADOS 

TE0003 - 150 m² - Montreal Residence - R$ 
17.000,00 ent. + 420 parc. (Financ. Caixa)

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

LOTEAMENTO ABERTO 

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza - R$ 
15.000,00 ent. + 420 parc. (Financ. Caixa)

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 - 3835-3382 / 3834-7757 / 3834-3997 / 7827-4112 

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

3 DORM SENDO UMA SUITE 
COM CLOSET E HIDRO , 
SALA , SALA DE ESTAR 
, COZ PLANEJADA , WC 

SOCIAL COM BOX  , PISCINA 
, CHURR. , COZINHA  , 5 MIL 

METROS QUADRADOS  , 
PORTAO ELETRONICO.

CASAS 

R$ 550,00 Kitnet - Jardim Re-
gina - quarto, wc, cozinha.
R$ 690,00 Casa – M.d.s – dorm, 
coz, wc, sala, área de serviço .
R$ 800,00 Casa – Cecap – 3 
dorm, sala, coz, área livre/ ser-
viço, wc, garagem e quintal. 
R$ 1.000 Casa – Remulo Zoppi 
– 2 dorm, sacada, wc, sala, coz, 
área livre/serviço, garagem, 
portão eletrônico
R$ 1.100,00 Casa – m.d.s – 3 
dorm, wc, sala, coz, garagem
R$ 1.200,00 Casa  - Cecap -  2 
dorm, wc, sala, cozinha, área 
livre, área de serviço, garagem p 
2 autos e quintal. 

R$ 1.250,00 Casa – Parque 
Indaia- 2 dorm, 2 wc, sala, 
cozinha, área de serviço, 
garagem e quintal 
R$ 1.300,00- Casa- M D S- 3 
dorm, sala, cozinha, 2 wc, 
garagem p/ 2 altos. 
R$ 1.400,00 Casa Jd Va-
lença, 3 dormitórios, 1 suite, 
2 wc, sala, sala de star, coz-
inha, quintal, cerca elétrica, 
portao eletrônico, 2 vaga p/ 
carro. 
R$ 1.500,00 Casa- Jd Hu-
bert- 3 dorm, sacada, wc, 
sala, cozinha, copa, área 
de serviço, churrasqueira e 
garagem.
R$ 1.600,00- casa- Jd santa 
cruz- 3 dorm, suíte, sala dois 
ambientes, sacada, wc, coz-
inha, copa, área livre, área 
de serviço, dispensa, quintal, 
cerca elétrica, churrasqueira 
e garagem para 3 autos. 
R$ 1.700,00 – mds – 3 dorm 
e 1 suite, sala, coz, área de 
seviço, wc, churrasqueira, 
edícula, garagem 4 carros.
R$ 1.800,00 – Itaíci – 2 dorm, 
wc, copa/coz, sala de estar, 
área de serviço.

R$ 1.950,00 – Monte Verde 
– 3 dorm e 1 suite, 2 wc, 
sala 2 ambientes, coz, área 
livre/serviço, quintal, cerca 
elétrica, portão eletrônico, 
garagem para 3 carros.
R$ 2.000,00 – M.d.s – 3 
dorm, 1 suite, sacada, sala, 
coz, área de serviço, chur-
rasqueira, edícula, portão 
eletrônico e garagem.
R$ 2.200,00 – Vila Todos 
os Santos – 2 dorm, 1 suite, 
sacada, wc, sala, coz, área 
livre/ serviço e garagem co-
berta.
R$ 2.400,00 – Jd Regina – 
3 dorm, 1 suite/hidro, sala, 
coz, edícula, churrasqueira, 
quintal, cerca elétrica, portao 
eletrônico, alarme residencial 
e garagem para 4 carros.
R$2800,00 – Jd.Regente – 3 
dorm sendo uma suíte , sala 2 
amp , coz planejada , piscina 
churrasqueira , ótima casa 
R$ 2.800,00 – Moacir Aruda 
– 3 dorm, 1 suite, sacada, 2 
wc, sala 2 ambientes, copa/
coz, área livre/serviço, dis-
pensa, quintal, cerca elétrica 
e garagem.   

DESTAQUE:

R$ 2.800,00 – Moacir Aruda – 
3 dorm, 1 suite, sacada, 2 wc, 
sala 2 amb., copa/coz, área 

livre / serviço, dispensa, quin-
tal, cerca elétrica e garagem.   

R$ 3.200,00, MEGA OFERTA 
– JD REGENTE – 3 DORM, 1 
SUITE COM CLOSET, LAVABO, 
SACADA, 4 WC, MEGA SALA 
PARA 2 AMBIENTES, COPA/ 
COZINHA PLANEJADA, AM-
PLA AREA LIVRE/SERVIÇO, 
DISPENSA, PISCINA, SAUNA, 
CHURRASQUEIRA, VARANDA, 
QUINTAL, ACADEMIA, CERCA 
ELETRICA, PORTAO ELETRO-
NICO, GAR. PARA 4 AUTOS.
Obs: CASA PERFEITA, INTEIRA 
MOBILIADA. 

R$ 1.000 casa – 2 dorm.- sala 
– cozinha – wc – lav. – garagem
RS 1.300 sobrado – 3D sendo uma 
suíte . – sala – coz. – churr. – gar.

R$ 1.700 casa – nova – 1 dorm 
e 2 suites – sala – jd. Inverno – 
coz. – lavanderia – garagem 2 
carros – portão eletrônico 

R$ 2.000 casa – m.d.s – 3dorm 
e 1 suite – sacada – sala – 
coz. – churrasqueira – área 
de serviço -  garagem – portão 
eletrônico 

A P A R T A M E N T O S 
 
R$ 1000,00 JD Pedroso 
-2dorm – sala –cozinha –
area –de serviço – garagem 
R$ 1000,00 JD São Paulo-
2dorm – sala-cozinha-portao 
eletrônico-garagem 
R$ 1150,00 centro -2 dorm- 
área de serviço – sala – cozinha 
e banheiro
R$ 1300,00 JD Santiago 3 
dorm-sala-cozinha planejada-
suite-area de serviço-garagem
R$ 1300,00 cidade nova 
-3dorm-sala 2 amb-copa-coz-
inha-2banheiro- área de serviço
R$1400,00 pq são lourenço-
sala 2 ambientes-3 dormitorios-
2banheiros-cozinha-area de 
serviço-area livre-despensa-
garagem-piscina
R$1500,00 pau preto –sala-
3dormitorios sendo 1 suite-
sacada-banheiro-cozinha-area 
de serviço-garagem 2 autos

APARTAMENTOS LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

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

CHÁCARA EM 
CONDOMINIO FECHADO 
OTIMA LOCALIZACAO

CASAS

R$2,000 cidade nova-sala 
2 ambientes-4dorm-1suite 
–sacada-3banheiro-area 
de serviço-cerca elétrica-
piscina-portaria24hrs-el-
evador
R$2,500  cidade nova 4 
dorm-1suite-sacada-3ban-
heiro-area de serviço-pi-
scina-sauna-varanda-cerca 
elétrica-portaria24hrs-ac-
ademia-salão de festas-
salão de jogos

Salões 

R$ 900,00 Santa Cruz  
R$ 1000, 00 São Francisco 
R$ 1,100,00 Jd Paulista 
R$ 800,00 Jd paulista 
R$ 2,000,00 Cecap 
R$ 1,200,00 Vila Teler 
R$ 1,300,00 Jd Paulista 2 
R$ 1,500,00 Morada do sol 
R$ 1,700,00 Cidade nova 
R$ 2,000,00 California 53 
R$ 2,100,00 Morada do Sol 
R$ 2,500,00 Cidade nova

TEMOS GALPOES , 
CHACARAS VENHAM 

CONFERIR ! 

SALÕES

DESTAQUE

APARTAMENTOS

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/ Aveni-
da) – AT: 418m² R$ 1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00033 – Sala Comercial – Piso Superior – Centro 
– 46m² c/ banheiro R$ 900,00 + Iptu
SL00066 – Sala Comercial – Jd. Eldorado - AU: 
70m² - excelente salão c/ 2 banheiros, copa lavand R$ 
1.150,00 + 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: 140m² 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
CA00948 – Jd. do Valle II – 2dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb ampla, coz c/ armários, wc social, lavand, 
garagem coberta 2 carros R$ 1.200,00 + 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
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
CA00950 – Cidade Nova – Sobrado - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem 2 
carros R$ 2.300,00 + 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
CA00949 – Vista Verde – Cond. Fechado – CASA 
NOVA - 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz c/ ar-
mários, wc social c/ box e gabinete, churrasq, lavand, 
aquec. solar, garagem R$ 2.500,00 + 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/ãp 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 com-
pleta – 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

SÍTIO

ST00005 – EXCELENTE SITIO, AT: 22.500m², BAIR-
RO 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, la-
vabo, 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

CA00402 – Jd. Moacyr Arruda – Prox. a Av. Con-
ceição - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, 
coz, lavand, quarto de despejo, garagem 2 carros R$ 
380.000,00
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, gara-
gem 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 despe-
jo, 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, chur-
rasqueira 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

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao 
Centro) – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem(aceita 
carro como parte de pagto) .R$ 195.000,00
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
AP00345 – Jd. Santhiago – Lindo Apto – área de 
lazer completa – 2 dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, 
lavand c/ armários, aquecedor a gás, garagem coberta 
R$ 310.000,00
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!!!

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZINHA,WC,LAVANDERIA E 
GARAGEM P/ CARRO PEQUENO.
R$ 750 + IPTU

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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, LAVANDERIA, 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 ELE-
TRÔNICO. 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., CHURRAS-
QUEIRA 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

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 ,TERRENO DE 250 M². CASA 1. 02 DORM,SALA,02 WC,COZINHA,LA-
VANDERIA E AMPLO QUINTAL CASA 2 , 01 DORM,WC,COZINHA E LAVANDERIA.
R$ 280.000,00 

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

JD PAULISTA II CA02429 - FRENTE 1D, SALA, COZ., WC E VAGA P/01 AUTO. FUN-
DOS 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, LAV., ÁREA DE LUZ, QUINTAL NOS FUNDOS, 02 VAGAS DE GAR. (01 COBER-
TO) 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 AMPLA ,PISCINA AQUECIDA 
C/ CASCATA E ILUMUNAÇÃO LED, EDÍCULA C/CHURRASQUEIRA E VAGA P/ 02 
AUTOS. AT 250 M² A.C 170M². R$ 435 MIL

CIDADE NOVA CA02446 - 03 DORM (01 SUÍTE), SALA ESTAR,S ALA JANTAR, 
COZINHA,WC, 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, PISCINA, 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), 
LAVANDERIA,COZINHA,WC E GARAGEM. AT 260 / AC 280  - R$640.000,00

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 3D., SALA, COZINHA, 2 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/COZINHA, 02 
WC, GARAGEM. AT: 1.315m² / AC: 120m² R$ 300.000,00

TERRENO ADEMAR DE BARROS - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO TR00704 
250 M²  PLANO. COM CASA ANTIGA 300 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 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 :

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

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

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

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

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

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

CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZINHA,WC,LA-
VANDERIA E GARAGEM P/ CARRO PEQUENO.
R$ 750 + IPTU

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

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 01 DORMITÓRIOS ALUGA

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

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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 COBER-
TA, 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,lavan-
deria,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 PLA-
NEJADA, 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,VARAN-
DA E 02 DUAS VAGAS. AREA TOTAL 123m²
R$480 MIL

TERRENO ADEMAR DE BARROS
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
TR00704 
250 M²  PLANO. COM CASA ANTIGA 
300 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

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

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

VISITE NOSSO SITE:
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR

VENDO CARRO

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

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

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

SALÕES E SALAS ALUGA

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

VANDERIA, DEPÓSITO E ESCRITORIO.
RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 428

SALÃO AMARELO 

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

M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² COM 03 
DORMITÓRIOS CONSTRUIDA NOS FUNDOS E 
GRANDE ÁREA LIVRE NA FRENTE POR PREÇO 
IMPERDÍVEL APENAS:R$220.000,00.  CORRA!!! 
F= 19-3017-2608/99762-7997
M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² COM 
01 DORMITÓRIO, SALA, COZ, WC, CONS-
TRUIDA NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA 
LIVRE NA FRENTE POR PREÇO IMPERDÍVEL 
APENAS:R$200.000,00.  CORRA!!! F= 19-3017-
2608/99762-7997
JD DO VALLE. 02 DORM (01 SUITE C/ ARMÁRIO 
EMBUTIDO) COZ PLANEJADA, GARAGEM P/ 
03 AUTOS, EDÍCULA NOS FUNDOS. ÓTIMO 
ACABAMENTO; APENAS: R$280.000,00 F= 19-
3017-2608/99762-7997 AINDA ESTÁ SENTADO 
AMIGO? CORRA!!!
M.SOL-RUA-17- 03 CÕM C/ ENT P/ AUTOS. 
R$130.000. CORRA!!! F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM 
LOTE DE 180M² APENAS R$115.000,00 QUITA-
DO. F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.EDÍCULA C/02 CÕ-
MODOS E WC EM LOTE DE 180M² APENAS 
R$105.000,00+ 38 X R$370,00 F= 19-3017-
2608/99762-7997
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGANTE COM 
WC, R$ 125.000,00 URGENTE!!  F= 19-3017-
2608/99762-7997 .VÁ ZUNINDO!!
M. SOL. RUA 68 02 DORM, SALA, COZ, WC LA-
VAND, MEZANINO NOS FUNDOS. R$ 150.000,00 
URGENTE F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AUTOS.
R$165.000,00 AC.FINANCIAMENTO.CORRA!!! 
F= 19-3017-2608/99762-7997

JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AUTOS.
R$170.000,00 AC.FINANCIAMENTO.COR-
RA!!!
F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AU-
TOS.R$160.000,00 CORRA!!F= 19-3017-
2608/99762-7997
RUA-86 M.SOL ÓTIMACASA COM 02 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZ, WC LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS +SOBRADINHO 
NOS FUNDOS APENAS :R$235.000,00. 

TERRENOS-VENDE-SE

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$63.000,00 + 
77 X R$490,00  F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$85.000,00 
ACEITA FINANCIAMENTO. F= 19-3017-
2608/99762-7997
JD LAGUNA.150² R$80.000,00 CORRA!!! F= 
19-3017-2608/99762-7997
M.SOL RUA 39 125M² R$115.000,00. F= 19-
3017-2608/ 99762-7997CORRA!!
M.SOL RUA 80 125M² R$105.000,00. F= 19-
3017-2608/ 99762-7997CORRA!!
JD.COLIBRIS. 185M² R$ 115.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F= 19-3017-2608/ 99762-
7997 VÁ JÁ. !!!!

EXIJA A CREDENCIAL 
DO SEU CORRETOR!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO 

FACEBOOK - 
PREDIALIMOVEIS.
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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, cozinha planejada, 
lavanderia, despensa, piscina comchurrasqueira 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
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 
ambientes, escritório, cozinha planejada, piscina, chur-
rasqueira, murada com portão eletrônico AT/ 1.000m² 
AC/ 250m² .R$ 750.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira 
AT/ 1.000m² AC/ 160m² R$ 550.000,00.
CH2375 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st), sala 02 
ambs, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, piscina 
e churrasqueira completa AT 1.000m² .AC/ 250m² R$ 
650.000,00

Casa Vende

CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, 
escritório, sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, la-
vanderia, churrasqueira,piscina em alvenaria .AT/ 360m² 
AC/240m² .R$ 890.000,00 

CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), cozinha americana c/móveis, despensa, área de servi-
ço, piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e 
lavanderia .AT/ 150m² .AC/ 100m² .R$ 260.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, 
sala 03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha 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 , CHURRASQUEI-
RA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA AQUEC 
. CHURRASQUEIRA .R$ 430.000,00.
 

Terreno Vende

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privi-
legiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 

TE2379 – Chácaras Alvorada –1.000m² R$ 200.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 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 regularizado 
R$ 1.500.000,00. Aceita 40% em imóvel.

Chácara Locação

CH0053 – Terras de Itaici – 02dorms(01st), sala cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina e churrasqueira R$ 2.500,00.
CH0063 – Terras de Itaici- 03 dorms(01 st), sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia e piscina e churrasqueira .R$ 
2.700,00.

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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TERRENOS 

Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 160.000,00 
Terreno Jardim Park Real 150m² condomínio fechado 
R$ 18.000,00 entrada mais parcelas 
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 

BAIRRO SÃO JOSE - SALTO / sp,terreno com 
150m²,construção 129m²02 dormitorios,cozinha 
grande,banheiro com box blindex, pastilha de vidro, sala 
de jantar, sala de TV, edicula area de serviço, acabamento 
em gesso, com ventiladores e luminárias, garagem para 
02 carros com portão automático, 100% documentação 
okay, aceita financiamento bancário- R$ 200.000.00
Casa Jd. Morada do Sol – 2 Dorm., sala, cozinha, 
WC, edícula nos fundos e área de churrasquei-
ra em cima – ótima localidade – R$170.000,00. 
Casa Jd. Morada do Sol 3 aluguéis – R$ 200.000,00 
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – ter-
reno de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fun-
do - R$ 220.000,00 – aceita carro no negócio.  
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozinha, garagem 
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 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 negócio.
Casa JD. Morada do sol – Casa da frente -2 Dorm , 
Sala , Cozinha, 1 Banheiro e garagem coberta – Casa 
dos fundos 1 Dorm, cozinha e banheiro – R$ 160.000,00 
– 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 automá-
tico, ar condicionado, gar para 2 carros – R$390.000,00
Temos casa para financiamento. 
Casa – 3 cômodos – R$135.000,00 

LOCAÇÃO  

Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de 
área coberta – R$2.500,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de fu-
tebol, churrasqueira, salão de festas, estacionamento 
- R$450,00 

CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro, 1.000 m² R$ 
60.000.00 – 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 coberta, garagem para 2 carros.
COD.217 – PQ.INDAIA - R$200.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc social, nos fundos lavanderia e quar-
tinho de despejo.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220.000,00 – 
2dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$600.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc social, 
lavanderia, varanda, churrasqueira, piscina, portão 
eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 des-
coberta.SOBRADO
COD.333 – JD.VILA VERDE – R$340.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavan-
deria, garagem para 2 carros.
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280.000,00 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, 
gragem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490.000,00 – 
3dorms(1st), sala, copa, coz, wc social, lavanderia, 
dispensa, , churrasqueira, portão eletrônico, gara-
gem para 2 carros.
COD.351 – VILA MARIA HELENA – R$350.000,00 
– 3dorms(1st), sala de estar e jantar, hall de en-
trada, 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 eletrônico, 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, lavan-
deria, dispensa, piscina, varanda, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$250.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro.
AP.511 – JD.TROPICAL – R$280.000,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc social, 1 vaga de garagem, churrasqueira, piscina.
AP.517 – CIDADE NOVA – R$280.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1vaga na garagem.
AP.536 – CECAP – R$185.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem.

Apartamentos  com 2 e 3 Dorms no Pátio Anda Luz

TERRENOS

TE.05 – FRANCISCO DE PAULA LEITE – R$2.500.000,00 
– terreno com 2126m²  COMERCIAL              
          
TE.18 – JARDIM VENEZA – R$96.000,00 – Terreno 
com 150m².
TE.29 – CONDOMINIO TERRA NOBRE – R$215.000,00 
– Terreno com 336m².
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – ter-
reno com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480.000,00 – Terreno com 320m² .
TE.43 – JD.DOS COLIBRIS – R$105.000,00 –  c/ 150m².
TE.45 – PORTAL DO SOL – R$115.000,00 – Terreno 
com 152m².

CHACARAS
 
COD.738 – COLINAS I – R$650.000,00 – 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.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$2.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, lavanderia, sacada grande, cerca elétrica, 
piscina 7x3, 5, garagem.
CENTRO – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc social, 
lavanderia, quintal grande, sem garagem.
JD.PAULISTA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz com 
armário embutido, wc, sem garagem.
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorms, sala, coz, 
2 wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$480,00 – 1dorm, coz, wc
JD.MORADA DO SOL R$380,00 – 1dorm, wc

APARTAMENTOS

JD.JEQUITIBÁ – R$840,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem. 
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
CIDADE NOVA – R$1.500,00 – 2dorms (1st), sala, coz, 
wc social, 2 vagas de 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 lareira, 
sala de jantar, sala de TV, copa, coz, lavabo, embaixo 
da escada espaço de 2x2, , jardim de inverno, área 
gourmet completa, piscina 8x4, parquinho, pomar, poço 
semi – artesiano.
COLINAS II - R$4.500,00 – 3dorms(1suite), sala de estar 
e jantar, coz planejada, wc, dispensa, escritório, varanda, 
quintal, piscina, churrasqueira, garagem grande.

SALÃO

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

SALAS

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

Ajudante Geral: Experiência em peque-
nas manutenções, jardinagem e limpeza. 
Disponibilidade para trabalhar aos finais 
de semana.
Almoxarife/Operador de Empilhadeira: 
Curso de Empilhadeirista (com certifica-
do). Desejável ensino superior ou técnico 
em Logística. Experiência em inventário, 
almoxarifado de materiais diretos e indi-
retos, expedição e afins.
Analista Contábil Sênior: Curso superior 
em Ciências Contábeis ou afins. Amplo 
conhecimento em DIPJ. Inglês avançado. 
Experiência na área contábil.
Analista de Custos: Curso superior em 
Administração ou afins. Amplo conhe-
cimento na função. Inglês avançado. 
Vivência em indústria.
Assistente Comercial: Ensino médio 
completo. Experiência no setor imobiliá-
rio. CNH categoria B. Conhecimento em 
informática.
Assistente Comercial: Ensino superior 
completo (ou cursando) em Marketing, 
Administração ou afins. Experiência na 
função.
Assistente de Recebimento: Ensino 
superior completo em Administração ou 
afins. Experiência em recebimento fiscal 
e faturamento (preferencialmente em 
Indústria). Cursos relacionados à função 
e conhecimento em pacote Office e SAP.
Auxiliar de Limpeza (Fem/Masc): Expe-
riência em limpeza. Disponibilidade para 
trabalhar no 2º Turno. 
Auxiliar de Limpeza (Fem/Masc): Ex-
periência em limpeza. Horário comercial.
Auxiliar Financeiro: Desejável ensino 
superior (cursando) em Administração ou 
afins. Experiência em contas a pagar e re-
ceber, cobrança, fluxo de caixa e demais 
rotinas. Disponibilidade para horas extras. 
Balconista: Ensino médio completo. 
Disponibilidade para trabalhar no 2º Turno 
e finais de semana. Desejável experiência 
em atendimento (haverá treinamento).
Estagiário em Engenharia: Ensino su-
perior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia 
de Produção, Mecânica ouo Mecatrônica. 
Inglês avançado/fluente (imprescindível). 
Desejável noções em Logística.
Garçom/Garçonete: Ensino fundamental 
completo. Disponibilidade para trabalhar 

no 2º turno e finais de semana. A empresa 
oferece fretado.
Gestor de Depto. Pessoal: Ensino supe-
rior completo em Administração ou afins. 
Amplo conhecimento em Depto. Pessoal 
e Legislação Trabalhista. Experiência 
em liderança. Disponibilidade para horas 
extras.
Montador: Ensino médio completo. Dese-
jável curso técnico em mecânica. Sólida 
experiência em montagem mecânica de 
máquinas e equipamentos, realização de 
testes e inspeções. Conhecimento em 
leitura e interpretação de desenho, me-
trologia, hidráulica e pneumática. Noções 
de Lean Manufacturing, TPM e operação 
de ponte rolante.
Motorista (cat D) (02 vagas): Ensino mé-
dio completo. Experiência em caminhão 
baú. Residir em Indaiatuba ou Salto.
Operador de Estoque (02 vagas): 
Ensino médio completo. Experiência em 
armazenagem de material, organização 
e controle.
Operador Logístico Multifuncional: 
Desejável ensino superior em Logística. 
Curso de Empilhadeira (com certificado). 
Experiência em sistema WMS e demais 
rotinas da função.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Ex-
periência em pintura manual (com pistola), 
Lean Manufacturing e TPM.
Recepcionista: Ensino médio completo. 
Experiência em atendimento. Disponibili-
dade para trabalhar no 2º Turno e finais 
de semana. A empresa oferece fretado.
Técnico Eletrônico Externo: Curso técni-
co em Eletrônica. Experiência em sistemas 
de áudio e vídeo, análise de esquemas 
elétricos/eletrônicos. Disponibilidade 
para viagens.
Técnico de Assistência Técnica (02 
vagas): Curso técnico em Mecânica, 
Elétrica ou Mecatrônica. Desejável inglês 
avançado/fluente. Experiência em assis-
tência externa a clientes. Experiência em 
montagem de manuais e treinamentos. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
Soldador: Ensino médio completo. Cur-
sos na área de solda. Experiência em 
Solda MIG MAG e Eletrodo Revestido. 
Conhecimento em Lean Manufacturing 
e TPM.
Supervisor Contábil: Ensino superior 
completo em Ciências Contábeis ou afins. 
Amplos conhecimentos na área contábil. 
Inglês avançado/fluente. Experiência em 
liderança.

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ATENÇÃO!!

PARA MELHOR ATENDÊ-LOS 
ESTAMOS MODERNIZANDO NOSS-

SA TECNOLOGIA DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.

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

ANALISTA DA QUALIDADE (99): 
Formação superior na área de Qualidade 
ou Eng. Produção. Experiência na área da 
qualidade de produto e produção, preferen-
cialmente em produtos plásticos. Possuir 
inglês em nível avançado. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (129): 
Ensino Médio completo. Experiência em 
inspeção de peças no final do processo 
produtivo. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (309): 
Ensino Médio completo. Experiência em ro-
tinas administrativas. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(249): Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE APOIO LOGÍSTICO 
(519): Ensino Fundamental completo. Não 
é necessário experiência na função. Dispo-
nibilidade 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 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
CHEFE DE SEÇÃO (312): Desejável 
formação superior. Experiência em atendi-
mento. 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. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(324): Ensino Médio completo. Conhe-
cimento em painel elétrico, manutenção 
estrutural (predial) e fechamento de motores. 
Possuir curso de NR 10. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM COMPRAS (690): Cur-
sando 2° ou 3° ano do curso superior em 
Administração. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM SUPRIMENTOS/COM-
PRAS (324): Cursando superior em Ad-
ministração. Desejável conhecimento em 
informática. Residir em Indaiatuba.
FACILITADOR DE MONTAGEM: 
Formação Técnica em Mecânica, Mecatrô-
nica ou similares. Experiência na área de 
montagem e liderança de equipe. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PINTURA: For-
mação 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): For-
mação superior completa. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba, Salto ou 
Campinas.

INSPETOR DA QUALIDADE DE RE-
CEBIMENTO: Ensino Médio completo. 
Experiência em inspeção de matéria-prima 
e/ou peças. Residir em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
MONTAGEM: Formação Técnica em 
Mecânica ou afins. Experiência em inspeção 
equipamentos ou similares. Residir na região 
de Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE PRI-
MÁRIOS 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 Téc-
nico Mecânico, Interpretação de GD&T, 
Ferramentas da Qualidade e Controle 
Dimensional.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
SOLDA: Desejável formação técnico em 
Mecânica, Qualidade ou afins.  Curso de 
Soldagem ou Inspeção de Solda. Experi-
ência em inspeção visual e dimensional de 
juntas, componentes e conjuntos soldados 
no processo Mig/Mag. Conhecimento em 
simbologia de solda, processos de soldagem 
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 com-
pleto. Experiência em laminação de fibra de 
vidro. Residir em Indaiatuba.
MÉDICO DO TRABALHO (96): For-
mação superior em medicina. Experiência 
em medicina do trabalho. Residir na região 
de Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(519): Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. Possuir curso de empi-
lhadeira. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE MÁQUINA DE COR-
TE LASER: Ensino Médio completo. Ex-
periência 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: Desejá-
vel formação Técnica em Química ou afins. 
Experiência em preparação de tinta líquida. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SOLDADOR (333): Ensino Médio comple-
to. Desejável formação técnica. Experiência 
em solda Mig/Mag. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE PÓS-VENDAS 
(38): Desejável formação superior. Expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
SUPERVISOR DE VENDAS (140): 
Ensino superior completo. Experiência em 
supervisão de equipes no segmento varejo. 
Residir na região de Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (122):

AUXILIAR DE LIMPEZA – (FEM / 
MASC) - Com experiência na fun-
ção. Para trabalhar em limpeza de 
indústria. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 
(Fem / Masc) - Para trabalhar em res-
taurante industrial. Disponibilidade 
de horários, Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA – Possuir 
experiência na função, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
BALCONISTA – Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horários (Para 
trabalhar aos finais de semana). Pos-
suir experiência em atendimento ao 
publico desejável em padaria. Para 
trabalhar em Loja de conveniência.
AJUDANTE – Para trabalhar na 
área de construção civil. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE DE MARCENEIRO – 
Possuir experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE PRODUCAO 
– Residir em Indaiatuba ou região, 
possuir experiência como encarre-
gado de linha de produção no setor 
de refrigeração e equipamentos de 
refrigeração como balcões, geladei-
ra, câmara fria. Disponibilidade de 
horários.
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL – Residir em Indaia-
tuba. Possuir disponibilidade de ho-
rários. 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 ma-
quinas. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Residir em Indaiatuba, 
experiência na função. Irá realizar 
trabalhos de sarrafo (contra piso).
PORTEIRO – (Para cadastro) Pos-
suir experiência na função. Dispo-
nibilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA TRILINGUE – 
Possuir experiência na função e 
Inglês e Mandarim avançados.
TECNICO ELETRONICO EM IN-
JETORAS – Residir em Indaiatuba 
ou região, possuir curso técnico, 
experiência na função em Injeção de 
plásticos. Para trabalhar em empresa 
de Monte Mor.
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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.

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 

Rua 13 de Maio, 720  Centro - Tel / Fax: (19) 3875-3759 
www.skalaempregos.com.br

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. 

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

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

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER 
INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR CV 
ATRAVÉS DO NOSSO SITE: WWW.GRU-

POPROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE 

(19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO GRUPO 

PROFICENTER NO FACEBOOK! 

ASSISTENTE DE RH/FISCAL: Desejável 
ensino superior ou técnico, conhecimento 
em toda rotina de RH e fiscal, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Ensino médio 
completo, experiência em recebimento e 
envio de mercadoria, possuir CNH, residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino fundamen-
tal completo, experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE OPERAÇÕES: Ensino fun-
damental completo, disponibilidade para 
carregar peso e inicio imediato, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, para serviço braçal, disponibilida-
de de horário para revezamento de turno;
AUXILIAR DE SUPORTE TÉCNICO: 
Cursando Redes de Computadores ou 
equivalente, conhecimento em rotinas ad-
ministrativas, residir em Indaiatuba.
EXTRUSOR PLÁSTICO: Ensino médio 
completo, experiência na função, disponi-
bilidade de horário, residir em Indaiatuba.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, experiên-
cia na função, conhecimento em vendas e 
informática, atendimento ao público.
MOTORISTA: Ensino fundamental comple-
to, com experiência na função, habilitação 
categoria D, disponibilidade para viagens, 
residir em Indaiatuba ou Salto.
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conheci-
mento em caldeiraria, serralheria, estru-
turas metálicas, solda, usinagem. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Ensino médio 
completo.
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau 
completo, experiência em operação de 
máquinas injetoras de plásticos e em troca 
de moldes. Desejável técnico em plástico 
e vivência em comando de pessoas. Infor-
mática básica.
TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EMPI-
LHADEIRAS: Ensino técnico equivalente 
concluído e experiência na função;
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, 
experiência na função, conhecimento em 
informática, residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A): Ensino médio completo, 
com experiência na área, conhecimento em 
desenho técnico, leitura de planta de obra, 
projetos de móveis, design de interiores. 
Cursando Arquitetura ou Design de Interio-
res. Conhecer o sistema Promob.
VENDEDOR: Ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba, Salto ou região, 
conhecimento em construção civil.
VENDEDORA: Cursando ou superior com-
pleto em arquitetura ou design de interiores, 
residir em Indaiatuba, conhecimento em 
CAD e Sketchup.
VENDEDORA: Ensino médio completo, 
com ou sem experiência, residir em In-
daiatuba ou Salto, Conhecimento na área 
comercial.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
AJUSTADOR MÊCANICO - Ensino médio com-
pleto, curso técnico ou cursando. Conhecimento 
de instrumentos de medição, montagem 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 - Formação em ciências 
contábeis com CRC ativo. Domínio em contabili-
dade gerencial, conhecimento em impostos direitos 
IRPJ / CSLL/ DIPJ. Local de atuação: Salto
ANALISTA CONTABIL FISCAL - Superior 
completo ou cursando ciências contábeis. Experi-
ência na área contábil fiscal (Conciliação contábil  
obrigações acessórias, Sped, DCTF, DACON).
Local de atuação: Cabreúva
ANALISTA CREDITO E COBRANÇA - Superior 
completo ou cursando  Administração de empre-
sas.Experiência na função. Possuir Pacote Office 
(Excel).Local de atuação: Salto
ANALISTA FINANCEIRO - Formação superior 
completo em Ciências Contábeis/Administração 
ou Economia. Conhecimentos em rotinas admi-
nistrativas e lançamentos contábeis. Desejável 
idioma inglês e espanhol. Local de atuação: Salto 
ANALISTA FISCAL  - Superior completo em 
Administração/ Contabilidade. Experiência na 
área fiscal e conhecimento em legislação tributária. 
Local de atuação: Itu 
ANALISTA DE SISTEMA JR - Superior completo 
ou cursando ultimo ano. Experiência em instalação 
e configuração de banco de dados relacional. Co-
nhecimento em regras de negócios e processos. 
Local de atuação: São Roque
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Ensino médio 
completo, experiência na área administrativa fiscal 
e recursos humanos. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE VENDAS - Ensino médio 
completo,  atendimento ao publico, com inglês ou 
japonês intermediário.Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DA ARTE 
- Ensino médio completo, conhecimento em 
Adobe Illustrator e CorelDraw. Desejável leitura e 
Interpretação de desenho. 
Local de atuação: Itu
CONSULTOR DE NEGÓCIOS - Desejável supe-
rior vivencia na área comercial. 
Local de atuação: Itu e região
COORDENADOR(a) DE RECURSOS HUMA-
NOS - Formação superior completo. Experiência 
em rotinas de RH e departamento pessoal. 
Domínio do desenvolvimento das estratégias, 
fornecendo suporte/orientações ás chefias para 
o desempenho de suas funções. Coordenar as 
atividades de administração de pessoal e movi-
mentação de funcionários. Imprescindível o inglês 
fluente.Local de atuação: Salto
ENGENHEIRO MÊCANICO - Superior completo, 
conhecimentos em máquinas operatrizes mecâni-
ca, hidráulica, pneumática.
 Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO DA QUALIDADE DE FORNE-
CEDORES - Formação superior em engenharia 
química ou elétrica. Experiência na área de 
qualidade de fornecedores. 
Local de atuação: Itu  

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

ESTÁGIO DE ADMINISTRAÇÃO - Cursando 
superior a partir do 3° ano em Administração ou  
Analise de Sistema. Local de atuação: Salto
FERRAMENTEIRO - Ensino médio completo, 
curso técnico. Exp. na função.Local de atuação: Itu
FORNEIRO - Ensino médio completo, formação 
técnica, conhecimento em tratamento térmico 
por indução. Leitura e interpretação de desenho 
técnico.Local de atuação: Itu
FRESADOR CNC - Desejável ensino médio com-
pleto. Exp. em programar e operar fresa CNC ou 
centro de usinagem.Local de atuação: Itu 
GERENTE OPERACIONAL  - Superior completo, 
exp. na área de hotelaria. Possuir o inglês fluente.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino médio com-
pleto, curso técnico ou cursando, exp. na função. 
Conhecimentos da norma ISO 9001 interpretações 
de desenho, tridimensional (Manual) e inglês ou 
japonês básico. Local de atuação: Itu
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Ensino médio 
completo, curso técnico em mecânica. Exp. na 
função.Local de atuação: Salto
MOTORISTA  - Experiência na função. Possuir 
CNH: C/E. Local de atuação: Itu
NUTRICIONISTA CHEFE - Superior em nutrição 
ou gastronomia, inglês intermediário. 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 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Ensino médio e disponibilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
PROGRAMADOR CNC - Ensino médio completo, 
exp. na área de ferramentaria e operação de centro 
de usinagem. Conhecimentos em moldes de inje-
ção e sopro. Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILINDRICA) 
Ensino médio completo, curso técnico. Conhe-
cimentos em leitura e interpretação de desenho 
mecânico,  instrumentos de medição,  preparação 
para diferentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica. Experiência com usinagem de precisão. 
Local de atuação: Itu
SECRETÁRIA EXECUTIVA
Superior completo, experiência na função. Possuir 
idioma inglês. Local de atuação: Itu
SUPERVISOR DE LOJA - Ensino médio completo, 
experiência em gerencia de lojas na área de vendas 
e administração. Conhecimento em logística.Local 
de atuação: Itu
TÉCNICO ELETROMECÂNICO - Ensino médio 
completo, curso técnico em Eletromecânica, elétrica 
ou mecânica. Experiência na função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS - Ensino médio completo, curso 
técnico. Conhecimentos 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. Conhecimento em programação 
de torno CNC, leitura e interpretação de desenho 
mecânico, instrumentos de medição, preparação de 
ferramentas e trigonometria. Local de atuação: Itu
VENDEDOR DE MAQUINAS - Superior completo 
ou cursando, conhecimento em máquinas opera-
trizes, atendimento ao cliente, disponibilidade para 
viagens. Inglês nível intermediário. 
Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO
Desejável superior em Administração, experiên-
cia na área comercial. Inglês básico.
Local de atuação: Itu

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
www.skalaempregos.com.br



16B Mais Expressão

AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, irá trabalhar 
em serviços gerais e fundição, vagas efetivas para empresa 
metalúrgica em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, irá trabalhar 
na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino fundamental 
completo, irá trabalhar com carregamento e descarrega-
mento 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 completo, 
experiência com contas a pagar e receber, desejável conhe-
cimento com sistema integrado SAP ou similar.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio completo, 
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
ASSISTENTE DE RH - Superior completo ou cursando, 
experiência com recrutamento e seleção, planilhas Excel, 
arquivos e as demais rotinas do departamento.
ANALISTA DA QUALIDADE SÊNIOR - Superior 
ou ensino Técnico, experiência com a cadeia automotiva, 
inspeção de recebimento, analise do produto acabado, co-
nhecimentos 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 cur-
sando Administração, marketing ou afins, experiência com 
vendas em empresa ramo metalúrgica, conhecimento com 
sistema integrado.
ANALISTA DE RH - Superior completo ou cursando, 
experiência com fechamento de cartão de ponto eletrônico, 
toda a rotina de folha de pagamento, recrutamento e seleção 
e as demais rotinas do departamento.
ANALISTA FINANCEIRO - Superior completo, conhe-
cimento com contas a pagar e receber, domínio matemática 
financeira, vivencia com sistema integrado, sólidos conheci-
mentos 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, desejável 
residir em Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio com-
pleto, experiência com digitação de documentos, possuir 
curso de informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino médio comple-
to, experiência com serviços bancários, organização e sepa-
ração de documentos, atendimento telefônico, possuir CNH.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVENTARIO 
- Ensino médio, experiência com inventario, planilhas 
Excel, disponibilidade para trabalhar no horário das 00:00 
hrs as 09:00 hrs.
AUXILIAR ADM. DE VENDAS - Ensino médio completo, 
experiência na área de vendas, matemática financeira e in-
formática, possuir disponibilidade para viagens, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico ou automobilística.
ANALISTA FISCAL - Ensino médio completo, experiência 
com apuração e fechamento de impostos, possuir experiência 
com o sistema SAP, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgica.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – Ensino médio, 
experiência na função, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico e com conhecimento no sistema SAP, 
possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL - Superior completo ou cur-
sando, 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 PCP - Ensino médio completo, expe-
riência com apontamento de produção, conhecimento com 
leitura e interpretação de desenho e metrologia.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior completo ou 
cursando,possuir boa comunicação e facilidade no relacio-
namento com clientes e pessoas, atendimento ao publico e 
possuir o curso de informática.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir condução própria e disponi-
bilidade de horário, residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, experiência 
na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carregar e des-
carregar caminhão de mercadorias, possuir disponibilidade 
de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, experiência na 
função, desejável experiência com o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica ou 
Tecnólogo, experiência na função, bons conhecimentos em 
PCP(M), Lean Manufacturing, cadeia automotiva, interface 
com cliente ( reprogramações de entregas e coordenação 
da equipe de PCP. 
COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Superior completo, 
experiência em operação de maquinas convencionais, centros 
de usinagem, fresas, instrumentos de medição e ter trabalhado 

em empresas metalúrgicas.
DESENHISTA MECANICO - Cursando faculdade de En-
genharia 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 automação, 
disponibilidade para trabalhar no primeiro ou segundo turno.
EMPILHADERISTA – Ensino médio, experiência na 
função, curso de empilhadeira e possuir disponibilidade 
de horário.
EMPILHADERISTA  -  Ensino fundamental, experiência 
na função, possuir curso de empilhadeira, desejável residir 
em Salto.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Superior com-
pleto ou cursando, experiência com processos de compras, 
armazenagem e movimentação de matérias primas, produtos 
indiretos, insumos e serviços em empresas industriais, 
comerciais e de serviços.
FATURISTA - Ensino médio completo, experiência com 
faturamento de notas fiscais eletrônicas, apuração de impos-
tos, desejável ter trabalhado em empresa ramo metalúrgica.
FATURAMENTO - Ensino médio completo, experiência 
com emissão e controle de notas fiscais eletrônicas, apuração 
de impostos, tributação Estadual e Fiscal, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico.
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, conhe-
cimento em mecânica de autos, inspeção do produto final, 
desejável conhecimento com inspeção de tratores de rodas 
e sistemas mecânicos.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino  médio, conheci-
mento em calibração de instrumentos, relógio comparador, 
apalpador, torre micrométrica, aferidor de relógios, rubosime-
tro, aferidor torquimetro, medidor interno e blocos padrões.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino funda-
mental completo, experiência com manutenção corretiva 
e preventiva em maquinas, equipamentos, ponte rolante, 
pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência com 
torno mecânico, fresa e serviços de ajustagem mecânica.
MOTORISTA - Ensino médio, possuir CNH D e conheci-
mento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL ( 12 
vagas )- Ensino médio completo, experiência com serviços 
administrativos de armazém, sistema WMS (qualquer siste-
ma) e possuir curso de operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino médio com-
pleto, experiência com operação de maquinas,leitura e 
interpretação de desenho e instrumentos de medição, 
possuir disponibilidade de horário.
OPERADOR DE MÁQUINAS   Ensino médio 
completo, experiência com operação de máquinas, 
conhecimento em medições de paquímetro, micrometro, 
relógio comparador, leitura e interpretação de desenho, 
processo de fabricação, máquinas operatrizes como fresa 
e retificas, possuir disponibilidade de horário, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
OPERADOR DE 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 com-
pleto, experiência na função, desejável ter trabalhado em 
empresa ramo automobilística.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em Salto 
ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, experiên-
cia com PABX, atendimento a clientes, planilha Excel, 
arquivos e as demais rotinas administrativas.
SOLDADOR TIG  - Ensino fundamental, experiência 
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 metrologia, 
MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, Lean  Manu-
facturing, programação de centros de usinagem vertical 
e horizontal, preparação de centros de usinagem vertical 
e horizontal, CAD, Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior completo 
ou cursando, exp. na função na área de expedição, lo-
gística, informática e possuir disponibilidade 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.

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

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

AJUDANTE GERAL: Com experiência em PVC e lona 
e montagem de toldo.
AJUDANTE DE LABORATÓRIO: Para atuar em 
Laboratório de Analises Clinica no setor de coletas, 
possuir COREN.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO:  Atuar com controle 
de estoque, compras, controle de entrada e saída. 
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 Indústria.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com experiência e disponi-
bilidade de horários. Vagas Masculinas e Femininas.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Para traba-
lhar 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 CUSTO: Conhecimento na rotina 
Administrativo/Financeira, Precificação e Apuração 
de Resultados de Serviços Logísticos, Inglês Fluente, 
Pacote Office (Excel, Word e PowerPoint). Para atuar 
em Transportadora/Logística. 
ANALISTA DE PHP: PHP, servidor Web Apache, de-
sejável 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. Conhecimento cadastro de 
produtos e acompanhamento 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 departamento fiscal 
com apuração de impostos federais, estaduais e munici-
pais. Realizar preenchimento 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. Disponibili-
dade para trabalhar segunda a sábado.
ASSISTENTE DE LOGISTICA: Controlar o fornecimen-
to de materiais produtivos/ improdutivos, fazer follow up 
das entregas, analisar carteira de clientes. Experiência 
na função, necessário nível superior na área.
ASSISTENTE DE QUALIDADE: Com experiência na 
área da qualidade e normas técnicas.
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, planejando cardápio e 
elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização dos 
alimentos, observando métodos e padrões de qualidade 
dos alimentos. Restaurante comercial.  Necessário 
experiência na função e disponibilidade de horário.
DESENHISTA MECÂNICO: Ensino Médio ou Faculda-
de em Engenharia de Produção (completo ou cursando) 
ou cursos SENAI de Usinagem. Cursos Necessários: 
Leitura e Interpretação de Desenho, Noções de 
Usinagem, Auto CAD, SolidWorks Conhecimento em 
Software: Auto CAD, SolidWorks Descrição da Função: 
Elaborar desenho de processo. 
DOBRADOR: Com conhecimento em dobra de metais; 
para atuar em metalúrgica. 
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 experiência na área 
da qualidade e Curso NR10.
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança no processo 
produtivo. Atua na liberação de peças para processos 
externos. Conhecimento em Serigrafia.
MONTADOR: Possuir conhecimento em Hidráulica 
e encanamento para montagem de Aquecedor Solar.
MOTORISTA ADMINISTRATIVO: Para atuar como 
Motorista de Diretoria, possuir experiência.
OPERADOR DE PROCESSOS: Com experiência em 
Produção e Empilhadeira, conhecimentos básicos em 
Manutenção de Máquinas e Informática. 
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: Co-
nhecimento metrologia básica leitura e interpretação 
de desenho, automação industrial e Mecânico de 
Usinagem convencional. Nível técnico.
PROMOTORA DE VENDAS: Com experiência em 
Supermercados, residir na cidade de Salto/Itu.
RECEPCIONISTA: Para atuar em Hotel, com disponi-
bilidade de horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: Com disponibilidade 
para turnos, para cobrir folgas.
SERRALHEIRO: Com experiência em Rebarbação, 
Corte em Aço e Medição.
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. 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO: Irá 
atender funcionários que se dirigem ao ambulatório 
médico, dispensando-lhes cuidados simples de enfer-
magem, como aplicação de medicamentos, curativos 
e outros, de acordo com orientação do médico ou 
enfermeiro.
TRATORISTA: Com experiência em dirigir Trator.
VAGAS PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL: Para 
trabalhar como auxiliar de Produção no setor de 
Passadoria e Customização.
VAGAS PARA RESTAURANTE NO AEROPORTO DE 
VIRACOPOS: Cozinheiro (a) Grill/Grelhados, Reposi-
tor, Balconista, Atendente, Auxiliar de Cozinha, Opera-
dor (a) Caixa, Nutricionista, Recebimento, Distribuição.
VAGAS PARA SUPERMERCADO: Op. De Caixa, 
Balconista de Frios, Repositor, Açougueiro, Líder de 
lanchonete.
VENDEDOR EXTERNO: Para venda de máquinas 
e equipamentos para as indústrias farmacêuticas e 
cosméticos.                              
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AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experi-
ência na área de produção e disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AJUDANTE DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com 
curso de Operador de Empilhadeira ou Ponte 
Rolante. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com  Ensino Médio Completo, com experi-
ência em máquinas de corte e dobra. Residir 
em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Com Ensino Médio Incompleto, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Graduação em Administração de Empresas, 
inglês fluente e experiência em rotina admi-
nistrativa. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS
Graduação em Ciências Contábeis ou Eco-
nomia, inglês fluente, com experiência na 
função e conhecimentos em sistema integra-
do SAP. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA QÚIMICO 
Com formação Técnica em Química Com-
pleto, 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 experiência em implantação do 
sistema SAP e módulos. Residir em Cam-
pinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE COMPRAS
Graduação Completa em Administração de 
Empresas, domínio em informática planilhas 
em Excel, possuir experiência na função, 
compra de matéria –prima e suprimentos, 
desenvolvimento de novos fornecedores e 
demais rotina da área. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE LICITAÇÕES
Cursando Superior em Administração, com 
experiência na função possuir conhecimen-
tos em editais e preparação de documentos 
para licitações e participação de pregões 
eletrônicos. Residir em Indaiatuba, Itu ou 
Salto.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
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 ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO
Com Ensino Fundamental, desejável experi-
ência na função e possuir disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR(A) DE VENDAS
Com Graduação Completa em Recursos Hu-
manos ou Administração de Empresas, com 
experiência na função desejável em empresas 
de Consultoria em RH. Residir em Indaiatuba.
CALDEREIRO
Com curso Técnico em Caldeiraria ou SE-
NAI, com experiência na função, possuir 
conhecimentos em leitura e interpretação 
de desenhos, solda mig e eletrodo e solda 
de perfis e montagem de estrutura. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ENGENHERIO CIVIL
Com Graduação Completa e CREA ativo, 
com experiência em obras de infraestrutura 
urbana (água, esgoto, drenagem, terrapla-
nagem e pavimentação), gerenciamento de 
empreteiras, contratações, acompanhamento 
de cronograma e execução da obra, fecha-
mentos do mês e análise de projetos. Residir 

em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com experiência 
em empresa no segmento de tubos. Residir 
em Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTÁGIÁRIO ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO
Cursando a partir do 3º semestre de Enge-
nharia de Produção. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da 
Computação ou Tecnologia da Informação, 
desejável ter atuado na área. Residir em 
Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experiência 
no segmento de tubos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Qualidade, 
com experiência na função, ferramentas da 
qualidade e conhecimentos em estatística, 
elaboração e interpretação de gráficos 
e domínio em pacote Office. Residir em 
Indaiatuba.
LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO
Com Ensino Fundamental Completo, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE MARCINEIRO
Com Ensino Fundamental Completo, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA CARRETEIRO
Com Ensino Médio Completo, habilitação “E”, 
curso MOPP atualizado, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba e Salto.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
Com Ensino Médio Incompleto, com CNH 
categoria “D”, experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Ensino Médio Incompleto, desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função e disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, e disponibi-
lidade de horário de trabalho. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade total 
de horário de trabalho. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e experiência 
no segmento de serviços de limpeza. 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.
PREPARADOR DE MATERIAIS
Candidato com Ensino Médio Completo, com 
conhecimentos em metrologia e leitura e 
interpretação de desenhos, perfis estruturais 
e chapas, com experiência em operação de 
máquinas de corte (serra, furadeira, guilho-
tina). Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR MIG/TIG
Candidato com Ensino Fundamental, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO
Com Formação Técnica Completo, com re-
gistro no COREN com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Com Formação Técnica Completo, com ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função para trabalhar no Pólo 
Shopping, possuir disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR INTERNO
Cursando Engenharia e experiência no 
segmento de tubos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
VIGILANTE 
Com Ensino Médio Completo, curso concluído 
de vigilante com experiência na função, dis-
ponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
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CLASSIFICADOS

Bom para Investi-
mento - sobrado com 
duas casas + um sa-
lão comercial, ótima 
localização. Vende 
-se ou troca, aceita 
casa de menor valor 
em Indaiatuba ou Sal-
to F. 99145-3229
Casa - 3 D., 2 vagas 
de garagem, sendo 1 
suíte com varanda, 3 
banheiros, coz. ame-
ricana, ampla sala 
de jantar, sala de es-
tar, área de serviço, 
porcelanato em toda 
área interna
Casa em Condomí-
nio com 2 D., coz. 
com armários, ba-
nheiro com blindex 
R$ 295.000,00 F. 
98372-0000
Casa em cons-
trução na Vila Lo-
pes – próx. ao Pq. 
Ecológico, com 03 
D., sendo 01 suíte, 
garag. p/ 02 carros. 
R$ 370.000,00 F. 
9-9757-1579 c/ San-
dra
Casa no Cond. Villa-
gio de Itaici - 2 D., 
quintal c/ churrasq. 
R$ 400.000,00 F. 
98372-0000

Casa no Jd. Mon-
t e  V e r d e  c o m 
á rea  de  125m² 
R$ 310.000,00 F. 
99801-4860
Casas para finan-
ciamento - ótimos 
p reços  venham 
conferir F. 3016- 
1355 / 99752-2170 
/ 99205-4322
Compre sua casa 
ainda em proces-
so de construção!  
Excelente valor. F. 
3016- 1355 / 99752-
2170 / 99205-4322
Cond. Green Villa-
ge - sobrado, 1 suíte 
+ 2 D., armário clo-
set, quartos e coz. 
R$  415 .000 ,00 . 
Aceita permuta F. 
(19) 7828-0418  / ID 
114*97307
C o n d .  V i l l a -
gio Di Itaici - R$ 
530.000,00 com 
área de 160m² F. 
(19)99801-4860
Jardim Amstalden 
- Super resid. toda 
mobiliada  com 284 
m²  e AT 350 m² de 
terreno, 3 dormitórios, 
1  suí te ,  sa la  2 
ambientes, lavabo, 
cozinha, piscina e 
espaço gourmet R$ 
1.440.000,00 19-
9 9 7 5 1 9 9 2 1  / 
38750469 c rec i 
65362

Jd. Esplanada II - 
CA0211 - 300 m² 
- 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., 
área lazer c/ chur-
rasq.  e  qu in ta l , 
04 vagas garag. 
R$ 400.000,00 F. 
3392-0333
Jd. I tamaracá - 
CA0329 - 250 m² 
- 03 D. sendo 02 
suítes, 02 bhºs so-
ciais (todos bhºs c/ 
arm. ), lavabo, sala 
02 amb., coz. pla-
nej., D. emprega-
da, despensa, AS., 
quintal, churrasq., 
04 vagas garag. 
R$ 585.000,00 F. 
3392-0333 
Jd. Laguna - (Sal-
to-SP) 02 D., sala, 
coz., WC, lavad., 
garag. para 02 au-
tos R$ 170.000,00 
F .  3 0 1 7 - 0 4 5 5 / 
99762-7997
J d .  P r i m a v e r a 
– 3 D., 1 (suíte), 
sala, coz., wc so-
cial ,  lav. ,2 gar. , 
AT.125m  R$ 240 
Mil.  F. 3318-4326
J d .  T a n c r e d o 
Neves - 2 D. sen-
do 1 suíte, sala, 
coz inha ,  l avan-
deria e garagem 
R$ 215.000,00 F. 
3834-8160 / 98323-
1010

Jd Monte Verde - 
com 03 D. sendo 
01 suíte, garag. p/ 
02 carros. Aceita 
financiamento. R$ 
285.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Jd. Camargo An-
drade - 02 D., sala, 
coz, WC, lavand., 
garag. + 01 sobra-
dinho nos fundos, 
tudo bem acaba-
do por apenas R$ 
250.000,00 aceita 
troca por igual ou 
menor valor em re-
gião plana. F. 3017-
0455 / 99762-7997.
Jd. do Sol - Área 
d e  1 3 5 m ²  R $ 
2 8 0 . 0 0 0 , 0 0  F . 
(19)99801-4860
Jd. do Vale - c/ 3D. 1 
suíte, 2 vagas cober-
tas R$ 335.000,00- 
Aceita terreno de 
menor valor. F. (19) 
99801-4860
Jd. do Valle - 02 D. 
(01 suíte c/ armá-
rio embutido) coz. 
planejada, garag. 
p/ 03 autos, edícula 
nos fundos. Ótimo 
Acabamento R$ 
280.000,00 F. 3017-
0455 / 9762-7997 
Jd. Esplanada- 3 
suítes, coz. plane-
jada, 2 vagas cober-
tas R$ 650.000,00 
F. (19)99801-4860

Juscelino Kubits-
chek-  4 cômodos 
na frente e 4 cômo-
dos no fundo R$ 
250.000,00 F. 3016- 
1355 / 99205-4322 / 
99752-2170
M. do Sol –   rua 
10 c/ 04 cômodos 
c/gar +01 com. e 
wc nos fundos fal-
ta acabamentos. 
R $ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F. 19-3017-0455/ 
99762-7997
M. do Sol –  67. 01 
cômodo com WC, 
R$ 120.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-
7997
M. do Sol –  rua 
68 02 D., sala, coz, 
WC, lavand, meza-
nino nos fundos. R$ 
140.000,00 F. 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 
05 cômodos preci-
sando pequenas re-
formas.apenas: R$ 
145.000,00. F. 3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol - imóvel 
comercial próximo 
a Av. Ário Barnabé 
e bancos 390m² de 
área construída, sen-
do 02 pav. residen-
ciais e salão comer-
cial no térreo, ape-
nas R$700.000,00 F. 
3017-0455 / 99762-
7997.

M. do Sol – 68 casa 
assobradada sendo 
na parte inferior ga-
rage. espaçosa e na 
parte superior 01 D., 
sala, coz, WC, La-
vand., sacada quin-
tal com edícula nos 
fundos todo revesti-
do em piso cerâmico 
R$ 190.000,00 toda 
documentada para 
financiamento. Ta 
esperando o que? F. 
3017-0455/ 99762-
7997.
M. do Sol – rua 24 
casa espetacular 
em lote de 250m² 
em 02 pavimentos 
sendo no pavimen-
to superior: 05 D. 
sendo 02 suítes e 
01 máster, sacada 
com frente para pis-
cina c/ cascata arti-
ficial aquecimento a 
gás nos D., área de 
churrasco completa, 
garag. para 04 car-
ros. R$ 400.000,00. 
Aceita imóvel de 
menor valor, carro, 
estuda  parcelamen-
to. F. 3017-0455 / 
99762-7997.
Nair Maria - Salto 
SP - 02 cômodos 
e WC em lote de 
180m² apenas R$ 
102.000,00. Quita-
do. 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 la-
vand. 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-
2 1 7 0 / 9 9 2 0 5 -
4 3 2 2 / 9 9 2 9 4 -
5541/99763-8709 
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 (Itai-
ci) -  Residência 
nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 280 mil. 
Aceita-se financia-
mento, estuda-se 
imóvel de menor va-
lor. F. 997519921 / 
38750469.

Casa Nova - 3 D. 
sendo 1 suíte, WC 
social, sala, coz. 
com lavand., am-
plo quintal fundos, 
garag. 3 carros R$ 
2.000,00 F. 99798-
8024
C a s a  p r ó x .  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 - So-
brado com 03 suí-
tes, cozinha plane-
jada, churrasq. R$ 
2.000,00  F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Cond. Fechado, 
Villaggio de Itaici 
- com 03 D., ga-
rag. p/ 03 carros. R$ 
2.500,00. F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
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Res. Jd. Valença 
– SO0337 – 116 
m² - 03 D. sendo 
01 suíte, bhº. so-
cial, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, 
espaço gourmet c/ 
churrasq., desp., 
quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Maria Bonita 
– SO0271 – 101 
m² - 03 D., sen-
do 01 suíte, bhº 
social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, 
quintal, área de la-
zer, 02 vagas ga-
rag. R$ 1.600,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di 
I ta ici  -  CA0392 
- 150 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte pla-
nejada, bhº. social 
(todos os bhºs. c/ 
armário), sala 02 
ambientes, cozi-
nha planejada, AS, 
quintal, área de la-
zer, 02 vagas ga-
rag. R$ 2.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Jd. Carlos Aldro-
vandi - 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. sen-
do 01 suíte e ga-
rag. 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/ sacada, 
escritório c/ armá-
rios, coz. planej., 
AS, churrasq. quin-
tal, 02 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Vl .  Georg ina  - 
CA0400 - 100 m² 
- 03 D., bhº social, 
sala, coz. planej., 
AS., quintal, 01 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Pq. São Lourenço 
– CA0393 – 150 
m² -  03 D.  sen-
do 01 suíte, bhº. 
s o c i a l ,  s a l a  0 2 
amb., coz. planej., 
AS planej., chur-
rasq., quintal, 02 
vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Bougainville 
- SO0118 - 1000 
m²  -  Pav imento 
sup . :  03  su í t es 
sendo  01  s t .  c / 
closet, pavimento 
inf.: lavabo (todos 
os bhºs. c/ armário 
planej.),  sala 02 
amb. c/ pé direito 
duplo, home thea-
ter,  escri t . ,  des-
pensa, coz. e área 
de serv. c/ planej., 
suíte emp. Planej., 
espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno 
de pizza (armário 
p lane j . ) ,  aquec. 
s o l a r ,  q u i n t a l , 
área de lazer, 06 
vagas garag. R$ 
4.500,00 + IPTU 
F. 3392-0333

Res. Villa Romana 
- SO0255 - 300 m² - 
03 suítes sendo 01 
com closet e varan-
da / 01 com varanda 
(todos os dorm. e 
bhºs. com armário 
planej.) ,  lavabo, 
sala 02 amb., es-
critório, copa, coz. 
totalmente planej., 
lavand., AS com 
gabinete, depósito/
dorm. empregada, 
edícula com chur-
rasq., piscina, quin-
tal, aquec. solar, ar 
condicionado, 04 
vagas garag. R$ 
4.700,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itai-
ci - 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. Maria Helena 
- CA0324 - 355 m² 
- 06 D. sendo 01 
suíte, bhº. social (to-
dos bhºs. c/ armá-
rios), lavabo, sala 03 
amb., varanda, coz. 
planejada, dorm. 
empregada, AS, 
edícula, churrasq., 
quintal, 04 vaga ga-
rag. R$ 3.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

V l .  R u b e n s  - 
CA0322 - 255 m² 
- 03 D., bhº. social, 
sala de TV, coz., AS, 
quintal, 02 vagas ga-
rag. R$ 1.700,00 + 
IPTU F. 3392-0333
V l .  R u b e n s  – 
CA0394 – 190 m² - 
03 D., sendo 01 suí-
te, sala, bhº social, 
coz., AS, 03 vagas 
garag. R$ 1.200,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 
- 352 m² - 03 D. sen-
do 01 suíte c/ hidro, 
bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., 
despensa, AS, edí-
cula nos fundos c/ 
dorm. e bhº. emp., 
churrasq., quintal, 
04 vagas garag. Ar-
mário embutido nos 
dorm., bhºs., coz. e 
AS. R$ 3.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Apartamento - Pré-
-Lançamento na 
Av. Candelária com 
100m², 3 D. sen-
do 1 suíte. Entre-
ga em agosto de 
2016 com 30% de 
entrada parcela-
da – F. 997519921 
/38750469 creci 
65362.

Apto - (oportunida-
de) 2 D., sala em L, 
coz., lavand. e uma 
vaga coberta 162m²- 
R$ 196.000,00 – 
CECAP – em frente 
à Lojas Bandeira F. 
3016- 1355/99752-
2170/99294-5541
A p t o  B e l v e d e -
re - (Masotti) R$ 
73.000,00 + par-
celas. Pronto em 
Dezembro 2014 F. 
3016-5334
Apto CDHU -  2 
quartos, sala, coz, 
wc, lav, garagem. 
R $ 9 0 . 0 0 0 , 0 0  + 
p a r c e l a s .  T r a -
tar  c /  Sonia.  F: 
99263-1167(CLA-
R O )  9 8 3 9 0 -
7608(TIM) 98735-
1715(OI)
Apto Guarujá – En-
seada - 02 D.(01 
st), sala, coz., la-
vand. , churrasq. na 
varanda, 02 vagas 
de garag., piscina 
aquec. churrasq. 
R$ 430.000,00. F. 
99887-7771   
C o n d .  A z a l e i a 
- com 2 D. Total-
mente planejado. 
R $ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 . 
F .  7 8 0 3 - 8 2 0 1 
/80*10598
Jd. Umuarama - 2 
dormitórios 1 vaga 
- R$ 190.000,00 F. 
3329 7253 

Cond. Fechado no 
Cond. Fonte di Tre-
vi com sacadas nos 
03 D., varanda gour-
met, 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 Tuiuti - 
02 D.(01 ST), sala, 
coz., WC e lavand., 
01 vaga de garag. 
R$ 270.000,00 F. 
9.9279-1177 
Jd Morumbi - 2 
d o r m i t ó r i o s  R $ 
115.000,00 aceita 
carro como parte 
do pagamento. F. 
98372 0000
Res. Ybaté - todo 
planejado com 01 D., 
e garag. coberta. R$ 
190.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene

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
A p t o  T é r r e o  -  
coz. planej., box 
de vidro, 1 vaga 
coberta, 3 D., E 1 
banheiro social R$ 
1.220,00
Cond Pátio Anda 
Luz- Apto com 03 
dorms sendo 01 
suíte, garagem p/ 
02 carros e área de 
lazer completo. R$ 
1.700,00 + Cond. + 
IPTU (19) 9-9233-
3124 Jessica
E d .  A s t u r i a  - 
AP0248 - 58 m² 
- 02 D., bhº social, 
sala c/ varanda, 
coz., AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333
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R e s .  V i l l a g i o 
D’Amore - AP0419 
- 95 m² - 03 D., sen-
do 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 Tos-
cana - 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 
- Parque Indaiá. com 
02 D., R$ 800,00 F.9-
9142-3026 c/ Allyne

Aluga- Salão Ama-
relo - Rua 15 de 
Novembro Nº 428. 
Ótima localização 
no Centro da ci-
dade c/  02 WC, 
lavand .  depós i -
to e escritório. F. 
38752215
 Casa comercial 
- com 2 suítes, 2 
salas, e 2 vagas AT 
480 m² R$ 2.600,00 
F. 99295-0357

Temos galpões p/
locação no Distrito 
Industrial ótima local. 
F. (19) 3935-1372
Vendo - Lanchone-
te, Pizzaria e Res-
taurante no Jd. Tro-
pical, toda instalação, 
montada F. 9 8156-
7744 / 3329-0944 c/ 
Adriano
Vendo - Pizzaria no 
Pq. Ecológico, exce-
lente clientela, coz. 
completa c/ forno de 
2 esteiras, salão p/ 
50 pessoas F. 3875-
7439 / 98515-0444 c/ 
Sergio ou Gizela
Vendo Micro empre-
sa em Itu - com três 
injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gra-
mas mais periféricos: 
1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 
1 estufa, 1 balança 
F (11) 9 8362-9657 / 
(11) 2429-6353
Vl. Maria Helena 
- SL0006 - 232 m² 
- Salão Comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e 
mezanino p/ escri-
tório. R$ 3.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Vl. Maria Helena – 
SL0032 – 450 m² 
- Sala ampla c/ bhº 
social e excelente lo-
calização.R$ 6.000,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Casa Comercial - no 
centro, com 7 salas, 
4 banheiros AT. 850 
m² AC. 278 m² R$ 
9.000 F. 99798-8024
Cidade Nova I - 
SL0028 - 300 m² 
- Excelente locali-
zação, em avenida. 
Salão amplo c/ 02 
bhºs. sociais, co-
zinha ampla. R$ 
4.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Distrito Industrial- 
Alugo galpão com 
400 m². R$ 6.000,00. 
F- (19) 9-9142-3026 
c/ Allyne
Galpão em Salto - 
AT/1.400m² e 950m² 
AC-  Tota lmente 
regular izado R$ 
1.500.000,00. Acei-
ta 30% em permuta 
R$ 1.500.000,00  F. 
9.9887-7771
Jd. do Sol - salão 
de esquina 340mil 
F. 33184325
Salão Comercial - 
na Av. Pres. Kenne-
dy , 150 m² - salão, 
2 salas, 2 banheiros 
e copa R$ 6.000 F. 
98372-0000
Salão comercial, 
Av. Pres. Kennedy, 
excelente localiza-
ção, com 91 m² R$ 
2.800,00  F. 98372-
0000 

Chácara em Sal-
to - perto do Pes-
queiro, 1.000 m² R$ 
60.000.00 – com 
água – aceita car-
ro no negócio e 
parcelamento. F. 
3016-1355/99752-
2 1 7 0 / 9 9 2 0 5 -
1 3 2 2 / 9 9 2 9 4 -
5541/3035-1372
Chácara Terras de 
Itaici - 03 D. (01 
st), sala, cozinha, 
Wc, churrasq., poço 
semi artesiano AT/ 
1.000m² AC/ 180m² 
R $  4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 
F.(019) 9.9946-7771
Chácara Terras de 
Itaici - casa com 
piscina. Aceita fi-
nanciamento. R$ 
350.000,00 Marlene 
(19) 7829-6350
Chácara Vale Do 
Sol - 02 D., sala, 
coz., wc, piscina 
R$ 400.000,00 F. 
99946-7771
Chácaras Alvora-
da - 02 suites, sala, 
coz., salao de jogos, 
casa de caseiro, pis-
cina. AT/ 2.400m² 
R$ 700.000,00. F. 
99100-2791

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 (to-
dos com armários 
p lane jados) ,  02 
vagas garag. R$ 
1.800,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jardim Paulista 
-  com 02 D., R$ 
750,00. F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Pátio AndaLuz R$ 
2.000,00 Tel. 7808-
3727 / 89*22754
R e s .  F o n t e  d e 
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 
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$ 
1.600,00 + IPTU 
E condomínio F.F. 
(19)7808-3727 
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.  Victór ia  - 
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
R e s .  V i l l a g i o 
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. Pla-
nej. e forno/fogão 
cooktop, AS c/ ar-
mário planej., área 
de lazer, 01 vaga 
garag. R$ 1.700,00 
+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333

Chácara Viraco-
pos – CH0070 – 
1000 m² - 02 D., 
sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. 
c/ varanda, coz., 
AS, bhº. externo, 
espaço gourmet c/ 
churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, 
diversas vagas ga-
rag. R$ 3.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Chácaras em Itu 
área de 1.000m² R$ 
40.000,00 F. 99126-
5388
Excelente Chácara 
Alto Padrão -  4 
suítes , sala 3 amb., 
estúdio de música, 
campo de futebol 
gramado, quadra de 
areia, casa de casei-
ro, piscina, vestiário. 
Negocia-se troca 
100% em imóveis 
em Indaiatuba R$ 
2.000.000,00  F. 
98372-0000
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

R e c .  C a m p . 
Int .  de  Vi raco-
pos  -  CH01030 
-  A T . 1 . 0 0 0 m ² 
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 Itai-
ci – CH0055 – 1200 
m² - 03 D. sendo 
02 st. (01 máster c/ 
hidro.), bhº social, 
sala 02 amb., la-
vabo, coz. c/ arm., 
desp., AS, 04 ca-
nis, pomar, casa 
na árvore c/ dorm., 
varanda, escorrega-
dor, diversas vagas 
garag. R$ 3.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Sítio 2 Alqueires 
-  R$ 500.000,00 
F. 99173-9843 / 
122*20480
Sul de Minas - 2,5 
alqueires, quinze mil 
pés de café em pro-
dução, 02 casas, R$ 
320 mil – Troca por 
imóveis em Indaia-
tuba.  F. 3318-4326
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Terras de I ta i -
ci - 01 D., sala 02 
ambs, coz., varan-
da e churrasq., toda 
murada AT/ 1.000m² 
A C /  1 4 0 m ²  R $ 
440.000,00. F.(019) 
9.9946-7771
Vendo - 3 alquei-
res no Jd. Mirim 
R$ 2.000.000,00 F. 
99118-7850 / 99672-
7947 CRECI 74092    
Vendo - área em In-
daiatuba de 10 alquei-
res 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 exce-
lente oportunidade F. 
98136-7331 CRECI 
74092
Vendo - sitio de 4 
alqueires R$ 60,00 o 
m² na beira da rodo-
via em Indaiatuba F. 
99118-7850 / 99672-
7947  CRECI 74092
Vendo - sitio de 8 
alqueires em Indaia-
tuba R$ 40,00m² na 
beira da rodovia F. 
99118-7850 / 99672-
7947  CRECI 74092 
Vendo Sítio Rio 
Negro - 28.000m², 
Casa Simples com 
água R$ 270.000,00 
F. (019) 9.9946-7771

Aluga-se - Terreno 
comercial 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 
quadrado. F.  99887-
7771
Comercial – Por-
tal dos Ipês - Últi-
ma oportunidade 
- lote Comercial 
com 359m² (12m 
de frente para a Av. 
João Ambiel) de 
R$350mil por R$ 
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
Cond. Bréscia - 2 
lotes com área de 
200m² F. 7803-8201 
/80*10598

Cond. Colibris - 4 
lotes com área de 
150m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Jardins dos 
Impérios - 10 lotes 
com área de 150m² 
F. (19)7803-8201 
/80*10598
Distrito Industrial 
II- terreno indus-
trial com 1.000 m². 
R$ 600.000,00 F. 
9-9757-1579 c/ San-
dra
 J a r d i m  d a s 
Maritacas - Terrenos 
de 210m² a vista ou 
parcelado por longo 
prazo.  F. 997519921 
/ 38750469 creci 
65362.
Jardim dos Laran-
jais - 9.000 m² R$ 
450.000,00 F.  9946-
7771
Jardim Europa II - 
com 340 m², próximo 
a praça ecológica. 
Aceita financiamen-
to. R$ 175.000,00 
F.7829-6350 c/ Mar-
lene
Jardim Paradi -
so - 03 lotes juntos 
– 708m², 550m² e 
420m² R$ 1.100,00 
F. (19) 9.9887-7771
Jardim Regente - 04 
lotes juntos - 1.080 
m² R$ 750.000,00 F. 
99887-7771

Jardim Veneza área 
de 150m² no valor R$ 
92.000,00 F. 7808-
3727/ 89*22754
Jd. Bela Vista - Ter-
reno misto, plano no 
excelente localiza-
ção R$ 170.000,00 
F. 99295-0357
Jd. Colibris - 150m² 
R$ 110.000,00 aceita 
financ. F. 3017-0455/ 
99762-7997 
Jd. Colibris - c/ 
169,75m², quadra 10, 
lote 38 R$ 125.000 F. 
99798-4520 
Jd. dos Colibris - 
150m² - ótima topo-
grafia R$ 95.000,00 
F.: 99244-8398
Jd. Esplanada II 
- terreno plano R$ 
205.000,00 área de 
305m². Aceita per-
muta F. 7803-8201 
/80*10598
Jd. Laguna - 150² 
R$70.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-
7997
Jd. Laguna -150m² 
R$70.000,00 F. 
3017-0455/ 9762-
7997
Jd. Montreal – A/T. 
150 m² R$ 138 Mil F. 
3318-4326
 Lotes a venda - en-
trada + parcelas F. 
7829-6350 c/ Mar-
lene

M .  d o  S o l  –  
R u a  3 9  1 2 5 m ² 
R$110.000,00. F. 
3017-0455/ 9762-
7997 
Nair Maria - Salto SP 
-180m² R$90.000,00 
aceita financiamen-
to. F. 3017-0455/ 
99762-7997
Ótimo terreno em 
Salto-SP - 171m² 
( 7 x 28,5), quita-
do e com a docu-
mentação ok. Aceita 
financiamento R$ 
78.000,00 F. 99216-
4875 - 3016-3239
Portal do Sol  - 150m² 
R$ 110.000,00 – qui-
tado. (oportunida-
de) F. 3017-0455/ 
99762-7997
Temos áreas para 
loteamentos em In-
daiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto 
e demais localida-
des. F. (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 
3935-1372
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente 
com a rodovia. F. (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
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 
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 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Terreno comercial 
de 380 m² na margi-
nal do parque ecoló-
gico - ótima localiza-
ção R$ 810.000,00 
F. 99295-0357
Terreno em Cond. 
Fechado Terras 
de Itaci - com poço 
artesiano, pés de 
frutas, com orquidá-
rio, lago para pesca, 
pista de caminhada. 
Com 1000 m². R$ 
310.000,00. 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 Jardim dos 
Colibris - Planto - 
150 m² R$ 97.000,00 
F. 98372-0000
Terreno no Car-
los Androvandi - 
área 10x25m² R$ 
130.000,00 F. 99173-
9843

Alugo - mesas e 
cadeiras para festas 
em geral F. 99783-
2900 c/ Mário
Faça serviço de con-
sultoria financeira 
particular F. 3017-
6626 / 99461-5804
Manicure - Manicu-
re e Pedicure ganhe 
sobrancelha / Pé 
R$ 12,00 - Mão R$ 
8,00 Atendo tam-
bém em domicílio. 
Faço definitiva, (se-
lante R$50,00)  F. 9 
9369-5615 
Vendo - 01 fritadeira 
elétrica, 01 chapa p/ 
lanche com 3 quei-
madores com supor-
te R$ 400,00 os dois 
F. 98379-0583
Vendo - 01 gela-
deira Consul usada 
em ótimo estado F. 
7801-5378 / 99166-
1799

Procuro casa para 
alugar daqui 3 me-
ses, em bom esta-
do de dois ou três 
cômodos, de até 
R$ 600 com espa-
ço para uma biz, 
Tenho 2 alugueis 
adiantado e com-
provo boas refe-
rencias como paga-
dora. F.19-99276-
9594 c/ Camila
Vendo - 01 Máqui-
na completa para 
fabr icar guarda-
napos de pape l 
personalizado / 01 
maquina para fa-
bricar toalhas de 
papel e bobinas de 
presentes perso-
nalizados F. (11) 9 
6604-8199
Vendo - 2 balcão 
expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro 
trincado e preci-
sando de manu-
tenção R$ 500,00 
cada  F .  98247-
4690 tim
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Vendo - 1 fogão 6 
bocas inox R$150 
/ 1 fogão de ferro 
fundido c/ chaminé 
5 bocas R$ 1.900 / 1 
cadeira de balanço 
antiga cerejeira R$ 
900,00 / 1 tanque 
de louça R$ 200 
/ 1 máq. de cortar 
grama R$ 350 / 1 
maquina de fazer 
beirada R$ 120 / 1 
projetor antigo na 
caixa R$ 300 / 1 
ventilador de teto 
s/ lampada R$ 50 / 
1 lustre cristal tipo 
imperial R$ 950 / 1 
lustre bronze c/ 5 
lampadas R$ 250 
/ 1 aspirador de pó 
semi novo R$ 60 F. 
99267-7603
Vendo - Air Soft, 
marca Tókio Marui 
R$ 700 F. 98247-
4690 tim
Vendo - Câmera 
Digital Sony mod. 
DSC W310 c/ car-
regador de bateria 
e cabo USB R$ 300 
F. 99616-4021
Vendo - GPS 5” TV 
digital, Guia 4 Ro-
das R$ 250,00 F. 
99666-0008
Vendo - Iphone 4 , 
16 giga, travado R$ 
600 F. 98247-4690 
tim

Vendo - Forno Elé-
trico 220V, 44 litros 
novo, marca Fisher 
Grill R$ 280,00 / 01 
cama de solteiro 
cor tabaco semi-
-nova R$ 100,00 / 
TV Sansung 29” em 
perfeito estado com 
controle remoto  R$ 
280,00 F. 3017-
5541 / 98279-7368
Vendo - Maca pe-
roba rosa, maca 
1 9 5 x 7 5 x 7 5 
( C x L x A ) ,  m a c a 
1 9 5 x 6 5 x 8 5 
(CxLxA) ambas tem 
a cabeceira remo-
vível (com 30 cm 
cada), porta rolo de 
papel e escada de 
inox R$ 850 cada F. 
7814-5723
Vendo  -  Por tão 
de ferro 2.75 alt. x  
3.14 larg. F. 3835-
1581

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

Gol - 2009, único 
d o n o  ( n o v o ) 
comp le to  Fone . 
9  9696-8732 ou 
3875-2215
Fiesta - 96 - azul, 
motor novo, com 
alarme R$ 5.000,00 
F. 9 9351-7835
Corolla XEI - Ano 
2 0 0 7 / 2 0 0 8 ,  c o r 
prata, flex, cambio 
mecânico, comple-
to.R$ 20.000,00 
+ 23 parcelas R$ 
800,00. Aceito Cor-
sa 1.0 Classic, ou 
Corsa Sedan 1.4 
Premium no valor. 
F: 9 9377-6378
GM - Zafira 2009 
-  c â m b i o  a u t o -
mático, ar condi-
cionado., direção 
hidrálica, Travas 
e vidros elétricos 
verdes, bancos de 
couro, 7 lugares, 
Flex,  2.0 Cinza, 
em perfeito esta-
do com 81.500 km 
e primeira parce-
la do IPVA paga. 
R $  3 2 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar com Cyro 
1 9 - 9 9 7 5 1 9 9 2 1 
/38750469.
R e n a u l t  C l i o  - 
2001- Flex, 4 por-
tas, para reforma 
R$  6 .000 ,00  F . 
3935-8651

Fusca - 75 - azul, 
motor 1300, doc. 
O k .  R u a  P r o f . 
Oswaldo Antônio 
Tuon, 686 Jd. do 
Valle ll F. 99703-
1602
Fusca - 70 - azul, 
motor 1500, doc. Ok 
precisa de reforma 
Rua Prof. Oswal-
do Antônio Tuon, 
686 Jd. do Valle ll F. 
99703-1602
Ipanema - 94 - óti-
mo estado F. 99267-
7603
Montana Sport - 
1.8 - 2006 - prata, 
R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-
0170

Biz 2005 - partida 
eletrica, doc. Ok F. 
99351-7835
Biz C100 - azul, 
2005 F .  99762-
9374
Ti tan Mix  EX - 
2010 preta c/ baú, 
14.500 km roda-
do, doc. Ok, IPVA 
2014 pago, revisa-
da, pneu traseiro 
novo R$ 5.500,00 
F. 98845-8192

“Doação de Cães 
e Gatos - GAPA - 
Todos os sábados, 
das 10 às 13hs, 
na Dog’s Place, 
na Av. Engº Fábio 

R. Barnabé, 4181, 
marginal  do Pq. 
Ecológico, sentido 
bairro/centro.»

Vendo - PS3 fat 
destravado com HD 
externo de 1 tera ,1 
controle , HD inter-
no de 80 giga e 30 
jogos dentro do HD 
interno último lança-
mentos R$ 1.100,00 
F. 98247-4690 tim

F a ç o  f a x i n a  / 
passo roupa.Tel: 
3318-1952 c/ Sueli
Faço faxina resi-
dêncial ou escritó-
rio F. 3016-4598 / 
99930-1477
Faço serviço de 
pedreiro,  p intor, 
gesseiro F. (11) 
97333-6530
Marido de Aluguel 
- fazemos qualquer 
serviços e repa-
ros e consertos em 
sua residência F. 
99674-2791 vivo / 
99327-7872 claro 
c/ Figueiredo
Ofereço-me para 
costurar em casa, 
expe r i enc ia  em 
c o s t u r a  r e t a  e 
overloque.F: 3392-
3595/ 9 8727-3287
Ofereço-me para 
fazer faxina em re-
sidências, fábricas 
F. 99257-5530 

Ofereço-me para 
passar roupa F. 
98317-5168
Ofereço-me p/ pas-
sar roupa, fazer faxina 
F. 3318-1952 c/ Sueli
Ofereço-me para tra-
balhar aos finais de 
semana como Recep-
cionista, Caixa, Balco-
nista ou Auxiliar Geral 
Free-Lancer. Tenho 
25 anos, experiência 
nestas áreas F (11) 
96918-7062 Thais “
Ofereço-me para tra-
balhar como caseira 
c/  referencia, traba-
lhei muitos anos de 
doméstica F. 9909-
7273 / 3017-4891 / 
98724-1943
Ofereço-me para tra-
balhar como caseira 
e doméstica. Tenho 
referencias, já traba-
lhei em supermer-
cado F. 3017-4891 / 
99309-7273
Ofereço-me para tra-
balhar como casei-
ro.F:19 9 8713-1485/
Laercio
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idoso e como 
doméstica ou limpeza 
em escritórios.F: 9 
9228-1544 Lourdes
Ofereço-me para 
trabalhar como cui-
dadora de idoso F. 
99701-6754 c/ Jane
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos, babá ou ar-
rumadeira com dispo-
nibilidade para morar 
no emprego. Tenho 
experiencia na area 
de produção F. 99363-
6011 / 994041608

Ofereço-me para 
trabalhar como cui-
dadora infantil em 
minha casa. Possuo 
referêrencia F. 3875-
4575. 
Ofereço-me para tra-
balhar como pedreiro 
F. 99325-5676
Ofereço-me para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, jardineiro 
e eletrecista. Passeio 
com cães F. 3801-
6828 / 99130-7264 / 
99776-6841 c/ Odair

Ofereço-me p/ traba-
lhar de doméstica F. 
98403-0679 / 3016-
2037 c/ Cristiane
Ofereço-me p/ tra-
balhar de faxineira F.  
3835-1581
Ofereço-me p/ traba-
lhar de motorista, carro 
ou moto F. 99820-2326 
/ 99315-7323 Welton
Téc. em enfermagem 
- Oferece p/dar banho/
curativos em pessoas 
acamadas. F. 3318-
0814/ 99178-5031
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