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Saiba os serviços que 
funcionam no feriado

Copa Arena conhece 
os campeões de 2014

Moradores reclamam de 'quedas' 
de energia em Indaiatuba
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Moradores locais estão revoltados com as constantes interrupções no fornecimento da energia 
elétrica em Indaiatuba. Os relatos dão conta de pequenos “apagões”, a qualquer hora do dia, em 
bairros distintos da cidade. Os usuários contam que a “queda” de energia ocorre sem pré-aviso 
da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL-Piratininga). 

Pág. 09a Pág. 11a

Pág. 15a

Pág. 05a

Pág. 09a

Pág. 13a Pág. 14a

Pág. 04a

Estreias de cinema 
serão às quintas

Programa do IR 
está disponível 
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acontece em março

Roubos a veículos 
aumenta em janeiro 

Casos da doença 
diminuem

Tributo ao Queen 
inaugura salão do 9

Desfile será no 
próximo domingo

Vereadores 
aprovam reajuste
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INTERNACIONAL CARNAVAL
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A estreia de filmes no 
cinema acontecerá todas 
as quintas-feiras e não às 
sextas-feiras como antiga-
mente. A mudança é válida 
a partir do dia 13 de março. 
A decisão foi divulgada no 
final da última semana pela 
Feenec e é válida para todo 
o País.

A Receita Federal libe-
rou esta semana o programa 
do Imposto de Renda 2014 
(IR) para os usuários que 
precisam realizar a declara-
ção e também o Receitanet, 
programa usado para enviar 
o documento à Receita. O 
prazo final é o dia 30 de 
abril. 

A partir do dia 6 de mar-
ço, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, co-
memorado no dia 8, a cidade 
receberá pela primeira vez o 
Festival de Orquídeas com a 
orquidófila Marilza Portela. O 
evento será sediado no Polo 
Shopping, com entrada gratui-
ta e toda a exposição à venda. 

As ocorrências de roubos 
em Indaiatuba triplicaram 
em janeiro deste ano, com-
parado ao mesmo período do 
ano passado. A informação 
é do índice de criminalida-
de divulgado mensalmente 
pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo. 

Três casos de Dengue fo-
ram confirmados neste ano 
em Indaiatuba, uma queda de 
76% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Em 
2013 os casos da doença ba-
teram recorde histórico de 735 
casos, o maior em 11 anos. 

O novo salão social do 
Clube 9 de Julho recebe-
rá, no dia 22 de março, às 
21 horas, o primeiro show 
internacional e será um pre-
sente para os fãs do rock da 
banda britânica Queen. 

Os integrantes das escolas 
Acadêmicos do Sereno e Im-
perador do Santo Cruz estão 
dando os retoques finais nos 
carros para o desfile principal 
do Carnaval de domingo, dia 
2, a partir das 20h30.

Os vereadores aprovaramo 
reajuste salarial para funcio-
nários públicos da Prefeitura 
e da Câmara. Os dois proje-
tos foram votados na última 
Sessão Ordinária, realizada 
na noite de segunda-feira, dia 
24, no Plenário.
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Casal é preso com drogas e 
fuzil exclusivo das Forças Armadas

Eles foram presos na noite de ontem, dia 27, no Jardim Morada do Sol   Pág. 20a

Orientação sobre o rodízio de caminhões na Alameda Coronel Antônio Estanislau do Amaral, em Itaici, iniciou durante a semana

JME

Orientação de rodízio já iniciou em Itaici 
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Ô abre alas: aceita-se 
variedade

Você gosta do 
Carnaval?

Loucura x Amor

É DIREITO DO EMPREGADO UM DESCANSO SEMANAL 
REMUNERADO

OS BENEFICIOS DOS OVOS DE GALINHA

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

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

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

Radares do dia 01 a 14/03

Editorial EnqueteArtigos

“Gosto, adoro! Curto mui-
to, é muita diversão! Saio pra 
dançar, com as amigas, para ver 
as escolas da cidade. Também 
assisto os desfiles na TV.”

Ana Tiele Ferreira da 
Cruz, 21 anos, auxiliar de 
produção

“Gosto muito. É tudo tão 
bonito, os desfiles, as pessoas 
sambando, a cultura brasileira. 
Acho tudo lindo”

Elia Jose da Silva, 57 anos, 
cozinheira

“Não, pois sou evangélico. 
As pessoas acham que têm nes-
ses quatro dias de Carnaval total 
liberdade. O que acaba tendo de 
mãe solteira no fim do ano, é um 
perigo danado.”

José Bonafina da Silva, 71 
anos, aposentado

“Gosto, pois é uma época 
festiva. Acredito que é uma festa 
que traz alegria para as pessoas. 
Tem gente que vai viajar, outras 
vão para as festas, para os desfi-
les, é sempre uma alegria.” 

Rômulo Nestor, 17 anos, 
atendente de fast-food

“Não gosto do Carnaval, 
é muita apelação ao nudismo, 
não gosto. Acho que é pre-
conceituoso, parece que é um 
feriado só para os homens se 
divertirem”

Sirlei Bezerra da Silva, 
41 anos, faxineira

“E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo 
dia de toda sua obra, que tinha feito” Gênesis 2:2. 

Já descrevia as escrituras sagradas que após Deus ter criado o mundo, descansou 
no sétimo dia e o abençoou e o santificou porque nele descansou. Esta é a origem do 
descanso semanal remunerado entre os hebreus. 

Trazendo para os dias de hoje o descanso semanal remunerado é direito consti-
tucional do empregado conferindo-o um descanso de um dia dentro de uma jornada 
semanal.

É remunerado, pois o contrato de trabalho é interrompido, significa que o empregado 
não tem a obrigação de trabalhar, mas o empregador tem a obrigação de pagar este dia.

Não pode ser usufruído após 7 dias de trabalho consecutivo, devendo ser conce-
dido após 6 dias, ou seja, no 7º dia o empregado deve descansar, se o descanso for 
concedido após o 7º dia o empregador deverá pagá-lo em dobro.

Versa a lei que este dia seja preferencialmente aos domingos, porém a lei autoriza 
a modificação para outro dia da semana se a atividade da empresa exija o trabalho 
aos domingos, devendo haver uma escala entre os empregados.

Em caso de falta injustificada do empregado durante a semana anterior, perderá o 
direito a percepção do descanso remunerado.

O objetivo do descanso semanal é para que o empregado reponha as energias gasta 
na execução do trabalho durante a semana, bem como possa ter o convívio familiar e 
social, além de que possa aumentar a renda, pois trabalhador descansado rende mais.

Por último, algumas verbas têm reflexos em DSR como, por exem-
plo, as horas extras habitualmente prestadas na semana devem ser 
integradas no valor do dia descansado e remunerado.

Infelizmente o ovo é visto como um vilão. , mas não e bem assim Ele é uma fonte de proteína e 
outros 13 nutrientes essenciais. Seus benefícios são inúmeros..Ele contem :Ácido fólico, ferro, zinco, 
proteína, fósforo, manganês, potássio… A lista é enorme. A presença especial está na colina, que faz 
parte das vitaminas do complexo B. “Ela atua na redução da absorção do colesterol ruim e além de 
tudo pode reduzir a fadiga muscular.

Um  ovo, tem média, tem 77 kcal em sua forma cozida na água. Já o frito em óleo, tem o seu valor 
calórico em 128 kcal e a sua gordura aumenta em 40%. Assim, dá para ver que ele não é um tremendo 
vilão – o ideal é sempre preferi-lo na forma cozida. “Na verdade, pela sua alta porcentagem de gorduras 
monoinsaturadas, ele pode até ajudar a emagrecer. Isso porque elas ajudam a queimar as insaturadas, que 
são difíceis de eliminar”,  Mas, também por esse motivo de ter muita gordura, fique atenta à quantidade. “

 Agora vou dar uma dica para os atletas 
A clara não tem gordura e é riquíssima em um tipo de proteína chamada albumina. Seu consumo é 

indicado para os esportistas, depois do treino, para ajudar na recuperação e na restauração dos músculos. 
Porém, duas claras por dia fornecem a quantidade suficiente de proteínas – e não é preciso mais do 
que isso – já que o excesso pode sobrecarregar os rins.  Muitos atletas, no entanto, consomem as claras 
cruas, pois acreditam que, assim, potencializam a absorção da proteína. Isso é um erro, pois a cocção não 
prejudica a absorção do nutriente – na verdade, elimina o risco de contaminação pela bactéria salmonela.

Já a gema, além da proteína, contém o ômega 3, colina, ácido fólico e minerais. “Todos eles são 
muito importantes para um correto funcionamento do organismo”

Agora quanto ao consumo eu recomendo que as  pessoas saudáveis podem consumir um ovo por 
dia – sempre atentas ao limite de ingestão diária total de colesterol, que não deve 
ultrapassar 300 mg.  

Mas lembre-se que ele esta sempre presente em vários pratos,receitas e isso 
também conta.

HIGIENE....ARMAZENAMENTO....

A Loucura resolveu convidar os amigos para tomar um café em sua casa.Todos 
os convidados foram. Após o café, a Loucura propôs: - Vamos brincar de esconde-
-esconde? - Esconde-esconde? O que é isso? - perguntou a Curiosidade. - Esconde 
- esconde é uma brincadeira. Eu conto até cem e vocês se escondem. Ao terminar de 
contar, eu vou procurar, e o primeiro a ser encontrado será o próximo a contar. Todos 
aceitaram, menos o Medo e a Preguiça. -1,2,3,... - a Loucura começou a contar. A 
Pressa escondeu-se primeiro, num lugar qualquer. A Timidez, tímida como sempre, 
escondeu-se na copa de uma árvore. A Alegria correu para o meio do jardim. Já a 
Tristeza começou a chorar, pois não encontrava um local apropriado para se esconder. 
A Inveja acompanhou o Triunfo e se escondeu perto dele de baixo de uma pedra. A 
Loucura continuava a contar e os seus amigos iam se escondendo. O Desespero ficou 
desesperado ao ver que a Loucura já estava nonoventa e nove. - Cem - gritou a Lou-
cura. - Vou começar a procurar. A primeira a aparecer foi a Curiosidade, já que não 
agüentava mais querendo saber quem seria o próximo a contar. Ao olhar para o lado,  
a Loucura viu a Dúvida em cima de uma cerca sem saber em qual dos lados ficar para 
melhor  se esconder. E assim foram aparecendo a Alegria, a Tristeza, a Timidez...Quan-
do estavam todos  reunidos, a Curiosidade perguntou:- Onde está o Amor? Ninguém 
o tinha visto.. A Loucura começou a procurá-lo. Procurou em cima da montanha, nos 
rios, debaixo das pedra s e nada do Amor aparecer.Procurando por todos os lados, a 
Loucura viu uma roseira, pegou um pauzinho e começou a procurar entre os galhos, 
quando de repente o uviu um grito.Era o Amor, gritando por Ter furado o olho com 
um espinho! A Loucura não sabia o que fazer. Pediu desculpas, implorou pelo perdão 
do Amor e até prometeu segui-lo para sempre. O Amor aceitou as desculpas...Hoje, 

o Amor é cego e a Loucura o acompanha sempre. Venha para o trei-
namento Leader Training da Signa, dias 14-15 e 16-03-2014 - www.
signatreinamentos.com.br – 3875-7898

O Carnaval está às portas e há opções para to-
dos os gostos, inclusive para os que não querem 
enfrentar os engarrafamentos rumo ao litoral. A 
programação na cidade envolve shows gratuitos e 
pagos para todos os gostos: desde Carnarock até 
Carnafunk. 

O mais tradicional e esperado é o desfile de 
rua, marcado para domingo e que deve envolver 
quase 800 pessoas nos carros alegóricos e blocos. 
Falando no desfile, você já tem um palpite para 
quem vencerá o Carnaval de Indaiatuba? A chan-
ce de acertar é de 50%, já que há duas escolas no 
páreo. E a premiação em dinheiro é para... as  duas 
primeiras. Curiosa ironia. 

A premiação aprovada pela Câmara para as 
escolas é de R$ 40 mil (1ª colocada) e R$ 25 mil 
(2ª). Além delas, o melhor bloco receberá R$ 8 
mil e o segundo R$ 5 mil. Mas por que essa falta 
de opção? A cidade não comportaria mais esco-
las? Lembrando que as mesmas não funcionam 
exclusivamente no período carnavalesco, mas são 
o ponto em comum dentro de uma comunidade e 
que podem envolver todo o bairro durante o ano. 
É mais do que festa, é uma questão social. 

E não é porque a cidade não tem uma favela, 
que isenta os bairros da necessidade de uma comu-
nidade entre os moradores inclusive para o tema 
a ser tratado pelos enredos.
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Orientação de rodízio a 
caminhões em Itaici já iniciou 
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OPORTUNIDADE 

ENCONTRO 

Rotatória no Haoc e 
pontilhão estão no cronogramaVagas de emprego estão disponível no PAT

Telefônica pede providência 
contra furtos de fios 

JME

Visando diminuir os 
transtornos no trân-
sito da Alameda Co-

ronel Antônio Estanislau do 
Amaral, em Itaici, deverá 
entrar em vigor, nas próximas 
semanas, o Decreto 11.696, 
que proibirá o tráfego de auto-
móveis pesados, em determi-
nados horários. A orientação 
aos motoristas iniciou ontem, 
dia 27, segundo a Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 
Públicas. Dentre 10 dias, o 
rodízio passará a funcionar, 
com fiscalização e multa para 
descumprir a determinação.  

Segundo a Prefeitura, cer-
ca de 500 caminhões transi-
tam diariamente pela principal 
via do bairro. A variação dos 
horários ocorre conforme os 
dias da semana. De segunda à 
sexta-feira, o acesso restringe-
-se das 6h30 às 8h30 e das 
17h30 às 19h30. Aos sábados, 
apenas das 6h30 às 8h30; e 
aos domingos fica permitida a 

passagem normalmente. 
A fiscalização caberá ao 

fiscais do Departamento de 
Trânsito com apoio da Secre-
taria de Defesa e Cidadania. A 
adaptação foi firmada no dia 
24 de janeiro, pelo Prefeito 

Reinaldo Nogueira (PMDB). 
Em entrevista ao Mais 

Expressão, o secretário mu-
nicipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente, José Carlos Selo-
ne, explicou o porquê da mu-
dança em Itaici. “A proibição 

do tráfego de automóveis 
pesados e caminhões, nestes 
horários, foi por uma questão 
de atrapalharem o trânsito em 
horário de pico.” diz. 

Mudanças 
De acordo com o secre-

tário, o rodízio é mais uma 
ação da secretaria visando 
melhorias no trânsito con-
gestionado da região. “As 
obras que foram construídas 
neste trecho ajudaram na 
fluência do trânsito, foi um 

remodelamento, mas ainda 
não é suficiente para aquela 
via”, diz. “A demanda é de 
uma avenida, mas ainda não 
conseguimos fazer, porque na 
beira da alameda é uma área 
de família, que não podemos 
mexer, mas já estamos en-
trando em negociação com os 
proprietários e possivelmente 
esta seja uma obra que fare-
mos futuramente” conclui.

Para a moradora do bairro, 
a confeiteira Solange Garcia, 
de 26 anos, a mudança ajuda 
parcialmente o trânsito, “Para 
quem vai sentido bairro/cen-
tro até que melhorou, mas 
para quem está voltando, em 
horário de pico, o trânsito 
continua complicado. Está 
bem lento.” Sobre o rodízio, 
Solange acrescenta “Se real-
mente for levado a sério essa 
proibição, acredito que muda-
rão as coisas por aqui, porque 
vemos que devido ao grande 
numero de caminhões, nor-
malmente com carga pesada 
que passa pela via, o transito 
congestiona.”

Tráfego de caminhões é intenso na região, principalmente nos horários de pico

Outras mudanças devem 
acontecer no trânsito de In-
daiatuba em 2014, segundo o 
secretário municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente, José 
Carlos Selone. 

A próxima obra grande 
será a estruturação do trecho 
da rotatória do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). “Retiraremos a rotató-
ria e realizaremos a semafori-
zaçãodo local. Ali é um trecho 
que demanda estas mudanças, 
tanto pela questão de trânsito 
quanto a de segurança.”

Outra novidade, anunciada 
pela Prefeitura no último dia 

19, é o viaduto que será cons-
truído na marginal do Parque 
Ecológico. Ele terá duas faixas 
de rolamento posicionadas à 
esquerda da Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, com passa-
gem livre para quem segue 
no sentido da avenida Ário 
Barnabé, no Jardim Morada 
do Sol. As outras duas faixas 
de rolamento paralelas ao ele-
vado darão acesso, à esquerda, 
ao retorno para a Marginal 
Esquerda do Parque ou à 
Rua Soldado João Carlos de 
Oliveira Jr. e, à direita, à Ave-
nida Manoel Ruz Perez, à Rua 
Laura Tachinardi Maria Netto 

ou à Rua João Giaquinito, nos 
Jardins Colonial e Hubert. 
Segundo Selone, a previsão 
de iniciação das obras está 
em um prazo de, no máximo, 
noventa dias.

Para que os índices de aci-
dentes de trânsito baixem, a 
Prefeitura está realizando ain-
da manutenção da sinalização 
das vias. “Estamos refazendo 
toda sinalização, vertical e 
horizontal, da cidade, e am-
pliando e melhorando as ciclo-
vias” diz Selone, que também 
relatou a contínua campanha 
de conscientização com pro-
pagandas e nas escolas.

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Indaiatuba está com vagas 
de emprego disponível. São 
mais de dez oportunidades em 
diversas áreas, pelo Programa 
Mais Emprego. Os interessa-
dos nas oportunidades devem 
se cadastrar na unidade do 
PAT ou pelo e-mail maisem-
prego.mte.gov.br.

Para o cadastro são ne-
cessários os documentos 

pessoais, como RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e o 
Cartão Cidadão. O PAT 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16 horas, e 
fica localizado na Rua Jacob 
Lyra, 344, no Parque das 
Nações. 

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, emis-
são da carteira de trabalho, 
inscrição para o Programa 
Estadual de Qualificação 
Profissional (PEQ) e para o 
Programa de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Padef). 
Todos os serviços são gra-
tuitos.

Representantes da Telefônica 
do Brasil S.A. e da Prefeitura 
se reuniram ontem, dia 27, para 
discutir os constantes furtos de 
cabos telefônicos ocorridos no 
Município. 

Durante o encontro, o secre-

tário de Defesa e Cidadania, Ale-
xandre Guedes Pinto, ressaltou 
estar atento aos furtos. “Nossas 
viaturas já fazem o patrulhamento 
também com vistas a esse tipo de 
delito, mas existe a dificuldade 
do flagrante, tendo em vista que 

os meliantes ao ver a viatura se 
dispersam”, comenta o secretário. 

Ao fim da reunião, represen-
tantes da empresa se colocaram 
à disposição para colaborar com 
o que for necessário para evitar 
os crimes.

VAGAS DISPONÍVEIS 

Açougueiro    Alinhador de Pneus  Armador de ferros
Auxiliar de limpeza   Borracheiro   Carpinteiro
Costureiro    Cozinheiro   Cuidador de idosos
Empregada domestica  Jardineiro   Marceneiro
Mensageiro    Motorista de caminhão  Porteiro
Servente de obras   Vendedor   Fonte: PAT
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Emprego formal cresce 20,75 % no primeiro mês do ano

Na segunda Sessão Ordinária do ano sete projetos estavam na Ordem do Dia 

DESENCONTRO 

Na coluna da edição 
da semana passada pos-
tei que quatro membros 
do Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL) havia 
marcado um protesto na 
Câmara, contra o valor 
do Imposto Territorial 
Urbano (IPTU), e questio-
nei se não era uma pouco 
tarde para o protesto, visto 
que algumas pessoas já 
vinham quitado o impos-
to. Bem, nesta semana, o 
partido divulgou em sua 
página no Facebook que 
desconhecia o protesto e 
que seus militantes vão 
sempre as sessões acom-
panhar o trabalho do le-
gislativo.

DE DUAS UMA 

Concordo que os mem-
bros do partido acompa-
nham as Sessões, pois 
sempre vejo alguns re-
presentantes na Câmara. 
Quanto ao protesto ainda 
tenho minhas dúvidas, 
uma vez que até alguns 
amigos da imprensa com-
pareceram ao local apenas 
para cobrir o protesto, pois 
foram avisados em suas 
redações. É bom o par-
tido ficar atento, pois, se 
estou mentindo, por outro 
lado tem alguém usando 
o nome do PSOL para 
avisar sobre atividades do 
partido. 

INDICAÇÃO 

Na Sessão de Câmara 
da última segunda-feira, 
dia 24, o presidente da 
Casa, o vereador Luiz Al-
berto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), apresentou uma 
indicação pedindo um es-
tudo visando à diminuição 
das travessias de veículos 
nas avenidas Itororó e 
Conceição. Acredito que 
uma mudança que me-
lhoria bem o trânsito em 
ambas as vias é proibir 
que os carros façam o re-
torno na própria avenida, 
evitando-se que muitas fi-
las de veículos se formam 
nos cruzamentos. 

MOÇÃO 

Na semana passada, 
os vereadores Carlos 
Alberto Rezende Lopes, 
o Linho (PT), e Mau-
rício Baroni (PMDB) 
apresentaram Moção de 
repúdio respectivamen-
te ao comando da PM 
no Interior, pela ausên-
cia da Força Tática em 
Indaiatuba, e contra a 
Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL), 
por conta das constantes 
interrupções no forne-
cimento de energia. Na 
sessão de segunda-feira, 
a  Moção de  repúdio 
dessa vez foi contra a 
Vivo/Telefônica, apre-
sentada por Cebolinha, 
em decorrência das más 
condições  e  fa l ta  de 
manutenção nas insta-
lações telefônicas do 
Município. 

ATENTOS

Assim como o Legis-
lativo é bom o Executi-
vo também tomar provi-
dências e cobrar dessas 
empresas. Numa época, 
onde a cidade é citada 
nas mídias nacionais 
como cidade modelo, 
não é nada agradável. 
Imagina a cidade exem-
plo com sérios proble-
mas de queda de ener-
gia, dificuldades com 
telefonia e com falta de 
segurança.  

CARNAVAL?

O número de apenas 
duas escolas de samba 
no Carnaval deste ano 
surpreendeu e deixou al-
guns vereadores decep-
cionados. O vereador 
Linho sugeriu fazer um 
estudo, pois não é possí-
vel que uma festa, con-
siderada tradicional no 
País tenha pouco apelo 
em Indaiatuba. Bom, 
penso que também na 
cidade, outra paixão dos 
brasileiros, o futebol, 
não é tão desenvolvido 
em Indaiatuba, pelo me-
nos o profissional não é.    

ROSE PARRA/ACS-CMI

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Os vereadores aprova-
ram, em regime de 
urgência, o reajuste 

salarial para funcionários 
públicos da Prefeitura e da 
Câmara. Os dois projetos fo-
ram votados na última Sessão 
Ordinária, realizada na noite 
de segunda-feira, dia 24, no 
Plenário. Outros cinco PLs 
também foram votados em 
regime de urgência. Os verea-
dores aprovaram, em primeira 
votação, dois projetos, 29 
Indicações, três Moções e um 
Requerimento. 

O projeto nº 0015/2014 foi 
aprovado por unanimidade 
e dispõe sobre o reajuste de 
vencimentos aos servidores 
públicos da administração. 
No projeto, ficou determinado 
aumento de 6%. Na justifi-

cativa, o Executivo explica 
que optou-se pela média dos 
vários índices existentes, que 
melhor traduz a inflação do 
período, resultando no índice 
de 5,66%. 

Com isso, o Executivo 
solicitou que houvesse a utili-
zação da média maior e o seu 
arredondamento para cima, 
que implicaria em um aumen-
to de praticamente 0,45% aci-
ma dessa média inflacionária.

O projeto também teve 
uma emenda aprovada, a 
qual altera o parágrafo único 
do artigo 8º do PL. Com a 
mudança, passa a vigorar o se-
guinte texto: fica assegurado o 
afastamento de um dirigente 
sindical para cada entidade 
representativa das categorias 
funcionais dos servidores 
públicos municipais, com até 
mil servidores em sua res-
pectiva categoria, e mais um, 

sucessivamente, para cada 
dois mil servidores, além da 
quantidade inicial de referên-
cia para liberação do primeiro, 
durante o período de exercí-
cio do respectivo mandato, 
sem prejuízo do vencimento 
e das demais vantagens do 
cargo.  Para o vereador Car-
los Alberto Rezende Lopes, 
o Linho (PT), a aprovação 
dessa emenda foi uma vitó-
ria do funcionalismo. “Essa 
emenda foi negociada com a 
Administração e conseguimos 
chegar a um consenso”, diz. 
“Espero que a mesma sirva 
para a organização do funcio-
nalismo público”. Ao lado de 
seu companheiro de partido, 
o vereador Derci Jorge Lima, 
Linho foi o autor da emenda.   

CÂMARA
O reajuste salarial aos fun-

cionários da Câmara também 

foi aprovado na última sessão, 
também com aumento de 6% 
sobre os valores constantes 
nos anexos VII, VIII e IX da 
Lei Complementar nº 16 de 
15 de dezembro de 2010, que 
dispõe sobre a Estruturação do 
Plano de Cargo de Carreira e 
estabelece normas gerais de 
enquadramento da Câmara.

Na ocasião, também foi 
aprovada uma Emenda Adi-
tiva. Com isso, fica determi-
nado no artigo 3º da Lei que o 
Poder Legislativo autorizado 
a conceder um índice de rea-
juste de 5,66% sobre os valo-
res dos subsídios do prefeito, 
vice-prefeito, secretários mu-
nicipais e vereadores, ficados 
pela Lei n° 6.036, de 13 de 
agosto de 2012.

A próxima Sessão Ordiná-
ria, a terceira do ano, acontece 
no dia 10 de março, a partir 
das 18 horas. 

A taxa de emprego formal 
em Indaiatuba cresceu 20,75%, 
em janeiro deste ano, quando 
comparado ao mesmo período 
em 2013. Foram registradas 
3.583 admissões contra 2.914 
desligamentos, formando um 
saldo de 669 vagas formais 
de trabalho. Contabilizando as 
admissões, o município alcan-
çou uma elevação de 5,07% 
em janeiro comparando com o 
mesmo período de 2013. 

Em janeiro deste ano o se-
tor que mais gerou vagas foi 
a Indústria da Transformação 

com 1.063 admissões e 707 
desligamentos, com um saldo 
positivo de 356 vagas. O setor 
de Construção Civil foi o se-
gundo maior com 570 admis-
sões contra 276 desligamentos, 
formando um saldo positivo de 
294 vagas. Em terceiro lugar 
ficou o setor de serviços que for-
malizou 1.227 admissões e 965 
desligamentos, contabilizando 
um saldo positivo de 262 vagas. 
Em quarto lugar ficou o serviço 
industrial de utilidade pública 
que contratou 50 e desligou 33, 
permanecendo com saldo po-

sitivo de 17 vagas; em seguida 
a agropecuária admitiu sete e 
desligou cinco, e ficou com sal-
do de duas vagas. O comércio 
foi o setor com o menor saldo, 
contratando 664 e desligando 
926 ficando com saldo negativo 
de 262. A extrativa mineral teve 
duas admissões e desligou dois 
e não contabilizou saldo assim 
como a administração pública 
que não contratou e nem desli-
gou continuando sem saldo de 
vagas de emprego.

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento, Renato 

Stochi, o ano iniciou com um 
excelente resultado no saldo de 
vagas na indústria da transfor-
mação. “O melhor resultado foi 
na indústria, pois tivemos um 
saldo de 356 vagas indicando 
o constante crescimento do 
setor. Em contrapartida o pior 
resultado foi no comércio, pois 
no início do ano há muitos desli-
gamentos de vagas temporárias. 
Nossa expectativa é nos próxi-
mos meses o comércio contrate 
mais e desligue menos, para 
alcançar um saldo positivo”, 
comenta Stochi.
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Roubos a veículos em 
janeiro é três vezes maior 

JME

DIVULGAÇÃO

Ligações de fixo para 
celular ficam mais baratas

As ocorrências de rou-
bos em Indaiatuba 
triplicaram em ja-

neiro deste ano, comparado 
ao mesmo período do ano 
passado. A informação é 
do índice de criminalidade 
divulgado mensalmente pela 
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo. 
Por outro lado, houve redução 
em ocorrências como homi-
cídio culposo por acidente de 
trânsito, lesão corporal dolosa 
e estupro. 

De acordo com o levan-
tamento da Secretaria, em 
janeiro deste ano foram re-
gistrados 12 ocorrências de 
roubos de veículos na cidade. 
O número é três vezes maior 
do que o registrado no mesmo 
período do ano passado. Du-
rante todo o ano de 2013, os 
roubos de veículos chegaram 
a 103 casos, contra 92 no ano 
passado.    

Outros roubos, incluindo 
os de carga e a bancos. No ano 
passado, em janeiro, foram 
registradas 47 casos, contra 
66 casos no começo deste ano. 
Ainda em todo o ano passado, 
foram 776 ocorrências de rou-
bos; em 2012, 634. 

O combate ao tráfico de 
drogas também foi menos 
efetivo no mês passado, em 
comparação a janeiro de 2013. 
Foram 15 ocorrências em 
2014, contra 23 no ano pas-
sado. Ainda em 2013, nos 
12 meses do ano, foram 240 
casos. Já em 2012, 156 ocor-
rências. 

As tentativas de homicí-
dios também aumentaram. No 
ano passado foram dois casos, 
contra três em 2014. 

Por outro lado, o índice 
divulgado pelo Estado mostra 
que a maioria dos crimes di-
minuíram em Indaiatuba. Os 
homicídios por exemplo, caí-
ram de 3 para 2 casos, quando 
comparados janeiro deste ano 
com o mesmo mês em 2013.

Os homicídios culposos 
por acidente de trânsito tam-

bém reduziram. Foram quatro 
casos em 2013 contra apenas 
dois em 2014.  As tentativas 
de homicídio também caíram. 

AÇÃO 
Questionada, a Secretaria 

de Defesa e Cidadania, que 
responde pela Guarda Munici-
pal, informou que o aumento 
ocorreu em decorrência aos 
casos de veículos levados 
após os roubos a residência. 
“Os carros são ‘carregados’ 
como meio de fuga e trans-
porte dos produtos rouba-
dos. Foram cinco casos dessa 
forma em janeiro”, informa 
o secretário municipal de 
segurança pública, Alexandre 
Guedes Pinto. 

O secretário lembrou ainda 
que os cinco veículos foram 
localizados posteriormente ao 
roubo, sendo que em um caso 
ocorrido no dia 14 de janeiro, 
além do veículo os três bandi-
dos que estão praticando esse 
tipo de delito foram presos.

Segundo ainda o secre-
tário, outros três veículos 
roubados em janeiro de 2014 
também foram localizados e 
mais cinco bandidos foram 
presos. Sendo assim dos 12 
veículos roubados, oito foram 
recuperados e devolvidos 
aos seus proprietários e oito 
bandidos presos. Já os rou-

bos contra residências, com 
condução dos veículos, foram 
dez bandidos encaminhados 
a delegacia, sendo que quatro 
foram presos em flagrante, 
Três indiciados e três estão 
sob investigação por parte da 
Polícia Civil.

Já a Polícia Militar ressal-
tou que o mês de janeiro de 
2013 foi um caso atípico nos 
registros de roubos de veícu-
los. “Se analisarmos os outros 
meses do ano passado, vere-
mos que a média dos roubos 
foi praticamente a mesma de 

As ligações de telefones 
fixos, locais e interurbanas, 
feitas para celulares ficarão 
13% mais baratas a partir de 
amanhã, dia 1º.  A redução faz 
parte do Plano Geral de Metas 
de Competição aprovado pela 
Agência Nacional de Teleco-
municação (Anatel), em 2012.

Segundo a Anatel, o preço 
médio das ligações de fixo 
para celular vai passar de 
R$ 0,45 para R$ 0,39. Já o 
valor médio das chamadas 
interurbanas, também de fixo 
para celular, vai variar de R$ 
0,93 para R$ 0,80 (no caso de 
chamadas entre telefones de 
mesmo DDD) e de R$ 1,05 
para R$ 0,92 (demais ligações 
interurbanas).

A justificativa da mudança 
é devido à redução dos valores 
de referência para as tarifas de 
remuneração das redes mó-
veis, das concessionárias da 
telefonia fixa (Oi, Telefônica, 
CTBC, Embratel e Sercomtel) 
destinadas às operadoras mó-
veis. Dessa forma, o valor 
pago por essas empresas pelo 
uso das redes de telefonia ce-
lular diminuiu e reduz o valor 
final para o consumidor ao ter 
que ligar do fixo para celular.

A expectativa da Anatel 
é que essa mudança gere 
uma economia anual para os 
consumidores de aproximada-
mente R$ 2,1 bilhões. 

DIVERGÊNCIA 
Apesar da redução, a notí-

janeiro deste ano. Para se ter 
uma idéia, em dezembro do 
ano passado foram 19 casos”, 
explica o comandante interino 
da 4ª Companhia do 47º  do 
BPMI, o primeiro tenente 
Paulo Bueno Junta Junior. 

O comandante da PM local 
lembrou ainda que a média 
por 100 mil habitantes da 
cidade é de 175 roubos em 
2013, ficando atrás de cidades 
do mesmo porte de Indaiatu-
ba, como Paulínia com 518 
caos, Valinhos com 473 e 
Vinhedo com 167.

cia não foi considerada como 
a solução para os problemas 
de telefonia no País.

Para auxiliar administrativa 
Yohana Portela, de 24 anos, 
reduções de custo são sem-
pre bem-vindas, porém nem 
sempre suficientes. “Eu acho 
ótimo, tendo que o Brasil tem 
o minuto de ligação mais caro 
do mundo, para muitas pessoas 
será ótimo, tudo que reduz os 
nossos gastos é sempre bem 
vindo, mas para mim não terá 
muito impacto porque não 
utilizo muito ligações de fixo.”

O estagiário Marlon Fan-
ger Rodrigues, de 17, também 
acredita que a mudança não 
trará tantas mudanças. “É 
uma ajuda para quem utiliza 
ligação de fixo para celular. 
Pelo fato da maioria dos usu-
ários utilizarem o celular, não 
creio que a redução seja tão 
importante”, diz. 

Já o fotógrafo Renato An-
drade de Souza, de 29 anos, 
acredita que a mudança possa 
ser o primeiro passo para um 
cobrança justa do serviço de 
telefonia. “A mudança não 
fará diferença na minha vida, 
porque não utilizo esse tipo de 
serviço, apenas o de celular. 
Mas acredito que é o mínimo 
que deveriam fazer, aliás, 
ainda acho bem pequena a 
redução. Não existe no mundo 
um valor tão alto pelo minuto 
de uma ligação. As taxas ain-
da são da época em que ter 
telefone era luxo.  Ocorrência Jan/2013 Jan/2014

Homicídio doloso (2)  3  2
Nº de vítimas em homicídio doloso (3)  4  2
Homicídio culposo por acidente de trânsito  4  2
Tentativa de Homicídio  2  3
Lesão corporal dolosa  69  53 
Lesão corporal culposa no Trânsito  62  52 
Lesão corporal culposa– Outras  12  12
Estupro  5  3
Tráfico de entorpecentes  23  15
Roubos – Outros (1)  47  66
Roubo de veículo  4  12
Furto – Outros  178  148
Furto de veículos  30  30

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo 
(1) Incluído Roubo Carga e Banco.
(2) Homicídio Doloso inclui Homicídio Doloso por Acidente de 
Trânsito.
(3) Nº de Vítimas de Homicídio Doloso inclui Nº de Vítimas de Ho-
micídio Doloso por Acidente de Trânsito.

Índice de criminalidade foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo durante a semana

Ligações de fixo para celular devem ficar mais baratas a partir de amanhã

Mais Expressão
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Alunos do Colégio Rodin são destaque na Unesp e Unicamp

Curso sobre finanças 
pessoais começa no dia 21

JME

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Premiação do Carnaval 
será de R$ 78 mil

Durante a segunda 
Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada na 

última segunda-feira, dia 24, 
os vereadores aprovaram o 
Projeto de Lei nº 0019/2014, 
do Executivo, que garante aos 
vencedores do Carnaval da ci-
dade a premiação total no valor 
de R$ 78 mil. 

Para as agremiações car-
navalescas será destinado R$ 
65 mil, sendo R$ 40 mil para 
o primeiro colocado e R$ 25 
para o segundo. Apenas duas 
escolas de samba competem 
do Carnaval da cidade este ano.  

 Já os blocos carnavalescos 
receberão o valor total de R$ 13 
mil, sendo R$ 8 ao primeiro co-
locado e R$ 5 para o segundo. 

Assim como no ano passa-
do, a Secretaria Municipal de 
Esportes optou pela premiação 
ao invés de subvenção com 
o objetivo de possibilitar a 
competição entre as entidades 
carnavalescas.

Os vereadores Carlos Al-
berto Rezende Lopes, o Li-
nho (PT), e Maurício Baroni 
(PMDB), lamentaram a situa-
ção do atual Carnaval indaia-
tubano. “A premiação é para as 
duas escolas e o mesmo aconte-
ce com os blocos. Mas são dois 
representantes em cada cate-
goria. Já que falam que somos 
o País do Carnaval, penso que 
em Indaiatuba esse fenômeno 
precisa ser melhor estudado”, 
ressalta Linho. “É uma situação 

preocupante, antes tínhamos 
cinco escolas”, complementou 
o líder de governo Maurício 
Baroni. Ambos os vereadores 
criticaram também a forma de 
votação, a qual, desde o ano 
passado, é feita pela população 
via internet.   

URGÊNCIA 
Outros quatro projetos, tam-

bém do Executivo, foram apro-
vados em regime de urgência na 
última sessão. Os vereadores 
aprovaram o Projeto de Lei 
0008/2014, do Executivo Mu-
nicipal, que dá nova redação 
aos dispositivos do artigo 1º da 
Lei nº 6.242, de 12 de dezembro 
de 2013, que autoria repasses 
financeiros vinculados a Secre-
taria Municipal da Família e do 
Bem Estar Social. 

O PL 0009/2014 também 
foi aprovado e autoriza a pre-
miação em dinheiro aos ven-
cedores dos concursos promo-
vidos pela Secretaria Municipal 
de Cultura. Também aprovado 
em regime de urgência, os ve-
readores votaram favorável o 
repasse de recursos financeiros 
a favor da Sociedade Mante-
nedora da Corporação Musical 
Vila Lobos. 

Por último, entre os pro-
jetos votados em regime de 
urgência, foi aprovado o PL 
nº 0019/2014 que autoriza 
abertura de crédito adicional 
suplementar no orçamento vi-
gente do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae), no valor 
de R$ 52.990.000,00.   

Em primeira votação, foi 

aprovado o projeto João de 
Barro e o PL nº 0011/2014, 
do Executivo Municipal, que 
prorroga o prazo da concessão 
de direito real de uso do imóvel 
em favor da Tenda Espírita 
Umbanda Ogum Sete Onda. 

Já o PL nº 0016/2014, do 
Executivo, da nova redação 

aos dispositivos da Lei nº 
5.362, de 20 de maio de 2005, 
que dispões sobre a obrigato-
riedade das concessionárias de 
automóveis doarem árvores 
para mitigação do efeito estufa, 
recebeu pedido de vistas de 
cinco dias, após solicitação do 
vereador Linho.  

A melhor apresentação na noite de domingo, dia 2, receberá o prêmio 
de R$ 40 mil

A última turma do curso de finanças do Sisni foi formada por 15 participantes

Um ano antes de concluir 
o Ensino Médio, os alunos 
do 2° ano do Colégio Rodin, 
de Indaiatuba, participa-
ram dos vestibulares mais 

Estão abertas as inscrições 
para a terceira turma do curso 
gratuito “Finanças Pessoais 
– Aprendendo a Lidar com 
Dinheiro” da Sociedade Inte-
rativa Sol Nascente de Indaia-
tuba (Sisni). As aulas terão 
início no dia 21 de março, com 
duração de três meses, sempre 
às sextas-feiras, das 18h30 às 
21 horas, e será coordenado 
pela contadora e publicitária 
Simone Jacob.

“No curso, abordo como 
a mídia influencia na compra 
e no desejo. Aprenderemos 
como cada um deve lidar 
com o dinheiro dentro de suas 
particularidades”, explica 
Simone. 

É a terceira turma da ma-
téria e há vagas limitadas. 
Dentro curso há teorias de 
como juntar dinheiro para 
realizar projetos futuros, como 
não cair em “armadilhas” do 
consumo e também de como 
comprar corretamente no su-
permercado. 

“É um curso dinâmico e 
interativo. Cada dia é aborda-
do um tema diferente como 

banco, supermercado, shop-
ping, lazer, filhos, datas co-
memorativas, por exemplo”, 
diz. “Minha expectativa é 
que nessa turma tenhamos 
mais que 15 participantes, te-
mos capacidade para 30. Nas 
outras tivemos 12”, informa. 
“São poucos participantes, 
porque vejo a situação de 
endividamento de algumas 
famílias e que só depende de 
uma orientação para que elas 
possam sair dessa situação e 
ter uma vida mais tranquila 
financeiramente”, finaliza.

A ONG
A Sisni é uma Organização 

Não-Governamental (ONG) 
com finalidade filantrópica, 
cultural, esportiva, mantida 
pelo trabalho voluntário e 
sem fins lucrativos. Os inte-
ressados em conhecer mais 
o trabalho podem obter mais 
informações pela internet 
(www.sisni.org.br) ou pelo 
telefone (19) 3825-2177. A 
sede fica na Rua Donato de 
Almeida, 27, Jardim América. 
Próximo ao Bosque do Saber.

concorridos para ingresso 
em universidades públicas 
do país, com o objetivo de 
adquirir conhecimento para 
futuros exames. Os jovens, 

porém, superaram as ex-
pectativas e conquistaram 
desempenho de destaque nas 
provas.

A aluna Vanessa de Car-
valho Rocha prestou o exame 
para o curso de Ciências 
Biológicas na Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) 
e foi aprovada em 1º lugar. 
Para ela, a experiência foi 
muito vantajosa. “Foi muito 
importante realizar o exame 
para trabalhar a emoção no 
momento da prova. É muito 
diferente da sensação de fazer 
apenas um simulado”, afirma.

Renata Barros de Lins e 
Silva também foi aprovada 
em 1º lugar na Unesp, no 
curso de Educação Física. 

De acordo com a estudante, 
a dica para conseguir um 
desempenho de destaque é ler 
bastante, principalmente, aos 
fins de semana. “Lia muito 
aos domingos e, assim, minha 
semana começava mais dire-
cionada aos estudos”, revela.

Já a irmã de Renata, Pau-
la Barros de Lins e Silva, 
conquistou o 3º lugar no 
curso de Educação Física da 
Unesp. Para ela, a experiên-
cia foi estimulante. “Fazer a 
prova, neste momento, foi 
essencial para saber o que 
me espera no próximo ano. 
Até lá, já não vou estar tão 
nervosa e vou saber con-
trolar melhor o tempo, que 
foi uma das minhas maio-

res dificuldades na prova”, 
contou.

Além delas, a aluna Cami-
la Rodrigues da Silva também 
passou no mesmo vestibular 
para o curso de Ecologia. No 
vestibular da Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp), os alunos do Colégio 
Rodin também conquistaram 
desempenho de destaque nas 
provas e foram para a fase 
final dos exames. 

Entre os alunos, estão: 
Ana Luísa Pigatto de Borba 
(Engenharia de Alimentos), 
Bianca Issami Mizogutino 
(Ciências do Esporte), Dou-
glas Koji Takeda (Tecnologia 
em Controle Ambiental), 
Giovanna Herrera (Dança), 

Giovanna Oliveira Valentim 
(Tecnologia em Controle 
Ambiental), Gustavo Hen-
rique Portes de Almeida 
(Filosofia), Kenji Sagutti 
(Tecnologia em Controle 
Ambiental), Paula e Renata 
Barros de Lins e Silva (Ci-
ências do Esporte). As irmãs 
Paula e Renata também fo-
ram aprovadas como treinei-
ras em Medicina na Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp).

SERVIÇO 
Mais informações sobre o 

Pré-Vestibular Rodin podem 
ser obtidas pelo telefone 
(19) 3392-6008 ou pelo site 
www.colegiorodin.com.br.
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‘Quedas’ de energia incomodam moradores 
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DESTAQUE 

Instituto do Osso e da Cartilagem 
é inaugurado em Indaiatuba 

Moradores locais 
estão revoltados 
com as constantes 

interrupções no fornecimento 
da energia elétrica em Indaia-
tuba. Os relatos dão conta 
de pequenos “apagões”, a 
qualquer hora do dia, em 
bairros distintos da cidade. 
Os usuários contam que as 
“quedas” de energia ocorrem 
independente do clima e sem 
qualquer pré-aviso da Com-
panhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL-Piratininga)

Inúmeras denúncias de 
falta de energia chegaram a 
redação do Mais Expressão. 
Entre sexta e quarta-feira, en-
tre os dias 21 e 26, a falta de 
energia ocorreu pelo menos 
em oito pontos da cidade. 

Na sexta-feira, por exem-
plo, comerciantes e morado-
res da Avenida Ário Barnabé 
ficaram sem energia por volta 
das 11 horas. Todos os semá-
foros na extensão da avenida 
pararam de funcionar e fiscais 
do Departamento Municipal 
de Trânsito (Demutran) tive-

ram que controlar o tráfego 
de veículos. 

No mesmo horário, a falta 
de energia também atingiu 
residência e comércios locali-
zados na Rua Jacob Lyra, no 
Parque das Nações. O forneci-
mento de energia foi retomado 
cerca de uma hora depois.  

No final de semana, a 
interrupção da energia atin-
giu a Rua Padre Manoel da 
Nóbrega, na Vila Ruz Peres. 
De acordo com o professor 
de educação física, Valter 
da Hora Santos Neto, de 29 
anos, a falta de energia no 
local é constante. “Essas 

‘quedas’ não eram para ser 
normais nem com fortes 
chuvas, o que dirá das últimas 
interrupções que vem ocor-
rendo mesmo em dias de sol, 
sem qualquer notificação da 
CPFL” relata. 

No domingo à noite, o 
fornecimento de energia tam-

bém afetou ruas do bairro Ci-
dade Nova, entre elas a Rua 
Regente Feijó. Quem também 
vem sofrendo com a falta de 
energia são os moradores do 
bairro Carlos Aldrovandi. No 
final de semana, residências 
da Rua Lucia Berna Denny 
ficaram as escuras.  

O mais recente “apagão” 
da cidade ocorreu na manhã 
de quarta-feira, dia 26, na 
maioria das ruas do Jardim 
Renata. Mas antes, na ma-
drugada de segunda-feira, dia 
24, o local já havia ficado no 
escuro. “Estava terminando 
alguns trabalhos da faculdade 
quando a luz acabou. Não 
perdi os arquivos, mas tam-
bém não consegui salvar em 
rede, pois a energia demorou 
a voltar”, lembra o progra-
mador Emerson Caldeira, de 
25 anos.

Ainda na quarta-feira, 
também pela manhã, boa par-
te das residências do Jardim 
Brizola estava sem energia. 

Para Caldeira, a CPFL já 
forneceu um bom serviço a 
população local, o que não 
vem ocorrendo atualmente. 
Segundo ele, ou a empresa 

está tentando racionar o con-
sumo de energia, deixando o 
povo acreditar que é queda 
acidental, ou a mesma não 
está conseguindo suprir o au-
mento populacional da cidade.

Mas para Neto, as cons-
tantes interrupções no for-
necimento de energia estão 
trazendo prejuízos. “Não 
consigo dar aulas aos meus 
alunos sem energia elétrica. 
Quando a queda ocorre, sem 
notificação, não consigo tra-
balhar e, muitas vezes, não 
consigo avisar os alunos”, 
lamenta. 

APAGÃO 
A reportam do Mais Ex-

pressão contatou a CPFL 
sobre os problemas de falta 
de energia, inclusive infor-
mando as datas e as ruas que 
enfrentaram problemas. Mas 
até o fechamento da matéria, 
a assessoria informou que 
os dados solicitados pela re-
portagem ainda não haviam 
sido levantados. A empresa 
se comprometeu posterior-
mente informar os motivos 
que levaram as “quedas” de 
energia.

Residências na Rua Regente Feijó, no bairro Cidade Nova, ficaram sem energia elétrica no final de semana

Indaiatuba já pode contar 
com os serviços do Instituto 
do Osso e da Cartilagem 
(IOC), o qual foi inaugurado 
este mês. Sob o comando do 
ortopedista Dr. José Fábio 
Lana, o local apresenta um 
conceito inovador de trata-
mentos atualizados, individu-
alizados e completos nas áreas 
de Ortopedia Regenerativa, 
Medicina Esportiva, Artrose e 
Tratamento da Dor. O grande 
diferencial do IOC é o uso de 

bloqueios guiados por ultras-
som no ponto alvo da dor. 

Para definir qual o método 
de tratamento mais eficiente, 
seja ele cirúrgico ou não ci-
rúrgico, o ortopedista comenta 
que é preciso analisar o caso 
de cada paciente e concluir o 
diagnóstico. "Tanto o trata-
mento conservador quanto  a 
Medicina Intervencionista e 
a Medicina Regenerativa são 
alternativas não cirúrgicas que 
atuam na luta contra a dor e 

a inflamação, na tentativa de 
atrasar o avanço das lesões”. 

A Medicina Regenerativa 
tem se destacado nos últimos 
anos pelo seu potencial de 
estimular a capacidade de cica-
trização do próprio indivíduo. 
Alguns dos principais trata-
mentos em Medicina Regene-
rativa envolvem os bloqueios 
guiados por ultrassom no 
ponto alvo da dor, com injeção 
de medicamentos como Ácido 
Hialurônico, Colágeno, Plas-
ma Rico em Plaquetas (PRP) 
e Células Tronco. 

Outros tratamentos muito 
utilizados em Medicina Rege-
nerativa são a Laserterapia e a 
Terapia por Ondas de Choque. 
“Os estudos realizados e a 
prática clínica vêm demons-
trando que esses tratamentos 
são bastante eficazes no alívio 
da dor, melhora da função e 
dos sintomas, devolvendo ao 
paciente sua vida normal”, 
conclui o médico. 

O IOC está localizado no 
Kennedy Offices, na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.386, 
na sala 61, no sexto andar. 
Mais informações pelo tele-
fone (19) 3017-4366.

O médico ortopedista José Fábio Lana falou um pouco de seu trabalho 
durante almoço com a imprensa e convidados Palestra realizada no auditório da Fiec/Cepin na terça-feira

ARQUITETURA 

Presidente do CAU 
ministra palestra na cidade  

O presidente do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo (CAU/SP), Afonso 
Celso Bueno Monteiro, foi o 
palestrante convidado para falar 
aos alunos ingressantes do curso 
de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade Max Planck, sobre a 
profissão do Arquiteto, na aula 
inaugural do curso, que acon-
teceu nesta terça-feira, 25, no 
auditório da Fundação Indaia-
tubana de Educação e Cultura 
(Fiec). O encontro contou ainda 

com a participação dos alunos 
do curso técnico em Edificações 
da autarquia.

Formado pela Universidade 
Mackenzie, o presidente do 
CAU/SP, Afonso Celso Bueno 
Monteiro, é pós-graduado em 
Planejamento e Gestão Pública 
e em Segurança no Trabalho, 
sócio proprietário da Projet 
Arquitetura e Engenharia, pro-
fessor universitário há 31 anos e 
atualmente leciona Arquitetura 
e Urbanismo em diferentes uni-

versidades.
Com foco em uma visão ge-

neralista, o curso de Arquitetura 
e Urbanismo da Max Planck, 
coordenado pela arquiteta e 
professora Lourdes Abbade, 
tem como objetivo formar o 
profissional apto a compreender 
e traduzir as necessidades dos 
indivíduos, de grupos sociais, 
de comunidades e da sociedade 
em geral, com relação à concep-
ção, organização e construção 
do espaço interior e exterior.
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Superintende da Fiec visita Cefacs em São Paulo 
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Número de casos de 
Dengue é menor que 2013 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Após número recorde de casos de Dengue, trabalho vem sendo intensificado desde o final do ano passado 

Visita do superintende da Fiec ocorreu no Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciência da Saúde

DELZENI CEPPOLINI/SCS-PMI

THOMAZ EDSON

Três casos de Dengue 
foram confirmados 
neste ano em Indaia-

tuba. Em comparação ao 
mesmo período no ano pas-
sado, os registros diminuí-
ram 76%, já que em janeiro 
e fevereiro de 2013 foram 
13 casos constatados. Ainda 
no ano passado, os casos de 
Dengue bateram recorde, 
registrando 735 casos, o 
maior da história da cidade 
nos últimos 11 anos.  

Este ano, os casos con-
firmados da doença foram 
constatados em janeiro, no 
Jardim São Francisco, e os 
outros dois em fevereiro, 
nas localidades de Terras 
de I taici  e  Jardim Bom 
Princípio. 

Há ainda a suspeita de 
mais 10 casos, sendo um de 
uma moradora de Campinas, 
mas frequentadora da Vila 
Maria Luiza, local onde 
possivelmente foi conta-
minada.

Mesmo com a redução no 
número de casos, a situação 
preocupa pois a coleta de 
larvas está em uma quan-
tidade elevada e não há re-
gistro de grande quantidade 
de chuva.

Para isso, o Programa 

de Combate a Dengue vem 
intensificando os trabalhos. 
De acordo com o coordena-
dor do programa, o médico 
veterinário Odenir Sanssão 
Pivetta, os criadores ainda 
são encontrados com fre-
qüência. "Podemos concluir 
que uma parte da população 
não faz a prevenção, tem 
conhecimento, mas ainda 
não colabora na eliminação 
dos criadouros” diz Pivetta.

Os criadouros são encon-
trados, na maioria das vezes, 
em pratos de vasos, piscinas 
fixas e desmontáveis, latas 

nos quintal, pneus, vasos de 
plantas diversos, baldes e 
vasos sanitários.

Pivetta ressaltou ainda a 
colaboração do combate a 
Dengue por parte das entida-
des, condomínios, comércios, 
empresas, entidades religio-
sas, indústrias, shoppings. 
Nesses locais estão sendo 
fixados cartazes informativos 
de prevenção, alertas, corres-
pondências com orientações 
e denúncias de prováveis 
focos do mosquito. “Ainda 
encontramos muitos terrenos 
com entulhos e lixos e que 

possibilita a proliferação do 
mosquito. Os casos da doença 
vêm aumentando no Estado 
de São Paulo e lutar contra 
a Dengue é dever de todos" 
finaliza.

PROGRAMAÇÃO 
Na primeira semana de 

março, os trabalhos de in-
tensificação continuarão 
no Jardim Morada do Sol, 
com retirada de criadouros 
e orientação, e pode ser al-
terado se houver notificação 
de casos suspeitos ou con-
firmados da doença.

O superintendente da 
Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec), 
João Netto, fez uma visita 
técnica no Centro de Forma-
ção e Aperfeiçoamento em 
Ciência da Saúde (Cefacs), 
em São Paulo. Netto foi 
acompanhado da diretora 
pedagógica Eliane Geiss, da 
gestora do Pronatec da Fiec, 
Regina Silvia Pigatto e dos 
coordenadores dos cursos 
técnicos em Enfermagem, 
Telma Gil  e  de Farmá-
cia e Nutrição, Claudemir 
Adriano Borgo. O Cefacs 
é mantido pela Fundação 
Zerbini, em parceria com 
o Hospital das Clínicas, da 
Faculdade de Medicina da 
USP (Universidade de Sáo 
Paulo), que faz parte do 

maior complexo hospitalar 
da América Latina.

A equipe foi recepcio-
nada pelo Professor Doutor 
Décio Mion Jr. da Escola 
de Educação Permanente 
(EEP), onde está situado o 
Cefacs, para uma reunião, 
a qual um dos temas trata-
dos, além do interesse pelos 
cursos técnicos da FIEC 
(Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura), foi o 
desejo do Centro, em con-
seguir também, a adesão 
ao Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec). 
Com adesão ao Pronatec, 
aumentaria a oferta de cur-
sos técnicos, atendendo às 
necessidades específicas de 
profissionais graduados ou 

não. Atualmente, o Cefacs 
trabalha com quatro opções 
de cursos técnicos: Enfer-
magem, Nutrição, Farmácia 
e Radiologia.

Após a reunião, foi re-
alizada a visita técnica nas 
instalações, constando os 
respectivos laboratórios. 
Ode Nutrição foi visto com 
atenção, pelo fato de a FIEC 
estar em processo de licita-
ção para a montagem deste 
laboratório que ficará situ-
ado na unidade 1.

A Fiec permanece em 
negociação para uma pos-
sível parceria, no intuito de 
privilegiar os alunos da área 
da saúde. A compreensão 
sobre a importância desta 
parceria é reciproca, pois ela 
beneficiará ambas as partes.

DESTAQUE 

Equipe de Robótica 
no Objetivo comemora 

participação
Com a 27ª colocação na 

disputa de mesa, entre as 60 
melhores equipes de todo 
Brasil, a Bazinga, equipe 
de Robótica do Colégio Ob-
jetivo, comemora a partici-
pação no Torneio Nacional 
de Robótica da First Lego 
League (FFL). O evento foi 
disputado entre os dias 21 e 
23 de fevereiro, em Tagua-
tinga, no Distrito Federal. 

O resultado foi conside-
rado muito bom tanto pelos 
professores quanto pelos 
integrantes da equipe. “Foi 
a nossa primeira participa-
ção no torneio nacional e 
consideramos o resultado 
da equipe excelente, porque 
ficamos à frente de ou-
tras equipes tradicionais”, 
explica o professor Luiz 
Carlos Marques. “O nível 
da competição é muito alto 
e nós aprendemos bastante. 
Apesar de ter sido a primei-
ra vez no torneio nacional, 
fomos bem no round do 
robô e também na pesquisa.
Com certeza, estamos mais 
preparados para o próximo”, 
afirma Guilherme Gallinuc-
ci, integrante da equipe. 

De acordo com o profes-
sor de Robótica, Felipe Oli-
veira, o aspecto emocional 
também foi importante. Ele 
conta que, durante os trei-

nos, os alunos estavam fa-
zendo 500 pontos no round 
do robô e na competição 
fizeram apenas 18 pontos 
no 1º round, devido ao ta-
pete utilizado, que mudou 
toda performance do robô.  
Mas eles foram rápidos e 
eficientes no ajuste do robô 
e já no 3º round subiram a 
pontuação para mais de 300 
pontos. “Estou satisfeito 
com a superação da equipe. 
Durante os treinos para 
a competição, os alunos 
participaram de dinâmicas 
que os ajudaram a lidar 
com frustrações e a buscar 
soluções para problemas. 
E esse preparo foi funda-
mental para conquistarmos 
o resultado alcançado”, 
conta o professor. “Gostei 
muito de participar do tor-
neio nacional. Ficamos com 
vontade de treinar o ano in-
teiro, tanto para a pesquisa 
quanto no desenvolvimento 
do robô”, comenta o aluno, 
Lucca Ferraz Vaz.

Segundo o  professor 
Felipe, a equipe Bazinga 
será reformulada este ano 
e deverá contar com quatro 
novos integrantes, uma vez 
que dois alunos mudaram-se 
para outra cidade e outras 
duas alunas se dedicarão às 
Olimpíadas Científicas.

Mais Expressão
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Desfile das escolas de samba modifica trânsito 

Serviços funcionam em 
sistema de plantão  

Nova frota de caminhões e máquinas é apresentada
PREFEITURA MELHORIAS 

JME

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS-PMI
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

Por conta do desfile 
das escolas de samba 
de Indaiatuba e do 

Carnaval das Marchinhas, 
a lgumas vias  da cidade 
devem ser interditadas no 
final de semana, segundo 
o Departamento Municipal 
de Trânsito (Demutran). As 
mudanças devem ocorrer 
principalmente amanhã, 
domingo e segunda-feira, 
nos dias 1º, 2 e 3. 

Amanhã, às 20h30, o 
Carnaval se inicia com o 
desfile do “Grito de Carna-
val”. A passarela do samba 
em Indaiatuba será a Aveni-
da Fábio Roberto Barnabé, 
defronte a Raia de Remo, 
na marginal esquerda do 
Parque Ecológico.  Uma 
arquibancada, com capaci-
dade para 2 mil pessoas, foi 
montada no local. 

Para isso, o Demutran 
fará algumas mudanças no 
trânsito da região, visando 
a segurança dos foliões. 
Segundo o órgão, ao meio-
-dia, a marginal esquerda do 
Parque será interditada entre 
as ruas Miguel Domingues 

e Manoel Ruz Peres. 
Ainda no mesmo trecho, 

serão interditas os últimos 
quarteirões de cada via 
que dão acesso a marginal 
do Parque Ecológico, ruas 
situadas nos bairros Jardim 
do Vale, Jardim Adriana e 
Jardim São Francisco.   

Mas o grande momento 
do Carnaval das escolas 
de samba de Indaiatuba, 
que acontece no domingo 
e, assim como sábado, terá 
as mesmas vias interditas. 
Porém, a interdição ocorre 
a partir das 12 horas.

A festa dos foliões tam-
bém acontece na segunda-
-feira, a partir das 20h30, 
com o Carnaval das Mar-
chinhas. O evento ocorre 
na Praça Prudente de Mo-
raes, no Centro da cidade. 
O Demutran informa que a 
partir do meio-dia o trân-
sito nas ruas no entorno 
a praça será interditado. 
As ruas que circulam a 
Praça Prudente são: 15 de 
Novembro, Bernardino de 
Campos, Candelária e Cer-
queira Cesar. 

De acordo com Demu-
tran, cerca de 50 profissio-
nais devem atuar no trânsito 
nos dias de festa.

RODOVIA
Assim como as vias da 

cidade, o trânsito nas rodovias 
também promete não ser o mes-
mo. Muitas famílias aproveitam 
os quatro dias de folga para ir 
viajar.  

No principal acesso de In-
daiatuba a outras cidades, a Ro-
dovia Santos Dumont (SP-75), 
165 mil veículos devem utilizar 
a rodovia segundo expectativa 
da concessionária Rodovias das 
Colinas.  

A administradora da rodo-
via acredita que hoje, dia 28, 
tende a ser o dia de maior mo-
vimento, com previsão de 39 
mil carros trafegando pela pista.

Visando a segurança dos 
usuários, a Rodovias das Co-
linas disponibilizará 132 fun-
cionários diariamente. A con-
cessionária disponibilizará 
ainda para os atendimentos 
sete veículos de inspeção de 
tráfego; três guinchos pesados 
e oito leves; seis ambulâncias, 
sendo uma UTI; um caminhão 
de combate à incêndio; um ca-
minhão boiadeiro e um veículo 
de supervisão.

A concessionária possui 
ainda sua Central de Atendi-
mento, a qual pode ser aciona-
da, gratuitamente e 24 horas, 
pelo telefone 0800-703-5080.

Estrutura para o desfile 
das escolas de samba foi 
montado na Avenida Fábio 
Roberto Barnabé na margi-
nal do Parque

Frota de caminhões e máquinas foram expostas a população

Os serviços essenciais dis-
ponibilizados pela Prefeitura 
funcionarão em esquema de 
plantão. Já as Repartições 
públicas municipais da Admi-
nistração Direta, autarquias e 
fundações não terão expedien-
te na segunda e na terça-feira 
de Carnaval, dias 3 e 4. O 
ponto facultativo se estende 
até as 12 horas da quarta-feira 
de Cinzas, dia 5.

A Secretaria Municipal de 
Saúde terá o funcionamento 
da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do Jardim Mo-
rada do Sol. O Departamento 
Odontológico, que também 
atende na UPA terá plantão 
para as emergências amanhã, 
dia 1º, das 7h às 15 horas, e 
no domingo, dia 2, das 7h às 
12 horas. A Farmácia Popular, 
localizada na Rua Candelária, 
funcionará no sábado e na 
segunda-feira, das 8h às 12 
horas, e só reabre na quarta-
-feira, às 12 horas.

A Secretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente manterá 
os serviços de limpeza nas 
praças, a coleta de lixo, lim-

peza dos banheiros públicos, 
cemitérios e feiras livres fun-
cionando normalmente.

Já na Secretaria Munici-
pal de Obras e Vias Públicas, 
o plantão incluirá as equipes 
de manutenção elétrica e de 
trânsito. O Projeto Ecobike, 
que é administrado pela 
Secretaria de Obras, funcio-
nará no feriado, das 8h às 12 
horas e das 14h às 17 horas.

Na parte administrativa 
das secretarias de Obras e 
de Urbanismo, o expediente 
será retomado na quarta-
-feira, às 7 horas.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) atenderão as 
emergências da população 
pelo telefone 0800-7722195.

A Secretaria de Defe-
sa e Cidadania manterá o 
plantão normal dos serviços 
operacionais  da Guarda 
Municipal. O telefone da 
GM para emergência é 153, 
da Polícia Militar é 190, do 
Corpo de Bombeiros, 193 e 
da Central de Ambulâncias 
192.

Oito máquinas e 23 ca-
minhões foram adquiridos 
pela Secretária de Urbanis-
mo e do Meio Ambiente. Os 
veículos complementarão 
a frota da Pasta que, para 
adquiri-los, investiu cerca 
de R$ 5,6 milhões, dinheiro 
proveniente de crédito da 
Agência de Desenvolvimen-
to Paulista. 

A linha de crédito especial 
faz parte do Programa Via 
SP e é destinada à ampliação 
e renovação da frota de má-
quinas e caminhões voltados 
à melhoria nas obras de infra-
estrutura viária, como pavi-
mentação e recapeamento de 
ruas e estradas e na prestação 
de serviços públicos para a 
população.

O secretário de Urbanis-
mo explicou que a renovação 
dos veículos é necessária para 
manter a qualidade dos servi-
ços públicos prestados pela 
Administração Municipal e 
o investimento é compensado 
pela economia que se faz com 
as despesas de manutenção. 
“As despesas de manutenção 
são inevitáveis com o tempo 

de uso das máquinas e dos ca-
minhões. O desgaste é natural 
e isso acaba prejudicando 
os trabalhos, porque a cada 
problema mecânico é preci-
so tirar esses equipamentos 
das ruas para manutenção”, 
justifica. “Essa renovação de 
frota também é bom para os 
servidores, porque eles terão 
à disposição maquinários 
e veículos mais modernos 
para desenvolverem seus 
trabalhos.” 

Entre os 23 caminhões 
adquiridos das marcas Ford 
e Iveco, estão dez do modelo 
toco com carroceria; seis do 
modelo caçamba com ca-
pacidade para 10m³; quatro 
¾ com carroceria; um toco 
pipa; um truck pipa e um 
truck munck.

As oito máquinas são três 
retroescavadeiras JCD; duas 
motoniveladoras Patrol; um 
rolo compactador liso e um 
rolo compactador “pé de 
carneiro”.

A partir desta semana os 
veículos já estarão nas ruas 
para realizar os trabalhos do 
Urbanismo e de Obras.
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de IR já está disponível
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AUXÍLIO

Contribuintes podem ajudar o 
Fundo da Criança e Adolescente

A Receita Federal liberou 
esta semana o progra-
ma do Imposto de Ren-

da 2014 (IR) para os usuários 
que precisam realizar a decla-
ração e também o Receitanet, 
programa usado para enviar o 
documento à Receita. O down-
load está disponível na página 
do Fisco, mas as declarações 
podem ser enviadas somente a 
partir da próxima quinta-feira, 
dia 6. O prazo final é o dia 30 de 
abril. Quem não respeitar essa 
data terá multa de R$ 165,74.

O aplicativo para dispositi-
vos móveis (tablets e smartpho-
nes) estará disponível também 
somente no dia 6. Segundo o 
advogado Tiago Cunha Pereira, 
de 27 anos, não há diferença en-
tre o aplicativo deste ano com o 
do ano passado. “É importante 
que o contribuinte atente para 
que a instalação aconteça sem 
problemas. No próprio site da 
Receita Federal, além do do-
wnload, há também instruções 
para facilitar o acesso”, explica.

Segundo a Receita Federal, 
estão obrigadas a apresentar a 
declaração pessoas físicas que 
receberam rendimentos tributá-
veis superiores a R$ 25.661,70. 
O valor foi corrigido em 4,5% 
em relação ao ano anterior. O 
Fisco espera receber 27 milhões 
de declarações do Imposto de 

Renda Pessoa Física, em 2014, 
com aumento de aproxima-
damente 1 milhão de novos 
contribuintes.

A declaração também pode-
rá ser feita via tablet ou smar-
tphone. “Vejo essa tecnologia 
como um grande avanço. O 
programa é autoexplicativo, há 
uma caixa de texto detalhan-
do a função do campo a ser 
preenchido. Para leigos isso é 
fundamental”, analisa Pereira. 

FACILIDADE 
Parte dos contribuintes não 

precisará preencher a declaração 
do Imposto de Renda este ano. 
Para estes, o documento virá 
pré-preenchido – modelo usado 
em alguns países, como Espa-

nha. “A pessoa precisa verificar 
essa disponibilidade com uma 
autoridade certificadora”, afirma 
Pereira. Toda consulta pode ser 
feita no site www.certisign.com.
br/certificado-digital. A ideia 
inicial da Receita Federal era 
que o modelo pudesse ser utili-
zado por todos os contribuintes 
que optam pelo modelo simpli-
ficado de IR, beneficiando mais 
de 18 milhões de pessoas, mas 
acabou sendo liberado somente 
para quem possui certificado 
digital (que custa cerca de R$ 
100) – cerca de um milhão de 
contribuintes no fim de 2013.
Quem não quiser usar este 
modelo poderá fazer completar 
normalmente a declaração e, 
portanto, ter gastos.

“Este modelo de declara-
ção, que diminuiu o risco do 
contribuinte acabar na malha 
fina (quando o Fisco encontra 
inconsistência ou erros na de-
claração), funciona por meio do 
cruzamento de dados prestados 
pelas empresas contratantes”, 
explica.

A Receita Federal informou 
ainda que este modelo de de-
claração não estará disponível 
para os contribuintes que de-
sejarem realizar a entrega do 
documento por meio de tablets 
e smartphones, possibilidade 
aberta também neste ano.

DICAS
Pereira afirma que, primei-

ramente, é necessário observar 

os prazos para não deixar tudo 
para a última hora. “Quanto o 
mais rápido o envio da decla-
ração mais rápida será a resti-
tuição”, afirma. O contribuinte 
também deve verificar quais 
são os documentos necessários 
para uma declaração objetiva e 
sem erros, observando sempre 

as informações. “Os dados, 
como atual emprego, conta 
bancária para restituição, grau 
de parentesco dos dependentes 
e a última cópia da última decla-
ração, devem ser atualizados. 
Isso evita que a pessoa caia da 
malha fina e tenha dores de ca-
beça posteriormente”, finaliza.

Os contribuintes podem 
participar do programa Impos-
to de Renda Solidário, do Fun-
do Municipal da Criança e do 
Adolescente da cidade. A ini-
ciativa é da Fundação Toyota 
do Brasil em parceria com a 
Prefeitura e a Associação de 
Contabilistas do município. O 
objetivo do programa Imposto 
de Renda Solidário é ajudar a 
financiar projetos voltados aos 
jovens do município.

Ao preencher a declara-
ção do imposto de renda, o 
contribuinte pode destinar 
3% do imposto devido em 
2013 por meio de um DARF 
– Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais – gerado 
pelo próprio sistema. A desti-
nação de parte do Imposto de 
Renda para o “I.R. Solidário” 
de Indaiatuba não gera custos 

adicionais e os valores são 
abatidos da declaração. O 
valor destinado respeita os va-
lores legais e é integralmente 
deduzido do I.R. devido na 
declaração anual. Além disso, 
a doação é reconhecida e es-
tará disponível no sistema da 
Receita Federal.

Os contribuintes partici-
pantes poderão acompanhar o 
volume total de doações e ao 
final das declarações poderão 
conferir a destinação dos re-
cursos arrecadados, acessando 
o site do Envolvi, programa 
de Envolvimento Social de 
Indaiatuba. A distribuição da 
renda para as entidades par-
ceiras será definida de acordo 
com as necessidades de cada 
instituição e projeto, definidas 
pelo Conselho Municipal.

Mais informações pelo site 

Mais Expressão
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Népolis Papelaria e Variedades 
é a fusão de demanda e sonho

A Népolis Papelaria e Variedades atende em horário especial, das 9 às 20 horas 

Brinquedoteca Joãozinho e Derinha, localizada na ala pediátrica, foi 
inaugurada na segunda-feira  

FOTOS: JME

ASSESSORIA HAOC 

Haoc ganha brinquedoteca na ala pediátrica
SOLIDARIEDADE 

ESPECIAL

A Népolis é mais do 
que uma simples pa-
pelaria. O empre-

endimento é proveniente da 
junção entre o sonho antigo 
dos sócios com a necessidade 
daquela região da cidade. 

“Para tirar uma simples 
copia, as pessoas que moram 
nessas regiões precisam se 
deslocar até o centro”, diz 
Fábio Marques, de 39 anos, 
um dos sócios do local.

Junto com Marques estão 
Giovani  Tonezer, de 36 anos, 
Patrícia Pezzini, de 26 anos, 
e Viviana Monteiro, de 32 
anos, que abriram a sociedade 
para atender uma necessida-
de própria, a demanda e um 
sonho antigo em ter um pró-
prio negócio. “Com a nossa 
localização, queremos trazer 
comodidade para os nossos 
clientes”, afirma Patrícia. 

A Népolis atende bairros 
como Cidade Nova 1 e 2, 
além do Itamaracá. “Facilita-
mos a vida de muitos porque 
estamos num local estraté-
gico e oferecemos produtos 

variados”, diz Marques. 
O horário estendido tam-

bém foi uma estratégia para 
atender melhor a demanda. 

“É para quem sai do trabalho 
às 18 horas e precisa desses 
serviços. Por isso, resolve-
mos estender o nosso horário 

até às 20 horas, o que é muito 
bom para os clientes. É uma 
nova opção”, analisa Fábio. 
A papelaria abre de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 20 
horas, e aos sábados das 9h 
até às 14 horas.

Na Népol is ,  a lém de 
artigos de papelaria e es-
critório, o cliente também 
encontra diversas opções 
em presentes, decoração 
de ambientes, eletrônicos e 
acessórios para celular.

Outros pontos que mere-
cem destaque da papelaria 
é o atendimento à empresas 
e o pagamento facilitado. 
“Procuramos sempre facili-
tar o pagamento tanto para 
pessoas que compram para 

uso próprio quanto para 
empresas, que compram no 
atacado”, afirma Patrícia. O 
local trabalha com cartões de 
créditos e debito.

Os preços também são 
um diferencial.  “Nossos 
preços são convidativos, 
agradando todos os bolsos”, 
argumenta Fábio. 

SERVIÇO
A Népolis Papelaria e 

Variedades fica na Rua Al-
mirante Tamandaré, 936, 
Cidade Nova. Telefone: (19) 
3318-4003

ATRAÇÃO  

Carnazoff terá Open 
Bar em todas as noites

O Carnaval na Zoff Club será 
em grande estilo. Entre hoje, dia 
28, e segunda, dia 3, sempre a 
partir das 22 horas. Haverá Festa 
da Espuma no Carnaval (na sexta 
e no domingo) com Open Bar até a 
meia noite com RedLabel, Tequila, 
Vodka Smirnoff Red, Big Apple, 

Schweppes e refrigerante. 
As atrações musicais ficarão, 

além dos DJ’s residentes, com a Ba-
teria Classe A e com o DJ Tovitz. Os 
preços variam entre R$ 40 e R$ 110. 

A Zoff Clube fica na Avenida 
Presidente Vargas, 731, Centro. 
Informações: (19) 3894-6471.

O Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc) inaugu-
rou na segunda-feira, dia 24, 
a Brinquedoteca Joãozinho e 
Derinha, localizada na ala pedi-
átrica do hospital. O local foi o 
fruto da ação de 17 funcionários 
da multinacional John Deere.

Os trabalhos dos voluntários 
foram desde a elaboração do 
projeto de decoração, orçamen-
to para compra de materiais 
como madeira, tinta, brinque-
dos, tapete emborrachado, papel 
de parede, TV, até colocar lite-
ralmente a mão na massa para 
trabalhar com todos os detalhes.

O diretor do Haoc, Edmir 
Deberaldini, apresentou aos 
visitantes a história do hospital, 
além de tirar dúvidas sobre toda 
a estrutura física e hospitalar. 
“Nós agradecemos não só por 
esse presente, mas por essa 
possibilidade de interação. Já 
vimos muitas grandes empresas 
que chegaram à cidade, e não 
tem esse espírito, não tem essa 
boa vontade de conhecer aquilo 
que a gente faz em benefício do 
município. Esse hospital foi um 
ato de doação de uma família 

para a cidade e nossa obrigação 
é cuidar para que isso não aca-
be”, discurssou.

O presidente da John Deere 
no Brasil, Paulo Hermann, falou 
da ação dos funcionários da em-
presa. “Quando a gente decidiu 
vir para cá, a ideia não é só vir 
aqui abrir uma fábrica ou montar 
um escritório”, declarou. “Nós 
queremos participar da vida de 
vocês, nós queremos nos engajar 
na vida de vocês, pois esta passa 
a ser a nossa vida também. Na 
medida em que a gente veio e 
trouxe 250 famílias, entre outras 
tantas que a gente já contra-
tou aqui, nós fazemos parte da 
sociedade, nós queremos ser 
indaiatubanos”, ressaltou. 

JOHN DEERE 
Em 11 de fevereiro, a John 

Deere Construção e a Hita-
chi Construction Machinery 
inauguraram duas fábricas em 
Indaiatuba, as quais criaram 
600 empregos diretos e 1800 
indiretos e vão impulsionar a 
transferência de tecnologia e 
a qualificação de mão de obra 
na região.
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Estreias no cinema ocorrerão às quintas-feiras

Clube 9: primeiro Carnaval do novo salão será sobre a Copa

Jarbas Clareto e Alessandro 
Reiner abrem o Menu Musical
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Tributo ao Queen abre 
shows internacionais no Clube 9

CULTURA & LAZER

O novo salão social 
do Clube 9 de Julho 
receberá, no dia 22 

de março, às 21 horas, o seu 
primeiro show internacional 
e será um presente para os 
fãs do rock da banda britâ-
nica Queen. God Save The 
Queen será a atração princi-
pal com a turnê que passará 
por mais de 50 países. 

Os ingressos já estão à 
venda pela internet, pelo 
site ingressofacil.com.br 
e na secretaria do clube. 
Os associados terão des-
conto de 20%. O primeiro 
lote de pista custa R$ 100 
(R$ 80 para associado) e o 
camarote R$ 150 (R$ 120 
para associado). O evento, 
realizado pela Alive Con-
certs em parceria com a 
Look Entertainment, terá 

apenas duas apresentações 
no Estado de São Paulo: 
em Indaiatuba, no Clube 9 
de Julho, e na Capital, no 
Clube Atlético Juventus.

Formada na cidade de 
Rosário, na Argentina, em 
1998, a God Save The Queen 
é composta por Pablo Padin 
(vocal), Francisco Calgaro 

(guitarra), Ezeguiel Tibaldo 
(baixo) e Matias Albornoz 
(bateria). Em seus shows, 
a banda procura reproduzir 
as características que mar-

caram o Queen durante seus 
20 anos de carreira, entre as 
décadas de 1970 e 1990. Em 
uma de suas apresentações 
na Europa, a banda obteve 
êxito de público e crítica tão 
grande que o próprio Brian 
May, guitarrista original do 
Queen, foi ao encontro do 
grupo para elogiar seu tra-
balho. “Para quem assistiu 
a um show do Queen ou até 
mesmo quem nunca teve 
esta oportunidade, o God 
Save The Queen será, sem 
dúvida, a maior aproxima-
ção possível do que foi um 
show da banda comandada 
por Freddie Mercury. É uma 
imagem chocante, há pesso-
as que choram de emoção”, 
salienta Luiz de Lucca, dire-
tor da Look Entertainment.

No show de março, a ban-
da incluirá clássicos como 
We Will Rock You, Radio 
Ga Ga, Under Pressure e 
Love Of My Life, entre ou-

tros que marcaram gerações. 
“Com este evento, a cidade e 
o Clube 9 entram no circuito 
dos grandes shows interna-
cionais. Este será o primeiro 
de muitos”, complementa o 
presidente, Hélio Roberto 
Castro.

Salão 
Com capacidade para 

2.950 pessoas, o novo salão 
do Clube 9 tem 2.733 metros 
quadrados construídos e 
4.138 metros quadrados ao 
todo. A obra começou em 
agosto de 2012 e foi entregue 
no final do ano passado. O 
Clube conta atualmente com 
mais de 8,5 mil associados, 
entre titulares e dependentes, 
e oferece atividades recrea-
tivas, sociais e esportivas. 

O Clube 9 de Julho fica 
na Avenida Presidente Var-
gas. Mais informações pelo 
telefone (19) 3875-9833 ou 
no site www.clube9.com.br.

A banda God Save The Queen foi formada na Argentina em 1998 e em março estará em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

A estreia de filmes no 
cinema acontecerá todas as 
quintas-feiras e não as sexta-
-feiras como antigamente. A 
mudança ocorrerá na próxima 
semana. A decisão foi divul-
gada no final da última sema-
na pela Federação Nacional 
das Empresas Exibidoras 
Cinematográficas (Feenec) e 
é válida para todo o País. 

Questionado pela repor-
tagem, o Topázio Cinemas, 
que atende o Polo Shopping e 
o Shopping Jaraguá, afirmou 

que, a princípio, não haverá 
nenhuma alteração nos pre-
ços e nem no funcionamento 
das sessões. O que muda é 
apenas uma programação 
interna e a divulgação dos 
horários um dia antes do que 
atualmente. Ainda segundo 
o Topázio, o que pode haver 
é um remanejamento das 
promoções.

O motivo para a mudança, 
segundo a própria Feenec, é a 
demanda de entretenimento 
na quinta-feira e também 

mais tempo e salas para os 
usuários. Para Paulo Lui, do 
Topázio, os filmes ganham 
mais tempo no “boca a boca”. 
“O espectador que vê o filme 
na sexta só vai comentar isso 
na segunda-feira no trabalho 
ou escola, por exemplo. Com 
essa mudança, essa análise do 
filme pode ser feita na sexta, 
aumentando o público”, anali-
sa. “Há mais salas disponíveis 
e isso facilita muito para o 
nosso público”, finaliza.

Com isso,  as estreias 

mundiais vão ser exibidas 
antes aqui do que nos Estados 
Unidos, o que pode ajudar a 
combater a pirataria. Estrear 
filmes na quinta-feira já é 
uma realidade em alguns 
países da América do Sul, 
como Argentina, Peru, Bo-
lívia e Chile, e em outros, 
como Alemanha, Rússia e 
Austrália.Havia mais de 20 
anos que o Brasil seguia a 
tradição de estrear longas-
-metragens na sexta-feira, 
como é nos Estados Unidos.

O tema do primeiro Car-
naval do novo salão social do 
Clube 9 de Julho será a Copa 
do Mundo. A animação está 
marcada para os dias 2 e 4 
de março, em dois horários: 
para as crianças a matinê 

será das 15h30 às 18h30, 
com DJ e monitores, já para 
os adultos o Carnaval com 
animação do Grupo Sempre 
à Frente e a participação da 
Bateria Classe A e passistas, 
acontece das 19h às 23h30. 

A decoração, com flâmulas, 
bandeiras e serpentinas, será 
assinada por Jimmy Silva, do 
Spazioscenico.

Os ingressos estão à venda 
no Clube e os associados só 
precisam apresentar a carteiri-

nha do Clube na portaria, nos 
dias do evento. O Clube 9 de 
Julho fica na Avenida Presi-
dente Vargas, 2000. Mais in-
formações pelo telefone (19) 
3875 9833 ou no site www.
clube9.com.br.

Abrindo a programação do 
projeto cultural Menu Musical de 
março, Jarbas Clareto e Alessandro 
Reiner são a atração do próximo 
domingo, dia 2, a partir das 12h30, 
na praça de alimentação do Shop-
ping Jaraguá, com entrada gratuita.

Jarbas Clareto iniciou a carrei-
ra nos anos 90 com uma banda de 
garagem e hoje esbanja talento ao 
som do pop rock, samba, bossa e 
outros vários estilos da atualida-
de. A apresentação conta ainda 
com a participação de Alessandro 
Reiner, músico que tem uma car-

reira de mais de 10 anos atuando 
como percussionista, arranjador 
e sonoplasta em peças teatrais.

No domingo, dia 9, Guilherme 
Lamas Trio é a atração, com sam-
ba tradicional instrumental. Já no 
dia 16 de março, Letícia Nicolielo 
se apresentará. No dia 23, gran-
des sucessos da música popular 
brasileira serão interpretados por 
Kika Baldasseirine. No dia 30, é 
vez da cantora Martina Marana 
em parceria Alessandro Reiner. 
O Shopping Jaraguá fica na Rua 
15 de Novembro, 1200, Centro.

Mais Expressão
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Escolas dão os retoques 
finais para desfile de domingo

CULTURA & LAZER

FOLIA

Carnaval no País do Futebol do Indaiá começa hoje

Os integrantes das es-
colas Acadêmicos do 
Sereno e Imperador 

do Santo Cruz estão dando 
os retoques finais nos carros 
para o desfile principal do 
Carnaval de domingo, dia 2, a 
partir das 20h30. O tema deste 
ano é a Prevenção ao Uso de 
Drogas. Cerca de 800 pesso-
as integrarão as nove alas e 
três carros que cada escola 
colocará nas proximidades do 
barco do Parque Ecológico, 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé. 

A escola vencedora rece-
berá R$ 40 mil, o segundo lu-

gar levará R$ 25 mil e o bloco 
R$ 8 mil para o campeão e R$ 
5 mil para o vice.

A preparação começou 
ainda em 2013, quando a 
Prefeitura sugeriu que o tema 
deste ano fosse sobre o com-
bate as drogas. “A Prefeitura, 
através do secretário Selone 
(José Carlos, secretário mu-
nicipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente), está nos ajudando 
muito em estrutura”, afirmou 
Éder Farias, carnavalesco do 
Sereno. 

A preparação da Impera-
dor começou em novembro, 
segundo Marcia Aparecida 
dos Santos, integrante da 
organização. “Estamos com 
mais de 300 pessoas confir-

madas, mas esse número deve 
chegar a 350 no domingo”, 
afirmou. O último ensaio 
antes do desfile de ambas as 
escolas será amanhã, dia 1º. 
Na quadra da Sereno começa 
às 20 horas e na Imperador 
às 20h30.

O pontapé inicial do Car-
naval de Indaiatuba acontece 
amanhã, às 20h, com o Grito 
de Carnaval no estaciona-
mento do Parque da Criança. 
O evento será animado pela 
Banda Bahia Brasil e o grupo 
de dança Swingueira Negra. 

No domingo, acontecerá o 
desfile de rua no Parque Eco-
lógico, em frente ao “barco” 
da Raia de Remo, às 20h30. 
O Carnaval das Marchinhas 

será na segunda-feira, dia 3, 
às 19h30, na Praça Prudente 
de Moraes, com animação 
do grupo Folia Carnaval das 
Marchinhas. 

O desfile será aberto pelo 
Bloco da Pastoral da Juventu-
de, com o tema da Campanha 
da Fraternidade 2014 “Frater-
nidade e Tráfico Humano”. 
Na sequência, entrará na 
avenida a escola Imperador 
de Santa Cruz com o samba 
enredo “A tentação da vida 
me fez provar da realidade 
à alucinação”. O desfile da 
Imperador começará abor-
dando os vários caminhos 
que levam às drogas, terá 
carro alegórico representando 
uma balada, que é onde mui-

tas vezes a droga é oferecida 
e, para encerrar, terá a ala da 
“salvação”, ou seja, a recu-
peração.  

Fechando o desfile virá 
a campeã de 2013, a escola 
Acadêmicos do Sereno, com 
o samba “Sem Drogas, ‘tô’ 
de bem com a vida”. A escola 
mostrará os malefícios que 
a droga causa aos usuários, 
em seguida, falará sobre o 
tratamento e a recuperação 
dos usuários e, o terceiro, os 
benefícios por não ser um 
usuário de drogas ou mesmo 
de ser um usuário recuperado. 

O bloco terá 30 minutos e 
as duas escolas terão 55 mi-
nutos cada para se apresentar, 
com intervalo de 10 minutos 

entre elas. Em caso de chuva 
forte, a apresentação será 
transferida para segunda-fei-
ra, dia 3, no mesmo horário. 

 PREMIAÇÃO
A escola vencedora será 

escolhida pela população 
através de votação no site da 
Prefeitura. Assim como no 
ano passado, após o fim das 
apresentações entrará no ar 
uma enquete no site da Prefei-
tura (www.indaiatuba.sp.gov.
br), onde as pessoas poderão 
votar na escola que acharem 
que se saiu melhor. A votação 
estará aberta até as 12 horas 
da quarta-feira de cinzas, dia 
5, e o resultado será conheci-
do no mesmo dia. 

Sereno acerta os últimos detalhes em busca de mais um título Imperador de Santa Cruz será a primeira escola a entrar na avenida

A programação do Indaiatuba Clube inclui matinês para as crianças e 
até Carnaval das Bonecas

A largada para o Carnaval 
do Indaiatuba Clube será dada 
hoje, dia 28, às 21 horas, no 
Salão Social. A animação mu-
sical será da Santa Fé Banda 
Show e do DJ Ronaldo Am-
biel. A decoração desse ano, 
que tem como tema a Copa 
do Mundo, será assinada por 
Vladimir Seneme. 

Abrindo o evento, mais 
uma vez o Clube recebe-
rá o Carnaval da Saudade, 
popularmente chamado de 
Carnaval das Marchinhas, 
onde os associados e con-
vidados se fantasiam para 
pular a primeira noite de folia. 
Tradicionalmente, durante o 
Carnaval da Saudade vários 
grupos de amigos vão ao clu-

be fantasiados para aproveitar 
a noite ao som das principais 
e tradicionais marchinhas de 
Carnaval. É durante essa noi-
te que as fantasias que mais 
se destacam e os grupos são 

premiados com um troféu.
No sábado, dia 1º, e na 

segunda-feira, dia 3, o Carna-
val no IC começa um pouco 
mais tarde, a partir das 23 ho-
ras, quando a Santa Fé Banda 

Show e o DJ Ronaldo Ambiel 
vão tocar os principais ritmos 
do verão, os sambas-enredo 
que fizeram a história do Car-
naval Carioca e Paulista, além 
de muito axé e samba com as 
dançarinas que apresentarão 
as coreografias que fazem 
sucesso em todo o Brasil.

O Carnaval das Bonecas, 
exclusivo para os associa-
dos, será no domingo, dia 
2, a partir das 10 horas, no 
Parque Aquático do Clube. 
Nesse dia os associados 
participam de uma divertida 
comemoração onde os ho-
mens se vestem de mulher 
para um evento que reúne 
muita gente logo na manhã 
do domingo de Carnaval. 

Durante a festa, que conta 
um desfile para eleger as 
“mais belas” bonecas, os 
associados se divertem com 
um show de pagode.

Para as crianças que que-
rem pular o Carnaval, o In-
daiatuba Clube realiza duas 
matinês. A primeira acontece 
no domingo, das 15h às 18 
horas; e segundo dia dedicado 
exclusivamente as crianças 
será realizado na terça-feira, 
dia 4, das 15h às 19 horas. 
Durante as duas matinês a 
banda faz uma apresentação 
especial para as crianças, 
tocando as músicas que a 
garotada mais gosta. Junto a 
isso, os meninos e meninas, 
acompanhados dos pais e/ou 

responsáveis vão fantasiados, 
deixando o clima da festa 
ainda mais animado.

O Indaiatuba Clube infor-
ma que durante as noites de 
hoje, amanhã e segunda-feira, 
será proibida a entrada de 
menores de 14 anos. Para os 
adolescentes, a apresentação 
do RG original é obrigatória. 
Os convites podem ser com-
prados diretamente na Secre-
taria Social do IC durante a 
semana, entre 9h e 17 horas. 
Os ingressos também serão 
vendidos na hora do evento 
desde que os mesmos não 
tenham se esgotado.

O clube fica da Rua Dr. 
Oswaldo Cruz, 40, Vila Ros-
signatti. 
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1º Festival de Orquídeas 
será na Semana da Mulher

PROGRAMAÇÃO   

Polo tem peça e Jaraguá 
Matinê no Carnaval
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A partir do dia 6 de mar-
ço, em comemoração 
ao Dia Internacional 

da Mulher, celebrado no dia 8, 
a cidade receberá pela primei-
ra vez o Festival de Orquídeas 
com a orquidófila Marilza 
Portela. O evento será sediado 
no Polo Shopping, com entra-
da gratuita e toda a exposição 
à venda. A expectativa de 
público da organização é de 
500 visitantes por dia.

A orquídea Vanda, de 
origem asiática, será um dos 
destaques da exposição. A 
espécie cresce na vertical e 
as raízes são aéreas. As flores 
apresentam uma grande va-
riedade de cores e tamanhos 
e algumas podem ser cobertas 
com manchas e listras. Maril-
za, que tem mais de 20 anos 
de experiência com a espécie 
explica que, dependendo do 
cultivo, esta planta pode che-
gar a ter até quatro metros de 
altura. “Para que ela possa 
florescer quatro vezes por ano, 
é preciso cultivá-la de uma 
forma diferente das demais 
orquídeas,” diz. 

Além da exposição, haverá 
também um SOS Orquídeas, 
um espaço destinado às pes-
soas que já possuem orquí-

floridas (R$ 15), além de poder 
adquirir no mesmo espaço 
livros, adubos, substratos e 
vasos para o cultivo das flores. 

SERVIÇO
1º Festival de Orquídeas de 
Indaiatuba: de 6/3 até 23/3

Local: Polo Shopping – Av. 
Filtros Mann, 670 – Jardi-
mTropical
Horários: Segunda a sábado, 
das 10h às 22h e domingo, das 
11h às 22h
Entrada gratuita
Telefone: (16) 99217-4052

A peça “O Carnaval na 
Floresta” será a grande atra-
ção do Carnaval no Polo Sho-
pping, neste sábado, dia 1º, às 
16h e às 18h, como parte da 
programação mensal do Polo 
Teatro.

Polo Teatro é atração es-
pecial para os pequenos no 
Carnaval. A adaptação é de 
Tamires Faustino e a direção 
de Leonardo Cassano.

O Carnaval na Floresta 
conta a história de um macaco 
muito curioso que nunca tinha 
ouvido falar em carnaval. 
Certa vez, enquanto pulava 
de galho em galho, o macaco 
se deparou com pessoas mas-
caradas dançando ao som de 
uma música muito animada. 

O macaco decide voltar à 
floresta onde vive para fazer 
uma festa igual para os outros 
animais da floresta. Com a 
autorização do Rei Valente, 
ele se vê diante de um proble-
ma: a cobra Gildinha detesta 
qualquer comemoração que 
traga alegria para os bichos 
da floresta e está decidida a 
acabar com a festa. 

Já o Shopping Jaraguá 
promoverá, também neste 
sábado, dia 1º, a “Matinê de 
Carnaval” para os pequenos 
curtirem em grande estilo. O 
evento acontece das 13h às 18 
horas, na praça de eventos do 
centro de compras e é realiza-

do em parceria com o Rotary 
Club que disponibilizará vo-
luntários para fazer pintura 
facial e auxiliar os pequenos 
foliões (de 3 a 12 anos) na 
produção de máscaras, tudo 
isso ao som de marchinhas 
de Carnaval. Para participar 
é necessário levar um litro de 
leite, que será revertida para 
a Organização Assistencial 
Bolha de Sabão.

SERVIÇO

O Polo Shopping e o Jara-
guá terão horário diferencia-
do na semana do Carnaval. 
No Jaraguá, sábado, dia 1º, e 
segunda-feira, dia 3, as lojas 
funcionarão das 10h às 22 
horas. No domingo, dia 2, 
o horário de funcionamento 
é das 12h às 18 horas. Na 
terça-feira, dia 4, a abertura 
das lojas é facultativa das 
12h às 18 horas. Na quarta-
-feira, o funcionamento será 
das 12h às 22 horas. A praça 
de alimentação terá o horário 
normal de funcionamento 
das 11h às 22 horas, todos 
os dias.

No Polo, na terça-feira, o 
funcionamento será das 12h 
às 20 horas e na quarta-feira 
das 12h às 22 horas. Nesses 
dois dias a alimentação e o 
lazer estarão disponíveis das 
11h às 22 horas. 

deas, mas que estão com suas 
plantas ‘doentes’ e precisando 
de ajuda. “A feira oferecerá 
orquidófilos experientes que 
poderão auxiliar e dar dicas 
para as pessoas que estão com 
suas plantas com algum pro-
blema nas folhas, caule, raiz 
ou flor. É um pronto-socorro 
mesmo”, explica Marilza.

Realizando exposições e 
festivais há mais de 17 anos, 
Marilza diz que a expectativa 
é que o número de visitas seja 
maior. “Queremos sempre 
superar o festival anterior em 
público, em vendas e em reper-
cussão.” Os visitantes podem 
comprar desde pequenas mu-
das (R$ 5) até plantas adultas 

Exposição de orquídeas no Polo Shopping 
contará com cerca de 2 mil espécies

Mais Expressão
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União conquista 
título da Copa Sol-Sol

Secretaria divulga edital 
para o Bolsa Atleta 

BENEFÍCIO 

ESPORTES

A equipe do União Tri-
buna iniciou com o 
pé-direito a temporada 

2014 do futsal indaiatubano. 
Invicto, o time conquistou no 
final de semana o título inédito 
da 3ª edição da Copa Sol-Sol de 
Futsal. Na grande final, disputa-
da no último sábado, dia 22, no 
ginásio da Sol-Sol, a equipe do 
União empatou em 1 a 1 com os 
donos na casa no tempo normal 
e garantiu o caneco após vitória 
de 1 a 0 na prorrogação. Na 
partida preliminar, o Meninos 
do G5 venceu o Borussia por 2 a 
1 e ficou com o troféu de terceiro 
colocado.

As partidas decisivas tam-
bém foram marcadas pela so-
lidariedade dos torcedores pre-
sentes. Como entrada para os 
jogos, 225 litros de leite foram 
arrecadados e serão doados para 
a entidade Voluntários de Apoio 
ao Combate ao Câncer (Volacc) 
de Indaiatuba. 

O ato solidário dos torce-
dores foi recompensado dentro 
de quadra. Com a bola rolando, 
União e Sol-Sol fizeram uma 
das melhores partidas nesse 
começo de temporada do futsal 
indaiatubano.   

A equipe da casa, que bus-
cava o tricampeonato da com-
petição, abriu o placar com três 
minutos de jogo, numa cobrança 
de falta precisa de Verdura. O 
time da Vila Mercedes ampliou 
o marcador com gol de Lerogi, 
num tiro livre direto. Antes do 
término do primeiro tempo, o 
União reagiu e marcou noutro 

tiro livre cobrado por Thiago, 
aos 19 minutos. 

Na segunda etapa, o União 
empatou aos cinco minutos, 
com gol de Guru após chute 
cruzado. A surpresa veio cinco 
minutos depois. Caio fez boa 
jogada pela esquerda e mandou 
para gol, fazendo 3 a 2 União. 
Mas faltando 5 minutos para 
o término do jogo, Dé deixou 
tudo igual novamente, levando 
a decisão para a prorrogação. 

Mesmo com a vantagem, o 
União preferiu não jogar com o 
regulamento embaixo do braço. 
Novamente Thiago apareceu e, 
num belo chute, fez 1 a para o 
União. A Sol-Sol tentou ainda 
pressionar utilizando goleiro 
linha, porém a tática não surtiu 
efeito e foi insuficiente para 
evitar o título.

Para o técnico do União, Plí-
nio Cesar Garcia, a conquista do 
campeonato é de suma impor-

tância. “O título da Copa Sol-Sol 
é inédito para nós e veio em uma 
hora muito boa, uma vez que no 
ano passado tínhamos perdido 
duas finais e uma semifinal”, diz.  

A equipe do União con-
quistou o campeonato de forma 
invicta, com cinco vitórias, dois 
empates e nenhuma derrota. O 
pontapé inicial no campeonato 
foi contra o Cebi Brasil, quan-
do a equipe conquistou os três 
primeiros pontos após vitória 
de 5 a 3. Na segunda partida o 
time empatou em 3 a 3 com a 
Sol-Sol. No terceiro confron-
to, vitória de 4 a 1 contra o 
Manchester Voador. Na quarta 
rodada, o União empatou em 1 
a 1 com o Elite/Tigres Azuis. 
Na última rodada da primeira 
fase, o time venceu o Humble 
por 7 a 0. Nas semifinais, a 
equipe voltou a ganhar: vitória 
de 4 a 4 sobre o Borussia e vaga 
garantida na decisão. 

PREMIAÇÃO 
Além da conquista iné-

dita, colocando um ponto 
final na hegemonia da Sol-Sol 
na competição, a equipe do 
União abocanhou R$ 1 mil em 
premiação. Já a Sol-Sol ficou 
com o prêmio de R$ 500. Os 
Meninos de G5 ficou com R$ 
500, enquanto que o Borussia, 
mesmo com a quarta coloca-
ção, encerrou o campeonato 
com o prêmio de R$ 100. Os 
clubes também receberam 
troféus e medalhas.

O certame também pre-
miou com troféu Claudinei 
Aparecido de Brito, jogador do 
Borussia, que marcou 12 gols e 
foi o artilheiro da competição. 
Com apenas 12 gols sofridos, 
a defesa do União Tribuna 
ficou com o troféu de defesa 
menos vazada. O time também 
conquistou um terceiro troféu, 
de equipe mais disciplinada. 

União acaba com hegemonia 
da Sol-Sol e conquista título 
inédito do campeonato

A Secretaria Munici-
pal de Esportes publicou 
na Imprensa Oficial hoje, 
dia 28, o edital para con-
cessão de Bolsa Atleta 
em Indaiatuba em 2014 
com recursos do Fundo 
de Assistência ao Esporte 
(FAE) aos competidores 
que defendem o muni-
cípio no esporte de alto 
rendimento.

Os interessados de-
vem necessariamente se 
enquadrar nos critérios 
pré-estabelecidos pela 
portaria nº 164 do Mi-
nistério do Esporte, entre 
eles estar entre os três 
primeiros colocados em 
campeonatos internacio-
nais, nacionais ou regio-
nais no ano anterior (ou 
ter índice para tal com-
provados por Federações 
e Confederações), apre-
sentar resultados classi-
ficatórios e ser residente 
em Indaiatuba. 

Os candidatos devem 
apresentar a documen-
tação requerida de 5 a 
14 de março, na sede da 
Secretaria de Esportes, 
de segunda a sexta, das 
8h às 11h30 e das 14h às 
17h30. Após a avaliação 
do FAE, o competidor 
será convocado para en-
trevista pessoal. 

Mais informações pelo 
telefone (19) 3825-6270. 
A íntegra  da por tar ia 
está disponível no site 
endereço www2.esporte.
gov.br/snear/bolsaAtleta/
prerequisitos.jsp

A Secretaria Muni-
cipal de Esportes fica 

localizada na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 
1.250, no Jardim Amé-
rica. 

 
RELAÇÃO DE 

DOCUMENTOS

- Cópia do documento de 
identidade

- Cópia do CPF

- Declaração da entida-
de de prática esportiva 
(clube)

- Comprovante de ende-
reço

- Declaração da entidade 
nacional de administra-
ção do desporto (confe-
deração) da respectiva 
modalidade, atestando 
que o atleta está regular-
mente inscrito na institui-
ção, mantém vínculo com 
a respectiva entidade es-
tadual de administração 
do desporto, participou e 
obteve a primeira, segun-
da, ou terceira colocação 
na competição esportiva 
de âmbito nacional ou 
internacional, conforme 
o caso, no ano imediata-
mente anterior àquele em 
que pleiteia a concessão 
do benefício. 

- No caso de pedido do 
Bolsa Atleta categoria 
regional, indicar junto ao 
pedido a modalidade e a 
colocação, sendo que a 
comprovação será obtida 
através do boletim dos 
Jogos Regionais.

Mais Expressão
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Copa Arena conhece seus campeões
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DESEMPENHORÚGBI 

Ciclismo local se destaca 
no Torneio de Verão

Tornados inicia pré-temporada com amistosos 

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

LIGA SANTISTA DE CICLISMO

ÉRIKA MAYUMI

ESPORTES

O final de semana foi 
de decisão no giná-
sio do Clube 9 de 

Julho. No último domingo, 
dia 23, a bola rolou nas três 
categorias da Copa Arena 
da futsal. Aquarela (Máster), 
Los Muchachos (Veterano) 
e Quebra Gelos (Adulto) 
sagraram-se campeões da 
edição deste ano. 

Depois de passar pelo 
Junior’s nas semifinais, após 
vitória de 5 a 1, o time da 
Aquarela repetiu o resultado 
na grande final e garantiu o 
título do Máster diante do 
time Natureza. 

Na segunda partida de-

cisiva do final de semana, 
pela categoria Veterano, Los 
Muchachos e Independente 
fizeram confronto acirrado. O 
empate de 1 a 1 levou o jogo 
para a disputa de pênaltis. 
Após muito nervosismo e 
ansiedade, o Los Muchacho 
garantiram o caneco após 
placar de 3 a 2.   

No último confronto, após 
vencer o Turma do Funil pro 
5 a 2 nas semifinais, o Quebra 
Gelo manteve sua regularida-
de e sagrou-se campeão da ca-
tegoria Adulto com a vitória 
de 4 a 3 sobre o Calha Nova. 

DESTAQUES
O campeonato premiou 

ainda os artilheiros, sendo: 
Marcio Antonio Rodrigues 

da Silva (Natureza), com 
11 gols na categoria Máster; 
Kléber Bueno (Liberdade) e 
Fabiano Davanso (Indepen-
dente), ambos com 9 gols 
assinalados na categoria 
Veterano; e Rafael Faria dos 
Santos (Quebra Gelo), que 
marcou 9 gols na categoria 
Adulto.

Os goleiros menos va-
zados das três categorias 
foram: José Roberto Duar-
te Pereira  e Wilson Luiz 
Ferrareto, ambos da equipe 
Aquarela, no Máster; Fa-
biano Henrique Stein, do 
Independente, na categoria 
Veterano; e Lincon Franco 
(Quebra Gelo) e Thiago 
Sena (Calha Nova), na ca-
tegoria Adulto.

A equipe de ciclismo de 
Indaiatuba conseguiu uma po-
sição de destaque na disputa da 
28ª edição do Torneio de Verão, 
campeonato organizado pela 
Liga Santista de Ciclismo. Na 
somatória de pontos do ranking 
geral por equipes, que inclui os 
resultados das quatro etapas, o 
Município ficou em primeiro 
lugar nas categorias Open e Sê-
nior. A competição foi disputada 
entre os dias 20 e 23, em Ilha 
Comprida e Peruíbe. 

Nos resultados finais por 
categoria, destaque para Daniel 
Valter Rogelin, nono colocado 

Equipe do Aquarela garantiu o título do Máster após vencer o Natureza

O Quebra Gelo garantiu o caneco da categoria Adulto após vitória suada contra o Calha Nova

28ª edição do Torneio de Verão ocorreu durante quatro dias

Após partida acirrada, o time do Los Muchachos pode enfim gritar é campeão

Com duas derrotas e uma 
vitória, em partidas amis-
tosas, o Indaiatuba Rugby 
Clube deu início a sua pré-
-temporada visando a dis-
puta dos campeonatos deste 
ano. Jogando em casa, no 
campo do Bela Vista, o time 
local venceu o Piratas por 46 
a 15 e na sequência acumu-
lou duas derrotas: 38 a 28 
contra o Rio Branco e 24 a 
23 para o Poli Rugby USP. 
Ambas as partidas serviram 

campeonato que só partici-
pam as melhores seleções do 
Mundo”, diz. “Quem diria 
que eu poderia pisar em um 
gramado no qual só vejo na 
televisão", declarou emocio-
nada a atleta indaiatubana 
Marcela Prado, atleta que 
está no Tornados há cinco 
anos.

Para 2014, o Tornados 
feminino tem planos de par-
ticipar das etapas paulistas 
de Seven e Rugby XV, além 
de demais torneios.

O Indaiatuba Rugby Clu-
be conta com o apoio da 
Secretaria Municipal de Es-
portes, do Serviço Social 
das Indústrias (Sesi), da Asa 
Alumínio, Sinotruk Cami-
nhões , Rugbytotal.com.br, 
AutoEscola e Despachante 
Marquinhos, F&D Eletro 
Eletrônica, Casa de Carnes 
Gouveia, Aquarela Tintas, 
Churrascaria Jatobá, Lanchão 
Indaiatuba, Congesa, Res-
taurante Moinho Bela Vista 
e Agência Expansive Web.

de preparação para a disputa 
do Campeonato Paulista B 
de Rugby, em abril.

Já a categoria feminina 
vem se preparando desde 
o começo do ano. Mas no 
último sábado, dia 22, o 
time indaiatubano disputou 
um amistoso histórico para 
o grupo. 

No intervalo dos jogos 
do Campeonato Mundial de 
Seven Feminino - Etapa Bra-
desco Brasil, realizado na 

Arena Barueri, o Tornados 
feminino enfrentou URA Fe-
minino. Em jogo disputado, 
o Tornados venceu a partida 
com um Try de vantagem. 
A partida foi transmitida 
ao vivo pela live stream do  
canal youtube. 

O confronto trouxe um 
ânimo a mais as Indaiatu-
banas. “Quem diria que um 
dia eu pudesse ter a opor-
tunidade de jogar rúgbi em 
um circuito mundial, num 

Equipe feminina participa de amistoso durante o Campeonato Mundial de Seven Feminino

na categoria Elite; no Open, 
destaque para Gilberto Mendes 
(4º lugar), Adriano Santos (10º 
lugar), Felipe Garcia (14º lugar) 
e Moisés de Lima (15º lugar). 

Luis Carlos Godoy ficou 
na 13ª colocação na categoria 
Sênior. No máster, destaque 
para Milton Takahara (4º lugar), 
Wagner de Souza (7º lugar), 
Antonio Garcia (9º lugar) e 
Armando Camargo (10º lugar). 

O próximo desafio da equipe 
indaiatubana será o Campeo-
nato Paulista de Ciclismo, que 
começa no dia 16 de março em 
Diadema.
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Rapaz que rouba posto de gasolina 
é encontrado na manhã seguinte 

FLAGRANTE FURTO

Dois rapazes de São Paulo 
são apreendidos furtando 
tacógrafos em Indaiatuba

Indivíduos roubam loja no Centro e 
são apreendidos na Vila Furlam
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Na manhã de ontem, 
dia 27, dois indiví-
duos foram apreen-

didos na Rua 9, da Cecap, 
por roubos, na cidade de 
Indaiatuba.

As Rondas Ostensivas 
com Motocicletas de Indaia-
tuba (ROMI) patrulhavam 
na Avenida Francisco de 

Paula Leite, nas proximida-
des do banco Itaú, quando 
avistaram um indivíduo com 
atitudes suspeitas e com um 
volume na lateral da cintura. 
A abordagem foi efetuada no 
mesmo momento e foi locali-
zado um revólver calibre 32.

 Os guardas acompanha-
ram o indivíduo até sua re-
sidência e coincidentemente 
se depararam com uma moto, 
com emplacamento de Peru-

íbe (SP), que estava ligada 
a um roubo em um posto de 
gasolina, na Rua dos Indai-
ás, na noite anterior, 26. Foi 
localizado também na casa o 
seu comparsa.

Os dois indivíduos foram 
encaminhados a cadeia ane-
xa ao 2º DP de Campinas 
e ficarão à disposição da 
Justiça. A identificação de 
ambos não foi divulgada até 
o fechamento da matéria. 

Na noite anterior os dois indivíduos participaram de um roubo

Dois indivíduos foram 
apreendidos por furto qua-
lificado na madrugada do 
último domingo, dia 23, por 
volta das 3 horas da manhã, 
na Avenida Francisco de 
Paula Leite, no cruzamento 
com a Rua Osvaldo Groff.

A ocorrência se iniciou 
na Rua Oscar Ribeira, Jar-
dim Morada do Sol, quando 
dois rapazes foram vistos 
mexendo em um caminhão, 
que estava estacionado em 
frente a uma residência. 
Após eles evadirem, a teste-
munha alertou o proprietário 
do veículo, que constatou 
que seu tacógrafo havia sido 
roubado. Foi identificado 
também o veículo que eles 
estavam, Hyundai Tucson 
preta, com emplacamento 
da cidade de São Paulo. 
Imediatamente a vítima con-
tatou a Polícia Militar, que 
seguindo as informações do 
veículo, o localizou pouco 

tempo depois.
Os rapazes foram abor-

dados e em revista pessoal 
nada foi encontrada. Já no 
carro que estavam em pos-
se, foram localizadas três 
chaves de boca, tipo ale, 
nove tacógrafos, painéis 
de  ve ículos  comple tos , 
marcadores e RPM e um 
aparelho GPS. A princípio, 
Leverson da Cruz Santos, 
de 28 anos, e Thiago Loga-
rezziValadao, de 27, ambos 
de São Paulo,  alegaram 
trabalhar em uma empresa 
onde comercializavam os 
objetos do furto, porém não 
sustentaram a versão por 
muito tempo e assumiram 
a prática na cidade de In-
daiatuba.

Eles foram autuados em 
flagrante de furto qualifi-
cado, encaminhados para 
a cadeia anexa ao 2º DP 
de Campinas e ficarão à 
disposição da Justiça.

Dois indivíduos fo-
ram apreend idos  po r 
vo l ta  das  4  horas  da 
manhã de  ontem,  d ia 
27, na Vila Furlam, após 
cometerem furto a um 
estabelecimento comer-

cial, na Rua Cerqueira 
Cesar, Centro.

Com uma denúncia 
anônima, a Guarda Mu-
nicipal foi acionada no 
local ,  onde colheu as 
informações  sobre  as 

características dos indi-
víduose saiu em patru-
lha. Já na Vila Furlam, 
os rapazes andavam em 
atitude suspeita e foram 
abordados .  Com e les 
foram encontrados os 

pertences que haviam 
furtado. 

Os criminosos foram 
autuados por furto qua-
lificado e encaminhados 
para a cadeia anexa ao 2º 
DP de Campinas.

Após cometerem furto em uma loja no centro os dois indivíduos foram localizados e apreendidos pela Guarda Municipal

Arma utilizada em roubo a um posto de gasolina na noite anterior
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Foragido é preso 
após ameaçar menor
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Um pintor de 27 anos 
foi preso na última 
sexta-feira, dia 21, 

por ameaçar uma menor de 
idade. Albert de Oliveira 
Rogeri ofereceu dinheiro 
e até ameaçou a família da 
menina, que ia buscar a irmã 
mais nova na escola quando 
foi abordada. Oliveira é 
foragido da cadeira de So-
rocaba, onde estava detido 
por estupro, e foi conduzido 
à cadeia anexa ao 2º Distrito 
Policial de Campinas.

De acordo com a Guar-
da Municipal (GM), elese 
identificou como fotógrafo 
ao abordar a menina de 11 
anos no Jardim Morada do 
Sol, enquanto ela ia buscar 
a irmã mais nova na escola 
na hora do almoço. Oliveira, 
primeiramente, a convidou 
para ir a uma igreja. A me-
nina recusou o convite. Em 
seguida, o pintor ofereceu 
R$ 200 e depois R$ 300 para 
tirar fotos dela, afirmando 
que ela era muito bonita e 
servia para ser modelo. A 
menina recusou novamente 
e Oliveira ameaçou de mor-
te a menor e a família, caso 
ela não aceitasse a proposta. 

Após isso, a menor se 

GM. A guarnição iniciou as 
buscas ao suspeito. Segundo 
os policiais que atenderam a 
ocorrência, o homem trocou 
de roupa com um amigo 
para não ser identifica-
do, mas como os guardas 
tinham as características 

Objetos deixados pela dupla de indivíduos

físicas, ele foi identificado 
e detido nas proximidades 
da Churrascaria Boi Gordo. 
A menina foi levada pela 
mãe à Delegacia da Mulher 
e relatou que não houve ne-
nhum contato físico ou fra-
ses com conotação sexual.

HOMENAGENS 

INSEGURANÇA

Defesa encerra condecoração 
do primeiro bimestre

Dois indivíduos 
tentam sequestrar 

funcionária bancária

A Secretaria de Defesa 
e Cidadania encerrou na 
última quarta-feira, dia 26, 
a entrega de portarias de 
elogio e medalhas de Mérito 
da Corporação do primeiro 
bimestre de 2014. Entre 
janeiro e fevereiro foram 
entregues 14 portarias para 
funcionários de diversas 
Secretarias que receberam 
os destaques, além de outros 
21 Guardas Municipais.

Chefe de Gabinete do 
prefeito e titular da Defesa, 
Alexandre Guedes Pinto, 
comentou a condecoração. 
“Para nossa satisfação te-
mos Guardas que já recebe-
ram mais de uma portaria, 
que é uma homenagem e 
agradecimento da admi-

nistração pelas atitudes do 
funcionário público, seja no 
atendimento de ocorrência 
ou nos préstimos para que 
a Secretaria tenha um bom 
desempenho, pois acredi-
tamos que um depende do 
trabalho do outro dentro, 
por isso fazemos questão 
entregar as portarias desde 
o pessoal que auxilia na 
limpeza até o mais graduado 
dentro da estrutura da GM 
passando por integrantes 
de outras Secretarias que 
nos auxiliam no dia a dia”, 
completa o secretário. 

Confira a lista dos con-
decorados da Guarda Mu-
nicipal :  Inspetor  Chefe 
- Eliseu José Cavalline; 
Subinspetores - Milton de 

Jesus Martins e Marilsa Ap. 
de Souza; Classe Especial 
- José Vicente da Silva; 1ª 
Classe - Agnaldo Sampaio, 
Cláudio Donizete Rossetti, 
Marcelino Elizio Severino e 
José Carlos Poletto Junior; 
2ª Classe - Adailton Vieira 
de Melo, José Osmar Or-
naghi, Luiz Carlos Alves 
Bonfim, Paulo Cesar Correa 
e Paulo Fortunato dos San-
tos; 3ª Classe - Ademir Ba-
tista Arruda Junior, Daniel 
Chrystian Correa, Eugênio 
Marcos da Silva, Geremias 
Rodrigues de Oliveira, Le-
andro Augusto De Souza 
Gonçalves Pinto, Shester 
Aguiar Miya, Gilson Pereira 
de Oliveira e Patrick Mora-
es de Aquino.

Uma funcionária de um 
banco foi rendida por dois 
assaltantes na noite da quinta-
-feira passada, dia 20, no 
Jardim Califórnia. Segundo 
informações da Guarda Muni-
cipal, a vítima estava em casa, 
quando por volta das 18h40 
seu marido chegou, abriu 
o portão, momento em que 
a duplaaproveitou a brecha 
adentrou juntamente com ele.

Toda a ação foi vista por 
um vizinho, que notou a mo-
vimentação estranha e avisou 
uma guarnição da Guarda 
Municipal que rondava o 
bairro. Os guardas chegaram 

ao local e chamaram alguém 
da casa. A bancária atendeu 
e, a pedido dos bandidos, 
chegou a relatar que estava 
tudo bem, quando de dentro 
da residência tiros de fuzil 
foram disparados contra os 
GM’s. Eles pularam o muro 
do vizinho e conseguiram 
fugir do local. 

Oplano dos bandidos era 
acompanhar a vítima no dia 
posterior até a agência ban-
cária, onde ela trabalha, lo-
calizada na Avenida Ário 
Barnabé para efetuar roubo de 
dinheiro. Ninguém foi apre-
endido e ninguém se feriu.

MORADA DO SOL

Denúncia leva Polícia 
Militar à apreensão de fuzil

Na noite de ontem, dia 27, 
um casal foi apreendido por 
tráfico de drogas e porte ilegal 
de arma na Rua AdeliaPhilome-
naMattioni, no Jardim Morada 
do Sol.

Segundo informações apura-
das no momento da ocorrência, 
a Polícia Militar recebeu uma 
denúncia referente a tráfico de 
drogas, na rua mencionada, na 
casa de numeral 900. Chegando 
ao local, além de 21 papelotes de 
cocaína, foram apreendidos uma 
luneta, 17 munições e um fuzil, 
tipo mosquetão, de calibre 762 
de uso exclusivo das Forças Ar-
madas. Um casal foi apreendido 
em flagrante, até o fechamento 
da edição só havia sido divulga-
do os dados de Patrick Adans da 
Silva, 23 anos. Patrick Adans da Silva foi detido pela Polícia Militar na noite de ontem

apressou para chegar à esco-
la, até onde o homem a se-
guiu e entrou insistindo no 
convite. Depois das recusas 
da menina, o homem saiu da 
escola e a menina acionou o 
inspetor de alunos que, por 
sua vez, comunicou o caso à 

Homem foi preso pela Guarda Municipal na semana passada após ameaçar menor
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Durante algum tempo o nativo deverá avaliar 
o que precisa fazer para melhorar suas atitudes 
diante dos seus relacionamentos. Marte retrógra-
do nesse momento não irá admitir posturas que 
não condizem com sua maneira de ser. Desta 
forma, aja de maneira mais diplomática nos re-

lacionamentos e entenda o ponto de vista alheio. 

Vida profissional em destaque. Nesse mo-
mento da vida dos taurinos surgem descobertas 
interessantes de suas capacidades e competência 
e de modo inesperado, sem muito planejamento. 
Seus projetos para o futuro nesse momento en-
volve sua família ou seu lar.

O geminiano está em uma fase onde a re-
cordação faz parte de suas experiências. Será 
comum recordar antigos namoros, amizades e 
relacionamentos íntimos e se perguntará algumas 
coisas sobre esses relacionamentos. Momento 
importante para melhorar seus valores pessoais 
e aumentar sua persistência nas situações. 

Muita agitação no trabalho, fortes mudanças 
podem ocorrer ou tensões inesperadas geram es-
tresse nas definições do trabalho. Dentro de casa, 
risco de discussões ou brigas por impaciência 
com a atitude dos outros familiares. Mantenha 
sua calma.

O leonino estará enfrentando mudanças em sua 
mente e em sua aparência. Além disso, sua maneira 
de enxergar a vida passa ser modificada igualmen-
te. Uma estabilidade interior começa a surgir e o 
fará ir atrás daquilo que acredita, sem medo e com 
coragem determinada.

Vida afetiva do virginiano em crise. Pode se 
sentir sozinho ou isolado ou com seus sentimen-
tos afetados, como se não sentisse na proporção 
que deveria. Uma dificuldade de expressar pode 
afetar o nativo. Saúde frágil nesse momento tenha 
cuidado com os excessos.

Saúde em baixa, portanto o nativo deve evitar 
bebidas alcoólicas, gaseificadas e tomar cuidado 
com comidas estragadas ou fáceis de estragar 
como as maioneses para evitar adoecer nessa 
fase. Romance em alta, poderá encontrar diversas 
pessoas que considerará interessantes.

O escorpiano está em um período de muito 
trabalho (quase não consegue parar para relaxar) 
– aproveite essa fase para construir o que neces-
sita, as oportunidades estão vindo a tua porta, e 
também poderá se sentir como uma coluna de 
apoio á pessoas ao seu redor, pois para o nativo os 
outros parecerão feitos de papel, já que o nativo 
se sente tão forte. 

Sentimentos em renovação. O nativo estará 
com mais facilidade em dizer o que sente e toda 
a sua insatisfação dos fatos e do que sente estarão 
saindo facilmente de sua boca. Cuidado apenas 
para que essa atitude não canse seu parceiro con-
jugal ou social ou ás pessoas ao seu redor.

Para o capricorniano continua o foco de desen-
volver amigos, projetos e sonhos. Buscar sementes 
e desenvolve-las pra germinarem mais a frente. Ao 
mesmo tempo, sua vida profissional estará trazendo 
oportunidades e possibilidades de escolhas.

Saúde frágil para o aquariano, suas energias 
estão em baixa, portanto não é hora de abusar do 
seu esforço, nem das suas emoções. Seus valores 
estão em mudanças e isso pode deixa-lo confuso, 
mas siga sua intuição e tudo dará certo.

Em pleno inferno astral, o pisciano deve to-
mar cuidado com acidentes e machucados nesse 
momento. Pode ser que seus desejos não saiam 
como gostaria que saíssem deixando-o mais 
nervoso. Aproveite para meditar e manter a sua 
mente calma.
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Cinema Horóscopo de 28/02 a 06/03

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

CLUBE DE COMPRAS 
DALLAS – LEGENDADO: 
Sexta (28) a Quinta (6): 21h00. 
Drama. 117 min.Classificação 16 
anos. 6 INDICAÇÕES AO "OS-
CAR", INCLUINDO MELHOR 
FILME E ATOR

JUSTIN BIEBER'S BELIE-
VE - Lançamento - Legendado 
- Sex. (28) a Qua. (5): 14h15 / 
18h55 Qui. (6): 18h55. Documen-
tário. - 92min. Class. Livre.

TUDO POR UM FURO – 
Lançamento - Dublado: Sexta 
(28) a Quinta (6): 16h40 / 21h30. 
Comédia - 119 min. Classificação 
14 anos.

TINKER BELL - FADAS E 
PIRATAS – Pré-estréia- Du-
blado: Pré-estréia de Sábado 
(1º) a Terça (4): 14h45 ( A partir 
da próxima sexta, em todas as 
sessões do dia, também em 3D). 
Animação - 90 min. Classificação 
Livre.

LIVROS - LEGENDADO: Sex-
ta (28) a Quinta (6): 16h20. 132 
min. Classificação 10 anos.

FROZEN - UMA AVENTURA 
CONGELANTE – CONVEN-
CIONAL DUBLADO: Sexta (28) a 
Quinta (6): 15h15. Animação / Aven-
tura. 108 min. Classificação Livre.

AS AVENTURAS DE PEABODY 
E SHERMAN – Lançamento-   3D 
Dublado: Sexta (28) e Quinta (6): 
15h30 / 19h50  Sábado (1º) a Quarta 
(5): 13h20 / 15h30 / 19h50 - CON-
VENCIONAL DUBLADO - Sexta 
(28) a Quinta (6): 17h40.  Animação 
- 97 min. Classificação Livre.

SEM ESCALAS- Lançamento- 
DUBLADO:Sexta (28) e Quinta 
(6): 19h10. Sábado (1º) a Quarta 
(5): 14h15 / 19h10. LEGENDADO: 
Sexta (28) a Quinta (6): 16h45 / 
21h30. Ação. 109 min. 12 anos.

GRAVIDADE 3D – 3D Legen-
dado, Relançamento: Sexta (28) 
a Terça (4): 22h10 - Quarta (5) e 
Quinta (6): 22h00. Drama / Suspense 
- 91min. Classificação 12 anos.
ROBOCOP – DUBLADO: ATEN-
ÇÃO ESPECIAL AOS HORÁ-
RIOS DESTA VERSÃO Sexta 

(28): 17h05 / 19h35 / 22h25 - Sábado 
(1º) a Terça* (4): 14h35 / 17h05 / 
19h35 / 22h25*. *Atenção: terça, 
dia 4, não haverá a sessão das 
22h25. Quarta (5): 14h35 / 17h05 / 
20h10: Quinta (6): 17h05 / 20h10. 
LEGENDADO: Sexta (28) a Quinta 

INDAIATUBA

Zoof Club- na sexta-feira, dia 28, Festa da Espuma 
no Carnaval da Zoff, atração: Bateria Classe A e DJ 
Tovitz, a festa se repete no domingo, dia 2. Sempre 
a partir das 22h. Avenida Presidente Vargas, 731. 
Informações (19) 3984-6471.

Pepi’s Pizza Bar- na sexta-feira, dia 28, Carnapepis 
com a banda Medley, o que se repete no sábado, dia 
1º, sempre a partir das 22. Avenida Itororó, 945. 
Informações (19) 3875-3470.

Botequim do Presidente- na sexta-feira, dia 28, mui-
to sertanejo com a dupla Renan & Jordão. No sábado, 
dia 1º, a atração fica por conta da dupla Santa Fé & 
Cristiano e Roger Ramos. Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show-no sábado, dia 1º, Cintura de 
Moleka, a partir das 23h, o cantor Adriano Alves 
com + DJ Rodrigo Bramucci. Rua Ouro, 239, Recreio 

Campestre Jóia. Informações (19) 3017-6609.

Manchester Music–no sábado, dia 1º, a partir das 
21h, Carnarock – o melhor dos anos 60 e 70 com 
Gabriel Nader e Banda Vírus. No domingo, dia 2, 
a partir das 20h, Noite do Flashback. Rua Humaitá, 
700. Informações (19) 3392-3557 ou 3500-4599.

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin–começaram as vendas para 
o espetáculo “Slalém da Imaginação”, de Antonio 
Bivar, que traz aos palcos o consagrado humorista 
Luis Salém. As apresentações estão marcadas para 
os dias 8, 22 e 29 de março. Avenida Iguatemi, 777. 
Informações (19) 3294-3166.

Teatro Amil- o espetáculo “Eu Te Amo”vai até este 
domingo, dia 2 de março. Sábado às 21h e domingo 
às 19h. Avenida Guilherme Campos, 500 (Santa 
Genebra). Informações (19) 3756-9890 ou 3756-
9891.

(6): 21h05. Ação / Policial - 117 min. 
Classificação 14 anos.

POMPÉIA - 3D -  3D DUBLADO: 
Sexta (28) a Quinta (6): 15h50 / 
21h45. Aventura Épica -  105 min 
-Classificação 14 anos. 

RODÊNCIA E O DENTE DA 
PRINCESA 3D Dublado: Sábado 
(1º) a Quarta (5): 13h40. Anima-
ção - 87 min. Classificação Livre.

CAÇADORES DE OBRAS-
-PRIMAS – LEGENDADO: 
Sexta (28) a Quinta (6): 18h30. 
Drama / Ação. 119 min. Classifi-
cação 12 anos.

TRAPAÇA - LEGENDADO: 
Sexta (28) a Quinta (6): 18h50. 
Comédia Dramática. 138 min. 
Classificação 14 anos. 10 INDI-
CAÇÕES AO "OSCAR", IN-
CLUINDO MELHOR FILME E 
MELHOR DIRETOR. VENCE-
DOR DO "GLOBO DE OURO" 
- MELHOR FILME (COMÉDIA 
OU MUSICAL)

UMA AVENTURA LEGO - 3D  
DUBLADO: Sex. (28) e Quinta 
(6): 16h15. Sáb. (1º) a Quarta (5): 
14h00 / 16h15. Animação / Aven-
tura. 95 min. Classificação Livre.

ROBOCOP - LEGENDADO: 
Sexta (28) a Quinta (6): 15h50 / 
19h30 / 21h50. Ação / Policial - 
117 min. Classificação 14 anos.

UM CONTO DO DESTINO  - 
Legendado - Sex. (28) a Quinta (6): 
19h10. Drama Romântico / Fantasia. 
118 min. Classificação 12anos.

12 ANOS DE ESCRAVIDÃO  
- LEGENDADO: Sex. (28) a 
Quinta (6): 17h30 / 20h15. Dra-
ma - 135 min. Class. 14 anos.(9 
INDICAÇÕES AO "OSCAR", 
INCLUINDO MELHOR FILME 
E DIRETOR)

A MENINA QUE ROUBAVA 
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Comemorando 2 anos Brigadeiro de 
Luxo festa no Fran's Café

Daisho Temakeria & Rolls Baile do Havaí rumo a Copa do IC

RI Cocaes e Palestra sobre Pins

God Save The Queen - Indaiatuba

Almoço no Lar São Francisco, com 
Rosa Virginia

Flávia e Cristiane, receberam amigas e clientes, no Fran´s 
Café de Indaiatuba, para comemorar os dois anos da Brigadeiro 
de Luxo. Gente bonita, e amigos queridos se fizeram presentes, 
para comemorarem junto com as meninas. O evento foi coor-
denado por Kleber Patrício, que sempre é certeza de coisa boa. 
Parabéns meninas.

DaishoTemakeria & Rolls, agora de cara nova, maior e mais 
bonita, e a cozinha oriental continua esplendida!

Love80s - Os Amantes da Década Mágica no Kaliper's Rock Bar - Indaiatuba

Domingo de Festa no Shopping Jaraguá de Indaiatuba

Uma noite de gala 
para os apreciadores 
da boa música dos 
anos 80! DJ TCHELO 
- MAN MACHINEe 
seus convidados! Uma 
noite deliciosa, com 
os melhores sucessos 
musicais da época, a 
casa se vestiu no clima 
dos anos 80. Um show 
e lazer maravilhoso, 
Djs competentes, que 
souberam animar o 
ambiente. A direção 
da casa, promete re-
petir este sucesso uma 
vez por mês, pelo me-
nos. Parabéns ao Mi-
guel, funcionários e 
ao Rafael.

O Indaiatuba Clube realizou na noite do dia 22/02 o seu tra-
dicional Baile do Havaí, que também é o seu grito de Carnaval. 
Com uma bela decoração de Vlademir Seneme, e animação 
da Banda Santa Fé, gente bonita e amigos queridos fizeram a 
alegria da noite. Parabéns ao IC.

Reunião ordinária do RI Cocaes, com Palestra, como sempre 
muito boa do companheiro Regilando Geiss, sobre nossos pins. 
Tivemos também visitas importantes, Waldemar Müller e a 
esposa Clarice, Pedro Albertini, e demais convidados.

Almoço no Lar São Francisco, quarta feira sempre uma 
delícia, e também aos sábados, imperdível

O Clube Nove de Ju-
lho, realizou uma cole-
tiva de imprensa para 
fazer o anúncio do show 
God Save the Queen, 
com Roberto Alonso, 
Hélio Castro (Sanan) e 
Luiz de Lucca. Show 
Internacional, um tributo 
a Banda Queen e a seu 
maior interprete Freddie 
Mercury. Realização Ali-
ve Consert, Apoio Look, 
vendas na bilheteria do clube e pela Ingresso Rápido.

Atendendo a pedidos, a melhor e mais consagrada banda de 
tributo ao Queen, God Save The Queen, vai à Indaiatuba para 
se apresentar dia 22 de março no Clube 9 de Julho.

Preços:  Pista - 1º Lote Inteira e  - R$ 100,00  e  1º Lote 
Meia-Entrada - R$ 50,00. Camarote - 1º Lote Inteira - R$ 150,00 
e 1º Lote Meia-Entrada - R$ 75,00.

No domingo, dia 23/02, aconteceu no Shopping Jaraguá Indaiatuba, primeiramente o "Menu Musical", com o cantor Guilherme 
Lamas, e as quatro horas teve o show com o amigo Coringa, aquecendo o desfile da Unique Expo Teens & Kids, com desfile de 
moda, expositores para festas, decorações, fotógrafos, DJs. tudo pelas mãos dos Fernandos, (Logar e Estevam).
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Wellington e Yamao no Restaurante Dom Apollo

Tayna Ortiz, Guilherme Marques e Fábio Augusto na Pizzaria Skinão

Tavares e Alessandra na Pizzaria Skinão

Priscila, Renata e lorena no Restaurante Casa da Moqueca

Pedro, Cláudia, Lucas e Gisela na Pizzaria San PeppersOlivia, Leonardo, Ednéia e Juliana na Pizzaria Babbo Giovanni

Mariana com sua mãe Marcela no Restaurante Candelária Grill

Marcelo Xavier e Robson no Restaurante Rincão GaúchoEnaldo, Daugisa e Alison Pacheco no Restaurante Kaishi Sushi

Dulce, Sophia, Claudemir, Ricardo e Truta, família Medeiros Gesso e M 
Alumínio no Pit Stop ChoppDenilson e Romario, equipe da Babbo GiovanniDel e Fabi no Pit Stop Chopp  



25AMais Expressão

GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

A modelo Meire Beraldo arrasando com os modelos sob medida e teci-
dos exclusivos Bella Tecidos

Andreia Rebello, da Shoe Shop, comemorou no último dia 22, mais um ano 
de vida. Que Deus continue te iluminando. Parabéns, muitas felicidades!

Equipe de Robótica do Colégio Objetivo que participou do Torneio Nacional 
de Robótica em Taguatinga, Distrito Federal, no último fim de semana

As colaboradoras do Berçário e da Educação Infantil passaram por treinamento no 
útimo dia 22, no Colégio Objetivo Marcelinho Pintou o Samba e Ralph

Aconteceu no último dia 20, na Prefeitura a palestra  sobre Capacitação de Recursos com o Dr. Rooswelt Santos e sobre Desoneração da Folha de 
Pagamentos e Contribuições Previdenciárias com o Dr. Fernando Bortolozzi e também Fusões e Aquisições com o palestrante Toni Bornasconi da 
BBC Fusões e Aquisições. Diversas empresas de Indaiatuba e Região estivem presentes. Na foto: Dr. Fernando Bortolozzi, Toni Bornasconi (BBC), 
Luiz Carlos Lemos, Dra. Sandra Comodaro e Dr. Rooswelt Santos, advogados da Nelson Willians & Advogados Associados

Elisabeth Camargo da Hexinvest Soluções Imobiliárias
Eraldo completa hoje seus 50 anos. Sua família e amigos te desejam 
muitas felicidades e que esta nova fase seja repleta de alegria. Parabéns

A linda noiva Natalia Proença no Dia da Noiva no Salão Rosa Shock 

Delano Cavalcante e Sílvio Fiori Neto sócios proprietários da recém 
inaugura loja Cavalcante & Fiori
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Açafrão, a mais nova opção de almoço

Você não pode 
deixar de co-
nhecer a mais 
nova opção de 
almoço self 
service, com 
uma variedade 
incrível de sa-
ladas e pratos 
quentes, com 
várias opções 
de carnes e 
misturas. A 

refeição é super saborosa com preço bem acessível, agradando todos os 
bolsos. Tudo isso com a supervisão do tão conhecido Cunha famoso pela 
sua culinária de alto padrão. O restaurante fica na Rua XV de Novembro, 
492 - Fone 3816-8347. Vale destacar que o Açafrão tem sua Cozinha 
Industrial e Eventos, atendendo todos os tipos de empresa e eventos em 
geral. Entre em contato e faça um orçamento sem compromisso no fone 
3875-6981 - Rua Dr. Jalma Jurado, 355 - Distrito Industrial Bartolomai. 
Vale a pena conferir. Parabéns Cunha, Rosa, Wesley e sucesso!

A Marquinhos Tintas está totalmente em clima de 
Copa. Tem até um campinho de futebol na entrada 
da loja, onde os clientes e amigos tentam acertar o 
gol entre duas latas de tinta. É muito divertido e está 
fazendo o maior sucesso. Vá conferir e aproveitar a 
promoção 1 lata 18 litros Suvinil Glasurit R$ 100,00, 
2 latas R$ 150,00 e 3 latas R$ 200,00. Aproveite!

Para quem vai casar a A Nova Loja é uma excelente opção. Vestidos 
de noiva e festa, venda e aluguel, em grande variedade de modelos e 
padronagens. Vá conferir de perto, você vai adorar!

Fantasiada de Branca de Neve a Bruna já está pronta para o Carnaval. 
Essas e outras fantasias você encontra na Gran Tropical Center. São 
diversos modelos e personagens que vão garantir a sua diversão. Corra 
e aproveite!

Devido ao grande sucesso a 
Vitorello prorrogou a promoção 
fitness, moda jovem e festa até o 
dia 07/03. Corra e aproveite!

Na hora de de-
corar sua casa 
não esqueça 
das cortinas, 
colchas, almofa-
das, persianas e 
papel de parede 
da Adelaide 
Decorações. 
Tudo muito lindo 
e com excelente 
preço. Faça um 
orçamento sem 
compromisso 
no 3894-4638. 
Você vai adorar!

Espeto árabe de filé mignon, com cebola, tomate e pimentão. Acompanha molho especial 
de alho. Vá experimentar na Casa da Esfiha!

Micheli Rodrigues 
e Sandro. É a A 
Nova Loja home-
nageando seus 
clientes

A Escola Arte em Cerâmica Calliopi oferece aulas 
todas as quintas e sextas-feira. Além de você passar 
uma tarde agradável e divertida você faz peças mara-
vilhosas em cerâmica com a professora Calliopi. Ligue 
já no (11) 5521-3989 ou (11) 5547-0454. E você que 
mora em São Paulo, aulas segunda, terças e quartas-
-feira. Muito bom!!!
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Ainda dá tempo de adquirir sua peruca, entre na folia com Alicia Hair-  
R. Siqueira Campos, 451 - Centro

Posse dos novos associados do Lions Clube de Indaiatuba
Isabel Nunes de Almeida entrega flores à nova associada Artimira 
Padreca do Amaral

A MicroSol Treinamentos, sorteou no último dia 22, um tablet  e uma Bolsa de Estudos para cursos na escola. A contemplada foi a Aluna  July Ro-
berta Ramos Bisseto. A MicroSol Comemora 18 anos e quem ganha é você! 

A Bodyn'tech está com muitas novidades em suplementos, não perca tem-
po e vá até a loja que fica na Rua 24 de Maio, 906 ou ligue 3834-3756

Vani Rieder na sua casa decorada com arranjos de flores da Super Jardim
Waleria, Juliana, Francyne e Jaqueline super animadas no Baile do 
Hawai do Indaiatuba Clube

Iza e Marques da Real Time Games comemorando aniversario

Otávio, da Página Indaiatuba não é Praia conferindo as novidades com 
Bruno, proprietário da Adler Modelismo. Vá você também Rua XV de 
Novembro, 1428

Bianca e Gabriela curtindo o Baile do Hawai do Indaiatuba Clube
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CA08670 JD.PARADISO - 4 SUITES(2 COM CLOSET) / SA-
LAS 3 AMB. / COZ.AMER.PLANEJ. + FOGÃO / COPA / AS / 
SPA / OFURÔ / AQUEC.SOLAR / ÁREA GOUMERT / PISCINA 
AQUEC. / GAR.4 VAGAS. R$ 13.000,00 + IPTU

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

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

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

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

AP02029 GRAND VILLE - AU.63m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / SACADA / COZ. / 2WC / AS / GAR. / COND.COM 
PISCINA E AREA GOURMET. R$ 295.000,00

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

CA08680 BELLEVILLE ITAYCY - AT.150m² AC.106m² - 3 
DORM.(SUITE + CLOSET) / SACADA / SALA 2 AMB. / LAVABO 
/ COZ.AMER. / WC / LAVANDERIA / DESPENSA / AQUEC.
GAS / PORCELANATO / LAMINADO / GAR.2 VAGAS / COND.
COM PISCINA + CHUR. + SALÃO. R$ 3.000,00 INCLUSO 
COND. E IPTU

CASAS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.650,00 – 29 
IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 800,00 À R$ 5.000,00 – 77 
IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 700,00 À R$ 12.000,00 – 99 
IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.000,00 À R$ 
15.000,00 – 33 IMÓVEIS

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 900,00 À R$ 1.600,00 – 9 
IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 750,00 À R$ 3.500,00 – 
55 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 4.500,00 – 
72 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 
– 3 IMÓVEIS

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

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

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

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

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

AP00968 VILLAGE AZALÉIA - AU.70m² - 3 DORM. 
/ SALA / COZ. / WC / AS / GAR.  R$ 1.000,00 + 
COND. + IPTU

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 23 
IMÓVEIS

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

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

CH01021 VALE DAS LARANGEIRAS - AT.5.000m² 
AC.700m² - 4 SUITES / 4 SALAS / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / COPA / DESPENSA / 3WC / SUITE 
DE EMP. / CHUR. / PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 
10.000,00 + COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 450,00 Á R$ 6.500,00 – 47 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 25.000,00 – 125 IMÓVEIS

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCAL-
IZAÇÃO - SALÃO COM AT.360m² E AC.250m² MAIS 
2WC E COPA. R$ 5.500,00 + IPTU
SL00947 JD.ESPLANADA 1 - 3 SALAS COM 125m² 
E GAR.2 VAGAS. 
R$ 5.000,00 + IPTU

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

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

GALPÃO

GALPÃO – R$ 11,00/m² Á R$ 100.000,00 – 27 
IMÓVEIS

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

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

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

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

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 25.000,00 – 31 
IMÓVEIS

CADERNO DE NEGÓCIOS
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AP00340-Edifício Roccaporena:Apto com 02 
dorms, sala, cozinha, lavanderia e garagem 
p/ 01 carro, no centro da cidade.R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU.

CA00978- Cond. Caribe Village: Sobrado com 
moveis planejados com 03 dorms sendo 01 
suíte, garagem p/ 02 carros, área de lazer. R$ 
510.000,00 Aceita financiamento!

CA00688- 
Cond. Jd 
Portal 
de Itaici: 
Sobrado 
em cond. 
fechado 
com 03 
suítes 
sendo 
02 com 
closet, 
móveis 
planeja-
dos, chur-
rasqueira, 
piscina. 
R$ 
850.000,00

AP00250- Resid Fonte de Trevi: Apto em cond. fe-
chado com sacadas nos 03 dorms, varanda gourmet, 
coz. planejada, 02 gar. cobertas, área de lazer com 
piscina, churrasq., salão de festas. R$ 320.000,00

CH00124- Chácaras Casa Verde: Casa com 02 
dorm, sala, cozinha, lavanderia, com estru-
tura para área de lazer. R$ 170.000,00 Aceita 
financiamento!

CA00707- Cond. Terra Magna: Sobrado em cond. 
fechado com 05 dorms sendo 02 suítes com closet, 
sala de estar/jantar/ tv, cozinha, piscina com hidro e 
iluminação de led, área gourmet com churrasqueira, 
aquecimento solar, jardim suspenso e garagem para 
06 carros. R$ 1.200.000,00

CA00973- 
Jardim Mo-

rumbi: Casa 
em fase de 

acabamento 
com 02 dor-

ms sendo 
01 suíte, 

sala, cozi-
nha, área 

de serviço 
e garagem 

p/ 02 
carros. R$ 
220.000,00 

Aceita finan-
ciamento!

AP00348- Cond. Di Napoli: Apto com 03 dor-
ms sendo 01 suíte com closet, garagem p/02 
carros e área de lazer completa. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU.

AP00338- Cond. Villagio Azaleia: Apto todo 
mobiliado com 03 dorms, sala, cozinha e ga-
ragem p/01 carro. R$ 1.400,00 já está incluso 
cond. e IPTU.

AP00326- Cond. Residencial Raquel: Apto 
todo planejado com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, em ótima localização. R$ 3.220,00 + 
Cond. + IPTU.

AP00161- Cond. Villa Felicitá: Apto com 03 
dorms sendo 01 suíte, sala de estar/jantar, 
cozinha planejada, garagem p/02 carros e área 
de lazer completa. R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU.

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

VENDA LOCAÇÃO
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APARTAMENTOS

AP0455 - 64,93 m² - Ed. Cerejeiras
02 dorm., bhº social, sala, coz. 
c/ arm. (fogão cooktop), área de 
serv. c/ arm., 01 VG. R$ 1.000,00 + 
Cond. + IPTU

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

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

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Comerciais de 150 m² - Localização 
estratégica, ideal para mini mercados, pada-
ria, farmácia, oficinas, etc. De R$ 800,00 a 
R$ 1000,00 o m².

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$ 440.255,60 à vista. *Con-
sulte 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

SALA  

SA0045 - 56 m² - Kennedy Offices 
Excelente localização. Sala comercial c/ 02 
bhºs sociais e 02 VG. R$ 330.000,00

APARTAMENTOS 

AP0462 - 73,80 m² - Resid. Ceccioca 
Ap. mobiliado, 03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb. c/ sacada, coz., área de serv., 01 VG. 
R$ 400.000,00

AP0457 - 67,97 m² - Maroc 
02 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., bhº social, 
coz., desp., área de serv., varanda gourmet, 02 
VG. R$ 395.000,00

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

CASAS  

CA0410 - 465 m² - Jd. Paradiso 
04 sts, sala 02 amb., home teather, lavabo, coz. c/ 
arm. e cooktop, dorm. e bhº ext., área serv., quintal, 
churrasq., pisc., paisagismo, 04 VG. R$ 1.800.000,00

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

CASAS 

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

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

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

CA0414 - 150 m² - Jd. Portal do Sol
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
sala, 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., cozinha, 
área de serv., espaço gourmet c/ 
churrasqueira, despensa, 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, cozinha, área de 
serv., edícula com 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 ambientes, cozi-
nha, área de serviço, 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., quin-
tal, diversas VG. R$ 3.000,00 + IPTU

SALA

SA0011 - 25 m² - Centro
Excelente localização - Sala comer-
cial ampla c/ bhº social, 01 VG. R$ 
1.200,00+ IPTU

SALÕES

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

CA0406 - 148 m² - Villa das Palmeiras 
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

CA0424 - 125m² - Jd. Morumbi 
02 dorm., sala, bhº social, coz., área de serv., 
quintal, 02 VG. R$ 230.000,00

SOBRADOS

SO0353 - 427 m² - Jd. Paradiso 
04 sts, sendo 01 master c/ SPA, salas 02 amb., 
home teather, lavabo, escrit., coz., churrasq., 
forno à lenha, pisc., ampla dep. de emp., 
cisterna p/ coleta de água, maravilhosa vista do 
campo e pôr-do-Sol, 04 VG. R$ 1.970.000,00

SO0213 - 386 m² - Jd. Santiago 
Part. sup.: 03 dorm., sendo 01 st. c/ hidro., 
sacada e bhº social. Parte inf.: coz., sala 02 
amb., bhº social e área de serv. Parte ext.: 
quintal, churrasq., bhº e 02 dorm. 02 VG. R$ 
600.000,00

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

CH0083 - 2000 m² - Chácara Alvorada 
03 dorm., sala 02 amb., 02 bhºs sociais, coz., 
área de serv., varanda, edícula c/ bhº externo, 
piscina, churrasq., forno de pizza, pomar, horta, 
campo de fut., 05 VG. R$ 550.000,00
 

LOTEAMENTO FECHADO 

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

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

03BMais Expressão



APARTAMENTOS:

R$ 200 MIL – A/U 64m² Jardim Pedro-
so-02 dorm. 01 w/c- 01 vaga de gar.

R$ 210 MIL – ANA ELIZA – 02 dorms, 
sala, coz, wc, a/s
R$ 210 MIL - VILLA DAS PRAÇAS 
– 02 DORM. COZ. SALA, W/C  (coz. 
com armários)
R$ 215.MIL-  RES..AZALÉIA 64m² DE 
A/U 03 DORM. 01 W/C 01 VAGA DE 
GAR. COBERTA.
R$ 220.MIL- Centro-  A/U 117m² 
- 02 dormitórios- sala ampla-copa- 
coz.01w/c. (precisa reforma)  
R$ 275 MIL- GRANN VILLAGE – 03 
DOR. 01 SUITE, 01 VAGA  DE GAR. 
, LAZER COMPLETO.
R$ 285 MIL – Portal das flores- 03 
dorms, sala, coz planej, wc e gar
R$ 350 MIL- ESPÁZIO ILUMINARE- 
COBERTURA-  03 DORMITÓRIOS 
SENDO O1 SUITE C/A/E 02 W/C 
SOCIAL COZ. COM A/E PISO POR-
CELANATO, TETO  REBAIXADO, 
COM SANKAS E ILIMINAÇÃO, 
SALAS DE ESTAR, JANTAR E TV. 
(LINDO!!!)  
R$ 400 MIL _ EDIFÍCIO MAROC- - 03 
DOR. (01 SUITE) A/U 84M² 02 GAR. 
INDEPENDENTES COB.  
R$ 900 MIL- Residencial Atenas- 
172m²de A/U  03  suites, 03 vagas gar., 
lazer completo, sala ampla.
R$ 300mil  - duetto de Maria- 73m² 
03 dorm. 01 suite- 02 vagas de gar. 
lazer completo

LOTES EM CONDOMÍNIO:

R$ 140.MIL-Montreal Residence 
(150m²)
R$ 120MIL-   150M²   REAL PARK
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$ 605 MIL – 670m² - Maison D’Park
R$ 380 MIL – 517.86 M² JARDIM 
PARADISO
R$ 170MIL –  1.326m² - Cond. Monte 
Serrat (em salto)  

TERRENOS:

R$ 78 MIL - 165 m² - Residencial  (em 
Cardeal)M.
R$  83,MIL -   RESIDENCIAL 
LAGUNA(SALTO) 171M² 6X28.50M.
(ACEITA FINANCIAMENTO)
R$  95.MIL -   125m² -  JD. Moradas 
do SOL
R$ 120 MIL-   150m² JARDIM DOS 
COLIBRIS ( Excelente localização) 
R$  140MIL_  126M² -JD. ADRIANA
R$ 170 MIL - 250 m² - Jd. BELA VISTA
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CAL-
IFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz 
(plano todo murado) 

CASAS:

R$ 150 MIL- Jardim Adriana A/T 
125M. com casinha antiga.

R$ 215 MIL. 125M² – 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$ 305MIL_ JD. DO VALLE- 03 dorm,01 
SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, coz. GAR. 
PARA 02 CARROS PORTÃO ELETRO-
NICO.CHURRASQUEIRA  
R$ 260 MIL_ PARQUE DAS NAÇÕES 
02 DORM. 01 W/C SOCIAL GAR. P/ 
02 CARROS. 
R$ 290.MIL_ JARDIM BELO HORI-
ZONTE-03 DORM. 01 SUITE, ÀREA 
DE LUZ, GARAGEM P/ 02 CARROS. 
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$ 380 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$ 350MIL  - JARDIM BOM PRINCÍPIO-  
A/T 162.50M²= 6.5m x25m.  A/C132 
M²- 03 dormi.(sendo o1 suite) W/C 
social, garagem para até 03 carros.
(aceita terrenos).
 R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 
dorm. (O1 suite) w/c social /chur-
rasqueira.Gar. p/ 02 carros. D

R$  360 MIL – JARDIM ADRIANA- SOB-
RADO- 04 DORM. 02 SALAS- 02W/C- + 
SALÃO COMECIAL ÁREA TOTAL 
CONSTRUÍDA 220M² ACEITA TROCA 
POR CASA TÉRREA DE MENOR VAL-
OR DE DOIS DORM.(JD. DO VALLE/ 
JD. ADRIANA/BOM PRINCÍPIO.
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$420 MIL JD. BOM PRINCÍPIO- A/T 
241m²  3 dorm. (1 suite com closet), w/c 
social, , coz., c/ armários  e w/c todos c/ 
armários) jd. Sala 02 amb. com jardim de 
inverno,lavabo, espaço gourmet,com pia 
e churr. gar. para 02 autos cob.  02 desc
. R$ 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$ 440.000,00- JD. REGINA- A/T 250M²-
A/C 120m ²- 3D. SENDO01 STE W/C SO-
CIAL, CHURR., DESPENSA, ALARME, 
CERCA ELÉTRICA, INTERFONE 
ACEITA  IMÓVEL DE MENOR VALOR, 
QUINTAL COM  ESPAÇO P/ CONST. 
DE PISCINA E JARDIM  
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 ARO-
MAS- A/T 220M² A/C 180M² 03 
DORM. (01 SUITE) W/C SOCIAL 
LAVABO (LAZER COMPLETO)
R$ 590 MIL - Vista Verde – 191 m² 
de área construída, tubulação para 
ar cond. Aquecedor solar   03 dorms, 
suítes com sacasa, sendo 01 com 
closet,espaço p/ escritório, lavabo  
sala 02 amb, coz, wc, a/s, portaria 
24 hs, gar p/ 04, espaço gourmet 
co, pia e churrasq,lav. Despensa, 
ampla área de luz- no condomínio 
tem playground- s~lão de festa e 
churrasqueira.  
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 
dorms com suítes, sala, coz, lavabo. 
W/C SOCIAL, churrasqueira, gar.
Excelente acabamento.c/ A/E 
R$ 700 MIL _ JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE, LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DUPLO, 
MEZANINO, COZ. PLANEJADA, 
LAVANDERIA PLANEJADA,ESPAÇO 
GOURMET COM CHURRASQ. E 
PIA,AQUECIMENTO SOLAR .  
R$ 880 MIL _ Beira da Mata- A/T 
422,9² A/C 281 - 03 suites(01 mas-
ter)sala c/ pé dir. duplo e mesanino, 
piscina em alvenaria, 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

Locação 

SALTO – Em breve inauguraremos filial. 
R$ 850,00 Nair Maria 2 dorm. Sala, coz, 
wc e gar p/ 3 autos
R$ 1100,00 Jd. Independência – 2 dorm. 
Sala coz, wc e gar.

OPORTUNIDADE

Casa prox. A Rodoviária 2 dorm., sala, 
coz wc e gar. R$ 1100,00

Casas

R$ 550,00 – Jd. Regina – 1 dorm e Wc.
R$ 600,00 – Vila Brizola – 1 dorm, coz e 
gar. p/ moto
R$ 650,00 - Mor. do Sol – 1 dorm, coz e wc.
R$ 750,00 - Morada do Sol – 1 dorm. 
Sala, coz e wc.
R$ 900,00 – Morada do Sol – 1 dorm. Sala, 
coz, wc e gar p/ moto
R$ 950,00 – Jd. Eldorado – 2 dorm. Sala, 
coz, wc e gar.
R$ 1.000,00 – Morada do Sol – 2 dorm. 
Sala, coz e wc.
R$ 1.000,00 – Tancredo Neves – 2 dorm, 
sala, coz, wc e gar.
R$ 1.050,00 – Remulo Zoppi – 2 dorm. 
Sala, coz, wc e gar.
R$ 1.100,00 – Pq. Das Nações  – 2 dorm. 
Sala, coz e wc e gar.
R$ 1.100,00 – Morada do Sol – 2 dorm. 
Sala, coz e wc e gar.
R$ 1.100,00 – Jd. Hubert – 1 dorm. Sala, 
coz, wc e gar. 1ª locação
R$ 1.200,00 – Vila todos os Santos – 2 
Dorm. Sala, coz, wc, quintal e gar.

R$ 1.200,00 – Portal do Sol – 2 Dorm. Sala, 
coz, wc, portão Eletron.  e gar.
R$ 1.250,00 – Jd. Colonial – 2 dorm. Sala, 
Coz, wc e gar.
R$ 1.250,00 – Vila Rubens – 2 dorm. Sala, 
coz, wc, quintal e gar
R$ 1.300,00 – Jd. Paulista – 2 dorm. Sala, 
coz, wc e gar.
R$ 1.300,00 – Jd. Alice – 2 dorm, 1st, sala, 
coz, wc e gar p/2 autos
R$ 1.400,00 – Vila Suiça – 2 Dorm c/ Ae, 
1 St, sala, coz, wc e gar
R$ 1.400,00 – Jd. Paulista – 3 dorm, 1St, 
sala, coz, wc e gar.
R$ 1.500,00 – Belo Horizonte – 3 dorm. 
Sala, coz, wc, quintal e gar (sobrado)
R$ 1.500,00 – Pq. Das nações  – 2 dorm. 
Sala, coz, wc, quintal e gar
R$ 1.500,00 – Jd. Pau Preto – 3 dorm. 
Sala, coz, wc, quintal e gar 
R$ 1.600,00 – Cidade nova – 2 dorm, 
sala 2 amb, coz, Churrasq. Varanda. Port. 
Eletr. e gar.
R$ 1.600,00 – Portal do Sol – 3 dorm. 1St, 
sala, coz, wc e gar. 1ª Locação
R$ 1.700,00 – Morada do Sol – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, wc, quintal e gar (terreno 
inteiro)
R$ 1.850,00 – Monte Verde - 3 dorm, 
1St c/ hidro, Sala 2 amb. coz, wc, quintal, 
churrasq.  e gar
R$ 2.000,00 – Jd. Regina - 3 dorm, 1St c/, 
Sala 2 amb. coz, wc, quintal, churrasq.  e 
gar + edícula c/ Wc.
R$ 1.850,00 – Monte Verde - 3 dorm, 
1St c/ hidro, Sala 2 amb. coz, wc, quintal, 
churrasq.  e gar
R$ 1.900,00 – Jd. Bom principio  - 3 
dorm, Sala, copa, coz, wc e gar + 1 dorm 
nos fundos.

Possuimos inúmeros imóveis residenciais 
e diversos condomínios, e em outros 
bairros.
Nos consulte – PLANTÃO DE LOCAÇÃO 
019 98373-1000

Apartamentos

R$ 800,00 – Jardim Morumbi – 2 dorm, 
sala, coz, wc, garagem
R$ 1.000,00 – Jardim América – 2 dorm, 
sala, coz, área de serviço, wc, garagem
R$ 1.000,00 – Jardim São Paulo – 2 dorm, 
sala, coz, wc com box, garagem/eletrônica
R$ 1.100,00 – Paulista – 2 dorm, sala, coz, 
área livre/serviço, wc, garagem
R$ 1.150,00 – Centro - 2 dorm, sala, coz, 
área de serviço, garagem
R$ 1.300,00 – Jardim Santiago – 3 dorm, 
1 St, sala, coz/plane, churrasqueira, wc, 
garagem
R$ 1.300,00 – Cidade Nova – 3 dorm/ar-
mário imbut, 1 St, sala, coz, 2 wc, garagem
R$ 1.400,00 – Pq São Lourenço – 3 dorm, 
sala 2 ambi, coz, 2 wc, garagem
R$ 1.500,00 – Jd São Paulo – 3 dorm, 1 St, 
sala, coz, 3 wc, garagem 2 auto
R$ 1.600,00 – Jd Aquarius – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, área livre/ serviço, garagem 
coberta
R$ 1.700,00 – CECAP – 3 dorm, 1 St, sala, 
coz, área livre/serviço, wc, garagem 2 auto
R$ 1.800,00 – Cidade Nova – 3 dorm, 1 St, 
sala, coz, área livre/serviço, wc, garagem
R$ 1.900,00 – Cidade Nova – 2 dorm, 1 
St, Sala, coz, área serviço, wc, garagem 
2 auto
R$ 2.000,00 – Jd América – 3 dorm, 1 
St, sala 2 amb, área livre/serviço, wc, 
garagem 2 auto

R$ 2.000,00 – Cidade Nova – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, despensa, 3 wc, área 
serviço, garagem
R$ 2.200,00 – Brigadeiro Faria Lima – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, 2 wc, área serviço, 
garagem 2 aut
R$ 2.200,00 – Vila Nossa Senhora Ap 
– 4 dorm A.Embut, 2 St, sala, coz, wc, 
garagem 3 auto
R$ 2.300,00- Cidade Nova II – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, wc, área serviço, garagem 
2 auto
R$ 2.500,00 – Jd Pau Preto – 2 dorm, 1 
St, sala, coz, 2 wc, área serviço, garagem 
2 auto
R$ 2.500,00 – Andaluz, 3 dorm, 1 St, sala, 
coz, wc, área serviço, garagem
R$ 2.800,00 – Vila Brizola – 3 dorm, 1 
St, coz, sala 2 amb, 2 wc, área serviço, 
garagem
R$ 2.800,00 – Centro – 3 dorm, 1 St, coz, 
sala 2 amb, 4 wc, área serviço, garagem 
2 auto
R$ 3.000,00 – CECAP – 3 dorm, 1 St, 
coz, sala 3 amb, área serviço, 2 wc, 
garagem 2 auto

 
SALÃO

 
R$ 600,00 – JD Pedroso – área total 38 M²
R$ 640,00 – Centro – área total 25 M² 
R$ 650,00 – Morada do Sol -  área total 
45 M²
R$ 750,00 – JD Regina – área total 48 M² 
R$ 800,00 – JD Regina – área total 60 M²
R$ 800,00 – Itamaraca – área total 45 M²
R$ 800,00 – JD Paulista – área total 42 M²
R$ 900,00 – Sta Cruz 
R$ 900,0 – Sta Cruz – área total  40 m²
R$ 900,00 P. das Nações – área total 30 M² 

R$ 1.000,00 – São Francisco – área 
total 40 M²
R$ 1.000,00 – Jd Paulista – área total 
52 M²
R$ 1.000,00 – Esplanada – 
R$ 1.000,00 - Cidade Nova – 
R$ 1.000,00 – Jd Adriana – área total 30 M²
R$ 1.100,00 – JD Paulista – área total 
70 M²
R$ 1.100,00 – Centro – área total 40 M²
R$ 1.200,00 – VL Costa e Silva – área 
total 65 M²
R$ 1.300,00 – JD Paulista II – área total 
45 M²
R$ 1.300,00 – CECAP – área total 98 M²
R$ 1.400,00 – JD Renata – área total  
70 M²
R$ 1.500,00 – MDS – área total 70 M²
R$ 1.500,00 – Cecap – área total 14 x 7,5 
R$ 1.500,00 – Cidade Nova – área total 
40 M²
R$ 1.600,00 – Sta Cruz – área total 60 M²
R$ 1.700,00 – Cidade Nova – área 
total  70 M²
R$ 1.700,00 – JD Regina – área total 
120 M²
R$ 1.800,00 – JD Maria Helena – área 
total 106 M²
R$ 2.000,00 – MDS – área total  100 M²
R$ 2.000,00 – Distrito - área total  180 M²
R$ 2.100,00 – MDS – área total 80 M²
R$ 2.200,00 – JD Adriana – área total 
80 M²
R$ 2.500,00 – Cidade Nova – área total 
80 M²
R$ 3.000,00 – JD Adriana – área total 
130 M²
R$ 3.000,00 – CECAP – área total 450 M²
R$ 3.000,00 – São Francisco – área 
total 110 M²

APARTAMENTOS LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS
CASA EM CONDOMÍNIO

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

SALTO

OPORTUNIDADE

CASAS

R$ 3.500,00 – JD America – área 
total 90 M²
R$ 3.500,00 – Belo Horizonte – área 
total 240 M² 
R$ 3.800,00 – JD América – área 
total 185 M²

Condomínio Fechado

R$ 2.000,00 – Villa Cocais – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, área serviço, wc, piscina, 
garagem 2 auto
R$ 2.500,00 – Portal das Acacias – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, 3 wc, garagem 
2 auto
R$ 2.600,00 – Casa Bella – 3 dorm, 1 
St, sala 2 amb, coz, área serviço, 2 wc, 
garagem 2 auto
R$ 2.800,00 – Villagio Di Itaici – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, área serviço, 2 wc, 
garagem 2 auto
R$ 3.000,00 – BelleVille Itaici – 3 dorm, 
sala, coz, área serviço, wc, garagem 
2 auto
R$ 3.100,00 – Jardim dos Aromas – 3 
dorm, 1 St, sala 2 amb, coz, 3 wc, área 
serviço, garagem
R$ 3.300,00 – Jardim dos Aromas – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, área serviço, 2 wc, 
garagem 4 auto
R$ 3.500,00 – ParQ. Guarantãs – 3 
dorm,1St,sala2 amb, coz, wc, gar. 2 auto
R$ 4.000,00 – Jd Amistalden Res-
idense – 3 dorm, 2 St, sala, coz, 3 wc, 
garagem 3 auto
R$ 4.200,00 – Jd dos Aromas – 3 dorm, 
1 St, sala 2 amb, coz, 
R$ 4.300,00 – Alto de Itaici – 3 dorm, 
3 St, sala, coz, área de serviço, 4 wc, 
garagem 2 auto

SALÕES

COMDOMÍNIO FECHADOAPARTAMENTOS

CHACÁRAS:

R$350MIL-1000M²-PRÓX. AO SÍ-
TIO OLHOS D’AGUA-03 DORM.01 
W/C PISCINA PAISAGISMO, 
FRÚTÍFERAS, VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CAR-
RO.
R$ 370 MIL – Chacara Alvorada – 02 
Dorm, sala, coz, w/c, toda avarandada.
R$ 480 MIL – Chacara Alvorada – 04 
Dorm, 2 suites, 02 vagas, sala , coz, 
05 w/c, área de churr, piscina, pomar 
e poço
R$ 700 MIL – Mosteiro de Itaici – 03 
Dorm, 01 suite, sala 02 amb, coz amer, 
pisc, churr, gar 06 autos, campo de fut, 
cas de hosp
R$ 1.500.MIL_ Cond. Monte 
Bello(salto) A/T 2.000m² A/C 
600m². 03 suites, sendo o1 c/ 
closet e hidro+ 02 dormitórios to-
dos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. 
com armários, piscina, churrasqueira, 
canil. Paisagismo,pomar.Aceito camin-
honete, 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 AS-
FALTO - POÇO ARTESIANO- 
REPRESA- CASA- 300 PÉS DE 
FRUTÍFERAS(TROCA POR CASAS 
DE MENOR VALOR PARA RENDA ( 
EM INDAIATUBA)

SÍTIOS

CHÁCARA

Mais Expressão



Mais Expressão 05B

CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO PADRÃO 
- LINDA CASA, ACABAMENTO EM PORCELANATO E 
MÁRMORE NAS ESCADAS, AQUECIMENTO SOLAR, 3 

SUITES(SENDO 1 MASTER), SALA C/ PÉ DIREITO DUPLO, 
ESCRITÓRIO, PISCINA DE ALVENARIA, CHURRASQ, VES-

TIÁRIO, PAISAGISMO..R$ 1.850.000,00

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS
 
SL00067 - Centro - AC 40m² com 1 banheiro R$1.200,00 
+ IPTU
SL00049 – Sala Comercial – Piso superior – Cidade Nova 
– AU: 50m² R$ 1.000,00 + Iptu
SL00066 – Sala Comercial – Jd. Eldorado - AU: 70m² - ex-
celente 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$ 1.900,00 + Iptu

CASA

CA00789 – Centro – ótima localização - 2 dorm, sala, coz, wc 
social, lavabo, lavand, não possui garagem .R$ 900,00 + Iptu
CA00460 – Moradas de Itaici(Cond. Fechado) – área de 
lazer e portaria 24hs - 2dorm, sala 2 amb, wc, coz c/ armários, 
lavand, garage R$ 1.300,00 + Cond. + Iptu
CA00231 – Cidade Nova – ótima localização - 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, garagem R$ 
1.700,00 + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, 
lavand, garagem, área de lazer completa, segurança 24 hs 
R$ 2.200,00 + Cond. + 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/ armários, wc social c/ 
box e gabinete, churrasq, lavand, aquec. solar, garagem R$ 
2.400,00 + Cond. + Iptu
CA00846 – Res. Caribe – Cond. Fechado – todos os cômo-
dos c/ armários -3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, churrasq c/ 
pia e gabinete, garagem R$ 2.400,00 + Cond + Iptu

APARTAMENTO

AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc 
social, lavand, garagem, portaria 24hs R$ 1.000,00 + Cond
AP00366 – Jd. Santiago – Fonte de Trevi - Área de Lazer 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
garagem .R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00361 – Ed. Vilagio D`Amore - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
box e gabinete), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc social c/ box 
e gabinete), lavand, garagem, área de lazer completa .R$ 
1.250,00 + Cond. + Iptu
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localiza-
ção – VARANDA GOURMET - 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.400,00 
+ Cond. + Iptu
AP00349 – Portal das Flores – área de lazder completa – 
3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, garagem R$ 1.400,00 + 
Cond. + Iptu
AP00077 – Cidade Nova – Apto Amplo – 3dorm(sendo 1 
suite c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, wc social c/ box e 
gabinete, lavand, garagem 2 carros R$ 1.550,00 + Cond + Iptu

AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localiza-
ção – 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

TR00476 – Jd. Veneza – AT: 150m² R$ 90.000,00
TR00467 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - R$ 160.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima locali-
zação) R$ 180.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² .R$ 
270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00

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 Financia-
mento) .R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 
3dorm(sendo 1 suite c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz 
americana, despensa, lavand, churrasq, forno de pizza, wc 
externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 
3dorm(sendo 1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc social, 
sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, lavand, espaço 
gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, garagem(aceita 
financiamento) R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acaba-
mento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet 
e roupeiro c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, lavabo, escri-
tório planejado, churrasqueira, wc externo, dorm de empregada, 
aquecimento solar, cisterna para reuso de água, escadas em 
mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão 
- 3suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, 
sala de estar c/ pé direito duplo, sala de home Theater, chur-
rasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, 
aquecimento solar, paisagismo, acabamento em porcelanato e 
mármore .R$ 1.850.000,00

CASAS 

CA00873 – Jd. Morumbi - Casa Nova - Excelente Acabamento 
- 2dorm, sala, cozinha, wc social, lavand, garagem R$ 225.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 
2 c/ armários), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 
carros .R$ 365.000,00
CA00402 – Jd. Moacyr Arruda – Prox. a Av. Conceição - 
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
OPORTUNIDADE - CA00558 – Jd. Belo Horizonte – AT: 150m² 
- AC: 98m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, lavand, 
garagem 2 carros R$ 290.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, wc 
de empregada, edícula c/ sala, coz, 1 suite, churrasq c/ forno de 
pizza, pia, canil, garagem vários carros R$ 485.000,00
CA00952 – Jd. Sevilha – AT: 250m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 
2 amb, wc social, coz c/ armários, lavand, churrasq, wc e dorm 
de empregada, garagem coberta 2 carros, port. Eletrônico, cerca 
elétrica .R$ 520.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha 
americana, escritório, lavand, quarto de despejo, churrasqueira 
e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, 
lavabo, cozinha, área de luz, lav., churrasqueira c/ wc externo, 
gar., aquecedor solar, portão eletrônico R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao Centro) – 
2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem(aceita carro como parte 
de pagto) R$ 195.000,00
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand, garagem, portaria 24hs R$ 220.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, 
portaria 24 hs, área de lazer R$ 245.000,00
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
AP00389 – Jd. Santa Rita – Lindo apto - AU: 101m² - acaba-
mento em porcelanato - 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc 
social c/ box e gabinete, sala 2 amb, cozinha planejada, lavand 
c/ armários, 2 vagas independentes de garagem, salão de festas 
R$ 450.000,00 

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



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!!!

OPORTUNIDADE ALUGA 

Apartamento em cond fechado em itaici com 03 dorm, próximo da saída da cidade,com 
total segurança portaria 24hrs, lazer com playground,quadra esportiva, quiosque,salão 

de festa. conforto para você e sua família. R$1000,00 + cond R$165,00 + iptu
 

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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, LAVAN-
DERIA, QUINTAL E 01 VAGA COBERTA. R$ 1.200,00 + IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

V. FURLAN – CA02520 - TÉRREA: 03 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, WC, 
QUINTAL E VAGA PARA 02 AUTOS. R$ 1.200,00 + IPTU

JD. ADRIANA – CA02531 - Casa térrea: 03 dorm. (01 suite), sala, cozinha, WC. A.s., 
lavanderia, portão eletrônico e vaga coberta p/ 02 autos. AT: 130M²

ALPES SUÍÇO – CA02519 - SOBRADO: 04 DORM. (01 SUITE C/ CLOSET) TODOS COM 
VARANDA, SALA (02 AMB.), COZINHA PLANEJADA, DESPENSA, 02 WC, PISCINA 
E VAGA COBERTA PARA 03 AUTOS. PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 3.500,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

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,LAVANDERIA E AMPLO QUINTAL 
CASA 2 , 01 DORM,WC,COZINHA E LAVANDERIA. R$ 280.000,00 

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

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

CIDADE JARDIM – CA02488 - 02 DORM., SALA, COZINHA PLANEJADA (02 AMB.), 
WC, LAVANDERIA, ÁREA DE LUZ, QUINTAL NOS FUNDOS, 02 VAGAS DE GARAGEM 
(01 COBERTO) E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 150m² / AC: 75m². R$ 290.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02516 - 01 DORM., SALA, COZINHA, WV, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA E VAGA PARA 01 AUTO COBERTO. AT: 125m² / AC: 87m². R$ 250.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02527 - CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 
SUITE), SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL C/ CHURRASQUEIRA, 01 
VAGA COBERTA, ACABAMENTO EM PORCELANATO. R$ 420.000,00

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 PLANE-
JADA, 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

J D  S E V I L H A  C A 0 2 4 5 3  -  S A L A  0 3  A M B , 0 3  D O R M  ( 0 1  S U Í T E 
MASTER),LAVANDERIA,COZINHA,WC E GARAGEM AT 260 / AC 280.R$640.000,00

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DORM., SALA, COZ., 02 WC, LAVAN-
DERIA, 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 :
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 - COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA, 
IPVA. NEGOCIA. (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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 

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

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

SALAS COMERCIAIS, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

RUA VOL JOÃO DOS SANTOS
LOCAÇÕES POR HORA, DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL.
PARA AULAS PARTICULARES, TREINAMENTOS, NEGOCIAÇÕES, ENTREVIS-
TAS, PALESTRAS E REUNIÕES. R$ 15,00 POR HORA 
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08B Mais Expressão

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!!!

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

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

OPORTUNIDADE ALUGA 

Apartamento em cond fechado em itaici com 03 dorm, 
próximo da saída da cidade,com total segurança portaria 24hrs, 

lazer com playground,quadra esportiva, quiosque,salão 
de festa. conforto para você e sua família

R$1000,00 + cond R$165,00 + iptu
 
CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM, COZINHA, WC, LAVAN-
DERIA 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 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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, LA-
VANDERIA 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,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, LAVAN-
DERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.600,00 + COND.

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

APARTAMENTOPARA 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,LAVANDER
IA,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, 
VARANDA,COZINHA,02 VAGAS
102m²
430MIL

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

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, CO-
ZINHA, WC, ÁREA SERVIÇO, TERRAÇO GOURMET E 02 VAGAS 
PARA AUTO. R$ 488.000,00

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

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

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 
COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA. IPVA.

NEGOCIA (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189 - OTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO DA 
CIDADE C/ 02 WC, LAVANDERIA, DEPÓSITO E ESCRITORIO.

RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 428 - SALÃO AMARELO 

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



09BMais Expressão

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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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$190.000,00  
Apartamento - (oportunidade) 2 dormitório, sala em L, cozi-
nha, lavanderia e uma vaga coberta – 162m²- R$ 196.000,00 
- CECAP - em frente a Loja Bandeira 

CASAS 

BAI. SÃO JOSE - SALTO / sp,terr. com 150m²,construção 
129m² 02 dorm.,coz. 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 automá-
tico, 100% documentação okay, aceita financiamento 
bancário- R$ 200.000.00
Casa Jd. Morada do Sol - 2 Dorm., sala, cozi-
nha, WC, edícula nos fundos e área de churras-
queira 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, cozi-
nha – garagem para 2 carros – R$ 290.000.00  
C a s a  M o r a d a  d o  S o l ,  p r ó x i m o  a o  C e n -
ter Jeans – 2 quartos, sala, cozinha, garagem 
- R$ 240.000.00 - aceita terreno no negócio 
Casa Costa e Silva - 4 cômodos – R$ 180.000,00 
-  acei ta  ter reno como par te 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.

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.204 –JD. DOS COLIBRIS – R$195 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st 
com banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia 
coberta, garagem para 2 carros.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$600 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varan-
da, churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem 
para 2 carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.333 – VL.VERDE – R$360 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros.
COD.340  –  JD.PAULISTANO –  R$280 MIL  – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, garagem 
para 2 carros.
COD.351 – VL. M. HELENA – R$350 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, hall de entrada, coz, wc social, 
lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
COD.353 – JD.VALENÇA – R$330 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão ele-
trônico, garagem para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL 
– 3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, coz.
planejada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, chur-
rasqueira, garagem para 2 carros.
COD.419 – COND.BEIRA DA MATA – R$870 MIL – 4sts, 
sala de estar e jantar , copa, coz, wc social, lavanderia, 
dispensa, piscina, varanda, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS 
– Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$250 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro.
AP.517 – CIDADE NOVA – R$290 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1vaga na garagem.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem

Apartamentos  com 2 e 3 Dorms no Pátio Anda Luz
Temos apartamentos no Portal das Flores

TERRENOS

T E . 0 5  –  F R A N C I S C O  D E  P A U L A  L E I T E  – 
R$2.500.000,00 – terreno com 2126m²  COMERCIAL              
           
TE.18 – JD. VENEZA – R$96 MIL – Terreno com 150m².
TE.29 – COND. TERRA NOBRE – R$215 MIL – Terreno 
com 336m².
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – 
terreno com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .

CHACARAS
      
COD.715 – VIDEIRAS – R$1.000.000,00 – 4dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz 2 wc, lavabo, AS, dispensa, 
edícula, churrasqueira, piscina, quintal, casa de caseiro 
de 100m².
COD.738 – COLINAS I – R$650 MIL – 3dorms(2st), , coz, 
sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem 
para 6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala 
de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito 
de bagunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor 
solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasquei-
ra, piscina, campo, poço artesiano, casa de maquinas, 
garagem.

COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

VL. 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, AS, sacada grande, cerca elétrica, 
piscina 7x3, 5, garagem. 
VL.FURLAN – R$2 MIL -  3dorms(1st), sala, copa, coz, 
lavabo, wc social, escritório, lavanderia, edicula com wc, 
garagem.SOBRADO
JD.MORADA DO SOL – R$1.600,00 – 4dorms, sala, 
coz, 2wc, lavanderia, garagem.SOBRADO
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dormitórios (1st), sala, 
cozinha, wc, garagem para 2 carros.(perto do POLO/
WALMART)
JD.PAULISTA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz com 
a/e, wc, sem garagem.
PQ.DAS NAÇÕES – R$950,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
entrada para carro.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorms, sala, coz, 
2 wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc.
PQ.DAS NAÇÕES – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, en-
trada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$480,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - COBER-
TURA
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.500,00 – 
2dorms (1st), sala 2  ambientes, coz, wc social, 2 vagas 
de garagem.NOVO

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - COBER-
TURA
CIDADE NOVA – R$1.700,00 – 3dorms(1st) com a/e, 
sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de garagem.
VL N.S. CANDELARIA – R$2.000,00 – 3dorms(1 st 
com closet e hidro)wc social, lavabo, coz planejada, 2 
vagas de garagem.

CHACARAS

TERRAS DE ITAICI  - R$5 MIL – SUPERIOR :4sts(sendo 
1 com closet/master) varanda
INFERIOR:1 st, 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(1st), 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, mezanino.

JD.FLORIDA – R$1.100,00 – 80m², wc, lavanderia.
JD. DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 1 
wc. 
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
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, estacio-
namento para 3 carros.
CECAP – R$3.000,00 – salão com 112metros qua-
drados, tendo 2wc(1 wc para deficiente), deposito, 
estacionamento.
VL. 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

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.
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 su-
íte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, portão 
automático, ar condicionado, garagem para 2 carros 
- R$390.000,00
Temos casa para financiamento. 
Casa - 3 cômodos - R$135.000,00 

LOCAÇÃO

Casa Jd. Morada do Sol - 4 cômodos na frente mais 2 
cômodos no fundo - ótima localidade - R$1100,00
Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de 
área coberta - R$2.500,00
Chácara para locação - Com piscina, campo de futebol, 
churrasqueira e salão de festas - R$450,00 

CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro Micai, 1.000 m² 
R$ 60.000,00 – já 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.
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

ÓTIMA OPORTUNIDADE

ESTAMOS CADASTRANDO INTERESSA-
DOS EM COMPRAR APTOS COM: 3 DOMS, 
SENDO 1 SUITE, 2 VAGAS DE GARAGEM, 

COM AREA DE LAZER COMPLETA.
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NA CIDADE. 

TERRENOS

TE00068 - TERRENO - Venda - JD. VENEZA 
R$ 92.000,00 - 150,00 m² total
TE00067 - TERRENO - R$ 220.000,00 -  PAR-
QUE DAS BANDEIRAS - 1.000,00 m² total
TE00122 - TERRENO - R$ 413.000,00 - JARDIM 
RESIDENCIAL VILA SUIÇA - 400,00 m² total
TE00098 - TERRENO - R$ 340.000,00 - VL. 
SUIÇA - 400,00 m² total
TE00123 - TERRENO - R$ 235.000,00 - Pq. das 
Bandeiras - 1.000,00 m² total

APARTAMENTOS

AP00098 - APARTAMENTO - R$ 240.000,00 - 
ITAICI - COND. AZALEIA - 3 dorms | 1 vaga | 
1 sala | 64,00 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
AP00082APARTAMENTO R$ 280.000,00 POR-
TAL DAS FLORES 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 
75,97 m² útil
AP00099 - APARTAMENTO - R$ 240.000,00 
-  ITAICI - COND. AZALEIA - 3 dorms | 1 vaga 
| 1 sala | 64,00 m² útil
APARTAMENTO PÁT IO  ANDALUZ  R$ 
400.000,00 - ACEITA TERRENO OU CARRO
3 DORMS 1 SUÍTE 2 VAGAS COBER.

APARTAMENTOS DE 70M² 
COM 3DORM 1 SUÍTE E  
2 VAGAS DE GARAGEM, 
NO NONO ANDAR, SOL 
DA MANHÃ, PLANEJADO 
NA COZINHA, SUITE E 
BANHEIRO SOCIAL. R$ 
287.000,00

E TAMBÉM 63M² COM 
3DORM 1SUÍTE E 1 VAGA 
DE GARAGEM- ÁREA DE 
LAZER COMPLETA ; PIS-
CINA, SAUNA, SALA DE 
GINASTICA , QUADRA PO-
LIESPORTIVA.  VALORES 
ABAIXO DO MERCADO; R$ 
260.000,00

CHACARA

CH00013 - CHACARA - R$ 1.300.000,00 - TERRAS 
DE ITAICI - 4 dorms | 4 vagas | 4 salas | 2 banheiros 
| 505,00 m² const. | 2.050,00 m² útil

CASAS

CA00104 CASA R$ 400.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 118,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00103 CASA R$ 435.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 138,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00100 CASA R$ 220.000,00
VL.BRIZOLA 1D | 1 sala 60,00 m² const. | 125,00 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
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
CA00153 - CASA - R$ 665.000,00 - PORTAL DOS 
IPES - 4 dorms | 3 suítes | 2 vagas | 2 salas | 241,00 
m² const. | 300,00 m² útil
CA00152 - CASA - R$ 1.170.000,00 - PORTAL DOS 
IPÊS - 4 dorms | 2 vagas | 2 salas | 268,00 m² const. 
| 300,00 m² terreno
CA00150 - CASA  R$ 450.000,00 - CIDADE NOVA 
II 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 104,00 m² const. 
| 150,00 m² útil
CA00149 - CASA R$ 460.000,00 - JD. REGINA 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala  | 145,00 m² const. 
| 250,00 m² útil

CA00151 - CASA R$ 440.000,00 - JD. REGINA 
- 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 120,00 m² const. 
| 250,00 m² útil

SALA

SA00005 - SALA - R$ 275.000,00 - CENTRO 
- 40,00 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
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
AP00085 APARTAMENTO R$ 1.700,00
COND. GRANDVILLE 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala | 1 banheiro 70,00 m² útil

CA00146 - CASA - Locação  - JARDIM 
ESPLANADA  - R$ 5.000,00  - 360,00 m² 
útil | 361,90 m² const. - Piso Inferior: sala 

de visita, sala de jantar, lavabo, escritó-
rio, jardim de inverno, cozinha planejada, 
lavanderia coberta, quartinho com armá-
rios e banheiro social; Piso superior: Sala 
de TV, 4 dormitorios planejados, sendo 3 

com suíte e 1 possui closet; Parte externa: 
Churrasqueira, piscina com cascata, cho-

peira, pequeno jardim na frente! 
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TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, piscina, 
Campo de futebol e Casa de Hospede  .AT/3 .000m²  .AC/ 600m²  
.R$ 850 .000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 amb, cozinha, 
lavanderia, piscina e churrasqueira  .AT 1 .000m²  .AC/ 250m²  .R$ 
700 .000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz . planejada, lavanderia, despensa, pis-
cina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de tênis, 
campo de Futebol, baias e poço artesiano.AT.10 .000m²  .AC/ 
700m²  .R$ 1 .500 .000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
escritório, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, 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 churrasq..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, coz. americana c/móveis, lavan., churrasq.,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 amb., escritório, lavábo, sala intima(piso superior), 
cozinha americana c/móveis, despensa, área de serviço, piscina 
em alvenaria  .AT/495m²  .AC/440m²  .R$ 1 .970 .000,00 .

CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e lavanderia  
.AT/ 150m²  .AC/ 100m²  .R$ 260 .000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 
ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha planejada, 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 ., coz. americ., 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 DORMS(01 
ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRASQUEIRA NA 
VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA AQUEC  . CHUR-
RASQUEIRA  .R$ 450 .000,00 .
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privilegiada, 
708m², 550m² e 420m² .R$ 1.100,00 
TE2379 – Chácaras Alvorada –1 .000m² .R$ 200 .000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1 .000 m²  .R$ 220 .000,00 c/asfalto pago .
TE2367 – Alto de Itaici  .415m²  .R$ 230 .000,00
TE0043 – Terras de Itaici – 2 lote juntos – 1.000m² cada.R$ 230 
.000,00(cada) .
TE0053 – Colibri 150m²  .R$ 105 .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 .

CASA LOCAÇÃO

CA0008 – Moradas de Itaici – 03 dorms(01 st) com AE, sala, 
cozinha, lavanderia e garagem coberta 02 autos  .R$ 1 .700,00 
(incluso condomínio e IPTU) . 

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ lareira, 
cozinha americana com AE, banheiro, lav., piscina  .R$ 3 .300,00 .
CH0063 – Terras de Itaici- 03 dorms(01 st), sala 02 ambientes, 
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 
Apto0031 – Azaléia – 02 dorms, sala cozinha e lavanderia   .Mo-
biliado  .R$ 1 .000,00
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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 pequenas manutenções, 
jardinagem e limpeza. Disponibi-
lidade para trabalhar aos finais 
de semana.
Almoxarife/Operador de Empi-
lhadeira: Curso de Empilhadei-
rista (com certificado). Desejável 
ensino superior ou técnico em Lo-
gística. Experiência em inventário, 
almoxarifado de materiais diretos 
e indiretos, expedição e afins.
Analista Contábil Sênior: Curso 
superior em Ciências Contábeis 
ou afins. Amplo conhecimento em 
DIPJ. Inglês avançado. Experiên-
cia na área contábil.
Analista de Custos: Curso su-
perior em Administração ou afins. 
Amplo conhecimento na função. 
Inglês avançado. Vivência em 
indústria.
Assistente Comercial: Ensino 
médio completo. Experiência no 
setor imobiliário. CNH categoria 
B. Conhecimento em informática.
Assistente Comercial: Ensino 
superior completo (ou cursando) 
em Marketing, Administração ou 
afins. Experiência na função.
Assistente de Recebimento: En-
sino superior completo em Admi-
nistração 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): Experiência em limpeza. 
Disponibilidade para trabalhar no 
2º Turno. 
Auxiliar de Limpeza (Fem/
Masc): Experiência em limpeza. 
Horário comercial.
Auxiliar Financeiro: Desejável 
ensino superior (cursando) em 
Administração ou afins. Experiên-
cia em contas a pagar e receber, 
cobrança, fluxo de caixa e demais 
rotinas. Disponibilidade para horas 
extras. 
Balconista: Ensino médio com-
pleto. Disponibilidade para tra-
balhar no 2º Turno e finais de 
semana. Desejável experiência 
em atendimento (haverá treina-
mento).
Estagiário em Engenharia: 
Ensino superior (cursando 3º ou 
4º ano) Engenharia de Produ-
ção, Mecânica ouo Mecatrônica. 
Inglês avançado/fluente (impres-
cindível). Desejável noções em 
Logística.
Garçom/Garçonete: Ensino 
fundamental completo. Disponi-

bilidade para trabalhar no 2º turno 
e finais de semana. A empresa 
oferece fretado.
Gestor de Depto. Pessoal: En-
sino superior completo em Admi-
nistração ou afins. Amplo conhe-
cimento em Depto. Pessoal e Le-
gislação Trabalhista. Experiência 
em liderança. Disponibilidade para 
horas extras.
Montador: Ensino médio com-
pleto. Desejável curso técnico em 
mecânica. Sólida experiência em 
montagem mecânica de máquinas 
e equipamentos, realização de 
testes e inspeções. Conhecimen-
to em leitura e interpretação de 
desenho, metrologia, hidráulica 
e pneumática. Noções de Lean 
Manufacturing, TPM e operação 
de ponte rolante.
Motorista (cat D) (02 vagas): 
Ensino médio completo. Experiên-
cia em caminhão baú. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Operador de Estoque (02 va-
gas): Ensino médio completo. 
Experiência em armazenagem de 
material, organização e controle.
Operador Logístico Multifuncio-
nal: 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. Experiência em 
pintura manual (com pistola), Lean 
Manufacturing e TPM.
Recepcionista: Ensino médio 
completo. Experiência em aten-
dimento. Disponibilidade para 
trabalhar no 2º Turno e finais 
de semana. A empresa oferece 
fretado.
Técnico Eletrônico Externo: 
Curso técnico em Eletrônica. Ex-
periência em sistemas de áudio e 
vídeo, análise de esquemas elé-
tricos/eletrônicos. Disponibilidade 
para viagens.
Técnico de Assistência Técnica 
(02 vagas): Curso técnico em Me-
cânica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês avançado/fluen-
te. Experiência em assistência 
externa a clientes. Experiência 
em montagem de manuais e trei-
namentos. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
Soldador: Ensino médio com-
pleto. Cursos na área de solda. 
Experiência em Solda MIG MAG e 
Eletrodo Revestido. Conhecimen-
to em Lean Manufacturing e TPM.
Supervisor Contábil: Ensino 
superior completo em Ciências 
Contábeis ou afins. Amplos co-
nhecimentos na área contábil. 
Inglês avançado/fluente. Expe-
riência 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, 
preferencialmente em produtos plásticos. 
Possuir inglês em nível avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(1785): Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2019): 
Ensino Fundamental completo. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
COLORISTA (2016): Ensino Médio 
completo. Experiência em cromia. De-
sejável conhecimento em escala pantone. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
E S T Á G I O  E M  C O M P R A S 
(690/1641): Cursando 2° ou 3° ano do 
curso superior em Administração. Residir 
em Indaiatuba.
FACILITADOR DE MONTAGEM: 
Formação Técnica em Mecânica, Me-
catrônica 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 DE RH (1685): Formação 
concluída em RH, Psicologia ou simila-
res. Desejável pós-graduação ou MBA 
em Recursos Humanos. Experiência 
generalista na área. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
RECEBIMENTO: 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 ins-
peção equipamentos ou similares. Residir 
na região de Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
PRIMÁRIOS E USINADOS: Téc-
nico em Mecânica, Qualidade ou afins 
completo. Experiência em inspeção de 
itens fabricados (primários e usinados). 
Conhecimento em Leitura e Interpre-
tação de Desenho Técnico Mecânico, 

Interpretação de GD&T, Ferramentas 
da Qualidade e Controle Dimensional.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
SOLDA (180): Desejável formação 
técnico em Mecânica, Qualidade ou 
afins.  Curso de Soldagem ou Inspeção 
de Solda. Experiência em inspeção visual 
e dimensional de juntas, componentes 
e conjuntos soldados no processo Mig/
Mag. Conhecimento em simbologia de 
solda, processos de soldagem e ferramen-
tas da qualidade. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE UL-
TRASSOM: Técnico em Mecânica, 
Qualidade ou afins.  Curso de Soldagem 
ou Inspeção de Solda. Experiência em 
Inspeção de Solda por Ultrassom e Pro-
cesso e Inspeção de Soldagem. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(2089): Desejável formação Técnica. 
Experiência em manutenção hidráuli-
ca, pneumática e manutenção predial. 
Possuir conhecimentos em eletricidade 
Industrial e mecânica de veículos. Residir 
em Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(1681): Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função. Possuir CNH D. 
Disponibilidade para atuar no 3° turno. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função. Possuir curso 
de empilhadeira. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM (2085): Formação Técnica. 
Experiência em operação centros de 
usinagem horizontal. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE LASER/PLASMA: Formação 
Técnica. Experiência em corte plasma e 
corte laser de componentes estruturais de 
aço baixo carbono. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: 
Ensino Médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PORTEIRO (1744): Ensino Fundamen-
tal completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
PREPARADOR DE PINTURA: Dese-
jável formação Técnica em Química ou 
afins. Experiência em preparação de tinta 
líquida. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SOLDADOR (1939): Ensino Médio 
completo. Desejável formação técnica. 
Experiência em solda Mig/Mag. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO EM TELECOMUNICA-
ÇÕES (1757): Ensino Médio comple-
to. Experiência na função. Possuir CNH 
B. Residir na região de Indaiatuba.

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 GE-
RAIS (Fem / Masc) - Para traba-
lhar em restaurante industrial. 
Disponibi l idade de horários, 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA  – 
Possuir experiência na função, 
residir em Indaiatuba, disponibi-
lidade de horários.
BALCONISTA – Residir em In-
daiatuba. Disponibilidade de ho-
rários (Para trabalhar aos finais 
de semana). Possuir experiência 
em atendimento ao publico dese-
jável 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 PRODU-
CAO – Residir em Indaiatuba ou 
região, possuir experiência como 
encarregado de linha de produ-
ção no setor de refrigeração e 
equipamentos de refrigeração 
como balcões, geladeira, câmara 
fria. Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA 
CONVENCIONAL – Residir em 
Indaiatuba. Possuir disponibilida-
de de horários. Possuir curso de 
metrologia, leitura interpretação 
de desenho mecânico ou mecâ-
nico de usinagem. Com ou sem 
experiência.
OPERADOR DE FORNO – Pos-
suir curso Técnico na área indus-
trial. Experiência como operador 
de maquinas. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Residir em Indaia-
tuba, experiência na função. 
Irá realizar trabalhos de sarrafo 
(contra piso).
PORTEIRO – (Para cadastro) 
Possuir experiência na função. 
Disponibilidade de horários. Re-
sidir em Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA TRILINGUE 
– Possuir experiência na função 
e Inglês e Mandarim avançados.
TECNICO ELETRONICO EM 
INJETORAS – Residir em In-
daiatuba ou região,  possuir 
curso técnico, experiência na 
função em Injeção de plásticos. 
Para trabalhar em empresa de 
Monte Mor.
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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/SERIGRAFIA (6682): Ambos 
os sexos. Ensino Médio Completo. Vivência na área 
de produção, conhecimento em serigrafia, desejável 
vivência em empresa no ramo de vidros. Residir em 
Indaiatuba.
AUX DE SERVIÇOS GERAIS (6681): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivencia na área industrial. Irá atuar 
no abastecimento de linha e limpeza do setor. Residir 
em Indaiatuba.
BALCONISTA (6686): Ambos os sexos. Ensino Funda-
mental. Vivência na função. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (6549): Ambos os sexos. Superior 
Completo. Vivencia na área industrial e assegurar 
abastecimentos de matéria prima, insumos, produtos 
e equipamentos e serviços. Conhecimento em ERP e 
inglês intermediário. Residir em Indaiatuba ou Região.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino Mé-
dio. Vivência na função. Cursos de leitura e interpretação 
de desenho, metrologia básica, matemática básica, 
programação e operação de Torno CNC e Centro de 
Usinagem, desejável Auto Cad. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO (6692): Fem. Superior 
cursando a partir do 2º semestre. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIO EM TI (6679): Masc. Superior Cursando ou 
em andamento na área de tecnologia da informação.  
Conhecimento com suporte técnico em algum software 
de Gestão ERP e banco de dados SQL. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
FORNEIRO (6644): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior 
em Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e pro-
cessos. Com inglês avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Região.
INSPETOR DE QUALIDADE (6687): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia na função de qualidade, cur-
sos de metrologia e leitura e interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO (6619): Ambos os Sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, desejável 
conhecimento na área de vidros. Residir em Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos em 
máquinas de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de mecânica 
geral, vivência em manutenção corretiva, preventiva, 
hidráulica e pneumática em equipamentos industriais. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral e co-
nhecimentos em solda. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR DE MÁQUINAS (6495): Masc. Ensino 
Médio Completo, com curso SENAI em Mecânica Mul-
tifuncional 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.
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 MAQUINA (6694): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivencia em produção e/ou operador máqui-
na. Disponibilidade total de horário. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC (6612): Masc. Ensino 
Médio Completo. Ter curso e vivencia na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO (6689): Masc. Com vivencia na função 
e conhecimentos em pré-moldados. Residir em 
Indaiatuba.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os 
Sexos. Ensino Fundamental. Vivência na função, 
conhecimentos em informática básica e em pesagem 
de caminhões, possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (6547): 
Masc. Ensino Fundamental. Vivência na função. 
Desejável curso de Metrologia, Leitura e Interpretação 
de Desenho, Torneiro Mecânico, Automação Industrial, 
Mecânica de Usinagem Convencional. Possuir condu-
ção 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.
RETIFICADOR (6602): Masc. Ensino Médio Completo, 
com cursos técnicos na área e vivencia em retifica 
plana, cilíndrica e de coordenadas (raios, ângulos, 
retifica em diâmetros internos e externos, retífica em 
faces). Residir em Indaiatuba ou Salto.
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.
TORNEIRO CNC (6691): Masc. Ensino Médio. Possuir 
cursos na área de usinagem e torno. Conhecimentos 
em tornearia CNC. Residir em Indaiatuba ou Salto.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na fun-
ção. Conhecimento em torno universal pequeno e médio 
e fresa universal. Residir em Indaiatuba ou Região.
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. 
Conhecimentos na função. Disponibilidade de horários. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Funda-
mental, Não é necessária experiência. Possuir disponi-
bilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Não precisa ter experiência, possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. Ensi-
no Fundamental. Vivencia área industrial, acabamento 
e lixamento de peças. Residir em Indaiatuba. Possuir 
condução própria.
AJUDANTE GERAL (6693): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em rebarbação, separação de material e  lavagem de 
peças. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL / EMPILHADEIRA (6700): Masc. 
Ensino Fundamental Completo. Desejável curso de 
empilhadeira com vivencia em indústria. 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.
ASSISTENTE FISCAL (6695): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Conhecimentos no setor fiscal, lança-
mentos e apuração de impostos. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE CONTAS A RECEBER (6582): Fem. 
Superior cursando ou completo. Conhecimento com 
sistema integrado, conciliação, extratos, boletos, internet 
Bank, controle de vencimentos, baixa de títulos, planilha 
no Excel, descontos de duplicatas entre outras funções. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL/
FATURAMENTO (6662): Fem. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Conhecimento em Recursos 
humanos, fechamento de cartão ponto, contratação, 
folha de pagamento, FGTS, INSS, controle de admis-
são e demissão, férias, rescisão, emissão e controle 
de Notas Fiscal, análise fiscal, tributação Estadual e 
Fiscal. 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 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.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. Supe-
rior Cursando ou Completo. Vivência na área adminis-
trativa, conhecimento em financeiro e emissão de nota 
fiscal. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6683): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em rotinas administrativas, 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 ADMINISTRATIVO/VENDAS (6660): 
Ambos os sexos. Ensino Médio Completo. Vivencia no 
setor financeiro e comercial, conhecimento em Excel. 
Residir em Indaiatuba e ter condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ CONTRAS Á PAGAR/
RECEBER (6701): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivencia na função. Desejável noções em contas à 
pagar/receber. 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 FERRAMENTARIA (6677): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6685): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Desejável 
conhecimento em operar máquinas. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6690): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Não necessita vivência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/BORRACHA (6650): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivência na função, conhecimento 
em normas técnicas de qualidade e com cursos na área. 
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AJUDANTE GERAL: Ensino médio completo, 
experiência em conferência, recebimento e 
expedição, curso completo de operador de 
empilhadeira, residir em Indaiatuba;
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Ensino 
superior completo ou cursando, experiência 
faturamento, contas a pagar e receber, com-
pras, folha de pagamento e conhecimento em 
sistema ERP. Residir em Indaiatuba;
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Ensino médio 
completo, experiência em recebimento e 
envio de mercadoria, possuir CNH, residir 
em Indaiatuba;
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, para serviço braçal, disponibilidade 
de horário para revezamento de turno;
AUXILIAR TÉCNICO: Ensino médio com-
pleto, cursando ou formado em técnico de 
eletrônica, eletrotécnica ou mecatrônica, residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu;
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, 
residir em Indaiatuba, disponibilidade de horá-
rio, experiência em atendimento ao público.
CORTADOR DE TECIDOS: Ensino fun-
damental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em todo o setor de corte.
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em máquina reta, Overlock, 
Interlock 2 agulhas, Galoeira e em todos os 
tipos de tecidos.
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino funda-
mental completo, experiência na função, residir 
em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. Co-
nhecimento em todos os tipos de tecidos, em 
enfestos par e impar e saber conferir o risco.
EXTRUSOR PLÁSTICO: Ensino médio com-
pleto, experiência na função, disponibilidade 
de horário, residir em Indaiatuba;
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, experiência 
na função, conhecimento em desenho técnico, 
leitura de planta de obra, projeto de móveis, 
design de interiores. Cursando Arquitetura ou 
Design de Interiores. Atendimento ao público;
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino médio com-
pleto, experiência com esquadrias de alumínio, 
desde fundição até instalação; 
OPERADOR DE MÁQUINA CNC: Ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba, expe-
riência na função. Desejável técnico em me-
cânica, automação industrial ou equivalente. 
Programação e operação de máquina CNC, 
leitura e interpretação de desenho técnico 
mecânico, metrologia.
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conhecimen-
to em caldeiraria, serralheria, estruturas metá-
licas, solda, usinagem. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Ensino médio completo;
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau com-
pleto, experiência em operação de máquinas 
injetoras de plásticos e em troca de moldes. 
Desejável técnico em plástico e vivência em 
comando de pessoas. Informática básica;
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ELETRO-
TÉCNICA OU MECATRÔNICA: Ensino 
médio completo, curso na área, experi-
ência na função, residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
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 EXTERNO: Ensino médio 
completo, experiência em vendas, ser 
habilitado e residir em Indaiatuba;

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU

ANALISTA CONTABIL Formação 
em ciências contábeis com CRC 
ativo. Domínio em contabilidade ge-
rencial, conhecimento em impostos 
direitos IRPJ / CSLL/ DIPJ. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA CONTABIL Superior 
completo em Ciências Contábeis. 
Conhecimentos em classificação 
contábil e rotinas de fechamento. 
Possuir Excel avançado.
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR 
Superior completo, experiência com 
negócios e atendimento ao cliente. 
Conhecimento na área de Marketing 
e vendas.
Local de atuação: Salto
ANALISTA FISCAL  Superior com-
pleto em Administração/ Contabi-
lidade.
Experiência na área fiscal e conheci-
mento em legislação tributária. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE SISTEMA JR Su-
perior completo ou cursando ultimo 
ano. Experiência em instalação e 
configuração de banco de dados 
relacional. Conhecimento em regras 
de negócios e processos. 
Local de atuação: São Roque
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Ensino médio completo, experiência 
na área administrativa fiscal e recur-
sos humanos. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
Superior completo, experiência na 
função. Possuir espanhol fluente. 
Local de atuação: Itu
COORDENADOR DE PCP  Superior 
completo, vivência na implantação 
e coordenação da área. Desejável 
inglês intermediário.
Local de atuação: Itu
COORDENADOR DE TECNOLO-
GIA DA INFORMAÇÃO
Superior completo em Analise de Sis-
tema ou Ciências da Computação. 
Experiência na função. 
Local de atuação: Cabreúva
COORDENADOR(a) DE RECUR-
SOS HUMANOS  Formação superior 
completo. Experiência em rotinas de 
RH e departamento pessoal. Domí-
nio do desenvolvimento das estraté-
gias, fornecendo suporte/orientações 
ás chefias para o desempenho de 
suas funções. Coordenar as ativi-
dades de administração de pessoal 
e movimentação de funcionários. 
Imprescindível o inglês fluente.
Local de atuação: Salto
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO  
Ensino médio completo, curso re-
lacionado a área.Experiência na 
função. 

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.

Local de atuação: São Roque
ENGENHEIRO DA QUALIDADE 
DE FORNECEDORES  Formação 
superior em engenharia química 
ou elétrica. Experiência na área de 
qualidade de fornecedores. 
Local de atuação: Itu  
ESTÁGIO DE ENGENHARIA CIVIL 
– Cursando engenharia civil, conhe-
cimento em AutoCAD. 
Local de atuação: Salto  
FRESADOR CNC  Desejável ensino 
médio completo. Experiência em pro-
gramar e operar fresa CNC ou centro 
de usinagem.
Local de atuação: Itu 
GERENTE OPERACIONAL  Supe-
rior completo, experiência na área 
de hotelaria. Possuir o inglês fluente.
INSTALADOR  Ensino médio com-
pleto, experiência em instalação de 
vidros, esquadrias em geral e moveis 
planejados. Desejável curso de me-
dição. Local de atuação: Indaiatuba
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO  
Ensino médio completo, curso técnico 
em mecânica. Experiência na função.
Local de atuação: Salto
MOTORISTA  Experiência na função. 
Possuir CNH: C/E
Local de atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USINA-
GEM  Ensino médio completo, curso 
técnico. Conhecimento em progra-
mação de CNC, interpretação de 
desenho mecânico, instrumentos de 
medição, preparação de ferramentas 
e usinagem de precisão. Experiência 
na função. Local de atuação: Itu 
PEDREIRO  Experiência na função. 
Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
Ensino médio e disponibilidade de 
horário.
Local de atuação: Salto.
PROGRAMADOR CNC  Ensino mé-
dio completo, experiência na área de 
ferramentaria e operação de centro 
de usinagem. Conhecimentos em 
moldes de injeção e sopro. 
Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍN-
DRICA)  Ensino médio completo, ex-
periência com usinagem e precisão. 
Leitura e interpretação de desenho 
mecânico. Manuseio e conhecimen-
to de instrumentos de medições. 
Preparação para diferentes tipos de 
operação na retífica cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu             
SECRETÁRIA EXECUTIVA  Supe-
rior completo, inglês fluente. Experi-
ência na função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO QUIMICO  Superior com-
pleto ou cursando química / biologia. 
Vivência na área.
Local de atuação: Indaiatuba
TORNEIRO CNC  Conhecimento em 
programação de torno CNC. Leitura e 
interpretação de desenho mecânico. 
Vivencia em afiação, trigonometria 
preparação de ferramentas.   
Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejável 
superior em Administração, expe-
riência na área comercial. Inglês 
básico.
Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
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AJUDANTE DE ARMADOR: Com 
experiência em Armação de Ferra-
gens ter disponibilidade de horário.
AJUDANTE GERAL: Com conhe-
cimento em elétrica e hidráulica, 
com CNH B.
ASSISTENTE DE ALMOXA-
RIFADO:  Atuar no estoque, or-
ganização do setor, conferência 
de mater ia is ,  compras ,  demais 
atividades da função. Experiên-
cia com rotinas de almoxarifado. 
 ASSISTENTE DE COMPRAS: 
Com experiência na área.
ASSISTENTE DE CONTAS A 
PAGAR E RECEBER: Experiência  
em toda rotina financeira,contas a 
pagar e receber,noção em compras, 
arquivos, contratos,parametrização 
e afins.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: 
Trabalhará com carrinho hidráulico 
carregando caminhões e puxando 
pallets da produção.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com 
experiência na área, Possuir curso de  
Empilhadeira e experiência, Dispo-
nibilidade de Horários para trabalhar 
em diversos Turnos.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
HIDRÁULICA E ELÉTRICA: 
Para instalação de aquecedores so-
lares com noções de encanamento e 
hidráulica. Possuir Habilitação B e 
condução própria.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Para trabalhar com pe-
quenas reformas.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: 
Experiência em linha de produção. 
Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE RECEBIMENTO: 
Recebimento de pedidos de mate-
riais, realizar o controle da balança 
através de sistema informatizado.
AUXILIAR TECNICO ELETRO-
ELETRONICA/MECATRONICA: 
Conhecimento em montagem e ma-
nutenção de equipamentos. Possuir 
cursos na área.
CAMAREIRA: Para atuar em hotel 
na arrumação de quartos. Disponibi-
lidade de horários.        
COZINHEIRA (O): Organizar e 
supervisionar serviços da cozinha 
no restaurante, planejando cardápio 
e elaborando o pré-preparo, o pre-
paro e a finalização dos alimentos, 
observando métodos e padrões de 
qualidade dos alimentos. Restaurante 
comercial. Necessária experiência na 
função e disponibilidade de horário.
DESENHISTA MECÂNICO: En-
sino Médio ou Faculdade em En-
genharia de Produção (completo 

ou cursando) ou cursos SENAI de 
Usinagem. Cursos  Necessár ios: 
Leitura e Interpretação de Desenho, 
Noções de Usinagem, Auto CAD, 
SOLIDWORKS Conhecimento em 
Software: Auto CAD, SOLIDWORKS 
Descrição da Função: Elaborar dese-
nho de processo. 
GESTOR DE VENDAS - (VEN-
DEDOR TÉCNICO): (Desejável 
Formação em Engenharia ou Nível 
Técnico), Para atuar em empresa do 
segmento de Ferramentas. Impor-
tante ter Cursos relacionados à área 
Comercial, Atendimento ao Cliente e 
Informática. Irá fazer visitas nas Mon-
tadoras de Veículos e manter contato 
com o departamento de Engenharia 
de Desenvolvimento visando realizar 
pedidos de vendas. 
LIDER DE LOGISTICA:  Com 
experiência em liderança na área 
logística, armazém, expedição, mo-
vimentação de materiais, etc. e com 
experiência em operação de empi-
lhadeira.
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança 
no processo produtivo. Atua na libera-
ção de peças para processos externos. 
Conhecimento em Serigrafia.
OPERADOR DE MÁQUINAS: 
Operar máquinas do segmento meta-
lúrgico, desejável cursos
OPERADOR DE PROCESSOS: 
Para indústria química, para atuar na 
produção e operar empilhadeira.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: 
Corte, dobra e polimento do aço, 
serigrafia, inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, lapidação e 
polimento de vidros, corte policar-
bonato, corte e lixamento de peça em 
vidro, pré-forno.
PEDREIRO: Para trabalhar em 
Obras no Estado de São Paulo, com 
experiência na área  e disponibilidade 
total para viagens.
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.  
RECEPCIONISTA:  Com Inglês 
Fluente, Para atuar em Hotel, com 
Disponibilidade de Horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: 
Com Disponibilidade Total de horá-
rios para trabalhar em todos os turnos, 
irá cobrir folgas.
SERVENTE DE PEDREIRO: Ter 
disponibilidade para trabalhar em 
Obras no Estado de São Paulo.
SOLDADOR: Ensino médio comple-
to, com experiência e cursos na área.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: 
supervisiona e coordena as atividades 
da área industrial, relacionadas ao 
planejamento e controle de produção.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO: Para 
trabalhar em Obras no Estado de São 
Paulo, irá supervisionar e orientar a 
equipe, conhecimento em cálculos de 
áreas, Geométricos e Trigonométri-
cos, volumes ou mecânica.
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ADMITIMOS

ENVIE SEU CURRÍCULO POR EMAIL PARA: mga.rh@terra.com.br
Acesse nosso site: www.rhmga.com.br / www.mgarh.com.br

Colocar no Campo “Assunto”: Vagas Jornal Mais Expressão ou pessoalmente no endereço:
RUA ADEMAR DE BARROS, 342 – CENTRO

INDAIATUBA/SP (PRÓXIMO À PRAÇA RUI BARBOSA) - FONE/FAX: (19) 3885-4111

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – Su-
perior Completo. Com domínio em toda a 
rotina administrativa do financeiro. Inglês 
desejável. 
ADMINISTRATIVO FISCAL – Cursando 
Superior em Administração ou Ciências 
Contábeis. Experiência com emissão de 
NF, recebimento, conferência, conheci-
mento com declaração de impostos de 
importação. Inglês desejável. Conheci-
mento com sistema Datasul (diferencial). 
ANALISTA DA QUALIDADE – Técnico em 
Química com CRQ Ativo. Experiência com 
HPLC e granulométrica a lazer, conheci-
mento em ISO, para atuar no laboratório 
com desenvolvimento de análise química 
e física. 
ASSISTENTE DA GARANTIA DA QUALI-
DADE JR. – Superior ou Técnico cursando 
ou completo em Farmácia. Experiência 
com interpretação de relatórios técnicos 
da área da qualidade e lançamentos no 
sistema. 
ASSISTENTE DE PÓS-VENDAS – Ensino 
Médio Completo ou Cursando Adminis-
tração. Experiência com atendimento ao 
cliente, assistência, análise, emissão e 
acompanhamento de pedidos. Emissão de 
relatório e controle de atividades. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino 
Médio Completo. Experiência com carga 
e descarga de mercadorias, conferencia 
de produtos, suporte ao empilhadeirista. 
Desejável condução própria. 
AUXILIAR DE MARKETING – Cursando 
Marketing, Relações Públicas, Propagan-
da, Comunicação ou Administração com 
ênfase em Marketing. Ter conhecimentos 
na área de marketing e eventos. Possuir 
veículo próprio. Disponibilidade de horário 
para final de semana. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental completo. Com experiência. 
Empresa Multinacional com benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental. Com ou sem experiência. 
Com disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Médio Completo. Experiência com acaba-
mento/ rebarbação de peças. Noções de 
medidas, desenhos, informática. 
AUXILIAR DE RH – Cursando RH, 
Administração ou Contabilidade. Com 
experiência em DP. CNH B. 
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA – Ensino 
Médio Completo ou Cursando Técnico 
em Edificações. Acima de 18 anos, não 
é necessário experiência. Possuir CNH 
B. ENGENHEIRO CIVIL – Superior Com-
pleto. Com CREA Ativo. Experiência em 
obras de infraestrutura Urbana. - 
CONSULTOR DE NEGÓCIOS – Superior 
Completo em Marketing ou Engenharia 
Mecatrônica. Experiência de 2 a 3 anos no 
comercial. Suporte ao cliente, conquista 
de novos mercados, manutenção de 
clientes, conhecimento com CorelDraw, 
noções em mecânica. Curso Técnico de 
vendas e pós-vendas. Disponibilidade 
para viagens. 
COSTUREIRA – Ensino Fundamental 
Completo. Com Experiência em má-
quinas reta, overloque e duas agulhas. 
Para trabalhar com costura e suporte em 
tapeçaria. 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS – Re-
cém Formados com CREA. Experiência 
mínima de 01 ano em obras. 
ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA – Cursando 
Fotografia. Com ou sem experiência. 
Desejável conhecimento com Photoshop.
ESTÁGIO DE MELHORIA CONTÍNUA– 
Cursando Engenharia de Produção. 
Conhecimentos com Informática. Inglês 
Básico/Intermediário. 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINAN-
CEIRO – Superior Completo em Adminis-
tração, Economia ou Ciências Contábeis. 
Experiência mínima de 5 anos em adminis-

tração e finanças. Atuação em projetos 
financeiros, fluxo de caixa, operações de 
comercio exterior (importação). 
LÍDER ADMINISTRATIVO/COMPRAS 
– Superior Completo. Experiência de 3 
anos na área administrativa com atuação 
em compras, vendas e liderança. 
LIDER DE USINAGEM – Superior em 
Engenharia Completo com Nível Técnico. 
Vasta experiência na função, conheci-
mentos avançados com Programação 
e Preparação de Centro de usinagem, 
Desenvolvimento de Dispositivos, Fer-
ramentas Smed, Metrologia, Leitura e 
Interpretação de Desenhos, Mecânica. 
MONTADOR MECÂNICO  –  Ens i -
no Médio Completo com TÉCNICO.                                                          
Curso técnico SENAI ou similar (mecâ-
nica multifuncional ou mecânica geral), 
Curso de metrologia, leitura e interpre-
tação de desenho técnico. Experiência 
mínima de 01 ano na função. 
OPERADOR DE MÁQUINA (CENTRO 
DE USINAGEM) – Ensino Médio Com-
pleto. Não é necessário experiência. 
Curso na área (SENAI ou Equivalente). 
Conhecimento com instrumentos de 
medição, e leitura de desenho técnico. 
OPERADOR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Médio Completo. Com experiência em 
indústria farmacêutica em operação de 
equipamentos de produção.
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
– Experiência na função. 
OPERADOR LOGÍSTICO  – Ensino 
Médio Completo ou Cursando Logís-
tica. Curso de Metrologia e Leitura e 
Interpretação de Desenhos. Noções de 
Paquímetro. Curso de Empilhadeira (dife-
rencial). Experiência mínima de 6 meses 
com recebimento, estoque, expedição e 
conferencia de material. 
PILOTO DE TESTE – Ensino Médio 
Completo. Com experiência em pilotar 
e preparar veículos, elaboração de 
relatórios, amostras de testes, análise 
de produtos. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ES-
PECIAIS (PNE) - Ensino Fundamental 
Completo. Para trabalhar em produção. 
Com laudo do INSS. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ES-
PECIAIS (PNE) - Ensino Fundamental ou 
Médio Completo. Empresa multinacional, 
para trabalhar em produção. Com laudo 
INSS ou médico. 
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Comple-
to ou Cursando Técnico/Superior. Experiên-
cia com atendimento ao público, arquivos 
e rotinas administrativas. Conhecimentos 
com Informática, Digitação. Desejável 
conhecimento com RH.  
SERVENTE – Ensino Fundamental Com-
pleto. Com ou sem experiência em canteiro 
de obras. 
SUPERVIDOR DA QUALIDADE – Superior 
Completo ou Cursando Pós-Graduação 
(Desejável). Experiência de 6 anos na área 
da qualidade. Supervisionar e implantar 
ações em qualidade, fazer acompanhamen-
to em produção, fornecedores, liberação 
de produtos, elaboração de propostas, 
desenvolvimento e implantação de melho-
rias, pesquisa de satisfação, participação 
de reuniões. 
SUPERVISOR FINANCEIRO – Superior 
Completo em Economia ou Administração 
de empresas. Experiência mínima de 5 
anos com toda a rotina do financeiro. Car-
teira, recebíveis, rotinas de contas a pagar, 
contato com cliente e repasse imobiliário, 
supervisão de equipe, gestão de pessoas, 
construção civil, índices econômicos, pla-
nilhas e relatórios. 
TÉCNICO ELETRO ELETRONICA – Ensi-
no Médio Completo - cursos de Qualificação 
Profissional (SENAI /EQUIVALENTE) de 
Técnico Eletro Eletrônico, CLP, NR10. 
Experiência mínima de 01 ano na área 
Mecânica.
TÉCNICO QUIMICA JR – Técnico em 
Química Completo. CRQ Ativo. Experiên-
cias com controle de produtos químicos, 
amostras de matérias primas, misturas e 
produtos. Elaborar, analisar e controlar 
métodos de ensaios e relatórios de análise, 
documentos do laboratório. Preparo de 
relatórios, registros de análises de matérias 
primas, misturas e produtos químicos.

COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

 Rua 7 de Setembro, 294  - Centro - Indaiatuba - SP - Fone: 19 3875-3052 
 cadastre-se em nosso site: www.ejrh.com.br.

AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experiência 
na área de produção e disponibilidade para traba-
lhar em turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com curso 
de Operador de Empilhadeira ou Ponte Rolante. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE
Com Ensino Médio Incompleto, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Graduação em Administração de Empresas, 
inglês fluente e experiência em rotina adminis-
trativa. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Graduação em Administração, inglês fluente, 
domínio em excell, com experiência em rotinas 
administrativas e assessoria a diretoria. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
Graduação em COMEX, com experiência em 
toda rotina da área, possuir conhecimentos em 
licenças para importação de produtos controlados 
como CII e TR, cotações de preços, acompa-
nhamento de importações junto ao Despachante 
e conhecimentos em processos de licitações. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA SAP
Graduação em TI, curso de programação SAP, 
com experiência em implantação do sistema SAP 
e módulos. Residir em Campinas, 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 LOGÍSTICA
Graduação Tecnólogo em Logística, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável experiência 
na função e possuir disponibilidade de horário 
para trabalhar em escala. Residir em Indaiatuba.
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 experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Com Ensino Fundamental, desejável experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA DE AÇOUGUE
Ensino Médio, desejável experiência na função, 
possuir disponibilidade para trabalhar em horário 
de escala. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. 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.
CONSULTOR TÉCNICO
Graduação em Farmácia, Química,  Engenharia 
Química ou Biologia, com inglês intermediário, 
experiência com vendas técnicas no segmento 
alimentício. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ELETRICISTA PREDIAL
Com Ensino Fundamental, curso do SENAI e 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com experiência 
em empresa no segmento de tubos. Residir em 
Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTAGIÁRIO (A) ADMINISTRAÇÃO 
Cursando a partir do 3º semestre em Adminis-
tração, inglês nível intermediário e domínio no 
pacote Office. Residir em Indaiatuba ou Salto.

ESTAGIÁRIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Cursando a partir do 3º semestre em Ciências 
Contábeis para atuar no departamento fiscal. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA
Cursando a partir do 3º semestre de Engenharia 
Elétrica, possuir inglês intermediário. Residir 
em Indaiatuba. 
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da 
Computação ou Tecnologia da Informação, de-
sejável ter atuado na área. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO MECÂNICO OU 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Cursando a partir do 2º módulo. Residir em 
Indaiatuba.
FISCAL DE LOJA
Ensino Médio, desejável experiência na função e 
possuir disponibilidade de horário para trabalho 
em escala. Residir em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experiência 
no segmento de tubos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
GERENTE DE SEGURANÇA
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função e na área de segurança patrimonial. 
Residir em Indaiatuba.
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.
MOTORISTA CARRETEIRO
Com Ensino Médio Completo, habilitação “E”, 
curso MOPP atualizado, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba e Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Ensino Médio Incompleto, desejável experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com experiência 
na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função e empilhadeira elétrica retrátil dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADORA DE CAIXA
Ensino Médio, desejável experiência na função e 
possuir disponibilidade de horário para trabalho 
em escala. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHO-
PPING
Com Ensino Médio Completo, e disponibilidade 
de horário de trabalho. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
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 experi-
ência na área de produção. Residir em Indaiatuba.

PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com experiência 
em gestão de serviços de limpeza e manutenção. 
Para residir na  região do ABC. 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO
Com Formação Técnica Completo, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função para trabalhar no Pólo Shopping, 
possuir disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba.

VENDEDORA PARA ACESSÓRIOS DE 
CARRO
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
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CLASSIFICADOS

Casa - 3 D., 2 vagas de ga-
ragem, sendo 1 suíte com 
varanda, 3 banheiros, coz. 
americana, ampla sala de 
jantar, sala de estar, área de 
serviço, porcelanato em toda 
área interna
Casa em Condomínio com 2 
D., coz. com armários, banhei-
ro com blindex R$ 295.000,00 
F. 98372-0000
Casa em construção na 
vila lopes – próx. ao Pq. 
Ecológico, com 03 D., sendo 
01 suíte, garag. p/ 02 carros. 
R$ 370.000,00 F. 9-9757-1579 
c/ Sandra
Casa Jusce l ino  Kub i ts -
chek- 4 cômodos na frente 
e 4 cômodos no fundo- R$ 
250.000,00 3016- 1355-9205-
4322/9752-2170
Casa no Cond. Villagio de 
Itaici - 2 D., quintal c/ churrasq. 
R$ 400.000,00 F. 98372-0000
Casa no Jd. Monte Ver-
de com área de 125m² R$ 
310.000,00 F. 99801-4860
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir 3016- 1355/99752-
2170/99205-4322
Centro - casa c/ 2 dorms., 
sala, coz, wc, lav., e um quarto 
nos fundos. R$220.000,00. F: 
9 9823-9484/ 7802-8130
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! Ex-
celentes valores. Fones: 3016- 
1355/99752-2170/99294-5541
Cond. Green Village - so-
brado, 1 suíte + 2 D., armá-
rio closet, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita permu-
ta F. (19) 7828-0418  / ID 
114*97307
Cond. Villagio Di Itaici - 
R$ 530.000,00 com área de 
160m² F. (19)99801-4860
J A R D I M  A M S T A U D E N 
- Super residência TODA 
MOBILIADA com 284m2 
e AT 350m2 de terreno, 3 
dormitórios, 1 suíte, sala 2 
ambientes, lavabo, cozinha, 
piscina e espaço gourmet R$ 
1.440.000,00 19-997519921 
/38750469 creci 65362.

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. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 02 D., bhº. social, sala, 
coz., AS, quintal, 02 vagas 
garag. R$ 210.000,00 F. 3392-
0333
JD. Califórnia - casa c/ 2 dor-
ms., sala, coz., wc, garagem p/ 
5 carros, edicula c/ suíte, coz., 
lav., já alguda R$1500,00. F: 9 
9823-9484/ 7802-8130
Jd. Camargo Andrade - 02 D., 
sala, coz, WC, lavand., garag. 
+ 01 sobradinho nos fundos, 
tudo bem acabado por apenas 
R$ 250.000,00 aceita troca 
por igual ou menor valor em 
região plana. F. 3017-0455 / 
99762-7997.
Jd. do Sol - Área de 135m² R$ 
280.000,00 F. (19)99801-4860
Jd. do Vale - com 3 D. 1 suíte, 2 
vagas cobertas R$ 335.000,00- 
Aceita terreno de menor valor. 
F. (19)99801-4860
Jd. do Valle - 02 D. (01 suíte c/ 
armário embutido) coz. planeja-
da, garag. p/ 03 autos, edícula 
nos fundos. Ótimo Acabamento 
R$ 280.000,00 F. 3017-0455 / 
9762-7997 
Jd. Esplanada- 3 suítes, coz. 
planejada, 2 vagas cobertas R$ 
650.000,00 F. (19)99801-4860
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 04 va-
gas garag. R$ 400.000,00 F. 
3392-0333
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 D., 
sala, coz., WC, lavad., garag. 
para 02 autos R$ 170.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
Jd. Regina - Sobrado, 3 dorm, 
1 suíte, wc social, closet, sala 
tv, sacada, sala 2 ambien-
tes, lavabo, coz, lavanderia, 
varanda, quarto despejo, 
garagem 4 vagas, 2 cobertas, 
portão eletronico. AT. 250m², 
AC. 223 m². F: 19 9 8273-7368.
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 04 D. sendo 01 st. c/ 
hidro., bhº social, lavabo, sala 
02 amb., escrit., sacada, copa, 
coz. planej., AS, bhº ext., D. 
ext., quintal, edícula, churrasq. 
c/ pia de granito, pisc., 04 
vagas garag. R$ 600.000,00 
F. 3392-0333

VILA FLORENÇA (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 dorm. 
(1 suíte) R$ 290 mil. Aceita-
-se financiamento, estuda-se 
imóvel de menor valor. 19-
997519921/38750469.
Vl. Castelo Branco - CA0415 
- 140 m² - 03 D. sendo 01 
st., sala 02 amb., bhº social, 
arm. planej. nos dorm. e coz., 
AS., quintal, churrasq., 02 
vagas garag. R$ 400.000,00 
F. 3392-0333

Altos de Itaici- Casa com 01 
D., sala, cozinha, banheiro 
e garagem p/ 02 carros. R$ 
900,00 F. (19) 9-9233-3124 
Jessica
Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Casa Nova - 3 D. sendo 1 suí-
te, WC social, sala, coz. com 
lavand., amplo quintal fundos, 
garag. 3 carros R$ 2.000,00 F. 
99798-8024
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$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jardim Juliana- Sobrado com 
04 D., com armários, cozinha 
planejada, piscina, churras-
queira e garagem p/ 03 carros. 
R$ 3.500,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Jardim Santa Cruz- Sobrado 
com 03 D., sendo 01 suíte, 
cozinha planejada, edícula, 
churrasqueira e garagem p/ 03 
carros. R$ 1.600,00 F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Jd. Carlos Aldrovandi - 02 
D. e garagem p/ 01 carro. 
R$ 800,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Jd. Colonial - 3 D.(sendo 
1 suíte), sala, coz, wc, la-
vand, garag. R$ 1.300,00 F.19 
99244-8398
Jd. Europa – Casa com 03 D., 
sendo 02 suítes e garagem p/ 
04 carros. R$ 2.000,00  F. (19) 
9-9233-3124 Jessica

M. do Sol –   rua 10 c/ 04 
cômodos c/gar +01 com. e wc 
nos fundos falta acabamentos. 
R$130.000,00. F. 19-3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol –  67. 01 cômodo 
com WC, R$ 120.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua 68 02 D., sala, 
coz, WC, lavand, mezanino 
nos fundos. R$ 140.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 cô-
modos precisando peque-
nas reformas.apenas: R$ 
145.000,00. F. 3017-0455/ 
99762-7997
M. do Sol – 68 casa assobrada-
da sendo na parte inferior gara-
ge. espaçosa e na parte superior 
01 D., sala, coz, WC, Lavand., 
sacada quintal com edícula nos 
fundos todo revestido em piso 
cerâmico R$ 190.000,00 toda 
documentada para financia-
mento. Ta esperando o que? F. 
3017-0455/ 99762-7997.
M. do Sol - imóvel comercial 
próximo a Av. Ário Barnabé e 
bancos 390m² de área cons-
truída, sendo 02 pav. resi-
denciais e salão comercial no 
térreo, apenas R$700.000,00 
F. 3017-0455 / 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo no 
pavimento superior: 05 D. 
sendo 02 suítes e 01 máster, 
sacada com frente para pisci-
na c/ cascata artificial aqueci-
mento a gás nos D., área de 
churrasco completa, garag. 
para 04 carros. R$ 400.000,00. 
Aceita imóvel de menor valor, 
carro, estuda  parcelamento. 
F. 3017-0455 / 99762-7997.
Nair Maria - Salto SP - 02 cô-
modos e WC em lote de 180m² 
apenas R$ 102.000,00. Quita-
do. F. 3017-0455/ 99762-7997
OPORTUNIDADE - MORA-
DA DO SOL ,RUA ANT 59,   
CA02481 -2 IMOVEIS ,TER-
RENO 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 
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim-3016- 
1355/99752-2170/99205-
4322/99294-5541/99763-8709

Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 suíte 
c/ closet, bhº. social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ sacada, escri-
tório c/ armários, coz. planej., 
AS, churrasq. quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Olinda - CA0418 – 250 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 ambientes, 
cozinha,  área AS.,   bhº 
externo, quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Portal do Sol - CA0414 - 
150 m² - 03 D. sendo 01 st., bhº 
social, sala, coz., AS., quintal, 
02 vagas garag. R$ 1.600,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Parque das Nações- Casa de 
fundo com 01 D., cozinha e ba-
nheiro, s/garagem. R$ 700,00 
F. (19) 9-9233-3124 Jessica
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo (todos 
os bhºs. c/ armário planej.), 
sala 02 amb. c/ pé direito 
duplo, home theater, escrit., 
despensa, coz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e forno 
de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área de 
lazer, 06 vagas garag. R$ 
4.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Res. Jd. Valença – SO0337 
– 116 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, espaço 
gourmet c/ churrasq., desp., 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Maria Bonita – SO0271 
– 101 m² - 03 D., sendo 01 
suíte, bhº social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, quintal, área 
de lazer, 02 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 03 suítes sendo 01 
com closet e varanda / 01 com 
varanda (todos os dorm. e bhºs. 
com armário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escritório, copa, 
coz. totalmente planej., la-
vand., AS com gabinete, depó-
sito/dorm. empregada, edícula 
com churrasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condicionado, 
04 vagas garag. R$ 4.700,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333

Vila Suíça – Casa com 01 D. 
com suíte e garagem p/ 01 
carro R$ 1.200,00. F. 9-9142-
3026 c/ Allyne 
Res. Villagio Di Itaici - 
CA0392 - 150 m² - 03 D. sendo 
01 st. planej., bhº. social (todos 
os bhºs. c/ arm.), sala 02 amb., 
coz. planej., AS, quintal, área 
de lazer, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 03 suítes, 
sala de 02 amb. c/ varanda, 
lavabo,  coz. planej., AS, chur-
rasq., 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 (todos bhºs. 
c/ armários), lavabo, sala 03 
amb., varanda, coz. planejada, 
dorm. empregada, AS., edícu-
la, churrasq., quintal, 04 vaga 
garag. R$ 3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Vl. Rubens - CA0409 - 264 
m² - 03 D. sendo 01 st. (st e 01 
D. c/ arm. planej.), bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, coz. 
planej., AS, área gourmet, piso 
sup. c/ churrasq., quintal, 02 
vagas garag. R$ 1.650,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 352 
m² - 03 D. sendo 01 suíte c/ 
hidro, bhº social, lavabo, sala 
02 amb., coz., despensa, AS, 
edícula nos fundos c/ dorm. e 
bhº. emp., churrasq., quintal, 
04 vagas garag. Armário em-
butido nos dorm., bhºs., coz. 
e AS. R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333

Apartamento – (oportuni-
dade) 2 dormitório, sala em 
L, cozinha, lavanderia e 
uma vaga coberta – 162m²- 
R$ 196.000,00 -  CECAP 
- em frente à Lojas Ban-
deira - 3016-1355/99752-
2170/99205-1322/99294-
5541/3035-1372
Jd Morumbi - 2 dormitórios 
R$ 115.000,00 aceita carro 
como parte do pagamento. F. 
98372 0000 

APARTAMENTO - Pre-Lan-
çamento - Treze andares, 
quatro aptos por andar, na 
Av. Candelária com 100m2, 
3dorm sendo 1 suíte. Entre-
ga em agosto de 2016 com 
30% de entrada parcelados 
- 19-997519921 /38750469 
creci 65362.
Apto Jd Vi tor ia  I I   R$ 
240.000,00 2 dorms sendo 
1 suíte | 1 vaga | 1 banheiro 
| 1 sala , 49,00 m² útil ( Mo-
veis Planejado Cozinha/Dorm/
Banheiro)
Cond. Azaleia - com 2 D. 
T o t a l m e n t e  p l a n e j a d o . 
R$235.000,00. F. 7803-8201 
/80*10598
Ed. Guarapary - AP0423 - 65 
m² - 02 D., bhº social, sala, coz. 
planej., AS., 01 vaga garag. R$ 
245.000,00 F. 3392.0333
Jd. Umuarama - 2 dormitórios 
1 vaga - R$ 190.000,00 F. 
3329 7253 
Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. coberta. 
R$ 190.000,00 F. 7829-6350 
c/ Marlene
Vendo apartamento Edifí-
cio Tuiuti - 02 dorms(01 st), 
sala,cozinha, wc e lavande-
ria, 01 vaga de garagem.r$ 
270.000,00 . F:(19) 9.9279-
1177 
Vendo apartamento Guaru-
já – Enseada - 02 dorms(01 
st), sala, cozinha, lavanderia 
, churrasqueira na varanda, 
02 vagas de garagem, pisci-
na aquec . Churrasqueira.r$ 
450.000,00. F: (19) 9.9887-
7771   

Apto Térreo -  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 d,. sendo 01 suíte, 
cozinha planejada, gar. p/ 02 
carros e área de lazer com-
pleto. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU (19) 9-9233-3124 
Jessica
Cond. Jussara: Apto com mó-
veis sendo 02 D., e garagem 
p/01 carro R$ 1.100,00 (19) 
9-9233-3124 Jessica

Cond. Place View: Apto com 
móveis planejados com 02 
D., sendo 01 suíte C/ closet, 
garagem p/ 02 carros e área de 
lazer. R$ 2.300,00 + Cond. (19) 
9-9233-3124 Jessica
Cond. Resid. Portal das 
Flores- Apto todo planejado 
com 03 D., sala, coz., garagem 
p/ 01 carro e área de lazer 
completa. R$ 1.500,00 + Cond. 
F.9-9142-3026 c/ Allyne
Cond. Spazio Illuminare- 
Apto Duplex  com moveis,  02 
dorms, garagem p/ 01 carros 
e área de lazer completa. R$ 
1.450,00 + IPTU + Cond. (19) 
9-9233-3124 Jessica
Cond. Villagio Azaleia: Apto 
todo mobiliado com 03 D., sala, 
cozinha e garagem p/01 carro. 
R$ 1.400,00 já está incluso 
cond. e IPTU. F.9-9142-3026 
c/ Allyne
Ed. Asturia - AP0248 - 58 
m² - 02 D., bhº social, sala c/ 
varanda, coz., AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. c/ 
armários, wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + Iptu F. 99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 - 74 
m² - 3 D. sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., coz., 
AS. (todos c/ arm. planej.), 02 
vagas garag. R$ 1.800,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Ed. Cerejeiras - AP0455 - 
64,93 m² - 02 D. (01 planej.),  
bhº social, sala, coz. planej. 
(fogão cooktop), AS, 01 vaga 
garag.  R$ 1.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Ed. Roccaporena- Apto na 
região central com 02 D., gara-
gem p/ 01 carro. R$ 1.400,00 
(19) 9-9233-3124 Jessica
Jardim Paulista - com 02 D. e 
garagem p/01 carro. R$ 750,00. 
F. 9-9142-3026 c/ Allyne
Pátio AndaLuz R$ 2.000,00 
Tel. 7808-3727 / 89*22754
Res. Fonte de Trevi – AP0430 
– 76,87 m² - 03 D. sendo 01 
st., bhº social, sala 02 amb., 
sacada, coz. planej., AS., 02 
vagas garag. R$ 1.300,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Grand Ville na Cecap – 
Apto com móveis planejados 
com 03 D., sendo 01 suíte e 
garag. p/ 02 carros. R$ 1.600,00 
F. (19) 9-9233-3124 Jessica
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CLASSIFICADOS
Temos galpões para locação 
no Distrito Industrial ótima 
localidade.(19) 3935-1372
Temos galpões para locação 
no Distrito Industrial ótima 
localidade.(19) 3935-1372
VENDE –GALPÃO NO SAL-
TO - AT/1.400m² e 950m² 
AC- Totalmente regularizado-
-ACEITA 30% EM PERMU-
TA. R$ 1.500.000,00. F:(19) 
9.9887-7771
Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança F (11) 9 8362-9657 / 
(11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 - 
232 m² - LOCAÇÃO - Salão 
Comercial amplo, c/ 02 bhºs 
e mezanino p/ escritório. R$ 
3.500,00 + IPTU F. 3392-0333

Chácara em Salto perto do 
Pesqueiro,  1.000 m² R$ 
60.000.00 - com água - aceita 
carro no negócio e parcela-
mento. – 3016-1355/99752-
2170/99205-1322/99294-
5541/3035-1372
Chácara em Salto perto do 
Pesqueiro,  1.000 m² R$ 
60.000.00 – com água – aceita 
carro no negócio e parcela-
mento. – 3016-1355/99752-
2170/99205-1322/99294-
5541/3035-1372

Residencial Grandville - 
com 3D. , suite, 2 vagas 
de garagem. R$ 1.600,00 
+ IPTU E condomínio F.F. 
(19)7808-3727 
Res. Place View - AP0454 - 
71 m² - 02 D., sendo 01 st., 
bhº social, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS, 02 vagas 
garag. Arm. planej.: D, st., 
coz., bhº, AS. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Valquiria - AP0434 - 94 
m² - 03 D., bhº social, sala 
02 amb., coz., AS., 01 vaga 
garag. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res. Victória - AP0323 - 88 
m² - 03 D. sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 ambien-
tes, cozinha., AS, área de 
lazer, 01 vaga garagem. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333

Res. Victória - AP0453 - 90 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS, 02 vagas garag. Arm. 
planej.: D., st., bhº, coz., AS. 
R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333

Aluga- Salão Amarelo - Rua 
15 de Novembro Nº 428. Ótima 
localização no Centro da cida-
de c/ 02 WC, lavand. depósito 
e escritório. F. 38752215
 Casa comercial - com 2 suí-
tes, 2 salas, e 2 vagas AT 480 
m² R$ 2.600,00 F. 99295-0357
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 - LOCAÇÃO - Excelente 
localização, em avenida. Sa-
lão amplo c/ 02 bhºs. sociais, 
cozinha ampla. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Distrito Industrial- Alugo gal-
pão com 400 m². R$ 6.000,00. 
F- (19) 9-9142-3026 c/ Allyne
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil F. 33184325
Salão Comercial - na Av. 
Pres. Kennedy , 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 Terras de Itaici 
- casa com piscina. Aceita 
financiamento. R$ 350.000,00 
Marlene (19) 7829-6350
Chácara Viracopos – CH0070 
– 1000 m² - 02 D., sendo 
01 suíte, bhº social, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., AS, 
bhº externo, espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas vagas 
garag. R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Chácaras em Itu área de 
1.000m² R$ 40.000,00 F. 
99126-5388
Excelente Chácara Alto Pa-
drão -  4 suítes , sala 3 amb., 
estúdio de música, campo 
de futebol gramado, quadra 
de areia, casa de caseiro, 
piscina, vestiário. Negocia-se 
troca 100% em imóveis em 
Indaiatuba R$ 2.000.000,00  
F. 98372-0000
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos - 2 baias - 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., WC, 
AS, varias gar. R$ 300.000,00 
– 3875-6230 - CRECI 04.732
Recanto Campestre de Vira-
copos – CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara murada c/ sobra-
do de 05 D., sendo 01 st., 04 
bhºs sociais, escrit., sala 02 
amb., coz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, dorm. c/ bhº, 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00 F. 3392-0333
Sitio 1 alqueire em Elias Faus-
to, casa, piscina, toda grama-
da, churrasqueira, fogão a 
lenha- R$370.000,00 3016- 
1355/99752-2170/99205-4322
Sitio 1 alqueire em Elias Faus-
to, casa, piscina, toda grama-
da, churrasqueira, fogão a 
lenha- R$370.000,00 3016- 
1355/99752-2170/99205-4322

S í t i o  2  a l q u e i r e s  -  r $ 
500.000,00 f. 99173-9843 / 
122*20480
Vendo  3  a lque i res  no 
Jd.Mirim r$2.800.000,00 
( 1 9 ) 9 1 1 8 7 8 5 0  / 
(19)96727947 creci 74092
Vendo área em Indaiatuba 
de 10 alqueires r$106,00 o 
m²  na beira da rodovia  (19) 
91187850 / (19) 96727947  
creci 74092
vendo chacara de 5000 me-
tros quadrados no videiras 
r$550.000,00 excelente opor-
tunidade – (19)81367331 
creci 74092
Vendo Chácara  Terras 
de Itaici - 03 dormitórios 
(01 st), sala, cozinha, wc, 
churrasqueira, poço semi 
artesiano.at/ 1.000m².ac/ 
180m². R$ 430.000,00.f: (19) 
9.9946-7771
Vendo Chácara Vale do 
Sol - 02 dormitórios, sala, 
coz inha wc,  p isc ina.  R$ 
400.000,00. f:(19) 9.9946-
7771
Vendo Chácaras Alvorada 
- 02 suites, sala, cozinha, 
salao de jogos, casa de 
caseiro, piscina.at/ 2.400m².
r$ 700.000,00. f: (19) 9.9946-
7771
vendo sitio de 4 alqueires 
r$60,00 o m² na beira da 
rodovia em indaiatuba – (19) 
91187850 / (19) 96727947  
creci 74092
vendo sitio de 8 alqueires em 
indaiatuba r$40,00  m² na bei-
ra da rodovia - (19)91187850 
/(19) 96727947  creci 74092 
Vendo Terras de Itaici - 01 
dormitór ios, sala 02 am-
bientes, cozinha, varanda e 
churrasqueira, toda murada.
área do terreno  1.000m².
área construída 140m².r$ 
440.000,00. Telefone: (19) 
9.9946-7771. 

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/ Sandra
Jardim Europa II - com 340 m², 
próximo a praça ecológica. Aceita 
financiamento. R$ 175.000,00 
F.7829-6350 c/ Marlene
Jardim Veneza área de 150m² no 
valor R$ 92.000,00 F. 7808-3727/ 
89*22754
Jd M. do Sol R$ 120.000,00 
125mts 
Jd Paulista II R$ 115.000,00 
150mts 
Jd. Bela Vista - Terreno misto, 
plano no excelente localização R$ 
170.000,00 F. 99295-0357
Jd .  Co l ib r is  -  150m²  R$ 
110.000,00 aceita financiamento. 
F. 3017-0455/ 99762-7997 
Jd. dos Colibris - 150m² - óti-
ma topografia R$ 95.000,00 F.: 
99244-8398
Jd. Esplanada II - terreno plano 
R$ 205.000,00 área de 305m². 
Aceita permuta F. 7803-8201 
/80*10598
Jd. Laguna - 150² R$70.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
Jd. Laguna -150m² R$70.000,00 
F. 3017-0455/ 9762-7997
M. do Sol –  Rua 39 125m² 
R$110.000,00. F. 3017-0455/ 
9762-7997 

Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$90.000,00 aceita financiamen-
to. F. 3017-0455/ 99762-7997
Ótimo terreno em Salto-SP 
- 171m² (6 x 28,5), quitado e 
com a documentação ok. Aceita 
financiamento R$ 78.000,00 F. 
99216-4875 - 3016-3259
PARADISO - 517m2 – Ótima 
localização e topografia, imperdí-
vel, à R$755,00/m2. URGENTE. 
19-997519921 /38750469 creci 
65362.
Portal do Sol  -  150m² R$ 
110.000,00 – quitado. (oportuni-
dade) F. 3017-0455/ 99762-7997
Resid. Caroline- Terreno com 
125 m² . R$ 75.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Temos áreas para loteamentos 
em Indaiatuba,Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais locali-
dades. (19) 99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Temos áreas para loteamentos 
em Indaiatuba,Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais locali-
dades. (19) 99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 o 
mt²- ótima topografia de frente 
com a rodovia.
Terras de Itaici - com caída para 
o fundo, A.T 1000m² asfalto , 
portaria 24 horas , com pista de 
Cooper. R$ 240.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Terreno comercial de 380 m² na 
marginal do parque ecológico - 
ótima localização R$ 810.000,00 
F. 99295-0357
Terreno em Cond. Fechado Ter-
ras de Itaci - com poço artesiano, 
pés de frutas, com orquidário, lago 
para pesca, pista de caminhada. 
Com 1000 m². R$ 310.000,00. F. 
7829-6350 c/ Marlene
Terreno em Indaiatuba, São Paulo, 
193,94; com 7,60 x 25,40. Ótima 
localização próximo ao centro 
da cidade; Bairro Vila Verde; R: 
Victório de Genaro Lote 37;Valor 
135.000,00 à vista ou 150.000,00 
aceitando carro no valor de até 
50.000,00 . F: 19 99224-8459
Terreno em Itu - com área 
11.000m² por R$ 95.000,00 F. 
99126-5388
Terreno em Salto - Jd. Sta. 
Marta - Rua Martim Correia de Sá, 
c/ 161m², quitado. R$82.000,00 . 
F:19 98273-7368/ 19 3017-5541
Terreno Jardim dos Colibris - 
Planto - 150 m² R$ 97.000,00 F. 
98372-0000

Terreno Jardim Regente - 04 
LOTES JUNTOS 1.080M² R$ 
750.000,00 .F: (19) 9.9887-7771
Terreno no Carlos Androvandi 
- área 10x25m² R$ 130.000,00 F. 
99173-9843
Vendo Área Dentro de Elias 
Fausto - 48.000M² R$ 30,00 m² 
F: (19) 9.9887-7771
Vendo Área Elias Fausto/mon-
te mor - 280.000M² com 500 
metros de frente para rodovia....
R$ 25,00 metro quadrado.F:(19) 
9.9887-7771
Vendo Terreno - Terras De 
Itaici - 1.000 M² R$ 220.000,00. 
F:(19)7850-3952
Vendo Terreno Industrial - 5.200 
m² R$ 500,00 m² F: (19) 9.9887-
7771
Vendo Terreno Jardim dos La-
ranjais - 9.000M² Rr$ 450.000,00. 
F: (19) 9.9946-7771
Vendo Terrenos – Jardim Pa-
radiso - 03 lotes juntos – 708m², 
550m² e 420m² R$ 1.100,00 F: 
(19) 9.9887-7771
Vendo Terrenos – Terras De 
Itaici - 02 lotes juntos de 1.000m² 
cada- R$ 210.000,00(cada). F: 
(19) 7850-3952

Alugo - mesas e cadeiras para 
festas em geral F. 99783-2900 
c/ Mário
Faça serviço de consultoria 
financeira particular F. 3017-
6626 / 99461-5804
Procuro casa para alugar 
daqui 3 meses, em bom estado 
de dois ou três cômodos, de até 
R$ 600 com espaço para uma 
biz, Tenho 2 alugueis adiantado 
e comprovo boas referencias 
como pagadora. F.19-99276-
9594 c/ Camila
Vendo - 2 balcão expositor, 1 
frio , 1 quente, c/ vidro trincado 
e precisando de manutenção 
R$ 500,00 cada F. 98247-
4690 tim
Vendo - Air Soft, marca Tókio 
Marui R$ 700 F. 98247-4690 
tim
Vendo - Câmera Digital Sony 
mod. DSC W310 c/ carregador 
de bateria e cabo USB R$ 300 
F. 99616-4021
Vendo - Iphone 4 , 16 giga, tra-
vado R$ 600 F. 98247-4690 tim
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CLASSIFICADOS
Van Transit Ford - 2013 (nova 
700 Km)  - 14 lugares, licen-
ciada, IPVA, seguro. Entrada 
+ parcelas  F.(19) 3875-2215 / 
(19) 99696-8732
Gol - 2009, único dono (novo)
completo F. 99696-8732 
/3875-2215
Fusca 75 - Motor novo. Vendo 
ou troco por moto.F: 19 9 9915-
1220 c/ Diogo.
Polo 2003 - 2.0 , completo. 
Aceito moto 250, injeção ele-
trônica na troca. R$18.700,00 
.F: 199 7818-6241/ 9 9116-
1234 c/ Ricardo
Montana Sport - 1.8 - 2006 
- prata, R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-0170
Meriva 2010 - Completa, 1.8 
, preto, automático, só venda.
R$27.900,00 c/ Ricardo. F: 9 
9889-2807

HORNET 2011/2011 - Azul 
petróleo, 10.000km, doc. Ok, 
IPVA, Seguro pago.F: 9 9779-
1609. R$29.000,00. Conser-
vadíssima.
Titan Mix EX - 2010 preta c/ 
baú, 14.500 km rodado, doc. 
Ok, IPVA 2014 pago, revi-
sada, pneu traseiro novo R$ 
5.500,00 F. 98845-8192

Vendo ou troco Egua Manga-
larga Mineira, mansa. F: 19 9 
9915-1220 c/ Diogo 

Ofereço-me para costurar em 
casa, experiencia em costura 
reta e overloque.F: 3392-3595/ 
9 8727-3287
Ofereço-me para fazer faxina 
em residências, fábricas F. 
99257-5530 
Ofereço-me para passar rou-
pa F. 98317-5168
Ofereço-me para passar rou-
pa, fazer faxina F. 3318-1952 
c/ Sueli
Ofereço-me para trabalhar 
aos finais de semana como 
Recepcionista, Caixa, Balco-
nista ou Auxiliar Geral Free-
-Lancer. Tenho 25 anos, ex-
periência nestas áreas F (11) 
96918-7062 Thais “
Ofereço-me para trabalhar 
como caseira c/  referencia, 
trabalhei muitos anos de do-
méstica F. 9909-7273 / 3017-
4891 / 98724-1943
Ofereço-me para trabalhar 
como caseira e doméstica. 
Tenho referencias, já trabalhei 
em supermercado F. 3017-
4891 / 99309-7273
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro.F:19 9 8713-
1485/Laercio
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso e 
como doméstica ou limpeza 
em escritórios.F: 9 9228-1544 
Lourdes
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso F. 
99701-6754 c/ Jane

“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 ou troco cavalo Árabe, 
engatado, cavalo muito manso.  
F: 19 9 9915-1220 c/ Diogo

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

Faço faxina / passo roupa.Tel: 
3318-1952 c/ Sueli
Faço faxina residêncial ou 
escritório F. 3016-4598 / 
99930-1477
Faço serviço de pedreiro, 
pintor, gesseiro F. (11) 97333-
6530
Marido de Aluguel - faze-
mos qualquer serviços e 
reparos e consertos em sua 
residência F. 99674-2791 
vivo / 99327-7872 claro c/ 
Figueiredo
Ofereço-me para babá, cui-
dadora de idosos p/ morar 
ou arrumadeira, auxiliar de 
produção. F: 9 9363-6011/ 
99404-1608 - Eldineia.

Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos, 
babá ou arrumadeira com 
disponibi l idade para mo-
ra r  no  emprego .  Tenho 
exper ienc ia  na  a rea  de 
produção F. 99363-6011 / 
994041608
Ofereço-me para trabalhar 
como cu idadora  in fan t i l 
em minha casa.  Possuo 
referêrencia F. 3875-4575. 
Ofereço-me para trabalhar 
como d iar is ta  em escr i -
tórios, residencias e pós 
obras. F:9 8428-7364
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro F. 99325-
5676
Ofereço-me para trabalhar 
como pedre i ro ,  encana-
dor, jardineiro e eletrecis-
ta. Passeio com cães F. 
3801-6828 / 99130-7264 / 
99776-6841 c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar 
de domést ica F.  98403-
0679 / 3016-2037 c/ Cris-
tiane
Ofereço-me para trabalhar 
de faxineira F.  3835-1581
Ofereço-me para trabalhar 
de motorista, carro ou moto 
F.  99820-2326 /  99315-
7323 Welton
Técnica em enfermagem 
-  O fe rece  pa ra  da r  ba -
nho/curativos em pessoas 
acamadas. F. 3318-0814/ 
99178-5031

Vendo -  Maca  peroba 
rosa ,  maca  195x75x75 
(CxLxA), maca 195x65x85 
(CxLxA) ambas tem a cabecei-
ra removível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e escada de 
inox R$ 850 cada F. 7814-5723
Vendo - Portão de ferro 2.75 
alt. x  3.14 larg. F. 3835-1581
Aulas Particulares e acom-
panhamento escolar para 
alunos de primeiro e segun-
do graus para Português, 
Matemática,Química e Inglês. 
Margarida.Tel: 3875-7525
Brechó e bazar de roupas e 
sapatos - Para bebe macacão 
semi novo R$5,00, bermuda 
jeans, tenho 60 peças, roupas 
a R$2,00 cada. Rua Minas 
Gerais, 234 - fundos, Cid. Nova 
II (atrás do telhadão)
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir 3016- 1355/99752-
2170/99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! Ex-
celentes valores. Fones: 3016- 
1355/99752-2170/99294-5541
Manicure - Manicure e Pedicu-
re ganhe sobrancelha / Pé R$ 
12,00 - Mão R$ 8,00 Atendo 
também em domicílio. Faço 
definitiva, (selante R$50,00)  
F. 9 9369-5615 
Procuro sala, em salão ou 
centro de estética p/ alugaraos 
sabados. Trabalho c/ estetica 
facial. F: 9 99420-6907 - Gleica
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim-3016- 
1355/99752-2170/99205-
4322/99294-5541/99763-8709 
Sony lens - Mod. DSC W310 
c/ carregador de bateria e cabo 
USB, R$300,00. F:9 9616-
4021 c/ Carol.

Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de 
frente com a rodovia.
Vende-se Balcão Encosto 
Refrigerado, 1,90 mts, Inox, 
220V, Ótimo Estado. Tratar 
no telefone: (19) 9.9256-9209 
/ (19) 9.8801-8302
Vende-se Banho térmico (ba-
nho Maria), 8 cubas, 220v, 
Semi novo. Tratar no telefo-
ne: (19) 9.9256-9209 / (19) 
9.8801-8302
Vende-se  Fritadeira Profissio-
nal 25 Litros, Ótimo Estado. 
Tratar no telefone: (19) 9.9256-
9209 / (19) 9.8801-8302
Vendo - Calças sociais mas-
culinas, semi-novas, tam: 40 
e 42. R$20,00. Rua Minas 
Gerais,234, Cid.Nova.(atras 
do telhadão)
Vendo Forno Elétrico Fischer 
Grill - 44 litros - Auto limpante - 
NOVO - R$280,00 . F: 19 3017-
5541/ 19 9 8273-7368 (TIM)
Vendo guarda-roupa de 6 por-
tas e 6 gavetas, cor marfim, em 
ótimo estado e jogo de cama 
box, R$600,00. F: 4105-3344/ 
9 9228-2620 c/ Aline.
Vendo Smart-car(carrinho de 
menina)R$200,00. Cadeirinha 
de bicicleta, R$20,00.F: 4105-
3344/ 9 9228-2620 c/ Aline.
Vendo TV SAMSUNG 29” 
c/ controle remoto - Perfeito 
estado - R$280,00. F: 19 3017-
5541/ 19 9 8273-7368 (TIM)

Ford Fiesta - 1998 - Ga-
solina, R$ 5500,00 (19) 9 
8139-1519 



INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado Advogado

Advogado Água e Gás Auto Mecânica

Acessórios Cabeleireiros

Artigos em Geral

Academia

23B

Auto Peças Bolo Celular Celular



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

DentistaDecorações para Festas Decorações Decorações

Comida Japonesa

Drogaria

24B

Construção/Arquitetura Contabilidade

Frios e Laticínios Gesso Imobiliária



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Informática Informática Informática

Jóias

25B

Materiais para Construção Móveis Planejados Móveis Planejados

Panificadora Papelaria

Imobiliária

Pet Shop Pet Shop



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Poços Artesianos

26B

Rações e MedicamentosProdutos AlimentíciosPousada Litoral Norte

Reparações Automovitas Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Som Automotivo Telefonia Digital e Internet



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Veterinária VidraçariaUniformes

27B

Tintas



28B Mais Expressão


