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Dois morrem afogados 
em menos de uma semana 

 JME

JMEDIVULGAÇÃO

Dois afogamentos foram registrados em Indaiatuba em menos de uma semana. O primeiro caso ocorreu no sábado, dia 15, 
num lago dentro de um pesqueiro, na divisa entre os bairros Videiras e Itaici. Já a segunda ocorrência ocorreu na noite de quarta-
-feira, dia 19, no Córrego Barnabé, no Parque Ecológico. Em ambos os casos as vítimas eram homens. 

O combate ao consumo de 
drogas ganhou mais um aliado na 
noite de quarta-feira, dia 19. A sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), foi o palco 
do lançamento do Programa Vi-
ver (Valorizando o Indivíduo e a 
Vida em Recuperação). O projeto 
visa o combate do uso de drogas 
em Indaiatuba e foi divulgado na 
presença do ator Marcos Frota, 
embaixador da campanha. 

As equipes do Amigos do 
Cachorrão e Bacanas Lanches 
entram em campo neste do-
mingo, dia 23, em busca do 
bicampeonato da Supercopa 
Vila Avaí de Futebol Mini 
Campo. A grande final, com a 
festa de encerramento, ocorre 
a partir das 11 horas no cam-
po do bairro. Antes, às 9h30, 
Clube 9 de Julho e Pai e Filho 
duelam pelo caneco de terceiro 
colocado. 

Indaiatuba está entre as ci-
dades cujo índice é satisfatório 
no combate à Dengue, segundo 
Levantamento de Índice Rá-
pido de Infestação por Aedes 
aegypti (LIRAa). Com média 
0,6%, no primeiro bimestre, 
o Município contabiliza atu-
almente oito casos da doença 
confirmados. O balanço foi 
divulgado pelo Ministério da 
Saúde na última terça-feira, dia 
18, em Brasília. 

O Lar de Velhos & Espaço 
Dia Emmanuel comemorou 
no último dia 9 meio século de 
atuação junto à sociedade, em 
especial ao atendimento aos 
idosos da cidade. Para comemo-
rar a data, a entidade promoveu 
uma cerimônia. O evento foi 
realizado na noite de terça-feira, 
dia 18, na própria sede do Lar, 
com a presença de convidados, 
autoridades locais, voluntários e 
fundadores da entidade. 

A tarifa do Zona Azul,  co-
brada para o estacionamento 
rotativo de veículos nas ruas 
do Centro, ficará mais cara a 
partir de amanhã, dia 22. O 
Reajuste foi anunciado através 
do Decreto publicado pela 
Prefeitura na última segunda-
-feira, dia 17. Com a mudança, 
os valores passarão a custar R$ 
0,90 para o tempo de meia hora 
estacionado e R$ 1,60 para 
uma hora. 

A adesão a dose da vacina 
HPV (papilomaríus humano), 
destinada a meninas de 11 a 
13, ainda é baixa no Município. 
Com base no balanço divulgado 
pela Secretaria Municipal da 
Saúde, desde quando começou, 
no último dia 10, até a tarde de 
ontem, dia 20, apenas 14,5% das 
4.838 indaiatubanas que devem 
receber a dose foram vacinadas. 
Em 11 dias de vacinação, 700 
jovens foram imunizadas.

O projeto de lei que prevê multa para quem jogar lixo na via 
pública foi aprovado durante a 4ª Sessão Ordinária da Câmara, 
realizada na noite de sexta-feira, dia 17, no Plenário. O PL de nº 
126/2013, do vereador Maurício Baroni (PMDB), foi apresen-
tado no ano passado e só agora foi aprovado por unanimidade 
pelos vereadores da Casa. 

Chegou o grande dia para os fãs do rock britânico. O salão 
social do Clube 9 de Julho receberá o show God Save The Queen, 
um tributo à banda liderada por Fredie Mercury, amanhã, dia 22, 
às 21 horas. A turnê do grupo passará por mais de 50 países. No 
Estado de São Paulo serão duas apresentações, uma em Indaia-
tuba, no Clube 9 de Julho, e outra na Capital, no Clube Atlético 
Juventus. Ainda há ingressos disponíveis pela internet, pelo site 
ingressofacil.com.br, e na secretaria do clube. 

Lei pretende punir 
quem jogar lixo na rua 

Tributo ao Queen acontece 
amanhã no Clube 9 de Julho
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Água nossa de cada dia Você acha que 
multando o povo 
deixará de jogar 
lixo na rua?

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

Radares - dia 22 a 28/03

Editorial Enquete

“Não vai ajudar não, a maio-
ria das pessoas são muito mal 
educadas e acredito que nem 
com multa vai resolver. Essa lei 
só vai valer mesmo para quem 
já tem consciência que a rua não 
é lugar de jogar lixo”

Ângela Cristina, balconista 

“Vejo Indaiatuba uma 
cidade limpa. Mas tem muita 
gente que ainda joga lixo em 
qualquer lugar. Então o que 
puder ser feito para evitar 
isso, acho que é bem vindo”

Rosália Alves, babá

“Acho que existem coisas 
mais importantes pra serem dis-
cutidas, leis mais importantes 
pra serem aprovadas. Não jogar 
lixo na rua é mais uma questão 
de educação do que de multa”

Gilson de Souza, taxista

“Para mim a lei inibe, mas não 
acredito que vá mudar a mentali-
dade de quem joga lixo na rua” 

Bárbara Curci, estudante

“A iniciativa é boa, por que 
quando mexem no bolso do 
brasileiro ‘as coisas’ começam 
a dar resultado. Não custa nada 
andar mais um pouco pra jogar 
o lixo no lugar certo”

Antônio Joaquim, aposentado  

Artigos

O QUE É DESAPOSENTAÇÃO?

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

Durante a vida laboral, o empregado contribui conjuntamente com seu emprega-
dor junto a Previdência Social para que mantenha na qualidade de segurado e poder 
pleitear os benefícios previstos na legislação previdenciária.

Um desses benefícios é a aposentadoria que se divide em aposentadoria por idade, 
tempo de contribuição, especial e por invalidez.

Desta feita, a aposentadoria é um benefício que pode ser renunciado para que o 
beneficiário aproveite o tempo de serviço prestado após a aposentadoria para pleitear 
um benefício mais vantajoso majorando o seu valor.

Este processo se chama desaposentação, onde o aposentado que continua no labor 
após a concessão do benefício, poderá renunciá-lo e pleitear novo benefício contando 
com este novo período de contribuição.

Assim o aposentado tem o direito de rever no judiciário a sua aposentadoria atual 
para adquirir um benefício mais vantajoso. Ocorre que muitos julgados tem sido a favor 
e contra este pedido, principalmente no que tange a devolução dos valores recebidos 
pela aposentadoria renunciada.

Todavia, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o beneficiário 
não precisa devolver o que percebeu com a aposentadoria renunciada.

Tal decisão servirá de norte para as instâncias inferiores julgarem os pedidos de 
desaposentação, já que ações do âmbito do Juizado Especial Federal estavam suspensas 
até o STJ se manifestar.

A matéria está pronta para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, pois já lhe foi 
conferida o status de repercussão geral, razão pela qual as instâncias 
inferiores deverão observar a jurisprudência da suprema corte para 
julgar os pedidos de desaposentação. 

DIETA VEGETARIANA

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Existem três tipos de vegetarianismo, vamos entender cada um deles:
Ovolactovegetariano – são os vegetarianos menos radicais. Eles apenas retira-

ram a carne do seu cardápio, mas consomem alimentos derivados como ovo e leite.
Lactovegetariano – esse já não come nem carne nem ovos, mas os lacticínios 

são liberados.
Vegano – é o vegetariano mais ao pé da letra. Ele não consome nada que não 

tenha origem vegetal além de usarem roupas feitas com pele e couro de animais 
ou andar em veículos tracionados por animais.

O vegetarianismo vai além de manter uma alimentação sem carne, pois apenas 
cortar o ingrediente da dieta sem fazer nenhuma substituição pode ser um erro, 
principalmente entre os que decidem virar vegetarianos.  

Ninguém pode decidir de uma hora para outra deixar de comer carne e passar 
a manter uma alimentação vegetariana, aparentemente formada apenas por ve-
getais e cereais. Existe todo um  planejamento e só assim essa dieta funciona. É 
um novo estilo de vida ou você não fará a dieta corretamente e se você apenas 
tirar um alimento do seu habitual sem repor na mesma proporção seus valores 
nutricionais em outros pratos, você pode ter sérias complicações de saúde e não 
encontrará benefícios em fazer essa reeducação alimentar.

E preciso ter muito cuidado na retirada das carnes pois as  carnes geralmente 
levam ao seu organismo vitaminas B12, proteínas e ferro. Como falamos antes, 
se você retira totalmente a carne do seu cardápio e não repõe através de outros 
alimentos, você terá complicações de saúde pela escassez desses compostos, pois 
o organismo precisa deles para funcionar corretamente.

Adotar uma nova filosofia de vida requer um trabalho psicológico também 
pois seu cérebro não entende imediatamente o porquê da mudança e vai fazê-lo 
ter tentações de comer tais alimentos. Então comece gradativamente.Comece ti-
rando 1 ou 2 vezes por semana a carne e quando sentir que pode acrescentar mais 
um dia do cardápio vegetariano, faça-o e assim consiga completar suas semanas, 
seus meses e seus anos, até conseguir se alimentar sem sentir a necessidade de 
comer carne.

Quanto a  reposição dos componentes vitamínicos, as carnes podem ser subs-
tituídas por :

Vitamina B12,<que estao nos ovos e leite
Proteínas<que estao nas leguminosas
Ferro<vegetais verde escuro , leguminoses e melado de cana.

A 21ª edição do Dia Mundial da Água, instituído pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993, será 
amanhã, dia 22. O tema deste ano será “Água e Energia”, 
tratando da importância do nosso bem natural maior na 
obtenção de energia.

Falar da importância da água é, literalmente, chover 
no molhado. O bem natural está presente em 70% do 
território terrestre e é a composição de 70% do corpo 
humano. Infelizmente só nos lembramos do quão pre-
cioso é esse bem quando nos faz falta. Em fevereiro, por 
exemplo, o índice pluviométrico foi o menor em quase 
dez anos, quatro vezes menor do que o registrado em 
2013. O que deixou todos preocupados.

Apesar de Indaiatuba não ter passado por raciona-
mento, todos ficaram apreensivos pela falta de chuva. 
Algumas cidades vizinhasregistraram níveis muito 
baixos nos reservatórios e chegaram a restringir o uso 
durante um determinado horário. Depois que as chuvas 
voltaram, parece que a consciência foi com a enxurrada. 
Pois muitos continuam com os hábitos de desperdício.

Talvez todos só tomemos consciência da importância 
e responsabilidade do uso da água quando não tiver mais 
como recuperar, ou seja, quando o estrago feito por nós 
mesmos já estiver em um estágio irreparável. 

Mas a solução não é tão difícil. Leis como a aprovada 
pelos vereadores na última sessão da Câmara, que propõe 
multa para quem jogar lixo na rua, podem ajudar a não 
poluir os rios e córregos. Outras atitudes já conhecidas 
como fechar a torneira para se barbear ou escovar os 
dentes, tomar banhos mais curtos e não usar a mangueira 
aberta com água corrente para lavar carros ou corredo-
res e varandas são bem vindas. Vamos fechar a torneira 
enquanto ainda há algo que sai dela.

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Dia 27-28 e 29-07-2013, teremos mais um treinamento Gaivota
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.) 

VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA O SUCESSO?
Poucas pessoas trabalham naquilo que gostam e se sentem felizes com o traba-

lho ou com a profissão atual, pois quando conseguiram emprego foi no momento 
que sua maior necessidade era o dinheiro para a manutenção da vida e da família.
Pense por um momento no emprego ideal. O que você faria se pudesse fazer qual-
quer coisa? O que lhe daria o dinheiro, a satisfação, a realização profissional e o 
desafio que você sempre quis? Se lhe oferecessem o emprego ideal agora, você 
teria condições de aceitá-lo? Você estaria pronto para assumir as responsabilida-
des? Teria você as habilidades, o conhecimento, os contatos e o discernimento 
necessários para se sair bem? Você estaria pronto para a oportunidade da sua vida 
se ela surgisse agora? A concretização de uma oportunidade depende de mais 
que uma simples vontade. Depende de preparação. Quanto melhor você estiver 
preparado, maiores e melhores serão as oportunidades. Venha se preparar para a 
vida no Leader Training da Signa nos dias 11-12 e 13-04-2014, inscreva-se pelo 
site www.signatreinamentos.com.br ou ligue para 019-3875-7898. O SUCESSO 

ACONTECE QUANDO VC FAZ COISAS DIFERENTES NOS 
HORÁRIOS QUE TODOS SE DIVERTEM.

“Acredito que o Brasileiro sem-
pre dá um jeito para tudo, pode ser 
que por um tempo doa no bolso de 
quem joga lixo em qualquer lugar, 
mas não acho que isso vá fazer com 
que eles se conscientizem”

Nicole Barbosa, consultora 
de moda
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Indaiatuba tem índice 
satisfatório no combate à Dengue

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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AUMENTO MACROREGIONAL 

Tarifa do Zona Azul fica 
mais cara a partir de amanhã 

Representantes locais 
participam de Conferência

DEUZENI CEPPOLINI SCS PMI

JME

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

Indaiatuba está entre as 
cidades cujo índice é sa-
tisfatório no combate à 

Dengue, segundo Levanta-
mento de Índice Rápido de 
Infestação por Aedes ae-
gypti (LIRAa). Com média 
0,6%, no primeiro bimestre, 
o Município contabiliza atu-
almente oito casos da doença 
confirmados. O balanço foi 
divulgado pelo Ministério da 
Saúde na última terça-feira, 
dia 18, em Brasília. 

Segundo o secretário mu-
nicipal da Saúde, José Rober-
to Stefani, em Indaiatuba há 
um planejamento das ativi-
dades de controle da Dengue.  
“Buscamos estratégias para 
combater a doença. A equipe 
trabalha o ano todo e não 
nos meses em que a Dengue 
mais preocupa. É um trabalho 
preventivo, com atividades de 
eliminação de criadouros e 

educação continuada através 
de divulgação nos meios de 
comunicação, envolvimento 
da sociedade civil, desenvol-
vimento de projetos próprios, 
elaboração de materiais edu-
cativos diferenciados, aborda-
gem da população nas áreas de 
maior movimento da cidade”, 
explica.

No primeiro bimestre do 
ano, Indaiatuba registrou 
apenas oito casos da doença. 
Em comparação ao mesmo 
período no ano passado, os 
registros mostram redução. 
Em janeiro e fevereiro de 
2013, por exemplo, foram 13 
casos constatados. 

Ainda durante todo o ano 
passado, os casos de Dengue 
bateram recorde, registrando 
735 casos, o maior da história 
da cidade nos últimos 11 anos.  

Além de Indaiatuba, o 
LIRAa foi aplicado em 1.459 
municípios – 48% a mais de 
cidades do que a edição de 
2013. O levantamento atual 

A tarifa do Zona Azul,  
cobrada para o estacionamen-
to rotativo de veículos nas 
ruas do Centro, ficará mais 
cara a partir de amanhã, dia 
22. O Reajuste foi anunciado 
através do Decreto publicado 
pela Prefeitura na última 
segunda-feira, dia 17. Com a 
mudança, os valores passarão 
a custar R$ 0,90 para o tempo 
de meia hora estacionado e 
R$ 1,60 para uma hora. 

O documento destaca que 
a cláusula 4.2 do Termo de 
Outorga de concessão para 
exploração das áreas de es-
tacionamento rotativo em 
vias e logradouros públicos, 
firmado nos termos da Con-
corrência Pública nº 02/03, 
determina o reajustamento 
anual pela variação do IPC/
IBGE, substituído pelo go-
verno pelo INPC/IBGE, cuja 
variação desde a última cor-
reção, realizada em dezembro 
de 2008, já chega a 32,58%.

Já no Decreto assinado 
durante a semana, a lei deter-
mina que o reajuste pode ser 
feito anualmente, porém em 
Indaiatuba a última correção 
aconteceu em dezembro de 
2008 e até então o valor era 
de R$0,75 e R$ 1,35.

Vinte delegados represen-
tantes de Indaiatuba partici-
pam da Conferência Macro 
Regional de Saúde do Traba-
lhador, que vai até hoje, dia 21, 
em Campinas. O objetivo do 
evento é propor diretrizes para 
a implementação da Política 
Nacional de Saúde do Tra-
balhador e da Trabalhadora. 
Os delegados representam a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(gestão), Conselho Municipal 
de Saúde, trabalhadores, usu-
ários dos municípios perten-
centes ao Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador (Ce-
rest), que são Santa Bárbara do 
Oeste, Itupeva, Monte Mor, 
Cabreúva e Indaiatuba.  

O evento de Campinas é 
a preparação 4ª Conferência 
Estadual de Saúde do Traba-
lhador e da Trabalhadora do 
Estado de São Paulo, que irá 
acontecer entre os dias 8 e 
10 de maio de 2014, em São 
Paulo.  Para garantir vaga na 
conferência estadual, é preciso 
participação efetiva nas ofici-
nas regionais, que acontecerão 
em várias cidades do estado 
de São Paulo. O Conselho 
Estadual de Saúde será res-
ponsável pela coordenação e 
organização das conferências. 

revela que 321 cidades brasi-
leiras estão em situação de ris-
co, 725 em situação de alerta e 
413 em situação considerada 
satisfatória. 

No Brasil 
No Brasil, no primeiro 

bimestre, houve redução de 
95% dos óbitos e de 84% dos 
casos graves no país. Ações 
de gestão contribuíram para 
a redução. O Ministério da 
Saúde registrou 87 mil noti-
ficações entre janeiro e feve-
reiro de 2014, contra 427 mil 
no mesmo período de 2013. A 
queda também foi observada 
em relação às ocorrências 
graves (84%) e óbitos (95%). 
Apesar da redução expressiva, 
o Ministério da Saúde ressalta 
a importância de manter-se 
o alerta e a necessidade de 
dar continuidade das ações 
preventivas.

As ações do Ministério da 
Saúde, realizadas em conjun-
to com estados e municípios, 

Segundo o documento 
o reajuste levou em conta a 
necessidade de estabelecer 
um equilíbrio econômico-
-financeiro nas concessões 
dos serviços públicos. 

INSATISFAÇÃO  
A notícia não veio em boa 

hora, segundo os motoristas 
que utilizam o Zona Azul. 
A bancária Déborah Silva, 
de 32 anos, acredita que vai 
“pesar” no bolso do povo. “O 
aumento não afeta muito para 
quem não costuma utilizar o 
serviço com freqüência, mas 
para quem precisa dele todos 
os dias com certeza faz efeito 
no final do mês”. 

A conferência macro re-
gional acontece na Faculdade 
Anhanguera (FAC 3-Cam-
pinas), localizada no bairro 
Taquaral em Campinas.

 O Cerest/Regional de In-
daiatuba atua na prevenção de 
doenças e acidentes de traba-
lho, estando habilitado para 
atender pacientes de Indaia-
tuba e mais três municípios: 
Monte Mor, Vinhedo e Santa 
Bárbara d’Oeste. O Centro 
de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST) é uma 
unidade de saúde dirigida aos 
trabalhadores independente 

contribuíram para a redução 
nos números da Dengue. 
Em novembro de 2013, o 
Ministério da Saúde dobrou 
o recurso adicional enviado 
para incrementar medidas 

A mudança também não 
agradou o estudante Cristiano 
Cardoso, de 23 anos. “Cada 
dia está mais difícil encontrar 
locais para estacionar e o 
Zona Azul era a opção que 
restava, mas com o reajuste 
começa ficar inviável ter 
carro”.

A Prefeitura não soube 
precisar o número de carros 
que utilizam o Zona Azul 
diariamente, pois nem todos 
que adquirem o talão de 
estacionamento utilizam no 
mesmo dia. Porém, segundo 
a empresa que administra o 
serviço, média de 1,3 mil 
boletos são vendidos diaria-
mente. 

do seu vínculo de emprego 
(formal, informal, autônomo 
ou funcionários públicos), em 
área urbana ou rural. O centro 
conta com uma equipe multi-
disciplinar composta por dois 
médicos, um fonoaudiólogo, 
um terapeuta ocupacional, 
um psicólogo, um assistente 
social, um enfermeiro, um 
técnico em segurança do tra-
balho e profissionais da área 
administrativa. 

O Cerest está situado à 
Av. Presidente Vargas, 457, 
Vila Vitória 2. O telefone para 
contato é o (19) 3835-7265 ou 
(19) 3894-4959.

de vigilância, prevenção e 
controle da doença. Ao todo, 
foram repassados R$ 363,4 
milhões – 110% a mais do 
que em 2012. Além do repas-
se de recursos, o Ministério 

da Saúde tem ampliado o 
atendimento na Atenção Bá-
sica ao paciente com Dengue, 
o que impacta na redução 
gradativa dos casos graves 
e óbitos.

Equipe de prevenção e combate à Dengue conta atualmente com 23 agentes

Motoristas terão que pagar mais caro para estacionar nas ruas do 
Centro onde funciona o Zona Azul 

Conferência Macro Regional de Saúde do Trabalhador, realizada em 
Campinas



04A Mais Expressão

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

Projeto que pretende punir 
quem joga lixo na rua é aprovado 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Outros oito PLs são votados na última Sessão

Comissão deve ser criada para a redução de remédios

LAR 50 ANOS

Foi com grande prazer 
e felicidade que estive pre-
sente na festa de comemo-
ração dos 50 anos do Lar 
de Velhos & Espaço Dia 
Emmanuel, que aconteceu 
na noite da última terça-
-feira, dia 18. Já havia 
escutado sobre o trabalho 
da entidade, mas infeliz-
mente não t inha t ido a 
oportunidade de conhecer 
sua sede, o que ocorreu no 
dia do evento. Fiquei ma-
ravilhado com a estrutura 
do local, algo de primeiro 
mundo posso dizer. 

AJUDA 

Tudo o que vi foi fruto 
do esforço do bom cora-
ção das pessoas, sejam 
e las  doadoras  ou  Tra -
balhadores voluntários. 
Mas para que o Lar con-
tinue com seu trabalho, 
necessita-se de mais apoio 
das pessoas. O local conta 
com 90 e necessita de do-
ações da população para 
que continue dando con-
forto e carinho aos idosos. 

CONSCIENTIZAÇÃO  

Já na noite de quarta-
-feira, dia 19, a Prefei-
tura fez o lançamento do 
Projeto Viver, que visa 
o combate as  drogas e 
que tem como embaixa-
dor o ator Marcos Frota. 
O projeto vem em boa 
hora, justamente quando 
o assunto é um dos mais 
emblemáticos do País. Já 
passou da hora de nós, ci-
dadãos, tratar o vício das 
drogas como um problema 

social e não apenas nos 
preocupar quando houver 
um caso de dependência 
na família.   

LIMPEZA JÁ!

Já na Câmara, o ve-
reador Maurício Baroni 
(PMDB) teve seu Projeto 
de Lei, sobre a fiscaliza-
ção para quem joga lixo na 
via pública, aprovado por 
unanimidade. Realmente, 
há na cidade diversos pon-
tos em que a má educação 
da população passa dos 
limites.  Mas eu só faria 
uma mudança: faria uma 
campanha de conscien-
tização nas escolas, para 
as crianças, e multaria os 
adultos infratores. Vão ser 
realistas, nós, que somos 
bem grandinhos, sabemos 
há muito tempo que não se 
deve jogar lixo na rua e 
quais são suas conseqüên-
cias se isso acontecer.   

NECESSÁRIO 

Na mesma Sessão, o 
vereador Antonio Sposito 
Junior, o Toco (PP), fez 
uma Indicação interessan-
te. O nobre vereador pediu 
para que seja criada uma 
equipe noturna de manu-
tenção de asfalto e repin-
tura de sinalização. Não 
sei se o motivo é o mesmo, 
mas o que tem de gente na 
cidade que reclama dos 
horários escolhidos pelo 
Departamento Municipal 
de Trânsito (Demutran) 
para fazer esse tipo de ser-
viço. Na maioria das vezes 
em horários totalmente 
impróprios, quando há um 
fluxo maior de veículos.

JME
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O projeto de lei que pre-
vê multa para quem 
jogar lixo na via pú-

blica foi aprovado durante a 4ª 
Sessão Ordinária da Câmara, 
realizada na noite de sexta-fei-
ra, dia 17, no Plenário. O PL 
de nº 126/2013, do vereador 
Maurício Baroni (PMDB), foi 
apresentado no ano passado 
e só agora foi aprovado por 
unanimidade pelos vereadores 
da Casa. 

O PL dispõe sobre a apli-
cação de multa ao cidadão 
que for flagrado jogando lixo 
nos logradouros públicos, fora 
dos locais destinados para 
este fim. Quem cometer esse 
tipo de infração, o projeto 
prevê que seja aplicada uma 
multa de R$ 100 a cada ato 
cometido. 

As penalidades previstas 
na Lei serão estabelecidas por 
meio de um Auto de Infração, 
contendo informações como: 
local, data e hora da lavratura; 
qualificação do autuado; a 
descrição do fato constitutivo 
da infração; o dispositivo le-
gal infringido; a identificação 
do agente autuante, contendo 
assinatura, cargo, função e o 
número de matrícula/identifi-

cação; e assinatura do cidadão 
autuado.

O projeto resume ainda 
que, sempre que julgar ne-
cessário, o agente responsável 
pela autuação do flagrante 
poderá acionar auxílio policial 
quando o infrator dificultar e 
deixar de passar suas qualifi-
cações, bem como o disposi-
tivo legal infringido. 

Os recursos financeiros 
arrecadados com as multas 
devem ser destinados a Secre-
taria Municipal de Urbanismo 
e do Meio Ambiente. Cabe ao 
Executivo adotar as medidas 
necessárias para regulamentar 
a Lei, designando os órgãos 
responsáveis pela fiscalização 
e execução. 

O PL ressalta ainda que o 
Executivo deve ser criado um 
cadastro interno de controle 
de multas aplicadas e suas 
reincidências, observando os 
procedimentos previsto na 
Lei. Quem for multado e não 
arcar com a mesma, terá seu 
nome encaminhado a Dívida 
Ativa da Prefeitura. 

Como justificativa, o vere-
ador Maurício Baroni justifi-
cou que o projeto visa trans-
formar o comportamento da 
população, com o objetivo de 
manter a cidade limpa, otimi-
zando o processo de limpeza. 

O vereador justifica ainda que, 
em muitos locais da cidade, 
ainda é visível a presença de 
lixo como bitucas de cigarro, 
copos descartáveis, latas de 
cerveja e refrigerante, além 
de restos de alimentos.

Para o autor da Lei, o 
vereador Maurício Baroni, o 

primeiro passo da lei é cons-
cientizar as pessoas. “Já estou 
realizando um trabalho, junto 
a Secretaria de Urbanismo, 
para que seja feita a divul-
gação e conscientizar de que 
existe uma lei a ser cumprida 
e caso contrário será aplicada 
multa”, ressalta.  

Pontos da cidade ainda são “decorados” com o lixo despejado pela população

Ao todo nove Projetos de Lei foram votados durante a 4ª Sessão de 
Câmara  

A última sessão de Câmara, 
realizada na noite de segunda-
-feira, dia 17, analisou oito 
projetos constantes da Ordem 
do Dia. 

Os vereadores aprovaram, 
com votos contrários da banca-

O vereador Massao Ka-
nesaki apresentou durante 
sessão ocorrida na última 
segunda-feira (17), Projeto de 
Resolução que dispõe sobre a 
constituição de uma Comissão 
de Representação que visa 
discutir, pesquisar, orientar e 
buscar formas de atuar na fren-

te parlamentar que pede a re-
dução de impostos tributários 
que incidem sobre remédios. 
O projeto foi aprovado por 
unanimidade. 

A frente parlamentar lan-
çada ano passado, pede a 
desoneração tributária dos 
medicamentos no país, uma 

vez que o Brasil tem uma das 
maiores cargas tributárias 
globais para remédios, uma 
média de 34% do valor total 
pago pelo produto, segundo 
levantamento da Associação 
da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa (Interfarma). Só de 
ICMS, o Estado de São Paulo 

recolhe 19%. A campanha 
nacional pede ICMS zero para 
o produto. 

A iniciativa conta com o 
apoio das indústrias farmacêu-
ticas e entidades do setor, que 
acreditam que com impostos 
reduzidos o acesso da popu-
lação aos produtos será maior.  

da do PT e do Partido Verde, 
o Veto nº 001/2014 do Execu-
tivo Municipal. 

Os vereadores Derci de 
Lima (PT), Carlos Alberto 
Rezende Lopes (PT) e Bruno 
Ganem (PV) também vo-

taram contrários ao Projeto 
017/2014, do Executivo Mu-
nicipal, que dá nova redação 
ao § 3º da Lei nº 3.525 de 18 
de março de 1998.  

Outros quatro projetos fo-
ram aprovados por unanimida-
de. O primeiro foi o de Lei nº 
0024/2014, do vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o Li-
nho (PT), que denomina ruas 
do Loteamento Vila Verde. 
Outro PL aprovado foi o João 
de Barro (PL 014/2014), que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder auxílio 
visando a melhoria das habi-
tações populares. 

Já o Projeto de Lei nº 
018/2014, do Executivo Muni-
cipal, altera a Lei nº 5.762 de 27 

de maio de 2010 e dispõe sobre 
o Plano de Incentivos a Projetos 
Habitacionais Populares, vin-
culados ao Programa Federal 
“Minha Casa Minha Vida”.

O PL nº 012/2014 do vere-
ador Luiz Carlos Chiaparine, 
que proíbe o funcionamento 
no município de Indaiatuba de 
bombas de sucção em piscinas 
coletivas; e o Projeto de Lei nº 
021/2014, de autoria dos vere-
adores Bruno Ganem e Túlio 
José Tomass do Couto, ins-
tituindo o ‘Dia Municipal da 
Fibromialgia’ em Indaiatuba.  

A próxima sessão de Câ-
mara, a 5ª sessão ordinária 
do ano, acontece na segunda-
-feira, dia 24, às 18 horas, no 
Plenário.
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Programa é lançado com 
a presença do ator Marcos Frota

GREGORY ROCHA

Crack é a droga mais 
utilizada entre os Indaiatubanos Alunos da Apae exibem 

trabalhos no Shopping Jaraguá 

O combate ao consumo 
de drogas ganhou 
mais um aliado na 

noite de quarta-feira, dia 19. 
A sala Acrísio de Camargo, 
no Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), foi o palco do lan-
çamento do Programa Viver 
(Valorizando o Indivíduo e 
a Vida em Recuperação). O 
projeto visa o combate do uso 
de drogas em Indaiatuba e foi 
divulgado na presença do ator 
Marcos Frota, embaixador da 
campanha. 

O programa multidiscipli-
nar é simples, inovador e tem 
grande eficácia. Ele é capaz 
ainda de organizar as inicia-
tivas detectadas na comuni-
dade, deixando assim que as 
ações sejam apenas isoladas. 

Para que tudo dê certo, o 
Executivo criou uma Central 
de Risco, composta por cinco 
funcionários qualificados e 
um software. Assim que o 
programa recebe a indicação 
de uma pessoa em estado 

vulnerável, uma equipe do 
Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) para 
referenciar e acolher a família. 

Com todas as informações 
em mãos, os profissionais do 
Cras criam um plano de aten-
dimento específico, levando 
em conta o local da residên-
cia e projetos existentes no 
banco de dados. Além de ser 
convidada a participar do pla-
no, a pessoa é mensalmente 
acompanhada para avaliação, 
revisão e alterações no pro-
grama, até seu desligamento 
ou necessidade de outras 
intervenções. 

O Programa Vive conta 
ainda com cinco premissas 
em sua estrutura. A primeira 
é proteger crianças e adoles-
centes que não são evolvidos 
com as drogas. Seguido pelo 
tópico recuperar os iniciantes, 
que devem ser reintegrados 
à vida produtiva e saudável. 
O projeto visa Trabalhar a 
drogatização considerando 
a necessidade de recuperar 
dependentes químicos como 
missão da sociedade.

Outra premissa do projeto 

é Combater com ações perma-
nentes e enérgicas o traficante 
e o fornecedor de entorpecen-
tes; e a última é o sucesso do 
programa está diretamente 
vinculado à participação de 
toda a sociedade.

Durante o lançamento, o 
prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) ressaltou a impor-
tância de a população encarar 
as drogas como um problema 
social. “Compreendemos, por 
todo esforço empreendido e 
diante dos resultados obtidos, 
que o problema das drogas 
ainda não possui uma solução 
e já se tornou uma das maio-
res preocupações da família 
brasileira. Nossa proposta 
é trabalharmos unidos para 
garantir um futuro melhor a 
esta e às próximas gerações”, 
conclui Reinaldo Nogueira. 
“Tenho plena convicção de 
que o combate às drogas é 
o social inadiável do nosso 
tempo”, afirma o prefeito.

A Central de Risco já pode 
ser acionada pelo número 
3875-6600. O horário de fun-
cionamento é das 8h às 17 ho-
ras, de segunda a sexta-feira. 

EMBAIXADOR
Embaixador da campa-

nha, o ator Marcos Frota 
falou sobre o envolvimento 
com o Programa Viver. “O 
símbolo da campanha deve 
ser a humildade, a sociedade 
brasileira questiona o poder 
público de todas as formas e 
temos que falar menos e fa-
zer mais. Estamos sedentos 

por pessoas humildes que 
sabem que a política existe 
para servir ao outro. Hoje 
precisamos preparar a juven-
tude para ocupar um espaço 
e conduzir o país esse é o 
dever de todos nós. A cam-
panha desperta a cidadania 
e é capaz de iluminar outras 
ações, assim Indaiatuba será 
referência nacional no com-

bate as drogas”, discursou.
O ator cobrou ainda para 

que o Brasil assuma essa res-
ponsabilidade diante do proble-
ma das drogas. “Poucos estão 
com essa atitude que Indaiatuba 
bem mostrando”, diz. “Sei que 
não é algo que acontece do dia 
para a noite, mas é um assunto 
que não aparece muito das de-
mais cidades.”

Ator Marcos Frota participou do lançamento e será o embaixador da campanha antidrogas

Em Indaiatuba, o crack 
ainda é a droga mais utilizada 
entre os usuários que buscam o 
atendimento no Caps-AD, essa 
predominância foi mantida 
nos anos de 2012 e 2013. No 
atendimento segue com a pre-
dominância após o crack; o ál-
cool; a cocaína e a maconha. A 
média mensal de atendimentos 
é de 250 pacientes e por final 
a média etária dos pacientes é 
de 18 à 45 anos no serviço do 
Caps-AD.

O Capsi tem em seu arqui-
vo 1.900 pacientes cadastra-
dos (sofrem de algum tipo de 
transtorno mental severo ou 
persistente). Deste total, 633 
são usuários de substâncias 
psicoativas (SPA). A média de 
número de pacientes atendidos 
no ano de 2012 foram 191 
pacientes usuários de SPA. 

No ano de 2013, este número 
aumentou para 230, e no início 
de 2014 já foram atendidos 60 
usuários com o problema. 

Os usuários de SPA corres-
pondem a 30% da população 
atendida no Capsi. Com relação 
às drogas mais usadas pelos aten-
didos foi constatado que: 70% 
desta população usam maconha 
e cocaína; 20% usam somente 
maconha e 10% usam crack.

BALANÇO
Atualmente as drogas é 

um dos problemas mais em-
blemáticos da sociedade. Um 
levantamento realizado pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), ligada ao Ministério 
da Saúde e com a Secretaria 
Nacional de Políticas Sobre 
Drogas (Senad), do Ministério 
da Justiça, cerca de 370 mil 

brasileirões de todas as idades 
usaram regulamente crack e 
similares nas capitais em pelo 
menos seis meses de 2012.

O estudo mostra ainda que 
14% do total são crianças e 
adolescentes, o que equivale 
a mais de 50 mil usuários. No 
Relatório Mundial de Drogas 
2013, divulgado pela Orga-
nização das Nações Unidos 
(ONU), o consumo de cocaína 
dobrou no Brasil nos últimos 
seis meses. 

Já segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), cresceu o uso de 
drogas ilícitas por adolescentes 
de 2009 para 2012, sobretudo 
entre as meninas. Conforme 
o próprio instituto, fatores de 
risco como tabagismo e álcool 
iniciam-se normalmente na 
adolescência.

O Shopping Jaraguá In-
daiatuba recebe hoje, dia 21, a 
exposição “ReutilizArte”, que 
reúne trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos da Escola APAE de 
Indaiatuba, que estão inseridos 
no nível de Ensino Sócio Edu-
cacional, com idade entre 15 e 
35 anos. A mostra acontece em 
alusão ao Dia Internacional da 
Síndrome de Down.

O tema proposto aos alu-
nos foi a preservação do meio 
ambiente, tendo como objetivo 
desenvolver a criatividade, ex-
pressão artística, coordenação 
motora fina e, principalmente, o 
entendimento e a apreciação da 
“Arte” como meio de expressão 
e comunicação. A partir dessa 
proposta, os alunos da Apae 
criaram quadros inspirados na 

natureza e reciclagem. Além das 
obras, serão expostas fotos dos 
15 Programas Ambulatoriais da 
Instituição.

Ainda hoje, profissionais da 
APAE estarão presentes, das 10h 
às 16 horas, para esclarecimento 
de dúvidas e informações. “É de 
suma importância mostrarmos 
os trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos da Apae reforçando a 
integridade do projeto e da ins-
tituição que é primordial para a 
sociedade”, diz coordenadora de 
marketing do Shopping Jaraguá, 
Cinthia Lagranha.

A exposição é gratuita e 
acontece até o dia 28 de março 
na praça de eventos do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba, durante o 
horário de funcionamento do 
shopping.

ATENDIMENTOS
Atualmente, o Ambulatório 

de Especialidades da APAE aten-
de a 670 usuários com diagnósti-
co de deficiência mental, paralisia 
cerebral e síndromes diversas de 
causa neurológica. Conta com 
uma equipe interdisciplinar nos 
setores de Neurologia, Serviço 
Social, Odontologia, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Fonoau-
diologia, Nutrição, Psicologia, 
Psicopedagogia e Enfermagem.

SERVIÇO
Exposição “ReutilizArte”
Data: 21/03 a 28/03
Horário: durante o horário de 
funcionamento do shopping
Local: praça de eventos do Shop-
ping Jaraguá - Rua 15 de Novem-
bro, 1200, Centro – Indaiatuba
Evento gratuito

Mais Expressão
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Plano de saneamento básico 
começa a ser elaborado

Greve dos Correios
termina após 43 dias
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A greve com maior 
tempo de duração da 
história dos Correios 

terminou na última sexta-
-feira, dia 14, após 43 dias de 
paralisação. Os ministros do 
Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) de Brasília consi-
deraram a greve abusiva em 
audiência da Seção Especia-
lizada em Dissídios Coletivos 
(SDC) e determinaram que os 
trabalhadores retomassem as 
atividades.

O diretor regional do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
dos Correios de São Paulo 
(SinTect), Charles Rodolfo 
Wulck, afirmou que a decisão 
não julgou as reivindicações 
da categoria. “O TST apenas 
julgou se a greve era abusiva 
ou não e consideraram que 
sim”, reclamou. “Foi uma 
derrota momentânea, mas a 
máscara do governo caiu. Eles 
estão retirando os direitos dos 
trabalhadores. Exemplo disso 
é a situação dos servidores 
públicos federais”, afirma. 

A decisão do TST é que 15 
dias da greve sejam descon-
tados da folha de pagamento 
de abril e que os outros serão 
compensados ao longo de 
seis meses. A multa para o 
sindicato no caso de descum-
primento da decisão era de 
R$ 20 mil por dia. De acordo 
com Rodolfo, em abril haverá 
um julgamento com relação 
ao convênio médico. “Nesse 
julgamento teremos as nossas 
reivindicações analisadas”, 
afirma. “Neste ano, que tem 
eleições e Copa do Mundo, 
o governo não quer manifes-

tações populares e nada que 
possa manchar a imagem 
perante a opinião pública. No 
setor público, nunca tivemos 
tanta mão de obra terceiriza-
da, o que faz com que haja 
menos contratação”, disse 
Rodolfo.

Segundo os Correios, 
os ministros do TST foram 
unânimes na afirmação de 
que a empresa não está des-
cumprindo a cláusula 11 do 
acórdão vigente, que garante 
todos os atuais direitos dos 
trabalhadores. A respeito da 
mudança na gestão do plano, 
o presidente do TST, ministro 
Barros Levenhagen, lembrou 
a discussão do último dissídio 
– ocorrido em outubro do ano 
passado. “Este é um assunto 

Durante a greve algumas entregas atrasaram; já as agências dos Correios funcionaram normalmente 

Indaiatuba já iniciou os tra-
balhos para elaboração do Pla-
no Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB). O estudo é 
realizado pela empresa Enge-
corps Engenharia S.A. e recebe 
investimento no valor de R$ 
1.309.398,16, sendo R$ 735 
mil provenientes de convênio 
firmado com o Governo Federal, 
por intermédio do Ministério 
das Cidades.

O prazo de conclusão do 
estudo é de 12 meses e os pri-
meiros levantamentos são feitos 
com base no plano de trabalho 
apresentado pela empresa. Além 
da Secretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia, que está 
gerenciando o contrato com a 
Engecorp, o levantamento das 
informações envolve, princi-
palmente, a Secretaria de Ur-
banismo e do Meio Ambiente e 
do Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos (Saae). 

O objetivo do PMSB é diag-
nosticar o estado de salubridade 
ambiental da prestação dos 
serviços de saneamento básico 
e estabelecer a programação 
das ações e dos investimentos 
necessários para a promoção 
da saúde e da qualidade de vida 
e do meio ambiente a todos os 
cidadãos.  

Como explicou o secretário 
de Engenharia, Sandro de Al-
meida Lopes Coral, o estudo 
deve abranger todo o território 
do município. “O objetivo é 
montar um plano diretor que 
identifique o que já existe em 
termos de serviços de sanea-
mento básico e apresentar um 
prognóstico das ações e dos 
investimentos que devem ser 
realizados para atender a de-
manda da cidade. Com esse 
estudo teremos um instrumento 
de planejamento de curto, médio 
e longo prazo”, resume.

O Plano deve contemplar os 

quatro componentes do sanea-
mento básico que compreende 
o conjunto de serviços, como 
infraestrutura e instalações ope-
racionais de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, 
drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas, e limpeza 
urbana e manejo dos resíduos 
sólidos.

Na questão de Abasteci-
mento de Água, o PMSB será 
constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento 
público de água potável, desde 
a adução até as ligações prediais 
e respectivos instrumentos de 
medição.

Sobre o Esgoto Sanitário, o 
estudo também trará as ativida-
des, infraestrutura e instalações 
operacionais de coleta, transpor-
te, tratamento e disposição final 
adequados de esgotos sanitários, 
desde as ligações prediais até o 
lançamento no meio ambiente.

No componente Drenagem 
e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas, além do conjunto 
de atividades, infraestrutura 
e instalações operacionais de 
drenagem urbana de águas plu-
viais, será feito o levantamento 
de transportes, detenção ou 
retenção para o amortecimento 
de vazões de cheias, tratamento 
e disposição final das águas plu-
viais drenadas nas áreas urbanas.

Para completar, na questão 
da Limpeza Urbana e Manejo 
dos Resíduos Sólidos serão 
apresentadas as atividades, in-
fraestrutura e instalações ope-
racionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino 
final do lixo doméstico, indus-
trial e do lixo originário de var-
rição e limpeza de logradouros 
e vias públicas e recuperação da 
área degradada. Esse estudo in-
cluirá os resíduos da construção 
civil e de saúde. 

afeto ao empregador e não às 
representações sindicais. Não 
cabe à justiça do trabalho in-
terferir no modelo de gestão a 
ser implantado pela empresa.”

As reivindicações dos tra-
balhadores eram referentes a 
alterações no convênio médi-
co, no plano de carreira e na 
troca do horário de entrega da 
tarde para a manhã. Em todo o 
Brasil a adesão foi de cerca de 
60 mil pessoas, segundo o sin-
dicato, atingindo 13 estados. 
Na região, ainda de acordo 
com o sindicato, 80% do 
efetivo aderiu à paralisação.

Uma das usuárias afe-
tadas pela paralisação foi a 
professora Rosileide Martins 
da Silva, de 49 anos, queteve 
correspondências atrasadas. 

“Tive que ir até a administra-
dora do cartão e fiquei mais 
de uma hora esperando para 
conseguir a emissão da segun-
da via”, reclamou. 

Durante a paralisação, os 
Correios no interior de São 
Paulo funcionaram com cer-
ca de 94% do efetivo, ainda 
segundo a própria empresa.

Os Correios informaram, 
via assessoria de comunica-
ção, que os atrasos nas entre-
gas no interior do Estado de 
São Paulo concentraram-se 
em algumas regiões como 
Campinas, São José do Rio 
Preto e São José dos Campos, 
mas que a previsão é regulari-
zar as entregas na maior parte 
das localidades afetadas em 
até 15 dias. 
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Lar de Velhos comemora meio século de vida
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REPRODUÇÃO 

Pró-Memória disponibiliza exposição virtual do Lar 

O Lar de Velhos & 
Espaço Dia Emma-
nuel  comemorou 

no último dia 9 meio século 
de atuação junto à socieda-
de, em especial ao atendi-
mento aos idosos da cidade. 
Para comemorar a data, a 
entidade promoveu uma 
cerimônia. O evento foi 
realizado na noite de terça-
-feira, dia 18, na própria 
sede do Lar, com a presença 
de convidados, autoridades 
locais, voluntários e funda-
dores da entidade. Também 
na ocasião, foram lançadas 
duas campanhas. 

Emocionada, a presi-
dente  do Lar ,  Iz i ldinha 

Cardoso Lopes,  in ic iou 
a cerimônia discursando 
sobre o trabalho dos funda-
dores da entidade. “Se nós 
temos dificuldades hoje, 
imagino o que passaram 
naquela época”, declarou. 
“É uma alegria muito gran-
de comemorar esta data tão 
importante não só para o 
Lar de Velhos, mas tam-
bém para toda a cidade.” 
Entre os fundadores, dois 
estavam presentes na festa: 
Antônio Packer e Deoracy 
de Oliveira.

Do passado para o pre-
sente, Izildinha lembrou 
aos convidados que a en-
tidade é um lar substituto 
para os idosos, que muitas 
vezes não têm mais condi-
ções para ficar com a famí-

lia ou sequer têm um núcleo 
familiar. “Tentamos tornar 
este espaço o mais próximo 
de uma casa, o mais normal 
possível, até porque o nor-
mal é você voltar para sua 
casa ao final do dia, mas 
nossos velhinhos não têm 
para onde ir”, cita. 

Atualmente, o Lar de 
Velhos & Espaço Dia Em-
manuel abriga cerca de 90 
pessoas, acima dos 60 anos, 
entre o lar e a creche. No 
local, eles recebem assis-
tência médica, nutricional 
e afetiva. A presidente da 
entidade ressaltou ainda 
a necessidade da ajuda da 
população. “Estamos aqui 
para pedir ajuda, o Lar está 
passando por dificuldades”, 
enfatizou. 

CAMPANHAS
Durante o evento de co-

memoração dos 50 anos, o 
Lar lançou duas campanhas. 
A primeira divulgada foi a 
Campanha Filho do Cora-
ção, que tem por objetivo 
incentivas empresas e pes-
soas da comunidade. Quem 
adota um idoso, faz doações 
em dinheiro para mantê-lo 
no Lar, e dando-lhe carinho 
por meio de visitas. 

“Às vezes ouço pessoas 
comentando no Dia das 
Mães que gostariam muito 
de dar um presente para 
sua mãe, que já se foi. Nós 
temos dezenas de senhoras 
aqui esperando pelo menos 
um abraço”, revelou Izildi-
nha. “

“Quem quiser  a judar 

pode contribuir com qual-
quer valor mensalmente”, 
comenta. Outra opção é unir 
um grupo de amigos e cada 
um dar um valor mensal, 
total izando uma doação 
maior.” 

Um vídeo institucional, 
apresentado na cerimônia, 
deve ser utilizado para a 
divulgação da campanha. O 

História
O Lar de Velhos é um departamento do Centro Espírita 

Apóstolos do Bem (CEAB) e foi fundado no dia 9 de março 
de 1964. Construído por um grupo de voluntários, o espaço 
inicialmente abrigava idosos e deficientes visuais e, por isso, 
recebeu o nome de Lar de Velhos e Cegos Emmanuel. 

O Lar de Velhos conta com um quadro de 75 funcionários 
registrados, além de pessoas que prestam trabalho voluntário. 
A entidade é mantida com doações da comunidade, bazares, 
eventos e uma subvenção financeira da Prefeitura.

empresário e voluntário do 
Lar, José Onério da Silva, 
reiterou a entidade precisa 
de ajuda, para no mínimo, 
manter o número atual de 
idosos atendidos. 

Atualmente, o lar tem 
despesas na ordem de R$ 
150 mil mensais e arrecada 
cerca de R$ 70 mil. O res-
tante é obtido com doações, 
eventos e principalmente 
com os bazares promovidos 
às terças e quintas-feiras, 
semanalmente, e todo se-
gundo sábado do mês. Além 
do asilo, a instituição man-
tém, desde 2009, o Espaço 
Dia, uma espécie de creche, 
em que os idosos passam o 
dia e no final da tarde vol-
tam para seus lares. 

Além da Campanha Fi-
lho do Coração,  já  está 
agendado para o dia 4 de 
outubro um leilão em prol 
do Lar de Velhos. O evento 
acontecerá no Indaiatuba 
Clube. Empresários e co-
merciantes que quiserem 
fazer doações de prendas 
podem entrar em contato 
com a entidadepelos telefo-
nes 3801-2820 e 3834-3802. 
O Lar de Velhos fica na Rua 
Pedro Gonçalves, 106, na 
Vila Candelária. 

A cerimônia contou com a presença de convidados, além de membros e diretoria do Lar Izildinha confirma que a entidade precisa de mais ajuda da população 

Fotografia antiga mostra o início da construção do Lar de Velhos 

A Fundação Pró-Memó-
ria de Indaiatuba já colocou 
no ar mais uma exposição 
virtual e o tema escolhido 
é Lar dos Velhos & Espaço 
Dia Emmanuel. O mate-
rial está disponível no site 
oficial da Fundação e no 
Facebook. 

No dia 18 de março de 
2014 o Lar dos Velhos & 
Espaço Dia Emmanuel co-
memora 50 anos. “Portanto, 
esta exposição tem o intuito 
de mostrar através de algu-
mas imagens um pouco da 
sua história”, comenta o su-
perintendente da Fundação, 
Carlos Gustavo Nóbrega de 
Jesus.

Fundado em 9 de março 
de 1964, inicialmente, com 
o nome de “Lar de Velhos e 
Cegos Emmanuel”, pois em 
primeira estância, atendia 
também pessoas com defi-
ciência visual.

Com seu nome atualiza-
do, esta é uma instituição 
que abriga idosos, acima de 
60 anos, carentes, desprovi-
dos de condições financei-
ras e familiares, onde rece-
bem: assistência alimentar, 
médica, de vestuário e lazer, 
bem como assistência afeti-
va, como se estivessem em 
sua própria casa.

É importante salientar 
que, a primeira e a segunda 

parte do Lar foram construí-
das em mutirão, quando, aos 
finais de semana e feriados 
reuniam-se um grupo de 
pessoas de diversas classes 
sociais (doutores, profes-
sores, braçais, pedreiros e 
outros) que, fugindo dos seus 
afazeres profissionais, pega-
vam na enxada, picareta, pá, 
colher de pedreiro, martelo, 
grifo, e, com muita alegria e 
disposição, abriam alicerces, 
assentavam tijolos, reboca-
vam e pintavam, construindo 
assim, a casa dos idosos. 

Hoje, o Lar vive de do-
ações,  contr ibuições de 
sócios, bazar da pechincha 
e eventos diversos.  Sua 

manutenção é bastante dis-
pendiosa e com a colabo-
ração efetiva da população 
e principalmente do seu 
grande número de voluntá-
rios, é oferecido o que há 
de melhor aos idosos que 
lá vivem. 

O Lar de Velhos & Espa-
ço Dia Emmanuel é conside-
rado um “modelo” entre as 
instituições, principalmente 
no atendimento aos idosos 
e em sua administração, 
recebendo constantemente 
visitas de outras entidades 
congêneres que procuram 
aproveitar todo seu conheci-
mento e experiência de sua 
Diretoria.
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Edição do Frutos de Indaiá já tem data definida 
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Oitava edição do Prêmio Frutos de Indaiá, no ano passado, contou com jantar especial e show da Banda Blitz

FOTOS JME

INÉDITO

1º Festival Cultura de ONGs acontece em Indaiatuba

O tradicional prêmio 
Frutos de Indaiá, ide-
alizado pelo Grupo 

Mais Expressão, já tem data 
e horário definidos para este 
ano. A nona edição do troféu 
será no dia 25 de outubro, a 
partir das 19 horas, e premiará 
as melhores empresas de 2013. 
O local e atração musical da 
festa devem ser divulgadas nas 
próximas semanas. 

O troféu Frutos de Indaiá 
tem por objetivo premiar as 
melhores empresas da cidade, 
sendo uma de cada ramo de 
atuação. Para chegar aos me-
lhores empreendedores do ano, 
o Grupo Mais Expressão reali-
zou, nos meses de novembro e 
dezembro de 2013, pesquisas 
com a população, tanto no jor-
nal quanto nas ruas. 

No jornal, a pessoa pesqui-
sada responde a um questio-
nário com 80 seguimentos de 
atuação. Já nas ruas, por conta 
rapidez do dia a dia, o entre-
vistado responde perguntas 
referentes a 20 seguimentos do 
mercado local. 

Nas pesquisas realizadas no 
final do ano passado, 4.780 pes-
soas responderam aos questio-
namentos no jornal e nas ruas. 
Quem vota também participa de 
sorteios de prêmios. Para este 
ano, serão sorteados 100 pares 
de convites para o Hopi Hari e 
uma bicicleta elétrica. 

Para as empresas destaques 
escolhidas, é oferecida uma 
campanha de mídia, a qual é 
realizada durante 32 semanas. 
Entretanto, caso o empreendi-
mento não adquira a campanha, 
o título de melhor empresa da 
cidade é mantido, porém sem a 
entrega do troféu. 

Para este ano, o Frutos pre-
miará 120 empresas. “O troféu 
foi criado devido a necessidade 
que existia da cidade de uma 
pesquisa séria e de uma pre-
miação cuja escolha do indi-
cado seja de forma imparcial”, 

ressalta o presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa. “Essa premiação 
mostra e comprova a idonei-
dade da nossa empresa. Muitos 
clientes nossos não são eleitos 
pela população, nem por isso 
são colocados na premiação.”

Durante o evento de entrega 
do troféu, o convidado participa 
de um jantar completo. A noite 
é complementada por excelente 
show musical, o qual este ano 
deve ser divulgado nas próxi-
mas semanas. 

O Prêmio Frutos de Indaiá, 
que tem direção e organização 
de Admilson Redecopa e Alan 
de Santi, acontece desde 2006, 
revelando as maiores empresas 
e empresários da cidade.

O troféu é resultado do 
bom trabalho realizado por 
cada empreendedor eleito, o 
que garante a credibilidade do 
prêmio, que preza pela opinião 
do público, que expressa sua 
opinião por meio de votação 
realizada nas edições do Jornal 
Mais Expressão

SATISFAÇÃO 
Para o proprietário da Ovos 

Kato, o empresário Augusto 
Hirofumi Kato, de 49 anos, re-
ceber o prêmio é uma excelente 
oportunidade de divulgação 
para seu empreendimento. “No 
ano passado fomos escolhidos 
pela primeira vez e fico feliz ter 
sido reeleito”, ressalta. “Tudo 
funcionou positivamente e com 
certeza foi uma excelente forma 
de veiculação da nossa marca.”

O empresário Marcos An-
tonio Randi, de 48 anos, pro-
prietário das lojas Marquinhos 
Tintas, ressalta que o grande 
diferencia de participar do 
prêmio não é só a questão do 
marketing, mas sim por se 
tratar de evento sério. “Essa 
é uma parceria que temos e 
que trouxe muito benefícios a 
minha empresa”, reconhece. 
“Todo ano ficamos ansiosos 
para participar, pois mostra 
o que pensam sobre nossa 
empresa.”

A Prefeitura de Indaiatuba 
por meio do Terceiro Setor 
vinculado a Secretaria da Fa-
mília e do Bem Estar Social 
realiza o 1º Festival Cultural 
das ONGs de Indaiatuba no 
dia 11 de abril, às 19 horas, 
no Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). O evento visa à união 
das ONGs e a combinação de 

esforços e pensamentos para o 
bem comum, além de apresen-
tar a população o trabalho de-
senvolvido com a comunidade 
em vulnerabilidade social. 

Os participantes poderão 
conferir apresentações de 
dança, música e poesia de 
crianças, adultos e terceira 
idade; atendidos pelas mais de 
20 ONGs. A entrada é gratuita.

O departamento do Tercei-
ro Setor foi criado em 2013 e 
visa promover as entidades 
sociais de Indaiatuba, tendo 
a oportunidade de participar 
de várias ações em favor da 
melhoria, capacitação e infor-
mação dos profissionais do 
Terceiro Setor para que possa 
administrar suas organizações 
com senso de oportunidades 

empreendedoras. Em outra 
vertente é o canal de mobi-
lização de recursos para as 
entidades de Indaiatuba, um 
espaço construído com a união 
de todos para que a comunida-
de ganhe os frutos do projeto. 
“O trabalho é realizado de 
maneira que articule o poder 
público, empresas e ONGs 
para que haja um processo de 

sustentabilidade atuante, onde 
todos nós somos atores sociais 
responsáveis pela comunida-
de e o desenvolvimento da 
mesma”, relata a diretora do 
Terceiro Setor, Daniela Ca-
valcante Gomes.

O 1º Festival Cultural das 
ONGs de Indaiatuba tem o pa-
pel de apresentar efetivamente 
os objetivos atingidos aos mais 

de cinco mil usuários diretos 
por ano com a máxima qua-
lidade de assistência social. 
Por meio de projetos como 
dança, arte, música, educa-
ção, informática e esportes as 
ONGs de Indaiatuba também 
dão apoio psicológico e emo-
cional levando mais conforto 
e estrutura para as famílias do 
Município.

Mais Expressão
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UBSs da Cecap e Itaici seguem em construção 
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As Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) da Vila Bri-
gadeiro Faria Lima, no bairro 
Cecap, e de Itaici seguem 
em construção. Depois de 
concluída a demolição do 
prédio antigo da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) da 
Vila Brigadeiro Faria Lima 
(Cecap), a empresa responsá-
vel pela construção do novo 
prédio dá continuidade aos 
trabalhos com a preparação 
da fundação. A concretagem 
da base já está agendada 
para a próxima semana. A 
obra teve início em janeiro 
e recebe investimento de R$ 
1.022.662,56, sendo R$ 800 
mil provenientes de convênio 

Termina hoje, dia 21, 
o prazo para as ins-
crições no Sistema de 

Seleção da Educação Profis-
sional e Tecnológico (Sisu-
tec), que contempla neste ano 
pouco mais de 291 mil vagas, 
divididas em 122 cursos, 
aplicadas em 937 unidades de 
ensino do Brasil inteiro. Três 
faculdades em Indaiatuba dis-
ponibilizam dos cursos. Os es-
tudantes devem ser inscrever 
pelo site sisutec.mec.gov.br. 

O Sisutec é o sistema in-
formatizado, o qual institui-
ções públicas e privadas de 

cretário de Planejamento 
Urbano e Engenharia, Sandro 
de Almeida Lopes Coral, foi 
necessária a construção de 
um prédio novo para a UBS 
localizada na Rua Vital Bar-
nabé porque o prédio antigo 
já não comportava mais a 
unidade.

Na UBS serão atendidos 
pacientes dos bairros Cecap 
1, 2 E 3, Jardim Adriana, 
Rêmulo Zoppi, Jardim Nely, 
Jardim Pompéia, Jardim Re-
gina, Monte Verde, Jardim 
do Vale 1 e 2, Recanto do 
Vale, Jardim Alice, Jardim 
Bom Principio, Jardim São 
Francisco, Jardim Renata, 
Vila São José, Parque das 

Nações, Portal do Sol, Resi-
dencial Vila das Palmeiras e 
Residencial da Lagoa.

ITAICI
Já em Itaici, o novo prédio 

da UBS do bairro está com 
as paredes na altura da laje. 
A unidade funcionará na Rua 
Joaquim Pedroso Alvarenga, 
nº 5, ao lado do pátio da 
antiga Estação de Trem do 
bairro. O investimento será 
de R$ 923.009,461, sendo 
R$ 400 mil de convênio com 
o Governo Federal.

A obra foi iniciada em 
dezembro de 2013 e tem pre-
visão para ser concluída em 
julho deste ano. A unidade 

OBRAS 

ensino superior e de educação 
profissional e tecnológica 
oferecem vagas gratuitas em 
cursos técnicos na forma 
subsequente para candidatos 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2013.

As vagas são destinadas 
com prioridade aos candidatos 
que cursaram o ensino médio 
completo em escola da rede 
pública ou em instituições pri-
vadas, com bolsas integrais. É 
válido o sistema de cota para 
pretos, pardos e indígenas, de 
acordo com a Lei de Cotas.

O candidato deve escolher, 
por ordem de preferência, até 
duas opções entre as vagas 
ofertadas pelas instituições 

participantes do programa e 
escolher como concorrerá. 
Durante os dias de inscrição, 
as opções poderiam ser alte-
radas e as nos dias 18, 19, 20 
e 21 as notas de corte foram 
atualizadas.

Em Indaiatuba, três ins-
tituições de ensino estão 
participando do Sisutec: o 
Centro de Educação Profis-
sional de Indaiatuba (Cepin/
Fiec), Faculdade Anhangue-
ra de Indaiatuba e Faculdade 
Max Plank, pelo Programa 
Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego 
(Pronatec), que em Indaia-
tuba recebe a denominação 
de Maxtec.

Termina hoje o prazo para as inscrições no Sisutec 

com o Governo Federal.
O prazo para entrega da 

obra é de dez meses. Pelo 
projeto, o novo edifício terá 
692,76m² de área, distribu-
ídos em sete consultórios; 
salas de pré-consulta; vacina; 
procedimentos; inalação; 
observação e de assistente 
social. A UBS terá também 
quatro salas de odontologia; 
sala de reuniões; de admi-
nistração; de espera adulto e 
infantil; recepção; arquivo; 
dispensário medicamentos; 
materiais; esterilização; ex-
purgo; almoxarifado; re-
feitório; copa; sanitários e 
vestiários e área de serviços.

Segundo informou o se-

O resultado da primeira 
chamada sairá na próxima 
terça-feira, dia 25, próxima 
terça-feira, e o período de 
inscrição será entre os dias 26 
e 28. O candidato selecionado 
pelo Sisutec deverá verificar 
em seu boletim de inscrição, 
o prazo e o local de realização 
de matrícula (que será o mes-
mo endereço da instituição 
para a qual se inscreveu). 
Deverá, ainda, verificar o 
horário e procedimentos para 
matrícula, junto à instituição 
de ensino. Para as vagas re-
manescentes, o resultado da 
segunda chamada sairá no dia 
1 de abril e o prazo para ins-
crição será entre os dias 2 e 4.

CONFIRA AS VAGAS

Centro de Educação Profissional de Indaiatuba (Cepin/Fiec)
Curso                                                   Número de Vagas
Técnico em Edificações                         40
Técnico em Farmácia                             40
Técnico em Informática                         40 
Técnico em Logística                             40
Técnico em Mecânica                            40
Técnico em Química                              40
Técnico em Segurança do Trabalho 40

Faculdade Anhanguera de Indaiatuba
Curso                                                    Número de Vagas
Técnico em Enfermagem                       80 
Técnico em Informática                         80 
Técnico em Logística                             80
Técnico em Redes de Computadores    80

Faculdade Max Plank
Curso                                                    Número de Vagas
Técnico em Logística                            160

Fonte: MEC 

terá 408,13 metros quadrados 
com cinco consultórios; um 
consultório de odontologia 
com três equipes; sala de 
vacina; inalação; sala de 
curativos; dispensário de 
medicamentos; recepção; 
espera adulto e pediatria; sala 
de reuniões; copa; almoxari-
fado; arquivo; coordenação; 
utilidades; expurgo; vestiá-
rios masculinos e femininos 
e sanitários acessíveis.

A UBS seria construída 
em uma área institucional 
localizada no Jardim Flo-
rença, mas optou-se pela 
mudança porque a nova área 
está bem mais próxima do 
prédio alugado onde funciona 

a UBS local. “Optamos pela 
mudança porque o terreno de 
Itaici está mais centralizado 
na região que abrange a área 
de atendimento e possui 
topografia mais favorável 
à implantação da unidade”, 
explica o secretário. “Esse 
terreno possuía outra des-
tinação, por isso a escolha 
inicial pela área do Jardim 
Florença. Como houve uma 
reformulação de propostas 
da Administração Municipal 
naquela região, a área ficou 
livre para transferirmos o 
projeto”, completa Coral.

Depois de pronta, a unida-
de terá capacidade para aten-
der cerca de 11 mil pessoas.
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Apenas 14,5% das indaiatubanas 
receberam a vacina HPV

CIDADE

Estudantes locais desconhecem sobre o Enem Colégio Rodin potencializa 
aprendizado com cine-aula

A adesão a dose da 
vacina HPV (papilo-
maríus humano), des-

tinada a meninas de 11 a 13, 
ainda é baixa no Município. 
Com base no balanço divulga-
do pela Secretaria Municipal 
da Saúde, desde quando co-
meçou, no último dia 10, até a 
tarde de ontem, dia 20, apenas 
14,5% das 4.838 indaiatu-
banas que devem receber a 
dose foram vacinadas. Em 11 
dias de vacinação, 700 jovens 
foram imunizadas. 

De acordo ainda com o 
balanço parcial da Secretaria, 
das meninas vacinadas, 220 
são da faixa etária dos 11 
anos; 254 de 12 anos; 231 de 
13 anos. A Unidade mais pro-
curada foi a Unidade Básica 
de Saúde (UBS 4), do Jardim 
Morada do Sol, com 119 me-
ninas vacinadas; seguida da 
UBS 6, do Jardim João Pioli, 
com 71 meninas vacinadas.

Indaiatuba tem atualmente 
uma população estimada de 
4.838 meninas na faixa-etária 
que precisa ser imunizada. 
Do total, 1.582 meninas têm 
11 anos, 1.621 meninas com 

12 anos e 1.635 meninas com 
13 anos. O Município precisa 
imunizar 80% desta popu-
lação. A vacina é injetável 
e deve ser aplicadas em três 
doses: primeira dose, segunda 
dose após seis meses e a últi-
ma em 60 meses (cinco anos).

De acordo com a diretora 
do Departamento de Vigilân-
cia em Saúde, Rita de Cássia 

Jiampaulo Ferraz Vaz, o obje-
tivo desta campanha é atingir 
as meninas desta faixa-etária 
que ainda não tiveram contato 
com o vírus, ou supostamente 
não iniciaram sua vida sexual. 
“O objetivo da vacina HPV é 
a redução dos casos de câncer 
de colo de útero e das verrugas 
genitais. Este é o terceiro tipo 
mais frequente de câncer entre 

as mulheres”, ressalta. 
A campanha da vacina 

HPV vai até o dia 10 de abril 
e está disponível em todos os 
postos de saúde da cidade. 
(Veja os pontos de vacinação 
no Box)

NACIONAL 
No Brasil, a meta é va-

cinar 80% das 5,2 milhões 

de pessoas do sexo femi-
nino com idades entre 11 
e 13 anos. Neste ano, será 
vacinado o primeiro grupo 
(11 a 13 anos). Em 2015, a 
vacina passa a ser oferecida 
para as meninas com idades 
entre 9 e 11 anos. Em 2016, 
a vacinação será apenas para 
as garotas de 9 anos.

O HPV é um vírus que 
tem mais de 100 tipos di-
ferentes, sendo que alguns 

provocam verrugas e ou-
tros estão ligados ao de-
senvolvimento de tumores. 
É transmitido através de 
relação sexual e o contágio 
também pode acontecer de 
mãe para filho, no momento 
do parto. Atualmente, está 
relacionado a infecções de 
região oral, genital, anal e 
da uretra, além de câncer de 
colo de útero, pênis, reto e 
orofaringe.

Vacina pode ser encontrada em qualquer posto de saúde da cidade até o dia 10 de abril

CONFIRA OS ENDEREÇOS DAS UBS E PSF

Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa 
Esperança
UBS IV, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol
UBS V (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici
UBS IX (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio, Vila Teler
UBS X Jardim Califória - Rua Basílio Martins, Jardim Califórnia
UBS XI João Pioli, Avenida Manoel Ruz Peres, Jardim João Pioli
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Resi-
dencial Indaiá
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, 
Jardim Oliveira Camargo
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim 
Aldrovandi
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, Jardim Morada do Sol
PSF Jardim Brasil, Rua Lourenço Martins do Amaral 241, Jardim 
Brasil
PSF Jardim do Sol, Rua Domingos Casa Grande, 107, Jardim 
Mercedes
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

PESQUISA INOVAÇÃO 

Uma pesquisa realizada pelo 
curso preparatório Mundo Enem 
de Indaiatuba, em cerca de 70 
escolas da Rede Estadual de En-
sino com mais de 25 mil alunos, 
revelou que 90% dos estudantes 
indaiatubanos não conhecem a 
importância do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Outra 
pesquisa, realizada no maior 
canal de busca da internet, o 
Google, reforça a tese em rela-
ção à falência do ‘vestibular’. 
Desde a mudança de 2009, 
o Enem ganha destaque e se 
posicionando como a principal 
ferramenta de acesso do jovem 
ao Ensino Superior. 

É o que afirma o idealizador 
da pesquisa Filiphe Falchio-
ni, de 35 anos, explica como 
ela foi feita. “Durante a nos-
sa apresentação, passávamos 
um formulário com algumas 
perguntas, entre elas, havia 
uma sobre a diferença entre o 
Enem e o vestibular”, explica. 
“Os alunos não sabiam sobre a 
oportunidade em certificação no 
Ensino Médio, Sistema de Cotas 
para as Universidades Federais 

e Ciência sem Fronteiras”, diz.
A prova, segundo Falchioni, 

é a futura substituta do antigo 
processo de seleção tradicional 
de mais de 150 Universidades 
Federais em todo o país. “Para 
se ter uma ideia, ao menos quatro 
Universidades Públicas de nossa 
região já utilizam o Enem como 
processo único e exclusivo para 
o processo de seleção. São elas: 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), Universidade 
Federal de São Carlos (Ufscar), 
Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP ), Universidade Federal do 
ABC (UFABC). Além, é claro, 
de todas as Faculdades particu-
lares existentes no Brasil, que 
empregam o ProUni (Programa 

Universidade para Todos), do 
Governo Federal”, explica.

PREPARAÇÃO 
Alguns detalhes diferenciam 

a preparação de um cursinho 
pré-vestibular tradicional e o pre-
paratório do Mundo Enem. Entre 
eles, está o formato das aulas. “No 
Mundo Enem, temos aulas com, 
no máximo, 25 alunos. Bem dife-
rente das salas cheias, com quase 
100 alunos disputando a atenção 
do professor”, destaca. 

O Mundo Enem Pré-Ves-
tibular está localizado na Rua 
Humaitá, 770, Centro. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3017-2097 ou pelo site www.
mundoenem.com.br.

Apesar de muitos mostrarem não saber muito sobre a importância do 
Enem, muitos ainda se preparam para o exame 

Alunos do Colégio Rodin utilizam todos os recursos do cinema

Um dos mais importantes 
meios de comunicação, o audio-
visual, possui, hoje, ainda maior 
influência na vida das pessoas. 
Pensando nisso, o Colégio Ro-
din, de Indaiatuba, aposta em 
um modelo inovador de aula, 
que utiliza todos os recursos 
do cinema para potencializar e 
ampliar o aprendizado dos alu-
nos e aprofundar os conteúdos 
ensinados em sala.

Intitulado Cine Rodin, o pro-
jeto é realizado quinzenalmente, 
com sessões que duram cerca de 
duas horas. A iniciativa é aberta 
a alunos e ex-alunos. De acordo 
com a professora de Filosofia e 
Sociologia do Colégio Rodin, 
Marialba Maretti, que também 
é coordenadora do projeto, após 
as sessões de cinema, os alunos 
ainda participam de discussão 
sobre o filme. “É importante que 
eles conheçam, tanto a temática 
retratada, como os conceitos 
sobre a fotografia, o trabalho 
de câmera, a paleta de cores 
utilizada, além da tendência de 

diretores e país de origem de 
cada filme”, avalia. 

Para o diretor do Colégio 
Rodin, Marcelo Canela, é pri-
mordial aproveitar os recursos 
audiovisuais para ilustrar os 
conteúdos. Ele igualmente des-
taca a importância da figura do 
professor como mediador do 
conhecimento. "Para que os 
recursos audiovisuais sejam re-
almente úteis na aprendizagem, 
é essencial também a interven-
ção do professor e o debate", 

explica. 
A cada mês, uma temática 

diferente é exibida e discutida 
no Cine Rodin. “Com um leque 
amplo de assuntos, podemos 
dialogar diferenças e semelhan-
ças observadas, do ponto de 
vista estético e social de cada 
abordagem”, afirma a professora 
Marialba.

O Colégio Rodin está loca-
lizado na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba.

Mais Expressão
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Programa para a redução de 
água é lançado nas escolas

 JME

MAURÍCIO SANTALIESTRA

 DIVULGAÇÃO

CIDADE
CONSCIENTIZAÇÃO 

FEICON

Faculdade promove 
desafio para 

conter desperdício 

Fiec bate recorde com 247 alunos e visita técnica

O Programa Educa 
Água foi lançado 
na manhã de ontem, 

dia 20, na Escola Municipal 
de Ensino Báscio (Emeb) 
Professor Wladimir Oliver. O 
principal objetivo do progra-
ma é a redução do consumo 
de água nas Escolas de Edu-
cação Básica do município, 
com a mudança de hábitos 
dos alunos, professores, me-
rendeiras e funcionários da 
limpeza. 

Faz parte do programa a 
apresentação de uma peça 
teatral, palestras e distribui-
ção de uma cartilha sobre o 
tema. O programa também 
trocará equipamentos hidráu-
licos nas escolas, caso haja 
necessidade. “Essas ações vi-
sam minimizar os problemas 
com a escassez, aumentando 
a vida útil dos mananciais, 
reduzindo o volume de água 
a ser captada e tratada”, co-
menta o superintendente do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae), Nilson Alci-
des Gaspar. “Outro benefício 
do combate ao desperdício de 
água é a redução do volume 
de esgoto a ser coletado e 
tratado é a diminuição do 
consumo de energia elétrica 
e insumos utilizados nos 
processos de tratamento de 
água e tratamento de esgoto”, 
completa.

O Educa Água é uma par-
ceria entre o Saae e a Secre-
taria Estadual de Saneamento 
e Recursos Hídricos, através 
do Programa REÁGUA, 
com apoio da Secretaria 
Municipal de Educação de 
Indaiatuba.

A peça foi apresentada na escola Wladimir Oliver na manhã de ontem

Visita técnica dos alunos da Fiec ocorreu na última terça-feira no Anhembi, em São Paulo

Durante a semana as turmas da Max Planck foram capacitadas para 
“enfrentar” o desafio 

EVENTO 
A Prefeitura realiza neste 

domingo, dia 23, a 31º edição 
de Domingo Ecológico voltado 
ao tema Água lembrando o dia 
22 de março é o Dia da Água. 
O evento é gratuito e aberto a 
toda população. Terá uma peça 
teatral, oficina pedagógica e 
ecoleitura, além da 1ª Feira de 
Troca de Livros para Jovens e 
Adultos.

O evento contribui para a 
formação de indivíduos multi-
plicadores de ações que gerem 
novas atitudes de mudança, 
tornando-os agentes ativos 
na prática da preservação e 
conservação do ambiente ao 
redor. Este tipo de projeto, 
naturalmente, atinge toda a 
população, estimulando o com-
prometimento de pessoas, com 
a responsabilidade de levarem 
adiante, conhecimentos sobre 
os direitos e deveres, como 
cidadãos, envolvido com a 
educação ambiental.

No Domingo Ecológico 
será apresentada a peça “SOS 
Planeta Terra” pelos integrantes 
da Cooperativa Paulista de Tea-
tro, os Treinadores da Alegria. 
A história tem como objetivo, 
informar, conscientizar, incen-
tivar a prática de ações de pre-
servação, despertar e embutir 
o conceito de sustentabilidade 
e consumo consciente, dos 

recursos naturais do planeta.
Além disso, o 31º Domin-

go Ecológico contará com a 
1ª Feira de Troca de Livros 
para Jovens e Adultos. Entre 
os exemplares disponíveis, 
clássicos e famosos como “Lua 
Nova”, “Código Da Vinci”, “O 
Cortiço”, “Quincas Borba”, 
entre muitos outros. A feira 
acontecerá das 10h às 16h.

CRONOGRAMA DO DOMINGO ECOLÓGICO

10h às 11h – Peça teatral – “SOS Planeta Terra”
11h às 12h – Ecoleitura: Com a história “Princesa Cristalina” 
(crianças de 02 a 6 anos) – 25 vagas
11h às 12h – Cineco – Oficina Pedagógica – Como Uma Onda 
no Mar (oficina pedagógica à partir de 12 anos) – 40 vagas
14h às 15h – Peça teatral “SOS Planeta Terra”
15h às 16h - Ecoleitura: Com a história “Princesa Cristalina” 
(crianças de 02 a 6 anos) – 25 vagas
15h às 16h - Oficina Ecopedagógica com materiais recicláveis 
- CD usado - móbile de animais marinhos - (para crianças de 
7 a 11 anos) – 40 vagas
15h às 16h - Cineco – Oficina Pedagógica – Como Uma Onda 
no Mar (oficina pedagógica à partir de 12 anos) – 40 vagas
Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

Dando continuidade as 
ações do Projeto Faculdade 
Sustentável, o curso superior 
de Tecnologia em Gestão Am-
biental (GA) da Faculdade 
Max Planck promove, a partir 
da próxima semana, o Desafio 
Desperdício Zero + Água + 
Vida. A proposta, segundo a 
coordenadora do curso, a pro-
fessora Mylene Dias Rezende, 
é disseminar o conhecimento e 
prática do uso e reuso racional 
da água, tornando os alunos 
agentes multiplicadores.

Para isso a Faculdade fir-
mou uma parceria com o Sis-
tema Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) de Indaiatuba, 
que, junto com os professores 
do curso, instrumentalizarão os 
alunos de GA, para que possam 
orientar as turmas que, durante 
três meses, farão o monitora-
mento do consumo de água em 
suas residências. “Premiaremos 
o grupo com maior percentual 
de economia na conta mensal 
de água neste trimestre”, co-
menta a coordenadora.

Para que o desafio aconteça 
a partir de segunda-feira, 24, os 
alunos de GA foram divididos 
em trios, e cada um deles será 
o tutor responsável por uma 
turma de um dos cursos minis-
trados pela instituição, sempre 
com acompanhamento de um 
professor do curso de GA. Estes 
tutores treinarão suas turmas 
e criarão campanhas motiva-
cionais, entre outras ações que 
mobilizem todo o grupo envol-
vido, e até os seus familiares, na 
redução do consumo de água. 
De acordo com os professores 
responsáveis pelas disciplinas 
diretamente ligadas ao Desafio, 
Vittório Gilberto e Fátima Fujji, 
os alunos automaticamente se 
tornarão multiplicadores do 
desafio, ampliando seu campo 
de atuação, já que o resultado 
dependerá do número final de 
cada residência.

Para participar do desafio 
toda a turma deverá entregar 
uma cópia da conta de água 
do mês de fevereiro de sua 
residência, os tutores farão um 

cálculo em cima destas contas 
para tirar uma média, que será 
o denominador a ser reduzido 
nos três meses subsequentes 
(março, abril e maio). Todos os 
dados coletados serão auditados 
por uma equipe pré-definida 
pela comissão organizadora. 

A turma vencedora do 
Desafio e seus tutores serão 
premiados de acordo com o 
ranking estabelecido. Estão 
confirmadas participações de 
turmas dos cursos de Logística, 
Gestão de Recursos Humanos, 
Farmácia, Pedagogia, Marke-
ting, Administração, Nutrição, 
Educação Física e Medicina 
Veterinária. A abertura oficial 
do Desafio Desperdício Zero, 
que contará com a presença 
do superintendente do Saae, 
Nilson Alcides Gaspar, se dará 
na segunda-feira, 24, às 19h30, 
na Quadra Poliesportiva do 
campus da instituição.

Incorporada ao Grupo Polis 
Educacional em 2008, a Facul-
dade Max Planck cresce a um 
ritmo impressionante e hoje con-
ta com mais de quatro mil alu-
nos. Investimentos maciços em 
ampliação e modernização estão 
sendo destinados para agregar 
ainda mais qualidade aos cursos 
de graduação oferecidos pela 
instituição e consolidá-la, a cada 
dia, como um dos principais 
polos de excelência em ensino 
superior da RMC. Focada na 
formação profissional baseada 
na vivência prática da carreira, 
a Faculdade Max Planck se vale 
de aulas em laboratórios, visitas 
técnicas, projetos sociais, junto 
à comunidade, Programa de 
Iniciação Científica, vinculado 
a projetos de pesquisa, atuali-
zação constante dos alunos por 
meio de seminários, palestras 
e workshops com convida-
dos especiais e Programa de 
Orientação ao Estudante (Proe), 
entre outras ações. A Faculdade 
Max Planck está localizada à 
Avenida 9 de Dezembro, 460, 
Jardim Pedroso, Indaiatuba. 
Mais informações no site www.
seufuturonapratica.com.br/max, 
ou pelo telefone (19) 3885-9900.

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realizou nesta terça-feira, dia 
18, no Pavilhão de Exposições 
do Anhembi, em São Paulo, a 
visita técnica dos alunos dos 
cursos técnicos em Edificações e 
Design de Interiores, para a Fei-
con Batimat, Feira Internacional 
da Indústria da Construção. 
Foram 190 alunos do técnico em 
Edificações e 57 alunos do curso 
técnico em Design de Interiores. 

Segundo o setor de creden-
ciamento da Feicon, os 247 
alunos da Fiec, bateu número 
recorde em visita, pois nunca 

aconteceu de uma instituição 
enviar tantos alunos, em um 
único dia. 

Os alunos estiveram acom-
panhados pelo coordenador dos 

cursos Ulisses Alves e pelos 
seus respectivos professores, 
que puderam conferir mais de 
1.050 marcas, dentre elas, 457 
novos expositores. 

Com 21 anos de existência, 
a Feira apresenta em primeira 
mão, os principais lançamentos 
e tendências para todo o setor da 
construção civil.
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Domus Capelli traz novo 
conceito para serviços de beleza
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Prestes a completar um 
ano de existência, o Do-
mus Capelli já se confi-

gura como um dos principais 

espaços de beleza da cidade. 
Criado pelo cabeleireiro Clau-
dio Cubas de Miranda, o espaço 
oferece serviços de manicure, 
pedicure, cabeleireiro, maquia-
gem, estética e muito mais.

Morador de Indaiatuba há 

quase 30 anos, Claudio conta 
que ao longo de sua carrei-
ra percebeu que os clientes 
sentiam a necessidade de um 
espaço que oferecesse os mais 
diversos serviços na área da 
beleza, com profissionalismo 

e preço justo. Pra suprir essa 
necessidade, o Domus Capelli 
conta com uma área de 300mt², 
salas distribuídas de acordo 
com as especialidades além 
de uma completa equipe de 
profissionais.

Outro diferencial do espaço 
é estar atento as tendências de 
beleza e de comportamento. 
Com o aumento do interesse 
masculino pelos cuidados de 
beleza, o Domus Capelli pro-
jetou um espaço e serviços 
especialmente para eles. “A 
vaidade não tem sexo, isso tem 

deixado de ser um tabu e cada 
vez mais os homens tem inves-
tido no cuidado com a beleza 
e o bem estar.Serviços como 
sobrancelha, tintura, cuidados 
estéticos entre outros, são cada 
vez mais procurados e é preciso 
estar capacitado para atendê-
-los”, explica. 

INÍCIO 
Natural de Porangabá, São Paulo, Claudio entrou na área 

da beleza por acaso. “Eu era funcionário municipal e um 
dia precisei ir até uma escola de cabeleireiros para levar 
alguns documentos, quando vi os alunos trabalhando fiquei 
encantado, sabia que era aquilo que gostaria de fazer”, conta.

Pouco tempo depois de se formar na mesma escola que 
despertou a paixão pela área, Claudio mudou-se para Indaia-
tuba onde construiu toda sua carreira. “Me apaixonei por 
essa cidade, a população é muito acolhedora. Me considero 
Indaiatubano de coração pois foi aqui que construí minha 
carreira e vivo há muitos anos, por isso o Domus Capelli é 
ao mesmo tempo a realização de um sonho profissional e 
uma forma de presentear a cidade”, finaliza.

A Domus Capelli fica na rua 5 de Julho, 555

O empresário Cláudio com sua competente equipe

Mais Expressão
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Indaiatuba registra quatro 
casos de atropelamento

ROUBO A RESIDÊNCIA

DETENÇÃO

Canil da Guarda Municipal 
prende dois assaltantes

GM prende procurado da Justiça no Parque Corolla
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Na última sexta-feira, 
dia 14, um atropela-
mento foi registrado 

na Rodovia Santos Dumont, 
km 53,5. Um ciclista, de 48 
anos, percorria a rodovia pelo 
acostamento com destino ao 
trabalho, por volta das 7h25, 
quando um veículo em uma 
tentativa frustrada de ultrapas-
sagem acabou jogando o carro 
também para o acostamento, 
ocasionando o choque entre 
ambos. 

O ciclista foi atingido e 
arremessado para a parte tra-
seira do carro, onde ficou com 
seu braço preso na vidraça, e 
foi arrastado por cerca de um 
km. A vítima perdeu bastante 
sangue, passou pelos cuidados 
médicos no Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
teve alta no dia posterior, 15, 
e passa bem.

Duas crianças também fo-
ram atropeladas no sábado, dia 
15. O primeiro caso aconteceu 
na Rua Cristina Von Amstal-
den, Vila Brizzola. Uma crian-
ça de dois anos corria atrás do 
veículo do tio, quando uma 
moto, que seguia na mesma 

direção que o garoto, o atingiu 
lateralmente. A criança levan-
tou assustada e voltou a correr 
atrás do familiar. O piloto da 
motocicleta fugiu do local, 
mas foi encontrado e encami-
nhado à delegacia. A vítima 
foi levada ao Haoc, passou por 
exames laboratoriais e raio-x e 
foi liberado pelo médico. 

Já durante a noite, outro 
garoto, de quatro anos, foi atro-
pelado, na Rua Músico Ageo 
Caldeira, no bairro Lauro Bue-

no de Camargo. Um carro des-
cia pela rua, quando a criança 
saiu de trás de um veículo que 
estava estacionado e entrou em 
sua frente. Segundo o condutor 
do veículo, pela maneira que 
o garoto apareceu e não teve 
como reagir a. A vítima teve 
ferimentos na mão e na cabeça, 
passou por cirurgias e recebeu 
alta na segunda-feira, dia 17.

Para finalizar, na tar-
de de domingo, dia 16, o 
atropelamento foi na Rua 

Anhangabau,  no Jardim 
Paulista. A vítima foi um 
menino de sete anos. Ele 
tinha acabado de descer do 
ônibus e tentava atravessar 
a rua, passando em frente ao 
veículo, quando um segundo 
veículo, Ford Ka, veio de 
encontro com o menino e 
o atingiu. A condutora do 
Ford prestou socorro a víti-
ma, que em seguida foi en-
caminhada à UPA. Ele teve 
apenas ferimentos leves.

Acidente na Rodovia Santos Dumont onde ciclista foi arrastado por um quilômetro

Dois assaltantes foram pre-
sos em flagrante na Rua Alzira 
Barnabé, Jardim Belo Hori-
zonte, após roubarem uma 
padaria do bairro na tarde de 
sábado, dia 15. Testemunhas 
acionaram a Guarda Munici-
pal e relataram o roubo.

 A equipe do GOC (Gru-
po de Operações com Cães) 
compareceu ao local e flagrou 
Willian da Silva Oliveira e 
Anderson Sampaio, ambos de 
25 anos, correndo em uma das 
ruas vizinhas com uma arma 
na mão. Na aproximação, 

Anderson jogou a arma em 
um terreno baldio. Detidos, 
os guardas localizaram a arma 
usada no crime, que tinha sido 
arremessada, e a quantia de 
R$968.

As vítimas, proprietários 
e funcionários, reconheceram 
os dois rapazes. Willian ficou 
na porta dando cobertura para 
Anderson, que subtraiu o 
dinheiro. Eles foram encami-
nhados à delegacia, atuados 
por roubo em flagrante e con-
duzidos à cadeia anexa ao 2º 
DP de Campinas.

Assaltantes que roubaram mercado no Jardim Belo Horizonte

Arma apreendida

Um procurado da Justiça foi 
capturado no fim da tarde de do-
mingo, dia 15, na Rua Seraphin 
Gilberto Candello, Praça Parque 
Corolla.

Marlon Vinicius Gonzaga 
Pereira, de 20 anos, estava na 

praça, por volta das 17 horas e 
reagiu suspeitamente quando 
uma viatura da Guarda Munici-
pal se aproximou. O rapaz an-
dou por alguns metros, mas logo 
foi abordado. Ele apresentou 
resistência e reagiu, entrou em 

confronto corporal com um dos 
guardas e tentou tomar posse da 
arma, não tendo sucesso. Em re-
vista pessoal foi localizada uma 
porção de maconha dentro da 
cueca do capturado, que ele ale-
gou ser para consumo próprio.

Logo foi constatado que 
Marlon era procurado da Jus-
tiça. Ele foi encaminhado à 
delegacia e posteriormente 
para a cadeia anexa ao 2º DP 
de Campinas, onde ficará à 
disposição da Justiça.
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POLÍCIA FEDERAL

Ação “Lava Jato” 
da Polícia Federal 

passa por Indaiatuba

Morador de Indaiatuba 
é assaltado e abandonado 

em Campinas

Afogamentos são registrados 
em menos de uma semana

A Polícia Federal (PF) deu 
início na segunda-feira, dia 17, 
a operação Lava Jato, que foi 
deflagrada em seis estados e 
no Distrito Federal. Foi apre-
endido R$ 5 milhões, joias, 
obras de arte, 25 carros, além 
de três hotéis bloqueados. A 
operação foi intitulada Lava 
Jato porque o grupo usava 
uma rede de lavanderias e 
postos de combustíveis para 
movimentar os valores. 

 Indaiatuba foi uma das 17 
cidades que passou pela ação. 
No geral, 81 mandados de bus-
ca e apreensão, 18 mandados 
de prisão preventiva, dez de 

prisão temporária e 19 man-
dados de condução coercitiva 
foram cumpridos.

A operação, além de en-
volver alguns dos principais 
personagens do mercado clan-
destino no câmbio do Brasil, 
é responsável pela movimen-
tação financeira e lavagem 
de ativos de diversas pessoas 
físicas e jurídicas envolvidas 
em crimes como o tráfico 
internacional de drogas, cor-
rupção de agentes públicos, 
sonegação fiscal, evasão de di-
visas, extração e contrabando 
de pedras preciosas e desvio 
de recursos públicos.

Um rapaz de 44 anos 
passou por momentos difí-
ceis na noite de terça-feira, 
dia 18, por volta das 23 
horas, enquanto voltava do 
trabalho, na Rodovia Enge-
nheiro Miguel de Campos 
Machado. 

O trabalhador seguia em 
seu carro para Indaiatuba, 
quando outro veículo com 
três indivíduos armados o 
obrigou a parar e adentra-
ram seu carro. A vítima, 
com a cabeça coberta com 
um pano, teve que entregar 
seus cartões bancários e 
anotar em um papel suas 
senhas.

Segundo informações 
da vítima, eles seguiram 
primeiramente ao aeroporto 
Viracopos, em Campinas, 

para a tentativa de sacar 
dinheiro de sua conta, mas 
a chave de segurança do 
cartão estava errada, mo-
mento em que uma viatura 
policial chegou no local. Os 
assaltantes entraram em um 
consenso e decidiram ir até 
outro caixa eletrônico, que 
a vítima não soube precisar 
onde era, logo que não con-
seguia enxergar nada.

Felizmente a ação não 
teve êxito, as senhas não 
funcionaram e os assaltan-
tes desistiram. Por volta das 
0h30 a vítima foi liberada 
em uma chácara no Jardim 
Campo Belo, em Campinas, 
e teve sua carteira, celular e 
veículo roubados. Os indi-
víduos fugiram e não foram 
reconhecidos.

Dois afogamentos 
foram registrados 
em Indaiatuba em 

menos de uma semana. O 
primeiro caso ocorreu no 
sábado, dia 15, num lago 
dentro de um pesqueiro, na 
divisa entre os bairros Vi-
deiras e Itaici. Já a segunda 
ocorrência ocorreu na noite 
de quarta-feira, dia 19, no 
Córrego Barnabé, no Parque 
Ecológico. Em ambos os ca-
sos as vítimas eram homens.  

Na noite de quarta-feira, 
o corpo do estudante Henri-
que Silva Fernandes, de 12 
anos, residente no Jardim 
Morada do Sol, foi encon-
trado dentro do Córrego Bar-
nabé. As buscas ao corpo do 
menino começaram por volta 
das 17 horas, aos arredores 
do córrego, mas ele só foi 
encontrado mesmo por volta 
da meia noite, quando seu tio 
pulou no lago e o resgatou já 
sem vida.  

A patroa da mãe do ado-
lescente, a assistente ad-
ministrativa Nanci Costa e 
Silva, de 38 anos, contou 
que por volta do meio dia 
o menino saiu de casa, de 
bicicleta, dizendo que iria 
para escola, no mesmo bairro 
onde reside. “A mãe dele até 
perguntou porque ele estava 
indo para a escola tão cedo, 
mas ele disse que passaria 
antes na casa de um amigo”, 
lembra. “Então ela indagou o 
porquê do menino não estar 
com o tênis e ele disse que 
era porque não iria ter aula 
de educação física.”

A assistente administra-
tiva ressaltou ainda que o 
menino havia chamado um 
amigo para matar aula para 
irem nadar no córrego, mas o 
colega tinha se negado, pois, 
no dia seguinte já iria faltar 
por conta de uma consulta 
com o dentista. 

Com isso, Fernandes teria 
ido sozinho nadar no córre-
go. Por volta das 17 horas, o 
amigo da vítima entrou em 
contato com a mãe do jovem 
para informar que o mesmo 
não havia ido para escola, 
bem como não tinha passa-
do em sua casa, informando 
também o local para onde o 
amigo teria ido nadar.  

Desesperada, mãe e tia do 
garoto começaram a procurar 
pelo jovem e encontraram 
sua mochila na beira do 
lago, próximo a rotatória 
que dá acesso à Cardeal. 
Um Boletim de Ocorrên-
cia também foi registrado. 
A família acionou ainda a 
Guarda Municipal e o Corpo 
de Bombeiros. 

Apesar das buscas, ape-
nas nas margens do córrego, 
o corpo do menino não havia 
sido encontrado.  A mãe já 
até havia ido a caminho do 
hospital para saber se havia 
alguma informação sobre 

paradeiro do filho. 
O corpo do menino só foi 

encontrado por volta da meia 
noite, quando o tio decidiu 
pular no rio e logo encontrou 
o garoto. “Ele não costumava 
nadar nesse local, na ver-
dade ele nem sabia nadar”, 
contou a patroa da mãe do 
adolescente.  Fernandes foi 
sepultado na tarde de ontem, 
dia 20.

CASO
Outro afogamento foi 

registrado na cidade na tarde 
domingo, dia 16. O corpo do 
lavrador Wendel Catelani, 

conhecido como Del, de 33 
anos, foi encontrado num 
lago dentro de um pesquei-
ro, na divisa entre Itaici e 
Videiras, após quase um 
dia de buscas por parte de 
mergulhadores do Corpo de 
Bombeiros. 

O irmão do lavrador con-
tou à reportagem do Mais 
Expressão que, na tarde de 
sábado, dia 15, Del estava 
em um dos lagos do pesquei-
ro, quando sua vara caiu na 
água. Na tentativa de pegá-
-la, o lavrador teria escorre-
gado e caído dentro do lago. 

Segundo ainda o irmão da 
vítima, todos que estavam no 
pesqueiro começaram a rir, 
fato que deixou Del revolta-
do. Nervoso com a situação, 
o lavrador teria discutido 
com a esposa.

Na sequência, o lavrador 
teria dito que iria embora a 
pé e para chegar mais rápido 
ao bairro onde reside (Vi-
deiras), Wendel pulou no 
lago, nadou até a metade e 
afundou. “Ele sabia nadar, 
não foi a primeira vez que 
tentou atravessar esse rio”, 
confirmou o irmão. 

No domingo o rapaz foi 
encontrado morto, em um 
trecho que tem cinco metros 
de profundidade, onde os 
bombeiros já tinham passado 
algumas vezes e nada tinha 
sido encontrado. O lago onde 
Del havia sido encontrado 
tinha cerca de 5 metros de 
profundidade.

Corpo de menino de 12 anos foi encontrado pelo próprio tio no Córrego Barnabé

Corpo Dal de foi encontrado em lago de pesqueiro

Diversos objetos foram apreendidos na ação
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Clube 9 recebe tributo ao Queen neste sábado
CULTURA & LAZER

DIVULGAÇÃO

ATRAÇÃO 

PRAZO 

FESTA DO PEÃO 

Sinfônica de Campinas se apresenta no Ciaei

Inscrições para o Festival MPB vão até dia 28

Tardes do Rock será no dia 
30 no Parque Ecológico

Ch e g o u  o  g r a n d e 
dia para os fãs do 
rock britânico. O 

salão social do Clube 9 
de Julho receberá o show 
God Save The Queen, um 
tributo à banda liderada por 
Freddie Mercury, amanhã,  
dia 22, às 21h. A turnê do 
grupo passará por  mais 
de 50 países. No Estado 
de São Paulo serão duas 
apresentações ,  uma em 
Indaiatuba, no Clube 9 de 
Julho, e outra na Capital, 
no Clube Atlético Juventus. 
Ainda há ingressos dispo-
níveis pela internet, pelo 
site ingressofacil.com.br, 
e na secretaria do clube. O 
evento é uma realização da 
Alive Concerts em parceria 
com a Look Entertainment.

Formada na cidade de 

Rosário, na Argentina, em 
1998, a God Save The Que-
en é composta por Pablo 
Padin (vocal), Francisco 
Calgaro (guitarra), Eze-
guiel  Tibaldo (baixo) e 
Matias Albornoz (bateria). 
Em seus shows, a banda 
procura reproduzir as ca-
racterísticas que marcaram 
o Queen durante seus 20 
anos de carreira, entre as 
décadas de 1970 e 1990. 
Em uma de suas apresen-
tações na Europa, a banda 
obteve êxito de público e 
crítica tão grande que o 
próprio Brian May, guitar-
rista original do Queen, foi 
ao encontro do grupo para 
elogiar seu trabalho. 

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.

Depois do show haverá 
a apresentação do DJ Mar-
celo Xavier, que tem mais 
de três anos de experiência 
com festas, aniversários e 
shows.

 
SALÃO

Com capacidade para 
2.950 pessoas, o novo salão 
do Clube 9 tem 2.733 me-
tros quadrados construídos 
e 4.138 metros quadrados 
ao todo. A obra começou 
em agosto de 2012 e foi 
entregue no final do ano 
passado. 

SERVIÇO
God Save The Queen
Quando: sábado, dia 22
Hora: 21h
Onde: Clube 9 de Julho – 
Avenida Presidente Vargas, 
2000, Centro
Ingressos  à  venda  (19) 
3875-9833 Pablo Padin é o vocalista do grupo se apresenta no Clube 9

A Orquestra Sinfônica 
de Campinas se apresenta 
hoje, dia 21, às 20 horas, na 
sala Acrísio de Camargo, no 
Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei) .  A apresentação 
gratuita é de realização da 
Secretaria Municipal  de 
Cultura.

N o  p r o g r a m a ,  o b r a s 
de grandes compositores 
como Wolfgang A. Mozart 
(Abertura “Idomeneo”) , 
ChristophFöster (Concerto 
para trompa e orquestra), 
Gottfried Heinrich Stölzel 
(Concerto para trompete e 
orquestra), Edvard Grieg 
(PeerGynt, Suíte nº 1, Op. 

46),  Camargo Guarnieri 
(Dança Brasileira), Messias 
da Viola e Raimundinho 
do Acordeon (Vivendo de 
lembranças/ Do jeito que eu 
gosto) e Guerra Peixe (Mou-
rão, com arranjo de Guilher-
me Mannis). A regência é 
de Guilherme Mannis e o 
espetáculo terá a participa-
ção de LuccaZambonini na 
trompa e Naber Mesquita no 
trompete. 

SOBRE OS MÚSICOS
Guilherme Mannis é dire-

tor artístico e regente titular 
da Orquestra Sinfônica de 
Sergipe desde 2006, tem 
dirigido como convidado 

grupos como a OSESP, Sin-
fônica de Roma, Sinfônica 
de Bari, Sinfonia Toronto, 
World Youth Orchestra, 
Amazonas Filarmônica, Sin-
fônica de Rosário, Petrobras 
Sinfônica, Sinfônica do Pa-
raná, Orquestra de Câmara 
do Amazonas, Sinfônica do 
Teatro Nacional de Brasília, 
Sinfônica da Bahia, Sin-
fônica de Ribeirão Preto, 
Sinfônica Carlos Chávez, 
Sinfônica Nacional da Bo-
lívia, e outros. 

Já Lucca Zambonini So-
ares iniciou seu estudos aos 
4 anos com sua mãe, Silvia 
Zambonini. Aos 11, ini-
ciou seus estudos na trompa 

com seu pai, Adalto Soares. 
Mestre  em Música  pela 
Hochschulefür Musik Karl-
sruhe com o professor Will 
Sanders, atualmente ocupa 
o cargo

de solista especial na Or-
questra Sinfônica Municipal 
de Campinas. 

Naber de Mesquita - in-
tegrante da Orquestra Sinfô-
nica Municipal de Campinas 
,  estudou com Professor 
Narciso Cecílio de Mesqui-
ta. Foi professor no Projeto 
UNIBANDA e no Centro 
Musical de Americana-SP. 
Graduou-se bacharel em 
música, com especialização 
em Trompete Erudito. 

A Secretaria Municipal de 
Cultura promove no próximo 
dia 30, domingo, mais uma 
edição do projeto cultural 
Tardes do Rock na Concha 
Acústica do Parque Ecológico, 
a partir das 18h, com apresen-
tação gratuita de bandas da 
região. O repertório será inspi-
rado no estilo do heavy metal 
dos anos 80 com os grupos 
Dose Letal (ex-Snake ‘n Bo-
nes), Licantropos e Cavaleiro 
Dragão. Estas bandas estavam 
programadas para tocar na 
edição do último dia 23 que, 
devido à forte chuva, teve que 
ser cancelada. Informações 
(19) 3825-2056.

Proveniente de Hortolân-
dia, a banda foi formada em 
2007 e seu repertório tem ên-
fase no heavy metal oitentista, 
com composições próprias 
em português. É composta 
por Mauro (guitarra), Rafael 
(guitarra), Andrey Cardoso 
(baixista), Charles Arce (vo-
cal) e Jayme Neto (baterista). 
O grupo lançou em 2012 seu 
primeiro CD, que leva o nome 
da banda e inclui sete faixas 
como “Vilarejo do Rei” e “O 
Grande Guerreiro”.

LICANTROPOS
Formada em 2005 em In-

daiatuba pelos amigos Alison 
Augusto da Silva e Diego 
Alcon, o grupo tem como 
influência grandes nomes do 

metal nacional, como Salário 
Mínimo, Harppia, Platina e 
Stress. A proposta, segundo 
os integrantes, é fazer metal 
cantado em português, nos 
moldes dos anos 80. Além 
de Alison (vocal) e Diego 
(guitarra e backing vocal), a 
formação atual traz Ricardo 
Teixeira (guitarra), Eber Silas 
de Oliveira (baixo) e Rafael 
Viturino (bateria e backing 
vocal).

Originária de Indaiatuba, 
a banda surgiu do embrião de 
uma antiga banda de hard rock, 
a Alone, também com ênfase 
no repertório do metal nacio-
nal e no hard&heavyoitentista 
das ruas de Los Angeles. É 
composta por Brian (vocal), 
Alex (baixo), Rodrigo “Rod” 
(guitarra solo), Elvis (guitarra 
base) e Guilherme “Mllesi” 
(bateria).

Realizado todo último do-
mingo de cada mês, o projeto 
Tardes do Rock tem o objetivo 
de valorizar os grupos de rock 
da cidade e região, oferecendo 
mais uma opção de lazer à po-
pulação com entrada gratuita. 

SERVIÇO
Tardes do Rock
Quando: domingo, dia 30
Hora: 18h
Onde: Parque Ecológico – Av. 
Eng. Fábio Roberto Barnabé, 
Vila Areal (próximo à Concha 
Acústica)

Terminam na próxima 
sexta-feira, dia 28, as inscri-
ções para o Festival de MPB 
2014, iniciativa da Secretaria 
Municipal de Cultura que tem 
como objetivo incentivar a 
composição musical, estimu-
lar o interesse da população e 
mostrar a importância da arte 
como fonte de cultura e lazer, 
aprimorando e desenvolvendo 
ainda a cultura musical. 

Podem participar solos, du-
plas e bandas deste gênero mu-
sical e suas vertentes, formadas 
em Indaiatuba ou em cidades 
de todo o território nacional. 

As inscrições podem ser 
feitas pessoalmente de se-
gunda a sexta das 8h às 16 
horas ou pelos Correios na 
sede da Secretaria de Cul-
tura até a data-limite. Cada 
artista/banda deve doar uma 
estante de partitura nova por 
ficha de inscrição e apresen-
tar duas músicas próprias, 
sendo que somente a última 
estará concorrendo. 

As eliminatórias aconte-
cem nos dias 26 e 27 de abril 
na Sala Acrísio de Camargo, 
no Ciaei, a partir das 16 
horas, e a final com os 10 

melhores selecionados está 
agendada para 11 de maio, 
no mesmo horário e local. 
Serão avaliados os critérios 
de interpretação (expressão 
musical, afinação, dicção e 
presença de palco, composi-
ção (estrutura poética e con-
texto da obra) e desempenho 
musical (criatividade, arran-
jo, técnica e entrosamento).

Os vencedores receberão 
prêmios em dinheiro, sendo 
R$ 4,5 mil para o primeiro 
lugar, R$ 3 mil para o segun-
do, R$ 2 mil para o terceiro, 
além de R$ 975 para melhor 

composição e R$ 975 para 
melhor intérprete. Em 2013 
a banda Dois Dobrado, de 
Indaiatuba, levou o dispu-
tado primeiro lugar entre 33 
concorrentes de 10 diferentes 
cidades dos estados de São 
Paulo e Minas Gerais. 

O regulamento completo 
e a ficha de inscrição estão 
disponíveis no site www.
indaiatuba.sp.gov.br . Mais 
informações pelo (19) 3825-
2056. A Secretaria Municipal 
de Cultura fica na Praça Dom 
Pedro 2º, s/n, no Centro, Cep 
13330-080

Mais Expressão
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figurantes na ‘Paixão de Cristo’
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ADESÃO ATRAÇÃO 

TEATRO 

Mega Expo Regional tem 
nova edição em julho

Polo recebe abertura da Expo Noivas

Ciaei recebe ‘TsuNany’amanhã

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA SCS PMI

Quem quiser participar 
como figurante do 
espetáculo “Paixão 

de Cristo”, marcado para os 
dias 14, 15 e 16 de abril, pode 
fazer a inscrição no Novo 
Centro Cultural do Jardim 
Morada do Sol neste sábado, 
dia 22, às 14 horas. Podem 
participar pessoas maiores 
de 16 anos. Não é necessário 
ser atriz ou ator. O espetáculo 
da Secretaria da Cultura será 
encenado na sala Acrísio de 
Camargo, no Centro Integra-
do de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei), às 20h30. 
Os ensaios serão sempre aos 
sábados das 14h às 18 horas.

Os figurinos são forneci-
dos pela Prefeitura. A direção 
é de Gerê Canova e o elenco 
é formado por alunos e atores 
provenientes das oficinas de 
teatro da Secretaria de Cul-

tura. Em 2013, cerca de duas 
mil pessoas prestigiaram o 
espetáculo, realizado na ci-

dade desde 1998 e custeado 
com recursos municipais 
próprios. 

Segundo o diretor, o tema 
deste ano será ‘Jesus, O 
Libertador’, inspirado na 

Campanha da Fraternidade 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). 
“Vamos trabalhar pela pri-
meira vez com cenografia 
projetada em imagens e, além 
disso, as sessões acontecerão 
nos dias que antecedem o 
feriado da Sexta-feira Santa, 
permitindo que mais pessoas, 
que estariam viajando no fe-
riado prolongado, assistam às 
apresentações ou participem 
como figurantes”, destaca.  

Assim como na edição de 
2013, Jesus será novamente 
interpretado pelo ator Darta-
nhan Bertelli, de Indaiatuba, 
e participante das oficinas 
da Cultura desde 2006, ano 
em que começou a integrar a 
Paixão de Cristo em outros 
papéis. “É uma grande res-
ponsabilidade e um grande 
desafio, pois o personagem 
está o tempo todo em cena, 
há muita expectativa em 

torno, então me empenho 
para fazer o melhor”, diz. 
“Independente da questão 
religiosa, é um grande es-
petáculo, um momento de 
celebração da cultura local, 
um espetáculo para toda a 
família”, finaliza.

SERVIÇO
Inscrições para figuração 
na ‘Paixão de Cristo’
Quando: sábado, dia 22
Hora: 14 horas
Onde: Novo Centro Cultural 
Morada do Sol - Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 5924

Espetáculo ‘Paixão de Cristo’
Quando: segunda-feira (14 
de abril), terça-feira (15) e 
quarta-feira (16)
Hora: 20h30
Onde: sala Acrísio de Camar-
go (Ciaei) – Av. Eng. Fábio 
Roberto Barnabé, 3665
Informações (19) 3825-2056

Não é necessário ser ator ou atriz para participar do espetáculo “Paixão de Cristo”

Em um café com a im-
prensa, promovido na manhã 
da última quarta-feira, dia 19, 
a organização da Mega Expo 
Regional Noivas e Debutantes 
lançou a terceira edição do 
evento, que ocorrerá nos dias 
26 e 27 de julho, das 14h às 22 
horas, no pavilhão da Viber. En-
tre as novidades, está a parceria 
firmada com o Fundo Social de 
Solidariedade (Funssol) de In-
daiatuba, através da Prefeitura, 
o que permitirá reverter o valor 
do ingresso (R$ 3), integral-
mente, para a instituição.

O evento, que em sua última 
edição, realizada em 2012, rece-
beu um público de aproximada-
mente três mil pessoas deve reu-
nir, este ano, em torno de quatro 
mil visitantes. Serão mais de 
40 expositores, sendo que dez 
empresas já confirmaram sua 
participação. De acordo com a 
organização, que este ano ficou 
novamente a cargo das empre-
sas KMS Produções Artísticas 
e Salete Coelho Assessoria de 
Eventos, e que ganhou o reforço 
da empresa Vladimir Seneme, 
durante os dois dias da mostra 
o público poderá conferir um 
mix diversificado de produtos 
e serviço do setor.

Ocupando uma área coberta 
de 1120 m², a Mega Expo Re-
gional, abrigará estandes, palco 
e passarela. Além de conferir as 

novidades do setor, o público 
ainda poderá assistir a desfiles 
de noivas, apresentações musi-
cais com bandas e DJs e a par-
ticipação do Coral KMS. Uma 
praça de alimentação também 
será montada na nova área do 
Pavilhão. A organização estuda 
ainda a possibilidade de criar um 
espaço para pequenas oficinas. 
“Estamos fechando algumas 
parcerias e em breve teremos 
novidades”, ressalta uma das 
organizadoras, Salete Coelho.

Já está confirmada, além 
das empresas organizadoras, 
a participação dos expositores 
Elaine Cerimonialista, Buffet 
Nouvelle, Estação Baronesa, A 
Nova Loja, Liquid Coquetéis, 
NG Imagens, Júlio Dias Vídeo, 
Cleide Atelier, Nab Perfuma-
ria, Fazenda Tucunduva e Star 
Limusines. Os espaços serão 
distribuídos da seguinte forma: 
estandes 4X4, espaços de 8X6 
para bandas e DJs, e de 10X10 
para decoradores, sendo que o 
valor do investimento será o 
mesmo para qualquer uma das 
opções R$ 2,1 mil.  

Os interessados em adquirir 
espaços podem contatar a orga-
nização pelo e-mail contato@
saletecoelho.com.br ou pelos 
telefones (19) 3016 2179 e (19) 
7821 2689. O escritório do even-
to está localizado à rua Antônio 
Zoppi, 567, Jardim Pau Preto.

O desfile de abertura do 
Expo Noivas 2014 será neste 
domingo, dia 23, a partir das 
18 horas, no Polo Shopping. A 
entrada é gratuita e o público 
poderá conferir trajes sociais, 
de festa, além das mais recentes 
tendências para o segmento de 
noivas, apresentados pela loja 
Angelo Vertti e demais lojas do 
segmento de noivas.

Com realização da Loggar 
Entretenimento, o desfile terá 
o cinema como temática. O or-
ganizador do evento, Fernando 

Loggar, falou sobre o desfile. 
“Queremos trazer para a pas-
sarela todo o glamour do Oscar 
aliado aos encantos dos grandes 
filmes”, disse. Para isso, o desfile 
foi idealizado a partir das tendên-
cias de moda apresentadas na 
cerimônia do Oscar deste ano, 
além de referências dos grandes 
clássicos da Broadway.

 Antes do desfile, o público 
também poderá curtir um pouco 
de música. Às 16 horas, o con-
junto Musical Melisma fará uma 
apresentação de músicas para 

casamento. Logo após, às 17 ho-
ras, Mariana e Rômulo Bianchi, 
vindos diretamente de Paraty-
-RJ, darão uma amostra de seu 
trabalho com uma apresentação 
voltada para ritmos como MPB, 
Jazz e Bossa Nova, como opção 
para casamentos sofisticados e 
elegantes.

Na edição deste ano, o des-
file e a Feira foram separados 
em dois eventos diferentes, 
um em cada final de semana. 
“Esperamos um crescimento 
de público de 30% em relação 

ao ano passado, somente para o 
desfile. Por isso, sentimos a ne-
cessidade de fazer dois eventos 
para expandir a área de expo-
sitores e também conceber um 
desfile com estrutura maior”, 
explica Loggar.

SERVIÇOS
Desfile de abertura da Expo 
Noivas 2014
Quando: domingo, dia 23
Hora: 18 horas
Onde: Polo Shopping – Al. Fil-
tros Mann, 670, Jardim Tropical

A comediante Nany People 
apresenta o novo espetáculo 
stand up “TsuNany” amanhã, 
sábado, dia 22, às 21 horas, na 
sala Acrísio de Camargo no 
Centro Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatuba (Ciaei). 
Os ingressos custam R$ 25 
(meia entrada e quem doar uma 

caixinha de um litro de leite in-
tegral) e R$ 50 (inteira) e podem 
ser adquiridos na loja Lafisa, no 
Centro, ou pela internet (www.
supercult.com.br).

O show relata de maneira 
divertida os diversos “mal 
sucedidos hábitos” da vida 
moderna, como a cirurgia plás-

tica sem limites, os exercícios 
físicos em excesso, os hábitos 
alimentares desregrados, o uso 
indiscriminado e, muitas vezes, 
indevido de celulares e, conse-
quentemente, os hábitos sobre 
os relacionamentos sociais, 
afetivos e sexuais. Nesse novo 
solo, a atriz apresenta uma 

personagem que traz o compor-
tamento de uma relatora social, 
que expõe assuntos sobre os 
diversos temas e permite ao 
espectador se tornar um obser-
vador de si mesmo e, é claro, 
mantendo a linha espontânea 
e a intensa interação com o 
público.
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Primavera deve concluir obras antes da estreia 

Cabañas é contratado por ex-adversário do Primavera 

Natação se destaca em 
competições regionais 

DESEMPENHO 

ESPORTES

JME

Em busca da formação 
da melhor equipe para a 
disputa do Campeonato 

Paulista da Segunda Divisão, o 
Primavera corre também atrás 
para terminar as obras em sua 
sede antes da estreia no campe-
onato, marcada para acontecer 
no dia 12 de abril. O clube 
busca concluir os serviços na 
sua nova secretaria e no ginásio 
de esportes. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o presidente primave-
rino, Sérgio Trinca, informou 
que a nova secretaria está quase 
pronta para ser utilizada. “Está 
faltando apenas o forro do te-
lhado, o que deve acontecer na 
próxima semana”, diz. 

O novo espaço, que visa 
trazer mais comodidade aos 
visitantes, era para ficar pronto 
desde a metade do ano passado, 
mas acabou atrasando, segun-
do o presidente do clube, por 
problemas financeiros. “Falta 
grana mesmo, só para forrar 
agora teremos um custo de R$ 

pedreiro lá dentro (do ginásio) 
concluindo as obras da lancho-
nete, vestiário dos árbitros e as 
paredes”, conta. “Também estou 
fazendo, na minha empresa, 
portas, grades e proteções de 
vitroux.” No local já concluído 
todo o piso, arquibancada, e 
os banheiros da lanchonete. A 
reformulação do ginásio está 
sendo custeada pela construto-
ra Jacitara e sob comando do 
Primavera. 

EVENTO
O ginásio, segundo Trinca, 

também ficará pronto antes da 
estreia do time no Paulistão. Isso 

porque no local já está agenda-
do para receber um evento do 
clube.  

No próximo dia 10 de abril, 
o Primavera realizará mais um 
jantar festivo, com objetivo de 
arrecadar fundos para o clube. 
Na ocasião, será apresentado 
o elenco para esta temporada 
e nova camisa do clube. 

Os convites para o jan-
tar já pode ser adquirido na 
secretaria do clube, no valor 
de R$ 75 por pessoal, o qual 
dá direito ao jantar completo, 
com comida e bebida. A noite 
também será animada com 
shows musicais.  

Ginásio deve ficar pronto para a apresentação do elenco e uniforme do time para esta temporada

O Tanabi, adversário do 
Primavera no Paulistão do 
ano passado, confirmou uma 
contratação de peso para esta 
temporada. O atacante para-
guaio Cabanas foi anunciado 
como a nova contratação do 
time, que este ano também 
disputa a Segunda Divisão 

do Campeonato Paulista. 
O jogador, de 33, anos será 
apresentado no dia 1º abril, na 
Câmara Municipal da cidade. 

O Tanabi estreia na com-
petição no dia 6 de abril, 
contra o Olímpia, mas não a 
previsão de quando o jogador 
entrará em campo. Cabanas 

está sem jogar desde 2010, 
ano em que foi vítima de um 
tiro na cabeça numa casa 
noturna. 

Um trabalho especifico 
deve ser feito com o jogador. 
Além do longo tempo sem 
entrar em campo, o atleta 
deve sofrer com o forte ca-

lor do interior, além de as 
partidas serem disputadas no 
período da manhã.

No passado,  entre  as 
contratações de famosos, o 
Tanabi teve em campo os 
jogadores Túlio Maravilha 
e Viola, mas ambos não 
treinavam. 

3,5 mil”, calcula.
Apesar das dificuldades, o 

presidente primaverino garante 
que a nova secretaria ficará 
pronto antes da estreia no clube 
no Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão, dia 12 de abril, 
contra o SEV-Hortolândia, às 

15 horas em Indaiatuba. “Hoje 
mesmo irá um rapaz tapar os 
buracos da cobertura para o 
forro ser colocado”, diz Trinca. 

Outra obra em andamento, 
que também deve ficar pronta 
antes da estreia do clube no 
campeonato estadual, é o giná-

sio municipal de esportes, que 
anos atrás funcionava como 
bingo e está sendo remodelado 
para voltar a ser “palco” das 
atividades esportivas. 

Trinca contou à reportagem 
que obra no local não está pa-
ralisada. “Há um pinto e um 

As equipes de natação da 
Associação Desportiva Indaia-
tubana (ADI)/Secretaria Muni-
cipal de Esportes se destacou 
no último final de semana, na 
disputa de alguns campeona-
tos pela região. As conquistas 
vieram com nadadores da base, 
atletas da equipe principal e do 
grupo paradesportivo. 

No último sábado, dia 15, os 
nadadores de Indaiatuba com-
petiram no Torneio Regional da 
2ª Região em Campinas. O gru-
po indaiatubano conquistou 32 
medalhas, com oito de ouro, 16 
de prata e oito de bronze. Ama-
nhã, dia 22, a equipe compete 

pelo Troféu Marcelo Biazotto, 
em São Caetano.

Já equipe de base voltou a 
brigar pelo pódio na 1ª etapa do 
Circuito ARN em Mairinque, 
no último domingo, dia 16. 
Foram 27 medalhas obtidas, 
sendo sete de ouro, 11 de prata 
e nove de bronze. A equipe 
paradesportiva do município 
também conquistou lugar de 
destaque na 1ª etapa do Circuito 
ARN, com provas realizadas na 
última terça-feira, dia 17. Foram 
três ouros, duas pratas e dois 
bronzes. O próximo desafio 
será amanhã, na Copa Limeira 
Clube.

Mais Expressão
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Disputa pela Série Ouro no 
futsal começa amanhã
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MINICAMPO 
INÍCIO

VILA AVAÍ 

Torneio Início abre 
temporada do Clube 9Campeonato de Futebol Society do IC começa no domingo

Amigos do Cachorrão e 
Bacanas Lanches buscam 

o bicampeonato 

ESPORTES

Após duas rodadas das 
séries inferiores (Prata 
e Bronze) a bola rola 

amanhã, dia 22, pela primeira 
rodada da Série Ouro da Copa 
Loucos Por Esporte de Futsal, 
competição organizada pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). Todas 
as partidas ocorrem no ginásio 
do bairro Carlos Aldrovandi. 

Na tabela divulgada pela 
Aifa, a bola começa a rolar pela 
Série Ouro a partir das 14h50. 
O primeiro confronto do ano 
pela série principal será entre 
XII de Junho e Cruzeiro. Logo 
em seguida, às 15h50, G.A. 
Marcenaria e Meninos do G5 
buscam os primeiros três pontos 
no campeonato. 

O terceiro confronto da roda-
da será mais um clássico local. 
Após perder a final da Copa 
Sol-Sol deste ano e ver ser sua 
hegemonia no certame ir por 
água abaixo, a equipe da Sol-Sol 
busca se redimir diante do forte 

União Tribuna. O confronto será 
às 16h40.

Para fechar a rodada, pela 
Série Ouro, às 17h30, a equipe 
do Nova Aliança duela contra o 
R5/Colégio Meta. 

Para o técnico do União Tri-
buna, Plínio César Garcia, não 
é de hoje que o time começa o 
campeonato num clássico. “Es-
tamos preparados desde quando 

a Copa Sol-Sol acabou,quando 
terminamos com o título”, lem-
bra. “Tivemos a saída de três 
atletas, mas outros três chega-
ram, inclusive o Mazinho, que 
estava na Itália há muitos anos 
e é nosso grande reforço.”

RODADA
Já a Série Prata e Bronze 

chegam a terceira rodada. Os 

jogos acontecem no sábado e 
também no domingo, dia 23. No 
sábado, no ginásio da Sol-Sol, 
o primeiro jogo é válido pela 
Série Bronze. O confronto será 
às 12h50, entre Unidos da Vila 
e Atlético União. 

Outros quatro jogos, da Série 
Prata, estão marcados para a Sol. 
São eles: Elite/Tigres Azuis B 
x Sol-Sol B, às 13h50; Atletas 
de Cristo/Uniton x Elite/Tigres 
Azuis A, às 14h40; Borussia 
x Humble/Cidão Lanches, às 
15h30; e Manchester Croissant 
& Cia/JR Despachante x Grillos 
B Independente, às 16h20. 

No domingo, as partidas 
ocorrem no Ginásio Municipal 
de Esportes, todas válidas pela 
Série Bronze. Os jogos serão: 
Clube 9 de Julho x The Ro-
ckett, às 12h50; Manchester B/
Brasa Burguer x Kitimico, às 
13h50; R5 Pontocom Informáti-
ca x Elias Fausto, às 14h40; APS 
Bolívia x Procam Caprind, às 
15h30; Sabinos x Parque Indaiá, 
às 16h20; Une/Quintandão do 
Carlão x Azurra/Cola na Grade, 
às 17h10; Esportivo Atlético/
Ponto Azul x Ajax, às 18 horas.

Série Prata e Bronze da Copa Loucos Por Esporte, da Aifa, já estão na 
terceira rodada

Equipe do Atlântico sagrou-se campeã no último sábado na categoria adulto

A primeira edição do Tor-
neio Início deu o pontapé ini-
cial no futebol do Clube 9 de 
Julho. A competição, que ante-
cede o Campeonato de Futebol 
Minicampo 2014, “Dirceu 
Aparecido dos Santos”, foi dis-
putado no último sábado, dia 
15, com partidas nas categorias 
Adulto e Veterano.

Na Categoria Adulto o 
campeão foi Atlântico Solu-
ções, que empatou em 1 a 1 
com Dominium Empreendi-
mentos, mas que sagrou-se 
vencedor devido a um cartão 
vermelho aplicado no joga-
dor Vitinho (Dominium), por 
reclamação excessiva com a 
dupla de arbitragem. 

Na categoria Veterano, a 
vitória foi da equipe Cachorrão 
Auto Center por 4 a 1 sobre 

a Nova Opção Turismo. Os 
jogos do Torneio Início das ca-
tegorias Máster e Super Máster 
acontecem neste domingo, 23, 
a partir das 8 horas.

Participaram da primeira 
etapa do Torneio Início as 
equipes Madeireira Madelas-
ca, Avlis Lativ Corretora de 
Seguros, Hidráulica Diclace, 
JR Celulares, Cato Supermer-
cados, Nova Opção Turismo, 
Faculdade Max Planck, Atlân-
tico Soluções e Dominium 
Empreedimentos pela Adulto 
e Pantheon Incorporadora, Em-
balimp, Nova Opção Turismo, 
Vizzent Calçados, Lubeka,  
Escritório Contábil Indaiá, 
Cachorrão Auto Center, Ro-
docar Mecânica Multimarcas, 
SSA Brasil, pela categoria 
Veterano.

O pontapé inicial da 11ª edi-
ção do Campeonato Máster de 
Futebol Society – Copa Congesa 
do Indaiatuba Clube acontece 
no próximo domingo, dia 23, 
a partir das 8h15. A partida de 
estreia será entre as equipes do 
Ovos Massanari e All Rental.

Na sequência, com previ-
são de início para às 9h30, o 
Renovação encara o Verona e, 
fechando os jogos de abertura, 
o Idaiart joga contra o Limpa 

As equipes do Amigos do 
Cachorrão e Bacanas Lanches 
entram em campo neste do-
mingo, dia 23, em busca do bi-
campeonato da Supercopa Vila 
Avaí de Futebol Mini Campo. 
A grande final, com a festa de 
encerramento, ocorre a partir 
das 11 horas no campo do bairro. 
Antes, às 9h30, Clube 9 de Julho 
e Pai e Filho duelam pelo caneco 
de terceiro colocado. 

Antes da partida final, como 
em todos os anos, haverá a foto 
oficial das equipes finalistas e a 
execução do Hino Nacional. 

A equipe do Amigos do Ca-
chorrão foi campeã do certame 
em 2010, enquanto que o Baca-
nas Lanches levantou o caneco 
da competição em 2008. 

Para chegar a grande final do 
certame, a equipe do Amigos do 
Cachorrão despachou o Clube 
9 por 5 a 3, no confronto válido 
pela semifinal, disputado no 
domingo passado, dia 16.  

Na grande final, o time não 
poderá contar com o atleta Ed-

milson Ribeiro Oliveira, o La-
goa, expulso na partida anterior. 
Assim como seu adversário, 
o Bacanas Lanches também 
tem seus desfalque. O jogador 
Fabrício Guilherme de Almei-
da recebeu o segundo cartão 
amarelo e também está fora da 
decisão. Para chegar a final, o 
Bacana Lanche passou pelo Pai 
e Filho por 4 a 1.

Além da partida final, outras 
disputas marcam o fim da com-
petição. Uma delas é pelo título 
de artilheiro do campeonato. Os 
jogadores Diego Reis (Club 9) e 
Helton Werter da Silva (Amigos 
do Cachorrão) marcaram sete 
gols cada e lutam pela artilharia. 
Porém, as chances de Helton ter-
minar na frente são maiores, uma 
vez que seu time está na final. 

Adriano Soares de Limas 
(Amigos do Cachorrão) e Wag-
ner Cristiano de Almeida (Ba-
cana Lanches) fizeram quatro 
gols cada e ainda tem chances 
remotas de chegarem a artilharia 
da competição.

Mais à partir das 10h45.
Com o objetivo de fazer com 

que o campeonato seja emocio-
nante do início ao fim, o regula-
mento instituído pela Comissão 
de Organização, formada por 
associados, determina que as 12 
equipes sejam divididas em dois 
grupos, sendo que oito passam 
para a próxima fase. Porém, 
o time que vencer o primeiro 
turno no grupo garante uma 
vaga. Caso também vença no 

segundo turno esse time passa 
automaticamente para a semi-
final. Os demais classificados 
serão conhecidos após o término 
da primeira fase, prevista para 
acontecer no dia 21 de setembro.

Nesse ano, uma novidade 
imposta pela Comissão é que 
os cartões recebidos pelos jo-
gadores na primeira fase não 
serão acumulados para a fase 
final, entretanto, o atleta que for 
suspenso na última partida da 
primeira fase estará automatica-
mente ausente do primeiro jogo 
das quartas de final.

Além da Congesa, atual 
campeã do Máster, participam 
da competição desse ano os 
times do J.Ferres, Limpa Mais, 
All Rental, Administradora 
Sorrento, Restaurante Verona, 
Fevale Pet Boutique & Salon, 
Atlanta Fundição, Colégio Re-
novação, Indaiart, Casagrande 
Turismo e Ovos Massanari.

Dentro das 11 edições da 
competição realizada pelo In-
daiatuba Clube desde 2004, 
1.327 atletas passaram e vão 
passar pelo campo society do IC.

ABERTURA 
Cerca de 300 pessoas, entre 

sócios, convidados e profes-

sores, participaram da festa de 
abertura do calendário esportivo 
do Indaiatuba Clube. O evento 
aconteceu na noite de sexta-
-feira, dia 14, na sede social do 
clube. A noite contou com um 
jantar, divulgação das modali-
dades esportivas e apresentações 
musicais. 

Após apresentação de um 
vídeo institucional do clube, pro-
fessores e alunos do clube apre-
sentaram todas as modalidades 
esportivas disponíveis no clube. 

O futebol ganhou destaque 
por conta da apresentação dos 
times que disputam os campeo-
natos Máster e Super Máster. Os 
18 integrantes que compõem os 
times subiram ao palco e fizeram 
o tradicional desfile das camise-
tas dos campeonatos

A divulgação das moda-
lidades foi complementada 
ainda por uma contagiante aula 
de zumba, conduzida pelos 
professores Donizeti Fragoso e 
Luciana Farinello.

CERIMÔNIA
Além do jantar oferecido aos 

presentes, a animação da noite 
ficou por conta do DJ Ronaldo 
Ambiel, Mario Niero e banda e 
Forró Gandaia.

Spinning foi uma das modalidades apresentadas durante a noite de gala
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O nativo precisa enfrentar e vencer dentro de si 
um certo desejo de jogar tudo para o alto e começar 
do zero outra vez. É preciso entender que o nativo está 
abrindo caminhos em seus relacionamentos, vendo de 
outras formas as pessoas e entendendo as falhas dos 
outros. Tenha calma consigo mesmo.

Tenha calma que seu inferno astral está terminan-
do. Sua energia já comeá a ficar normal. Alguns cui-
dados precisam ser tomados no que tange sua maneira 
de pensar e se comunicar com os outros. Suas idéias 
podem não ser bem entendidas.

Começa o inferno astral do geminiano. Sua 
mente pode se sentir um pouco limitada para expor 
as idéias e o que pensa das situações. Alguns gastos 
imprevisíveis podem ocorrer nessa semana. Cônjuge 
ou sócio ajudam nos valores pessoais ou financeiros. 
Boa fase para refletir como lida com os sentimentos 

(seus e dos outros).

Renovação de seu interior, de sua estabilidade ma-
terial, de sua segurança emocional, do seu lar e princi-
palmente de sua estrutura afetiva. Os relacionamentos 
tendem a ser tensos nessa fase, pois há um desejo de 
que haja profundidade afetiva. Sua mente estará focada 
e bem equipada profissionalmente.

 O leonino tem que tomar cuidado com sua saúde. 
Apesar de ter muita força corporal, nesse momento sua 
saúde está um pouco fragilizada. Evite comportamentos 
excessivos para que não enfraqueça. Momento de me-
lhorar sua capacidade de conversar e trocar idéias com 
os outros. Leia, estude, converse, agora é a hora.

Os virginianos estão sofrendo forte tensão prove-
niente de suas relações. Algo dentro de si começa a 
modificar. Seus sentimentos estão um pouco expostos 
e fragilizados. Amigos ajudam, mas não conseguem 
tocar o ponto que precisa. É hora de rever sua maneira 
de agir nos relacionamentos.

O libriano enfrenta algumas situações difíceis em 
seu relacionamento. São fatos rápidos, não demoram 
muito, passam logo. No entanto, o nativo precisa re-
novar sua aparência, mudar seus hábitos para que sua 
aparência ajude em alguns projetos que vem pensando 
realizar, já a algum tempo.

O nativo precisa mais do que nunca mudar sua 
postura emocional e sua relação com seus sentimentos. 
Nem tudo o que deseja tem que ocorrer como acre-
dita que deva ocorrer. Desejar algo e não acontecer 
como pensou que seria é muito normal e faz parte 
do crescimento individual. E isso se aplica a todos os 
setores da vida.

Filhos podem tomar um destaque por estes dias. 
Cuidado com seus gastos que tendem a inesperadamente 
aumentarem. Provável viagem para longe com possibi-
lidade de ocorrer, junto à pessoa de seu relacionamento 
afetivo-sexual. Dentro de casa, esforce-se para entender 
os fatos de maneira calma e sem agitações emocionais.

O capricorniano deve tomar cuidado para que não 
sofra acidentes ou venha a fazer cirurgia, simplesmente 
por não ter calma e paciência com as situações. Alguns 
nativos querem controlar demais o parceiro afetivo, a 
ponto deste ficar com receio de falar qualquer coisa ou 
simplesmente explodir.

O aquariano pode se sentir meio perdido sem sua 
mente firme e intensa. É que neste momento o nativo 
precisa renovar sua maneira de ver as coisas e a forma 
como vai aumentar sua intuição. Qual a filosofia de 
vida que tem? Existe um forte apelo do universo para 
renovar sua filosofia de vida. Faça isso.

Cônjuge do nativo em fase de expansão mate-
rial. Renovação de valores pessoais feito de forma 
inesperada e súbita. O raciocínio do nativo pode ficar 
um pouco confuso, pois as emoções tendem a serem 
muitas nesse momento. Gastos com família ou lar 
aproveite para renovar ou decorar seu lar.
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Cinema Horóscopo de 21 a 27/03

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

SOS -  MULHERES 
AO MAR – Lançamento - 
Quinta (20) a Quarta (26): 
19h20 / 21h30. Comédia 
Romântica. 90 min. Classi-
ficação 12 anos. 

JUSTIN E A ESPADA 
DA CORAGEM - 3D – Es-
tréia - Quinta (20), Sexta 
(21), Segunda (24), Terça 
(25) e Quarta (26): 17h05. 
Sábado (22) e Domingo 
( 2 3 ) :  1 5 h 0 0  /  1 7 h 0 5 . 
Animação / Aventura. 96 
min. Classificação 10 anos. 

ALEMÃO – Nacional: 
Quinta (20) a  Domingo 
(23): 16h15 / 19h40 / 21h45. 
Segunda (24) a Quarta (26): 
16h15 / 20h00. Policial / 
Ação. 109 min. Classifica-
ção 16 anos. 

ROBOCOP - Dublado: 
Quinta (20) a Domingo (23): 
16h35 / 21h15. Segunda 
(24) e Quarta (26): 21h15*. 
*ATENÇÃO: Este filme 
não será exibido na terça, dia 
25. Ação / Policial - 117 mi-
nutos. Classificação 14 anos.

E L A – Sessão Especial - 
Somente na Terça (25): 19h40. 
Comédia Dramática. 126 min. 
Classificação 14 anos. 

SOS - MULHERES AO 
MAR – Lançamento - Quinta 
(20), Sexta (21), Segunda 
(24), Terça (25) e Quarta 
(26): 17h15 / 19h30 / 21h50. 
Sábado (22) e Domingo (23): 
15h05 / 17h15 / 19h30 / 
21h50. Comédia Romântica. 
90 min. Classificação 12 anos. 

O GRANDE HERÓI - 
Lançamento - Legendado: 
Quinta (20) a Domingo (23): 
16h00 / 21h15. Segunda (24) a 
Quarta (26): 21h15.  Dublado: 
Quinta (20) a Quarta (26): 
18h40. Drama de Guerra. 90 
min. Classificação 16 anos. 

ALEMÃO – Nacional: 
Quinta (20) a Quarta (26): 
16h35 / 19h05 / 21h30.  
Policial / Ação. 109 min. 
Classificação 16 anos. 

INDAIATUBA

Zoof Club- na sexta-feira, dia 21, Spring Break, com 
Marcos Thorpe vs. Alan B. No sábado, dia 11, tem We 
Love Rio, com Bonde do Tigrão. Sempre a partir das 
22h. Avenida Presidente Vargas, 731. Informações 
(19) 3984-6471.

Pepi’s Pizza Bar- na sexta-feira, dia 21, às 21h, tem 
o pop rock do SupraSumo. No sábado, dia 22, tem 
a banda Rock Express. Domingo, dia 23, é a vez do 
sertanejo da dupla Luiz Felipe & Adriano. Na quin-
ta-feira, dia 27, tem o sertanejo do grupo Jack Steel. 
Avenida Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470.

Botequim do Presidente - na sexta-feira, dia 21, 
muito sertanejo com a dupla Santa Fé & Cristiano. No 
sábado, dia 22, Deuber & Leandro cm participação de 
Syang. Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 
363. Informações (19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show - no sábado, dia 22, tem a Pe-
gada do Plays com a Sabor a Mais e DJs agitando nos 
intervalos. Rua Ouro, 239, Recreio Campestre Jóia. 
Informações (19) 3017-6609.

Manchester Music – na sexta, dia 21, tem Porão 365. 
No sábado, dia 22, às 21h, tem Vitrola Nova. Rua Hu-
maitá, 700. Informações (19) 3392-3557 ou 3500-4599.

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin – o espetáculo “Homens no Divã” 
será encenado neste sábado, dia 22, às 21, e domingo, 
23, às 19h. Avenida Iguatemi, 777. Informações (19) 
3294-3166.

Teatro Amil – a temporada do “Circo Malabarístico” 
vai até o dia 30 de março, com sessões aos sábados e do-
mingos às 16h. Avenida Guilherme Campos, 500 (Santa 
Genebra). Informações (19) 3756-9890 ou 3756-9891.

NEED FOR SPEED - 
O FILME 3D - Dublado: 
Quinta (20) e Sexta (21): 
17h55 / 20h45. Sábado (22) 
e Domingo (23): 14h45 / 

17h55 / 20h45. Segunda (24) 
a Quarta (26): 16h15 / 20h20. 
Aventura / Ação. 131 min. 
Classificação 12 anos. 

300 - A ASCENSÃO DO 
IMPÉRIO – 3D Dublado: 
Quinta (20) e Domingo (23): 
17h35 / 20h00. Sexta (21) e 
Sábado (22): 17h35 / 20h00 / 
22h15. Segunda (24) a Quarta 
(26): 20h00. Aventura Épica / 
Ação. 95 min. Classif. 16 anos. 

TINKER BELL - FA-
DAS E PIRATAS -  3D 
Dublado: Quinta (20), Sexta 
(21), Segunda (24), Terça 
(25) e Quarta (26): 15h40. 
Sábado (22) e Domingo (23): 
14h15 / 15:40. Animação - 70 
min. Classificação Livre.

PHILOMENA – Le-
gendado: Quinta (20) a 
Segunda (24) e Quarta (26): 
19h00*. *ATENÇÃO: Este 
filme não será exibido na 
terça ,  d ia  25 .  Comédia 
Dramática. 98 min. Classi-
ficação 10 anos. 

300 - A ASCENSÃO 
DO IMPÉRIO – Conven-
cional Legendado: Quin-
ta (20) a Domingo (23): 

18h15 / 20h25. Segunda 
(24) a Quarta (26): 20h25. 
Aventura Épica /  Ação. 
95 min. Classificação 16 
anos. 

AS AVENTURAS DE 
PEABODY E SHERMAN 
– Dublado: Quinta (20) a 
Domingo (23): 15h45. Se-
gunda (24) a Quarta (26): 
18h15. Animação - 95 min. 
Classificação Livre.



22A

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

AULA DE ROBÓTICA DO 
COLÉGIO RODIN

Melissa de Genaro, Ana Luiza Silva e Maria Clara Pellegrino no Colégio 
Objetivo

Maria Luiza

Julia

Isabela

Mais Expressão
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DIVERSÃO E MUITA INTEGRAÇÃO NA ABERTURA DO ANO 
ESPORTIVO 2014 DO INDAIATUBA CLUBE

A Abertura do Ano Esportivo 2014 no Indaiatuba Clube aconteceu na noite do dia 14/03 no salão 
social do IC. Diferente e motivadora para os associados e convidados convidando a todos, para a 
prática regular de atividades físicas. Embalados por uma seleção musical criteriosamente escolhida 
pelos professores, o público pode conhecer de perto todas as modalidades esportivas oferecidas 
pelo Clube. O evento contou com a animação de Mario Niero e Banda e Forró Gandaia, além do 
DJ Ronaldo Ambiel. Para dar sequência às apresentações, os 18 integrantes que compõem os times 
de Futebol Master e Super Master fizeram o tradicional desfile das camisetas dos campeonatos. 
E, para encerrar, uma contagiante aula de Zumba conduzida pelo professor Donizeti Fragoso.

Workshop 
do DJ Alex Ré

Reunião Conjunta dos Clubes de 
Rotary de Indaiatuba

50 anos do Lar de Velhos e campanha Filho do Coração

Um encontro na Casa da 
Amizade reuniu no dia 15/03, 
os clubes de Rotary de Indaia-
tuba, foi uma reunião conjunta, 
organizada pelo Rotaract Club 
de Indaiatuba, e foi uma exce-
lente oportunidade de se fazer 
um companheirismo muito 
bom, com os todos os compa-
nheiros dos clubes e conhecer 
os trabalhos do Rotaract que 
vem se destacando na cidade 
com seus eventos e projetos em 
instituições. 

O Lar de Velhos & Espaço Dia Emmanuel 
promoveu uma cerimônia em comemoração aos 50 
anos de fundação na terça-feira, dia 18. O evento 
contou com convidados, autoridades, voluntários e 
fundadores da entidade. Na ocasião, a diretoria da 
instituição lançou a Campanha Filho do Coração. 
A solenidade teve início com um discurso da pre-
sidente da entidade, Izildinha Cardoso Lopes, que 
lembrou o trabalho dos fundadores, entre eles dois 
presentes, Antônio Packer e Deoracy de Oliveira. 
“Se nós temos dificuldades hoje, imagino o que 
passaram naquela época”, declarou. “É uma alegria 
muito grande comemorar esta data tão importante 
não só para o Lar de Velhos, mas também para toda 
a cidade”, observou. O empresário José Onério da 
Silva, voluntário da instituição, reiterou que o Lar 

de Velhos precisa de ajuda para, no mínimo, manter o número de idosos atendidos. Por isso, a diretoria 
da entidade lançou a Campanha Filho do Coração, que consiste em incentivar empresas e pessoas da 
comunidade em geral a “adotarem” um idoso morador no Lar, fazendo doações em dinheiro para ajudar 
a mantê-lo e dando-lhe carinho, através de visitas.

Almanaque Bookstore & Café do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba teve tarde de autógrafo

Mega Expo Regional tem nova edição em julho

Adelisa Silva, autora do 
livro “O que realmente impor-
ta...”, esteve no Almanaque 
Bookstore & Café do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba para uma 
tarde de autógrafos. O livro, 
lançado no ano de 2013, abran-
ge uma coletânea de crônicas 
escritas ao longo de três anos. 
São relatos de situações vividas 
pela autora que ganharam vida 
ao sair das páginas online de um 
blog para serem eternizadas nas 
páginas do livro.

Em um café com a imprensa, promo-
vido na manhã desta quarta-feira, 19, a 
organização da Mega Expo Regional Noi-
vas e Debutantes lançou a terceira edição 
do evento, que ocorrerá nos dias 26 e 27 
de julho, das 14h às 22h, no pavilhão da 
Viber e, entre as novidades esta a parceria 
firmada com o Funssol de Indaiatuba, atra-
vés da Prefeitura, o que permitirá reverter 
o valor do ingresso, integralmente, para a 
instituição. Diferente dos anos anteriores, 
em que foram arrecadados alimentos não 
perecíveis, nesta edição será cobrado 
ingresso no valor de R$ 3, revertido inte-
gralmente para uma instituição.

O Programa Viver precisa de você!!!!!
O Prefeito de Indaiatuba, Sr. Reinaldo Nogueira, lançou na noite do dia 19/03/2014, na Sala Acrísio 

de Camargo, no Ciaei, um lindo e ambicioso projeto, o "Viver Indaiatuba". Este projeto, que é uma 
inovação no combate às Drogas, tem o aval e envolvimento do ator Marcos Frota, que é conselheiro 
do Meio Artístico no Conad. Ele também participa das reuniões ordinárias do Conselho e reuniões 
técnicas do Grupo de Trabalho de Legislação sobre Drogas. O programa multidisciplinar é ao mesmo 
tempo simples, inovador e de grande eficácia, que organiza as iniciativas existentes na comunidade. 
As ações deixam de ser isoladas. Para toda essa coordenação foi criada a Central de Risco, composta 
por funcionários qualificados e um software de última geração. Assim que recebe a indicação de 
uma pessoa vulnerável, ela envia uma equipe treinada do Cras para referenciar e acolher a família.

 Jeane Albertini, 
era só felicidades e 
orgulho, na posse da 
filha Aline Albertini, 
no Palácio do Gover-
no em Sampa, para 
o cargo de Agente 
Fiscal de Rendas.

Aconteceu no dia 15/03, 
o workshop do DJ Alex Ré, 
para demonstração do curso 
de DJ que esta sendo lecio-

nado no I.M.A.
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Mariana e Wesley no Restaurante Kaishi Sushi

Érica e Luis Henrique no Restaurante Dom Apollo

Sara, Samuel, Almerindo e Sandro no Pit Stop Chopp

Família Oliveira no Boteco do Bacalhau

O casal Sidnei e Aline na Pizzaria Skinão

Neide Tinoco, a aniversariante Elisabeth, Maricila, Regina, Claudete, Ana Curi, a aniversariante Cristina e 
Jandira no Restaurante Casa da MoquecaLeila, Rosi, Nei, Cláudio, Fernanda e Renata no Pit Stop Chopp

João Luiz Hubert do Escritório Dinâmica e Maria José da Clínica de 
Psicologia Humaitá na Pizzaria Skinão

Chefe Cunha e Wesley do Restaurante AçafrãoCaroline e Yoko no Restaurante Casa da Moqueca

A aniversariante Silbene e Sérgio na Pizzaria Babbo Giovanni
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Priscila da Proclean Limpeza Profissional Tratamento de Pisos e Limpeza 
Pós-Obra, sempre muito simpática para antender seus clientes e amigos

Galera do Grupo Pintou o Samba conferindo as novidades na Space 
Outlet Premium. Não deixe de aproveitar também, a loja fica na Rua 24 
de Maio, 993. Aproveite!

Renato e Margareth da Floricultura Super Jardim, sempre prontos para 
deixar o amiente de sua casa ainda mais lindo!

A Willie's Day Spa está com seu novo Espaço Dress Wedding com venda e 
locação de vestidos de noiva, madrinhas e festa. Os vestidos estão lindís-
simos. Vale a pena conhecer na Rua Pedro Gonçalves, 931. Parabéns às 
proprietárias Selma e Williman e sucesso!!!

Thiago e Roberto corretores da União Imóveis, sempre com o melhor 
negócio para você! Veja página 5b e encontre o que precisa em imóvel Marlene, Selma, Soraia, Silvia e Milena da Selma Jóias Óptica

Empresário Tarike Nociti conferindo as Novidades na Adler ModelismoA competente equipa da Fármacia Aroma
Edson levando para casa as deliciosas paletas mexicanas e Fabrício 
Macedo da Paleteria Arriba

TROTE DAS PROFISSIÕES DO TERCEIRÃO DO COLÉGIO RODIN
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Gabriela mostra a coleção R Modas. São 
modelos exclusivos de vestidos e blusas 
em confecção própria. Tem sempre um 
modelo que combina com você. Vá até 
a Gran Tropical Center e não deixe de 
conferir as novidades!

Você que vai casar, nada melhor que 
vestido de noiva e festa da A Nova 
Loja. A coleção outono está maravi-
lhosa e na opção de venda e aluguel. 
Vale a pena conferir. Você não vai se 
arrepender!

A coleção outono da Vitorello está de 
arrasar. Fitness e moda jovem, até o GG, 
para todos os gostos e bolsos. Não deixe 
de espiar!!!

A loja Samia faz sucesso há 13 anos pela beleza de suas peças, qua-
lidade e bons preços. Oferece uma grande variedade de bijuterias, 
semi-jóias com pedras preciosas e folheadas além de fabricação 
própria de colares, pulseiras e gargantilhas com pedrarias e vários 
modelos de correntes. É uma loja que agrada e é admirada por 
todos. Parabéns Daniela e sucesso sempre!

A Sol Festas é especializada em decoração temática para festas infantil e para empresas em geral com deco-
ração de bexigas coloridas. O ambiente fica muito lindo, atrativo e alegre. A loja fica na Rua Pedro de Toledo, 
168 (ao lado do Hotel Sta Rita) - Fone: 3329-2791. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai adorar! 
Parabéns Júnior e sucesso!!!

HÁ 13 ANOS SAMIA BIJUTERIAS 
E SEMI-JÓIAS É SUCESSO

SOL FESTAS EM NOVO LOCAL

Não deixe de experimentar na Casa da Esfiha o delicioso Combo Eco 
Quente. Demais!

Os irmãos 
Hélio e Ru-
bens inau-
gurarão 
dia 28/04 
mais uma 
franquia 
da Casa da 
Esfiha em 
Piracicaba. 
Parabéns e 
Sucesso!!!

Quem aniversaria no próximo dia 
25 é o grande amigo Marquinhos 
Randi, proprietário da Marqui-
nhos Tintas. Desejo à você toda 
felicidade do mundo e que Deus 
o conserve com este grande cora-
ção, carinho e amizade por todos. 
Parabéns, felicidade sempre!

Casamento de Mayumi Yokota. 
É a A Nova Loja homenageando 
seus clientes!

Na edição 587 neste página, 
na foto da Ensina Mais onde 

se lê Fone: 3329-4332 o 
correto é 3392-4332

ERRATA

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!!!

Para decorar sua 
casa não existe 

nada melhor 
que a Adelaide 

Decorações. Ela 
oferece cortinas, 

persianas, col-
chas, almofadas e 

papel de parede, 
além de pisos 

laminados, telas 
mosquiteiras e 

toldos. Ligue já e 
agende um horá-
rio sem compro-

misso. Tudo muito 
lindo!!!
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Leilian, Tony e Rafaela da Life Óptica

Thais da Castelinho Dog sempre cuidado do seu "melhor amigo"

Diego, proprietário da Gota D'água, distribuidora Bonafont Indaiatuba

Mariana e Janaiara curtindo a abertura do calendário esportivo

Professores do Indaiatuba Clube apresentaram as modalidades esportivas

Diretoria do Indaiatuba Clube durante o evento na noite de sexta-feira

Marina Toldi ceramista do Ateliê da Calliopi Artes em Cerâmica

Anderson e Kellerson da Prime Digital

Val e Bento da Casa Bonita Móveis, sempre com muitas novidades para seu lar

ALICIA HAIR SEMPRE 
ARRASANDO COM SUAS CLIENTES

INDAIATUBA CLUBE COMEMORA 
ABERTUDA DO ANO ESPORTIVO
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CA08857 CENTRO - AT.196m² AC.174m² - 3 DORM.(2 
SUITES) / SALA 2 AMB. / COZ. / WC / WC EXT. / AS / CHUR. 
/ QUINTAL / GAR.1+1 VAGAS. R$ 420.000,00

CA08852 SANTA CLARA - AT.450m² AC.257m² - 3 DORM.(2 
SUITES) / SALA / MEZANINO 77m² / LAVABO / COZ. / COPA / 
DESPENSA / DESPEJO / AQUEC.SOLAR / AR COND. / 2WC 
/ AS / EDICULA / SUITE EMP. / VARANDA / GAR.2 VAGAS 
/ COND.COM SALÃO + QUADRA + CAMPO FUT. + PLAY-
GROUND + AREA GOURMET. R$ 900.000,00

CA08735 JD.ESPLANADA I - AT.300m² AC.180m² - 3 SUITES 
/ SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / AS / CHUR. / 
EDICULA / GAR.2+2 VAGAS. R$ 620.000,00

CA08801 JD.STA.RITA - AT.250m² AC.200m² - 5 DORM. + 
ARM.EMBUT.(2 SUITES) / SALA / LAVABO / 2 COZ. / WC / 
AS / CHUR. / AQUEC.SOLAR / GAR.4 VAGAS. R$ 490.000,00

AP01659 CIDADE NOVA I - AU 70m² - 2 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / COZ. / 2WC / AS / GAR. R$ 320.000,00

CA08818 JD.M.DO SOL - AT.125m² AC.80m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR. R$ 235.000,00

CA08757 TERRA NOBRE - AT.300m² AC.250m² - 4 SUITES + 
ARM.EMBUT. / 2 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. + COOK-
TOP + MICRO + FORNO ELET. / WC EXT. / JARDIM / AS / 
DESPENSA / CHUR. / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.200.000,00

*AP01470 CIDADE NOVA - LANÇAMENTO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / 
WC / LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / TEMOS OPÇÕES PARA 
INVESTIDORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA 
+ PARCELAS / OBRAS NO 4º ANDAR / CONSULTE-NOS.

CASAS 

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

CA08471 MONTE VERDE - AT.173m² AC.158m² 
- 3 DORMITÓRIOS (SUITE) / SALA / LAVA-
BO / COZINHA / WC / ÁREA DE SERVIÇO / 
CHURRASQUEIRA / GARAGEM 3 VAGAS. R$ 
340.000,00

CA08689 JD.COLONIAL - 2 CASAS - 1ªCASA: - 2 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.3 VAGAS 
- 2ªCASA: 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS. R$ 
370.000,00.

CA08697 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² 
AC.104m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / PÉ 
DUPLO NA SALA E COZINHA / WC / AS / QUINTAL 
/ CHURRASQUEIRA / GARAGEM 1+1 VAGAS. 
R$ 420.000,00

CA08570 JD.REGENTE - AT.250m² AC.150m² - 
3 DORM.(SUITE + CLOSET) / 2 SALAS / COZ.
PLANEJ. / 3WC / AS / AREA LUZ / EDICULA / 
CHURRASQUEIRA / GARAGEM 2+2 VAGAS. 
R$ 480.000,00

APARTAMENTOS

AP02055 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.38m² - 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. / ED.COM 
CHUR. E PISCINA. R$ 160.000,00

AP02044 MONTE VERDE - AU.51m² - DORM. / 
SALA / SACADA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VA-
GAS. R$ 198.000,00

AP02117 JD.SEVILHA - AU.60m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ.AMER. + ARM. / WC + BLINDEX / 
AS / GAR.2 VAGAS. R$ 230.000,00

AP02058 ED.VANDO - AU.68m² - 2 DORM. 
/ SALA + SACADA / COZ. / WC / AS / GAR.2 
VAGAS (68 E 105) / ED.COM PISCINA + 
CHUR. + PLAYGROUND + PORTARIA 24hr. R$ 
243.000,00|

AP02149 ED.GOYAN - AU.64m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 318.000,00

GALPÃO

GL00089 REC.CAMP.JÓIA -  AT.3.000M2 
AC.1.500M2 - 10 SALAS / REFEITÓRIO / COZ. / 
3WC / VESTIÁRIO / AREA EXT. E ESTRUTURA 
PRÉ- MOLDADA / PÉ DIREITO 6M / PISO ATE 
20 TON. R$ 4.500.000,00

GL00170 VL.VITORIA - GALPÃO COM 700m² / 
ESCRITÓRIO / WC / VESTIARIOS / SOBRADO 
NOS FUNDOS. R$ 1.500.000,00

CHÁCARA

CH01194 VALE DO SOL - 2 DORM. / SALA / COZ. 
/ WC / AS / EDÍCULA / CHUR. / PISCINA / GAR.4 
VAGAS. R$ 385.000.00

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

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRA. - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 CASAS C/ 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 
CASA C/ 3D. (SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / VAR-
IAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 350.000,00

*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 
1.000M2 - 4 SUITES / DORM. / ESCRITORIO + 
ARM. / SALA 2 AMB. / COPA / COZ. / LAVABO / 2WC 
/ PISCINA / CHUR. / SALÃO DE FESTA / ESTUDIO 
/ CAMPO FUT. / QUADRA AREIA / CASA CASEIRO 
/ CANIL / POMAR / GAR.4 VAGAS. R$ 2.500.000,00 

TERRENOS

TE01222 MONTREAL RESIDENCE - TERRENO 
COM 150m². R$ 145.000,00

TE01229 JD.MORUMBI - TERRENO COM 250m². 
R$ 150.000,00

TE01233 JD.BELA VISTA - TERRENO COM 
309m². R$ 180.000,00

TE01094 JD.EUROPA II – 3 TERRENOS COM 
250m² CADA. R$ 160.000,00 CADA

*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMER-
CIAL PLANO DE ESQUINA COM 283m² E QUE 
PODE SER DESMENBRADO. R$ 290.000,00

TE01245 JD.ESPLANADA II - TERRENO COM 
300m². R$ 205.000,00

TE01232 AMSTALDEN RESIDENCE - TERRENO 
COM 350m². R$ 350.000,00

TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 
200m² / PISCINAS ADULTO E INFANTIL / QUADRA 
POLI / QUIOSQUES COM HURRASQUEIRAS 
/ PLAYGROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO 
GOURMET / ESPAÇO FITNESS / PERGOLADOS 
/ SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA

TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PAR-
TIR DE 150m² / AMPLO LAZER / AREA VERDE 
DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / EXCLUSIVA 
AREA COMERCIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. 
R$ SOB CONSULTA

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

VENDA LOCAÇÃO

AP00372- Cond. Resid. Vertentes de Itaici: 
Apto com 03 dorms sendo 01 suíte, cozinha 
planejada,  garagem p/ 02 carros e piscina. R$ 
370.000,00

CA00825- Cond. Vila Romana: Casa em cond. 
fechado com 03 suítes, móveis planejados, 
garagem p/ 03 carros e área de lazer completa. 
R$ 4.800,00/R$ 1.000.000,00

CA01017- Parque das Nações: Casa com 03 
dormitórios, sendo 01 suíte e garagem para 02 
carros. R$ 1.350,00

CA01018- Jd Paulista II: Sobrado com 03 dor-
ms sendo 01 suíte, sala, cozinha e garagem p/ 
01 carro. R$ 1.400,00

TE00428- Cond. Portal das Acácias: Terreno com 130,00 m². R$ 182.000,00

TE00416- Jardim Esplanada: Terreno com 305 m². Ac. financiamento e permutas por 
lote. R$ 208.000,00

TE00433- Jardim Colibris: Terreno com 150,60 m². R$ 120.000,00

CA00973- Jardim Morumbi: Casa em fase de acabamento com 02 dorms sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 220.000,00 Aceita financiamento!

CA00993- Jd Portal do Sol: Casa com 02 dorms, sala, cozinha, garagem p/ 02 carros. 
R$ 220.000,00

CA00828- Jd Primavera: Casa com 03 dorms, sala, cozinha, churrasqueira e garagem 
p/ 02 carros. R$ 350.000,00

CA00764- Jd Europa: Casa com 03 dorms sendo 01 suíte, churr, quintal, gar. p/ 02 
carros. R$ 380.000,00

CA00641- Jd Umuarama: Casa com 02 dorms, sendo 01 suíte, sala, copa, cozinha 
planejada, churrasqueira e garagem p/ 03 carros. R$ 300.000,00

CA01003- Cond. Resid. Parque dos Guarantãs: Sobrado todo planejado com 03 dorms 
sendo 01 suíte, com área de lazer e garagem p/ 02 carros. R$ 410.000,00
CA00963- Cond. Villaggio di Itaici: Sobrado estilo loft todo planejado sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, churrasqueira garagem p/ 02 carros e área de lazer. R$ 430.000,00 Aceita 
financiamento.

CA00430- Cond. Vista Verde: Sobrado com 03 dorms sendo 01 suíte, sala de estar/tv, 
cozinha, churrasqueira e garagem p/ 04 carros. R$ 530.000,00

AP00334- Cond. Spazio Illuminare: Apto com 02 dorms, cozinha planejada, garagem 
p/ 01 carro e área de lazer. R$ 220.000,00

AP00315- Cond. Ana Elisa:  Apto em cond. fechado com 02 dorms, sala de estar/jantar, 
cozinha, área de serviço e garagem p/ 01 carro. R$ 210.000,00 Aceita financiamento.

CH00032- Pq da Grama: Chácara em cond. com 02 dorms, sala, cozinha, área de serviço, 
piscina e churrasqueira. R$ 450.000,00 Aceita financiamento.

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

CA00995- Jardim do Vale: Casa com 02 dorms, sendo 01 suíte, garagem p/ 02 carros. 
R$ 1.500,00

CA00825- Cond. Vila Romana: Sobrado em Cond. fechado com móveis planejados 
sendo 03 suítes, hidro, garagem p/ 03 carros e área de lazer completa. R$ 4.800,00 /
R$ 1.000.000,00

CA00955- Jd Santa Cruz: Sobrado com 03 dorms, sendo 01 suíte, cozinha planejada, 
edícula, churrasqueira e garagem p/ 03 carros. R$ 1.600,00

CA00971- Pq das Nações: Casa de fundo com 01 dorm, sala, cozinha e garagem p/ 
01 carro. R$ 850,00

CA00869- Cond Helvetia Country: Casa com 04 suítes, sala de estar/tv, cozinha, com 
área de lazer. R$ 15.000,00/R$ 3.800.000,00

AP00357- Cond. Spazio Illuminare- Apto Cobertura  com moveis,  02 dorms, garagem 
p/ 01 carros e área de lazer completa. R$ 1.450,00 + IPTU + Cond.

AP00125- Cond. Resid. Das Flores: Apto todo planejado com 03 dorms sendo 01 suíte, 
garagem p/ 01 carros e área de lazer. R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

AP00332- Cond. Jussara: Apto com móveis sendo 02 D., e garagem p/01 carro R$ 
1.100,00/R$ 260.000,00

AP00366- Centro- Apto com 01 dorm e banheiro s/ garagem. R$ 550,00.

CA01011- Jardim Juliana: Casa com 01 dorm, garagem p/ moto. R$ 800,00. 

AP00380- Jd Morumbi: Apto com 02 Dorms, e garagem p/ 01 carro. R$ 750,00 + Cond + IPTU. 

AP00327- Cond Pátio Anda Luz: Apto com 03 dorms, sendo 01 suíte, cozinha planejada, 
garagem p/ 02 carros e área de lazer completo. R$ 1.700,00 + Cond. + IPTU 

CA00992- Cond. Vila Romana: Casa com 03 suítes, sala de estar/jantar/tv, cozinha, 
garagem p/04 carros, com área de lazer. R$ 4.500,00 + Cond. + IPTU.



A L U G U E L

V E N D A S

APARTAMENTOS

AP0417 - 120 m²  - Resid. Jatobá 
- 03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sacada, coz., 
área de serv., 02 VG. Armário planej.: 
st., bhºs, coz., AS. R$ 3.500,00 + 
Cond. + IPTU  

AP0467 - 154,33 m² - Res. Fernanda 
- 03 dorm. sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb. c/ sacada, coz., área 
de serv., bhº emp., 02 VG. Armário 
planej.: dorm., st., bhºs, coz., área de 
serv. R$ 2.000,00 + 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

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Lo-
calização estratégica, amplamente 
facilitado. Antecipe-se ao lançamento. 
CADASTRE-SE

Lotes Comerciais de 150 m² - Lo-
calização estratégica, ideal para mini 
mercados, padaria, farmácia, oficinas, 
etc. De R$ 800,00 a R$ 1000,00 o m². 
CADASTRE-SE

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

AP0160 - 80,40 m² - Residencial 
Mathilde 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, ba-
nheiro social, sala 02 ambientes com 
varanda gourmet com churrasqueira, 
coz., área de serv., área de lazer, 02 
VG. R$ 368.078,00

APARTAMENTOS 

AP0483 - 55,97 m² - Resid. Vando 
02 dorm., sendo 01 planej., sala, bhº social, 
coz. planej., 01 VG. R$ 225.000,00

AP0276 – 72,65 m² - Resid. Ravenna - 03 
dorm., sendo 01 st., bhº social, sala ampla, 
coz. americana, área de serv., 01 VG. R$ 
320.000,00

CASAS 

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/ churrasqueira 
e área p/ pisc. americana, 03 VG. R$ 
425.000,00

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

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

CA0319 - 300 m² - Jd. Esplanada - 03 
dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ churrasq., 
quintal, 04 VG. R$ 2.900,00 + IPTU
 
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., 
quintal, 02 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

SOBRADOS 

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

SO0360 - 133,30 m² - Portal das 
Acácias - 03 dorm., sendo 01 st. c/ 
sacada, bhº social, lavabo, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., desp., AS., 
espaço gourmet c/ churrasq., quin-
tal, 02 VG. Armário planej.: coz., 
bhºs, churrasq., AS. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU

SO0358 - 365 m² - Pq. Boa es-
perança - 03 dorm., bhº social, 
lavabo, sala de TV, coz., área de 
serv., quintal, 04 VG. R$ 1.600,00 
+ IPTU

CHÁCARA

CH0070 - 1000 m² - Chácara Vira-
copos 
02 dorm., sendo 01 st. bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, coz., área 
de serv., bhº externo, espaço gour-
met c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, 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

SL0036 - 100 m² - Jd. Morada do 
Sol - Ótima localização, salão amplo 
c/ bhº social (acesso para DF). R$ 
1.500,00 + IPTU

CA0449 - 250 m² - Altos Bela Vista - 03 
dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., área de serv., churr., quintal, 04 
VG. R$ 450.000,00

CA0446 - 130 m³ - Pq. Boa Esperança - 03 
dormitórios, sendo 01 st., sala, bhº social, 
coz., área de serv., 02 VG. R$ 400.000,00

CA0188 - 125 m² - Jd. Morada do Sol - 01 
dorm., bhº social, sala, coz., área de serv., 
01 VG. R$ 170.000,00

SOBRADOS 

SO0013 - 175 m² - Resid. Vista Verde 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., área de serv., churrasq., quintal, 04 
VG. R$ 500.000,00

SO0142 - 250 m² - Jd. Morada do Sol 
4D., sdo 1 st., bhº social, sala, sacada, coz., AS, quin-
tal, edícula c/ coz., dorm. e bhº. 02 VG. R$ 290.000,00

CHÁCARAS 

CH0087 - 3963 m² - Jd. Itaici - 03 dorm., sendo 01 st., 
bhº social, sala 02 amb., coz. c/ arm. Delano, área de 
serv., quintal, pisc., pomar, 04 VG. R$ 850.000,00

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

LOTEAMENTO FECHADO 

TE0003 - 150 m² - Montreal Residence – 
R$ 170.000,00 ou R$ 17.000,00 ent. + 420 
parc. (Financ. Caixa)

LOTEAMENTO ABERTO 

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza – R$ 
120.000,00 ou R$ 15.000,00 ent. + 420 
parc. (Financ. Caixa)

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592
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LANÇAMENTO = ESTAMOS CADAST-
RANDO PARA NOVO LOTEAMENTO, 
LOTES A PARTIE DE 150M² COM EN-

TRADA DE  R$ 10.000,00 + PARCELAS 
DE R$ 950,00.

PARTAMENTOS:

R$ 200 MIL – A/U 64m² Jardim Pe-
droso-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 – 2D. 
COZ. SALA, W/C  (coz. c/armários)
R$ 215.MIL-  RES..AZALÉIA 64m² DE A/U 
3D. 1 W/C 1 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 PORCELANATO, 
TETO  REBAIXADO, COM SANKAS E 
ILIMINAÇÃO, SALAS DE ESTAR, JAN-
TAR 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$ 310mil - duetto de Maria- 73m² 03 
dorm. 01 suite- 01 vaga de gar. lazer 
completo(ED.)

LOTES EM CONDOMÍNIO:

R$ 120MIL-   150M²   REAL PARK
R$ 330.MIL-  390M² -  Maria Dulce
R$ 195.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$ 170MIL –  1.326m² - Cond. Monte Serrat 
(em salto)  
R$ 310 MIL – Portal dos Ipês – 300m²

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. CALIFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz (plano 
todo murado) 
R$ 170 MIL – 250 M² - Jd. Europa
R$ 139 MIL – Jd das Maritacas – 216,76 m² 

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 ELETRONICO.CHUR-
RASQUEIRA  
R$ 260 MIL_ PARQUE DAS NAÇÕES 
02 DORM. 01 W/C SOCIAL GAR. P/ 02 
CARROS. 
R$ 290.MIL_ JARDIM BELO HORIZONTE-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 /churrasqueira.Gar. p/ 02 
carros. D
R$  360 MIL – JARDIM ADRIANA- SOBRA-
DO- 04 DORM. 02 SALAS- 02W/C- + SALÃO 
COMECIAL ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 
220M² ACEITA TROCA POR CASA TÉRREA 
DE MENOR VALOR 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$420 MIL JARDIM BOM PRINCÍPIO- A/T 
241m²  03 dormitórios (01 suite com closet), 
banheiro social, cozinh, c/ armários  e w/c 
todos c/ armários)jardim, Sala 02 amb. 
com jardim de inverno,lavabo, espaço 
gourmet,com pia e churrasq.gar. para 02 
autos cob.  02 desc
R$ 350MIL-JD. Monte Verde-A/T 250M² 03 
dormitórios (01 suite) banheiro social sala 2 
ambientes, Cozinha, área de serviço c/ w/c 
tubulação para aquecimento solar.
R$ 440.000,00- JD. REGINA- A/T 250M²-A/C 
120m ²- 03 DOR. SENDO 01 SUITE W/C 
SOCIAL , CHURRASQUEIRA, DESPENSA, 
ALARME, 
CERCA ELÉTRICA, INTERFONE ACEITA  
IMÓVEL DE MENOR VALOR, QUINTAL 
COM  ESPAÇO P/ CONST. DE PISCINA 
E JARDIM  

R$ 230 MIL – Jd. Carlos Aldrovandi – 3 
dorm. 1 suite, w/c social, gar. p/2 carros 
(financia, nova).
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$450 MIL-COND. FLAMBOYAN- SOB-
RADO- 03 DORM. 01 SUITE,SALA, COZ. 
LAZER COMPLETO(ACEITO TERRENO)
R$ 450 MIL – Portal das Acácias- Sobra-
do com 03 dorms,  01 suite, sala, coz, wc, 
a/s, churrasqueira, gar (todo planejado)
R$ 430  MIL _  Villagio  Caribe – 03 dor. 
Coz. e w/c  com Armários . ( área de lazer)
R$ 630 MIL _ JARDIM DOS AROMAS- 
A/T 220M² A/C 180M² 03 DORM. (01 
SUITE) W/C SOCIAL LAVABO (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/  escr i tór io ,  lavabo  sa la 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 con-
domínio tem playground- s~lão de festa 
e churrasqueira.  
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 dorms 
com suí tes,  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, LAVAN-
DERIA 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 master)sala c/ 
pé dir. duplo e mesanino, piscina em 
alvenaria, churrasq., aquecedor solar ....

R$ 1.750.000 MIL  JARDIM PARADISO- 
A/T 420 M² A/C 423 M²  EM CIMA:  04 
SUITES(SENDO 01 MASTER COM JA-
CUZZI  E CLOSET)- O2 COM SACADA-SA-
LA DE LEITURA TODA DE VIDRO TRANS-
PARENTE C/ LINDA VISTA PANORÂMICA-
TERRAÇO- ROUPEIRO. EM BAIXO- SALA 
AMPLA EM DOIS AMBIENTES, SALA DE 
JANTAR,ESCRITÓRIO, LAVABO,COZ.
CHURRASQUEIRA, PICINA, AMPLO DECK 
DE MADEIRA-Pav. SUBSOLO: SALÃO DE 
JOGOS- 01 QUARTO + 01 W/C- HORTA 
E FRUTÍFERAS. AQUECIMENTO SOLAR, 
TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO.

CHACÁRAS:

R$ 220 MIL – Residencial Primavera 2 
(salto) – 1045m²
R$350MIL-1000M²-PRÓX. AO SÍTIO OLHOS 
D’AGUA-03 DORM.01 W/C PISCINA PAISA-
GISMO, FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CARRO.
R$ 360 MIL – Quintas da terracota – 1.200 
M² (aceita financiamento)
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, sen-
do o1 c/ closet e hidro+ 02 dormitórios 
todos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. com 
armários, piscina, churrasqueira, canil. 
Paisagismo,pomar. Aceito caminhonete, 
carro, e imóvel de menor valor.
R$ 800.MIL-SITIO EM CARDEAL- 36.000 M² 
-A 2 KM. DO ASFALTO - POÇO ARTESIANO- 
REPRESA- CASA- 300 PÉS DE FRUTÍFERAS 
(TROCA POR CASAS DE MENOR VALOR 
PARA RENDA ( EM INDAIATUBA).

04B

CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA
LOCAÇÃO - 3835-3382 / 3834-7757 / 3834-3997 / 7827-4112 

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

OPORTUNIDADE 

R$ 550,00 – Jd. Regina – 1 dorm e Wc.
R$ 600,00 – Kit Net Pq. Das Nações 
1 dorm e wc.
R$ 600,00 – Vila Brizola – 1 dorm, coz 
e gar. p/ moto
R$ 650,00 - Morada do Sol – 1 dorm, 
coz e wc.
R$ 750,00 - Morada do Sol – 1 dorm. 
Sala, coz e wc.
R$ 850,00 - Morada do Sol -1 dorm, 
coz e garagem 
R$ 900,00 – JD, Colonial  – 2 dorm. Sala, 
coz, wc e gar p/ moto
R$ 900,00 - Salão Comercial Jardim 
Brizola 50 metros 
R$ 930,00 – Pq. Indaiá 1 dorm, sala, 
cozinha, 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$ 1.000,00 – Pq. Das Nações  – 1 
dorm. Sala, coz e wc e gar. 
R$ 1.050,00 – Remulo Zoppi – 2 dorm. 
Sala, coz, wc e gar.
R$ 1100,00 Jd. Independência – 2 dorm. 
Sala coz, wc e gar.
R$ 1100,00 - Costa e Silva 2 dorm, Sala, 
coz, wc e garagem 
R$ 1.100,00 – JD. Morada Do Sol – 3 
dorm 1/st com closet, sala , coz, 2 wc, 
gar para 2 autos.  
R$ 1.100,00 – Morada do Sol – 3 dorm. 
Sala, coz e wc e gar para 2 auto.
R$ 1.100,00 – JD. Patricia  – 2 Dorm. 
Sala, coz, wc, e gar.
R$ 1.200,00 – Cecap – 3 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$ 1.700,00 – Morada do Sol – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, wc, quintal e gar (ter-
reno 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, 
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.
Possuímos inúmeros imóveis residen-
ciais e diversos condomínios, e em 
outros bairros.

CONSULTE-NOS – 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/
armário 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, gara-
gem coberta
R$ 1.700,00 – CECAP – 3 dorm, 1 St, 
sala, coz, área livre/serviço, wc, gara-
gem 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, gara-
gem 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, gara-
gem 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

SALÂO 

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 - Salão Comercial Jardim 
Brizola 50 metros
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

OPORTUNIDADE
R$ 3.500,00 – JD America – área 
total 90 M²
R$ 3.500,00 – Belo Horizonte – área 
total 240 M² 
R$ 3.700,00 Avenida Visconde de 
Indaiatuba 100M²
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, gar. 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, AS, 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 – Parque Guarantãs – 3 
dorm, 1 St, sala 2 amb, coz, wc, ga-
ragem 2 auto
R$ 4.000,00 – Jd Amistalden Resi-
dense – 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 FECHADO

APARTAMENTOS

EXCLUSIVIDADES DE VENDA

R$210.000 – Terra Magna – 420m² OPOR-
TUNIDADE! Escritura OK, com projeto 
para Construir!
R$650.000 – Alpes Suíços – 240m² a/c 
420m² a/t – 4 dorm, 1 st c/ closet + piscina 
e pomar.
R$250.000 – Quintas da Terracota – 
1.100m² - Abraçado pela vegetação e 
4 lagos.

LAÇAMENTOS*

Apto na planta – 80m² c/ 3 dorm (1 st) 
+ Lofts Duplex com 101m² - A partir de 
R$ 355.000
Alto Padrão – 113m² c/ 3 suítes – Próx. Av. 
Presidente Vargas – A partir de R$ 800.000
Apto na planta – 96m² c/ 2 ou 3 suítes – 
CENTRO – A partir de R$560.000

PRÉ-LANÇAMENTOS – FAÇA SEU 
CADASTRO**

CADASTRE-SE PARA LOTEAMENTO 
PRÓXIMO AO NOVO ANEL VIÁRIO E 
JOHN DEERE
Entrada R$ 10.000, parcelas de R$ 800, 
saldo financiado com a CAIXA – CA-
DASTRE-SE

Flat/Hotel – Apartamentos de 15m² entre-
gues mobiliados – CADASTRE-SE
Alto padrão – 140m² c/ 3 suítes – Próx. 
Parque Ecológico – CADASTRE-SE 
Loteamento em Capivari – Ótimo investi-
mento! – CADASTRE-SE 

*Preços e condições sujeitos a alterações.

**Informações sujeitas a alterações, 
projetos em fase de aprovação, comer-
cialização após o registro no cartório 
de imóveis. 

EXCLUSIVIDADES VENDA

LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS - 
FAÇA SEU CADASTRO

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
 
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

CASA

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
CA00959 – Vila Todos os Santos – excelente localização - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, coz, lavand, 2 vagas de 
garagem R$ 1.500,00 + 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$ 
1.900,00 + Cond. + Iptu
CA00950 – Cidade Nova – Sobrado - 3dorm(sendo 1 sui-
te), 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 cômodos 
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

AP00400 – Brig. Faria Lima – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem, portaria 24hs R$ 750,00 + Cond. + Iptu
AP00393 – Vila Brizola – Res. Vando – 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem, área de lazer e portaria 24 hs R$ 950,00 + 
Cond. + Iptu
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 ga-
binete), lavand, garagem, área de lazer completa .R$ 1.250,00 
+ Cond. + Iptu
AP00399 – Cidade Nova – 3dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz c/ armários, lavand, wc de empregado 
2 vagas de gragem R$ 1.500,00 + Cond. + Iptu
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente locali-
zação – VARANDA GOURMET - 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.600,00 
+ Cond. + Iptu
AP00349 – Portal das Flores – área de lazder completa – 
3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, garagem R$ 1.400,00 + 
Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente locali-
zação – VARANDA GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.900,00 
+ Cond. + Iptu

VENDA

TERRENOS

TR00467 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - R$ 160.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima loca-
lização) .R$ 180.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 
270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial .R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² R$ 
360.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 
2dorm c/ armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, 
lavand, churrasq, garagem .R$ 330.000,00
CA00955 – Casa Bella – Aceita Financiamento - 3dorm 
c/ armários(sendo 1 suite c/ closet), sala 2 amb, coz pla-
nej, lavabo, churrasq, quintal amplo, garagem 2 carros R$ 
500.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo aca-
bamento - AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 sui-
te), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, lavand, 
garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 
3dorm(sendo 1 suite c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, 
coz americana, despensa, lavand, churrasq, forno de pizza, 
wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 
3dorm(sendo 1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc social, 
sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, lavand, 
espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, 
garagem(aceita financiamento) R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Aca-
bamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite 
c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, 
lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, dorm 
de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de 
água, escadas em mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Pa-
drão - 3suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha 
planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de home 
Theater, churrasqueira, 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, lavand, churrasqueira c/ wc externo, 
garagem, 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 - acabamen-
to em porcelanato - 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc social 
c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz. planejada, lav. c/ armários, 
2 vagas independentes de gar., 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!!!

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498 - CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZI-
NHA,WC,LAVANDERIA E GARAGEM P/ CARRO PEQUENO. R$ 700 + IPTU

CENTRO – CA02502 - CASA DE FUNDO: 01 DORM., COZINHA, WC, LAVANDERIA, 
QUINTAL E VAGA P/ MOTO. R$ 780,00

V. VITÓRIA – CA02534 - 01 DORM., SALA, COZINHA, WC E AMPLO QUINTAL. R$ 
850,00 + IPTU

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

V. FURLAN – CA02543 - 02 DORM., SALA, COZINHA, LAVANDERIA E VAGA P/ MOTO. 
R$ 900,00 + 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/ CHURRAS-
QUEIRA E GARAGEM. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

V. MARIA HELENA – CA02545 - 03 DORM. (01 SUÍTE), SALA, COZINHA, LAVANDERIA 
COBERTA, GARAGEM COBERTA, QUINTAL E 02 WC. R$ 1.300,00 + IPTU

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

V. ALMEIDA – CA02412 - 04 DORM. (02 SUITES, 01 HIDRO), WC, LAVABO, SALA 03 
AMB., COZINHA, DESPENSA, AREA SERVIÇO, CORREDOR LATERAL, QUARTO EM-
PREGADA C/ WC, PISCINA, CHURRASQUEIRA C/ WC E GARAGEM COBERTA PARA 
02 AUTOS. R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

JD. UMUARAMA – AP00551 - 02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA E 01 
VAGA GARAGEM. R$ 800,00 + COND.

JD. ALICE – AP00583 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA 
COBERTA. R$ 1.000,00 + COND.

CENTRO – AP00568 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 02 VAGA. R$ 
1.300,00 + 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

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 LAVANDE-
RIA, CHURR. COBERTA E GAR. 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. AT: 150m² / AC: 104m² R$ 420.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02541 - CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 SUITE), 
SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, 01 VAGA. AT: 150m² / AC: 102m² R$ 399.000,00

V. MERCEDES – CA02539 - CASA TÉRREA: 03 DORMITÓRIO, SALA, COPA, 
COZINHA PLANEJADA, QUINTAL, FUNDOS COM ÁREA GOURMET, EDÍCULA 
COMSUÍTE, 02 VAGAS PARA AUTO. PARTE EXTERNA TODO E, PISO. R$ 
425.000,00

JD. BELO HORIZONTE – CA02540 - CASA TÉRREA: 03 DORM. (01 SUITE), 
SALA, COZINHA C/ DESPENSA, WC, LAVANDERIA, ÁREA DE LUZ E 03 VAGAS.
AT: 150m² / AC: 100m² R$ 285.000,00

JD. ELDORADO – CA02542 - TÉRREA: 02 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, QUINTAL, 01 QUARTINHO NOS FUNDOS E 02 VAGAS. AT: 
125m² / AC: 85m² R$ 280.000,00

JD AMÉRICA CA02444 - 03 DORMITÓRIOS (01SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA PLANEJADA, 01 WC SOCIAL, 01WC SERVIÇO, AREA DE SERVIÇO 
AMPLA ,PISCINA AQUECIDA COM CASCATA E ILUMUNAÇÃO LED, EDÍCULA 
COM CHURRASQUEIRA E VAGA PARA 02 AUTOS. AT 250 M² A.C 170M² R$ 
435 MIL

JD. REGINA – CA02544 - SOBRADO: PISO SUPERIOR: 03 DORM. (01 SUITE C/ 
CLOSET), WC E SALA TV. PISO INFERIOR: SALA (02 AMB.), COZINHA, LAVABO, 
LAVANDERIA, DESPENSA, QUINTAL E 02 VAGAS COBERTA PARA AUTO. AT: 
250m² / AC: 223m² R$ 580.000,00

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 AU-
TOS - AT 430 m² A.C 298 m² R$ 850mil

CHACARA LAGOS DE SHANADU CH00301 - 03 dorm (01suíte), sala 02amb, WC, 
cozinha, varanda, piscina (4x7) vaga coberta p/02 autos, casa caseiro e edícula. At 
5.200 m² / a.c 250m² R$ 950.000,00

VILA SUÍÇA CA02478 - SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DORMs. (SENDO 
01 SUITE MASTER, 01 SUITE - TODOS COM ARMÁRIO), WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, SALA JANTAR, COZINHA 
COM ARMÁRIO, ÁREA SERVIÇO, DESPENSA, CHURRASQUEIRA, PISCINA, 
WC, SALA DESPEJO E VAGA PARA 04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 
A Q U E C E D O R  S O L A R ,  B O I L E R  E  P O R T Ã O  A U T O M Á T I C O . 
AT: 300m² / AC: 325,95m² R$ 800.000,00

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

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

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

TERRENO QUINTAS DE TEERRACOTA - TR00704 1.200 M²  EM CONDOMÍNIO 
FECHADO 250 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 PARTICULA-
RES, TREINAMENTOS, NEGOCIAÇÕES, ENTREVISTAS, PALESTRAS E REUNIÕES. 
R$ 15,00 POR HORA 

SALÃO JD. DO VALE – SL00260 - SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC. R$ 
800,00 + IPTU

SALÃO JD. MORADA DO SOL – SL00264 - SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC. 
R$ 1.000,00

SALÃO JD. CALIFÓRNIA – SL00263 - SALÃO COMERCIAL DE 80m² COM WC. R$ 
1.100,00 + IPTU
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

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

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

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

SALÃO JD. DO VALE – SL00260
SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC.
R$ 800,00 + IPTU

SALÃO JD. MORADA DO SOL – SL00264
SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC.
R$ 1.000,00

SALÃO JD. CALIFÓRNIA – SL00263
SALÃO COMERCIAL DE 80m² COM WC.
R$ 1.100,00 + IPTU

CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZINHA,WC,LA-
VANDERIA E GARAGEM P/ CARRO PEQUENO.
R$ 700 + IPTU

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 – AP00568
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 02 VAGA.
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

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

APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

CASA VENDA

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

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,LAVANDERIA,-
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

TERRENO QUINTAS DE TEERRACOTA
TR00704 
1.200 M²  EM CONDOMÍNIO FECHADO
250 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, TER-
RAÇO 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, LAVAN-

DERIA, DEPÓSITO E ESCRITORIO.
RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 428 - SALÃO AMARELO 
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CASAS - VENDE-SE

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

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

TERRENOS-VENDE-SE

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

EXIJA A CREDENCIAL 
DO SEU CORRETOR!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO 

FACEBOOK - 
PREDIALIMOVEIS.
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

ÓTIMA OPORTUNIDADE

ESTAMOS CADASTRANDO INTE-
RESSADOS EM COMPRAR APTOS 
COM: 3 DOMS, SENDO 1 SUITE, 2 

VAGAS DE GARAGEM, COM AREA 
DE LAZER COMPLETA. ÓTIMA 

LOCALIZAÇÃO NA CIDADE. 
Estamos fazendo reservas!

TERRENOS

TE00068 - TERRENO - Venda - JD. VE-
NEZA R$ 92.000,00 - 150,00 m² total
TE00067 - TERRENO - R$ 220.000,00 -  
PARQUE 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

APARTAMENTO COM 63M² COM 3 
DORMITÓRIOS, 1SUÍTE E 1 VAGA 
DE GARAGEM - ÁREA DE LAZER 
COMPLETA;  P ISC INA ,  SAUNA, 
SALA DE GINASTICA,  QUADRA 
POLIESPORTIVA.  VALORES ABAIXO 
DO MERCADO; R$ 270.000,00

AP00106 - R$ 300.000,00 / LOCAÇÃO: 
1.500,00 - CENTRO - 2 dorms | 1 vaga 
| 1 banheiro | 67,00 m² útil

CASAS

OPORTUNIDADE 
CA00154 - R$ 650.000,00 - JD. MO-
RUMBI - 3 dorms | 2 salas | piscina | 
180,00 m² const. | 360,00 m² útil

CA00155 - R$ 980.000,00 - JD. MORUMBI - 3 
dorms | 2 suítes | 3 salas | piscina | 325,00 m² 
const. | 420,00 m² útil
CA00104 - R$ 400.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 wc 118,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00103 - R$ 435.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 wc 138,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00100 - R$ 220.000,00
VL.BRIZOLA 1 dorm | 1 sala 60,00 m² const. 
| 125,00 m² útil
CA00116 - R$ 400.000,00
VISTA VERDE 3 dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 
banheiro 110,00 m² const. | 175,00 m² útil
CA00111 - R$ 440.000,00
JD. REGINA 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 
salas | 1 wc 162,00 m² const. | 258,00 m² útil
CA00123 - MONTE VERDE R$ 310.000,00
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 banheiro 
80,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00118 - COND. MONTREAL - R$ 
430.000,00
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 104,00 m² 
const. | 150,00 m² útil
CA00128 - JD. FLORENÇA R$ 300.000,00
JD. FLORENÇA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 
2 salas | 1 wc 110,00 m² const. | 150,00 m² útil
CA00153 - R$ 665.000,00 - PORTAL DOS 
IPES - 4 dorms | 3 suítes | 2 vagas | 2 salas | 
241,00 m² const. | 300,00 m² útil
CA00152 - R$ 1.170.000,00 - PORTAL DOS 
IPÊS - 4 dorms | 2 vagas | 2 salas | 268,00 m² 
const. | 300,00 m² terreno
CA00150 -  R$ 450.000,00 - CIDADE NOVA 
II 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 104,00 
m² const. | 150,00 m² útil
CA00149 -  R$ 460.000,00 - JD. REGINA 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala  | 145,00 m² 
const. | 250,00 m² útil
CA00151 -R$ 440.000,00 - JD. REGINA - 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 120,00 m² const. | 
250,00 m² útil
490.000,00 - 3 dorms sendo 1 com suite e clo-
se | sala 2 ambientes | churrasqueira | 150,00 
m² const. | 125,00 m² útil
Aceita permuta até 50% do valor e financia-
mento

LOCAÇÃO

AP00105 - APARTAMENTO Grand Ville 
- 1.200,00 - CECAP - 3 dorms | 1 suíte | 
1 vaga | 1 sala | 63,00 m² útil
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

SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 m² 
const. - CENTRO

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 In-
ferior: sala de visita, sala de jantar, 
lavabo, escritório, jardim de inverno, 
cozinha planejada, lavanderia coberta, 
quartinho com armários e banheiro so-
cial; Piso superior: Sala de TV com ar 
condicionado, 4 dormitorios planejados, 
sendo 3 com suíte e 1 possui closet e ar 
condicionado; Parte externa: Churras-
queira, piscina com cascata, pequeno 
jardim na frente!
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TERRENOS 

Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 
160.000,00 
Terreno Jardim Park Real 150m² condomínio fechado 
R$ 18.000,00 entrada mais parcelas 
Terreno no Jardim Colibris – 250 m² (comercial) R$ 
175.000.00
Terreno no Jardim São Paulo – 300 m² - R$190.000,00 
Apartamento – (oportunidade) 2 dormitório, sala em 
L, cozinha, lavanderia e uma vaga coberta – 162m²- 
R$ 196.000,00 – CECAP – em frente a Loja Bandeira 

CASAS 

BAIRRO SÃO JOSE - SALTO / sp,terreno com 
150m²,construção 129m²02 dormitórios,cozinha gran-
de, banheiro com box blindex, pastilha de vidro, sala de 
jantar, sala de TV, edicula area de serviço, acabamento 
em gesso, com ventiladores e luminárias, garagem para 
02 carros com portão automático, 100% documentação 
okay, aceita financiamento bancário - R$ 200.000.00
Casa Jd. Morada do Sol – 2 Dorm., sala, cozinha, 
WC, edícula nos fundos e área de churrasquei-
ra em cima – ótima localidade – R$170.000,00. 
Casa Jd. Morada do Sol 3 aluguéis – R$ 200.000,00 
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – ter-
reno de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fun-
do - R$ 220.000,00 – aceita carro no negócio.  
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozi-
n h a ,  g a r a g e m  p a r a  2  c a r r o s  -  p r ó x i -
mo ao Parque Ecológ ico -  R$ 280.000,00  
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozi-
nha – garagem para 2 carros – R$ 290.000.00  
Casa Morada do Sol, próximo ao Center Jeans – 2 
quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 240.000.00 – 
aceita terreno no negócio

Casa Costa e Silva - 4 cômodos – R$ 180.000,00 
-  aceita terreno como parte de pagamento. 
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 cômodos no 
fundo, 3 cômodos na frente e 3 cômodos parte superior, 
mais um terraço - R$ 250.000,00 aceita terreno como 
parte de pagamento.
Casa nova no Jardim Morumbi 4 cômodos, sendo 1 
suíte- R$ 190.000,00 – aceita financiamento
Casa no Jardim Monte Verde sendo 4 cômodos na 
frente e edícula nos fundos –R$ 260.000,00 – aceita 
apartamento no negócio.
Sobrado – Jd. Morada do Sol – 3 Dorm, 2 banheiros, 
sala, cozinha, lavanderia e edícula no fundo com 2 cô-
modos, garagem pra 2 carros coberta – R$290.000,00 
– Aceita casa térreo de menor valor no negócio. 
Casa Parque Boa Esperança – 3 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, portão automáti-
co, ar condicionado, garagem para 2 carros – R$390.000,00
Temos casa para financiamento. 
Casa – 3 cômodos – R$135.000,00 

LOCAÇÃO 

Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de 
área coberta – R$2.500,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de fute-
bol, churrasqueira e salão de festas - R$450,00 a diária.

CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro Micai, 1.000 m² 
R$ 60.000,00 – já com água – aceita carro no negócio.

SITIO E FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, Capi-
vari e Monte Mor e outras regiões- fazenda: no Paraná 
e Minas Gerais. 
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.203 – JD.MORADA DO SOL – R$230 MIL – 2dor-
ms, sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, garagem
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, varanda, 
churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem para 
2 carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.312 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$400 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar  e jantar, coz, wc social, as, 
portão eletrônico, garagem.
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 eletrô-
nico, 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$235 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.517 – CIDADE NOVA – R$290 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1vaga na garagem.
AP.521 –  ANDA LUZ - R$320 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz. Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 1 carro
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

TE.05 – FRANCISCO DE PAULA LEITE – 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 – ter-
reno com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .
TE.45 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – Terreno 
com 250m²
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Ter-
reno com 3840m².

CHACARAS

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

C O D . 7 4 5  –  F O G U E T E I R O  –  R $ 4 8 0  M I L  – 
2dorms(1st), sala, coz, wc social, varanda, as, edí-
cula, churrasqueira, 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
VL. M. HELENA – R$1.600,00 – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, 
copa, wc, as, quintal, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 4dorms, sala, 
coz, 2wc, lavanderia, garagem. SOBRADO
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st),  sala, 
coz, 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.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc com box blindex, as, 1 vaga de ga-
ragem.
PQ.DAS NAÇÕES – R$950,00 – 1dorm, sala, coz, 
wc, entrada para carro.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 -  1dorm, coz, 
wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc.
PQ.DAS NAÇÕES – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, 
entrada para moto.

APARTAMENTOS

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - COBERTURA
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 – 2dor-
ms (1st), sala 2  amb., coz, wc social, 2 vagas de gar. NOVO
S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - COBERTURA
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 planej., 2 vagas de gar.

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
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 c/ 48m² e coz. Quintal 
c/ área cob. e wc, rede trifásica, estacionamento p/ 3 carros.
CECAP – R$3.000,00 – salão com 112m², 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

 

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/ varan-
da, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano AT 10.000m² 
AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
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 churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m²   R$ 550.000,00.
CH2375 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
cozinha, lavanderia, dep. De empregada, piscina e churrasqueira 
completa AT 1.000m² .AC/ 250m² R$ 650.000,00

CASA VENDE

CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, es-
critório, sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, lavanderia, 
churrasqueira,piscina em alvenaria .AT/ 360m² AC/240m² .R$ 
890.000,00 
CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), cozinha americana c/móveis, despensa, área de serviço, 
piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m²   R$ 1.970.000,00.

CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e 
lavanderia .AT/ 150m² .AC/ 100m² R$ 260.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, 
sala 03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha pla-
nejada, lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, 
despensa (casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m²   
R$ 850.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina .AT/178m²  AC/ 160m²  
R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m  R$ 450.000,00.

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Jardim Morumbi – 02 dorm, sala, cozinha e WC 
com armários  R# 150.000,00
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozina, WC 
e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 270.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (MOBILIADO) 02 DOR-
MS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRASQUEI-
RA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA AQUEC 
. CHURRASQUEIRA .R$ 450.000,00.
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privi-
legiada, 708m², 550m² e 420m²  . R$ 1.100,00  
TE2379 – Chácaras Alvorada –1.000m²    R$ 200.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m²     R$ 230.000,00 c/
asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici    .415m²    R$ 230.000,00
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 –São Lourenço – 640m²    .R$ 380.000,00
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, lavanderia, 
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  
Mobiliado 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: Disponibilidade de horário. 
Desejável experiência em armazém logístico.
Analista Contábil Sênior: Curso superior em 
Ciências Contábeis ou afins. Amplo conheci-
mento em DIPJ. Inglês avançado. Experiência 
na área contábil.
Assistente de Recebimento: Ensino superior 
completo em Administração ou afins. Expe-
riência em recebimento fiscal e faturamento 
(preferencialmente em Indústria). Cursos rela-
cionados à função e conhecimento em pacote 
Office e SAP.
Auxiliar Administrativo/Comercial: Ensino 
médio completo. Experiência em atendimento 
ao cliente. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar Fiscal: Desejável ensino superior 
completo em Ciências Contábeis, Administra-
ção ou afins. Conhecimento em Escrita Fiscal 
e Auditoria. Desejável vivência em escritório 
contábil. Disponibilidade total de horário.
Auxiliar de Limpeza: Experiência em limpeza. 
Disponibilidade total de horário, inclusive finais 
de semana.
Auxiliar de Manutenção:  Experiência em 
manutenção de máquinas operatrizes, troca 
de óleo de máquinas e afins. Vivências em 
empresas metalúrgicas. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
Caldeireiro: Ensino médio completo. Experiên-
cia em caldeiraria. Conhecimento em solda. 
Comprador(a): Superior completo em Ad-
ministração ou afins. Experiência na função, 
preferencialmente em indústrias. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Consultora de Vendas Internas: Desejável 
ensino superior (completo ou cursando) em 
Administração ou afins. Experiência em vendas 
internas. Conhecimento no ramo imobiliário ou 
informática avançada serão diferenciais.
Estagiário em Engenharia: Ensino supe-
rior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia de 
Produção, Mecânica ouo Mecatrônica. Inglês 
avançado/fluente (imprescindível). Desejável 
noções em Logística.
Estagiário em Tesouraria: Ensino superior 
(cursando 3º ano) em Administração ou Ciên-
cias Contábeis. Residir em Indaiatuba, Salto ou 
Itu. Desejável noções de Financeiro.
Eletricista Montador: Ensino médio completo. 
Experiência em montagem de painéis e afins. 
Garçom/Garçonete: Ensino fundamental com-
pleto. Disponibilidade para trabalhar no 2º turno 

e finais de semana. A empresa oferece fretado.
Gerente de Loja: Ensino superior (completo ou 
cursando) em Administração ou afins. Experiên-
cia em gerenciamento de metas, vendas e afins. 
Desejável conhecimento no ramo de calçados. 
Montador Mecânico: Curso técnico em Mecâ-
nica, Mecânica de Usinagem ou Mecatrônica. 
Experiência em montagens mecânicas, tra-
çagem em chapas, caldeiraria ou serralheria. 
Conhecimento em leitura e interpretação de 
desenhos mecânicos e esquemas hidráulicos. 
Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Motorista (cat D) (02 vagas): Ensino médio 
completo. Experiência em caminhão baú. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
Operador de Estoque (02 vagas): Ensino 
médio completo. Experiência em armazenagem 
de material, organização e controle.
Operador Logístico Multifuncional: Desejável 
ensino superior em Logística. Curso de Empilha-
deira (com certificado). Experiência em sistema 
WMS e demais rotinas da função.
Pintor predial: Experiência com pintura predial/
residencial. Disponibilidade para trabalhar aos 
finais de semana.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Expe-
riência em pintura manual (com pistola), Lean 
Manufacturing e TPM.
Recepcionista: Ensino médio completo. Expe-
riência em atendimento. Disponibilidade para 
trabalhar no 2º Turno e finais de semana. A 
empresa oferece fretado.
Recepcionista: Ensino médio completo. Expe-
riência em atendimento ao cliente.
Técnico Eletrônico Externo: Curso técnico em 
Eletrônica. Experiência em sistemas de áudio e 
vídeo, análise de esquemas elétricos/eletrôni-
cos. Disponibilidade para viagens.
Técnico de Assistência Técnica: Curso 
técnico em Mecânica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês intermediário. Experiência em 
assistência externa a clientes. Residir em cida-
des num radio de 70km de Indaiatuba.
Vendedora interna: Ensino médio completo. 
Experiência em vendas, preferencialmente em 
indústrias. 
Soldador: Ensino médio completo. Cursos na 
área de solda. Experiência em Solda MIG MAG 
e Eletrodo Revestido. Conhecimento em Lean 
Manufacturing e TPM.
Supervisor de Manutenção: Experiência em 
manutenções gerais de armazém e coordena-
ção de equipe de limpeza. Conhecimento em 
Informática. Disponibilidade total de horários.
Supervisor Contábil: Ensino superior completo 
em Ciências Contábeis ou afins. Amplos conhe-
cimentos na área contábil. Inglês avançado/
fluente. Experiência em liderança. 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ATENÇÃO!!

PARA MELHOR ATENDÊ-LOS ES-
TAMOS MODERNIZANDO NOSSSA 
TECNOLOGIA DE RECRUTAMEN-

TO E SELEÇÃO.

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

ANALISTA DA QUALIDADE (99): For-
mação superior na área de Qualidade 
ou Eng. Produção. Experiência na área 
da qualidade de produto e produção, 
preferencialmente em produtos plásti-
cos. Possuir inglês em nível avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(1785): Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2019): 
Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. Residir em In-
daiatuba.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS 
(2333): Cursando superior em Logís-
tica, Administração ou áreas afins. 
Experiência na função. Conhecimento 
no sistema Microsiga. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COLORISTA (2016): Ensino Médio 
completo. Experiência em cromia. De-
sejável conhecimento em escala pan-
tone. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR (A) DE VENDAS 
(2332): Ensino Médio completo. Ex-
periência na função. Residir em In-
daiatuba.  
ESTÁGIO EM COMPRAS (690/1641): 
Cursando 2° ou 3° ano do curso su-
perior em Administração. Residir em 
Indaiatuba.
FACILITADOR DE MONTAGEM: 
Formação Técnica em Mecânica, 
Mecatrônica ou similares. Experiência 
na área de montagem e liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PINTURA: Formação 
Técnica em Química, Mecânica ou simila-
res. 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 Indaia-
tuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
RECEBIMENTO: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em inspeção de 
matéria-prima e/ou peças. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
MONTAGEM: Formação Técnica em 
Mecânica ou afins. Experiência em 
inspeção equipamentos ou similares. 
Residir na região de Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
PRIMÁRIOS E USINADOS: Técnico 

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 SOL-
DA (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 
ferramentas da qualidade. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRAS-
SOM: Técnico em Mecânica, Qualidade 
ou afins.  Curso de Soldagem ou Inspe-
ção de Solda. Experiência em Inspeção 
de Solda por Ultrassom e Processo 
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. Ex-
periência 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 Indaiatu-
ba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM (2085): Formação Técnica. 
Experiência em operação centros 
de usinagem horizontal. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE COR-
TE LASER/PLASMA: Formação 
Técnica. Experiência em corte plasma 
e corte laser de componentes estrutu-
rais 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 completo. 
Experiência na função. Possuir CNH B. 
Residir na região de Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
Com experiência na função. Para traba-
lhar em limpeza de indústria. Disponibili-
dade de horários. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(Fem / Masc) Para trabalhar em res-
taurante industrial. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
BALCONISTA Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar das 14h 
às 22h.
Possuir experiência em atendimento 
ao publico desejável em padaria. Para 
trabalhar em Loja de conveniência.
ENCARREGADO DE PRODUÇAO 
Residir em Indaiatuba ou região, possuir 
experiência como encarregado de linha 
de produção no setor de refrigeração 
e equipamentos de refrigeração como 
balcões, geladeira, câmara fria. Dispo-
nibilidade de horários.
EXTRUSORISTA GRANULADOR – 
Residir em Indaiatuba. Possuir Curso 
Técnico em Plásticos, experiência na 
função, disponibilidade de horários.
FORMATEIRO – Para trabalhar em 
Indústria de embalagens. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Experiência na 
função.
IMPRESSOR FLEXOGRAFICO – Para 
trabalhar em Indústria de embalagens. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Expe-
riência na função.
MARCENEIRO – Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Experiência em corte, plaina 
e serra. 
MECANICO DE MANUTENÇAO Residir 
em Indaiatuba. Experiência com ma-
nutenção mecânica, elétrica e predial.
Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA CONVEN-
CIONAL Residir em Indaiatuba. Possuir 
disponibilidade de horários. Possuir cur-
so de metrologia, leitura interpretação 
de desenho mecânico ou mecânico de 
usinagem. Com ou sem experiência.
OPERADOR DE COLADEIRA - Para 
trabalhar em Indústria de embalagens. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Expe-
riência na função.
OPERADOR DE GRAMPEADEIRA 
- Para trabalhar em Indústria de emba-
lagens. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Experiência na função.
PEDREIRO – Possuir experiência na 
função e disponibilidade de horários.
PORTEIRO - Possuir experiência na 
função. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (Para cadastro) 
Possuir experiência na função. Para tra-
balhar em recepção de hospital. Possuir 
disponibilidade total de horários. Ensino 
médio completo e conhecimentos em 
informática.
NUTRICIONISTA – Residir em In-
daiatuba ou região. Disponibilidade de 
horários.
COZINHEIRO (A) Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horários. Expe-
riência na função.
SERVENTE – Com ou sem experiência. 
Residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
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AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (6736): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Vivência na área. Desejável 
curso. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA (6686): Ambos os sexos. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS/PÓS-VENDAS (6754): Masc. 
Superior Completo em Administração. Vivência na função. 
Conhecimento no ramo automotivo e atendimento ao cliente. 
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.
COMPRADOR ( 6739): Ambos os Sexos. Ensino Médio Com-
pleto. Com vivência no ramo de construção civil.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino Médio. Vivência 
na função. Cursos de leitura e interpretação de desenho, metro-
logia básica, matemática básica, programação e operação de 
Torno CNC e Centro de Usinagem, desejável Auto Cad. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO CIVIL (6740): Masc. Com formação em En-
genharia Civil. Atuará em construtora que presta serviços de 
manutenção em rodovias.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Superior 
Completo com Pós Graduação em soldagem. Possuir conheci-
mentos básico das principais normas de soldagem da indústria do 
petróleo (ASME, API, NACE) e sistema de controle da qualidade 
de soldagem usado no Brasil (FBTS - Petrobras). Residir em 
Indaiatuba ou Jundiaí.
ESCRITA FISCAL (6745): Fem. Ensino Superior Cursando 
ou Completo. Vivência na função. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO (6692): Fem. Superior cursando 
a partir do 2º semestre. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR CONTABIL (6747): Fem. Superior Cursando. Noções 
da área contábil. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6644): Masc. Ensino Fundamental. Vivência na 
função, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Completo. Vivência 
na função. Conhecimento com fresa universal e torno. Residir 
em Indaiatuba ou região.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior em Enge-
nharia Mecânica. Vivencia em gestão e processos. Com inglês 
avançado. Residir em Indaiatuba ou Região.
INSPETOR DE QUALIDADE (6687): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivencia na função de qualidade, cursos de metrologia 
e leitura e interpretação de desenho. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Possuir cursos na área da qualidade e conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e Interpretação de Desenho e Tridimensional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR QUALIDADE (6727): Masc. Técnico Completo. Vi-
vência na função, cursos na área, conhecimento em pacote office 
e metrologia. Possuir condução própria. 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 DE MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino Médio 
Completo. Possuir curso de mecânica geral e conhecimentos 
em solda. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECANICO MONTADOR (6731): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimentos em montagem e manutenção 
de bombas de vácuo e de hidro de baixa, média e alta pressão. 
Cursos na área.  Disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA (6744): Masc. Ensino Médio Completo. Vivência na 
função. CNH B. Noções em recebimento e expedição. Conhecer 
Indaiatuba e região. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. Vivência em 
manuseio de aço, conhecimento com serralheria, modelagem de 
aço, polimento de metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6746): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função e com curso de 
operador de empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE TORNO CNC (6612): Masc. Ensino Médio 
Completo. Ter curso e vivencia na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Possuir conhecimento com lançamento 
de notas fiscais . Vivência com sistema SAP. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6722): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimento em Pacote Office, PABX, 
Atendimento ao Cliente, desejável sistema integrado. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6712): Fem. Ensino Médio Completo. Vivên-
cia na função. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
SECRETARIA EXECUTIVA / BILINGUE ( 6737 ): Fem. Superior 
Completo. Vivência na função. Possuir Inglês e Mandarim.
TORNEIRO CNC (6691): Masc. Ensino Médio. Possuir cursos 
na área de usinagem e torno. Conhecimentos em tornearia CNC. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 
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AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamental  
Completo. Não precisa ter experiência, possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivencia área industrial, acabamento e lixamento 
de peças. Residir em Indaiatuba. Possuir condução própria.
AJUDANTE GERAL (6693): Masc. Ensino Fundamental Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento em rebarbação, separação 
de material e  lavagem de peças. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFADO (6715): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivencia na área de almoxarifado, recebimento, expedição e 
abastecimento de linha. Possuir curso de Operador de Empilha-
deira. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6743): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Noções e cursos na área elétrica. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior Completo 
ou Cursando. Vivencia na função, contas a pagar/ receber, 
conciliação bancaria e negociações. Conhecimento em sistema 
Microsiga. Possuir CNH ‘B’. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FISCAL/ CONTÁBIL(6738): Ambos os sexos. 
Superior completo ou cursando Contábeis ,Inglês ou japonês ( 
Intermediário ). Vivencia em Escrituração Fiscal ( ICMS, ICMS/
ST, IPI, PIS, COFINS ), IRF, NF-e, SPED e Obrigações Aces-
sórias Fiscais,  Classificação Contábil,  Conciliações. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS (6720): Ambos os sexos. 
Superior Cursando ou Completo em Administração ou Logística. 
Vivência na função. Possuir conhecimento em sistema Microsiga/
Proteus, informática e excel avançado, conhecimento em inven-
tários, almoxarifado,controle de estoque, compras de insumos, 
matéria prima. 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 horários, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. Superior Cursan-
do ou Completo. Vivência na área administrativa, conhecimento 
em financeiro e emissão de nota fiscal. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FINANCEIRO (6752): Fem. Ensino Médio Comple-
to. Conhecimento na área de contas pagar e receber, faturamento, 
rotina financeira em geral. Desejável conhecimento em  Microsiga. 
Com CNH “B”.  Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO (6755): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento na área de 
recebimento, controle de estoque, nota fiscal de entrada e saída 
no sistema. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / RECEPÇÃO (6638): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Possui condução 
própria. Disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba. Para 
atuar em clínica de especialidades médicas.
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 ESCRITÓRIO (6728): Fem. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Conh. em Pacote Office, atendimento 
ao cliente. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO(6749): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivencia na função. Disponibilidade de horário  para trabalhar 
em Salto. Ter condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE LIMPEZA  (6750): Masc. Ensino Fundamental. 
Disponibilidade para trabalhar no período noturno. Irá atuar 
em limpeza e manutenção do restaurante e copa. Residir em 
Indaiatuba e ter condução própria.
AUXILAR MÁQUINA DE CORTE (6703): Masc. Ensino Médio 
Completo. Conhecimento em Informática, Metrologia e Instru-
mentos de Medição. Residir Indaiatuba ou Salto.
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 DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Conhecimento em corte e/ou lixamento. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6748): Fem. Ensino Fundamental 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em máquinas. 
Residir em Indaiatuba.

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

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

VAGAS ABERTAS NA 
PROFICENTER INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR CV 
ATRAVÉS DO NOSSO SITE: WWW.

GRUPOPROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO 

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

GRUPO PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE DE MOTORISTA: Irá carregar 
e descarregar caminhão com paletes de 
produto da câmara fria com auxílio de 
carrinho paleteiro, fazer arrumação dos 
produtos. Residir apenas em Indaiatuba;
AJUDANTE GERAL: Ensino médio com-
pleto, experiência em conferência, re-
cebimento e expedição, curso completo 
de operador de empilhadeira, 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, disponibilida-
de 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 com-
pleto, residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horário, experiência em atendimento 
ao público;
COORDENADOR DE VENDAS: Ensino 
médio completo, experiência na função, 
disponibilidade para viagens, possuir con-
dução própria, coordenação de equipes, 
inglês fluente, residir em Indaiatuba.
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 fun-
damental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto 
Feliz. Conhecimento em todos os tipos de 
tecidos, em enfestos par e impar e saber 
conferir o risco;
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, experiência com esquadrias de 
alumínio, desde fundição até instalação; 
MOTORISTA PARTICULAR: Ensino médio 
completo, experiência na função, preferen-
cialmente que resida em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA CNC: Ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba, 
experiência na função. Desejável técnico 
em mecânica, automação industrial ou 
equivalente. Programação e operação de 
máquina CNC, leitura e interpretação de 
desenho técnico mecânico, metrologia;
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conheci-
mento em caldeiraria, serralheria, estru-
turas metálicas, solda, usinagem. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Ensino médio 
completo;
ORÇAMENTISTA/PROJETISTA: Ensino 
médio completo, conhecimento avançado 
no sistema CEM (alumisoft), conhecimento 
em AUTOCAD, residir em Indaiatuba.
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau 
completo, experiência em operação de 
máquinas injetoras de plásticos e em troca 
de moldes. Desejável técnico em plástico 
e vivência em comando de pessoas. Infor-
mática básica;
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ELETRO-
TÉCNICA OU MECATRÔNICA: Ensino 
médio completo, curso na área, expe-
riência na função, residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, 
experiência na função, conhecimento em 
informática, residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A): Para atuar em comércio 
de tintas, necessário experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA CONTABIL Superior completo em 
Ciências Contábeis. Conhecimentos em classi-
ficação contábil e rotinas de fechamento. Pos-
suir Excel avançado. Local de atuação: Salto
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR Superior com-
pleto, experiência com negócios e atendimento 
ao cliente. Conhecimento na área de Marketing 
e vendas. Local de atuação: Salto
ANALISTA FISCAL  Superior completo em 
Administração/ Contabilidade.
Experiência na área fiscal e conhecimento 
em legislação tributária. Local de atuação: Itu
ANALISTA DE SISTEMA JR Superior com-
pleto ou cursando ultimo ano. Experiência em 
instalação e configuração de banco de dados 
relacional. Conhecimento em regras de negó-
cios e processos. Local de atuação: São Roque
ASSISTENTE DE VENDAS  Ensino médio 
completo, curso técnico em eletrônica, elétrica 
ou automação. Conhecimento na área de 
vendas. Local de atuação: Itu  
ASSISTENTE DE ORÇAMENTOS Ensino 
médio completo, desejável superior em ad-
ministração, economia ou ciências contábeis. 
Conhecimentos em contabilidade geral e 
facilidade em cálculos.  Local de atuação: Itu
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino médio 
completo, conhecimentos em rotinas adminis-
trativas, organizações, atendimento ao cliente 
e elaborações de planilhas. Desejável cursando 
superior. Local de atuação: Itu
COMPRADOR  JR Ensino médio completo. 
Experiência em compras de peças automotivas 
e serviços para manutenção da frota caminhões 
e automóveis. Local de atuação: Itu
COMPRADOR TÉCNICO Ensino médio 
completo, tecnólogo em construção civil ou 
técnico em edificações. Experiência na área, 
possuir conhecimento em informática. Local 
de atuação: Itu
COORDENADOR DE PCP  Superior completo, 
vivência na implantação e coordenação da 
área. Desejável inglês intermediário. Local de 
atuação: Itu
COORDENADOR(a) DE RECURSOS HUMA-
NOS  Formação superior completo. Experiência 
em rotinas de RH e departamento pessoal. 
Domínio do desenvolvimento das estratégias, 
fornecendo suporte/orientações ás chefias para 
o desempenho de suas funções. Coordenar 
as atividades de administração de pessoal e 

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.

movimentação de funcionários. Imprescindível 
o inglês fluente. Local de atuação: Salto
ENCANADOR  Ensino médio completo, curso 
de serviços em altura NR10 e NR12. Experiência 
em instalação SPLINKLERS, painel elétrico de 
bomba e soldados de tubulação de aço. Local 
de atuação: Itu
ENGENHEIRO MECÂNICO Superior completo 
em Engenharia Mecânica. Experiência em 
instalações de sistema Splinkers-(Sistema de 
combate a incêndio). Local de atuação: Itu
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO  Ensino 
médio completo, curso relacionado a área.Expe-
riência na função. Local de atuação: São Roque
ESTÁGIO DE ENGENHARIA CIVIL Cursando 
engenharia civil, conhecimento em AutoCAD. 
Local de atuação: Salto  
FRESADOR CNC Desejável ensino médio 
completo. Experiência em programar e operar 
fresa CNC ou centro de usinagem. Local de 
atuação: Itu 
INSTALADOR  Ensino médio completo, expe-
riência em instalação de vidros, esquadrias em 
geral e moveis planejados. Desejável curso de 
medição. Local de atuação: Indaiatuba
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Ensino médio 
completo, curso técnico em mecânica. Experiên-
cia na função. Local de atuação: Salto
MESTRE DE OBRAS  Experiência em instala-
ção hidráulica. Local de atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM  Ensino 
médio completo, curso técnico. Conhecimento 
em programação de CNC, interpretação de de-
senho mecânico, instrumentos de medição, pre-
paração 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.
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRICA)  
Ensino médio completo, experiência com usi-
nagem e precisão. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Manuseio e conhecimento 
de instrumentos de medições. Preparação para 
diferentes tipos de operação na retífica cilíndrica 
e plana.  Local de atuação: Itu             
SECRETÁRIA EXECUTIVA  Superior completo, 
inglês fluente. Experiência na função. Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO QUIMICO  Superior completo ou 
cursando química / biologia. Vivência na área. 
Local de atuação: Indaiatuba
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO  
Ensino médio completo, curso técnico de 
segurança do trabalho. Experiência na função. 
Local de atuação, Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimento em progra-
mação 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, experiência na área comercial. 
Inglês básico. Local de atuação: Itu

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
www.skalaempregos.com.br
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1/2 OFICIAL SERRALHEIRO/AJUDANTE DE 
SERRALHERIA: Conhecimento com maquinas 
lixadeiras, furadeira e poli-corte para fazer rebar-
bação, furação, medição, corte de material de aço.
AJUDANTE DE ARMADOR: Com experiência 
em Armação de Ferragens, ter disponibilidade 
de horário.
ANALISTA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: 
Conhecimento em sistema ERP; SAP; pacote Offi-
ce; noções básicas em impostos no recebimento 
fiscal; Interpretação de Notas Fiscais de entradas 
e saídas e serviços CFOP, NCM, tributação, CST.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO:  Atuar no 
estoque, organização do setor, conferência de 
materiais, compras, demais atividades da função. 
Experiência com rotinas de almoxarifado.
ASSISTENTE FISCAL / CONTÁBIL: Lança-
mentos Contábeis básicos, referente impostos 
/ despesas diversas / conciliações de contas.
AJUDANTE GERAL: Para atuar no setor de 
produção.
AUDITOR TECNICO/FERRAMANTAS: Visitas 
técnicas para auditoria ferramental, emitir pedi-
dos de compras. Possuir conhecimento técnico 
e curso de Leitura e Interpretação de Desenho.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Trabalhará com car-
rinho hidráulico carregando caminhões e puxando 
pallets da produção. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com experiência na 
área de limpeza. Disponibilidade de Horários 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 
E ELÉTRICA: Para instalação de aquecedores 
solares com noções de encanamento e hidráulica. 
Possuir Habilitação B e condução própria.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Experiência em 
linha de produção. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR TECNICO ELETROELETRONICA/
MECATRONICA: Conhecimento em montagem 
e manutenção de equipamentos. Possuir cursos 
na área.
CALDEIREIRO: Para atuar com Caldeiraria em 
geral e solda MIG
CAMAREIRA: Para atuar em hotel na arrumação 
de quartos. Disponibilidade de horários.        
COZINHEIRA CHEFE (O): Organizar e supervi-
sionar serviços da cozinha no restaurante, pla-
nejando cardápio e elaborando o pré-preparo, o 
preparo 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: Ensino Médio ou 
Faculdade em Engenharia de Produção (completo 
ou cursando) ou cursos SENAI de Usinagem. 
Cursos Necessários: Leitura e Interpretação 
de Desenho, Noções de Usinagem, Auto CAD, 
SOLIDWORKS Conhecimento em Software: 
Auto CAD, SOLIDWORKS Descrição da Função: 

Elaborar desenho de processo. 
ESTÁGIO FINANCEIRO: Cursando 2° ou 5º 
Semestre, Nível Superior em Administração ou 
Economia, conhecimento no pacote Office (Word, 
Excel), Residir em Indaiatuba ou Salto.
FARMACEUTICO COORDENADOR: Para co-
ordenar unidade Farmacêutica.Disponibilidade 
de horários.
GESTOR DE VENDAS - (VENDEDOR TÉCNICO): 
(Desejável Formação em Engenharia ou Nível 
Técnico), Para atuar em empresa do segmento 
de Ferramentas. Importante ter Cursos relacio-
nados à área Comercial, Atendimento ao Cliente 
e Informática. Irá fazer visitas nas Montadoras 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, 
movimentação de materiais, etc. e com experiência 
em operação de empilhadeira.
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança no processo 
produtivo. Atua na liberação de peças para pro-
cessos externos. Conhecimento em Serigrafia.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Possuir experiên-
cia em montagem de Maquinas Industrial.
MECANICO MONTADOR: Possuir experiência 
com Pintura liquida (Epox), montagem de máquinas 
em geral, possuir curso de Leitura e Interpretação 
de Desenho.
MOTORISTA INTERNO: Para manobrar carreta 
dentro do pátio da empresa.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, dobra e po-
limento do aço, serigrafia, inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, lapidação e polimento de 
vidros, corte policarbonato, corte e lixamento de 
peça em vidro, pré-forno.
PEDREIRO: Para trabalhar em Obras no Estado 
de São Paulo, com experiência na área  e dispo-
nibilidade total para viagens.
PINTOR: Preparar as superfícies externas e in-
ternas, raspando-as, amassando-as e cobrindo-as 
com uma ou várias camadas de tinta. Necessário 
ter disponibilidade de horário.
PORTEIRO: Para atuar em empresa. Disponibili-
dade para escalas. 
RECEPCIONISTA: Com Inglês Fluente, Para 
atuar em Hotel, com Disponibilidade de Horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: Com Disponibi-
lidade Total de horários para trabalhar em todos 
os turnos, irá cobrir folgas.
SOLDADOR: Ensino médio completo, com expe-
riência e cursos  de solda TIG. 
SERVENTE DE PEDREIRO: Ter disponibilidade 
para trabalhar em Obras no Estado de São Paulo.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: supervisiona e 
coordena as atividades da área industrial, relacio-
nadas 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 Trigonométricos, volumes 
ou mecânica. 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO: 
Irá atender funcionários que se dirigem ao ambula-
tório médico, dispensando-lhes cuidados simples 
de enfermagem, como aplicação de medicamen-
tos, curativos e outros, de acordo com orientação 
do médico ou enfermeiro.
TRATORISTA: Para dirigir trator, com expe-
riência. 

AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, 
irá trabalhar em serviços gerais e fundição, 
vagas efetivas para empresa metalúrgica em 
Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, irá 
trabalhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino 
fundamental completo, irá trabalhar com 
carregamento e descarregamento de caixas, 
não precisa ter experiência podendo ser o 
primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, 
possuir curso de Usinagem, mecânica ou 
similar.
AUDITOR TÉCNICO - Ensino médio completo, 
possuir cursos de leitura e interpretação de 
desenho, informática, irá fazer visitas a clientes, 
auditorias em ferramental, pedido de compras, 
possuir disponibilidade para viagens.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR - Cur-
sando Faculdade de Comercio Exterior ou 
Logistica, possuir inglês intermediário ( com 
boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável 
ter trabalhado em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de docu-
mentos, possuir curso de informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVENTARIO 
- Ensino médio, experiência com inventario, 
planilhas Excel, disponibilidade para trabalhar 
no horário das 00:00 hrs as 09:00 hrs.
AUXILIAR ADM. DE VENDAS - Ensino médio 
completo, experiência na área de vendas, 
matemática financeira e informática, possuir 
disponibilidade para viagens, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico ou 
automobilística.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com escrita fiscal, auditoria e pla-
nilhas excell, possuir disponibilidade de horário.
ANALISTA FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com apuração e fechamento de 
impostos, possuir experiência com o sistema 
SAP, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgica.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – Ensino 
médio, experiência na função, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico e 
com conhecimento no sistema SAP, possuir 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino 
médio, experiência com recebimento fiscal, 
desejável conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDE - Ensino médio, ex-
periência em montar e desmontar micros, fazer 
instalações de Windows, possuir habilitação.
ASSISTENTE DE PCP - Ensino médio comple-
to, experiência com apontamento de produção, 
conhecimento com leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino mé-
dio completo, conhecimentos em cálculos, 
fiscal,efetuar conferencias e lançamentos 
fiscais, possuir curso fiscal.
ASSISTENTE MARKETING JR - Cursando 
Nível Superior, conhecimento com elaboração 
pesquisa de mercado, organizar eventos, 
acompanhamento os pedidos de MKT nos 
processos de separação, apontamento, fatu-
ramento e transporte.
AUDITOR TÉCNICO - Ensino médio completo, 
irá visitar clientes, fazer auditorias em ferra-
mental, emitir pedidos de compra, ira manter 
contato com os mecânicos das concessioná-
rias, possuir curso de leitura e interpretação de 
desenho e informática., possuir disponibilidade 
de horário e principalmente de viagens.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir 
condução própria e disponibilidade de horário, 
residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, expe-
riência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carre-
gar e descarregar caminhão de mercadorias, 
possuir disponibilidade de horário.
COMPRADOR - Ensino médio completo, expe-
riência com compras de serviços de usinagem, 
matéria prima, conhecimento com leitura e 
interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experiência 
com o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica 
ou Tecnólogo, experiência na função, bons 
conhecimentos em PCP(M), Lean Manufactu-
ring, cadeia automotiva, interface com cliente 
( reprogramações de entregas e coordenação 
da equipe de PCP. 

COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Superior 
completo, experiência em operação de maqui-
nas convencionais, centros de usinagem, fresas, 
instrumentos de medição e ter trabalhado em 
empresas metalúrgicas.
DESENHISTA MECANICO - Cursando faculda-
de de Engenharia de Produção, possuir curso de 
leitura e interpretação de desenho, noções de 
usinagem, Auto Cad, Solidworks, conhecimento 
com Auto Cad e Solidworks.
DESENHISTA PROJETISTA (02 VAGAS ) - 
Ensino médio completo, irá elaborar desenhos e 
projetos mecânicos, efetuar visitas técnicas para 
desenvolvimento de ferramentas em clientes, 
acompanhar e testar as ferramentas fisicamente 
nos equipamento para validação, possuir curso 
Técnico Mecânico, leitura e interpretação de 
desenho, Auto Cad e Solidworks.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino 
médio completo, curso de NR 10 e elétrica, 
experiência na função, vaga para empresa 
multinacional.
EMPILHADERISTA (06 vagas )  -  Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir curso 
de empilhadeira, residir em Salto ou Indaiatuba.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Superior 
completo ou cursando, experiência com proces-
sos de compras, armazenagem e movimentação 
de matérias primas, produtos indiretos, insumos 
e serviços em empresas industriais, comerciais 
e de serviços.
FATURAMENTO - Ensino médio completo, 
experiência com emissão e controle de notas 
fiscais eletrônicas, apuração de impostos, tribu-
tação Estadual e Fiscal, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgico.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência 
com limpeza de chão de fabrica, banheiros, 
refeitórios, pátios, distribuição de café, desejável 
ter trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino médio, 
possuir cursos de metrologia, ISO 9001 , leitura 
e interpretação, experiencia na função,desejável 
ter trabalhado em empresa ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função, vaga para empresa ramo 
metalúrgico.
MAÇARIQUEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com ma-
nutenção corretiva e preventiva em maquinas, 
equipamentos, ponte rolante, pneumática e 
hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajus-
tagem mecânica.
MOTORISTA (02 vagas ) - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino mé-
dio completo, experiência com operação de 
maquinas,leitura e interpretação de desenho 
e instrumentos de medição, possuir disponibi-
lidade de horário.
PORTEIRO - Ensino fundamental, experiência 
na função, possuir disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE CNC - Ensino médio, curso 
na área, experiência  na função.
PREPARADOR DE PRENSAS - Ensino médio, 
experiência em preparação de prensas.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, 
experiência com PABX, atendimento a clientes, 
planilha Excel, arquivos e as demais rotinas 
administrativas.
SOLDADOR - Ensino fundamental, experiência 
com solda TIG, Mag e Elétrica, possuir curso 
na área.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino Téc-
nico em  Mecânica, experiência com produção 
seriada de peças usinadas para industria auto-
motiva, prática de 5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com me-
trologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, 
Lean  Manufacturing, programação de centros 
de usinagem vertical e horizontal, preparação de 
centros de usinagem vertical e horizontal, CAD, 
Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior 
completo ou cursando, experiência na função 
na área de expedição, logística, informática e 
possuir disponibilidade de horário.
TORNEIRO MECANICO - Ensino médio, pos-
suir curso na área e experiência na função com 
conhecimento também em fresa.

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

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br - REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO 0302.
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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 dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na área de carpintaria, ou em 
madeireira. Residir em Indaiatuba.
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 expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
Graduação em COMEX, com experiência 
em toda rotina da área, possuir conhe-
cimentos em licenças para importação 
de produtos controlados como CII e TR, 
cotações de preços, acompanhamento de 
importações junto ao Despachante e co-
nhecimentos em processos de licitações. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DEPTO PESSOAL
Cursando Superior ou concluído, com 
total domínio em elaboração, conferência 
e fechamento de folha de pagamento e 
demais rotina da área. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FI-
NANCEIRO
Graduação em Ciências Contábeis ou 
Administração, com experiência em con-
trole de notas fiscais, cálculos financeiros 
e domínio em planilhas de excell.Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir dispo-
nibilidade de horário para trabalhar em 
escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função. Residir em In-
daiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência na 
função e disponibilidade para trabalhar em 
escala de horário. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR TÉCNICO
Graduação em Farmácia, Química,  En-
genharia Química ou Biologia, com inglês 
intermediário, experiência com vendas 
técnicas no segmento alimentício. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
COORDENADOR FINANCEIRO
Graduação em Contabilidade ou Admi-
nistração, com experiência na função em 
indústria e domínio em sistema integrado 
SAP. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto e 
Sorocaba.
ELETRICISTA PREDIAL
Com Ensino Fundamental, curso do 
SENAI e experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com expe-
riência em empresa no segmento de 
tubos. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto 
e Sorocaba.

ENGENHEIRO MECÂTRONICO
Graduação Completo, possuir experiência 
em linha de produção e disponibilidade de 
horário para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTAGIÁRIO (A) ADMINISTRAÇÃO 
Cursando a partir do 3º semestre em 
Administração, inglês nível intermediário 
e domínio no pacote Office. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Cursando a partir do 3º semestre em Ciên-
cias Contábeis para atuar no departamen-
to fiscal. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA
Cursando a partir do 3º semestre de 
Engenharia Elétrica, possuir inglês inter-
mediário. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências 
da Computação ou Tecnologia da Informa-
ção, desejável ter atuado na área. Residir 
em Indaiatuba.
FISCAL DE LOJA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função, possuir disponibili-
dade para trabalhar em horário de escala. 
Residir em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experi-
ência no segmento de tubos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Qua-
lidade, com experiência na função, fer-
ramentas da qualidade e conhecimentos 
em estatística, elaboração e interpretação 
de gráficos e domínio em pacote Office. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com formação Técnica em Mecânica, 
possuir experiência na área industrial, 
metalúrgica. Residir em Indaiatuba, Itu, 
Salto ou Sorocaba.
MEIO OFICIAL ELETRICISTA
Com Ensino Fundamental, curso do 
SENAI de Elétrica, experiência na área 
industrial. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL SERRALHEIRO
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função na área industrial. Residir em 
Indaiatuba.
MOTORISTA
Com Ensino Fundamental, categoria habi-
litação “A/D” com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com expe-
riência na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e empilhadeira elétrica 
retrátil disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade 
total de horário de trabalho. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e disponibilidade para 
trabalhar em horário de turnos. Residir 
em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e ex-
periência no segmento de serviços de 
limpeza. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
PROJETISTA/ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Projetos, experiên-
cia na função e conhecimentos avançado 
em sistema CEM (Alumisoft) e AutoCAD. 
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. 
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CLASSIFICADOS

Casa em Condomínio 
com 2 D., coz. com ar-
mários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00 
F. 98372-0000
Casa Juscelino Kubi-
tschek- 4 cômodos na 
frente e 4 cômodos no 
fundo- R$ 250.000,00 
3 0 1 6 -  1 3 5 5 - 9 2 0 5 -
4322/9752-2170
Casa no Cond. Villa-
gio de Itaici - 2 D., 
quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00 F. 98372-
0000
Casa no Jd. Monte 
Verde  com área de 
125m² R$ 310.000,00 
F. 99801-4860
Casas para financia-
mento  com ót imos 
preços, venha confe-
rir 3016- 1355/99752-
2170/99205-4322
Compre sua casa 
ainda em processo 
de construção! Exce-
lentes valores. Fones: 
3016-  1355/99752-
2170/99294-5541
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm 
c/ armários(Sendo 1 
suite),  sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 va-
gas de garagem..R$ 
500.000,00
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos 
e coz. R$ 415.000,00. 
Ace i ta  pe rmuta  F . 
(19) 7828-0418  / ID 
114*97307

Cond. Villagio Di Itai-
ci  -  R$ 530.000,00 
com área de 160m² F. 
(19)99801-4860
JARDIM AMSTAU-
DEN - Super residência 
TODA MOBILIADA com 
284m2 e AT 350m2 de 
terreno, 3 dormitórios, 1 
suíte, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha, pisci-
na e espaço gourmet 
R$ 1.440.000,00 19-
997519921 /38750469 
creci 65362.
Jd Monte Verde - com 
03 D. sendo 01 suí-
te, garag. p/ 02 carros. 
Aceita financiamento. 
R$ 285.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Jd Morumbi – Casa 
com 02 dorms, sala, 
cozinha e garagem p/ 02 
carros. R$ 230.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Jd Pau Preto - Casa 
nova  com 3  do rm 
sendo 1 suíte, 1 wc, 
2 vagas - AT 125 m². 
R$ 490.000,00. F. 19 
98372-0000
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº. 
social, sala, coz., AS, 
quintal, 02 vagas ga-
rag. R$ 210.000,00 F. 
3392-0333
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. Regina - Sobrado, 3 
dorm, 1 suíte, wc social, 
closet, sala tv, sacada, 
sala 2 ambientes, la-
vabo, coz, lavanderia, 
varanda, quarto despejo, 
garagem 4 vagas, 2 co-
bertas, 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 grani-
to, pisc., 04 vagas garag. 
R$ 600.000,00 F. 3392-
0333
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 
cômodos precisando 
pequenas reformas.
apenas: R$ 145.000,00. 
F. 3017-0455/ 99762-
7997
M. do Sol – 68 casa 
assobradada sendo na 
parte inferior garage. 
espaçosa e na parte su-
perior 01 D., sala, coz, 
WC, Lavand., sacada 
quintal com edícula nos 
fundos todo revestido 
em piso cerâmico R$ 
190.000,00 toda docu-
mentada para financia-
mento. Ta esperando 
o que? F. 3017-0455/ 
99762-7997.

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 embuti-
do) coz. planejada, ga-
rag. p/ 03 autos, edícula 
nos fundos. Ótimo Aca-
bamento R$ 280.000,00 
F. 3017-0455 / 9762-
7997 
Jd. Eldorado. Vendo 
Casa nova, 2 dorm., 
sala, coz., WC com box 
brindex, corredor int. 
e ext., terraço, ampla 
lavand. garag. p 2 car. 
Portão elet. Melhor local 
do bairro. R$270.000. 
Fone: (19) 9 8244-5668.
Jd .  Esp lanada -  3 
suítes, coz. planeja-
da, 2 vagas cober-
tas R$ 650.000,00 F. 
(19)99801-4860
Jd. Esplanada II  - 
CA0211 - 300 m² - 03 
suites, sala., lavabo, coz., 
AS., área lazer c/ chur-
rasq. e quintal, 04 vagas 
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. M. do Sol - Casa. 
2 coz., 1 sala, 2 dorm., 
2 WC. Garagem. R$ 
220.000,00. Fones: 
(19) 3935-1137/9 9265-
7550. Falar com Cida.
M. do Sol –   rua 10 
c/ 04 cômodos c/gar 
+01 com. e wc nos fun-
dos falta acabamentos. 
R$130.000,00. F. 19-
3017-0455/ 99762-7997

M. do Sol - imóvel co-
mercial próximo a Av. 
Ário Barnabé e bancos 
390m² de área construí-
da, sendo 02 pav. resi-
denciais e salão comer-
cial no térreo, apenas 
R$700.000,00 F. 3017-
0455 / 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 
250m² em 02 pavimen-
tos sendo no pavimento 
superior: 05 D. sendo 02 
suítes e 01 máster, saca-
da com frente para pis-
cina c/ cascata artificial 
aquecimento a gás nos 
D., área de churrasco 
completa, garag. para 04 
carros. R$ 400.000,00. 
Aceita imóvel de menor 
valor, carro, estuda  par-
celamento. F. 3017-0455 
/ 99762-7997.
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas R$ 
102.000,00. Quitado. F. 
3017-0455/ 99762-7997
Oportunidade - Mo-
rada 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,Cozi-
nha E Lavanderia. R$ 
280.000,00 
Oportunidade - Ven-
do 2 casas em terreno 
- Jd. Morumbi. Casa 
1 - 1 sobrado, coz., 1 
quarto, WC, Salão Co-
mercial. Casa 2 - Fun-
dos - 2 quartos, sala, 
coz, WC. Aceito terre-
no na negociação. R$ 
160.000,00. Tel.: (19) 
3835-2123/99135-1470

Quer comprar sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tempo? 
Ligue pra mim-3016- 
1355 / 99752-2170 / 
99205-4322 / 99294-
5541 / 99763-8709
Vila Florença (Itaici) - 
Residência nova com 
3 dorm. (1 suíte) R$ 290 
mil. Aceita-se financia-
mento, estuda-se imó-
vel 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

Aluga-se 2 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves, 
1477 - falar com Figueira
Aluga-se kitnet “quarto 
com banheiro- cozinha 
coletiva - agua e Luz ja in-
cluso e sinal de internet li-
berado” fone 993507886-
988624249 junior
Alugo um quarto c/ba-
nheiro independente, no 
centro. R$ 400,00. Três 
meses de aluguel adian-
tado. Para somente uma 
pessoa. Tratar fone (19) 
98833-2812.
Jardim Juliana- So-
brado com 04 D., com 
armários, cozinha pla-
nejada, piscina, chur-
rasqueira e garagem p/ 
03 carros. R$ 3.300,00 
F. 19 - 7821-0065

Cidade Nova I - CA0444 
- 360 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 02 
amb. c/ mesa, varanda, 
coz. c/ coifa, desp., AS., 
espaço gourmet c/ chur-
rasq., quintal, 04 vagas 
garag. Armário planej.: 
D., st., bhºs, coz., sala, 
AS., desp. R$ 3.400,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, por-
taria 24hs - 3dorm(Sendo 
1 suite c/ armários), sala 2 
amb, coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 2 
vagas de garagem....R$ 
2.300,00 + Cond. + Iptu
Cond. Vista Verde- Casa 
com 03 dorms sendo 01 
suíte, cozinha planejada 
e garagem p/03 carros. 
R$ 2.500,00 
Jardim do Vale- Casa 
com 02 dorms, sendo 
01 suíte, garagem p/ 02 
carros. R$ 1.500,00 19- 
7821-0065
Jardim Juliana- Casa 
com 01 dorm, garagem 
p/ moto. R$ 800,00. 19- 
7821-0065
Jardim Juliana- Casa 
com 02 D., garagem p/ 
02 carros. R$ 1.200,00 
19- 7821-0065
Jd. Santa Cruz- Sobra-
do com 03 D., sendo 01 
suíte, cozinha planejada, 
edícula, churr. e garagem 
p/ 03 carros. R$ 1.600,00 
F. 19- 7821-0065
Jd. Esplanada - CA0319 
- 300 m² - 3D., sendo 1 
st., bhº social, lavabo, sala 
amb. c/ varanda, coz. pla-
nej., AS., bhº ext., depósito, 
edícula c/ churr., quintal, 04 
vagas gar. R$ 2.900,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3D. sendo 1 
ste c/ closet, bhº. social, la-
vabo, sala 2 amb. c/ saca-
da, escrit. c/ armários, coz. 
planej., AS, churr. quintal, 
2 vagas gar. R$ 2.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Jd. Olinda - CA0418 – 
250 m² - 3D., sdo 1 ste, 
bhº social, sala 2 amb., 
cozinha, área AS.,  bhº 
externo, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Olinda - CA418 - 
250 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS., bhº ext., 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Portal das Acácias - 
SO0360 - 133,30 m² - 03 
D., sendo 01 st. c/ sacada, 
bhº social, lavabo, sala 
02 amb. c/ varanda, coz., 
desp., AS., espaço gour-
met c/ churrasq., quintal, 
02 vagas garag. Armário 
planej.: coz., bhºs, chur-
rasq., AS. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Res. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pa-
vimento 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., despen-
sa, coz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armá-
rio planej.), aquec. solar, 
quintal, área de lazer, 06 
vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
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Apartamento – (opor-
tunidade) 2 dormitório, 
sala em L, cozinha, la-
vanderia e uma vaga 
coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 - CECAP 
- em frente à Lojas 
Bandeira - 3016-1355 
/ 99752-2170 / 99205-
1322 / 99294-5541 / 
3035-1372
APARTAMENTO - Pre-
-Lançamento - Treze 
andares, quatro aptos 
por andar, na Av. Can-
delária com 100m2, 
3dorm sendo 1 suíte. 
Entrega em agosto de 
2016 com 30% de en-
trada parcelados - 19-
997519921 /38750469 
creci 65362.
Apto Jd Vitoria II  R$ 
240.000,00 2 dorms sen-
do 1 suíte | 1 vaga | 1 ba-
nheiro | 1 sala , 49,00 m² 
útil ( Moveis Planejado 
Cozinha/Dorm/Banheiro)
Cond. Azaleia - com 2 
D. Totalmente planejado. 
R$235.000,00. F. 7803-
8201 /80*10598
E d .  G u a r a p a r y  - 
AP0423 - 65 m² - 02 
D., bhº social, sala, coz. 
planej., AS., 01 vaga 
garag. R$ 245.000,00 F. 
3392.0333
Jd Morumbi - 2 dormitó-
rios R$ 115.000,00 aceita 
carro como parte do pa-
gamento. F. 98372 0000
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Vende-se Apto. Patio 
Andaluz. Torre Sevi-
lha - 6° Andar. 2 vagas 
sub-solo. Tratar com 
proprietario. Fone 19 - 9 
9635-5611.

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 ar-
mário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escritório, 
copa, coz. totalmen-
te planej., lavand., AS 
com gabinete, depósi-
to/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condiciona-
do, 04 vagas garag. 
R$ 4.700,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici 
- SO0331 - 150 m² - 03 
suítes, sala de 02 amb. 
c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., 
área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 3.350,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Villagio D`Amore  - 
Área de Lazer, portaria 
24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 
2 amb, coz, lavand, ga-
ragem..R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu

Sistema Republica 
para estudantes ou 
operarios de obras. 
Casa c/3 dorm., sala, 
WC, coz., AS, gara-
gens. Rua João Martini 
(ant. 40) x Laura Fachini 
Tomaseto, 739 (antiga 
21) - Morada do Sol. 
Tratar (19) 3935-7666 
ou 9 9976-9763 (vivo), 
com Ana.
Villagio de Itaici, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
com ar condic., cozi-
nha planejada, 2 wcs, 
churrasqueira, área de 
luz. Condomínio com 
infraestrutura comple-
ta. R$ 2.500,00 - F. 19 
98372-0000
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. em-
pregada, AS., edícula, 
churrasq., quintal, 04 
vaga garag. R$ 3.500,00 
+ 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, edí-
cula nos fundos c/ dorm. 
e bhº. emp., churrasq., 
quintal, 04 vagas garag. 
Armário embutido nos 
dorm., bhºs., coz. e AS. 
R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333

Jd. Umuarama - 2 dor-
mitórios 1 vaga - R$ 
190.000,00 F. 3329 7253 

Vendo Apartamento 
Edifício Tuiuti - 02 
dorms(01 st), sala,co-
zinha, wc e lavanderia, 
01 vaga de garagem 
R$ 270.000,00 . F:(19) 
9.9279-1177 
Vendo Apartamento 
Guarujá – enseada - 02 
dorms(01 st), sala, cozi-
nha, lavanderia , chur-
rasqueira na varanda, 
02 vagas de garagem, 
piscina aquec . churras-
queira 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, 
garagem p/ 02 carros e 
área de lazer completo. 
R$ 1.700,00 + Cond. + 
IPTU 19- 7821-0065
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. Roccaporena- Apto 
na região central com 
02 D., garagem p/ 01 
carro. R$ 1.400,00 19- 
7821-0065

Jardim Paulista - com 
02 D. e garagem p/01 
carro. R$ 750,00. F. 19- 
7821-0065
Jd Morumbi: Apto com 
02 D., e garagem p/ 01 
carro. R$ 750,00 + Cond 
+ IPTU. 19- 7821-0065
Pátio AndaLuz R$ 
2.000,00 Tel. 7808-3727 
/ 89*22754
R e s .  A n a  E l i s a  - 
AP0476 - 57,92 m² - 
02 D., bhº social, sala 
de TV c/ sacada, coz., 
AS., 01 vaga garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
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 mó-
veis planejados com 
03 D., sendo 01 suíte e 
garag. p/ 02 carros. R$ 
1.600,00 F. 19- 7821-
0065
Res. Grandville - com 
3D. , suite, 2 vagas de 
garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU E condomínio F.F. 
(19)7808-3727 
Res. Jatobá - AP0417 
- 120 m²  - 03 D., sen-
do 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz., AS., 
02 vagas garag. Ar-
mário planej.: st., bhºs, 
coz., AS. R$ 3.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Res. Place View - 
AP0454 - 71 m² - 02 
D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS, 02 
vagas garag. Arm. pla-
nej.: D, st., coz., bhº, AS. 
R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

Res. Vando - AP0472 
- 67,08 m² - 02 D., bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS., área 
de lazer, 01 vaga garag. 
R$ 950,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Victória - AP0323 
- 88 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 
amb., coz., AS, área de 
lazer, 01 vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
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 cidade 
c/ 02 WC, lavand. de-
pósito e escritório. F. 
38752215
Casa comercial - cen-
tro, excelente localiza-
ção, 3 dormitórios, 2 
wcs, , 2 vagas , 2 salas 
- AT 479 m² AC 222 
m². R$ 3.000,00. F. 19 
98372-0000
Casa comercial - Cida-
de Nova, 3 dormitórios, 1 
wc, 4 vagas, 6 salas AC: 
240 M². R$ 4.000,00. F. 
19 98372-0000.
 Casa comercial - com 
2 suítes, 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
Centro: Sala comercial 
com 25 m². R$ 1.350,00 
+ Cond. 19- 7821-0065
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - LOCAÇÃO 
- Excelente localiza-
ção, em avenida. Salão 
amplo c/ 02 bhºs. so-
ciais, cozinha ampla. 
R$ 4.500,00 + IPTU F. 
3392-0333

Cidade Nova: sala co-
mercial com 40 m². R$ 
1.600,00 19- 7821-0065
Colibris salão novo 
com 125m², pé direi-
to de 5 metros, 2 WC. 
Ideal para formar uma 
comunidade religiosa. 
Quadra 30, lote 12. Rua 
Juarez Rodrigues de 
Lima, 153/157. Tratar 
(19) 3935-7666 ou 9 
9976-9763 (vivo), com 
Ana.
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
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade.
(19) 3935-1372
Temos galpões para 
locação no Distrito 
Industrial ótima loca-
lidade.(19) 3935-1372
Vende –Galpão - Salto 
- AT/1.400m² e 950m² 
AC- Totalmente regu-
larizado-ACEITA 30% 
E M  P E R M U T A  R $ 
1.500.000,00. F:(19) 
9.9887-7771
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três injeto-
ras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balan-
ça F (11) 9 8362-9657 / 
(11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - LO-
CAÇÃO - Salão Comer-
cial amplo, c/ 02 bhºs e 
mezanino p/ escritório. 
R$ 3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333

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

Chácara em Salto per-
to 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 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
C h á c a r a s  e m  I t u 
área de 1.000m² R$ 
40.000,00 F. 99126-
5388
Excelente Chácara 
Alto Padrão -  4 suítes 
, sala 3 amb., estúdio 
de música, campo de 
futebol gramado, quadra 
de areia, casa de ca-
seiro, piscina, vestiário. 
Negocia-se troca 100% 
em imóveis em Indaiatu-
ba R$ 2.000.000,00  F. 
98372-0000
Parque da Grama- 
Chácara em cond. fe-
chado com 02 D., sala, 
cozinha, área de servi-
ço, piscina e churras-
queira. R$ 450.000,00 
Aceita financiamento F. 
7829-6350 c/ Marlene
Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos - 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 
Viracopos – CH0098 
– 1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 
05 D., sendo 01 st., 
04 bhºs sociais, escrit., 
sala 02 amb., coz. pla-
nej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, dorm. 
c/ bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00 
F. 3392-0333
Sítio 2 Alqueires - R$ 
500.000,00 F. 99173-
9843 / 122*20480
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Jd. Colibris - 150m² R$ 
110.000,00 aceita finan-
ciamento. F. 3017-0455/ 
99762-7997 
Jd. Esplanada II - terre-
no 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$110.000,00. F. 
3017-0455/ 9762-7997 
Maria Dulce- Terre-
no com 300 m² R$ 
250.000,00. Heron (19) 
7817-7946
Nair Maria - Salto SP 
-180m² R$90.000,00 
aceita financiamento. F. 
3017-0455/ 99762-7997
PARADISO - 517m2 
– Ótima localização e 
topografia, imperdível, 
à R$755,00/m2. UR-
GENTE. 19-997519921 
/38750469 creci 65362.
Portal do Sol  - 150m² 
R$ 110.000,00 – qui-
tado. (oportunidade) F. 
3017-0455/ 99762-7997
Portal dos Ipês- Ter-
reno com 300 m² R$ 
310.000,00. Heron (19) 
7817-7946
Resid. Caroline- Terreno 
plano com 125 m², no 
Jardim Caroline na cidade 
de Cardeal. R$ 80.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Temos á reas  para 
l o t e a m e n t o s  e m 
Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e 
demais localidades. (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba,Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. (19) 99294-
5541/  99752-2170/ 
3935-1372
Terra cota-  Terre-
no com 1200 m² R4 
360.000,00. Heron (19) 
7817-7946
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente com 
a rodovia.

Brechó Roupas adul-
to e criança. Jeans 36 
a 44. De 5 a 7 reais. 
Camisetas, vestidos, 
p/ homem calça e ca-
misa social. Tenho 1 
peruca rabo loira c/
luzes 1 vez uso, 45 
reais. R. Minas Ge-
ra is ,  234 ( fundos) . 
Atrás do Teiadão Ci-
dade Nova.
Casas para financia-
mento  com ót imos 
preços, venha conferir 
3016- 1355 / 99752-
2170 / 99205-4322
Compre  sua  casa 
ainda em processo 
de construção! Exce-
lentes valores. Fones: 
3016- 1355 / 99752-
2170 / 99294-5541
Cozinha industrial, 
no Jd Pau Preto AT: 
150  m²  AC 90  m² . 
R$ 1.800,00 – F. 19 
98372-0000.
Quer comprar sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tempo? 
Ligue pra mim-3016- 
1355 / 99752-2170 / 
99205-4322 / 99294-
5541 / 99763-8709 
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente 
com a rodovia.
Vende-se - Para sa-
lão - 1 espelho gran-
de R$100,00, 1 maca 
branca R$120,00, 1 
banco c/ 4 assentos 
R$150,00.  F :3016-
1339 Graça.
Vende-se 1 lavadora 
automática Consul. 
Sem uso.Com nota 
f i s ca l .  R$  500 ,00 . 
Fone: 3835-1581.
Vende-se 1 portão de 
ferro (3 x 2,70 mts.). 
R $  4 0 0 , 0 0 .  F o n e : 
3835-1581.
Vende-se Balcão En-
costo Refrigerado , 
1,90 mts, Inox, 220V, 
Ót imo Estado. Tra-
tar no telefone: (19) 
9 .9256-9209 /  (19) 
9.8801-8302

Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. 
R$ 125.000,00. F. 19 
98372-0000
Terreno em Indaiatu-
ba, 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$82.000,00 
. F:19 98273-7368/ 19 
3017-5541
Terreno Jardim das Ma-
ritacas. R$ 95.000,00 – 
F. 19 98372-00000
terreno Jardim Regen-
te - 04 lotes juntos - 
1.080M² R$ 750.000,00 
.F: (19) 9.9887-7771
Terreno misto, plano 
no Jd Bela Vista, ex-
celente localização. 
R$ 170.000,00. F.19 
98372-0000
Terreno no Carlos 
Androvandi -  área 
10x25m² R$ 130.000,00 
F. 99173-9843
Venda - Cond. Esplen-
dor - Alto Padrão - Ter-
reno 300m² - Plano..R$ 
360.000,00
Vendo área dentro de 
Elias Fausto - 48.000M² 
R$ 30,00 m² .F: (19) 
9.9887-7771
Vendo terreno - Terras 
de Itaici. 1.000 M² R$ 
230.000,00. F. (019) 
99946-7771
Vendo Terreno In-
dustrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F: (19) 
9.9887-7771
Vendo terreno Jardim 
dos Laranjais - 9.000M² 
Rr$ 450.000,00. F: (19) 
9.9946-7771
Vendo Terrenos – Jar-
dim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² 
e 420m² R$ 1.100,00 F: 
(19) 9.9887-7771

Vende-se Banho tér-
mico (banho Maria), 
8 cubas, 220v, Semi 
novo. Tratar no telefone: 
(19) 9.9256-9209 / (19) 
9.8801-8302
Vende-se  Fritadeira 
Profissional - 25 Litros, 
Ótimo Estado. Tratar no: 
(19) 9.9256-9209 / (19) 
9.8801-8302
Vendo - 2 balcão expo-
sitor, 1 frio , 1 quente, 
c/ vidro trincado e pre-
cisando de manuten-
ção R$ 500,00 cada F. 
98247-4690 tim
Vendo - Air Soft, marca 
Tókio Marui R$ 700 F. 
98247-4690 tim
Vendo - Iphone 4 , 16 
giga, travado R$ 600 F. 
98247-4690 tim
Vendo - Maca peroba 
rosa, maca 195x75x75 
( C x L x A ) ,  m a c a 
1 9 5 x 6 5 x 8 5 
(CxLxA) ambas tem 
a cabeceira removível 
(com 30 cm cada), porta 
rolo de papel e escada 
de inox R$ 850 cada F. 
7814-5723
Vendo Forno Elétrico 
Fischer Grill - 44 litros 
- Auto limpante - NOVO 
- R$280,00 . F: 19 3017-
5541 / 19 9 8273-7368 
(TIM)
Vendo Sala de Jantar: 
1 mesa de madeira com 
tampão de vidro e 6 
cadeiras. Otimo estado. 
R$ 1200,00. Fone:(19) 
3885-2843/99106-5802
Vendo Título do Clube 
9 de Julho (familiar). 
Preço a combinar. F: 
(19)9 9277-4098
Vendo TV SAMSUNG 
29” c/ controle remo-
to - 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
Fusca 75 - Motor novo. 
Vendo ou troco por mo-
to.F: 19 9 9915-1220 c/ 
Diogo.

Sitio 1 alqueire em 
Elias Fausto, casa, 
piscina, toda gramada, 
churrasqueira, fogão a 
lenha- R$370.000,00 
3016- 1355 / 99752-
2170 / 99205-4322
Sitio 1 alqueire em 
Elias Fausto, casa, 
piscina, toda gramada, 
churrasqueira, fogão a 
lenha- R$370.000,00 
3016-  1355/99752-
2170/99205-4322
Terras de Itaici- Chá-
cara em Cond. fechado 
com 02 D., sendo 01 
suíte com closet, pisci-
na, churrasqueira e ga-
ragem p/ 05 carros. R$ 
2.800,00 19- 7821-0065
V e n d o  3  a l q u e i -
res  no  Jd .  M i r im 
R $ 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
( 1 9 ) 9 1 1 8 7 8 5 0  / 
(19)96727947 CRECI 
74092
Vendo área em Indaia-
tuba de 10 alqueires 
R$106,00 O M²  NA 
BEIRA DA RODOVIA  
(19) 91187850 / (19) 
96727947   CRECI 
74092
Vendo chácara de 
5000M²  no Videiras 
R$550.000,00 exce-
lente oportunidade – 
(19)81367331 CRECI 
74092
Vendo Chácara Terras 
De Itaici - 03 dorms(01 
st), sala, cozinha, Wc, 
churrasqueira, poço 
semi artesiano - AT/ 
1.000m² AC/ 180m² 
R$ 430.000,00.F: (19) 
9.9946-7771
Vendo Chácara Vale 
do Sol - 02 dorms, sala, 
cozinha wc, piscina 
R$ 400.000,00. F:(19) 
9.9946-7771
Vendo Chácaras Alvo-
rada - 02 suites, sala, 
cozinha, salao de jo-
gos, casa de caseiro, 
piscina - AT/ 2.400m² 
R$ 700.000,00. F: (19) 
9.9946-7771
Vendo sitio de 4 al-
queires R$60,00 O M² 
NA BEIRA DA RODO-
VIA EM INDAIATU-
BA – (19) 91187850 / 
(19) 96727947  CRECI 
74092

Vendo Sitio de 8 al-
queires em Indaia-
tuba R$40,00  M² NA 
BEIRA DA RODOVIA 
- (19)91187850 / (19) 
96727947 CRECI 74092 
Vendo Terras de Itaici - 
01 dorm., sala 02 ambs, 
cozinha, varanda e chur-
rasqueira, toda murada - 
AT/ 1.000m² AC/ 140m² 
R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 

B r e v e  l a n ç a m e n -
to loteamento com 
entrada a partir de 
10.000,00 Mil Reais, 
faça sua reserva. F- 
19-3017-3505 e 19-
3816-7401
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ót ima loca l i zação , 
a c e i t a  p e r m u t a  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 Im-
périos - 10 lotes com área 
de 150m² F. (19)7803-
8201 /80*10598
Distr i to  Industr ia l 
II- terreno industrial 
com 1 .000  m² .  R$ 
600.000,00 F. 9-9757-
1579 c/ Sandra
Helvetia Park- Ter-
reno com 490 m² R$ 
465.500,00. Heron (19) 
7817-7946
Jardim das Maritacas- 
Terreno com 152 m² R$ 
98.000,00. Heron (19) 
7817-7946
Jardim Europa- Ter-
reno com 250 m² R$ 
170.000,00. Heron (19) 
7817-7946
Jardim Veneza área 
de 150m² no valor R$ 
92.000,00 F.  7808-
3727/ 89*22754
J d  M .  d o  S o l  R $ 
120.000,00 125mts 
Jd  Pau l is ta  I I  R$ 
115.000,00 150mts 

Gol - 2009, único dono 
(novo )comp le to  F . 
99696-8732 /3875-2215
Polo 2003 - 2.0 , com-
pleto. Aceito moto 250, 
injeção eletrônica na 
troca. R$18.700,00 .F: 
199 7818-6241/ 9 9116-
1234 c/ Ricardo
Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lu-
gares, licenciada, IPVA, 
seguro. Entrada + par-
celas  F.(19) 3875-2215 
/ (19) 99696-8732
Vende-se ou troca 
Kombi 93 conservada 
por F.1000 a diesel. Va-
lor: R$12.500,00. Fone: 
(19) 9 9813-4697.

“Doação de Cães e 
Gatos - GAPA - To-
dos os sábados, das 
10 às 13hs, na Dog’s 
Place, na Av. Engº 
Fáb io  R.  Barnabé, 
4181, marginal do Pq. 
Eco lóg ico ,  sen t ido 
bairro/centro.»
Vendo ou troco Égua 
Manga-larga Mineira, 
mansa. F: 19 9 9915-
1220 c/ Diogo
vendo ou troco cavalo 
Árabe, engatado, cava-
lo muito manso.  F: 19 
9 9915-1220 c/ Diogo

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

Baby sitter para finais 
de semana.Cobro por 
hora. F: 19 9 9339-
6343/ 3329-6323 DIVA.
Manicure. Promoção: 
Grátis 1 sobrancelha 
para cada pé e mão. 
Material esterilizado. 
Atendo ao domicilio. De 
segunda a domingo. 
Faço Definitiva R$85,00 
e Selamento R$55,00 
(Qualquer tamanho de 
cabelo). Tel.: (19) 9 
9369-5615 ou 3935-
0499 (noite)
Ofereço-me para babá, 
cuidadora de idosos p/ 
morar ou arrumadeira, 
auxiliar de produção. 
F: 9 9363-6011/ 99404-
1608 - Eldineia.
Ofereço-me para traba-
lhar aos finais de sema-
na em serviços gerais 
e de limpeza. Tenho 
referencias. Contato: 
Tereza Oliveira. Fone: 
(19) 99738-2266.
Ofereço-me para tra-
balhar com banho/tosa 
de cães e gatos ao do-
micilio. Contato: Blanca. 
Fone: (19) 99426-5729.
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