
John Deere é eleita 
uma das melhores

Wedding & Parties Fair 
acontece em setembro

Jovem é detido com 
drogas em escola

Estragos são 
causados por chuva

Abid inaugura 
novas instalações

Fundo Municipal 
Cultural é aprovado

Faculdade oferece 
curso a distância 

Parada Gay ocorre 
em setembro

Energia deve ficar 
mais cara em outubro 

Casal é sequestrado 
em estacionamento

Ajudante é furtado 
após dar carona 

Analista é agredido 
após causar acidente  

Fantasma faz ‘jogo 
do ano’ no domingo 
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ENGANADO VIOLÊNCIA TUDO OU NADA

CONCURSO

Inserida no calendário ofi-
cial, a 5ª Semana da Diversi-
dade será realizada entre os 
dias 10 a 14 de setembro. O 
ponto máximo da semana será a 
realização da 5ª Parada LGBT.  

A conta de energia deve 
ficar mais cara para os Indaia-
tubanos a partir de outubro, 
segundo a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Annel), 
órgão que define o reajuste.

Um casal foi sequestrado 
quando se preparava para sair do 
estacionamento da Feira Agro-
pecuária, Comercial e Industrial 
de Indaiatuba (Faici), na madru-
gada de segunda-feira, dia 18. 

Um ajudante de 47 anos 
teve a carteira furtada após 
dar uma carona à dois jovens 
até oTerminal rodoviário, 
situado no Centro. O crime 
aconteceu na noite de sába-
do, dia 16.

O cruzamento das ruas 
Humaitá e 9 de Julho reg-
istrou um grave acidente no 
inicio da tarde de domingo, 
dia 17. Um veículo colidiu 
contra a lateral de uma mo-
tocicleta e acabou capotando.

O Esporte Clube Prima-
vera disputa no domingo, dia 
14, o seu principal jogo neste 
ano de 2014. O jogo contra 
o Vocem, de Assis, em casa, 
acontece às 10 horas, no do-
mingo, dia 24.

A seletiva do Miss Indaiatuba foi realizado na noite da última quarta-feira, dia 20, no Polo Shopping. 
Na ocasião 20 candidatas foram selecionadas para disputar a final que acontece no dia 12 setembro, na 
sala Acrísio de Camargo, no Centro de Apoio à Educação de Indaiatuba (Ciaei). 

A chuva que caiu sobre 
a cidade no final de semana 
aliviou, provisoriamente, o 
tempo seco dos últimos meses 
e a escassez das mananciais 
que abastecem Indaiatuba. 
Ela também provocou alguns 
estragos na cidade, com pon-
tos de alagamento, além de 
queda de árvores e placas de 
publicidade. 

A Associação Benefi-
cente Irmã Dulce (Abid) 
inaugurou, nesta terça-fei-
ra, dia 19, as novas insta-
lações do Projeto Criança 
Indaiatubana Feliz (CIF), 
que faz parte do Projeto 
Conviver. O programa está 
sendo realizado no Espaço 
Léo, localizado dentro das 
instalações da Abid.

O Fundo Municipal Cul-
tural, vinculado a Secretaria 
Municipal de Cultura, foi 
aprovado na noite de segun-
da-feira, dia 18, durante a 21ª 
Sessão Ordinária da Câmara. 
Em segunda votação, o PL 
foi aceito por unanimidade. 
Outros 11 projetos estavam 
na Ordem do Dia e também 
foram votados a aprovados.

A Faculdade Max Planck 
obteve o credenciamento como 
polo de apoio presencial para 
Educação a Distância (EaD) da 
Faculdade de Jaguariúna com 
nota máxima. Avaliadores do 
Ministério da Educação (MEC) 
esteve na instituição entre os 
dias 6 e 9 de agosto e avaliou Or-
ganização Didático-Pedagógica, 
Corpo Docente e Infraestrutura. 
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Caminhão perde o freio e cai em córrego

ROBSON SENNE/CLICKDOIS

JME

Miss Indaiatuba define suas finalistas

Acidente aconteceu na manhã de ontem, dia 21, e ninguém ficou ferido
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Mais um aumento O que precisa fazer 
para que Indaiatuba 
não entre num 
racionamento de água? 

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

Radares dia 23 a 29/08

Editorial EnqueteArtigos

Do céu ao inferno, é o que podemos dizer o que ocorreu com o 
indaiatubano após a notícia do reajuste na energia elétrica. Várias 
cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), atendidas 
pela rede Elektro e CPFL Piratininga, receberam a notícia do aumento 
durante a semana. Os indaiatubanos, atendidos pela CPFL Piratininga, 
a princípio não teria o que reclamar ou questionar sobre acréscimo. 

Mas ao que parece, os indaiatubanos não vão pagar mais pela 
conta de energia, por enquanto. A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) já confirmou: Indaiatuba e demais cidades atendidas 
pela CPFL devem receber o reajuste a partir de outubro. 

A notícia não deve ser recebida com bons olhos pela população 
local, assim como na maioria dos reajustes anuais. Mas nesse caso 
há um motivo especial. Há anos Indaiatuba sofre com a falta de 
qualidade no atendimento, por parte da empresa, sem falar dos 
inúmeros apagões. 

Apesar de a empresa ressaltar os investimentos feitos em In-
daiatuba, até uma CPI foi instaurada na Câmara local para apurar o 
porquê do fornecimento de energia na cidade ser interrompido com 
tanta frenquência. 

Um bom exemplo de que os serviços da CPFL Piratininga devem 
melhorar muito ocorreu ontem, dia 21. Em Itaici, moradores ressaltam 
que ficaram de manhã até à noite sem energia, e mais, sem qualquer 
justificativa da empresa. 

Enfim, na fase atual que o indaiatubano se encontra, o grande 
problema não é o reajuste, mas sim a falta de um serviço de qualidade 
por parte da CPFL Piratininga.

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

“Quando lavo roupa arma-
zeno a água em um tambor 
onde reutilizo a água para 
lavar o meu quintal. Além 
disso, estou conscientizando e 
ensinando a minha filha sobre 
o desperdício de água e a im-
portância de se economizar”, 
América Alexandrina dos 
Santos, 39 anos, dona de casa. 

“Economizo água evitan-
do desperdício na hora de 
lavar a louça. Reutilizo a água 
da máquina de lavar roupas 
lavando quintal e garagem”, 
Angélica Caroline dos San-
tos, 19 anos, diarista.

“Para evitar desperdício, 
sempre evito gastar muita 
água na hora do banho, de 
escovar os dentes e fazer a 
barba”, Douglas Wallace, 19 
anos, encarregado.

“Todo mundo tem que se 
conscientizar sobre economi-
zar água. Economizo tomando 
banhos mais rápidos”, Kielen 
do Prado Santos, 23 anos, 
recepcionista.

“Quando lavo roupas reu-
tilizo a água para lavar quintal 
e garagem. Temos que nos 
conscientizar antes que seja tar-
de”, Givaldo Oliveira Pereira 
Lima, 31 anos, açougueiro.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

O SOL VAI BRILHAR
Havia um índio de uma tribo Maia, que morava próximo à um rio e que vivia muito bem 

com sua família. Ele plantava milho para consumo próprio e o que sobrava trocava com 
outros companheiros por arroz, trigo e outros cereais. Para complementar a alimentação 
de sua família ele pescava e caçava pelas redondezas. Durante muito tempo tudo corria na 
mais imensa paz e sua vida era um imenso mar de rosas, mas o ano que se aproximava lhe 
trazia surpresas nada agradáveis.Nesse ano, houve uma seca muito grande, o rio secou, a 
sua plantação de milho morreu, e os animais que andavam por aquelas redondezas desa-
pareceram. Para piorar as coisas, sua mãe que estava de idade avançada contraiu dengue, 
seu filhinho contraiu malária e sua esposa que estava grávida de 4 meses acabou tendo um 
aborto acidental. Tudo isso fez com que  ficasse desesperado, pois além de estar passando 
fome tudo mais em sua vida estava dando errado. Ele já não sabia a quem recorrer e estado 
de agonia resolveu ir conversar com o pajé da tribo. Ao chegar para conversar com o pajé, 
o amigo índio foi logo desabafando e contando todos os problemas que estava passando 
naquele momento. O pajé apenas ouvia atentamente sem proferir nenhuma palavra. O 
índio continuou falando, falando, falando até que percebeu que o pajé não havia proferido 
palavra alguma.Desesperado e já em prantos, o índio gritou: - Por favor pajé, me dê uma 
luz! Será que você não percebe o meu desespero. Já não sei mais o que fazer da minha 
vida.O pajé suspirou e com uma voz calma disse: - Meu filho, alegre-se, pois a hora mais 
escura da noite é aquela em que o sol está mais próximo de nascer. Programe-se venha 

para o treinamento Leader Training da Signa nos dias 12-13 e 14-09-
2014 - www.signatreinamentos.com.br

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 empregador 
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 be-
neficiário 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 desa-
posentação, 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. 

BERINJELA
Hoje ocupando um lugar de honra na gastronomia internacional e na nutricao.
A berinjela é considerada um fruto de uma planta originária da Índia e cultivada na África. 

Provavelmente foi introduzida na Europa pelos Arabes e, posteriormente, veio para as Américas. 
É uma hortaliça anual, sendo que a época de seu plantio é de setembro a fevereiro e, em regiões de 
clima quente, é cultivada ao longo do ano. É considerada sensível ao frio, à geada e ao excesso de 
chuva na floração.

A berinjela pode ser clara, rajada ou escuras, considerando também o seu comprimento e o seu 
diâmetro.Temos tambem a mini.

Levando em consideração a composição nutricional de seu fruto, este pode ser considerado 
fonte de minerais e vitaminas. As análises laboratoriais mostram que, em 100g de berinjela crua, se 
encontram em quantidades consideráveis os seguintes minerais: magnésio, zinco, potássio, cálcio, 
ferro e fósforo. As principais vitaminas encontradas são as vitaminas A, B1, B2 e C. Além disso, ela 
destaca-se por apresentar uma grande quantidade de água, essencial para manter o corpo hidratado 
e favorecer as reações químicas nas células corporais; uma significativa porcentagem de fibras, que 
auxilia no bom funcionamento intestinal e formação do bolo fecal; além de ser considerada como 
um alimento que fornece poucas calorias, auxiliando no controle do peso.

Além destes compostos, contêm fenóis que agem como antioxidantes. Estas substâncias possuem 
atividade anti-inflamatória para evitar que as plaquetas sanguíneas se aglomerem. Ainda, inibe a ação dos 
radicais livres no organismo para proteger as moléculas de DNA e prevenir processos carcinogênicos.

A berinjela mais comercializada é a com casca arroxeada. A tonalidade de sua casca deve-se à 
presença de antocianinas, proantocianinas e flavonóides. As duas primeiras substâncias inibem a 
produção de radicais livres e os flavonóides apresentam propriedades antioxidantes. Sendo assim, 
recomenda-se que esta seja consumida com as cascas.

No final do século 20, já reconhecida como iguaria gastronômica, a berinjela ganhou o status de 
“planta que cura”, por causa de associações entre o seu consumo e o controle do colesterol e do dia-
betes. Também foi divulgado que comer berinjela “emagrecia”. Nem todos os benefícios atribuídos 
à planta foram comprovados definitivamente, mas é certo que a berinjela tem uma boa quantidade 

de substâncias antioxidantes, que atuam na prevenção de várias doenças.

Sugestões de preparo e consumo
Preparações mais utilizadas: ela é muito utilizada em cuscuz, suflê, tortas, 

saladas, recheada e em forma de lasanha;
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Chuva alivia falta de
água e provoca estragos
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PROGRAMA 

Saúde conta com 
equipe para atendimento 

domiciliar

Estragos provocam 
suspensão de aula A chuva que caiu so-

bre a cidade no final 
de semana aliviou, 

provisoriamente, o tempo 
seco dos últimos meses e a 
escassez das mananciais que 
abastecem Indaiatuba. Ela 
também provocou alguns 
estragos na cidade, com 
pontos de alagamento, além 
de queda de árvores e placas 
de publicidade.  

De acordo com a Secre-
taria de Comunicação Social 
da Prefeitura, entre a sexta-
-feira, dia 15, e o domingo, 
dia 17, choveu aproximada-
mente 23,9 milímetros, com 
ventos de 40 km/h. Já segun-
do o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae), foram 
7,4 mm de chuva e um au-
mento de aproximadamente 
10% no nível de água das 
mananciais. 

De acordo com a Secre-
tária, a divergência entre os 
números se deve por que 
os equipamentos do Saae 
ficam em pontos diferentes 
da estação meteorológica da 
Defesa Civil, localizada no 
Jardim Esplanada 2. 

As pancadas de chuva 
também trouxeram estra-
gos para alguns pontos do 
Município. De acordo com 
o sargento do Corpo de 
Bombeiros, Jorge Dantas 
dos Santos, a unidade aten-
deu diversas ocorrências 
de queda de árvores. “Não 
tivemos nenhuma ocorrên-
cia grave, mas a queda de 
árvores é sempre recorrente 
em dias com forte chuva e 
granizo, como foi o caso de 
domingo”, conta. Segundo o 
sargento, mesmo sendo algo 
comum, a maioria dos casos 
poderia ser evitado com a 
colaboração da população. 
“Muitas vezes a população 
vê que a árvore está velha 
ou danificada e que qualquer 
vento forte poderá derrubá-
-la, porém não comunica a 
Defesa Civil. Seria impor-
tante que a população nos 
desse esse apoio, solicitando 
aos órgãos competentes para 
retirar essas árvores, para 
que assim quando chover 
não tenha risco de desabar 
e atingir carros, casas e 
pessoas.” 

Nas redes sociais, mora-

Os efeitos da forte chuva 
tiveram reflexos nas aulas 
da Escola Municipal de 
Ensino Básico Professor 
Maria Albertina Bannwart 
Berdu, localizada no Jardim 
Carlos Aldrovandi. As aulas 
precisaram ser suspensas na 
segunda-feira, dia 18, por 
que o telhado da institui-
ção ficou danificado e não 
oferecia segurança aos es-
tudantes. A unidade atende 
335 alunos.

A Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Engenharia 
esteve no local para avaliar a 

dores postaram fotos dos es-
tragos causados pela chuva. 
Na Rua Ademar de Barros, 
uma empresa de perícia au-
tomotiva teve um luminoso 
tombado em decorrência dos 
fortes ventos. Já na Avenida 
dos Trabalhadores, parte da 
estrutura de um prédio em 
construção também desabou 
e deixou a via interditada. 

Já um morador do Jardim 
Califórnia registrou o mo-

A Secretaria Municipal 
de Saúde conta, desde agos-
to, com o Serviço de Aten-
ção Domiciliar de Indaiatu-
ba (Sadin). O projeto atende 
pessoas com  necessidade 
de reabilitação motora, ido-
sos, pacientes crônicos sem 
agravamento ou em situação 
pós-cirúrgica. 

O serviço presta assis-
tência multiprofissional gra-
tuita com procedimentos 
médicos, enfermagem e fi-
sioterapia para os pacientes 
de trauma, doenças crônicas 
e visa diminuir as interna-
ções e dar um tratamento 
mais humanizado.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, José 
Roberto Stefani, o programa 
do Governo Federal foi ad-
quirido em maio de 2014 e a 
habilitação do serviço foi em 
agosto, além de contar com 
repasse mensal de R$ 50 mil 
para o custeio do serviço. “O 
atendimento é feito por equi-
pe multidisciplinar, formada 
por um médico, uma enfer-
meira, três técnicas de enfer-
magem, uma fisioterapeuta 
e uma Assistente Social. 
O atendimento acontecerá 
quando houver a indicação 
médica e passará a ser feita 

situação e de acordo com o 
levantamento, duas salas de 
aula ficaram alagadas com 
o destelhamento. A Emeb 
passou pelo conserto total 
do telhado, alvenaria, sis-
tema de para-raios, sistema 
elétrico e pintura. Alguns 
trabalhos externos ainda 
estão sendo realizados, mas 
as aulas já retornaram. 

Segundo o site de meteo-
rologia Climatempo, apenas 
pancadas de chuva devem 
ocorrer em Indaiatuba ape-
nas na próxima quarta-feira, 
dia 27.

mento em que uma jovem 
tentava atravessar a rua to-
talmente tomada pela água. 
De acordo com o operador 
de produção, João Tertu-
liano, de 34 anos, o local 
costuma alagar com frequ-
ência. “Sofremos com isso 
há muitos anos. A água entra 
em nossas casas e quando 
os veículos passam em alta 
velocidade a água chega a 
formar ondas, trazendo para 

na própria residência do 
paciente, desde que haja o 
consentimento da família”.

A equipe Sadin apenas 
fará os procedimentos que 
necessitam de profissio-
nal habilitado como parte 
de oxigênio, sondas entre 
outros. Os pacientes terão 
que ser cadastrados no Sa-
din e dentro dos critérios 
exigidos. As visitas serão 
regulares e os pacientes mo-
nitorados permanentemente. 
A frequência de visitas será 
conforme o estado clínico e 
avaliação de cada paciente. 

A Secretaria de Saúde 
tem cadastrados 80 pacien-
tes e também está elabo-
rando o fluxo, após a alta 
médica feita pelo Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc). Também está 
fazendo o monitoramento 
dos pacientes que retiram 
materiais na Farmácia Uni-
ficada. Dos 80 pacientes já 
cadastrados, cerca de 60% a 
70% são idosos.

A Secretaria de Saúde já 
está preparando a implan-
tação da segunda equipe, 
inclusive com a aquisição de 
um veículo, que será usado 
no transporte da equipe e 
materiais.Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para retirar as diversas árvores que foram derrubadas

Morador registrou a dificuldade dos moradores com a rua alagada pela chuva 

dentro de nossas casas todo 
tipo de lixo”, disse. Segundo 
Tertuliano, várias reclama-
ções já foram feitas e até 
mesmo abaixo assinado, 
porém nada mudou.

Segundo a Secretaria de 
Comunicação Social da Pre-
feitura, a Secretaria Munici-
pal de Obras e Vias Públicas 
informou que já em estudo 
um projeto para resolver o 
problema da região.  
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Clube 9 e PH Esquadrias 
destacam apoio na eleição do Frutos 

CIDADE

FOTOS: JME

Desde a sua primeira 
edição, em maio de 
2006, o troféu Frutos 

de Indaiá, organizado pelo 
Grupo Mais Expressão, realiza 
uma completa pesquisa para 
eleger as melhores marcas de 
cada segmento. A campanha é 
realizada pela empresa, no en-
tanto conta com a participação 
e a opinião da população, que 
decide quais empresas foram 
as melhores do ano. 

Em entrevista, a proprietá-
ria da empresa PH Esquadrias 
em Alumínio, Rose Lopes, 
destaca a importância de ter o 
público como principal jurado 
do troféu. “A população é 
quem dita o ritmo do prêmio, 
ou seja, eles quem nos elegem 
através da pesquisa e se isso 

acontece é por que temos de-
sempenhado um bom papel”, 
comenta. 

A marca recebe o prêmio 
pela primeira vez e Rose res-
salta o reconhecimento dos 
clientes. “Ficamos muito feliz 
por que é um reconhecimento 
de mais de uma década de 
trabalho. Mas também é um 
incentivo para continuarmos 
trabalhando ainda mais.” 

Outro grande diferencial 
do Troféu Frutos de Indaiá é 
a estrutura da noite de gala do 
evento. Com investimento de 
quase R$ 5 milhões, o salão 
social do Clube 9 será a sede 
da grande noite. De acordo 
com o presidente do Clube, 
Hélio Roberto Castro, o es-
paço conta com uma área de 
1.130 mil metros quadrados 
e tem capacidade para 2,5 
mil pessoas em pé ou 1,2 mil 

pessoas acomodadas em suas 
mesas. O salão social conta 
ainda com palco de 120 m², 
sendo totalmente climatizado, 
assim como seus camarins. 

Segundo o presidente do 
clube, é uma grande satisfação 
receber a festa de premiação. 
“E de extrema importância 
poder sediar o 9º Prêmio 
Frutos de Indaiá, isso por-
que o evento já está na sua 
nona edição e cada vez mais 
melhorando a qualidade na 
premiação”, ressalta Castro. 
“Da mesma forma a Diretoria 
do Clube 9 de Julho sente-se 
honrado em receber o Prêmio 
Frutos de Indaiá, pois para 
nós esse é o reconhecimento 
de um trabalho incansável e 
realizado com bastante res-
ponsabilidade.” 

 
A pesquisa 

Para chegar aos premia-
dos desta 9º edição, foram 
ouvidas aproximadamente 5 
mil pessoas, entre os meses 
de novembro e dezembro de 
2013 e janeiro deste ano. 

A pesquisa foi dividida 
em duas partes: nas edições 
do Jornal Mais Expressão o 
leitor respondia a um ques-
tionário com 80 segmentos de 
atuação. Já nas ruas, o formu-
lário possuía 20 segmentos de 
mercado.   

Após a apuração do resul-
tado da pesquisa e a definição 
das marcas eleitas, foi ofereci-
da uma campanha publicitária 
que dá direito a publicação da 
marca em edições do Jornal 
Mais Expressão e em três 
exemplares da Revista Mais 

Expressão, sendo duas antes 
e uma após o evento. Desde 
9 de maio, as empresas parti-
cipantes vêm tendo o logotipo 
de suas empresas divulgadas 
no jornal. "As empresas e 
profissionais que participam 
da campanha publicitária e 
recebem o Troféu Frutos de 
Indaiá, têm um grande senti-
mento de orgulho, pois foram 
escolhidas por seus clientes 
e pela população, como as 
melhores em seu segmento”, 
ressalta o presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa.

Frutos
A empresa que contrata a 

campanha de mídia vinculada 
ao prêmio, adquire o direito de 
participar da festa de premia-
ção do Frutos de Indaiá, que 
acontece no dia 25 de outubro. 

Durante o evento, será 
oferecido um jantar de gala 
para os empresários e con-
vidados, com serviço à fran-
cesa. Completa a noite a 
apresentação da banda Os 
Paralamas do Sucesso. De 
acordo com o presidente 
do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa, a es-
colha da banda foi resultado 
de uma seleção feita com 
os clientes. “Eles (empre-
sários) puderam votar entre 
várias opções, levamos em 
conta suas preferências e 
claro, as exigências de cada 
produção”, explica. “Opta-
mos por fechar com eles por 
conseguirmos executar um 
show animado e com exce-
lente padrão de qualidade."

Daniela Zóia Borges Rodrigues - SamiaEdiléia Fernandes

Marcos Vinicius e Antonio Carlos Ferracini - Microcamp

Dr. Ben Hur dos Santos Obregon



05AMais Expressão



06A Mais Expressão

CIDADE Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 
COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA, IPVA.
NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR.

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

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707 - 250m² C/ CASA NOS FUNDOS 
(02 DOR, SALA, COZ, WC). RUA DOMACIR STOCCO, 869

TERRENO JD DO IMPERIO-TR 00711 - 150M², QUADRA 13, LOTE 54 
COND. ACEITA CARRO NO NEGÓCIO. R$  115.000,00

TERRENO PARQUE RESIDENCIAL INDAIA- TR00716 - TERRENO 
150M² EM COND FECHADO. R$ 160.00,00

TERRENO JD VALENÇA – TR00719 - TERRENO 135M² R$ 140.000,00

APARTAMENTO VENDA

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR, SALA, C0Z, WC, A.S 01 VAGA.
ÁREA DE LAZER PORT 24 h. R$150.000,00

JD. POMPEIA – AP00616 - 03 DOR (01 SUITE),SALA 02 AMB, TERRA-
ÇO GOURMET, COZ, A.S, KIT COZ, 02 VAGAS E AREA DE LAZER. 
R$ 450.000,00 

PASSO O PONTO BAZAR E PAPELARIA – CENTRO - Bazar e Pape-
laria no centro, vendo e passo o ponto com tudo dentro. R$50.000,00  
aluguel R$1.650,00

VILA MARIA HELENA- CA02566 - 01 DOR, SALA, COZ, A.S, QUIN-
TAL E VAGA P/ MOTO. RUA BORORÓ Nº50, CASA DE FUNDO. 
R$850,00 +  IPTU

CASAS
 

JD  CALIFORNIA CA02570 - 01 DOR, SALA, COZ, WC, 1VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871 - R$ 850,00 + IPTU

JD CALIFORNIA CA02596 - 02 DOR, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871. R$ 850,00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA 
DESCOBERTA. RUA DOMACIR STOCCO JR. 871. R$950,00+ IPTU 

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA – CA02616 - 01 DOR, 
SALA, COZ, 01 WC, A.S, QUINTAL SEPARADO. R$880,00 (IPTU 
INCLUSO)

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 - CASA DE FUNDO (SOBRADO) 
01 DOR, COZ, WC, LAVAN E VAGA P/ MOTO. R$ 700,00 (IPTU E 
ÁGUA INCLUSOS)

VILA VITORIA CA02602 - 01 DOR, SALA, COZ, A.S E QUINTAL. 
R$850,00+ IPTU 

JD SANTA CRUZ – CA02607 - 02 DOR, SALA, COZ, A.S E 01 VAGA.
R$ 800,00+ IPTU

ITAICI – 
CA0920 - 
SOBRADO: 
02 DOR, 
SALA, COZ, 
01 WC, 
LAVAN E 01 
VAGA.
RUA 
FRANCISCO 
ARAUJO, 09
R $ 7 5 0 , 0 0 + 
IPTU

JD ALICE- CA02560 - 03 DOR(SUÍTE),SALA,COZ,LAVAN E 02 
VAGAS. R$ 1.150,00 + IPTU 

VILA BRIZOLA –CA0224 - 01 DOR, SALA, COZ, WC E GARAGEM.
RUA BRASIL P/ CRISTO, 186 FUNDOS. R$800,00 + IPTU

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, 
WC, LAVAN, QUINTAL E  02 VAGAS. RUA LUIZ CUPINI, 615.

VILA SUIÇA – CA02567 - 03 DOR (01SUÍTE C HIDRO), AMPLA 
SALA, COPA, COZ, A.S, FUNDOS (02 DOR, WC) C/ CHUR, QUIN-
TAL E 02 VAGAS. RUA JOARACY MARIANO DE BARROS, 92. R$ 
2.000,00 + IPTU 

CENTRO – CA02583 - CASA COMERCIAL: 06 SALAS, 03 
WC, COZ, LAVA E 03 VAGAS.  RUA 7 SETEMBRO, 578 - R$ 
2.000,00 + IPTU

SALAS

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

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

SALÃO V. FURLAN – SL00235 - SALÃO COMERCIAL DE 80m² 
C/ 02 WC. R$ 1.000 + IPTU

CENTRO- SL00273 - SALÃO COMERCIAL DE 26M², WC E 02 
COMODOS. R$1.500,00+IPTU

APARTAMENTO ALUGA

VILA AURORA – AP00611 - 01DOR C/ ARM, SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND+ IPTU

JD. POMPEIA – AP00618 - 02 DOR(01 SUITE), COZ PLANE , 01 
WC, SALA E 01 VAGA DESCOBERTA. R$ 1.750,00+ COND+IPTU 

CIDADE NOVA – AP00620 - 02 DOR, SALA, COZ E WC. 
R$1.000,00+COND+IPTU

CENTRO-AP0297 - KITNET SEM GARAGEM. R$500,00+CON-
D+IPTU

CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, WC, COZ, 
LAVAN E 01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND

CASAS VENDA

MORADA DO 
SOL - CA02481 
- TERRENO 
250M² C/ 2 
IMÓVEIS
CASA 1: 02 
DOR, SALA, 
2WC, COZ,LAVA 
E AMPLO QUIN-
TAL C/ JARDIM
CASA 2: 01 
DOR,WC, COZ E 
LAVAN E
ENTRADA P/
MOTO.
R$ 280.000,00

JD ESPLANADA I – CA1695 - 04 DOR (01 SUITE), SALA 02 
AMB, LAVA, ESCRITORIO, WC, COZ, A.S, CHUR, DEPEN EM-
PREGADA C/ WC E 04 VAGAS. RUA PREF. LUIZ TEIXEIRA DE 
CAMARGO, 61. R$500.000,00

JD VALENÇA – CA02610 -  03 DOR (01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 02 VAGAS. AT:135M²/ AC:118M² R$ 380.000,00

JD. NOVA EUROPA – CA02608 - 02 DOR, SALA, WC, COZ, 
QUINTAL,A.S E GARAGEM. R$360.000,00

V. PIRES DA CUNHA  - CA02609 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, 
COZ, WC, LAVAN E 03 VAGAS. AT:140M²/ AC:70M² R$300.000,00 
( ACEITA PERMUTA)

V. MERCEDES – CA02539 - 02 DOR,SALA, COPA, COZ PLAN, 
QUINTAL, FUNDOS C/ ÁREA GOURMET, EDÍCULA C/ SUÍTE E 
GARAGEM. R$ 425.000,00

CHÁCARA ITUPEVA – CH00314 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ,WC 
E GARAGEM. AT: 1.228M² AC: 120 M² R$ 360.000,00

J D  S E V I L H A  C A 0 2 4 5 3  -  S A L A  0 3  A M B , 0 3  D O R  ( 0 1 
SUÍTE),LAVAN,COZ,WC E GARAGEM .   AT 260 /  AC 280 
R$640.000,00

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DOR, SALA, COZ, 02 
WC, LAVAN, 02 VAGAS E AT: 135m² / AC: 137m² R$ 350.000,00

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

TERRENO QUINTAS DE TERRACOTA- TR00704 - 1.200 M²  EM 
CONDOMÍNIO FECHADO. R$250.000,00

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² - R$ 140.000,00

TERRENO ALUGA

TERRENO – TR00718 - TERRENO PLANO EM RUA MOVIMENTADA 
PROXIMO DA RUA DOS INDAIA. R$550,00

LAMENTÁVEL 
Mais uma edição da Faici termi-

nou e, ao que tudo indica, a edição 
deste ano foi bem mais organizada. 
O som dos shows, que incomoda-
vam os vizinhos, estava mais baixo 
e parece não ter acabado com o sono 
alheio. Mas não podemos deixar de 
registrar aqui toda indignação por 
conta de um sequestro de um casal, 
em pleno estacionamento particular 
da festa. Independente de quem seja 
a responsabilidade da segurança no 
estacionamento, é inadmissível que 
duas pessoas saiam de suas casas 
para se divertirem, pagam pelo local 
privado para deixarem seus carros 
e são abordados por criminosos 
armados. 

 
CIRCO 
Na última terça-feira, dia 19, foi 

dado o pontapé inicial para as cam-
panhas políticas no rádio e televisão. 
É mais uma oportunidade dos elei-
tores conhecerem as propostas dos 
candidatos e definir os “escolhidos” 
nas Eleições 2014. Mas a maioria 
das pessoas assiste aos programas 
para dar risada. É cada figura, com 
propostas medonhas. 

 
PADRÃO
Durante a 21ª Sessão Ordinária 

da Câmara, na segunda-feira, dia 
18, o vereador Antonio Sposito 
Junior (PTB) pede para que toda 
as lombadas do Município sejam 
padronizadas de acordo com a Re-
solução do Contran nº 39/98. Acho 
difícil ocorrer a mudança, mas que 
cada lombada da cidade tem uma 
medida isso é fato. 

 TRÂNSITO 
Já o presidente da Casa, o 

vereador Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB), pede para 
que seja lançada em Indaiatuba a 
campanha educação no trânsito, 
intitulada “Faixa Viva”. A iniciativa 
teria início apenas como medida 
educativa e sem aplicação de multa. 
Para solicitar a travessia em faixa 
sem semáforo, o pedestre deve, 
ainda na calçada, estender o braço 
com a palma da mão virada para 
os veículos. A travessia só deve 
ser feita quando os carros pararem. 

AMADOR 
Na coluna passada, ao analisar 

uma indicação para que houvesse 
uma ajuda aos clubes que disputam 
os campeonatos locais, indaguei o 
porquê dos times não abrirem mão 
dos “salários” dos jogadores, uma 
vez que a finalidade dos campeona-
tos era reunir os amigos no final de 
semana em busca de diversão.

DITO E FEITO... 
Pois bem! Na semana passada, 

fazendo uma matéria sobre a partici-
pação de Indaiatuba no Campeonato 
de Seleção de Ligas, sou surpreendido 
com a declaração de um membro do 
time local, de que muitos jogadores 
optaram por não fazer parte da equipe, 
pois a mesma não pagava, com isso 
eles preferiam ficar em seus times nos 
finais de semana, os quais pagam uma 
certa quantia. Daí eu pergunto: será 
que o futebol amador precisa dessa 
ajuda financeira. Para mim é nítido 
que há uma inversão de valores sobre 
o futebol profissional e o amador. 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Fundo Municipal Cul-
tural, vinculado a Se-
cretaria Municipal de 

Cultura, foi aprovado na noite 
de segunda-feira, dia 18, du-
rante a 21ª Sessão Ordinária da 
Câmara. Em segunda votação, o 
PL foi aceito por unanimidade. 
Outros 11 projetos estavam na 
Ordem do Dia e também foram 
votados e aprovados.

O Fundo foi criado com a 
finalidade de prover recursos 
à implantação de programas e 
projetos culturais desenvolvidos 
em Indaiatuba. O valor inicial 
do programa será de R$ 10 mil. 

Entre as finalidades, a verba 
do Fundo pode ser utilizada 
para incentivar e contribuir 
para as atividades artísticas e 
culturais; selecionar valores 
humanos que pratique ativida-
des culturais; custear despesas 
com os trabalhos de preparação 
dos artistas; fornecer meios 
para a participação dos artistas 
em certames artísticos e cultu-
rais, comemorativos; fornecer 
meios à concessão de bolsas de 
estudo ou ajuda de custo para 
aperfeiçoamento dos artistas; 
entre outros. 

Entre os recursos financeiros 
arrecadados, o programa po-
derá utilizar da dotação na Lei 
Orçamentária do Município, de 
transferências federais e/ou esta-

duais, das receitas provenientes 
de repasse de incentivos fiscais 
para o fomento da Cultura, e 
outros.

O Fundo Municipal de Cul-
tura será composto por sete 
membros efetivos, os quais 
será nomeados pelo Executivo, 
seguindo a ordem: secretário 
municipal de cultura; mem-
bro da equipe da Secretaria da 
Cultura; representante da Se-
cretaria Municipal da Fazenda; 
representante da Ordem dos 
advogados do Brasil; e três re-
presentantes da sociedade civil 
de Indaiatuba, os quais devem 
ter atuação nas artes e/ou nas 
culturas do Município. 

Os conselheiros nomeados 
deverão exercer suas funções 
no prazo de dois anos, podendo 
ao final serem reconduzidos 
quantas vezes forem necessá-

rias. O exercício das funções de 
conselheiro será desempenhada 
gratuitamente, ficando expres-
samente vedada a concessão de 
qualquer tipo de remuneração. 

O Conselho Diretor do Fun-
do deve-se reunir uma vez por 
mês ou quantas vezes forem ne-
cessárias de forma extraordiná-
ria. Cabe ao Conselho adminis-
trar e promover o cumprimento 
da finalidade do Fundo; opinar, 
quanto ao mérito, na aceitação 
de doações, legados, subvenções 
e contribuições de qualquer na-
tureza; Administrar e fiscalizar 
a arrecadação da receita e o 
seu recolhimento à tesouraria 
da Prefeitura e encaminhar à 
Secretaria Municipal da Fazen-
da e à Câmara Municipal, nas 
épocas próprias, as prestações 
de contas.

Durante a discussão do pro-

jeto, o vereador Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho (PT), 
ressaltou a importância do pro-
jeto e a necessidade de algumas 
providências. “Esse projeto é um 
avanço que deveria ter ocorrido 
há décadas”, salienta. “Mas é ne-
cessário que se crie também um 
conselho municipal de cultura, 
para acompanhar os trabalhos 
do fundo.”

Aprovados
Outros 11 Projetos de Lei 

foram aprovados na última 
Sessão. Destaque para o pro-
jeto do Executivo que autoriza 
o remanejamento e criação de 
dotações orçamentárias.

Outro projeto votado, tam-
bém do Executivo, autoriza 
o poder executivo a celebrar 
convênio com a União, tendo 
por objeto a instalação e funcio-
namento de cartórios eleitorais 
no Município.  

O PL nº 102/2014, do vere-
ador Antonio Sposito Júnior, o 
Toco (PTB), institui a Semana 
de Educação a Exposição Solar 
Infantil Preventiva ao Câncer 
– Sol Amigo da Infância em 
Indaiatuba.  

O Projeto de Lei Comple-
mentar nº 002/2014,  que dispõe 
sobre a Reforma Administrativa 
e reorganização do Quadro do 
Serviço de Previdência e Assis-
tência Social dos Funcionários 
(Seprev), também foi aprovado.

Projeto de criação do Fundo Municipal Cultura foi votado durante Sessão
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A Associação Beneficen-
te Irmã Dulce (Abid) 
inaugurou, nesta terça-

-feira, dia 19, as novas ins-
talações do Projeto Criança 
Indaiatubana Feliz (CIF), que 
faz parte do Projeto Conviver. 
O programa está sendo realiza-
do no Espaço Léo, localizado 
dentro das instalações da Abid 
e oferece reforço para crianças 
de 6 a 8 anos, no contra turno de 
seus horários escolares. O pro-
jeto já está em atuação há uma 
semana e atende atualmente 10 
crianças. 

De acordo com a presidente 
da Abid, Alice Caretta, o ob-
jetivo do projeto é reforçar o 
aprendizado de uma forma mais 
lúdica. “As crianças vão sair da 
escola e vir para cá, onde terão 
a alimentação, o horário de brin-
car e de aprender. Porém de uma 
forma diferente, com brincadei-
ras, jogos e outras ferramentas 
que contribuam para que ela 
aprenda mais e melhor”, explica. 

O sistema de contra turno 
funciona nos dois períodos, ou 
seja, a criança que estuda no 
período da manhã almoça no 
Espaço Léo, tem aulas de refor-
ço escolar, lanche no meio da 
tarde e depois vai embora para 
casa. O mesmo processo fun-
ciona para aqueles que estudam 
no período da tarde, só que no 
horário inverso. 

Segundo a presidente, o 
projeto ainda não oferece o 
translado dos alunos, desse 
modo fica aos pais das crianças 
a responsabilidade de levar e 
buscar o aluno no Espaço Léo. 
No entanto, já existe uma verba 
destinada para a compra de um 
veículo que realize este serviço. 
“Nós temos uma verba que 
possibilitaria que comprássemos 
um modelo Kombi, no entanto 
este veículo não é fabricado 
mais, então estamos à procura de 
alguém que esteja vendendo um 
usado ou seminovo”, informa. 

Alice reforçou ainda que em 
breve o programa deve incluir 
atividades extracurriculares, 
como informática, esporte, 
artesanato, música, entre ou-
tras. Além disso, desenvolverá 
atividades que permitam o 
envolvimento das famílias no 
aprendizado das crianças.

O espaço físico que abriga 
o projeto está localizado den-
tro das dependências da Abid 
e por muitos anos foi utilizado 
para realizar o bazar da insti-
tuição. O ambiente passou por 
uma readequação, realizada 
em parceria com a Prefeitura 
e conta agora com refeitório, 
cozinha, banheiros, sala de 
aula e sala de recreação. 

Atualmente o projeto fun-
ciona de segunda a sexta-feira, 
das 7 horas às 11 horas para a 
turma da manhã e das 13 horas 
às 17 horas, para a turma da 
tarde. Por enquanto o Espa-
ço Léo tem capacidade para 
atender até 20 crianças, sendo 
10 em cada período. Ainda há 
10 vagas disponíveis para o 
projeto, os interessados podem 
procurar a assistente social na 
sede da Abid, que fará uma 
triagem e, se identificar que 
a criança tem perfil para ser 
atendida, automaticamente a 
inscreverá. A instituição tam-
bém mantém parceria com a 

Secretaria de Educação, que 
está capacitada para indicar 
crianças que poderão ser aten-
didas pelo projeto.

 
Apoio

A inauguração também foi 
prestigiada pelo prefeito Rei-
naldo Nogueira (PMDB), que 
contou detalhes do apoio da 
Prefeitura ao projeto. “O nosso 
apoio foi feito através de algu-
mas de nossas Secretarias e é um 
grande alivio contar com estes 
programas, pois colabora com o 
trabalho da prefeitura na questão 

social e educação”, disse.
O novo diretor da Faculdade 

Max Planck, Kleber Rodri-
gues, também acompanhou a 
coletiva e ressaltou o apoio da 
instituição nas doações de ma-
teriais e projetos envolvendo os 
alunos. “Alguns materiais que 
hoje compõem essa estrutura 
vieram das antigas instalações 
da Faculdade. Nós acreditamos 
que é de suma importância que 
desempenhamos esses projetos 
sociais, pois colaboram para a 
formação da consciência social 
de nossos alunos”, explicou.

Após a reforma, o Espaço Léo conta com sala de recreação, cozinha, refeitório e sala de aula

HOJE

MAX PLANCK 

Rodin e Ipec participam da noite de acantonamento

Faculdade vai oferecer 
curso a distância em 2015

Os colégios Rodin e Ipec re-
alizam na noite de hoje, dia 22, 
o primeiro acantonamento com 
alunos do Ensino Fundamen-
tal das duas escolas, que visa 
promover troca de vivência e a 
socialização entre os estudantes.

Os alunos passarão uma 
noite dentro do Colégio Rodin 
de uma maneira divertida e 
inusitada. Durante o acan-

tonamento, serão realizadas 
várias atividades recreativas 
como gincanas, jogos de qua-
dra, brincadeiras, guerra de 
travesseiros e festa à fantasia. 

De acordo com a diretora 
do Colégio Ipec, Léia Perini, 
a atividade tem como objetivo 
proporcionar aos estudantes 
uma experiência única. “Será 
um momento para a troca 

de conhecimento, além de 
oportunidade para fazer novos 
amigos”, frisa.

Para o diretor do Colégio 
Rodin, Marcelo Canela, a 
integração e as dinâmicas de 
trabalho em equipe estimulam 
o relacionamento interpessoal. 
“O espírito de união e a ami-
zade entre todos sempre será 
motivado”, pontua.

Durante todo o encontro, 
os alunos serão monitorados 
pelas equipes de ambos os 
colégios, que estarão zelando 
pelo bem-estar, integração e a 
segurança de todos.

O “Acantonamento Rodin/
Ipec” tem início às 19 horas 
de hoje, dia 22, no Colégio 
Rodin e encerra-se às 8 horas 
de sábado, dia 23.

A Faculdade Max Planck 
obteve o credenciamento 
como polo de apoio pre-
sencial para Educação a 
Distância (EaD) da Facul-
dade de Jaguariúna com 
nota máxima. Avaliadores 
do Ministério da Educação 
(MEC) esteve na instituição 
entre os dias 6 e 9 de agos-
to e avaliou Organização 
Didático-Pedagógica, Corpo 
Docente e Infraestrutura. 
Nos três quesitos apontados, 
a faculdade recebeu nota 5.

Por conta disso, a fa-
culdade está autorizada a 
abrir cursos de graduação e 
pós-graduação em EaD em 
todas as áreas de conheci-
mento.

O grupo Polis Educacio-
nal vem atuando na esfera do 
ensino a distância há mais de 
uma década. "Neste período, 
foram diversas atividades 
realizadas, estudadas e di-
fundidas em todas as áreas 
do saber, com destaque para 
itens como suporte e dúvi-
das através de ferramentas 
de chat, fóruns, aulas por 
videoconferência, avalia-
ções eletrônicas, portal de 
serviços informatizado ao 
aluno, disciplinas oferecidas 
na modalidade a distância, 
cursos de extensão, entre 
outras", reforça o diretor 
de EaD da instituição, o 
professor Thales Coelho 
Borges Lima.

Como polo, a Faculdade 
Max Planck será o local físi-
co onde os alunos realizarão 
seus estudos, participarão 
das aulas, utilizarão os la-
boratórios de informática e 
as instalações especializadas 
para cada curso, consultarão 
à biblioteca e tirarão suas 
dúvidas com os professo-
res e tutores presenciais. 
Para o diretor acadêmico, 
o professor José Carlos 
Pacheco Coimbra, este cre-
denciamento representa o 
reconhecimento da compe-
tência da Instituição para 
ministrar cursos a distância 
com a mesma qualidade dos 
cursos presenciais. "Em to-
das as dimensões avaliadas 
ficamos com a nota máxima, 
o que muito nos orgulha já 
que poucas faculdades no 
Brasil conseguiram três no-

tas 5, sobretudo no ensino a 
distância", ressalta.

O  p r o f e s s o r  K l e b e r 
Rodrigues acredita que a 
maior vantagem do ensino 
a distância é permitir a um 
grande número de pessoas 
o acesso à graduação supe-
rior, que não seria possível 
na forma presencial. "Desta 
forma o aluno estuda no 
horário que tem disponibi-
lidade, com a comodidade 
de fazer isso de onde esti-
ver, pois só precisará estar 
presencialmente no campus 
uma vez na semana. O que 
não o impede de vir no dia 
e horário que quiser, já que 
a faculdade oferecerá toda 
a infraestrutura necessária 
como biblioteca e compu-
tadores, além dos tutores”.

O primeiro curso a ser 
oferecido pela instituição 
neste formato será o de Ges-
tão de Recursos Humanos, 
já a partir de 2015. Ainda 
segundo a direção do gru-
po há um planejamento de 
crescimento contínuo até 
2017, autorizando novos 
cursos a cada ano em áreas 
como Gestão Financeira, 
Pedagogia, Agronegócios, 
entre outras.

Avaliação
No relatório os avaliado-

res destacaram a infraestru-
tura física da instituição e o 
modelo didático pedagógico 
adotado para a realização do 
ensino a distância, mencio-
nando os sistemas de infor-
mática que possibilitam ao 
aluno estudar em qualquer 
lugar que estiver. Também 
mereceram menção do MEC 
a qualidade da biblioteca, 
com um acervo de milhares 
de livros e arquivos digitais, 
e o corpo docente formado 
por professores e tutores que 
são, em sua maioria, mestres 
e doutores com experiência 
na orientação das disciplinas 
na modalidade a distância.

O campus da Faculdade 
Max Planck está localizada 
à Avenida 9 de Dezembro, 
460, Jardim Pedroso, Indaia-
tuba. Saiba mais acessando 
o site www.seufuturona-
pratica.com.br/max. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3885 9900.

Programa já está em atuação há uma semana e atende crianças de 10 anos
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Abraz de Indaiatuba 
comemora 10 anos

Parada Gay deste ano espera um público de 20 mil pessoas e acontece no dia 14 de setembro

Inserida no calendário 
oficial de eventos de 
Indaiatuba, a 5ª Semana 

da Diversidade será reali-
zada entre os dias 10 a 14 
de setembro e abordará o 
tema Homofobia e Doenças 
Sexualmente Transmissí-
veis (DSTs): O vírus do 
preconceito mata mais que 
a doença! O ponto máximo 
da semana será a realização 
da 5ª Parada LGBT.   

Antes  da  Semana da 
Diversidade, no dia 6 de 
setembro, no antigo Fire 
Clube, a partir das 23 ho-
ras, acontece a Pré-Parada 
Oficial que será realizada 
pela comissão organizadora 
junto com o Bar LGBT Ma-
dame Lu com apresentações 
de shows de Drag´s  e DJ´s. 

O valor da entrada é R$ 10 
comprando antecipado e R$ 
15 no dia da festa. Toda a ver-
ba arrecadada no dia do even-
to será revertida para a realiza-
ção da Parada Gay. “Estamos 
esperando um público de 450 
pessoas na pré-parada deste 
ano”, conta o representante 
da comissão organizadora do 
evento, Wellyton Ribeiro. 

Nos dias 10 e 11, serão 
realizados eventos e ativida-
des pela cidade abordando o 

tema sugerido junto à popu-
lação, como campanhas com 
material de conscientização 
contra o preconceito, homo-
fobia e DSTs, além de um 
texto explicativo sobre a im-
portância do preservativo na 
relação sexual. “Estaremos 
percorrendo toda a cidade 
com o nosso material. Ire-
mos a fábricas, locais de tra-
balho, bairros, assembleias, 
porta de empresas e praças”, 
disse Ribeiro.

Outra atividade agen-
dada para acontecer no dia 
12 de setembro será reali-

zada no Bar Gay Madame 
Lu, onde haverá shows e 
apresentações de artistas 
do movimento Lésbicas, 
Gays, Bissexuais e Transe-
xuais (LGBT) com entrada 
gratuita.

Principal
O ponto máximo da festa 

será no dia 14 de setembro, 
quando será realizada a 5ª 
Parada do Orgulho LGBT, 
no encerramento da Semana 
da Diversidade.

O evento  acontece  a 
partir das 14 horas, com 

concentração inicial será 
na Praça Prudente de Mo-
raes, no Centro. Logo em 
seguida, acompanhados de 
um trio elétrico, os parti-
cipantes seguem rumo ao 
estacionamento do Parque 
Ecológico. 

Segundo Ribeiro, a ex-
pectativa é que a Parada Gay 
deste ano alcance o público 
de 20 pessoas. “As pessoas 
poderão conferir apresen-
tações de vários convida-
dos do movimento LGBT, 
Drag´s, além de cantores e 
DJ´s”, revela.

A Associação Brasileira 
de Alzheimer (Abraz) com-
pleta neste ano, 10 anos de 
atuação em Indaiatuba. No 
dia 21 de setembro é co-
memorado o Dia Mundial 
da Doença de Alzheimer e 
devido a isso a Abraz realiza 
uma programação especial. 
Uma série de atividades em 
setembro.

Alguns eventos serão 
direcionados a um público 
específico como médicos 
e autoridades municipais 
e uma das atividades será 
destinada a cuidadores, onde 
haverá orientação a fami-
liares.

A Abraz sempre pro-
cura orientar e dar suporte 
aos familiares e cuidado-
res, devido a isso todas as 
primeiras segundas-feiras 
do mês, são realizadas pa-
lestras informativas com 
os mais variados assuntos, 
ministrados por profissio-
nais respeitados em suas 
especialidades, além de as-
sistência psicológica. Todos 
os encontros são realizados 
na sede da Associação Pau-

lista de Medicina (APM) de 
Indaiatuba, a partir das 19 
horas. 

Programação
19 de setembro, sexta-feira
- 8h às 12 horas, APM de 
Indaiatuba: Simpósio de 
atualização em diagnósticos 
e tratamentos para a doença 
de Alzheimr. (destinado aos 
médicos da Rede Pública 
Municipal).
- A partir das 20 horas, In-
daiatuba Clube: Jantar Co-
memorativo com presença 
de autoridades municipais 
e médicos ligados ao tema.

20 de setembro, sábado
- 8h às 13 horas, Auditório 
Fiec: Cuidados com o cui-
dador (atividades voltadas 
aos cuidadores e familiares).  
Neste dia serão realizadas 
palestras com neuropsicó-
loga, nutricionista e com 
equipe de enfermagem da 
Fiec.  Além disso,  neste 
mesmo dia serão realizadas 
sessões de alongamento, 
relaxamento, quick massage 
e dança Senior.

Mais Expressão
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Colégio Meta participa
de Feira Estudantil 

Obra na rotatória do Haoc já está pronta 
CULTURAL  TRÂNSITO 

A conta de energia elé-
trica deve vir mais 
alta para os indaiatu-

banos a partir de outubro deste 
ano. O reajuste foi confirmado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) e 
pela Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL Piratinin-
ga). Durante a semana, outras 
cidades da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) 
foram surpreendidas com o 
aumento na conta de energia.

Via assessoria de impren-
sa, a Aneel informou que 
não há previsão de quanto 
será o reajuste, mas o mesmo 
deve acontecer no dia 23 de 
outubro, data prevista em 
contrato. Porém, segundo 
ainda o órgão, o reajuste deve 
ser deliberado no dia 21 do 
mesmo mês. 

A Aneel explica ainda 
que 30 dias antes da data de 
assinatura de contrato, no 
dia 23 de setembro, a CPFL 

deve encaminhar ao órgão 
uma solicitação de reajuste. 
Quinze dias antes do pleito da 
concessionária, a Aneel deve 
informar o quanto deve ser 
reajustado. 

Em nota, a CPFL Pirati-
ninga esclareceu que a defi-
nição das tarifas das conces-
sionárias de energia elétrica 

é realizada pela Aneel. Essa 
decisão, porém, pode ocorrer 
por meio de Reajuste Tarifá-
rio Anual, Revisão Tarifária 
Periódica ou mesmo Revisão 
Tarifária Extraordinária. O 
Reajuste Tarifário Anual 
acontece na data de “aniver-
sário” do contrato de conces-
são de cada distribuidora. O 

O Colégio Meta participou da 
2ª Feira Estudantil Cultural que 
foi realizada pelo Polo Eventos. 
O evento aconteceu entre de 
sexta-feira a sábado, do dia 15 a 
17, no Polo Shopping.

De acordo com o Prof. Luiz 
Carlos, mantenedor do Colégio 
Meta, participar desse evento é 
importante para o colégio. “É 
sempre uma honra para nós e 
traz maior visibilidade à nossa 
empresa. Além disso, a Polo 
Eventos já é uma empresa par-
ceira desde o ano passado”.

Durante a feira o colégio 
recebeu vários visitantes em seu 
estande, tanto de famílias que 
já são parceiras, quanto de pais 
que queriam conhecer um pou-
co mais do trabalho educativo 
realizado pela instituição. “Não 
queríamos preparar nada espe-
cialmente para a Feira, pois a in-
tenção era demonstrarmos como 
somos em nosso dia a dia. Então, 
convidamos alguns alunos e pro-
fissionais para participarem. Eles 
aceitaram e foram brilhantes em 

O sistema semafórico im-
plantado na antiga rotatória 
do Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc) estava 
programado para entrar em 
vigor na tarde de ontem. A 
Secretaria de Obras e Vias Pú-
blicas trabalhava para acertar 
os últimos detalhes, como na 
parte de reestruturação e na 
nova sinalização de trânsito 
no entorno do semáforo.

A reestruturação do trân-
sito na Avenida Francisco de 
Paula Leite, na altura do Haoc, 
exigiu modificações de todo 
o viário nas proximidades da 
confluência, com o objetivo 
de propiciar maior fluidez ao 
trânsito e oferecer mais segu-
rança para quem utiliza a via.

A reformulação incluiu 
a desativação da rotatória e 
o alargamento do trecho da 
Avenida Francisco de Paula 
Leite entre o Haoc e a rota-
tória de acesso à Rua dos In-
daiás, da quadra final da Rua 
das Camélias e um trecho no 
final da rua Ademar de Barros. 

Reajuste Tarifário Anual da 
CPFL Piratininga ocorre jus-
tamente em outubro de 2014.

Reajuste 
Durante a semana, cidades 

da RMC, atendidas pela CPFL 
Paulista e Elektro foram sur-
preendidas com o aumento na 
conta de energia elétrica. Na 

suas apresentações”. 
O Colégio Meta completa 20 

anos de trabalho com a educação 
neste ano e para conhecer um 
pouco mais sobre sua história 
e as atividades que realiza, faça 
uma visita em uma de suas duas 
unidades, no Jardim Regina e no 
Jardim Itaici.

Feira
A feira trouxe a estudantes, 

pais e interessados oportunidades 
e informações sobre o universo 
estudantil e a inserção no merca-
do de trabalho. Os visitantes tive-
ram a oportunidade de conhecer 
gratuitamente, diversos cursos 
técnicos, superiores, cursos de 
idiomas, de informática entre 
outros disponíveis em Indaiatuba 
e região. Além disso, foi ofere-
cida uma intensa programação 
solidária e cultural, cujo principal 
objetivo foi entreter encantar e 
estimular a busca pela cultura e 
lazer. Houve também arrecada-
ção de livros, revistas e apostilas 
para doação a ONGs da cidade.

Nesses pontos as vias foram 
recapeadas antes de recebe-
rem a pintura das três faixas 
de rolamento. 

A direção do Hospital 
também fechou a entrada que 
ficava em frente à antiga rota-
tória, na Paula Leite. Agora o 
acesso ficou restrito à Avenida 
Nove de Dezembro.  

Para completar as melho-
rias do viário local, a Secreta-
ria de Obras também estuda a 

terça-feira, dia 8, 3,9 milhões 
de unidades consumidoras 
instaladas na área de conces-
são da CPFL Paulista tive-
ram reajuste nas tarifas, com 
aumento de 16,46% para os 
consumidores residenciais de 
baixa tensão (B1). 

Para os consumidores cati-
vos de baixa tensão em média 

(abaixo de 2,3 kV), a alta foi 
de 17,97%. Os consumidores 
de alta tensão (de 2,3 kV a 
230 kV), como as indústrias, 
tiveram elevação na conta de 
16,10%. 

Já as cidades atendidas 
pela Elektro tiveram o maior 
reajuste de energia aprovado 
neste ano. A Aneel decidiu 
subir as tarifas a partir de 27 
de agosto para 35,97% para os 
consumidores de baixa tensão 
(residências) e 41,79% para os 
consumidores de alta tensão 
(comércio e indústria).

A Elektro atende cerca de 
2,4 milhões de clientes em sua 
área de abrangência, sendo 
228 cidades no interior de São 
Paulo e cinco no interior do 
Mato Grosso do Sul.

Uma das justificativas para 
o aumento d’água é a seca 
na região Sudeste. Por causa 
da falta de água para gerar 
energia nas hidrelétricas está 
sendo necessário comprar 
energia de termelétricas, mais 
cara, e por isso o custo está 
mais elevado.

Reajuste na conta de energia em Indaiatuba deve ser anunciado no mês de outubro, segundo a Aneel e CPFL Piratininga

possibilidade de mudanças na 
rotatória localizada na conflu-
ência com a Rua dos Indaiás.

O sistema semafórico de 
três fases que funcionará no 
local ainda permitirá a criação 
de três pontos de passagem 
livre na confluência. Um deles 
é para os condutores de veícu-
los que transitam pela avenida 
Francisco de Paula Leite e 
seguem pela Tuiuti, sentido 
avenida Presidente Vargas. A 

outra passagem livre será para 
quem vem da Rua das Camé-
lias e pretende acessar a Paula 
Leite. A terceira passagem 
livre será para os condutores 
de veículos que seguem pela 
Ademar de Barros no sentido 
da rua Augusto de Oliveira 
Camargo.    

Os trabalhos de reformu-
lação do trânsito nesse ponto 
da cidade foram iniciados há 
cinco semanas.

Na tarde de ontem, dia 27, funcionários acertavam alguns detalhes para finalizar a obra
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John Deere é eleita uma das
melhores empresas para trabalhar 
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Pelo quarto ano consecuti-
vo, a John Deere foi eleita 
como uma das Melhores 

Empresas para Trabalhar no 
Brasil. Esta é a sétima vez que 
a companhia vence um dos 
principais prêmios do mundo 
em melhores práticas corpora-
tivas. A conquista teve como 
referência todas as unidades da 
John Deere. Em Indaiatuba, a 
fábrica local foi inaugurada em 
fevereiro deste ano. 

Para figurar entre as melho-
res, no ranking de 2014 a empre-
sa está listada na 17ª posição na 
categoria grande porte, com sal-
to de 11 colocações em relação 
a 2013. Mil duzentos e setenta e 
seis empresas concorreram para 
serem eleitas as melhores orga-
nizações corporativas do Brasil. 

O diretor de recursos hu-
manos da empresa, Thomas 
Peuntner, ressalta a importân-
cia da empresa se manter bem 
colocada no ranking. “A John 
Deere tem no Brasil um foco 
estratégico de crescimento, tanto 
que já temos mais de 4 mil fun-
cionários em diversas regiões. 
Todos seguem, como filosofia 
de trabalho, os quatro princi-
pais valores incorporados pelo 
nosso fundador: integridade, 
qualidade, comprometimento e 
inovação.”

Ainda de acordo com Peun-
tner, o engajamento e a identi-
ficação dos colaboradores são 
uma das razões pela empresa 
ter recebido o prêmio. “Por isso, 
podemos dizer que os colabo-
radores com esses valores são 
algumas das razões para que 
a John Deere seja considerada 
uma das melhores empresas para 

se trabalhar”, destaca Peuntner.
A empresa tem mais de 4 mil 

funcionários em todo o Brasil. 
Somente em Indaiatuba são 
cerca de mil profissionais que 
se dividem entre as Fábricas de 
Construção, Banco John Deere 
e o Escritório Regional para a 
América Latina. 

Com um investimento de 
US$ 180 milhões, a John Deere 
inaugurou em fevereiro deste 
ano duas fábricas em Indaiatuba, 
uma delas em parceria com a Hi-
tachi Construction Machinery. 
Antes em novembro de 2012, a 
empresa anunciou seus primei-
ros distribuidores do segmento e 
inaugurou o Escritório Regional 
para a América Latina.

Prêmio
Realizada no Brasil há 18 

anos pelo Instituto Great Place 
to Work e pela Revista Época, a 
pesquisa "Melhores Empresas 

para Trabalhar – GPTW Brazil" 
faz parte de um estudo interna-
cional, divulgado em 49 países, 
sempre em parceria com grandes 
publicações nacionais. Seguindo 
metodologia da empresa Great 
Place to Work, ela se baseia em 
duas avaliações, uma feita com 
os funcionários, que respondem 
a um questionário, de forma vo-
luntária e anônima, descrevendo 
a realidade da empresa e o que 
consideram único e diferenciado 
em seu ambiente de trabalho. A 
outra é realizada com a própria 
empresa, que detalha suas me-
lhores práticas e benefícios. 

Para Peuntner é um desafio 
diário promover uma gestão 
eficiente e o constante desen-
volvimento de talentos. “Para 

a empresa, não basta oferecer 
salários competitivos, é preciso 
proporcionar um ambiente no 
qual os funcionários possam 
crescer, sentir orgulho do que 
fazem e serem valorizados por 
isso. O engajamento dos fun-
cionários é o maior benefício de 
um ótimo ambiente de trabalho”, 
ressalta.

Essa é a sétima vez que a 
John Deere vence o prêmio, 
e a quarta vez consecutiva. A 
companhia debutou no ranking 
em 2000, vencendo também em 
2001. Depois voltou a vencer em 
2008 e segue presença constante 
desde 2011.

As informações levantadas 
são submetidas às auditorias de 
consultores da Great Place to 

O Colégio Montreal realiza 
o projeto “Literatura Encenada” 
com o objetivo de despertar nos 
alunos o interesse pela leitura de 
obras importantes da literatura 
brasileira e clássica. O projeto 
que foi desenvolvido pela pro-
fessora de Literatura do Ensino 
Médio, Virgínia de Oliveira, tem 
feito sucesso entre os alunos. 

Nesse trabalho, os alunos en-
cenam os trechos dos livros tra-
balhados em aula e interpretam 
as personagens. “Desta forma, a 
aula de literatura fica mais dinâ-

Work e dos jornalistas da revista 
Época.

 
Empresa

A Deere  & Company 
(NYSE: DE) é líder mundial 
no fornecimento de serviços 
e produtos avançados e está 
comprometida com o sucesso 
dos clientes ligado à terra, que 
cultivam, colhem, transfor-
mam e enriquecem a terra para 
enfrentar a crescente demanda 
mundial por alimentos, com-
bustíveis, habitação e infraes-
trutura. Desde sua fundação, em 
1837, a John Deere tem ofereci-
do produtos inovadores de alta 
qualidade, contribuindo para a 
construção de uma tradição de 
integridade.

mica e facilita a assimilação do 
conteúdo”, explica a professora.  

De acordo com Virgínia en-
cenar os personagens faz o aluno 
imaginar a situação, e a imagina-
ção é a base para o entendimento 
da literatura. “Durante a aula 
expositiva já vão ocorrendo 
as encenações, para explicar o 
conteúdo. E depois, um trecho 
da obra pode ser encenado com 
figurino, ou um jogral a partir de 
um poema. Aprender encenando 
faz com que o aluno adquira o 
interesse por literatura e a leitu-

A empresa está listada na 17ª posição, na categoria grande porte, com salto de 11 colocações 

ra”, afirma.
A aluna Raíssa Vitória Fritz, 

do 1º ano do Ensino Médio, diz 
que gosta bastante de participar 
do projeto Literatura Encenada. 
“Eu achei bem interessante fazer 
o teatro. É uma forma de apren-
dizado diferente e que esclare-
ceu bastante as minhas dúvidas. 
Eu consegui entender melhor 
a forma que o autor escrevia e 
aprendi mais sobre obras literá-
rias de um jeito diferente. Assim, 
passei a gostar mais de literatura. 
”, conclui.
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Regras definem como campanhas 
eleitorais devem ser feitas 
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ATRAÇÃO 

Objetivo promove Festa das Nações beneficente

Desde 6 de julho os 
candidatos às elei-
ções 2014 puderam 

iniciar suas campanhas elei-
torais. No entanto, essas 
ações vêm sendo acompa-
nhadas de perto pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
através da Lei Eleitoral, que 
tem como objetivo estipular 
o que é ou não permitido nas 
campanhas. 

De acordo com o TSE, as 
propagandas podem começar 
no dia seguinte ao término 
do prazo para o registro 
das candidaturas. A data 
é definida pela legislação, 
para que todos os candidatos 
iniciem suas ações no mes-
mo período, evitando assim 
o desequilíbrio na disputa 
eleitoral.

No dia da eleição é per-
mitida a manifestação indi-
vidual e silenciosa apenas 
através do uso de bandeiras, 
broches, dísticos e adesivos. 
É crime eleitoral a divulga-
ção de qualquer espécie de 
propaganda de partidos po-
líticos ou de seus candidatos.

Já quando o assunto são 
os locais de divulgação das 
campanhas, existem alguns 
limites. Em espaços parti-
culares, como muros das 
residências, é permitida a 
fixação de faixas, placas, 

cartazes e pinturas. No en-
tanto, é preciso que haja a 
autorização do proprietário 
do imóvel e não pode ex-
ceder os 4 m². Esse tipo de 
propaganda não pode ser 
paga, ou seja, o candidato 
não pode oferecer nada em 
troca do uso do espaço.

Os candidatos também 
podem utilizar as vias pú-
blicas para campanhas elei-
torais, desde que as propa-

gandas sejam móveis, como 
cavaletes, bonecos, mesas 
de distribuição de material 
e bandeiras. No entanto, a 
ação não pode prejudicar o 
andamento de pessoas e ve-
ículos e deve ser retirada das 
ruas no máximo às 22 horas. 

Quando o assunto é o 
material gráfico, os can-
didatos podem distribuir 
“santinhos”, volantes e ou-
tros impressos gráficos até 

às 22 horas da véspera da 
eleição. Na imprensa escri-
ta, a propaganda é limitada 
por algumas regras, com o 
intuito de conter os gastos 
de campanha. No máximo 
cada candidato pode realizar 
10 anúncios de propaganda 
eleitoral por veículo e este 
impresso poderá ser repro-
duzido também na internet. 

Os candidatos também 
poderão idealizar comícios 
para a divulgação de suas 
campanhas.  Tal ação poderá 
ser realizada com aparelhos 
de sons fixos ou trios elétri-
cos, das 8 horas à meia noite. 
Os alto falantes também 
podem ser utilizados, porém 
deve se manter uma distância 
de 200 metros de hospitais, 
escolas, igrejas, bibliotecas 
públicas e teatros quando em 
funcionamento, e só poderá 
ser utilizado até às 22 horas. 
Já os showmícios, evento 
eleitoral com a apresentação 
de algum artista, são proi-
bidos pela Lei Eleitoral. As 
passeatas também podem ser 
realizadas até às 22 horas da 
véspera da eleição. 

Com o crescimento e a 
influência das redes sociais, 
muitos candidatos usam 
deste instrumento para se 
aproximar do eleitor. A ação 
não é errada e o pretendente 
pode usar o seu site, ou do 
partido e coligação, para se 
divulgar. Porém este ende-
reço eletrônico deverá ser 

comunicado à justiça Elei-
toral. O candidato também 
pode fazer propaganda em 
blogs e redes sociais, porém 
na internet é proibida a pro-
paganda eleitoral paga.

Quanto às mensagens 
eletrônicas, o candidato pode 
enviar informativos para 
endereços que tenham se ca-
dastrado de forma voluntária 
e gratuita. Porém, é necessá-
rio que exista um mecanismo 
que permita que o eleitor se 
descadastre quando desejar. 

‘Boca’ de urna e distribuição 
de brindes são proibidos

A Lei Eleitoral determina 
que alguns métodos de propa-
ganda eleitoral são proibidos, 
principalmente no dia da 
eleição. A chamada “boca” 
de urna, ou qualquer tenta-
tiva de influenciar o voto do 
eleitor no dia da eleição, são 
ações expressamente proi-
bidas e consideradas crimes 
eleitorais. 

A distribuição de brin-
des como bonés, chaveiros, 
canetas, cestas básicas ou 
qualquer outro item que pro-
porcione alguma vantagem ao 
eleitor também são proibidos 
pela Lei Eleitoral. 

O TSE também fiscaliza 
os locais de propaganda e 
determina que inscrições a 
tinta, fixação de placas, es-

tandartes, faixas e outros são 
proibidos em:

cinemas, clubes, lojas, 
centros comerciais, igrejas, 
ginásios e estádios, ainda que 
os locais sejam de proprieda-
de privada. Postes de ilumina-
ção pública e de sinalização 
de tráfego, árvores e jardins, 
muros, cercas e tapumes di-
visórios localizados em áreas 
públicas. Além de viadutos, 
passarelas, pontes, paradas de 
ônibus e outros equipamentos 
urbanos. O mesmo se aplica 
para os outdoors.

A Lei Eleitoral também se 
aplica à quem destrói as pro-
pagandas eleitorais. Alterar, 
inutilizar ou destruir os meios 
de propagandas são qualifica-
dos como crimes eleitorais.

Nas rádios e na televisão a 
propaganda eleitoral terá ini-
cio dia 19 de agosto indo até 
dia 2 de outubro. Em caso de 
segundo turno, para os cargos 
de governadores do Estado e 
presidentes da República, as 
propagandas terão início 48 
horas após a divulgação dos 
resultados do primeiro turno 
e vão até o dia 24 de outubro. 
A campanha é realizada em 
dois blocos diários de 50 mi-
nutos, além de inserções que 
totalizem 30 minutos. 

Mais informações podem ser adquiridas no site do Tribunal Superior Eleitoral

No próximo dia 30 de agosto, 
das 10h às 17 horas, o Colégio 
Objetivo irá realizar a Festa 
das Nações organizada pelos 
alunos e professor do Ensino 
Fundamental 2. Para participar 
do evento os interessados devem 
retirar o convite na recepção do 
colégio. A entrada é franca, po-
rém pede-se para que o ingresso 
seja trocado por 1 litro de leite 
(antecipado) ou 2 litros de leite 
na hora da festa.

Toda a doação arrecadada 
neste evento beneficiará a Casa 
da Mulher Anália Franco e o Ins-
tituto de Reabilitação e Preven-
ção em Saúde Indaiá (IRPSI). 

O objetivo da festa de acordo 
com a coordenadora do Ensino 
Fundamental II, Noemi Furlan, 

é levar o aluno e a comuni-
dade escolar a conhecerem a 
diversidade cultural de alguns 
países como Brasil, Japão, Itá-
lia, México, Egito, Portugal e 
Estados Unidos. Cada turma será 
responsável em levar ao público 
as informações culturais, etnias, 
tradições e costumes, além de 
arte, dança gastronomia e curio-
sidades, com apoio de seus 
professores. “Teremos a parti-
cipação de grupos folclóricos 
da cidade e também dos alunos 
com apresentações de danças e 
teatro”. 

Além disso, durante o evento 
haverá uma ação dos alunos do 
8º anos junto com os alunos do 
curso de Farmácia e Nutrição 
da Faculdade Max Planck, que 

visa conscientizar a comunidade 
escolar sobre os riscos da obesi-
dade. “Os alunos de Farmácia 
farão a aferição da pressão arte-
rial e do nível de glicemia e os 
de Nutrição farão o cálculo do 
índice de massa corporal”, conta 
a coordenadora.

Segundo Noemi, quem pres-
tigiar a Festa das Nações do 
Objetivo poderá aproveitar a 
gastronomia típica do Japão, 
Itália, Brasil, Estados Unidos e 
Portugal, os doces da barraca 
dos 9ºs anos e ainda contribuir 
com Voluntários de Apoio no 
Combate ao Câncer (Vollac) e 
a Associação Beneficente Irmã 
Dulce (Abid), parceiras na pra-
ça de alimentação. “Este será 
um dia dedicado à integração 

família-escola e proporcionará 
momentos para conhecermos e 
prestigiarmos os trabalhos dos 
alunos, as associações étnicas 
da cidade e ainda colaborarmos 
com as instituições assistenciais. 
Por isso esperamos a presença 
de pais, alunos, familiares e a 
comunidade em geral”, convida 
à coordenadora.

Os convites já estão à dis-
posição no Colégio Objetivo 
Indaiatuba para troca por um litro 
de leite (antecipado) ou dois litros 
na hora da festa.  A troca pode 
ser feita na recepção da Rua João 
Amstalden, 953, Bela Vista ou na 
recepção da Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 1.400, 
Vila Areal. O telefone para mais 
informações é o 3825-8801.Festa das Nações acontece no próximo dia 30 de agosto, das 10h às 17 horas
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Passeio Ciclístico promove integração e bem-estar 

Lógica desponta como um 
dos maiores em assessoria contábil
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O Lógica Assessoria 
Contábil vem des-
pontando como um 

dos maiores nomes do setor na 
região. Com quase 23 anos de 
existência, o escritório cuida 
da “saúde fiscal” de mais de 
800 clientes em Indaiatuba e 
toda a Região Metropolitana 
de Campinas (RMC). Além 
disso, é responsável por em-
presas de São Paulo, Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Manaus, Rio 
de Janeiro, Brasília e filiais de 
multinacionais com matrizes 
na Venezuela, Estados Unidos, 
Canadá, Espanha, Alemanha, 
Holanda, China e na Índia. 

A empresa nasceu do sonho 
de empreender, nutrido por 
Sérgio e Márcia Borsári. O ob-
jetivo era ter uma empresa que 
muito mais do que gerar lucros, 
trouxesse benefícios a todos os 
envolvidos, desde os colabora-

dores até os clientes. Para isso, 
os empresários idealizaram um 
projeto diferenciado que prio-
rizou o bom atendimento e os 
melhores serviços. “Indaiatuba 
recebeu essa moderna proposta 
de braços abertos. É claro que 
nenhum começo é fácil, apare-
ceram algumas dificuldades na 
conquista de novos clientes e 
estruturação, mas não demorou 
muito tempo para conquistar 
a  nossa clientela que é muito 
fiel, sendo que a maioria  deles 
continuam conosco ao longo 
desses 22 anos”, conta Márcia. 

Para manter esse objetivo 
sempre aceso, a Lógica conta 
com uma equipe jovem, dinâ-
mica e comprometida com a 
qualidade  nos serviços presta-
dos. Os profissionais possuem 
formação superior ou são es-
tudantes universitários na área 
contábil e de recursos humanos. 
Periodicamente o conjunto 
passa por treinamentos, es-
pecializações e atualizações, 

visando sempre estar a par das 
melhores soluções para seus 
clientes. Márcia destaca ainda 
a importância de se manter um 
relacionamento próximo, entre 
equipe e diretoria. “Estamos 
sempre estimulando um am-
biente de trabalho descontraído 
e saudável, e isso só é possível 
porque há dedicação ímpar de 
toda a equipe”, explica. “Tam-
bém buscamos sempre reco-
nhecer o trabalho e as conquis-
tas de nossos colaboradores, 
premiando-os por seus méritos 
individuais e em grupo.” 

Para Márcia, outro grande 
mérito da Lógica é instruir sua 
equipe para atender da maneira 
mais clara os clientes. “Sabemos 
que esse campo da contabilidade 
é complicado, são muitos termos 
e as empresas estão insatisfeitas 
com seus contadores por não 
terem uma explicação clara. Por 
isso buscamos sempre explicar 
esses detalhes de uma maneira 
que o cliente não tenha dúvidas, 

sabendo assim exatamente sobre 
o andamento de sua empresa”, 
explica. 

 
Estrutura

Atualmente, o Lógica conta 
com um projeto arquitetônico 
arrojado para atender da melhor 
maneira seus clientes e colabo-
radores com conforto, agilidade 
e segurança. A unidade conta 
com sala de reunião para aten-
dimento aos clientes no dia a 
dia, espaço para auditoria com 
acesso à internet, documentos 
organizados em arquivos, um 
auditório equipado com sis-
tema multimídia para receber 
clientes, promover eventos e 
treinamentos, internos e exter-
nos, tudo distribuído em cerca 
de 1,4 mil m². 

São mais de 110 colabora-
dores que se dividem entre os 
departamentos Contábil, Fiscal, 
Pessoal, Processos, Financeiro, 
Pesquisa e Desenvolvimento, 
Tecnologia da Informação, 
Distribuição, além da copa e 
cozinha.

Outro grande aliado da equi-
pe é a inovação e a tecnologia 
implantadas na empresa. São 
mais de 100 computadores de 
última geração, interligados em 
uma rede gigabytes e servidores 
ligados internamente.  E para 
um contato direto entre cliente 
e contador, a Lógica conta com 
um sistema de acesso remoto, 
que permite o auxílio ao cliente 
para emissão de notas fiscais e 
certificados digitais.

Para conhecer o Lógica As-
sessoria Contábil basta ir até a 
unidade localizada na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé (marginal do Parque 
Ecológico), 1.942, no Jardim 
Esplanada. O telefone para 
contato é o 3825-5196. O escritório é responsável pela contabilidade de grandes empresas

O evento reuniu mais de 1,5 mil pessoas que percorreram quase 2 km

Lógica Assessoria Contábil conta com estrutura de 1,4 mil m², onde abriga sala de reuniões, auditório, arquivos, tudo para o melhor atendimento a seus clientes

A 5ª edição do Passeio Ci-
clístico dos colégios Cata-Vento 
e Ipec de Indaiatuba foi nova-
mente um sucesso de público. 
O evento reuniu mais de 1,5 mil 
pessoas entre alunos, familiares, 
professores e amigos. A ativida-
de ocorreu em comemoração ao 
Dia dos Pais e aconteceu no úl-
timo sábado, dia 16, no Parque 
Ecológico.

O evento incluiu diversas 
atividades de esportes e brinca-
deiras como skate, patins, zum-
ba, brinquedões, quick massage, 
além de aferição de pressão. 

Segundo Vinícius Rangel, 
que é pai da aluna Isabella, do 
Jardim II, do Colégio Cata-
-Vento, o passeio é fundamental 
para estreitar a relação escola-
-família. “Considero essa ativi-
dade fantástica, porque temos 
a possibilidade de participar 
de algo educativo e saudável, 
além da integração de todos os 
envolvidos pela educação, que é 
o bem mais precioso que pode-
mos deixar aos nossos filhos”, 
destaca.

Para Elisabete Mationi Gon-
çalves, que é mãe dos alunos 

Arthur (5º ano) e Laura (1º ano), 
do Colégio Ipec, a atividade 
já virou tradição na família. 
“Sempre trazemos as crianças, 
pois consideramos esta ativida-
de importante para aproximar 
a família dos profissionais da 
escola, além de conhecermos 
os pais dos colegas dos nossos 
filhos”.

Para a diretora dos colégios 
Cata-Vento e Ipec, Léia Perini, 
a atividade cumpriu, com su-
cesso, seu papel pedagógico e 
social. “Ficamos muito satisfei-
tos quando os pais e familiares 

também apoiam nossos projetos 
pedagógicos e de socialização. 
Principalmente, quando busca-
mos fortalecer o vínculo afetivo 
entre os três pilares: família, 
escola e alunos”.

Os patrocinadores, apoia-
dores e parceiros do 5ª Passeio 
Ciclístico foram as empresas: 
Shopstar, Censea Ocana, Roo-
sevelt, Nature Kids, Munize 
Bigatto, Group Solutions, Ta-
mandaré Tintas, Decoratto, 
Mann Filter, Choc Lar, Tio 
Bocão, Rumograf e Faculdades 
Anhanguera.
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Homens assaltam obra no Parque Campo Bonito

Ajudante é furtado 
após dar carona a dupla 

PREJUÍZO

MÁ FÉSUSTO

Um casal foi seques-
t rado  quando  se 
preparava para sair 

do estacionamento da Feira 
Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Indaiatuba (Fai-
ci), na madrugada de segunda-
-feira, dia 18. A recepcionista 
Wanessa Roberta da Silva 
Pereira Carato, de 35 anos, 
e o aposentado Celso Pereira 
Carato, de 36 anos, foram 
rendidos por dois homens 
armados e levados de dentro 
da festa até uma área rural 
próxima à Campinas, onde 
foram abandonados. 

A reportagem do Mais 
Expressão entrou em conta-
to com a recepcionista, que 
contou detalhes da ação dos 
assaltantes. “Saímos da festa e 
fomos para o estacionamento. 
Como estava frio, entrei logo 
no carro e meu marido ficou 
do lado de fora, com a porta 
aberta, procurando nos bolsos 
o ticket do estacionamento. 
Foi nesse momento que os 
dois homens chegaram”, ex-
plica. “Um deles foi até o meu 
vidro e mandou abrir a porta, 
eu me neguei e ele insistiu, foi 

nesse momento que o outro 
assaltante abordou meu espo-
so e apontou a arma para ele.”

Segundo ainda a vítima, os 
assaltantes colocaram Celso 
no porta-malas e enquanto um 
assumiu a direção do veículo, 
o outro se sentou ao seu lado 
no banco traseiro do carro. 
Com o objetivo de abafar 
qualquer pedido de socorro 
das vítimas, um dos homens 
aumentou o volume do som 

e passou tranquilamente pela 
portaria do estacionamento. 
“Nenhum dos homens que 
deveriam cuidar da saída 
e dos carros pediu o ticket 
do estacionamento, se eles 
tivessem feito isso, que era 
o certo, provavelmente os 
homens teriam nos soltado 
por que o comprovante estava 
no bolso do meu marido, no 
porta-malas”, explica. 

Após saírem do local, os 

assaltantes seguiram em alta 
velocidade pela Rodovia San-
tos Dumont (SP-75). Ao se 
aproximarem do pedágio, os 
indivíduos optaram por entrar 
em uma rua de terra e sem 
movimento, nas proximidades 
de um hotel. 

Após andarem mais alguns 
quilômetros pela área rural, a 
dupla parou, ordenou que a 
recepcionista saísse do carro 
e tiraram a outra vítima do 

porta-malas. Enquanto um 
deles se afastou para conversar 
com o marido, a recepcionista 
contou que o segundo homem 
passou abusá-la. “Foram mo-
mentos terríveis, ele começou 
beijar-me e passar as mãos em 
mim. Quando meu esposo viu 
a cena, partiu para cima de um 
dos bandidos e acabou levando 
coronhadas na cabeça”, expli-
ca. “Os dois assaltantes tam-
bém começaram a brigar entre 
eles, por que um deles queria 
abusar de mim e o outro dizia 
para que fossem embora.”

Após algum tempo de dis-
cussão, os homens decidiram 
abandonar o casal e fugiram 
com o carro das vítimas. As 
vítimas andaram em direção 
à rodovia e conseguiram pedir 
ajuda em uma empresa nas 
proximidades, onde aciona-
ram a Polícia Militar e foram 
socorridos.

Os policiais também emiti-
ram um alerta com as informa-
ções do veículo e constaram 
que o mesmo passou pelas 
câmeras de monitoramento no 
sentido Campinas. Na manhã 
desta quarta-feira, dia 20, 
o veículo foi localizado em 
Campinas junto com os docu-
mentos pessoais das vítimas. 

Revolta
O casal se mostrou indig-

nado com a falta de seguran-
ça da festa. Em entrevista, a 
recepcionista informou que 
pagou o valor de R$ 30 para 
deixar o carro no estaciona-
mento oficial da Faici. “Nós 
entramos, pagamos esse alto 
valor para ter nosso carro 
protegido, cuidado pelos 
seguranças do local. É inad-
missível que isso aconteça 
dentro do estacionamento 
oficial da festa, sem que nin-
guém visse que estávamos 
sendo sequestrados, ou pe-
dissem o ticket na hora que 
saímos”, lamenta. Em uma 
rede social, a outra vítima 
também se manifestou con-
tra a falta de segurança da 
festa, dizendo-se indignado 
com o ocorrido. 

O Mais Expressão conta-
tou a assessoria de imprensa 
da Faici, que informou não 
ter conhecimento sobre o 
caso. Os organizadores do 
evento informaram ainda 
que o serviço de estacio-
namento foi realizado por 
uma empresa terceirizada, 
mas não soube informar o 
nome ou contato da referida 
empresa.

As vítimas foram abordadas dentro do estacionamento da Faici e abandonadas próximo à Campinas

Um loteamento localiza-
do na Estrada do Buru, no 
Parque Campo Bonito, foi 
assaltado por homens na 
noite de sábado, dia 16. De 
acordo com um represen-
tante da empresa que realiza 
as construções no local, por 

volta das 23 horas três ho-
mens armados invadiram o 
container administrativo da 
obra e renderam o segurança 
do local.

Os indivíduos roubaram 
diversos equipamentos da 
construção. Entre os itens 

levado, estão computadores, 
impressora, monitor de ví-
deo, fios flexíveis, compacta-
dores de terra, serra elétrica, 
gerador portátil, rádios e 
entre outros. A empresa 
calcula que o prejuízo foi de 
aproximadamente R$ 40 mil. 

Após roubarem os ob-
jetos, o vigilante afirma ter 
ouvido os assaltantes fu-
giram em um veículo apa-
rentemente ser uma Kombi. 
A reportagem contatou a 
vitima, a qual preferiu não se 
manifestar sobre o ocorrido. 

Um incêndio de proporções mé-
dias atingiu um terreno no Distrito 
Industrial, na tarde de quarta-feira, 
dia 20. O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e utilizou abafadores para 
combater as chamas. Devido ao 
mato seco e a velocidade do vento, 
o fogo logo se propagou e acabou 
atrapalhando quem trafegava pela 
via. Segundo os bombeiros, atrás 
do terreno mora um casal de rua e a 
suspeita é que o fogo tenha iniciado 
no casebre e se alastrou pelo terre-
no. As chamas foram controladas e 
não ofereceu maiores danos.

Um ajudante de 47 anos 
teve a carteira furtada após 
dar uma carona à dois jovens 
até oTerminal rodoviário, 
situado no Centro. O crime 
aconteceu na noite de sá-
bado, dia 16. Após a ação, 
a vítima foi liberada pelos 
indivíduos que ainda não 
foram presos. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, a vítima contou 
que trafegava com seu veículo 
pela Avenida Francisco de 
Paula Leite, quando próximo à 
empresa Fundituba avistou os 
dois jovens. “Eles fizeram sinal 
pedindo carona, como estava 
chovendo muito fiquei com dó 
e parei o carro. Eles pergunta-
ram se eu poderia levá-los até a 
rodoviária e não vi mal nenhum 
em ajudar”, contou. 

Ao chegarem à rodoviá-
ria, a dupla agradeceu à caro-

na e saíram do carro. Quando 
a vítima fazia o caminho de 
volta para casa, deu falta pela 
carteira. Segundo o ajudante, 
a carteira estava dentro de 
uma “pochete”, no suporte 
próximo ao freio de mão. 

O prejuízo financeiro não 
foi tão grande, pois na car-
teira só havia a quantia de 
R$ 20. No entanto, a vítima 
se diz chateada com o ato 
da dupla. “Sinto-me mal por 
que fui tentar ajudar e eles 
agiram de ma fé. Desviei do 
meu caminho para deixá-
-los na rodoviária, poderia 
simplesmente ter ignorado”, 
conta. “Além disso, fica o 
transtorno de ter que retirar 
todos os documentos nova-
mente. É um sentimento de 
tristeza, pois mesmo quando 
tentamos ajudar somos pre-
judicados”.
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Motociclista se envolve 
em acidente e acaba agredido 

DA REDAÇÃO
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ALEXSANDRA MANOEL GARCIABRENDA MATIQUEVIS 

JME

Caminhão carregado de tijolos cai em rio Família é feita refém por assaltante 

Jovem é detido com drogas em escola 

SEM FREIO SUSTO

ADOLESCENTE

O cruzamento das ruas 
Humaitá e 9 de Julho 
registrou um grave 

acidente no inicio da tarde de 
domingo, dia 17. Um veículo 
colidiu contra a lateral de 
uma motocicleta e acabou 
capotando. Segundo o mo-
tociclista, após o acidente, 
um dos ocupantes do veículo 
o agrediu com um soco no 
rosto, quando ainda estava no 
chão aguardando socorro. De 
acordo com informações de 
testemunhas haviam mais de 
cinco pessoas no carro, entre 
eles uma criança de um ano. 

De acordo com a versão do 
condutor da moto, o Analista 
Administrativo Fábio Scarpa-
ro, de 30 anos, o mesmo vinha 
pela Rua 9 de Julho e ao che-
gar no cruzamento não avistou 
nenhum carro vindo pela Rua 
Humaitá, então seguiu em 
frente. “Eu parei e como não 
vi nenhum carro prossegui, 
nesse momento o veículo 
surgiu em alta velocidade. Eu 
acelerei e o carro acertou a mi-
nha lateral quando já estava no 

fim da travessia da rua”, conta. 
O motociclista foi arre-

messado por alguns metros e 
caiu ao solo. Nesse momento, 
ele conta que um dos ocupan-
tes do carro saiu do veículo e 
lhe deferiu um soco no rosto. 
“Eu não me lembro de muita 
coisa, não sei se pela batida ou 
pela agressão. Só me recordo 
de alguém tentando evitar 
que ele me agredisse. Já no 

hospital, outra mulher que 
também estava no carro me 
ameaçou, dizendo que se algo 
acontecesse com o filho dela, 
iria me matar”, conta.

Para a Guarda Municipal, o 
motorista que conduzia o veí-
culo informou que o motoboy 
não respeitou o sinal de pare 
e avançou a sua preferencial. 
Além disso, o condutor negou 
que estivesse em alta veloci-

dade, informando que seguia 
em aproximadamente 50 km/h. 

No entanto, o motoboy 
discorda da velocidade infor-
mada pelo condutor do veícu-
lo. “Não tem como ele estar à 
50km/h e capotar daquele jei-
to. Além disso, não é por que 
ele estava na preferencial que 
tem que esquecer a prudência 
e achar que é o dono da rua”, 
diz Scarparo. 

As vítimas foram socorri-
das pela Unidade de Resgate 
e encaminhadas ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). O analista adminis-
trativo teve escoriações por 
todo o corpo, quebrou a mão 
esquerda e o pé direito, além 
de ter trincado a clavícula 
esquerda e fraturou o ombro 
direito. Ele recebeu atendi-
mento e foi liberado.

Já dos ocupantes do carro, 
apenas a mãe e a criança de 
um ano ficaram em observa-
ções, mas também já foram 
liberados. 

A reportagem do Mais 
Expressão entrou em conta-
to com o ocupante do carro, 
acusado pelo motoboy de 
ser o agressor, porém até o 
fechamento desta edição não 
houve retorno.

O condutor da moto alega que um dos ocupantes do veículo o agrediu Após bater na lateral da moto, o carro com quatro ocupantes capotou  na Rua Humaitá

Um acidente deixou as-
sustados os moradores do 
Jardim Paulista, na manhã de 
ontem, dia 21. Um caminhão, 
carregado de tijolos, perdeu o 
freio e atravessou a marginal 
caindo no Córrego Barnabé. 
Apesar do susto ninguém se 
feriu gravemente.  

De acordo com o moto-

rista do caminhão, Everton 
de Souza Leite, de 23 anos, 
o freio do caminhão acabou 
falhando. “Eu estava des-
carregando alguns materiais 
e ele estava estacionado, 
na descida da rua. Liguei o 
caminhão e no painel mos-
trou que o ar do freio tinha 
carregado, mas na verdade 

não tinha. Ele desceu ladeira 
abaixo, perdi o controle e cai 
no rio”, conta. 

O motorista se feriu le-
vemente e não precisou ser 
atendido. Ninguém mais se 
feriu na ocorrência, mesmo 
assim a guarda municipal 
foi acionada para preservar 
o local e conter os curiosos.

Uma família residente do 
Jardim Regina foi feita refém por 
três homens armados, durante 
um assalto na noite de domingo, 
dia 17. As vítimas acabaram 
liberadas pelos criminosos, mas 
seus pertences não foram encon-
trados. Ninguém foi preso.  

Uma das vítimas, um em-
presário de 39 anos, contou aos 
guardas municipais que foi abor-
dado por três homens armados, 
todos usando agasalhos pretos 

com capuz, quando se preparava 
para entrar na residência. O trio 
rendeu o empresário e o levou 
para dentro da casa, onde estava 
o restante da família. Todas as 
vítimas foram trancadas dentro 
de um quarto, enquanto os três 
homens roubavam diversos 
objetos como roupas, celulares, 
televisores, aparelhos de som, 
joias e muito mais. 

Em seguida, os homens co-
locaram todos os objetos no 

veículo da vítima e fugiram. 
Após algumas horas a família 
conseguiu se libertar e tomou 
conhecimento que o veículo 
roubado havia sido encontrado 
abandonado próximo ao cemité-
rio, no bairro Parque dos Indaiás. 

Após as averiguações, o 
veículo foi entregue a vítima, 
porém até o momento os outros 
objetos roubados não foram 
recuperados. Também não há 
informação sobre os assaltantes. 

A polícia militar deteve na 
noite de quinta-feira, dia 14, 
um adolescente de 15 anos que 
tentava sair da escola E.E Dom 
José de Camargo Barros com 
cinco trouxinhas de maconha. 
Apesar da prisão, o adolescente 
acabou sendo liberado.  

De acordo com os policiais, a 
ocorrência foi acionada via Cen-

tro de Operações da Polícia Mi-
litar (Copom), a qual informava 
que um jovem estaria traficando 
na referida escola. 

No local, os PMs foram 
informados que o menor estava 
coagindo e ameaçando outros 
dois estudantes a retirarem a 
droga que estava escondida em 
uma lixeira, para que assim ele 

não ficasse em evidência. 
Indagados, os dois estudantes 

de 15 e 13 anos confirmaram 
aos policiais as ameaças do 
adolescente. 

A PM o menor disse que 
traficava apenas no bairro onde 
mora e negou que estivesse coa-
gindo os estudantes ou tentando 
vender entorpecentes na escola.

O motorista do veículo feriu-se levemente, mas não precisou ser socorrido ao hospital

Mais Expressão
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Estão abertas as inscrições 
para a 12ª etapa do FA Olive 
de Tênis, competição promo-
vida pela Liga Jundiaiense. 
O evento acontece nas qua-
dras do Clube 9 de Julho. A 
competição inicia no próximo 
dia 30 e termina no dia 14 de 
setembro. 

As primeiras categorias 
a entrarem em quadra são 
35MA, ME, MB, PM e 10 
Anos Misto. Os jogadores in-
teressados devem se inscrever 
até quarta-feira, dia 27, já que 
os jogos acontecem nos dias 
30 e 31. 

As inscrições para a 12ª 
etapa podem ser realizadas 
na secretaria de esportes do 
Clube 9 ou no site da Liga 

Jundiaiense de Tênis, no en-
dereço www.ljtenis.com.br.

O valor da taxa de inscri-
ção para a categoria Especial 
é de R$ 80 e para as demais 
R$ 65. A taxa de cadastro na 
Liga Jundiaiense é de R$ 20, 
porém os associados do Clube 
9 pagam somente a taxa de 
inscrição, no valor de R$ 20. 

Na categoria Especial ha-
verá uma premiação de R$ 
200 para o campeão e R$100 
para o vice, com chave de até 
oito inscritos.

O estacionamento do Clu-
be 9 será liberado para visitan-
tes somente nas partidas que 
ocorrerem aos sábados, já que 
aos domingos há uma deman-
da de veículos muito grande 
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Fantasma faz
'o jogo do ano' no domingo 

DIVULGAÇÃO 

O Esporte Clube Pri-
mavera disputa no 
domingo, dia 24, o 

seu principal jogo neste ano de 
2014. Uma vitória no confron-
to diante do Vocem, de Assis, 
em casa, garante o Fantasma 
da Ituana na próxima fase (ter-
ceira) na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista. O con-
fronto está marcado para às 
10 horas, no Gigante da Vila. 

Em busca no acesso a fase 
seguinte, o Tricolor aguarda 
a presença em massa de seu 
torcedor. O ingresso para o 
confronto entre Primavera x 
Vocem será de R$ 10, sendo 
meia-entrada para aposenta-
dos e estudantes.

O confronto de domingo é 
decisivo e apenas a vitória in-
teressa ao time do Fantasma. 
Na última rodada, o Tricolor 
de Indaiatuba foi a Santos e, 
no estádio Ulrico Mursa e 
ficou no empate de 0 a 0 com 
a Portuguesa Santista. 

Com o resultado, o Prima-
vera se manteve na terceira 
colocação do Grupo 11, com 
7 pontos. Nas duas primeiras 
colações, estão Pirassunun-
guense e Portuguesa Santista, 
com oito pontos cada. Os 
times se enfrentam também 
no domingo, às 10 horas, em 
Pirassununga. 

Fantasma enfrenta o Vocem em casa de "olho" na próxima fase

Segundo regulamento da 
competição, classificam-se 
para a próxima fase os dois 
melhores colocados nos seis 
grupos, além dos quatros 
melhores colocados. Nesse 
caso, se o Primavera perder ou 
empatar, o time tem grandes 
chances de figurar entre os 
terceiros melhores colocados. 

No Grupo 12, por exem-
plo, o União Futebol Clube 
é o terceiro colocado e, caso 
vença no final de semana, 
chega aos mesmos oito pon-
tos do time local, porém o 
Fantasma tem um gol a mais 
na campanha.

Situação semelhante acon-
tece na Chave 9. Terceiro e 
quarto colocado no grupo, 
Bandeirante e Diadema estão 
com quatros pontos e, mesmo 
vencendo suas partidas, che-
gam no máximo a sete pontos, 
um a menos que o Fantasma 
da Ituana. 

Para o presidente do Fan-
tasma, Sérgio Trinca, o cami-
nho rumo a próxima fase está 
bem traçado, porém matema-
ticamente o time ainda não 
está garantido. “

Sub-20
Pela Segunda Divisão do 

Campeonato Paulista Sub-20, 
a equipe do Primavera joga 
amanhã, dia 23. O jogo acon-
tece às 10 horas, em Diadema, 
contra os donos da casa. 

O time de Indaiatuba vem 
de bons resultados nesse iní-
cio de campeonato. Na estreia, 
fora de casa, o time empatou 
em 1 a 1 com o Osasco. Diante 
de sua torcida, no último sába-
do, dia 16, o Fantasma venceu 
o Taboão da Serra por 1 a 0. 

Mesmo invicto na compe-
tição, o Primavera é o terceiro 
colocado do Grupo 3, com 
quatro pontos. O líder é o 
Osasco, com cinco pontos, 
mas com três partidas reali-
zadas. Na segunda colocação, 
com dois jogos, está o Dia-

EM AGOSTO 

Clube 9 recebe nova etapa do FA Oliva de Tênis 

Categorias
35MA/ME/MB/PM/10 anos misto
Inscrição até 27/08
Início dos jogos 30/08

35MB, 45MA, MC, Feminino Livre, Feminino Iniciante até 13 
anos e Principiante Feminino
Inscrição até 03/09
Início dos Jogos 06/09

Categorias: 45MB/35MC/MA/12M e 14M 
Inscrição até 10/09
Início dos jogos 13/09

Clube 9

TABELÃO 
Campeonato Amador – Lidi

2ª Rodada domingo, dia 24
Horário Partida Campo
11h U.A. Cardeal x Elias Fausto Elias Fausto
11h Ponte Preta x Jardim Brasil Ponte Preta
13h30 Atlético x Santa Cruz Cardeal 
13h30 Estrela do Norte x Unidos Bahia Ponte Preta
15h30 União Paraná x LBC Ponte Preta
15h30 Bandeirantes x Operário Cardeal 

Resultados da última rodada
Santa Cruz 1 x 2 União Paraná
Unidos Bahia 0 x 0 Operário
Elias Fausto 3 x 1 Atlético
LBC 3 x 4 Estrela do Norte
Jardim Brasil 0 x 1 U.A. Cardeal
Bandeirantes x Ponte Preta (partida cancelada) 
Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi) 

Campeonato de Futebol de Minicampo- Clube 9 de Julho
Rodada domingo, dia 24
Horário Partida Campo  Categoria 
8h Pai & Filhos x 2G Bebidas  1  Super Máster
9h15  PCB x Tecnosemillas  1  Máster
10h30  Nova Opção x Pantheon  1  Veterano
8h De Cor Flex x Marmoraria Uchôa  2  Super Máster
9h15  Escritório Indaiá x Rodocar 2  Veterano
10h30  Balilla x Jornal Exemplo  2  Máster
9h15  Atlântico x Madeireira Madelasca  3  Adulto
10h30  Max Planck x Nova Opção  3  Adulto

Resultados da última rodada
Hidráulica Diclace 2 x 3 Cato Supermercados 
Madereira Madelasca 5 x 1 Nova Opção Turismo 
Vizzent Calçados 0 x 4 Pantheon Incorporadora 
Embalimp Descartável e Limpeza 6x2 Nova Opção Turismo 
PCB Informática 1 x 3 D. D. Max 
Pai & Filhos Materiais para Construções 2 x 0 Panificadora Nova Geração 
Fisioterapia Esportiva Calonga 1 x 2 De Cor Flex 
Colégio Meta 2 x 4 Ice Bears Engenharia 
Fonte: Clube 9 de Julho  

11º Copa Congesa – Indaiatuba Clube
Terceira rodada domingo, dia 24
Horário  Partida
8h15  Colégio Renovação x Casagrande 
9h30  Congesa x Ovos Massanari 
10h45  Indaiart x Atlanta

Resultados da última rodada
J Ferres 4 x 1 All Rental
Sorrento 3 x 0 Limpa Mais
Restaurante Verona 0 x 1 Fevale 

Copa Codarin – Indaiatuba Clube
Quarta rodada hoje, dia 22
Horário  Partida
19h15  Mundo Verde x ENZ Hubert
20h30  Max Lan x Corarin 

Resultados da última rodada
ENZ Hubert 6 x 0 Max Lan
Chut 2 x 1 Cláudio Diogo 
Fonte: Indaiatuba Clube

dema, também com quatro 
pontos.    

Eleições
Fora de campo, o Primave-

ra escolhe na próxima quinta-
-feira, dia 28, quem serão os 
seus 15 conselheiros até 2016. 
As Eleições ocorrem na sede 
do clube, a partir das 19 horas.

Desde a morte do ex-pre-
sidente do Clube, Francisco 
Tadeu Leite, em abril do ano 
passado, o clube não contava 
com seu Conselho Deliberati-
voo formado.

Rafael Argarte conquistou o vice-campeonato pela categoria 10 anos

de associados, em virtude de 
outros eventos. 

O Clube 9 de Julho está 
localizado na Avenida Presi-

dente Vargas, 2000, Indaia-
tuba. Mais informações pelo 
telefone (19) 3875 9833 ou 
no site www.clube9.com.br.

ASSESSORIA PRIMAVERA

Mais Expressão
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APRESENTAÇÃO 

DESAFIO 

Encontro de capoeira acontece no Indaiá

ADI tem mais 2 jogos em casa 
para definir classificação 

Aifa tem decisões no futsal 
masculino e feminino
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

AIFA 

IMPRENSA/IC

Duas competições de 
futsal, ambas reali-
zadas pela Associa-

ção Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa), chegam a 
grande final. Amanhã, dia 
23, no ginásio da Sol-Sol, 
acontece a decisão da 1ª Copa 
Regional Aifa ARC e Ferro 
e Aço de Futsal Feminino e 
da 7ª Copa ARC Ferro e Aço 
Sub-20. 

No primeiro confronto tar-
de, EC Paulistano/CV Sindi-
cato Bancários encara o time 
da DME Iperó, às 14 horas. 
A partida, válida pela com-
petição feminina, decidirá o 
terceiro e o quarto colocado. 

Logo em seguida,  às 
14h50, também para decidir 
o terceiro e o quarto colocado, 
no masculino, o R5/Colégio 
Meta/GA Marcenaria faz 
o embate contra o Projeto 
Restitui. 

A partir das 15h50 ocor-
rem as grandes decisões. A 
primeira final será no femi-
nino. O EC Elite/FC Amaral 
busca o título do campeonato 
contra a Seme Ituano. 

O time de Indaiatuba pode 
conquistar o campeonato de 
forma invicta. Foram seis 
jogos, sendo quatro vitórias 
e dois empates. Ao lado do 
Paulistano, com 23 gols, a 
equipe tem o ataque mais 
positivo, e a segunda defesa 
menos vazada, com oito gols 
sofridos. 

Por outro lado, a equipe 
de Itu tem quatro vitórias e 
duas derrotas. O time marcou 

O Indaiatuba Clube realiza 
sábado, dia 23, a partir das 
13h30, a quinta edição do 
Encontro Infantil de Capo-
eira. O evento acontece no 
Espaço Órion do clube e será 
organizado pela secretaria 
do Indaiá e pelo mestre de 
capoeira, Claudinei Capoeira 
Maya, o qual ministra aulas da 
modalidade no clube. 

O evento, que já é tradicio-
nal no Indaiá, é considerado 
uma festa do esporte e contará 
com capoeiristas de vários 
grupos da cidade e de outros 
municípios. 

Para ingressar no even-
to, os capoeiristas mirins 

A equipe principal da 
Associação Desportiva de 
Indaiatuba (ADI)/Clube 9 
de Julho tem mais dois jogos 
em casa para conseguir a tão 
sonhada classificação rumo 
a segunda fase da Liga Pau-
lista de Futsal. O primeiro 
confronto acontece hoje, dia 
22, às 20h30, no ginásio do 
Clube 9 de Julho. O adver-
sário será o CSS II Exército. 

No mesmo ginásio, o 
time indaiatubano faz sua 
última partida pela primei-
ra fase. O confronto está 
marcado para o dia 4 de 
setembro, também às 20h30 
e o adversário será o ADC 
Ford/Taubaté. 

No último jogo da equi-
pe, realizado sexta-feira, dia 
15, também em Indaiatuba, 
a ADI ficou no empate em 5 
a 5. Os gols da equipe local 
foram marcados por Jhow, 
André e Nando Grana, uma 
vez cada, além de Cleinton 
que balançou as redes em 
outras duas oportunidades. 

O resultado foi conside-
rado ruim para o time local, 
já que antes de entrar em 
quadra a equipe estava na 

em 20 oportunidades e, com 
a melhor defesa do certame, 
tomou apenas três gols. 

Na outra final, pelo Sub-
20 masculino, o LBC/AE Pa-
chelli enfrenta o CME Elias 
Fausto, às 17 horas.  A equipe 
indaiatubana tem a melhor 
campanha, com sete vitórias 
em sete jogos. O time possui 
ainda o ataque mais positivo 
do certame, com 43 gols, e a 
defesa menos vazada, com 21 
gols tomados. 

Já o time de Elias Fausto 
possuí cinco vitórias e duas 

precisam fazer a doação de 
um brinquedo de qualquer 
valor que será repassado para 
crianças de baixa renda. Mas, 
além de se divertir e ajudar, 
os meninos e meninas ainda 
vão poder participar do sorteio 
de prêmios que será realizado 
durante o encontro.

No evento, enquanto os 
mestres ficam na percussão 
dos instrumentos, berimbaus e 
microfones, as crianças e ado-
lescentes se dividem em rodas 
para poder jogar a Capoeira.

Mais informações podem 
ser obtidas diretamente na 
Secretaria de Esportes pelo 
telefone (19) 3834-2399. 

12ª colocação, na zona de 
classificação. Com o placar 
negativo, o principal time da 
cidade no futsal está na 13ª 
colocação, fora do grupo que 
se classifica para a segunda 
fase. 

A ADI segue com 18 
pontos, dois a menos que 
o 12º colocado (Rio Preto 
Futsal/Smel), com quatro 
vitórias, seis empates e seis 
derrotas. O time é o segun-
do que mais empatou no 
certame. Mas o resultado de 
igualdade nos próximos dois 
jogos não será “bom negó-
cio” para os Indaiatubanos 
e apenas a vitória interessa. 

O adversário da ADI hoje 
está na 16ª colocação, com 
14 pontos, mas com três 
jogos ainda a serem dispu-
tados. Já o Taubaté é o nono 
colocado, com 21 pontos 
somados. 

Para as duas partidas em 
casa, o torcedor que quiser 
acompanhar a ADI deve 
retirar o ingresso (que são 
limitados) na Secretaria 
Municipal de Esportes, que 
fica no Ginásio Municipal 
de Esportes.

Final do Regional de futsal feminino acontece às 15h50, no ginásio da Sol-Sol 

Evento contará com capoeiristas de diversos grupos locais

derrotas, além de 36 gols 
marcados e 24 sofridos. 

Futebol
No futebol de campo, a enti-

dade deu o pontapé inicial a Pri-
meira Divisão do Campeonato 
Amador. Em três confrontos 
foram 13 gols marcados, média 
4,3 gols por partida.

No primeiro confronto, o 
XV de Novembro empatou 
com o Noroeste em 1 a 1. O 3 
Estrelas venceu o Ferroviário 
por 3 a 1 e o Independente 
goleou o Sabinos por 7 a 1. 

O confronto entre SPQV e 
Rêmulo Zoppi foi cancelado 
devido a chuva que caiu sobre 
a cidade. 

Outros quatro confrontos 
estão programados para o 
domingo, dia 24, todos às 
10h45. No Jardim Belo Ho-
rizonte, o embate será entre 
3 Estrelas e Independente. 
No Parque Indaiá, o Noroeste 
enfrenta o SPQV. No último 
jogo do domingo, no estádio 
do XV de Novembro, acon-
tece o clássico entre a equipe 
quinzista e o Rêmulo Zoppi.

LIGAS 

Seleção de Indaiatuba 
estreia em casa

O time de Indaiatuba vai 
jogar em casa no pontapé 
inicial do Campeonato de 
Seleção de Ligas, competi-
ção organizada pela Fede-
ração Paulista de Futebol 
(FPF). O primeiro confronto 
acontece no próximo dia 31 
(domingo), às 15 horas, pro-
vavelmente no estádio Ítalo 
Mário Limongi, a casa do 
Primavera. 

O time de Indaiatuba está 
na Chave 5 e enfrentará na 
primeira fase as seleções de 
Salto, Laranjal Paulista e Pi-
racicaba. A lista completa das 
equipes e respectivos grupos 
podem ser encontrados no 
site da Federação Paulista.

A competição contará 
com 32 equipes, distribuídas 
em oito grupos de quatro ti-
mes cada. O regulamento do 
campeonato prevê que os ti-
mes se enfrentem entre si, em 
turno e returno, classificando-
-se os dois melhores de cada 
grupo para a fase seguinte. 

A previsão é que o cam-
peonato inicie no dia 31 de 
agosto e o término para o dia 

30 de novembro. O campeão 
da edição do ano passado foi 
a Seleção de Osasco.

 
Critérios 

Para participar da sele-
ção local, o atleta deve ter 
atuado por alguma equipe 
participante das competições 
da Lidi. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o técnico Pita 
explica que a seleção local 
é formada por jogadores que 
atuaram pela equipe do EC 
Camisa 10, time comandado 
pelo próprio treinador e que 
ficou na quinta colocação. 
“Temos um grupo de 33 
atletas convocados, lem-
brando que alguns atletas 
se colocaram a disposição 
para jogarem pela seleção, 
outros foram feitos convites”, 
ressalta. “Alguns atletas da 
cidade não participam do 
time, pois a Seleção de Ligas 
não paga para ninguém jogar, 
com isso esses atletas prefe-
rem atuar apenas por suas 
equipes amadoras, nas quais 
ganham algum dinheiro.”
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JARAGUÁ  EM SETEMBRO 

“Menu Musical” recebe 
Vanessa Costa 

Fundo de Quintal se apresenta no Indaiatuba Clube 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br CULTURA & LAZER
Indaiatuba Wedding & Parties Fair 

acontece em setembro
DA REDAÇÃO

cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

O Circuito Policultural 
realizará no dia 28 
de setembro a feira 

Indaiatuba Wedding & Par-
ties Fair 2014. O evento, que 
irá reunir cerca de 30 expo-
sitores, tem como objetivo 
apresentar em um só local os 
34 segmentos para casamento. 
O encontro acontecerá na Le 
Luh Salão de Festas, das 13h 
às 19h30, com entrada franca.

“A feira é uma grande 
oportunidade para as empre-
sas apresentarem seus pro-
dutos e serviços aos clientes 
direcionados, uma vez que 
só visitarão a feira aqueles 
que tiverem interesse em se 
casar ou fazer alguma festa”, 
explica um dos organizadores 
do evento, Claudiney Bravo. 
“Será tudo concentrado em 
um só local, para facilitar a 
interminável busca por bons 
profissionais e fornecedores, 
num curto espaço de tempo”, 

explica. 
Ainda de acordo com 

Bravo, a expectativa é que 
centenas de casais visitem 
a exposição neste único dia 
de feira. “Esperamos receber 
cerca de 1,6 mil pessoas que 
estejam interessados em co-
nhecer os trabalhos de nossos 
expositores”, acredita. 

Durante a feira, os visi-
tantes poderão 
conferir o que 
há de mais mo-
derno em deco-
ração, ilumina-
ção, convite, 
l e m b r a n ç a , 
foto, filmagem, 
vestido, além de bandas, DJ´s 
e recepção musical. No dia os 
casais também poderão con-
ferir opções de bolos, doces 
e bebidas. “Estarão em nossa 
feira as melhores lojas em 
cada segmento, onde estarão 
esclarecendo dúvidas, apre-
sentando seus trabalhos e dan-
do todo o apoio e sugestões 
aos casais que comparecerem 

A cantora Vanessa Costa 
se apresenta neste domingo, 
dia 24, a partir das 12h30. 
O show faz parte do projeto 
“Menu Musical” e aconte-
ce no Shopping Jaraguá, o 
qual fica localizado na Rua 
15 de Novembro, 1.200, no 
Centro.  

Com composições pró-
prias e uma voz singular, 
Vanessa Costa imprime sua 
personalidade. Foi ao lado do 
grupo Saudosa Clotilde que 
ela se apaixonou pelo samba 
e ganhou gosto pela carreira 
musical. 

O grupo de samba Fundo 
de Quintal se apresenta no 
próximo dia 6 de setembro, 
a partir das 22 horas, no 
Salão Social do Indaiatu-
ba Clube. Os ingressos já 
podem ser adquiridos pelo 
site www.fabricadoingres-
so.com.br, ou nos pontos 
f ís icos  espalhados pela 
cidade. O valor do convite 
antecipado é de R$ 40. 

Os ingressos para a noite 
de gala do pagode podem 
ser adquiridos na secretaria 
do Indaiatuba Clube, no 
Balanco, Bar da Inês, Canto 
do Pindukas Restaurante, 
Pindukas Bar. Em Itu, estão 
disponíveis no Estaciona-
mento do Giva. 

Na mesma noite, o pú-
blico poderá conferir além 
da atração principal, a apre-
sentação dos grupos Pintou 
o Samba e Serjão e grupo 
Na Vibe.

A censura para o evento 
é de 16 anos e é obrigató-
ria a apresentação do RG 
original .  Mais informa-
ções sobre valores de in-
gressos podem ser obtidas 
no Indaiatuba Clube, pelo 
telefone (19) 3834-2399, 
ou no Pindukas, no (19) 
3885-7482.

ao evento”, conta Bravo. Os 
visitantes também poderão 
conferir o desfile de noivas, 
noivos, pajens e debutantes, 
além do sorteio de uma via-
gem de lua de mel para Natal. 

A Indaiatuba Weddings 
& Parties Fair 2014 ainda vai 
oferecer formas diferentes 
para planejar casamentos e 
festas. “Inúmeros negócios 

devem ser fe-
chados duran-
te a feira, sem 
contar as ven-
das concreti-
zadas após o 
evento. Essa é 
a melhor for-

ma de difundir uma empresa 
nesse segmento e a melhor 
forma de pesquisa para quem 
vai realizar um casamento ou 
festa’, afirma Ronei Brabo, 
um dos diretores do Circuito 
Policultural. “Sentimos a ne-
cessidade de ajudar as noivas, 
festeiros e debutantes a busca-
rem os melhores profissionais 
e vamos disponibilizar essas 

Na estrada há 12 anos, a 
artista continua carregando 
o samba em seu repertório e 
trilha seu sucesso onde passa.

Menu 
O Shopping Jaraguá In-

daiatuba apresenta aos do-
mingos os melhores músicos 
da região em shows gratuitos 
que acontecem das 12h30 às 
15h30. Além do repertório 
musical, os clientes também 
podem desfrutar da vasta 
opção de alimentação, lojas e 
entretenimento que o centro 
de compras oferece.

Grupo
Formado pelos músicos 

Bira Presidente, Sereno, Ubi-
rany, Mário Sérgio, Ronaldi-
nho e Ademar Batera, o Fundo 
de Quintal foi criado no final 
da década de 1970 e é consi-
derado um dos maiores nomes 
do samba e pagode brasileiro, 
surgindo do bloco carnava-
lesco Cacique de Ramos, da 
cidade do Rio de Janeiro.

Tendo como madrinha a 

tendências e novidades, Tudo 
num só local e ao mesmo tem-
po”, promete. 

Divulgação 
Para a feira, serão distribu-

ídos 30 mil convites em vários 
pontos da cidade. 

“Os convites estarão nas 
igrejas, cartórios e locais onde 
há formadores de opinião”, 
explica Bravo. “Também 
poderão ser encontrados nas 
lojas participantes do evento. 
Lembrando que a entrada para 
a feira será gratuita”, conta. 

Como forma de chamar 
atenção do público, modelos 
vestidas de noiva estarão per-
correndo a cidade dias antes 
do evento para apresentar a 
feira a todos os interessados 
e distribuindo os convites à 
população. “Queremos que 
os moradores de Indaiatuba 
compareçam ao nosso evento 
para que seja um sucesso as-
sim como são outras feiras que 
realizamos nas cidades de Itu 
e Salto”, conta. Feira reunirá todos os segmentos para o casamento

Vanessa Costa se apresenta no “Menu Musical” a partir das 12h30

Fundo de Quintal se apresenta no Indaiatuba Clube no próximo dia 6 de setembro

sambista Beth Carvalho, o 
Fundo de Quintal teve em sua 
primeira formação os sambis-
tas Almir Guineto, Bira Pre-
sidente, Jorge Aragão, Neoci, 
Sereno, Sombrinha e Ubirany, 
além de Arlindo Cruz e Walter 
Sete Cordas que entraram para 
o grupo depois.

Com uma discografia com-
posta por 37 álbuns, que vão 
desde o primeiro disco inti-
tulado “Samba é no Fundo 

de Quintal”, de 1980 até o 
último CD “No Compasso do 
Samba” de 2012, o grupo tem 
como alguns de seus maiores 
sucessos as músicas "A Ba-
tucada dos Nossos Tantãs", 
"E Eu Não Fui Convidado", 
"Boca Sem Dente", "Ô, Ire-
ne", "O Show Tem Que Con-
tinuar”, dentre outros. Todos 
esses trabalhos renderam ao 
Fundo de Quintal Discos de 
Ouro e Platina.

Mais Expressão
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Miss Indaiatuba 
define suas finalistas

CULTURA & LAZER
FESTA

APRESENTAÇÃO 

Faici 2015 já 
tem data definida 

Inscrições prosseguem 
para o Setembro em Dança 
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A seletiva do Miss 
Indaiatuba foi rea-
lizado na noite da 

última quarta-feira, dia 20, 
no Polo Shopping. Na oca-
sião 20 candidatas foram 
selecionadas para disputar 
a final que acontece no dia 
12 setembro, na sala Acrísio 
de Camargo, no Centro de 
Apoio à Educação de Indaia-
tuba (Ciaei).

O músico Gabriel Nader 
abriu evento e em seguida 
foram sorteados os cinco 
representantes de candidatas 
para auditar a apuração das 
notas do concurso. Os repre-
sentantes foram sugeridos 
pelas próprias candidatas 
e que permaneceram até o 
final da contagem dos votos 
na sala de apuração, dando 
assim transparência ao con-
curso.

As candidatas fizeram a 
primeira entrada no palco, 
que não valia nota, e na sequ-
ência realizaram uma entra-
da individual dizendo nome 
e idade. O corpo de jurados 
teve a missão de escolher 20 
das 38 candidatas inscritas, 
que continuariam na dispu-
ta pelo título. Os jurados 
foram Roberto Tempesta, 
Bia Paschoalini, Boanerges 
Gonçalves, Carolina Vanini, 
Adriana Panza e Eva Maria, 
que analisaram beleza, cor-
po, postura/elegância. Cada 
quesito tinha uma pontuação 
diferente. As maiores pontu-
ações conquistaram vaga na 
final do concurso. 

A candidata Bianca Cle-
menti conquistou o maior 
número de curtidas na página 

do Facebook o que garantiu 
um ponto a mais em sua nota 
final, porém a candidata não 
conseguiu alcançar pontua-
ção suficiente para continuar 
na disputa. 

As 20 finalistas que dis-
putarão o título na grande 
final são: Giovana Romero, 
Fernanda Gomes, Evelyn 
Ferreira, Larissa Soares, 
Suellen Zazulla, Cibely Ci-
buk, Maysa Galbiati, Suellen 
Luchetti, Ester Coutinho, 
Luani Holanda, Cintia Ro-
drigues, Cintia Ribeiro, Lou-
ise Bahnstedt, Tatiane Melo, 
Jaqueline Krauczuk, Polyana 
Lima, Mayara Olivatto, Ca-
rolina Cruz, Joana Darc e 
Dariely Calza. 

“Achamos que no geral 
foi muito bom, as candidatas 
são bem bonitas. É claro que 
todas precisam melhorar em 
alguns aspectos, mas isso será 
trabalhado durante os treina-
mentos e ensaios que teremos 
nos finais de semana”, conta 
um dos organizadores do con-
curso, Raphael Bathe. 

As candidatas seleciona-
das já iniciam nesta semana 
os preparativos para a final 
do concurso com ensaios 
preparatórios e uma agenda 
de compromissos organi-
zada pela agência Musique 
Models, que é a responsável 
pela organização do even-
to. “A partir desse final de 
semana as candidatas terão 
treinamentos e ensaios aos 
sábados e domingos. Nesses 
dias elas terão técnicas de 
passarela, postura e coreo-
grafia que serão direcionadas 
pela nossa equipe, Boaner-
ges Gonçalves e Valéria 
Tuon. Além disso, teremos 
gravações, provas de roupas, 
jantar e outras atividades”, 
explica Bathe.

Sobre a inclusão de uma 
21ª candidata, a organiza-
ção do concurso informou 
que houve um erro na hora 
de planilhar a numeração 
das candidatas. Porém, os 
nomes das finalistas, es-
colhidas pelo júri, cujas 
notas foram somadas pela 

equipe responsável, com 
acompanhamento dos cinco 
auditores sorteados, estavam 
corretos, por isso, o concurso 
será mantido de acordo com 
o regulamento, com as 20 
meninas disputando o título 
no dia 12 de setembro.

Desfile 
Ainda durante o evento 

aconteceu um desfile com a 
garota estudantil 2013, Maria 
Eduarda Celoni, modelo da 
Fetiche Models, e com as 
modelos da Musique Models, 
Carol Machado e Luana Sil-
va, que vestiram biquínis da 
Liquido e calçados Carmen 
Sttefens. Os penteados foram 
assinados pela equipe Gerdel 
Studio de Beleza. Ainda foi 
realizado um sorteio de brin-
des oferecidos pelos patroci-
nadores do evento.

A Miss Indaiatuba 2013, 
Yasmin Giannocaro também 
esteve presente no evento e 
desejou boa sorte a todas as 
candidatas e compartilhou sua 
experiência no Miss São Paulo.

Final acontece no dia 12 de setembro 
A escolha da Miss Indaia-

tuba acontece no dia 12 de 
setembro, a partir das 19 horas, 
na sala Acrísio de Camargo, no 
Ciaei. “A grande final estará 
cheia de novidades. Além de 
trazer o espetáculo para o palco 
do Ciaei, vamos apresentar todo 
o desfile com música ao vivo, 
nos padrões do Miss Universo, 
com a banda Incomum, o que 
vai trazer muito mais emoção 
e glamour para a final.  Temos 
certeza que as candidatas irão 
surpreender os jurados e o pú-

blico presente com a evolução 
que elas terão até lá.”, revela 
Bathe.

Os ingressos já estão à venda 
por R$ 30, na Click Dois (rua 
Humaitá, 958) Carmen Steffens 
(Polo Shopping), Magnifique 
(rua candelária, 1784) Gerdel 
(avenida Dr. Jácomo Nazário, 
668), Celebra Turismo, (ave-
nida Presidente Vargas, 839), 
Academia Taquaral (Avenida 
Antonio Estanislau do Amaral, 
211), Body'n Tech (rua 24 de 
Maio, 906), Puket The Santi's 

(rua 24 de Maio, 987) e Fran's 
Café (avenida Presidente Var-
gas, 1115).

Além do título de Miss 
Indaiatuba, a vencedora do 
concurso ainda ganhará uma 
premiação em dinheiro no valor 
de R$ 1 mil, uma viagem de 
cinco dias, com direito a acom-
panhante, para Maceió com 
hospedagem inclusa no Ritz 
Hotel Lagoa da Anta, um dia 
de Princesa no Gerdel Studio de 
Beleza, tratamento estético na 
Magnifique Spa Day, book pro-

fissional da ClickDois, um ano 
de academia na Taquaral Sport 
Center, um kit suplementação 
da Body'n Tech e um pijama 
da Puket. 

O Miss Indaiatuba con-
ta com o patrocínio de Polo 
Shopping Indaiatuba, Celebra 
Turismo, Body'n Tech, Fran's 
Café, Magnifique Spa Day, Fa-
culdade Max Planck, Academia 
Taquaral Sport Center, Gerdel 
Studio de Beleza, Puket The 
Santi's, Carmen Steffens, D'pil 
, Eva Maria e Miss Stone. 

ROBSON SENNE/CLICKDOIS

As 20 candidatas já começam esta semana a preparação para a final do Miss Indaiatuba

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de In-
daiatuba (Faici) já tem data 
definida para acontecer no 
ano que vem. A Faici 2015 
acontecerá entre os dias 7 a 
16 de agosto com shows ain-
da não definidos. De acordo 
com o presidente da Faici, 
José Marques Barbosa, em 
breve as primeiras atrações 
serão anunciadas. 

“Queremos ouvir o públi-
co e saber quem eles querem 
ver no palco da Faici no ano 
que vem”, explica Barbosa.

A edição deste ano foi 
realizada, como em todos 
os anos, em dois finais de 
semana e reuniu os melhores 
shows da atualidade. Os can-
tores que se apresentaram 
foram Gustavo Lima, Jads 
& Jadson, Edson, Ataíde & 
Alexandre, Eduardo Costa, 
Luan Santana, Fernando & 
Sorocaba, além de Hugo & 
Tiago com oferecimento do 
Cato Supermercados.

Segundo Barbosa, todos 
os shows tiveram um bom 
público, porém em dois dias 
a arena ficou cheia. “Na 
primeira semana o maior 
público foi no domingo com 
Jorge & Mateus. Já na se-
gunda semana o show mais 
prestigiado foi Fernando & 
Sorocaba, no sábado”, dis-
se. A organização da festa 
não informou o público 
total. 

Além dos shows, o públi-
co pode conferir outras atra-

ções como provas de Mar-
cha de Muares e Equinos 
e Mangalarga Marchador, 
além de provas de Montaria 
em Carneiro e o Festival 
Sertanejo & Música de Raiz, 
promovido em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura. 

Ainda durante a  Fai-
ci aconteceram provas de 
Cutiano e Team Penning. 
No primeiro o vencedor foi 
Antônio Jucelino, de Tietê, 
e no segundo a vitória ficou 
para o trio que reuniu Mar-
cos Romagnolo, Nova Odes-
sa, Ana Claudia Teixeira e 
Bruna Ferreira, ambas de 
Americana. 

Na segunda semana de 
festa foi realizada a penúl-
tima etapa do Campeonato 
Brasileiro de Montaria em 
Touros, organizado pela 
PBR, e também do Cam-
peonato Nacional de Três 
Tambores.

O presidente da Faici 
celebrou o alto nível das 
provas disputadas em In-
daiatuba. “Tivemos aqui os 
melhores atletas, todos em 
busca de pontos importan-
tes para as finais da PBR 
e ANTT (Associação Na-
cional dos Três Tambores), 
que serão disputadas em 
Barretos”, ressalta Barbosa. 
“O público também aprovou 
as provas de Cutiano e Tem 
Penning. São novidades que 
vamos implantando a cada 
nova edição”.

A 18ª edição do Setembro 
em Dança terá inicio no próxi-
mo dia 6 de setembro e segue 
até o 28 do mesmo mês. Para 
os interessados ainda há vagas 
e as inscrições podem ser fei-
tas no Centro de Convenções 
Aydil Bonachella de segunda 
a sexta-feira das 8h às 12 horas 
e das 13h às 17 horas, me-
diante a apresentação de RG 
e comprovante de residência 
em Indaiatuba. 

Além disso, a Secretaria 
Municipal de Cultura pede a 
doação de uma lata de leite 
em pó por oficina que será 
revertida para as entidades 
atendidas pelo Fundo Social 

de Solidariedade (Funssol).
Ao longo do mês de se-

tembro, o público poderá 
conferir o festival de dança 
que foi criado pela Prefeitura 
de Indaiatuba com o objetivo 
de incentivar a arte da dança, 
estimular o interesse da popu-
lação, promover um intercâm-
bio artístico e cultural, bem 
como revelar novos talentos. 

As mostras comentadas 
serão abertas ao público e têm 
entrada gratuita com 94 coreo-
grafias apresentadas pelos 20 
grupos do município que se 
inscreveram no evento. Confi-
ra a programação completa no 
www.maisexpressao.com.br.

Mais Expressão
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Apesar das questões sociais e políticas estarem facil-
itadas, inclusive o nativo pode ver alguns problemas 
se resolverem através de pessoas que o ajudam, 
porém apesar disso, não é hora de começar nada que 
envolva gastos financeiros. Pode ser que surjam dívi-
das que o nativo não tenha saldado e seja obrigado a 
cumpri-las de imediato. Energia corporal melhorará 
mais ao final desta semana.

O taurino precisa repousar o suficiente para recuper-
ar suas energias envolvidas. Não comece nada nos 
próximos dias. Sua vida social está favorecida, per-
mitindo novas amizades e melhorando as que já ex-
istem. Momento de promover encontros e reuniões. 
Um familiar te dará carinho incondicional.

Momento para olhar para dentro de si e perceber 
questões e situações que influenciam suas atitudes no 
passado, e o que o stá levando a perder a calma den-
tro de casa ou com seus familiares. Nesse momento 
de reflexão deixe para trás o que precisa ficar por lá. 
Teu destino é feito por você, construa suas relações.

Momento inadequado para sua vida social, podendo 
ficar até um pouco isolado. Hora de reflexão sobre sua 
vida e sobre sua maneira de fazer amizades. Deixe no 
passado o que deve ficar por lá. Viaje para ver coisas 
novas e renovar sua mente. Mudanças em sua casa.

Momento de reflexão sobre sua vida profissional ou car-
reira. Quanto sua vida social, o leonino pode sentir que 
é melhor está só do que mal acompanhado. O momento 
pede que retome seus projetos pessoais que deixou pela 
metade, mal começado, ou mal terminado. Bons acor-
dos podem ocorrer e facilitar seus rendimentos.

O virginiano, em geral, está se perguntando o que 
fazer com sua vida e comparando esses pensam-
entos com o que ele sente em seu coração. Existe 
uma divisão aí. Não comece nada. Algumas coisas 
precisam estar definidas antes de renova-las. Novas 
amizades tendem a começar nessa fase. Conclusão 
de acordos ou novos contratos podem ocorrer.

Alguns librianos sentem um pouco o inferno astral 
que começa para alguns nesta semana. Alguns sen-
tem uma forte introspecção e ficam reservados. Evite 
gastos desnecessários por ora. Um amigo antigo pode 
voltar em sua vida, com nova visão e isso pode ser 
bom para o nativo.

Os escorpianos tem a oportunidade de descobrir 
como é sua forma de se expressar, levando a refle-
tir sobre seus relacionamentos pessoais e os profis-
sionais. Do jeito que você fala com os outros pode 
afasta-los ou aproximá-los. Não repita o que os out-
ros falam, só por falar, veja se tem sentido antes e 
se realmente vale a pena repassar.

Os sagitarianos continuam na fase de renovação de 
sua casa. Agora aumenta a necessidade de descanso. 
Cuide mais de você, de sua saúde. Sua imagem pro-
fissional pode receber um reforçoe melhorar bastan-
te. Cuidado com teus exageros e excessos. Apesar de 
muito inteligente tua ingenuidade não permite ver a 
verdade.

Hora para revisar e reavaliar de seus verdadeiros 
desejos. O nativo sente forte cansaço e estresse. 
Busque descansar. Momento ótimo de otimismo e 
renovação da fé. Se tiver pendencias jurídicas por 
estes dias deve ocorrer um julgamento. Contratos 
são firmados ou encerrados. Se algo te decepcio-
nar, não generalize.

Os aquarianos passam por momento de introspecção 
e reflexão relacionadas a atitudes tomadas no pas-
sado. Estará mais fechado e vai preferir a sua casa 
por estes dias. Respeite este momento interior. Bom 
momento profissional onde negociações podem au-
mentar seus rendimentos. Se tiver que falar algo, 
fale com tato.

O pisciano está sentindo necessidade de ficar na sua, 
falar pouco e evitar confusões. È hora de rir, cantar, 
e dançar para fluir sua energia de alegria. Ler tam-
bém trará mais equilíbrio e estabilidade emocional. 
Busque controlar melhor seus nervos. Pode sofrer um 
susto esta semana. 

NÃO PARE NA PISTA - A 
MELHOR HISTÓRIA DE 
PAULO COELHO - Nacio-
nal:  Quinta (21) a Quarta (27): 
17h30. Drama / Biografia. 112 
minutos. Classificação 12 anos. 

VESTIDO PARA CASAR - Na-
cional. Quinta (21) a Quarta (27): 
15h15 / 20h15. Comédia. 101 
minutos. Classificação 12 anos. 
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Cinema Horóscopo de 15 a 21/08

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

OS MERCENÁRIOS 3 - 
LEGENDADO Quinta (21) a 
Quarta (27): 16h40 / 21h40. 
Lançamento - Ação. 126 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

O QUE SERÁ DE NO-
ZES? - CONVENCIONAL 
DUBLADO Quinta (21) a 
Domingo (24): 14h45 / 17h00 
/ 19h00 Segunda (25) a Quarta 
(27) 15h20 / 19h00. Lança-
mento - Animação / Aventura. 
101 minutos. Classificação 
Livre. 

O HOMEM DUPLICADO - 
Sessão especial do Cineclube 
Indaiatuba, com debate após 
a exibição Somente na Terça 
(26): 19h40. Sessão especial 
- Thriller / Suspense. 90 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

AS TARTARUGAS NIN-
JA - ATENÇÃO ESPECIAL 
AOS HORÁRIOS DESTE 
FILME NO JARAGUÁ 3D 

OS MERCENÁRIOS 3 - 
DUBLADO Quinta (21), Sex-
ta (22), Segunda (25), Terça 
(26) e Quarta (27): 16h05 / 
19h00 / 21h50 Sábado (23) e 
Domingo (24): 13h20 / 16h05 
/ 19h00 / 21h50 LEGENDA-
DO Quinta (21) a Quarta (27): 
19h50. Atenção: Sábado (23) 
também com uma sessão as 
22h25. Lançamento - Ação. 
126 minutos. Classificação 
14 anos. 

O QUE SERÁ DE NOZES? 
- 3D DUBLADO Quinta 
(21), Sexta (22), Segunda 
(25), Terça (26) e Quarta 
(27): 15h45 / 17h50 Sábado 
(23) e Domingo (24): 13h40 
/ 15h45 / 17h50. Lançamen-
to - Animação / Aventura. 
101 minutos. Classificação 
Livre. 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 22, tem a banda Suprasumo a partir 
das 21 horas. Amanhã, dia 16, tem Rock Express também às 21 
horas na casa. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 22, tem balada sertaneja 
com a dupla Renan & Jordão. Amanhã, dia 23, tem a anima-
ção de Gustavo Silveira. Avenida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Manchester Music – Hoje, dia 22, tem samba rock com Zum-
balanço a partir das 21 horas. Amanhã, dia 23, tem clássicos 

do rock com a banda Mordy Rex também a partir das 21 horas. 
Rua Humaitá, 700. Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 23, tem espetáculo infantil “A 
Branca de Neve e os Sete Anões”, às 16 horas. Avenida Guil-
herme Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta hoje, dia 22, a comédia mu-
sical “As Encalhadas” ás 21 horas. Avenida Guilherme Cam-
pos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. Avenida 
Iguatemi, 777 – Vila Brandina

DUBLADO Quinta (21) a 
Domingo (24): 14h20 Se-
gunda (25): 19h20 Terça 
(26) e Quarta (27): não será 
exibida a versão 3D dublada 
CONVENCIONAL LEGEN-
DADO * Quinta (21) a Quarta 
(27): 19h20 * Excepcional-
mente a versão convencional 
legendada não será exibida na 
segunda, dia 25. Lançamento 
- Ação / Aventura. 100 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

SEX TAPE: PERDIDO NA 
NUVEM - DUBLADO Quin-
ta (21), Sexta (22), Segunda 
(25), Terça (26) e Quarta 
(27): 19h20 Sábado (23) e 
Domingo (24): 14h35 / 19h20 
LEGENDADO Quinta (21) a 
Quarta (27): 16h50 / 21h35. 
Lançamento - Comédia. 94 
minutos. Classificação 16 
anos. 

AS TARTARUGAS NIN-
JA - 3D DUBLADO Quinta 
(21), Sexta (22), Segunda 
(25), Terça (26) e Quarta 
(27): 16h20 / 18h40 Sábado 
(23) e Domingo (24): 14h00 
/ 16h20 / 18h40 3D LEGEN-
DADO Quinta (21) a Quarta 
(27): 21h00. Ação / Aventura. 
100 minutos. Classificação 
12 anos. 

GUARDIÕES DA GALÁ-
XIA - CONVENCIONAL 
DUBLADO Quinta (21) a 
Domingo (24): 16h00 / 18h45 
/ 21h15 Segunda (25) e Quarta 
(27) 18h45 / 21h15 Excep-
cionalmente este filme não 
será exibido na terça, dia 26. 
Aventura / Ficção. 121 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO - 

CONVENCIONAL DUBLA-
DO Quinta (21) a Domingo 
(24): 18h00 / 21h00 Segunda 
(25) a Quarta (27) 15h40 / 
21h00. Ação / Ficção. 131 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

JUNTOS E MISTURADOS 
- Dublado: Quinta (21) a Do-
mingo (24): 15h20 / 20h25 
Segunda (25) a Quarta (27) 
18h05 / 20h25. Comédia. 117 
minutos. Classificação 10 anos. 
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SOCIALBoanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

“Não Pare na Pista – A Melhor História de Paulo Coelho” “Olho Nu”

Seletiva do Miss Indaiatuba

Belíssimo Show de M. Alabama no Kaliper's Rock Bar

Damy Tornados x Lechuza

Primeira FeijoBolha com Samba

RotaKids Indaiatuba

Associação Beneficente A.B.I.D.

A cinebiografia do famoso escritor Paulo Coelho, “Não Pare na Pista – A Melhor História de Paulo Coelho” é o 
principal lançamento dessa semana e uma grande aposta do cinema brasileiro. Baseado em depoimentos do 
escritor, “Não Pare na Pista” compreende os anos 1960 até os dias atuais, mostrando a vida de Coelho desde 
seus traumas e torturas durante a Ditadura Militar até a parceria com Raul Seixas e o sucesso como escritor, 
considerado o brasileiro mais lido no mundo, com mais de 100 milhões de exemplares vendidos em 50 países. 
Ou eu sou muito careta, algo que não acredito ser, ou o filme é cabeça demais para mim, muita loucura e 
piração do escritor brasileiro mais vendido do mundo. Será que realmente ele foi ou era assim? O filme, um 
tanto cansativo no começo e um pouco melhor no final, é dirigido por Daniel Augusto e protagonizado pelo 
gaúcho Júlio Andrade, que já deu vida ao cantor Gonzaguinha em “Gonzaga – De Pai Para Filho” (2012).

Na última terça-feira, dia 12, 
fazendo parte do "Agosto das 
Artes" da Secretaria Municipal 
da Cultura, o Topázio Cinemas 
do Shopping Jaraguá exibiu o 
documentário “Olho Nu”. Uma 
cinebiografia do cantor Ney Ma-
togrosso através de imagens de 
arquivo raras, trechos de televi-
são e gravações complementares 
feitas pelo diretor especialmente 
para o filme. “Olho Nu” é um 
retrato de uma carreira marcada 
pela força estética e visual que, 
feito em uma narrativa inquieta 
e não linear, se conecta em uma 
perfeita sintonia com a carreira 
do cantor, maravilhoso.

Aconteceu na noite de quarta-feira, dia 20, a Seletiva do Miss Indaiatuba 2014, o evento ocorreu no Polo 
Shopping de Indaiatuba, com bom público presente e até torcida organizada para algumas candidatas. Fo-
ram escolhidas 20 meninas, que iram concorrer ao título no dia 12 de setembro na final no Ciaei. A apresen-
tação do evento foi de Simone Andrade, animação de Gabriel Nader e e coordenação geral de Joana Nader e 
Rapha Bathe, coordenação e coreografia do desfile de Boanerges Gonçalves e Valéria Tuon.

A quinta-feira, 
dia 14, foi 
marcada por 
uma noite 
deliciosa, com 
meus queridos 
amigos Maurí-
cio Alabama e 
Tocha Noguei-
ra, no Kaliper's 
Rock Bar. 
Música boa e 
amigos melhor 
ainda. Valeu 
meninos.

O show com a cover de Amy Winehouse, no Kaliper's, 
contou com uma boa cantora, um guitarrista excelente, 
um bom baixista, e um lindo baterista, sem contar com um 
maravilhoso público.

Tornados e Lechuza fizeram um jogo de rugby de primeira qualidade. Um 
confronto intenso do começo ao fim, o qual terminou com vitórias dos indaia-
tubanos por 34 a 21.

Posse da Letícia Modanez no Rotakids Indaiatuba, para Ano Rotário 
2014-15. Boa Sorte e Façam o Rotary Brilhar . Parabéns pelo trabalho 
realizado Laila Junqueira Lobono, no Ano 2013-14.

Alice Careta recebeu autoridades amigos e imprensa para a inaugu-
ração das novas instalações do Projeto: Criança Indaiatubana Feliz - 
Espaço Léo, na Associação Irmã Dulce.

Como sempre Indaiatu-
ba trabalha e colabora 
para ajudar uma de 
nossas entidades assis-
tenciais. Desta vez, a 
Bolha de Sabão realizou 
uma deliciosa feijoada. 
O evento ocorreu na As-
sociação 16 de Janeiro 
e podemos dizer que foi 
um sucesso, além de 
muito emocionante.

Baile de 
Aniversário dos 

57 Anos do 
Clube 9 

O Clube Nove de Julho realizou a 
sua festa de aniversário na noite 

do último sábado, dia 16. As 
comemorações foram também 

para inauguração oficial do 
novíssimo salão social, que 

diga-se de passagem está lindo. 
O 9 comemorou seus 57 anos de 
existência, com toda a pompa e 

circunstância que merecia.
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O casal de proprietários da Hot Flowers, Edivaldo e Eliana Bertipaglia 
em seu camarote na FAICI, sexta dia 15

Lígia Artioli Sanches recebe Maria 
Fernanda Nunes Becari na sua Red 
Flag, quarta, dia 13

A modelo Camila Felix no Espaço 
Daisho, na Faici, sexta, dia 15

Jerlane Paes da Brigaderia Sabor da Infância em reunião na La Fée 
Cafeteria, quinta, dia 21

As 20 finalistas do concurso de Miss Indaiatuba, realizado pela Musique Models, no Polo Shopping Indaiatuba, quarta, dia 20

Ana Cristina Gomes e Michelle Almeida, pro-
prietárias da Emma, loja de moda feminina, no 
coquetel de lançamento da coleção de prima-
vera, quarta, dia 13

A consultora de moda da Bobstore , Marielle Lou-
rencetti, Sandra Scachetti e Maria Fernanda Nunes 
Becari no lançemento da coleção de primavera da 
marca, quarta, dia 13, na Morabezza

A bela Yasmin Giannocaro, miss Indaia-
tuba 2013, entre as não menos belas ex 
misses Ana Ambrust e Gabriela Tavares, no 
Polo Shopping Indaiatuba, quarta, dia 20

A diretora da Musique Models Joana Nader, a consul-
tora de moda Bia Paschoalini e o colunista Boanerges 
Gonçalves, no concurso de Miss Indaiatuba no Polo 
Shopping
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Rodrigo, Messias e Dante na Pizzaria Skinão

Oneide e Alex no Restaurante Açafrão

Nayara, Willian, Jeanny, Jhulie e Bruno na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho

Maurício, Vanessa e Murilo do Restaurante Dom Apollo

Mateus, Nara, Fábio, Luiza e Gabriela na Pizzaria Babbo Giovanni

Margarete, Luiz, Laerte e Gustavo no Restaurante Dom Apollo Juliana e Marcos Medeiros no Restaurante Kostela do Japonês

Edilene e Jhonatan na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho

Aline, Daiana, Jéssica e Livia na Pizzaria Skinão
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Anna Luiza e Anna Beatriz

SÁBADO SUPER ANIMADO COM A MINNIE NA SHOE SHOP 

Vinicius Rangel com a filha, 
Isabella, do Cata-Vento, 
durante o Passeio Ciclístico

Professor Juju e Gustavo artilheiro da Copa das Confederações do Cruzeiro

Os alunos da turma do 2º Ano do Fundamental da Green School apre-
sentaram a música You´ve got a friend, de James Taylor, durante a Feira 
Estudantil e Cultural no Polo Shopping

Marcio Dompieri e seu filho, Luis 
Miguel Dompieri durante o Passeio 
Ciclístico

Caio Pavarina, Joao Vitor Viana, Ary Boldrini e 
Guilherme Souza no Passeio Ciclístico dos colé-
gios Cata-Vento e IPEC

Ana Beatriz entre os amigos comemorando seu niver no Leh Leh Kids

Ana Beatriz com o papai Marcelo, a mamãe Renata, amigos e familia-
res, comemorou seus 7 anos no Leh Luh Kids, no último dia 16

Alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em treinamento

Alunos da Educação Infantil da Unidade II do Colégio Meta

Aluna Giovanna Bicchi com o 
pai, Danilo Bicchi no Passeio 
Ciclístico

Tamires O casal Cida e Ademilson com a MinnieMurilo com a Minnie

Mais Expressão
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LE LUH KIDS – UM ESPAÇO ÚNICO 

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

A Escola Arte em 
Cerâmica Calliopi 
oferece aulas todas as 
quintas e sextas-feira. 
Além de você passar 
uma tarde agradável 
e divertida você faz 
peças maravilhosas 
em cerâmica com a 
professora Calliopi 
(na foto fazendo mo-
delagem). Ligue já no 
3894-8737 ou (11) 
5521-3989 ou (11) 
5547-0454. E você 
que mora em São 
Paulo, aulas segunda, 
terças e quartas-feira. 
Muito bom!!!

Casamento de James e Gislaine. É a A Nova Loja homena-
geando seus clientes!

A Olimaq está com promoção imperdível de máquinas de 
costuras industrial, máquinas reta semi nova revisada e com 
garantia, de várias marcas e modelos por apenas R$ 400,00. 
Essa não dá para perder!Sara e Valdecir no camarote Olimaq da Faici 2014

Um espaço único, com infraestrutura completa, para que os filhos tenham a festa dos sonhos e os pais a certeza de 
proporcionar momentos de pura alegria a família e aos amigos. Brinquedos específicos para cada idade, projeto arqui-
tetônico e luminotécnico desenvolvido para encantar as crianças, criando um ambiente colorido e lúdico, que até dis-
pensa gastos com decoração. Trenzinho suspenso que atravessa diferentes áreas do salão chegando até a parte externa 
de forma surpreendente. Buffet maravilhoso com delícias sem igual. Tudo isso num só lugar, no Le Luh Kids, é claro! 
Informe-se no 3392-6063 com Ariane, Katia ou Beth. A festa do seu filho vai ser inesquecível!

Especialista em doces finos, doces tradicionais, salga-
dos, carnes, massas, bolos, tortas doces e salgadas etc... 
Excelentes para festas em geral. Oferece também almoços 
de segunda à sexta, com yakissoba e massas, café da manhã 
e café vespertino. É sensacional! Faça a sua encomenda! Se 
informe no 3834-8647/ 98275-1957. Tudo deliciosíssimo!!!

Acaba de chegar na Estilo Mil Coisas a nova coleção Prima-
vera/Verão das mais famosas marcas como Rubinella (da foto), 
Stroke, Controvento, entre outras. Vale a pena conferir de perto!

A A Nova Loja está arrasando com vestidos de noiva e 
festas, aluguel e venda. A coleção Jasmim da Center Noivas é 
maravilhosa com modelos diferenciados e padronagens super 
finas e delicadas. Os vestidos longos para madrinhas e festas 
em geral, modelos belíssimos com transparência, rendas, em 
cores da nova estação. Vale a pena conferir!!!

Doce Macarrão com Nozes da Casa da Esfiha, é claro. 
Deliciosíssimo!
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No último dia 17, a equipe Bazinga, do Colégio Meta, participou da final 
do Webjogo FACAMP em Campinas. Entre as 800 equipes finalistas de 
todo o Brasil, Bazinga ficou em 5º lugar

Jaqueline, Marquinhos e Shirley no show do Fernando & Sorocaba na 
Faici 2014

Will Rufino recebendo Elisa, profissional 
em Maquiagem Definitiva

1º SIPAT NA ZUMSTEIN 

Monise Diniz cuidando do visual com Vanice em 
Terapia da Beleza

Equipe juvenil da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro receben-
do premiação de campeão

Cidão e Vitor na Pizzaria San Pepper Christian Santos, James, Cristiane Moraes, Gislaine e Hilda

Caique e Ayrton da Casa Nossa Interiores estarão pa-
trocínando o Jantar Queijos e Vinhos da associação dos 
arquitetos e engenheiros de Indaiatuba no clube 9

Nayara da Casa Nossa Interiores comunica que ama-
nhã, dia 23, acontece o campeonato do tênis no Tenis 
Clube Indaiatuba

As diretoras da Green School, Patrícia Pelegrini e Ales-
sandra Licena no estande da escola durante a Feira 
Estudantil e Cultural que aconteceu no Polo Shopping

Alunos do Colégio Objetivo prontos para fazer a prova da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Física

Alunas de ballet do Espaço Cultural Stahl Soler com a Profª Michele 
Araujo em recente comemoração do Dia dos Pais

Cléa do Centro Educacional Indaiatuba, Gevani, Roberta e o Palestrante 
Sergio, que contou Dicas e como anda o mercado de trabalho nos dias atuais

Aline conhecendo os acessórios para cabelo na Alícia Hair

A Zumstein Comércio e Serviços Eireli - EPP organizou o 1º SIPAT 
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) , onde fo-

ram discutidos vários temas  através de palestras com os funcionários
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CA09273 VILLAGIO DI ITAICI - AT.150m² AC.168m² - 3 DORM.
(SUITE + AR COND.) / SALA 2 AMB.+ AR COND. / LAVABO 
/ COZ.+ COOKTOP + FORNO EMBUT.+ COIFA / 2WC / AS / 
GAR.2+2 VAGAS. R$ 500.000,00

AP00714 ED.PRIMAVERA - 2 DORMITÓRIOS / SALA / CO-
ZINHA / BANHEIRO / LAVANDERIA / SACADA / GARAGEM 
R$ 1.050,00 + COND. + IPTU

CA09312 RESIDÊNCIAL HORIZONTOWN - AC.370M² - 3 
DORM.(2 SUITES)/ SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ. / WC / AS 
/ CHUR. / EDÍCULA / PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 980.000,00.

*AP02316 ED.JATOBA - AU.67m² - 2 DORM. / SALA 2 AMB. / 
COZ. / WC / AS / ED. COM CHUR.E SALÃO.  R$ 180.000,00

CA09282 TERRA MAGNA - AT.585m² AC.450m² - 3 SUITES / 4 
SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / WC / AS / EDICULA 
/ ESPAÇO GOURMET / PISCINA AQUEC. / SPA / AR COND. / 
AQUEC.SOLAR / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.500.000,00

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

*AP01261 PORTAL DAS FLORES - AU.70m² - 3 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 300.000,00 OU R$ 1.200,00 
+ COND. + IPTU

CA09306 JD.UMUARAMA - AT.180m² AC.75m² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / PORTÃO ELET. / 
JD.INVERNO / GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00

CASAS 

CA09158 MONTE VERDE - AT.125m² AC.80m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / 
AS / GAR.2 VAGAS. R$ 290.000,00
CA09146 JD.ESPLANADA - AT.300m² AC.168m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / CHUR. / WC EXT. / GAR.2+2 
VAGAS. R$ 435.000,00
CA09137 JD.REGENTE - AT.250M² AC.230M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
LAVABO / COZ. / COPA / 2 WC. / AS / EDICULA / CHUR. / AREA GOURMET / 
GAR. R$ 560.000,00
CA09125 JD.M.DO SOL - AT.125m² AC.125m² - 2 DORM. / SALA / COZ.AMER. / 
WC / AS / COZ.EXT.FUNDOS / CHUR. / GAR. R$ 170.000,00

APARTAMENTOS

AP02334 JD.ALICE - AU.51M² - 2 DORM. / SALA 2 AMB. / COZ. / WC. / VARANDA 
/ GAR. R$ 225.000,00
AP02337 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.124m² - DUPLEX - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
/ LAVABO / COZ.PLANEJ. / 3WC / AS / AMPLA SACADA / GAR. / COND.COM 
LAZER COMPLETO. R$ 320.000,00
AP02323 VILLAGIO D’AMORE - AU.79m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. 
/ WC / AS / GAR. / COND.COM LAZER COMPLETO. R$ 330.000,00
AP02302 ED.RAQUEL - AU.134m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / COPA 
/ WC. / LAVANDEIRIA / VARANDA GOURMET / GAR.2 VAGAS . 
R$ 790.000,00

CHÁCARA

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CASAS 
COM 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 CASA COM 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 
WC / AS / VARIAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 350.000,00
*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 1.000M2 - 4 SUITES / DORM. / 
ESCRITORIO + ARM. / SALA 2 AMB. / COPA / COZ. / LAVABO / 2WC / PISCINA / 
CHUR. / SALÃO DE FESTA / ESTUDIO / CAMPO FUT. / QUADRA AREIA / CASA 
CASEIRO / CANIL / POMAR / GAR.4 VAGAS. R$ 2.500.000,00
CH01221 VALE DO SOL - AT.1.700m² AC.320m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. 
COM PÉ DUPLO / COZ. / COPA / 2WC / AS / ESCRITORIO / CASA AUX.(DORM./
SALA/COZ./WC) / GAR.6 VAGAS. R$ 400.000,00
CH01230 TERRAS DE ITAICI - AT.1000m² AC.276m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 
AMB. / LAVABO / COZ.AMER.PLANEJ. / 5WC / LAVANDEIRIA / CHUR. / DESPENSA 
/ WC EXT. / GAR. R$ 565.000,000

SALÕES E SALAS

SL0129 JD.SÃO FRANCISCO - SALÃO COM AT.250m² E AC.301m² / COZ. 
/ 2WC / 2 ESCRITORIOS / LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS. R$ 640.000,00
SL01043 JD.PAULISTA II - AT.460m² AC.300m² - SALÃO / 3WC(1 DEFICI-
ENTE) / COZ. / QUINTAL. R$660.000,00
SL01260 OFFICE PREMIUM - SALA COM 40m² E 2WC. R$ 265.000,00
SL01137 DIPLOMAT OFFICE - SALA COM 39m² E WC DE FRENTE PARA 
A AVENIDA. R$ 249.000,00

TERRENOS

TE01436 TERRA MAGNA - TERRENO COM 420m². R$ 260.000,00
TE01413 JD.DOS COLIBRIS - TERRENO COM 150m². R$ 120.000,00
TE01410 JD.ESPLANADA I - TERRENO COM 300m². R$ 250.000,00
TE01403 JD.DO IMPÉRIO - TERRENO COM 150m². R$ 110.000,00
TE01399 EUROPARK - TERRENO COM 1000m.². R$ 500.000,00
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 PARTIR DE 150m² / AMPLO 
LAZER / AREA VERDE DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / EXCLUSIVA 
AREA COMERCIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 600,00 À R$ 4.500,00 – 25 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 700,00 À R$ 5.000,00 – 101 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 12.000,00 – 166 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.500,00 À R$ 15.000,00 – 28 IMÓVEIS

CA09219 HELVETIA PARK - AT.500M² AC.350M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
LAVABO / COZ. / 2 WC. / AS / 2 DESPENSA / CHUR. / OFURO / GAR.2 VAGAS 
R$ 8.000,00 + COND. + IPTU

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

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

CA09265 CIDADE NOVA - AT.300m² COMERCIAL - DORM. / 3 SALAS / LAVABO 
/ COZ. / COPA / WC / AS / EDICULA / AMPLO QUINTAL. R$ 4.500,00 + IPTU

CA09223 VL.MªHELENA - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 2WC / AS / WC EXT. 
/ EDICULA / GAR.1+2 VAGAS. R$ 2.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.600,00 – 9 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 550,00 À R$ 2.600,00 – 56 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 6.000,00 – 106 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 – 2 IMÓVEIS

AP02385 ED.MAROC - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 1.900,00 + COND. + IPTU

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

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

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

AP02181 ED.ATENAS - AU.188m² - MOBILIADO - 3 SUITES PLANEJ. / SALA 3 
AMB. / SACADA GOURMET / COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / GAR.3 VAGAS / ED.COM 
AREA DE LAZER COMPLETA. R$ 6.000,00 + COND. + IPTU

AP02350 PATIO ANDALUZ - AU.60M² - 2 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. 
/ WC. / AS / GAR. R$ 1.700.00 + COND. + IPTU

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 30 IMÓVEIS

CH01126 MOSTEIRO DE ITAICI - AT.2.800m² AC.900m² - 4 SUITES + HIDRO 
+ ARM. + SACADA / SALA 3 AMB. COM PÉ DIREITO DUPLO / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / AS / PISCINA / CHUR. / FORNO PIZZA / QUIOSQUE / JD.INTERNO 
/ AVARANDADA / 2 EDÍCULAS (1 COM 3 COMODOS E OUTRA 2 COMODOS) 
/ GAR.6 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + IPTU

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

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

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 400,00 Á R$ 6.500,00 – 129 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 40.000,00 – 146 IMÓVEIS

SL01319 CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 3 WC. R$ 6.000,00 
+ IPTU

SL01297 CENTRO - AT.460M² AC.1.130M² - TERREO: SALAO COM 360M² 
E 2WC - 1º E 2º PAVIMENTOS COM ESCRITÓTIOS DE 300 M² - FEITO 
UM RETROFIT OU REFORMA ATUALIZADA - ELEVADOR PARA TODOS 
OS PAVIMENTOS - 12 GAR.SUB-SOLO. R$ 40.000,00 + IPTU

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

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

GALPÃO

GALPÃO – R$ 11,00/m² Á R$ 100.000,00 – 28 IMÓVEIS

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

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

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

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

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 25.000,00 – 33 IMÓVEIS

CADERNO DE NEGÓCIOS
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LOCAÇÃOVENDA

CH00147- Recanto Campestre de Viracopos: 
Linda chácara, com ampla área verde, com 1500 
m² de área e 180 m² de construção, casa com 
01 dormitório, sala, cozinha. R$ 636.000,00.

CA01174- Jardim Montreal: Casa em condomínio alto 
padrão, acabamento em porcelanato com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha americana. 
Área de lazer completa. R$ 450.000,00.

CA01183- Jardim Paulista: Casa com 01 dormitó-
rio, cozinha e w.c. R$ 770,00.

AP00482- Centro: Apartamento no centro com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavan-
deria. Área de lazer com piscina e churrasqueira. 
R$ 1.500,00.

CASA LOCAÇÃO:

CA01176- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. R$ 850,00
CA01177- Jardim do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, varanda, cozinha e lavanderia. 
Garagem para 01 moto. R$ 1.250,00.
CA01104-Portal do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. 
Garagem para 02 carros. R$ 1.350,00.
CA01196- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 1.375,00.
CA00800- Residencial Guarantãs: Sobrado em condomínio com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia. Área de lazer completa. Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00.
CA00517- Cond. Vista Verde: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas, com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha, área de serviço e churrasqueira. Garagem para 03 carros. 
R$ 2.000,00.
CA01079- Mosteiro de Itaici: Casa principal alto padrão com 04 suítes com closet, lavabo, móveis 
planejados, sala 02 ambientes, cozinha americana, despensa, gás natural. 02 casas de hóspede com 
01 suíte, sala e cozinha. Garagem para 02 carros. Área de lazer com piscina, campo e churrasqueira. 
R$ 12.000,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00155- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Ga-
ragem para 02 carros. R$ 850,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço. Garagem para 01 carro. R$ 1.300,00.
AP00497- Centro: Apartamento novo com 02 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Área de lazer 
com piscina e salão de festa. Garagem para 01 carro. R$1.350,00.
AP00477- Centro: Apartamento com móveis planejados, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. 
R$ 1.500,00.
AP00499- Centro: Apartamento novo com 02 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Área de lazer 
com piscina e salão de festa. Garagem para 01 carro. R$1.500,00.
AP00470- Pátio Andaluz: Apartamento com acabamento em porcelanato com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha planejada. Área de lazer com piscina. Garagem para 01 vaga. R$ 1.500,00.

SALAS LOCAÇÃO:

SA00071- Centro: Sala Comercial em ótima localização, com 37 m². R$ 1.000,00.
SA00073- Jardim Alice: Sala comercial com 97 m² e W.C. R$ 800,00.

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00128- Jardim Patrícia: Salão comercial com 45 m² em ótima localização. R$ 1.500,00.
SL00117- Jardim Regina: Salão amplo comercial com 600 m². R$ 15.000,00.
SL00039- Vila Vitória: Salão com 80 m² localizado em avenida. R$ 3.000,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

CH00144- Alto da Bela Vista: Chácara com ampla área verde, casa com 02 dormitórios, sala, cozinha. 
R$ 2.100,00.
CH00140- Monte Mor: Chácara com 06 dormitórios sendo 05 suítes, sala, cozinha. Área de lazer com 
piscina, campo e churrasqueira. Garagem para 16 vagas. R$ 2.500,00.
CH00133- Itaici: Chácara em condomínio fechado com portaria 24 horas. Casa com 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha. Garagem para 06 carros. R$ 2.800,00.

CASAS VENDA:

CA01148- Jardim Portal do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada. Garagem para 02 carros. R$ 
265.000,00.
CA01152- Cidade Jardim: Casa com 02 dormitórios, sala de estar, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 270.000,00.
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa nova com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e estar, cozinha americana, 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 278.000,00.
CA01193- Jardim dos Colibris: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. R$ 290.000,00.
CA01138- Jardim do Vale I: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 318.000,00.
CA01155- Jardim Pau Preto: Casa em construção em porcelanato, com entrega prevista para Dezembro. Com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 330.000,00.
CA01115- Jardim do Valle II: Casa nova com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 345.000,00.
CA01188- Jardim Bela Vista: Sobrado novo com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala tv e jantar, cozinha, lavanderia e portaria. R$ 420.084,00.
CA01162- Itaici: Casa com ótimo acabamento em porcelanato em condomínio fechado. 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala tv e jantar, cozinha, lavanderia e portaria. R$ 445.200,00.
CA01122- Casa Bella: Casa com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada. Em condomínio fechado 
com portaria 24 horas. Aceita Permuta. R$ 600.000,00.
CA01178- Jardim Esplanada II: Linda casa, nova em porcelanato, acabamento alto padrão. Com 03 suítes sendo 
02 com closet, lavabo, sala 02 ambientes, cozinha americana, edícula, lavanderia. Garagem para 04 carros. Área 
de lazer completa. R$ 700.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00179- Jardim São Paulo: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha planejada e área de serviço. R$ 
180.000,00.
AP00379- Spazio Morumbi: Apartamento em construção com acabamento em porcelanato, com 02 dormitórios, 
sala, cozinha e lavanderia. R$ 200.000,00.
AP00457- Spazio Illuminare: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de 
serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira, sala de ginástica, salão de festas e jogos. R$ 210.000,00.
AP00431- Edifício Sirmione: Apartamento com móveis planejados, geladeira, micro-ondas, sofá, tv, tudo novo 
sem uso. R$ 238.000,00.
AP00448- Residencial do Bosque: Apartamento novo em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
jantar e estar, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 298.000,00.
AP00429- Residencial Ravenna: Apartamento novo com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
americana, área de serviço. R$ 300.000,00.
AP00445- Cidade Nova: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala jantar e estar, varanda, cozinha americana 
e portaria 24 horas. Área de lazer com churrasqueira, ofurô e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 339.000,00.
AP00494- Duetto di Mariah: Apartamento bem iluminado com 03 dormitórios 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
americana, lavanderia. R$ 400.000,00.

TERRENOS VENDA:

TE00488- Terreno Jardim Moriyama: Terreno com 150 m ² em ótimo bairro, lançamento em setembro. R$ 
100.000,00.
TE00433- Terreno Jardim Colibris: Terreno com 150,60 m² em bairro estruturado. R$ 120.000,00.
TE00339- Alto de Itaici: Terreno em condomínio fechado com 313,14 m², com ótima infraestrutura. R$ 196.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas, poço 
artesiano, lago de pesca e pista ecológica. R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!

CHÁCARAS VENDA:

CH00149- Vale do Sol: Chácara com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada 
e lavanderia. Poço, fossa. Aceita Financiamento. R$ 477.000,00.
CH00110- Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar com varanda, cozi-
nha planejada e lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 vagas. R$ 520.000,00.
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AP0576 - 73 M² - ED. FIRENZE
02 DORM. (PLANEJ.), SENDO 01 ST., BHº SOCIAL C/ 
HIDRO, SALA 02 AMB., COZ., ÁREA DE SERV., 02 VG. 
ÓTIMO ACABAMENTO. R$ 360.000,00

CH0104 - 1000 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
CASA AVARANDADA - 03 SUÍTES C/ ARM., SALA 02 AMB., LAVABO, COZ. 
PLANEJ., DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHURRASQ., DORM. E BHº 
EXT., PISC. DECK, CANIL, POMAR, 03 VG. ACC PERMUTA R$ 860.000,00

SO0421 - 185,64 M² - COND. VISTA VERDE
3 STS., 3 SALAS, SACADA, COZ., ÁREA DE SERV., ÁREA 
GOURMET, 2 VG. R$ 595.000,00

CA0548 - 150 M² - JD. DOS COLIBRIS
2 STS., SALA, LAVABO, COZ. AMERICANA, ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 310.000,00

CA0472 - 131,50 M² - MONTE VERDE
2 DORM., SENDO 1 ST., SALA, BHº SOCIAL, COZ. AMERICANA, 
ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 278.000,00

SO0388 - 150 M² - COND. PORTAL DAS ACÁCIAS
3 DORM., SENDO 1 ST. C/ CLOSET, SALA 2 AMB. C/ 
HOME, BAR, LAVABO, BHº SOCIAL, COZ., PLANEJ., 
ÁREA DE SERV. PLANEJ., ESPAÇO GOURMET C/ CHUR-
RASQ, FORNO A LENHA, 2 VG. R$ 480.000,00

APARTAMENTO

CHÁCARA

CASAS

SOBRADOS

APARTAMENTOS

AP0578 - 47 m² - COND. MURICI
02 DORM., SALA, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA 
DE SERV., 01 VG. R$ 950,00 + COND. + 
IPTU

AP0520 - 81,15 m² - COND. GRAND VILLE
03 DORM., SENDO 01 ST., BHº SOCIAL, 
SALA 02 AMB., SACADA, COZ., ÁREA DE 
SERV., 01 VG. R$ 1.200,00 + COND. + IPTU

AP0565 - 70 m² - COND. LA SPEZIA
02 DORM., SENDO 01 ST., SALA 02 AMB., 
BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE SERV., VA-
RANDA GOURMET, 01 VG. R$ 1.500,00 + 
COND. + IPTU

CO0006 - 130 m² - EDIFÍCIO TORRE DE 
MÁLAGA
COBERTURA C/ 03 DORM., SENDO 01 
ST., SALA 02 AMB., VARANDA, BHº SO-
CIAL, COZ., PLANEJ., ÁREA DE SERV.,  
MEZANINO, VARANDA GOURMET C/ 
CHURRASQ., 02 VG. R$ 2.500,00 + COND. 
+ IPTU

CASAS

CA0496 - 476,54 m² - COND. BEIRA DA 
MATA
03 STS., SENDO 01 AMERIC., SALA 02 
AMB., LAVABO, COZ., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, JD., CHURRAS., PISC., 04 VG. 
R$ 4.300,00+ COND. + IPTU 

CA0539 - 125 m² - JD. VALENÇA
03 DORM., SENDO 01 ST., SALA, COPA, COZ., 
BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., CHURRASQ., 
02 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

CA0479 - 106,40 m² - COND. CASA BELLA
03 DORM., SENDO 01 ST. C/ CLOSET., BHº 
SOCIAL, LAVABO, SALA 02 AMB., VARANDA, 
CHURRASQ., JD, COZ. AMERICANA PLANEJ. 
C/ COIFA., 03 VG. R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

SOBRADO 

SO0399 - 250 m² - JD. REGENTE 
03 DORM. C/ ARM., SENDO 01 ST., SALA 02 
AMB., COZ. PLANEJ., AS, QUINTAL, CHURR., 
04 VG. R$ 2.400,00 + COND. + IPTU

SALÃO

SL0048 - 100 m² - CIDADE NOVA I
SALÃO COMERCIAL NOVO - 02 BHºS SO-
CIAIS E ESTACIONAMENTO. R$ 1.700,00 
+ IPTU

CHÁCARA 

CH0108 - 400 m² - INTERNACIONAL DE 
VIRACOPOS 
P. SUP.: 02 STS. C/ ARM., CAMA E VA-
RANDA. - P. INF.: 02 DORM., SENDO 01 
ST., BHº SOCIAL, SALA 02 AMB., COZ., 
COPA C/ MESA, DESP., CANIL., POÇO, 
VARANDA, CHURRASQ., BHº EXT. R$ 
2.300,00 + IPTU

03BMais Expressão



Spazio Illuminare – cober-
tura (Duplex), 03 dorm., R$ 
320.000,00 
Place View – 02 dorm., sala 
2 ambientes, coz., lavanderia, 
WC social, sacada gourmet, 
02 vagas garagem, área de 
lazer, piscina, churr., salão 
de festa. – de R$ 415.000,00 
Village  Azalleia – Terreo -03 
dorm, sala, coz, WC, área de 
serv, 01 vaga garag. Coberta 
– R$ 230.000,00
Village  Azalleia – 1° andar 
– 03 dorm, sala, coz c/ gabi-
netes e armários embutidos, 
WC com blindex gabinete e 
armarios, área de serv., 01 
vaga garag. Coberta – R$ 
230.000,00.
Villagio DÁmore – 92,26m² - 
03 dorm. (01 suite), sala dois 
ambientes, cozinha ameri-
cana com armários, lavan-
deria com armários, WC c/
gabinetes e BOX, garagem 
coberta – R$ 375.000,00

CASAS:

Res. Delega (Salto) - 02 
dorm.,  sala, cozinha ameri-
cana, WC, lavanderia, quin-
tal. - R$ 200.000,00
Jd. Colonial - Sobrado (Em 
fase de construção) - 03 
dorm. Sala 02 ambientes, 
cozinha americana, Solariun 
– R$ 170.000,00 (saldo a 
financiar R$ 100.000,00)
Jd. Morada do Sol – 02 
dorm., sala, cozinha, WC, 
garagem, lavanderia (ótima 
localização) - R$ 230.000,00
Jd. Itamaraca – 02 dorm., 
sala,  coz. ,  lavander ia, 
quintal ,  garagem – R$ 
280.000,00
Jd. Europa – Sobrados 
(residencial com portar-
ia) – 03 dorm., sala, la-
vabo, cozinha, espaço 
gourmet, quintal, garagem. 
– de R$ 480.000,00 a R$ 
700.000,00.
Cond. Vista verde – Sob-
rado – R$ 580.000,00

Jd. Pau Preto - 125 mts 
a construção 150 mts, 03 
dorm, sacada, sala dois 
ambientes, área de chur-
rasqueira, vaga para dois 
carros, edícula nos fundos. 
- R$ 490.0000,00.
J. do Vale - 03 dorm., sala 
dois ambientes, garagem, 
cozinha e AS.  Churrasquei-
ra. - R$ 400.000,00
Sobrado em fase final de 
construção - 125 mts - 03 
dormitórios  sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, garagem 
coberta para um carro e mais 
um descoberta, cozinha, área 
de serviço coberta, área gour-
met.- R$ 390.000,00 aceita 
financiamento.

CASAS EM CONDO

Jd. Europa – Sobrados (res-
idencial com portaria) – 03 
dorm., sala, lavabo, cozinha, 
espaço gourmet, quintal, ga-
ragem. – de R$ 480.000,00 
a R$ 700.000,00.

Helvétia Park 1 – Sobrado 
- Terreno 490 m² - Área 
construida 315 m² - 03 
suítes, 01 master c/hidro, 
com sacadas f ronta l  e 
fundos/escri tório/meza-
nino em L, c/ pé direito 
duplo/ infraestrutura para 
Ar Condicionado/Aquece-
dor Solar,  Salas de TV/
Jantar/Estar , Cozinha/
Área Serviço/Dependência 
Empregada/Área Gourmet, 
Garagem 04 carros/Piscina 
com  infraestrutura para 
aquecimento/Paisagismo 
etc.., (acabamento:-  Es-
quadrias/Corrimões/Guar-
da corpos em alumínio/
Bancadas suítes/escada 
vazada em mármore trav-
ertino/Porcelanato polido 
/fosco em todo sobrado 
etc..) R$ 1.650.000,00
Montreal Residence  – 
Sobrado -Terreno 175 m² 
- Área construida 180 m 
-  03 suítes, com sacadas 
frontal e fundos/sala de 

TV/Aquecedor Solar, Salas 
de Jantar/Estar , Cozinha/
Área Serviço / Despejo/
Área Gourmet, Garagem 
03 carros / Jardim  etc.., 
(Acabamento:-  Esquad-
rias em alumínio/Banca-
das suítes/escada  em 
mármore travertino/Por-
celanato polido /fosco em 
todo sobrado etc. . )  R$ 
640.000,00

CHACARAS:

Lagos do Shanadu  – 
5.200m² - 03 dorm., sala 02 
ambientes, cozinha, WC, 
espaço gourmet, piscina, 
pomar, casa de caseiro. R$ 
950.000,00
M o s t e i r o  d e  I t a i c i  – 
2.000m² - 04 dorm., sala 
ampla ,  coz inha ,  home 
Of f i ce ,  l avabo ,  l avan -
d e r i a ,  c h u r r a s q u e i r a , 
sauna, piscina, quadra 
gramada e cercada. – R$ 
750.000,00

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

R$ 550,00 – 1 DORM C/ WC.
R$ 700,00 – 1 DORM., COZ E WC.
R$ 850,00 – 1 DORM. SALA, COZ, WC 
E GAR
R$ 950,00 – 1 DORM. SALA, COZ, WC E 
ÓTIMO QUINTAL
R$ 1.100,00 – 2 DORM, SALA, COZ, WC 
E GAR.

R$ 1.300,00 – 2D, SALA, COZ, WC E GAR.
R$ 1.500,00 – 3D, SALA, COZ, WC E GAR.
R$ 1.800,00 – 3D. SALA, COZ, WC E GAR

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

COLONIAL 
SPAZZIO ILUMINARE
GRAN VILLE
PORTAL DAS FLORES
AZALEIA
SOLAR DOS GIRASSOIS
DUETO DE MARIA 
FELICITTA
VILLA DAS PRAÇAS
BARCELONA
ANA ELIZA

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

VILA ROMANA 
PORTAL DE ITAICI
VILAGGE DE ITAICI
MORADAS DE ITAICI
VISTA VERDE
ALTOS DO ITAICI
RECANTO DAS FLORES
VALE DAS LARANGEIRAS
MOSTEIRO DE ITAICI
MONTREAL

SALÃO E SALA COMERCIAL

TEMOS VARIAS OPÇOES EM DIVER-
SOS LOCAIS
APARTIR DE R$ 600,00

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

VENDAS - 3834-7757 / 3834-3997 / 3318-3000 / 3834-4254 

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

Jd. Regente – 305m² (es-
quina) – topografia boa. 
– R$ 240.000,00.
Jd. Santorini – 150m² - 
R$ 120.000,00 – aceita 
veiculo ate o valor de R$ 
30.000,00.
Buru – 1200m² - sem 
escritura – ótima localiza-
ção, prox. Fabrica Jhonn 
Deere,  R$ 135.000,00.
Divisa Indaiatuba/Monte 
Mor  – 1.000² -  futuro 
loteamento, boa topogra-
fia – R$ 85.000,00.
Jd. Do Imperio – 150m² 
- (Cond. Vila de Itu) – 
ót ima topograf ia – R$ 
122.000,00.

AREAS:

Chacaras Itaborai 
(prox. Fazenda da Grama) 
– área de 40.000m² - R$ 
3.000.000,00.

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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VENDAS E LOCAÇÃO
VISITE NOSSO SITE: WWW.LEARDI.COM.BR

Contrata-se Corretores. Interessados enviar cv para: unidade.129@leardi.com.br

Ref. 404.972 – Cond. Vila Formosa -  Casa 
com 3 D, 1 suite, coz, sala, área de serviço e 2 
vagas.  Espaço de lazer e área verde. Entrega 
prevista para outubro/2014. A.T. 137m2, A.U. 
72m2. R$ 360.000,00.

Ref. 400.166 Esplanada - Excelente casa 
térrea, 3 suítes, salas jantar e estar,  lav.,  A.S., 
entrada lateral, área  gourmet fechada, 4 vagas, 
sendo 2  cobertas. A.T. 300m2 A.U. 200m2. R$ 
680.000,00. Estuda permuta até 50% valor 

Ref. 399.277 Jd. Esplanada – Lindo sobrado com 
3 suítes, sala de estar/jantar, lav., a/s, ótima coz. 
americana, despensa, área de luz,  piscina, churr. 
e 4 vagas (2 cob.)  A. T. 300m2 A.U. 250m2 – R$ 
790.000 – Estuda permuta por menor valor.

Ref – Maison Du Parc – R$ 600.000,00
Lindo terreno com 633 m²

Ref:  404878 – Jd Esplanada I – R$ 800.000,00 
- Lindo sobrado com 3 suites sendo 1 master; sl 3 
amb; copa/coz c/ ilha; piscina com espaço gourmet.

Ref -401730- Green Park – R$ 780.000,00
Casa nova, 3 S, sl 3 amb, espaço gourmet, 
piscina. Lindo paisagismo.

Ref – 405473 – Vila Suiça – R$ 685.000,00
Excelente imóvel com 3D/ 1S c/ closet; sl 3 amb. 
Copa/coz  plan; belo paisagismo rico em arm.

Ref: 405094 – Office Premium – R$ 280.000,00 
cd ou 2.200,00/mês cd - 4 Salas  comerciais com 
40 m ² cd  com piso porcelanato, lustres e WC.

Ref – 402609 – Portal das Flores – R$ 280.000,00
3D, sl, coz , WC; alugado R$ 1.100,00. Se nesces-
sário, inquilino sai.

Ref. 406.270 – Prox. ao Parque Ecológico - Casa 
nova térrea,  sala 2 ambs., piso em porcelanato, 3 D, 
sendo 1 S., churr., WC e quarto de despejo, amplo 
quintal, coz.  c/ revest. até o teto e a.s. Portão e cer-
ca  eletr. A.T. 300m2 A.U. 165ms. R$ 530.000,00.

Ref- 403611 – Vila Vitória- R$ 8.000,00/ mês
Excelente ponto comercial em av principal da 
cidade: 530m²

Ref – 401228 – Vila Sfeir – R$ 500.000,00
3D/1S, sl 2 amb, copa/coz, edícula c/ churrasq. 
+ 02 D, c/ wc

Ref. 406.276 Jardim Esplanada - Bela casa em 
fase de acabamento, sala 3 ambs. 3 suítes, pé 
direito 3m, a/luz, coz.americana, lavabo, 03 S., 
edíc. wc, a/s, área p/ jardim ou piscina. Cerca 
elétrica. A.T. 300m2 A.U. 182m2 R$ 650.000,00. 

Ref- 403629 – Cidade Nova – R$ 5.000,00/mês  
- Excelente ponto casa comercial em av principal 
da cidade : AT 250m²

Ref – 403616 – Terras de Itaici – 
R$ 300.000,00 - Terreno plano com 1660m² 
no ponto mais alto de Terras

Ref – 404071 – Residencial Vitória – R$ 
385.000,00 - 3D/1S c/ arm;sl 2 amb. copa/coz 
plan;  1 vaga; 100m²
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CA00646 – Jardim Turim - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte - A/T: 150m² 
A/C: 110m² R$ 230.000,00

CC00075 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 460.000,00

CC00033 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 377m² 
R$ 1.850.000,00

AP00165 – Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m² 
R$ 160.000,00

CH00050 – Terras de Itaici 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte - A/T: 1000m² 
A/C: 250m² R$ 480.000,00 

CA00615 – Jardim Paulista 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte - A/T: 150m² 
A/C: 130m² R$ 275.000,00 

CC00005 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 300m² A/C: 176m² 
R$ 750.000,00

CC00035 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 450m² A/C: 420m² 
R$ 2.000.000,00

AP00154 – Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 63m² A/C 63m² 
R$ 265.000,00

CH00034 – Lagos de Shánadu - 04 
dormitórios. A/T: 5000m² A/C: 600m² 
R$ 950.000,00

CA00647 – Jardim Turim - 03 dor-
mitórios sendo 01 Suíte. A/T: 150m² 
A/C: 110m² R$ 260.000,00 

IMÓVEIS A VENDA

CA00613 – Casa 02 dormitórios 
sendo 01 suíte  máster. A/T: 300m² 
A/C: 290m² R$ 700.000,00

CC00034 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 495m² A/C: 430m² 
R$ 1.970.000,00

AP00134 - Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m² 
R$ 220.000,00

CH00054 – Terras de Itaici 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 1000m² 
A/C: 240m² R$ 800.000,00

CA00553 – Jardim Valença 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 150m² 
A/C: 118m² R$ 280.000,00 

CC00002 – Condomínio Fechado 
04 Suítes. A/T: 420m² A/C: 300m² 
R$ 1.180.000,00

CC00036 – Condomínio Fechado 
04 dormitórios sendo 02 suítes. A/T: 
495m² A/C: 417m² R$ 2.085.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado 
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m² 
R$ 270.000,00 

CH00044 – Condomínio Fechado 06 
suítes. A/T: 2530m² A/C: 727 
R$ 3.640.000,00

CA00562 – Casa 03 dormitórios sen-
do 01 suíte. A/T: 150m² A/C: 125m² 
R$ 320.000,00

CC00041 – condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 367m² 
R$ 1.600.000,00

CC00037 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 597m² A/C: 515m² 
R$ 2.575.000,00

AP00164 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios. sendo 01 suíte - A/T: 
70m² A/C: 70m² R$ 280.000,00

CH00045 – Condomínio Fechado 
06 suítes. A/T: 2500m² A/C: 700m² 
R$ 3.790.000,00
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CA00953 - COND. FECH. DE ALTO PADRÃO - 
LINDA CASA, ACAB. EM PORCELANATO E 
MÁRMORE NAS ESCADAS, AQUEC. SOLAR, 
4 SUITES (SD 1 MASTER), SALA C/ PÉ DIREI-
TO DUPLO, ESCRIT., PISC. DE ALVENARIA, 

CHURR.,  VEST., PAISAGISMO. CONSULTE-NOS

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00024 – Vila Brizola – Frente p/ Rua dos Indaiás – 60m² - c/ 2 banheiros 
R$ 1.000,00 + Iptu
SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00021 – Centro – AC: 70m² - ótimo p/ cosnsultório - 3 salas, recepção, 
2 banheiros R$ 1.200,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e cozinha, prox 
a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo Comercial c/ 
Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada - AU: 
40m² c/ wc, estacionamento R$ 2.250,00 + Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 200m² 
- fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 + Iptu

CHÁCARA

CH00104 – Valle do Sol - AT: 1.000m² - 4dorm, sala 3 amb, wc social, 
cozinha, lareira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de pizza, garagem 
R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo 
de Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, 
garagem, salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - 1dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 950,00 + Iptu
CA00857 – Jd. Itamaracá – Excelente Casa – Reformada – AT: 250m² 
- 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, quintal, garagem 1 carro R$ 
1.350,00 + Iptu
CA00451 – Moradas de Itaici – Cond. Fechado – Área de Lazer e Por-
taria 24hs – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, quintal R$ 1.350,00 + 
Cond + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 carro 
R$ 1.200,00(incluso Iptu, Água e Luz)
CA01003 – Jd. Regente – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz c/ gabinete, wc, lavand, gar. coberta 2 carros R$ 1.500,00 + Iptu
CA00930 – Cidade Jardim – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala, coz, lavand, edídula Assobradada, wc externo, área p/ churrasq R$ 
1.700,00 + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem .R$ 
1.800,00 + Cond. + 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$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e hidro), wc 
social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, lavand, edícula c/ wc e 
churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, garagem p/ vários carros, portão 
eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu

CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão eletrônico, 
cerca elétrica .R$ 3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00086 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm c/ armários, sala, coz c/ 
planej, wc c/ box e gabinete, lavand c/ armários, garagem, portaria 24hs R$ 
950,00 + Cond. + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 
1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem 
R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
AP00420 – Itaici – Ed. Azaleia – 3dorm(sendo 1 c/ armários), sala, coz 
planej, wc c/ box e gabinete, lavand, garagem, área de lazer e port 24 hs 
R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem .R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, 2 vagas de garagem 
.R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00442 – Fonte de Trevi – Área de Lazer e Portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), sala, coz, wc, lavand, 2vagas de garagem R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 
1.300,00 + Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa 
– 3dorm, sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00225 – Ed. Vitória – Jd. Pompeia – Prox. ao Centro – AU: 90m² - Área 
de Lazer Completa - 3dorm(Sendo 1 suite), sala 2 amb, wc c/ box e gabi-
nete, coz c/ box, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.450,00 + Cond. + Iptu
AP00444 – Jd. Santa Rita – AU: 101m² - Excelente Apto – 3dorm sendo 
2 c/ armários e 1 suite, wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, 
lavand, 2 vagas de garagem, salão de festas R$ 1.750,00 + Cond. + Iptu
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - 
Lindo Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, 
lavand c/ armários, wc social, varanda gourmet, garagem R$ 1.800,00 + 
Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localização – VA-
RANDA GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, 
lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.550,00 + Cond. + Iptu

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topografia R$ 
115.000,00
TR00504 – Jd. Europa II – AT: 250m² - R$ 165.000,00
TR00503 – Cond Fechado – Vilagio de Itaici – AT: 150m² - R$ 170.000,00
TR00499 – Jd. Regina – AT: 250m² - R$ 190.000,00
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
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização 
- frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

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
CA00991 – Vilagio de Itaici – Área de Lazer e port. 24hs - 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz americana planej, lavand c/ armário, wc social c/ 
box e gabinete, 2 vagas de garagem R$ 445.000,00

CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - AT:150m² - 
AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, 
lavand, garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite 
c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, lavand, 
churrasq, forno de pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 
1 master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, 
cozinha, lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, 
garagem(aceita financiamento) R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), 
sala 2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc 
externo, dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de 
água, escadas em mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 
1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito 
duplo, sala de home Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato 
importado, churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, 
aquecimento solar, paisagismo, acabamento em porcelanato Consulte-nos

CASAS 

CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ armá-
rios), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 carros .R$ 365.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, 
wc social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
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

AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores - 
1dorm c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, 
wc c/ box e gabinete, lavand, garagem coberta .R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) .R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
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
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo 
Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ 
armários, wc social, varanda gourmet, garagem .R$ 420.000,00

CA00946 - COND. FECHADO - LINDA CASA - AT: 
300M² - AC: 240M² ,ÓTIMO ACAB., TODOS OS 

CÔMODOS C/ ARMÁRIOS, ESCRITÓRIO, COZ 
PLANEJA, ESCADAS EM MARMORE TRAVER-

TINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00

CA001021 - JD. ESPLANADA - 
EXCELENTE IMÓVEL, ÓTIMO ACABA-

MENTO, 3 DORM(SENDO 1 SUITE), SALA 
2 AMB, COZ, WC, LAVAND, CHURRASQ, 

PORT. ELETRÔNICO. R$ 630.000,00

AP00419 - LINDO APTO, NOVO, EXCELEN-
TE ACABAMENTO, 1 DORM C/ ARMÁRIOS 

PLANEJADOS, COZ PLANEJ C/ GELA-
DEIRA E MICROONDAS, SALA C/ SOFÁ, 

RACK E TV, GARAGEM COBERTA.
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VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 
COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA, IPVA.
NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR.

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

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707 - 250m² C/ CASA NOS FUNDOS (02 DOR, 
SALA, COZ, WC). RUA DOMACIR STOCCO, 869

TERRENO JD DO IMPERIO-TR 00711 - 150M², QUADRA 13, LOTE 54 COND. 
ACEITA CARRO NO NEGÓCIO. R$  115.000,00

TERRENO PARQUE RESIDENCIAL INDAIA- TR00716 - TERRENO 150M² EM 
COND FECHADO. R$ 160.00,00

TERRENO JD VALENÇA – TR00719 - TERRENO 135M² R$ 140.000,00

APARTAMENTO VENDA

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR, SALA, C0Z, WC, A.S 01 VAGA.
ÁREA DE LAZER PORT 24 h. R$150.000,00

JD. POMPEIA – AP00616 - 03 DOR (01 SUITE),SALA 02 AMB, TERRAÇO GOUR-
MET, COZ, A.S, KIT COZ, 02 VAGAS E AREA DE LAZER. R$ 450.000,00 

PASSO O PONTO BAZAR E PAPELARIA – CENTRO - Bazar e Papelaria no cen-
tro, vendo e passo o ponto com tudo dentro. R$50.000,00  aluguel R$1.650,00

VILA MARIA HELENA- CA02566 - 01 DOR, SALA, COZ, A.S, QUINTAL E VAGA P/ 
MOTO. RUA BORORÓ Nº50, CASA DE FUNDO. R$850,00 +  IPTU

CASAS
 

JD  CALIFORNIA CA02570 - 01 DOR, SALA, COZ, WC, 1VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871 - R$ 850,00 + IPTU

JD CALIFORNIA CA02596 - 02 DOR, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871. R$ 850,00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA DESCOBERTA. 
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871. R$950,00+ IPTU 

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA – CA02616 - 01 DOR, SALA, COZ, 01 
WC, A.S, QUINTAL SEPARADO. R$880,00 (IPTU INCLUSO)

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 - CASA DE FUNDO (SOBRADO) 01 DOR, COZ, 
WC, LAVAN E VAGA P/ MOTO. R$ 700,00 (IPTU E ÁGUA INCLUSOS)

VILA VITORIA CA02602 - 01 DOR, SALA, COZ, A.S E QUINTAL. R$850,00+ IPTU 

JD SANTA CRUZ – CA02607 - 02 DOR, SALA, COZ, A.S E 01 VAGA.
R$ 800,00+ IPTU

ITAICI – 
CA0920 - 
SOBRADO: 
02 DOR, 
SALA, COZ, 
01 WC, 
LAVAN E 
01 VAGA.
RUA FRAN-
CISCO 
ARAUJO, 
09
R$750,00+ 
IPTU

JD ALICE- CA02560 - 03 DOR(SUÍTE),SALA,COZ,LAVAN E 02 VAGAS.
R$ 1.150,00 + IPTU 

VILA BRIZOLA –
CA0224 - 01 DOR, 
SALA, COZ, WC E 

GARAGEM.
RUA BRASIL P/ 

CRISTO, 186 FUN-
DOS. R$800,00

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575 
- 03 DOR(01 SUITE), SALA, 

COZ, WC, LAVAN, QUINTAL 
E  02 VAGAS. RUA LUIZ 
CUPINI, 615.

VILA SUIÇA – 
CA02567

03 DOR (01SUÍTE 
C HIDRO), AMPLA 

SALA, COPA, COZ, 
A.S, FUNDOS (02 

DOR, WC) C/ CHUR, 
QUINTAL E 02 

VAGAS
RUA JOARACY 

MARIANO DE 
BARROS, 92.

R$ 2.000,00 + IPTU 

CENTRO – CA02583 - 
CASA COMERCIAL: 06 
SALAS, 03 WC, COZ, 
LAVA E 03 VAGAS.  RUA 
7 SETEMBRO, 578 - R$ 
2.000,00 + IPTU

SALAS

SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252 - 25M²C/ WC R$ 600 + COND. + IPTU
SALA COMERCIAL CENTRO – SL0155 - 20m² C/ WC R$ 600 + COND. + IPTU
SALÃO V. FURLAN – SL00235 - SALÃO COMERCIAL DE 80m² C/ 02 WC. R$ 
1.000 + IPTU
CENTRO- SL00273 - SALÃO COMERCIAL DE 26M², WC E 02 COMODOS. 
R$1.500,00+IPTU

APARTAMENTO ALUGA

VILA AURORA – AP00611 - 01DOR C/ ARM, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. 
R$ 1.300,00 + COND+ IPTU
JD. POMPEIA – AP00618 - 02 DOR(01 SUITE), COZ PLANE , 01 WC, SALA E 01 
VAGA DESCOBERTA. R$ 1.750,00+ COND+IPTU 
CIDADE NOVA – AP00620 - 02 DOR, SALA, COZ E WC. R$1.000,00+COND+IPTU
CENTRO-AP0297 - KITNET SEM GARAGEM. R$500,00+COND+IPTU
CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, WC, COZ, LAVAN E 01 VAGA. 
R$ 1.300,00 + COND

CASAS VENDA

MORADA DO SOL - 
CA02481 - TERRENO 
250M² C/ 2 IMÓVEIS
CASA 1: 02 DOR, 
SALA, 2WC, 
COZ,LAVA E
AMPLO QUINTAL C/ 
JARDIM
CASA 2: 01 DOR,WC, 
COZ E LAVAN E
ENTRADA P/MOTO.
R$ 280.000,00

JD ESPLANADA 
I – CA1695 - 04 

DOR (01 SUITE), 
SALA 02 AMB, 

LAVA, ESCRITO-
RIO, WC, COZ, 

A.S, CHUR, 
DEPEN EMPRE-

GADA C/ WC 
E 04 VAGAS. 

RUA PREF. LUIZ 
TEIXEIRA DE 

CAMARGO, 61. 
R$50.000,00

JD VALENÇA – CA02610 -  03 DOR (01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN 
E 02 VAGAS. AT:135M²/ AC:118M² R$ 380.000,00
JD. NOVA EUROPA – CA02608 - 02 DOR, SALA, WC, COZ, QUINTAL,A.S 
E GARAGEM. R$360.000,00
V. PIRES DA CUNHA  - CA02609 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LA-
VAN E 03 VAGAS. AT:140M²/ AC:70M² R$300.000,00 ( ACEITA PERMUTA)
V. MERCEDES – CA02539 - 02 DOR,SALA, COPA, COZ PLAN, QUINTAL, 
FUNDOS C/ ÁREA GOURMET, EDÍCULA C/ SUÍTE E GARAGEM. R$ 
425.000,00
CHÁCARA ITUPEVA – CH00314 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ,WC E 
GARAGEM. AT: 1.228M² AC: 120 M² R$ 360.000,00
JD SEVILHA CA02453 - SALA 03 AMB,03 DOR (01 SUÍTE),LAVAN,COZ,WC 
E GARAGEM .  AT 260 / AC 280 R$640.000,00
JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DOR, SALA, COZ, 02 WC, 
LAVAN, 02 VAGAS E AT: 135m² / AC: 137m² R$ 350.000,00
CHÁCARA ITUPEVA – CH00291 - 03 DOR (01 SUITE), SALA, COPA/COZ, 
02 WC, GARAGEM. AT: 1.315m² / AC: 120m² R$ 300.000,00
TERRENO QUINTAS DE TERRACOTA- TR00704 - 1.200 M²  EM CONDO-
MÍNIO FECHADO. R$250.000,00
TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² - R$ 140.000,00
TERRENO VILA SUÍÇA TR00670 - AT: 300 M²  R$ 260.000,00

TERRENO ALUGA

TERRENO – TR00718 - TERRENO PLANO EM RUA MOVIMENTADA PRO-
XIMO DA RUA DOS INDAIA. R$550,00
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAG-
NA 3 dorms | 2 salas 180,00 m² const. | 
360,00m² útil
C A 0 0 1 7 9  R $ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0  J a r d i m 
Guamabara 3 dorms|1 sala , Cozinha , 
Lavanderia 136,00 m² const | 96,97 m² útil
CA00174 R$ 440.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite 
sala 2 ambiente, Cozinha, Churrasqueira, 
4 vagas de garagem, cerca elétrica e sis-
tema de monitoramento 185,00 m² const. 
| 250,00 m² terreno.
CA00175 R$440.000,00 VISTA VERDE 2 
Dorms | 1 suite | sala ; cozinha ; caragem 
CA00176 R$270.000,00 JD LDORADO 
2 Dorms , sala , cozinha planejada , ba-
nheiro 

TERRENO

TE00123 R$ 240.000,00 PARQUE DAS 
BANDEIRAS 1.000,00 m² total

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.300,00 + COND. + IPTU  
GRAND VILLE  3 dorms | 1 suíte | 2 sa-
las|  70,00 m² útil
AP00104 R$1.600,00 Cond. Itaici 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 
m² útil
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CEN-
TRO Ed. La Spezzia R$ 1.500.00 + Cond 
+ IPTU     
CA00178 R$2.800,00  Jardim Regina 
3 dorms , 1 suite planejada , 1 lavabo 
, sala dois ambientes, garagem para 4 
carros , cozinha planejada , lavanderia 
(19)98176-9646

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 420.000,00 COND. PATIO AN-
DALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCELAMEN-
TO E PERMUTA EM CARRO.
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRAND-
VILLE 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas | 1 
banheiro 63,00 m² útil
AP00116 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelona 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const. 
AP00120 R$ 290.000.00 Edifício  Barcelona 
2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² 
const.
AP00121 R$ 3000.000.00 Edifício  Barcelo-
na 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 
m² const.
AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00104 R$ 370.000,00 Cond. Itaici 3 dorms 
| 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil

TERRENOS 

Terreno Vila Brizzola, 130m² - R$125.000,00 – aceita carro no negócio.
Terreno JD. Colonial, 150m² - R$135.000,00. 

CASAS 

Casa Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00 
Sobrado Jd. Morada do Sol – 3 aluguéis – ótimo para investimento – R$195.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – garagem para 2 carros – R$ 
280.000,00
Casa Jd. Morada do Sol – 4 cômodos com mais 2 cômodos separados – R$170.000,00

LOCAÇÃO  
 
Chácara para locação – Com piscina, campo de futebol, churrasqueira e salão de festas 
- R$350,00 a diária.

SÍTIOS e FAZENDAS

Chácara próx. ao Vale do Sol – com casa, 3 dormitórios – 1000m² - R$270.000,00 – faz 
permuta com casa.
Chácara 1000m² em Salto – próximo ao Pesqueiro Micai – ótima topografia – 
R$60.000,00 – aceita carro no negócio.
1 alqueire em Salto com casa - R$480.000,00
36.000 m² em Indaiatuba com casa e piscina – R$550.000,00

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, Capivari e Monte Mor e outras regi-
ões - fazenda: no Paraná e Minas Gerais.

Temos áreas industriais já aprovadas com excelentes preços, consulte-nos.
3016-1355/99752-2170/ID: 94*2168 - CRECI 117437 CRECI 87510

CASAS - VENDE-SE

M.SOL-RUA-58 BELÍSSIMA CASA COM 02 DOR, SALA, COZ, WC 
SOCIAL, LAV, GAR. P/02 AUTOS+01 CÔMODO C/WC NOS FUNDOS, 
QUINTAL JARDIM - EM LOTE DE 250M². VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: 
R$380.000,00. AC. FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEMP/02 
AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.VALOR: IMPERDÍVEL!1 APE-
NAS: R$250.000,00 SÓ A VISTA! F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
M.SOL-RUA-20. BELÍSSIMA E NOVÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓRIOS 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, EM 
ABRIGO COBERTO, GAR. P/02 AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.
VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: R$270.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 ACEITA LOTE NO NEGÓCIO, 
ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO COM 50% 
DE ENTRADA. CORRA!!
M.SOL-RUA-77 - SOBRADO COM 03 COMÕDOS WC E LAVANDERIA 
NO PAVIMENTO SUPERIOR E .04 CÔMODOS WC, LAVANDERIA E 
GARAGEM NO PAVIMENTO INFERIOR. DOCUMENTADA. ACEITA 
FINANCIAMENTO F= APENAS: R$210.000,00 F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM LOTE DE 180M² APENAS 
R$120.000,00 QUITADO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-80 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC LAVA, GARA APENAS: 
R$145.000,00. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-84 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVA, GARA ACEITA FINANC. 
APENAS: R$230.000,00. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-81 M.SOL 02 DORM- GARA +SALÃO COMERCIAL NA FRENTE APE-
NAS: R$195.000,00. AC. FINANC. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!! ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO 
COM 50% DE ENTRADA. CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL ½ LOTE DOCUMENTADO PARA FINANCIAMENTO.APENAS 
R$115.000,00 VÁ JÁ!!! F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$95.000,00 ACEITA FINAN-
CIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$90.000,00 ACEITA FINAN-
CIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!
SANTA MARTA-III –SALTO SP.02 DORM-SALA AMPLA- COZ. 
AMERICANA-WC – LAV.COBERTA NOS FUNDOS –AMPLO 
TERRENO NA FRENTE- LOTE DE 160M² R$150.000,00 + 
45 PARCELAS DE R$412,00. ACEITA PERMUTA POR CASA 
EM INDAIATUBA. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!

CHÁCARA-VENDE-SE

E.FAUSTO SP. CHÁCARA COM 3.600M² CASA DE QUATRO 
CÔMODOS LUZ, POÇO. TROCA POR CASA EM INDAIATUBA. F= 
19-3017-2608/99762-7997.
CASA NA CECAP - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 CARROS, EDÍCULA COM 03 COMO-
DOS E WC NOS FUNDOS, R$390.000, 00.TROCA COM CHÁCARA 
EM INDAIATUBA. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIMPLES DE 04 CÔ-
MODOS CADA UMA, PASTO, LAVOURA, BOSQUE,02 TANQUES 
COM PEIXES, ABASTECIDOS COM ÁGUA EM FORMA DE BICA, 
LUZ, ÁGUA DE MINA, A 06 KM DO CENTRO DE RIB, GRANDE SP. 
APENAS: R$240.000,00. ACEITA TROCA COM CASA EM INDAIA-
TUBA. SP. F= 19-3017-2608/99762-7997 ESTUDA PARCELAMENTO 
DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. VÁ ZUNINDO!! 

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

Oportunidade única! 02 Dormitórios(01 Suite) wc . social ,lavanderia em abrigo nos fundos,sala, cozinha,garagem para 02 autos, em estrutura para sobrado. 
Apenas: R$270.000,00. Aceita financiamento, terreno , ou 50% de entrada e parcelamento direto com proprietário.Confira!! a concorrencia não supera esta oferta.
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, garagem. 
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st com 
banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia coberta, 
garagem para 2 carros.
COD.216 – JD.MORUMBI – R$212 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz americana, wc, quintal, garagem.
COD.221 – CENTRO – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, coz 
ampla, escritório, as, 2wc, sacada, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 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.313 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$580 MIL – 3 
dorms(1st), sala,  copa, coz planejada, sacada, garagem.
COD.322 – PQ.DAS NAÇÕES – R$340 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, portão eleronico, garagem.
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), sala 
de star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, edícula, 
churrasqueira, garagem para 4 carros. 
COD.345 – JD.MONTE VERDE – R$340 MIL – 3 dorms(1st), 
sala, coz, wc, as, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$498 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc social, edí-
cula, churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
COD.408 – JD.ESPLANADA II – R$780 MIL – 4dorms(2st), 
sala de estar, jantar, TV, coz. Planejada, as, ropeiro, edícula 
com wc, garagem para 4 carros.
COD.411 – JD.MORADA DO SOL – R$398 MIL – 2 casa 
independentes com 2 dorms, sala, coz, wc, as, garagem 
para 1 carro

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com 
banheira), sala de estar, coz, wc social, lavanderia, lavabo, 
churrasqueira, quintal, garagem para 1 carro.

COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms (1st com 
closet), sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavabo, lavanderia, wc 
social, piscina, garagem.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS – Con-
sulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.502 – VL.NS.CANDELARIA – R$290 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavabo, as, 1 vaga de garagem coberta.
AP.504 – MORUMBI – R$212 MIL – 2dorms, sala de estar e jantar, 
coz, wc, 1 vaga de garagem coberta.
AP.515 – JD.PAU-PRETO – R$255 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem
AP.521 –  ANDA LUZ - R$430 MIL – 3dorms(1st), sala, coz. 
Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas de 
garagem coberta.

TERRENOS

LOTES JARDINS DOS SABIÁS DE 150M² APARTIR DE R$90 
MIL  COM R$10 MIL DE ENTRADA

TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – Terreno com 150m², com planta 
aprovada para comercio, fundos e laterais fechados, garagem para 
4 carros. VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL - Terreno com 1000m².
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Terreno 
com 3840m².
TE.50 – JD.MORADA DO SOL – R$245 MIL – Terreno com 299m²

CHACARAS

COD.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL – 
4dorms(1st), sala de estar c/lareira, sala de jantar, varanda, copa, 
coz americana, 6wc, edicual, piscina, churrasqueira, fogão á lenha, 
campo de futebol, salão de jogos, garagem.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar e 
jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, churras-
queira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster), sala de jantar, estar e TV, coz. Planejada, lavabo, wc social, 
lavanderia, piscina, campo de futebol, churrasqueira.

COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, campo, 
poço artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, edícula, piscina, churrasqueira.

SITIO

SI.906 – VIDEIRA – R$53,00 m² - água corrente, 10 mil pés de 
uva, casa, galpão.

GALPÃO

IC.01 - JD.ESPLANADA – R$1.400,000,00 – Piso inferior : 9, 
50x24, 70 (salão), 2wc(1para cadeirante), copa. Piso superior: 
5salas com wc e copa.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, 
sala de estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, wc, 
salão com 80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
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. 
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3 dorms com A/E (1 st com A/E), coz 
planejada, sala, wc social, edícula c/wc, churrasqueira, garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.800,00 – CASA MOBILIADA – 2 
dorms(1st com closet), sala, coz, wc, as, garagem.
VL FURLAN – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, copa, coz, wc 
social, lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem 
– SOBRADO
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, 
wc, garagem para 2 carros, portão eletrônico. NOVA.
CENTRO – R$1.700,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
coberta. OBS:2 salas com encanamento para consultório dentário. 
COMERCIAL.
JD.RENATA – R$1.300,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
para 2 carros.
JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia.
JD.CALIFORNIA – R$800,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
entrada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, garagem

APARTAMENTOS

VL.NS.CANDELARIA – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
as, 1 vaga de garagem coberta.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 
planejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

VALE DAS LARANJEIRAS – R$4.500,00 – 3dorms(2st e 1 
com closet), wc social, sala 2 ambientes com lareira, copa, coz, 
lavanderia, wc, sacada, churrasqueira, piscina.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 –80m² com wc
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – com 2wc e duas portas 
de entrada.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m², wc, pia com gabinete.
CENTRO – R$1.500,00 – 60m², com porta de vidro.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – 90m², wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m², wc, área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m², coz, escritório, 2 wc, porta 
de vidro.
CENTRO R$3 MIL – 90m², 2wc.
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, wc.
CENTRO – R$8 MIL – 670m², frente de vidro

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 40m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 60m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 100m²

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 – galpão com 219m², escri-
tório, 4wc.
DISTRITO EMPRESARIAL BARTOLOMAI – R$5 MIL – AT:300  
AC:283
Salão com 160m², wc masculino e feminino com chuveiro, 
escritório com coz e wc p deficiente, mesanino 72m² com wc, 
área livre atrás.

 

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$ 1.300.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 amb, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² AC/ 
250m² R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ 
varanda, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, 
despensa, piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, 
quadra de tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano. 
AT. 10.000m² AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada 
com portão eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² R$ 850.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambien-
tes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² 
AC/ 160m² R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms(03 st), sala 
jantar, sala estar, sala TV, cozinha, lavanderia, dep. De em-
pregada, piscina e churrasqueira .AT 5.000m² .AC/ 500m² 
R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites, sala 02 ambs, cozinha 
planejada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência de 
empregada AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

CA2359 – Alto de Itaici – 04 suites, sala 03 ambs, escritório, 
cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, piscina aque-
cida, Ar Condicionado AT/ 400m² AC/300m² R$ 950.000,00 

CA2172 – Jardim Esplanada 11 – 03 suites (01 c/closet), sala 03 
ambientes, lavábo, cozinha , despensa, área de serviço, piscina 
e churrasqueira AT/300m² .AC/192m² R$ 730.000,00. Aceito 
terreno até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.
CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 
ambientes, escritório, cozinha, lavanderia,piscina, churrasqueira 
AT/ 450m² .AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% em permuta
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.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lava-
bo, cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.
CA0017 – Jardim dos Colibris – 02 dorms, sala, cozinha, Wc 
e lavanderia AT/ 275m² AC/60m².(casa em terreno de esquina 
frente para avenida sendo comercial) R$ 270.000,00

ÁREA – VENDE

AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para rodovia.
AR0002 - Parque da Grama – 11 alqueires à R$ 15,00m² 
 

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha e 
WC R$ 440.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (mobiliado), 02 dorms( 1 
st), sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira na varanda, 02 vagas 
de garagem, predio com piscina e churrasqueira R$ 450.000,00

Apto0008 – Florianópolis (Itapema) - 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira na varanda AT/ 130m² .R$ 
400.000,00
 

 TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privile-
giada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 
TE0043 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 230.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 400m² R$ 212.000,00
TE0053 – Colibri 150m² R$ 105.000,00
TE0026 – Turim - 150m² .R$ 135.000,00
TE0050 – Park Real - 150m² .R$ 130.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 450.000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 580.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) 1.000m² 220.000,00

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ lareira, 
coz. americana com AE, banheiro, lavanderia, piscina R$ 3.000,00.
CH0063 – Mosteiro de Itaici - 04 dorms(01 st), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira e dependência de empregada(01 
dorm, cozinha e WC) R$ 2.700,00.
Apartamento Locação
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem .R$ 2.200,00.
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozinha, WC 
e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 2.000,00

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 
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AP00025 APARTAMENTO 2 DORMITORIOS SENDO UMA SUITE, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO SOCIAL,GARAGEM COBERTA, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA - R$ 1.600,00

CA00064 LINDO SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS TODOS PLANEJADOS ,SALA, 
COZINHA PLANEJADA ,WC SOCIAL ,LAVABO,DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, 
QUINTAL COM CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 3 AUTOS R$ 680.000,00

LOCAÇÃO VENDA

CA00091 CASA SOBREPOSTA COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC 
SOCIAL, LAVANDERIA, NÃO POSSUI GARAGEM SOMENTE RECÚO. R$ 1.100,00

AP00035 APARTAMENTO COM 3 
DORMITÓRIOS TODOS PLANEJA-
DOS SENDO UMA SUITE, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, WC SO-
CIAL, LAVANDERIA, GARAGEM 

PARA UM AUTO. R$2.000,00

CA00082 EXCELENTE CASA 
PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO 

COM 2 DORMITÓRIOS SENDO 
UMA SUITE, SALA, COZINHA, 

WC SOCIAL, GARAGEM 
PARA 2 AUTOS. R$ 1.200,00.

TE00008 EXCELENTE 
LANÇAMENTO CHÁCARA EM 

MONTE MOR COM 1000 METROS, 
ÓTIMA TOPOGRAFIA. R$75.000,00

SL00011 SALÃO EM ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO COM 2 WC E 

COZINHA. R$ 2.200,00

AP00017 APARTAMENTO EM SÃO PAULO, VILA PENHA DE FRANÇA, COM 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E WC. 01 VAGA COBERTA, MOBILIADO, 
PRÓXIMO A ESTAÇÃO DO METRÔ - R$ 320.000,00

CA00115 CASA TÉRREA EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO COM 3 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 ST, SALA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, EDÍCULA COM CHURR. 
COM DORMITÓRIO E WC, GARAGEM PARA 2 AUTOS COBERTOS, R$ 650.000,00

“CONSTRUA SEU IMÓVEL – IMÓVEL PRONTO PARA MORAR, A PARTIR DE R$ 215.000,00, FINANCIADOS PELA CAIXA”

CA00068 CASA NOVA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO COM 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UMA SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL,LAVANDERIA, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 2 AUTOS PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 370.000,00

SL00009 SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, COM 2 BANHEIROS, COZINHA E 
LAVANDERIA. R$ 1.800,00

CH00007 CHÁCARA EM CONDOMÍNIO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO COM 3 DORMITÓ-
RIOS SENDO UMA SUITE, SALA AMPLA, SALA COM LAREIRA, WC SOCIAL, CO-
ZINHA, LAV., PISCINA, CAMPO DE FUTEBOL, CASA DE CASEIRO. R$ 3.000,00

CA00094 SOBRADO EM CONDOMÍNIO COM 3 DORMITÓRIOS, DOIS SENDO 
PLANEJADOS, UMA SUITE, SALA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, GARAGEM DESCOBERTA PARA 2 AUTOS. R$ 2.000,00 MAIS CONDOMÍNIO
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

AdvogadoAdega Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto MecânicaAuto Escola

Artigos em Geral Assessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Bolo
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Ferro Velho

Decorações para Festas Decorações Decorações

ImobiliáriaEventos

20B

Comida JaponesaCelularCabeleireiro
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Materiais para Construção

Moda Feminina Moda Feminina Padaria Poços Artesianos

21B

Manutenção

Pousada Litoral Norte RestauranteReparações Automovitas Restaurante

Imobiliária Jóias
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Tintas Veterinária

Vidraçaria

22B

Vidros e Esquadrias

Segurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet
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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

Interessados devem encaminhar currículo para vagas@rctbrasil.com.br ou
RCT Brasil Desenvolvimento Profissional e Empresarial Ltda. 

Rua Silvio Candello, 1.867, Sala 03, Jd. MORADA DO SOL, Indaiatuba, SP - (19) 3816-1088

Ajudante Geral: Disponibilidade de 
horário, inclusive aos finais de semana. 
Ajudante de Pintura Industrial: 
Ensino fundamental completo. Conhe-
cimento em pintura à revolver.
Analista Financeiro: Ensino superior 
completo em Administração, Economia 
ou afins. Vivência em indústria metalúr-
gica. Domínio em gerenciamento de 
fluxo de caixa, planejamento financeiro, 
inadimplência e negociação com clien-
tes e fornecedores. Inglês ou Espanhol 
será um diferencial. 
Assessor Comercial: Ensino médio 
completo. Domínio em Pacote Office 
e Informática.
Assistente de Vendas: Técnico em 
Elétrica, Eletrônica ou afins. Expe-
riência em negociação com clientes e 
follow up. Domínio do idioma Inglês ou 
Espanhol será um diferencial.
Auxiliar de Campanha [50 vagas]: 
Ensino fundamental completo. Dispo-
nibilidade para trabalhos externos (rua).
Auxiliar de Limpeza: Disponibilidade 
de horário. Experiência na função.
Assistente Administrativo: Ensino 
médio completo. Superior em Adminis-
tração ou afins. Experiência em contas 
a pagar, receber e demais rotinas.
Auxiliar de Produção: Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia, In-
terpretação de desenho e Mecânica. 
Experiência em indústria será um 
diferencial.
Auxiliar de Manutenção: Ensino fun-
damental completo. Experiência com 
reparos e manutenção predial.
Carpinteiro: Ensino fundamental 
completo. Experiência na função e 
conhecimentos em cálculos simples, 
adição ou contagens. Residir em 
Indaiatuba, Elias Fausto, Monte Mor, 
Rafard e Hortolândia.
Comprador(a): Ensino superior em Ad-
ministração, Comércio Exterior ou afins. 
Vivência em metalúrgica. Experiência 
em negociação com fornecedores, 
ciclo operacional e estoque. Inglês ou 
Espanhol será um diferencial.
Cumim/Auxiliar de Garçom: Disponi-
bilidade de horário.
Encarregado de Almoxarife: Ensino 
técnico ou superior em Logística 
(completo). Experiência na função. 
Conhecimento em Informática, distri-
buição de materiais e demais rotinas 
de almoxarife. Residir em Indaiatuba, 
Monte Mor ou Elias Fausto.
Empregada Doméstica (02 vagas): 
Experiência na função. 
Estagiário Comercial: Ensino superior 
(cursando) Administração, Comércio 
Exterior ou afins. Noções de vendas. 
CNH B.
Extrusor: Ensino médio completo. Am-
plo conhecimento em todo o processo 
de extrusão (extrusora balão - seg-
mento plástico). Residir em Indaiatuba.
Montador: Ensino médio completo. De-
sejável ensino técnico. Conhecimento 
em mecânica geral, leitura e interpreta-
ção de desenhos, metrologia, hidráulica 
e pneumática, lean manufacturing, TPM 
e operação de ponte rolante.
Montador Mecânico: Curso técnico 
em Mecânica, Mecânica de Usina-
gem ou Mecatrônica. Experiência em 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DE PROJETOS (7912): 
Formação superior em Engenharia 
Mecânica, Engenharia Elétrica ou 
áreas afins. Experiência em ad-
ministração de projetos de peças 
automotivas. Possuir japonês fluente 
e inglês intermediário. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(6376): Formação superior completa 
ou cursando em Administração de 
Empresas ou áreas afins. Experi-
ência na função. Noções de conta-
bilidade e fluxo de caixa. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
ASSISTENTE COMERCIAL (7931): 
Desejável cursando Ensino Superior 
em Administração, Marketing ou 
áreas afins. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE CONTABILIDA-
DE (8377): Cursando superior em 
Ciências Contábeis. Experiência 
em conciliação bancária. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
ASSISTENTE DE VENDAS (8399): 
Formação superior em Adminis-
tração, Marketing ou áreas afins. 
Experiência na área comercial. 
Inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba ou Salto, 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8523): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em expedição e conferência de 
materiais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA (8750): 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Possuir curso de empilha-
deira. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7863): 
Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8748): 
Ensino Médio completo. Desejável 
experiência na função. Possuir 
disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba. 
BALCONISTA (8529):  Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
CAMAREIRA (7135): Ensino Fun-
damental completo. Experiência 
na função e/ou na área de limpeza. 
Residir em Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567/7372): Formação superior 
completa. Experiência na área de 
vendas externas. Possuir CNH 
B. Disponibilidade para viagens. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
COORDENADOR DE CONTRATOS 
(8689): Formação superior completa 
em Engenharia ou Administração. 
Experiência em administração de 
contratos de empresas de bens de 
capital e fabricante de máquinas e 
equipamentos. Inglês fluente. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO (7959): 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(8388): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
(7103):  Cursando superior em 
Engenharia de Produção ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA CI-
VIL (8693): Cursando Técnico em 
Edificações ou Engenharia Civil. 
Desejável conhecimento em Auto 
Cad. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/MA-
NUTENÇÃO (8168): Cursando 
Engenharia Mecânica, Mecatrôni-
ca, Produção ou afins. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748):  Cursando 
superior em Administração, Secre-
tariado Executivo, Letras, Gestão 
Empresarial ou áreas afins. Dese-
jável inglês avançado. Residir em 
Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM TI (7099): Cursando 
superior em Ciências da Compu-
tação ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 
ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂNI-
CA (7097): Formação técnica com-
pleta ou em curso em Mecânica ou 
áreas afins. Residir em Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO (7446): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
desenvolvimento e ajuste de fer-
ramentas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOFRÁFICO 
(6432): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir na 
região de Indaiatuba. 
JARDINEIRO (8165): Ensino Fun-
damental completo. Experiência na 
função. Possui CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(7347): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. CNH 
C. Possuir curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR (A) DE CAIXA (8169): 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(6901): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
OPERADOR DE RETROESCAVA-
DEIRA: Experiência em operação 
de retroescavadeira, escadeira 
ou afins. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE TORNO CNC 
(8140): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.  
REPOSITOR (8531): Ensino Fun-
damental completo. Desejável ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
SUPERISOR DE LOGÍSTICA 
(8476): Formação superior comple-
ta. Experiência na área em centro de 
distribuição. Inglês Fluente. Residir 
na região. 
TORNEIRO CNC (8349): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
programação, preparação e ope-
ração de Torno CNC. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
VENDEDOR (A) (8172): Ensino Mé-
dio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM 
/ MASC) Com experiência na 
função. Para trabalhar em 
limpeza de indústria. Disponi-
bilidade de horários. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA 
Possuir experiência na função, 
residir em Indaiatuba, disponi-
bilidade de horários.
A U XIL IA R  TÉC N IC O EM 
PROJETOS – Possuir curso 
de Eletrotécnica. Conheci-
mentos em AutoCad. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Para trabalhar em Lavanderia 
Industr ia l .  Disponibi l idade 
de horário. Experiência em 
produção.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
– Experiência em serviços 
de caldeiraria, conhecimento 
básico com medidas de trena, 
furadeira e lixadeira. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilida-
de de horários.
COZINHEIRA – Para trabalhar 
em Restaurante Industrial. 
Residir em Indaiatuba. Expe-
riência na função. 
AJUDANTE DE PRODUCAO 
– Possuir experiência com 
serralheria e polimento de 
metais. Residir em Indaiatuba, 
disponibilidade de horários.
ENCARREGADO (A) FINAN-
CEIRO  –  Exper iênc ia  em 
coordenação nas rotinas do 
Setor financeiro, fiscal, fatu-
ramento. Conhecimento em 
legislação fiscal. Superior em 
Administração ou áreas afins.
ENGENHEIRO CALCULIS-
TA  –  Engenhar ia  Civ i l  ou 
Mecânica, Conhecimentos em 
desenvolvimento de estruturas 
metálicas, domínio em calculo 
estrutural, Solid Works. Inglês 
Intermediário \ Avançado. Re-
sidir em Indaiatuba ou região.
OPERADOR DE MAQUINA 
CONVENCIONAL – Possuir 
curso técnico na área mecâ-
nica ou Metrologia e Leitura, 
interpretação de desenho, 
residir em Indaiatuba, com ou 
sem experiência. Disponibili-
dade de horário.
OPERADOR DE FORNO  – 
Possuir experiência em fornos 
para curvação de vidro. Resi-
dir em Indaiatuba. Disponibili-
dade para trabalhar em turnos.
SOLDADOR – Experiência em 
Solda TIG \ MIG, traçagem e 
montagem de peças e corte 
em maçarico. Residir em In-
daiatuba, disponibilidade de 
horários.
PROGRAMADOR / OPERA-
DOR DE MÁQUINA DE COR-
TE A LASER – Residir em 
Indaiatuba. Conhecimento em 
Auto Cad. Experiência em Pro-
gramação de maquinas CNC.

A Global Empregos em parceria com empresa multinacional americana de 
produtos eletrônicos contrata para sua nova loja no Polo Shopping.

Gerente de Loja / Operador (a) de Caixa / Vendedor (a)

Compareça na Global e demonstre seu interesse. 
www.globalempregos.com.br

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 GERAL: Escolaridade indife-
rente, necessário conhecimento em cons-
trução civil.
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso superior em 
Ciências Contábeis cursando ou concluído. 
Experiência em lançamentos, fechamento e 
análise de balanço, entrega de declarações 
federais, atendimento ao cliente. Desejável: 
Experiência com o sistema Cuca Fresca, 
conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Ensino 
médio completo, já ter trabalhado em almo-
xarifado e disponibilidade para trabalhar em 
loja de material de construção. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, necessário ter carro ou moto que 
possa utilizar para ir ao trabalho, conhecimen-
to em linha de produção. 
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso superior em 
Ciências Contábeis cursando ou concluído. 
Experiência em lançamentos, fechamento e 
análise de balanço, entrega de declarações 
federais, atendimento ao cliente. Desejável: 
Experiência com o sistema Cuca Fresca, 
conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade indi-
ferente, necessário experiência na função, 
residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Necessário ter trabalhado 
na área. 
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, Galoneira e em todos os 
tipos de tecidos.
ELETRICISTA: Possuir NR10 e certificado 
de eletricista, residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de trabalhar em Campinas. 
ENCANADOR: Conhecimento em hidráulica 
industrial, residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de trabalhar em Campinas. 
ENCARREGADO DE LOGISTICA: Ensino 
Superior em Logística Completo, com expe-
riência em gestão de pessoas e toda área de 
Logística. Residir em Indaiatuba ou Salto.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio 
completo, será responsável por toda área de 
vendas, como treinamento e supervisão, ter 
conhecimento em informática e boa liderança.
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Com-
pleto, com experiência em liderança de equipe 
e operação de empilhadeira. Necessário curso 
de Operador de Empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE LOGÍSTICA – PNE: Vaga 
destinada para pessoas de portador de 
necessidades especiais, ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba e disponibilidade 
de horário. 
PREPARADOR DE FERRAMENTAS DE 
USINAGEM: Conhecimento instrumentos de 
medição de metrologia , desenho mecânico, 
ferramental de centro/torno usinagem.
REPRESENTANTE COMERCIAL: Irá tra-
balhar com empresa prestadora de serviços. 
Ensino médio completo, necessário ter CNH 
B, disponibilidade de viagens.
SOLDADOR: Curso na área, experiência na 
função, residir em Indaiatuba e disponibilidade 
de horário.
SUBGERENTE DE RESTAURANTE: Neces-
sário experiência na função, será responsável 
pela coordenação de equipe, organização da 
loja, auxiliar em compras, reposição e verifica-
ção do estoque, recebimento e conferência de 
mercadorias, necessário residir em Indaiatuba.
SUPERVISORA DE CAMAREIRAS:  Ensino 
fundamental completo, experiência como 
camareira, com liderança e gerenciamento, 
atendimento aos hóspedes. Necessário dispo-
nibilidade de horário. Indispensável habilidade 
com celular, tablets e aparelhos e eletrônicos. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO: Ensino 
médio completo, disponibilidade de horário, 
conhecimento no sistema CM NET, desejável 
experiência no ramo hoteleiro e liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
TÉCNICO EM MÉTODOS E PROCESSOS: 
Ensino médio completo, cursos na área equi-
valente, necessário habilidade em desenvolver 
programas de usinagem em solid work / auto 
CAD – processos.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Curso 
técnico completo na área de Meio Ambiente, 
ter CNH B, disponibilidade de viagens, boa 
comunicação verbal e escrita. 
VENDEDOR EXTERNO E INTERNO: Ensino 
médio completo, ter experiência com vendas, 
disponibilidade de horário, prospecção de 
novos clientes e possuir condução própria. 

montagens mecânicas, traçagem em 
chapas, caldeiraria ou serralheria. Co-
nhecimento em leitura e interpretação 
de desenhos mecânicos e esquemas 
hidráulicos. Conhecimento em Solda 
TIG e MIG. 
Operador de Centro de Usinagem: 
Ensino médio completo. Desejável 
ensino técnico em áreas afins. Expe-
riência em programação e operação 
de centro de usinagem. Desejável co-
nhecimento em FANUC e máquinas de 
grande porte. Conhecimento em leitura 
e interpretação de desenho.
Operador Logístico: Ensino médio 
completo. Curso de Empilhadeira 
(com certificado). Experiência em 
carregamento e descarregamento de 
caminhão, armazenamento de mate-
riais, codificação, etc. Conhecimento 
em sistema WMS.
Operador Multifuncional (PCD): En-
sino médio completo e laudo médico. 
Desejável experiência em indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio com-
pleto. Desejável curso técnico em áreas 
afins. Conhecimento em pintura indus-
trial (com revólver), lean manufacturing, 
TPM e operação de ponte rolante.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico 
completo em Eletrônica. Inglês avança-
do. Experiência em assistência técnica. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico 
em Eletrônica ou áreas afins. Vivência 
em indústrias do segmento eletrônico, 
atendimento ao cliente e noções de ISO 
9001. Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade para viagens.
Técnico Eletrônico Pleno Interno: 
Curso técnico em Eletrônica. Inglês 
intermediário. Conhecimento em pa-
cote Office. Experiência em indústria 
eletrônica, automotiva ou telecomu-
nicações.
Técnico Eletro-Mecânico: Ensino 
técnico completo em Mecatrônica. Só-
lidos conhecimentos em manutenção 
(eletro-mecânica) corretiva e preven-
tiva em máquinas e equipamentos de 
solda, usinagem, pintura e montagem. 
Conhecimento em leitura e interpreta-
ção de desenho, lean manufacturing, 
hidráulica, pneumática, programação 
CLP e mecânica geral.
Torneiro Mecânico: Ensino médio 
completo. Experiência em torno me-
cânico e conhecimento em fresa. 
Desejável cursos SENAI.
Recepcionista Bilíngue (Inglês): 
Ensino médio completo. Experiência 
com atendimento ao cliente. Inglês 
avançado/fluente.
Recepcionista Bilíngue (Japonês): 
Ensino médio completo. Experiência 
com atendimento ao cliente. Japonês 
avançado/fluente.
Supervisor de Operações: Ensino su-
perior completo em Logística ou afins. 
Vivência em liderança de equipes. 
Experiência em rotinas de armazém lo-
gístico. Residir em Indaiatuba ou Salto.
Supervisor de Produção: Ensino su-
perior em Engenharia de Produção ou 
afins. Vivência em liderança de equipe 
de produção e manufatura. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.

Estamos cadastrando:

Supervisor de Engenharia de Manufatura: Superior completo em Engenharia 
de Produção, Mecânica, Química ou afins. Inglês fluente. Vivência em gestão 
de pessoas.
Supervisor de Engenharia de Manufatura: Superior completo em Engenharia 
de Produção, Mecânica, Química ou afins. Inglês fluente. Vivência em gestão 
de pessoas.
Auxiliar de Fundição: Moldagem, Rebarbação, Modelagem, Forno e afins.
Supervisor de Qualidade: Superior completo em Qualidade ou afins. Expe-
riência em gestão da qualidade (interna e fornecedor). Inglês ou espanhol serão 
diferenciais.
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rações federais, atendimento ao cliente. Desejável 
vivência com sistema integrado Cuca Fresca, 
contabilidade de Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino 
Médio Completo. Disponibilidade de horário. 
Conhecimento em instrumentos de medição para 
indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimen-
to em corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/LIMPEZA (6705): Fem. 
Ensino Médio. Vivência na área de produção e 
qualidade. Conhecimento em inspeção de peças. 
Curso na área. Residir em Indaiatuba.
CAIXA/CREDIARIO (6830): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Conhecimento com informá-
tica. Vivência em atendimento ao cliente, caixa, 
disponibilidade para trabalhar aos sábados. Residir 
em Indaiatuba.
CHEFE DE COZINHA (6826): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivencia em cozinha 
industrial ou restaurante empresa. Residir em 
Indaiatuba.
CORTADOR (6459): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Desejável experiência no 
ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA PROJETISTA (6706): Masc. Ensi-
no Médio Completo. Vivência na função. Cursos na 
área de técnico mecânico, leitura e interpretação de 
desenho, auto CAD, Solidworks. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO (6818): Ambos os sexos. Cursando 
Técnico nas  área Mecânica, Mecatrônica ou afins.  
Conhecimento em Excel e Auto Cad ou Solid 
Works, interpretação de desenho técnico. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (6834): 
Masc. Superior ou Técnico cursando em Auto-
mação Industrial. Conhecimentos em Pacote 
Office, AUTO CAD e Solidworks. Disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial. Residir em 
Indaiatuba ou Elias Fausto.
ESTÁGIO FINANCEIRO (6805): Ambos os 
Sexos. Técnico cursando ou Superior cursando 
apartir do 2º ano na área Administrativa ou Ciên-
cias Contábeis. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Superior 
em Processamento de Dados ou Ciência da 
Computação, cursando a partir do 2º ano. Conhe-
cimento em Web Designer, Corel Fraw, Photoshop, 
Diagramação de textos será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO ELETROELETRÔNICA (6824): Masc. 
Cursando nível Técnico ou Superior em Eletroele-
trônica. Residir em Indaiatuba ou região.
ESTÁGIO MARKETING (6819): Ambos os sexo. 
Cursando Publicidade, Marketing ou afins. Ter 
conhecimentos em Corel Draw e/ou Photoshop. 
Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em instru-
mentos de medidas (metrologia), cursos na área 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. En-
sino Médio Completo. Possuir cursos na área da 
qualidade e conhecimentos em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de Desenho e Tridimensional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6825): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivencia na produção e 
qualidade, conhecimento em inspeção e peças, 
desejável conhecimento em polimento de carro. 
Residir em Indaiatuba.
MATRIZARIA (6832): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência em corte, dobra, solda elétrica e MIG, 
polimento de aço, serralheria e/ou ferramentaria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Mé-
dio. Vivência em manuseio de aço, conhecimento 
com serralheria, modelagem de aço, polimento de 
metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (6838) Masc. 
Ensino Fundamental Completo. Vivencia com 
escavadeira e  terraplenagem. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Dis-
ponibilidade de horário. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (6797) Masc. Ensino 
Fundamental . Vivencia em forno industrial. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivência na fun-
ção. Possuir  conhecimento na área de vendas 
e atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO (6810): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Conhecimentos em informática 
básica e em pesagem de caminhões. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
RETIFICADOR PLANO (6835): Masc. Ensino 
médio. Vivência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. Ensino 
Médio. Disponibilidade total de horário. Vivência 
na área. Conhecimento em serigrafia manual 
em vidros, plasticos, camisetas etc. Desejável 
conhecimento em confecção de telas e gravação 
e desgravação de telas. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em instrumentos de medição. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na área de 
Vendas em indústria. Desejável conhecimento no 
segmento de tele comunicações, forecast, follow 
up. Possuir inglês. Condução própria. Residir 
em São Paulo.

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 

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

AGENTE DE VIAGENS (6829): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência em 
vendas, atendimento ao cliente. Desejável inglês. 
Possuir disponibilidade total de horário. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6729): Masc. 
Trabalhará com montagem dos pallets, e serviços 
gerais em ceramica. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fun-
damental Completo. Não precisa ter experiência. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6840): Fem. En-
sino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em administração e curso de Informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (6841): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia na área industrial. 
Irá  atuar no abastecimento de linha e limpeza do 
setor. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR GERENTE (6831): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental Completo. Vivência com ser-
viços manuais, artesanato, colagens, montagens 
de peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6842) Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivencia em contas a pagar e 
receber . Conhecimento básicos em informática. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/ BORRACHA (6813): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivencia na área de 
produção e qualidade, conhecimento na área de 
inspeção de peça. Disponibilidade para trabalhar 
2º turno. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6817): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de  NR 10. 
Conhecimentos de instalações elétricas industriais. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ELETRICISTA (6807): Masc. Técnico 
completo ou cursando em Automação Industrial. 
Vivência na função, cursos de Eletricista Insta-
lador, NR10 e Comandos Elétricos. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino 
médio. Não necessita experiência. Trabalhará no 
estoque, expedição, separação de mercadorias 
embalagem, organização de estoque. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ALMOXARIFE (6822): Masc. Ensino 
Médio Completo. Com vivencia na área, conheci-
mentos em separação de material, embalagens e 
controle de mercadorias, conhecimentos em Excel. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas 
a pagar/ receber, conciliação bancaria e nego-
ciações. Conhecimento em sistema Microsiga. 
Possuir CNH 'B'. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL (6833): Ambos os sexos. 
Superior Completo em Ciências Contábeis. 
Vivencia em toda rotina contábil, conciliações, 
demonstrações financeiras, conhecimentos em 
impostos diretos e indiretos. Fechamento de 
empresas lucro real e presumido. Controle e reco-
lhimento de impostos retidos de terceiros (INSS, 
ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL); SPED Contábil. 
Conhecimento em sistema TOTVS. Residir em 
Indaiatuba ou região.
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 COMERCIAL (6812): Ambos os 
sexos. Superior Cursando Administração, Logística 
ou PCP. Conhecimento em Excel. Vivência com 
sistema integrado Microsiga (Proteus). Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
(6836): Ambos os sexos. Superior Completo em 
Gestão de Recursos Humanos. Vivencia em recru-
tamento e seleção , treinamento e desenvolvimento 
e implantação de benefícios. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. De-
sejável conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica 
e pacote Office. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE FERRAMENTARIA (6820): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL (6827): Ambos os sexos. 
Superior cursando ou completo em Ciências 
Contábeis. Atuará em escritório contábil. Vivência 
em lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento 
ao cliente, desejável conhecimento com sistema 
integrado Cuca Frsca, contabilidade de Holding/ 
Empreendimentos/ Incorporadoras. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE CONTÁBIL (6828): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo. Atuará em 
escritório contábil. Conhecimento em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega de decla-

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA CONTABIL  Formação superior em Contabilida-
de, experiência com contabilidade, lucro real, declarações, 
balanço e sistemas integrados. Local de atuação: Itu
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
Formação Superior em Química / Alimentos/ Materiais/ 
Bioquímica ou Técnico em Polímeros. Com experiência em 
indústrias de embalagens ou alimentícias em desenvolvimen-
to e análise de materiais. Com disponibilidade para viagens. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE EXPANSÃO  Formação superior em Admi-
nistração de empresas, Marketing ou Economia. Experiên-
cia com varejo e controle de mercados. Local de atuação: 
Indaiatuba
ANALISTA DE VENDAS  Formação completa em Engenha-
ria, grande conhecimento no segmento automotivo. Inglês 
fluente. Local de atuação, Itu
ASSISTENTE SOCIAL  Formação superior em serviço social. 
Experiência em projetos sociais e órgãos públicos. Possuir 
disponibilidade de horário. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  Ensino médio completo, com 
experiência em linha de produção e ferramentas da qualida-
de. Com total disponibilidade de horário. Local de atuação: Itu
AUDITOR DA QUALIDADE  Ensino médio completo, ex-
periência na área da qualidade, com domínio em QSB e 
certificação. Local de atuação: Itu
CALL CENTER  Ensino médio completo, conhecimentos 
básicos em informática. Local de atuação: Itu
GERENTE DE OPERAÇÕES  Formação superior em En-
genharia Civil, Elétrica ou Mecânica. Experiência na área 
de manutenção predial e conservação, conhecimento em 
elétrica e mecânica. Local de atuação: Itu   
MECÂNICO MONTADOR  Desejável ensino médio completo, 
curso de mecânica diesel e metrologia. Experiência na área 
mecânica. Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO  Ensino Fundamental. Com 
experiência na função, CNH. Categoria E. Empresa Loca-
lizada em Salto.
OPERADOR DE MAQUINAS  Ensino médio completo. Ex-
periência em Injetora ou Extrusora. Com total disponibilidade 
de horário Local de atuação - Itu
POLIDOR Ensino fundamental, experiência na função. Local 
de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS  Ensino 
médio e disponibilidade de horário. Local de atuação: Salto.
SUPERVISOR CONTABIL E FISCAL  Formação superior 
em Ciências Contábeis, especialização em   contabilidade. 
Experiência na área contábil e fiscal. Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência em refrigeração. Conheci-
mento em Eletrônica. Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE PROCESSOS Ensino médio completo, curso 
técnico em processos. Experiência na função. Local de 
atuação: Itu
VENDEDOR  Ensino médio completo, experiência em ven-
das. Local de atuação: Itu
VENDEDOR EXTERNO  Formação Superior completa ou 
Cursando. Desejável experiência na área comercial, ven-
das, negociações técnicas e conhecimento no segmento de 
embalagens. Empresa localizada em Itu.

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

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

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

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

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

AJUDANTE GERAL LAVAGEM – Ensino 
Fundamental. Não é necessário experiência. 
Para exercer trabalhos manuais, braçal. 
ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSO-
AL – Superior Completo em Administração ou 
RH. Experiência mínima de 2 anos na função. 
Domínio com rotinas do Departamento Pessoal 
e encargos sociais, conhecimentos básico da 
rotina de RH. Curso de DP, Informática. 
ANALISTA DE CUSTOS – Superior Completo 
em Ciências Contábeis ou Administração. 
Excel Avançado. Experiência em metalúrgica, 
com conciliação de estoque, contabilização no 
processo de importação, análise de variação de 
custo, apuração de resultados da empresa, pro-
por melhorias, conferencia de lançamentos, re-
alizar o input de dados e demais rotinas da área. 
INGLÊS OU JAPONÊS INTERMEDIÁRIO. 
ANALISTA DE MARKETING – Superior em 
Publicidade e Propaganda, Marketing ou Admi-
nistração com ênfase em Marketing. Experiên-
cia de 2 anos em planejamento, organização, 
coordenação de contratos planejamento de 
mídia, participação em feiras, congressos. 
Desejável conhecimento em CorelDraw, 
Photoshop, Ilustrator, Indesing, 3D StudioMax, 
DreamWeaver. Inglês intermediário. 
ANALISTA DE PROCESSOS – Superior Com-
pleto em Engenharia de Produção. Experiência 
em metalúrgica com pesquisas na área produ-
tiva, melhorias em processos, métodos, equi-
pamentos e dispositivos, controle de produção 
e acompanhamento. Analise de indicadores, 
programação de produção, implantação de 
projetos. JAPONÊS INTERMEDIÁRIO. 
ANALISTA FINANCEIRO – Superior Com-
pleto em Administração. Experiência mínima 
de 3 anos na função. Domínio com todas as 
atividades financeiras (contas a receber e nego-
ciação). Domínio com planejamento financeiro, 
fluxo e fechamento de caixa, atendimento a 
clientes e fornecedores. Conhecimento com 
NF, Informática, Excel.                                                                                               
ASSISTENTE CONTÁBIL – Superior em 
Ciências Contábeis Cursando ou Completo. 
Com experiência em lançamentos, fechamento 
e análise de balanço, entrega de declarações 
federais, atendimento ao cliente. Sistema 
Cuca Fresca, conhecimento com contabilidade 
Holding/Empreendimentos/Incorporadoras
ASSISTENTE DE VENDAS – Técnico em Ele-
trônica ou Mecatrônica Completo ou Cursando 
Superior. Experiência com atendimento ao 
cliente, atuação na área de venda, elaboração 
de propostas técnicas e comerciais. Negocia-
ção com cliente e follow-up. Disponibilidade 
para viagens. Inglês, Espanhol. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FINANCEIRO) 
– Cursando Administração, contabilidade. Para 
trabalhar em contas a pagar e receber. Dife-
rencial com contas a pagar, Sistema TOTVS.  
AUXILIAR CONTÁBIL – Superior em Ciências 
Contábeis Cursando ou Completo. Com expe-
riência em lançamentos, fechamento e análise 
de balanço, entrega de declarações federais, 
atendimento ao cliente. Sistema Cuca Fresca, 
conhecimento com contabilidade Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Ensino Médio. 
Para trabalhar no setor de expedição com 
recebimento, revisão, separação e organização 
de material. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Funda-
mental completo. Com experiência. Empresa 
Multinacional com benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Fun-
damental. Com ou sem experiência. Com 
disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Médio 
Completo. Experiência em produção, para atura 
em diversos setores. Disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Médio 
Completo. Experiência em produção, para atura 
em diversos setores. Disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Fundamental 
Completo. Com experiência em serviços de cal-
deiraria, conhecimento com trenas, furadeiras, 
lixadeiras, carga e descarga. Disponibilidade 
de horário. 
AUXILIAR TÉCNICO EM PROJETOS LU-
MINOTÉCNICOS – Superior Completo em 
Eletrotécnica. Conhecimento com AUTOCAD. 
COMPRADOR JUNIOR – Superior Completo 
ou Cursando. Experiência em negociação de 
prazos, qualidade e prazo de entrega, fecha-
mento de compras, recebimento de compras, 
emissão de pedidos, acompanhar o processo 
de entrega, participar de projetos, elaborar 
indicadores, cadastro de novos fornecedores. 
Sistema SAP. Conhecimento com cálculos 
de impostos, finanças e orçamentos. Excel 
Avançado. 
CONFERENTE – Ensino Médio Completo. 
Experiência com recebimento, conferência, NF. 
Desejável curso de ponte rolante, conhecimen-
to com SAP. Ter condução própria. ANALISTA 
DE CONTAS A RECEBER – Cursando ou 
Completo Superior em Ciências Contábeis 

ou Administração de Empresas. Experiência 
com SAP, conhecimentos gerais de contas a 
receber, cobrança, controle de bancos, baixa 
de títulos, fluxo de caixa. 
ENGENHEIRO CALCULISTA – Superior 
Completo em Engenharia Civil ou Mecânica. 
Domínio com calculo estrutural para desenvol-
vimento de estruturas metálicas. Domínio com 
Excel e Solid Works. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior Completo. 
Com CREA Ativo. Experiência com obras de 
infraestrutura Urbana.  Realizar o acompa-
nhamento e gerenciamento de empreiteiras e 
execução da obra, análise de projetos. Pacote 
Office, Leitura e Interpretação de projetos e 
AUTOCAD. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior Completo. 
Com experiência em edifícios verticais. 
ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA – Cursando 
Fotografia. Com ou sem experiência. Desejável 
conhecimento com Photoshop
ESTÁGIO EM QUÍMICA – Cursando Engenha-
ria Química. Conhecimento com Informática. 
ESTÁGIO TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 
Cursando Técnico em Eletrônica. Para atuar 
em assistência técnica. 
EXTRUSOR – Ensino Médio Completo. Com 
experiência em extrusora balão e com mistura 
de matéria prima para extrusão. 03 anos na 
função. Disponibilidade total de horário. 
GESTOR DE RELACIONAMENTOS – Superior 
Completo em Economia, Administração de 
Empresas, Contabilidade. Desejável Pós-
-Graduação em Gestão Financeira/Controla-
doria. Excel Avançado e Powerpoint, Inglês 
Fluente. Experiência com elaboração, análise 
e controle do fluxo de caixa, cálculos de juros 
e despesas financeiras, relacionamento com 
bancos, elaboração de relatórios gerenciais, 
prestação de contas, BackOffice dos contratos 
e report diário. 
PASSADORIA – Ensino Fundamental. Não 
é necessário experiência na função. Para 
trabalhar no setor de passadoria. 
POLIDOR DE METAIS – Ensino Médio Comple-
to. Experiência mínima de 6 meses com lixadei-
ra, para trabalhar com polimento em alumínio. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
(PNE) - Ensino Fundamental ou Médio Comple-
to. Empresa multinacional, para trabalhar em 
produção. Com laudo INSS ou médico. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
(PNE) - Ensino Fundamental Completo. Para 
trabalhar em produção. Com laudo do INSS. 
PROJETISTA – Técnico Completo. Experiência 
com Inventor, elaboração de projetos em 2D 
e 3D, planejamento e desenvolvimento de 
projetos de ferramentas, produtos mecânicos, 
moldes e matrizes, acompanhar sistema da 
qualidade. Curso de Solidworks, AUTOCAD, 
Inventor. 
RECURSOS HUMANOS – Formação em RH 
ou Administração. Experiência em fechamento 
de folha, cálculos em geral. Conhecimento com 
rotinas do RH. Curso de Departamento Pessoal. 
SERVENTE – Ensino Fundamental Completo. 
Com ou sem experiência em canteiro de obras. 
SOLDADOR – Ensino Médio Completo. Com 
experiência em solda Tig, Mig, traçagem e mon-
tagem de peças, corte em maçarico. Domínio 
em Interpretação de Desenhos. Curso de Solda. 
Disponibilidade de horário. 
SUPERVISOR DA QUALIDADE – Superior 
Completo ou Cursando Pós-Graduação (De-
sejável). Experiência na área de usinagem e 
metalúrgica. Supervisionar e implantar ações 
em qualidade, fazer acompanhamento em 
produção, fornecedores, liberação de produtos, 
elaboração de propostas, desenvolvimento e 
implantação de melhorias, pesquisa de satis-
fação, participação de reuniões. 
SUPERVISOR DE VENDAS – Superior Com-
pleto em Administração, Economia, Marketing 
ou Engenharia. Experiência de 4 anos no 
comercial. Domínio com vendas, análise de 
pedidos, entregas e acompanhamento do 
material. Noções de mecânica, Disponibilidade 
para viagens. Informática. 
SUPERVISOR FINANCEIRO – Superior 
Completo em Administração. Experiência em 
todo o processo de contas a pagar e receber, 
análise de faturamento, fluxo de caixa, acom-
panhamento de cronograma, coordenação de 
equipe. INGLÊS INTERMEDIÁRIO. 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
– Superior Completo e Técnico de Segurança 
do Trabalho. Com registro ativo. Experiência 
em construção civil. Supervisionar atividades 
da área de Segurança do Trabalho, promover 
inspeção ao locar de trabalho, preparar pro-
gramas de treinamentos, pesquisa e análise 
do ambiente. Disponibilidade para viagens. 
TÉCNICO ELETRÔNICO PLENO – Técnico 
em Eletrônica Completo ou Cursando Enge-
nharia Elétrica, Eletrônica ou Produção. Com 
experiência de 3 anos em Indústria Eletrônica, 
Automotiva ou Telecomunicações, desenvolvi-
mento em placas eletrônicas. 
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CAMAREIRA: Não necessita experiência, 
para trabalhar em Hotel na arrumação 
dos quartos, a empresa dará treinamen-
to. Disponibilidade para escala 6x1.Com 
folgas semanais.
AUXILIAR DE COZINHA: Atuará no corte 
e pré-preparo de alimentos, limpeza e or-
ganização da cozinha, bem como auxiliar 
o cozinheiro no preparo das refeições, e 
demais atividades. 
AUXILIAR DE CONFEITEIRO: Com ex-
periência na função, preparo de massas, 
cremes e doces. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Com Ensino 
Médio, experiência com estoque. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA:Total disponibi-
lidade de horário, para atuar na organi-
zação e limpeza.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA: Pos-
suir Experiência em Liderança e Opera-
cional, ter conhecimento como Operador 
de Empilhadeira.
OPERADOR DE FORNO: Experiência 
na função, desejável algum curso técni-
co, disponibilidade para revezamento de 
turnos.
MEDICO DO TRABALHO: Responsável 
pelos exames: admissionais, demissio-
nais, periódicos e pelo PCMSO. Elaborar 
relatórios e laudos sobre acidentes de 
trabalho, condições insalubres e ates-
tados médicos do convênio, efetuando 
consultas e atendimento clínico aos fun-
cionários.
MOTORISTA:Possuir curso de direção 
defensiva CNH C para trabalhar para uma 
Metalurgica fazendo entregas e coletas 
na região
PROGRAMADOR  DE MÁQUINAS: Com 
conhecimento em AUTOCAD e maquinas 
de CORTE A LASER ou CNC.
PROJETISTA MECÂNICO: Experiência 
em Projetos de Máquinas e dispositivos 
industriais, Elaboração de Lista de Mate-
riais e detalhamento para fabricação das 
peças. Possuir Nível Técnico em Mecâni-
ca ou Mecatrônica ou Curso de projetista.
VENDEDOR INTERNO: Ira atuar com 
vendas internas, em loja de embalagens.

AJUDANTE GERAL  -   Ensino 
fundamental, irá trabalhar na área 
de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - 
Ensino médio, possuir curso de 
Usinagem, mecânica ou similar.
ANALISTA PCP - Superior com-
pleto ou cursando, experiência na 
função, desejável ter trabalhado 
em empresa do ramo de fundição 
ou metalúrgica.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino 
fundamental completo, experiência 
na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS- Alfabetizado, irá trabalhar 
em serviços de jardinagem, roça-
deira e serviços gerais.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
Ensino médio completo, experiên-
cia com digitação de documentos, 
possuir curso de informática.
AUXILIAR DE COMPRAS - Supe-
rior completo ou cursando, expe-
riência com compra de insumos e 
matéria prima, lançamento de notas 
fiscais e domínio com Excel.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio 
completo, experiência com escrita 
fiscal, auditoria e planilhas Excel, 
possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO 
– Ensino médio, experiência na 
função, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgico e 
com conhecimento no sistema SAP, 
possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS 
VENDAS - Ensino médio completo, 
experiência com pós vendas dese-
jável ter trabalhado em empresa 
metalúrgica ou auto peças.
públicos conforme orientação do 
despachante, espanhol e inglês 
nível básico.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E 
ESTOQUE - Ensino médio, experi-
ência na função, desejável possuir 
curso de empilhadeira.
ASSISTENTE DE MARKETING 
- Cursando Ensino Superior em 
Marketing, conhecimento com 
Corel Draw, Photoshop e Adobe 
Illustrator.
ASSISTENTE DE MARKETING JR 
- Superior completo em Marketing, 
experiência na função, possuir 
curso de Photoshop, Corell Drawn, 
desejável ter trabalhado em empre-
sa ramo de auto peças.
ASSISTENTE DE RECEBIMEN-
TO - Ensino médio, experiência 
com recebimento fiscal, desejável 
conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDES - Ensino 
técnico informática, experiência 
com manutenção de redes, impres-
soras e pacote office.
ASSISTENTE DE RH - Superior 
completo  ou cursando, experiên-
cia com recrutamento e seleção, 
agendamento exame médicos, 
entrega de contrato de trabalho, 
atendimento a clientes e as demais 
rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE VENDAS - Su-
perior completo ou cursando, ex-
periência com toda rotina do de-
partamento comercial, informática, 
Outlook e Excel avançado, sistema 
ERP-TOTVS, desejável ter inglês e 
espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – En-
sino fundamental, experiência na 
função, possuir condução própria 
e disponibilidade de horário, residir 
em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino funda-
mental, experiência na função.

CARREGADOR -  Ensino funda-
mental, carregar e descarregar 
caminhão de mercadorias, possuir 
disponibilidade de horário.
COMPRADOR -  Ensino médio 
completo, experiência com compras 
de usinagem, materiais improduti-
vos e produtivos, conhecimento com 
leitura e interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio 
completo, experiência na função, 
desejável experiência com o sis-
tema SAP.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
– Ensino médio completo, curso 
de NR 10 e elétrica, experiência 
na função, vaga para empresa 
multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - En-
sino Técnico Eletrotécnica, expe-
riência com montagem de painéis 
elétricos e equipamentos, leitura e 
interpretação de desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino 
fundamental, experiência na função, 
possuir curso de empilhadeira, resi-
dir em Salto ou Indaiatuba.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão 
de fabrica, banheiros e as demais 
rotinas do departamento, desejável 
que tenha condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão de 
fabrica, banheiros, refeitórios, pá-
tios, distribuição de café, desejável 
ter trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE 
- Ensino médio, possuir cursos 
de metrologia, ISO 9001 , leitura 
e interpretação, experiência na 
função,desejável ter trabalhado em 
empresa ramo auto peças.
MECANICO DE MANUTENÇÃO 
– Ensino fundamental completo, ex-
periência com manutenção corretiva 
e preventiva em maquinas, equipa-
mentos, ponte rolante, pneumática 
e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - 
Experiência com torno mecânico, 
fresa e serviços de ajustagem 
mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em 
São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLAN-
TE - Ensino fundamental, possuir 
curso na área e experiência na fun-
ção e disponibilidade para trabalhar  
no segundo turno. 
OPERADOR LOGISTICO MUL-
TIFUNCIONAL - Ensino médio 
completo, experiência com servi-
ços administrativos de armazém, 
sistema WMS (qualquer sistema) 
e possuir curso de operador de 
Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – En-
sino médio completo, experiência 
com operação de maquinas,leitura 
e interpretação de desenho e ins-
trumentos de medição, possuir 
disponibilidade de horário.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino 
fundamental completo, com carteira 
de reservista, residir em Salto ou 
Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino mé-
dio completo, experiência com 
atendimento a clientes, PABX, 
informática e as demais rotinas do 
departamento.
SELECIONADORA -  Superior 
completo em Psicologia ou RH, 
experiência com recrutamento e 
seleção, elaboração de laudos e 
as demais rotinas do departamento.
SOLDADOR - Ensino fundamental, 
experiência com solda TIG, Mag e 
Elétrica, possuir curso na área.

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 DE COZINHA Com En-
sino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL Com Ensino 
Fundamental Completo, experiência 
na área de produção e disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE Cursando Ensino 
Médio, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDADE Com 
Graduação em Química, Engenharia 
Química ou Gestão da Qualidade, 
com experiência na função e pos-
suir disponibilidade para trabalhar 
no horário do 2º turno. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE COMPRAS Com 
Graduação Superior Completa, inglês 
fluente, excel avançado, com expe-
riência em rotinas administrativas 
e técnica de compras. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA CONTÁBIL Com Gradua-
ção Completa em Ciências Contábeis, 
com experiência na rotina da área, 
conhecimentos em sistema SAP. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS Com Gradu-
ação em Administração ou Ciências 
Contábeis, domínio em informática 
excel avançado, com experiência 
em toda rotina da área de custos in-
dustriais, em empresas do segmento 
metalúrgico. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE PROCESSOS Gra-
duação em Engenharia de Produção, 
possuir experiência no segmento 
metalúrgico, em processos de me-
lhoria contínua, acompanhamento 
de processos de produção e análise 
de indicadores. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE RH Cursando Su-
perior em RH, Psicólogo ou Adminis-
tração de Empresas, inglês avançado, 
com experiência na rotina da área de 
RH. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA Com Ensino 
Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS Com Ensino 
Médio Completo, com experiência 
na área comercial, atendimento e 
prospecção de clientes, elaboração 
de propostas comerciais, negociação 
e fechamento de vendas. Residir em 
Indaiatuba.
CARPINTEIRO Com Ensino Funda-
mental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
COORDENADOR DE REPARO Com 
Graduação Completa, inglês fluente, 
com conhecimentos em instrumenta-
ção e análise de circuito. Residir em 
Indaiatuba.
ELETRICISTA MONTADOR DE 
PAINÉIS Com formação Técnica em 
Eletroeletrônica, com experiência em 
montagem de painéis. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFA-
DO Com Graduação ou cursando Su-
perior em Logística, com experiência 
na função e toda rotina de armazéns, 
recebimento, expedição, almoxarifado 
e movimentação de materiais. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE 
Com Graduação Completa, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA Cursando a partir do 3º 
semestre. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO Cursando a partir do 
4º semestre. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO QUÍMICO 
Candidato cursando Técnico em 
Química a partir do 1º módulo. Residir 
em Indaiatuba.

GERENTE FINANCEIRO Com Gradu-
ação Completa, com experiência em 
toda rotina da área e possuir dispo-
nilibidade para mudança de estado.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL 
Cursando Ensino Médio, com ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA Com En-
sino Médio Completo, com CNH “D”, 
com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
OPERADOR DE CAIXA PARA SHO-
PPING Com Ensino Médio Completo, 
com disponibilidade para trabalhar 
em horário de escala. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE DESCARGA Com 
Ensino Médio Completo, e disponibi-
lidade para trablhar em escala 12x36. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A 
GÁS Com Ensino Médio Completo 
com experiência na função e empi-
lhadeira a gás. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
RETRÁTIL Com Ensino Médio Com-
pleto, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO Com Ensino 
Médio Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE REPARO Ensino 
Médio Completo, com experiência 
em reparo de placas eletrônicas e 
SMD (PCBA). Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA Com curso Téc-
nico em Mecânica ou Superior, com 
experiência na função em empresa 
de prestação de serviços. Residir 
Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO  Com Ensino Funda-
mental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
PIZZAIOLO Com Ensino Fundamen-
tal e experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA 
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na área de 
produção. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO  Com Ensino Funda-
mental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
RECEPCIONISTA BILINGUE Can-
didata cursando Superior, inglês 
fluente, com experiência na rotina da 
área e noções administrativas. Residir 
em Indaiatuba.
REPOSITOR  Com Ensino Médio 
Completo, desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR FINANCEIRO Gra-
duação em Administração, Contabi-
lidade ou Gestão Empresarial, com 
experiência em toda rotina da área 
e sistema integrado ERP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR EM LOGÍSTICA Com 
Graduação Tecnólogo em Logística, 
inglês avançado,  com experiência 
na rotina de expedição, estoque e 
controle de rota. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
TÉCNICO DA QUALIDADE  Com 
Graduação em Gestão da Qualidade 
ou Engenharia da Qualidade, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
TÉCNICO ELETRÔNICO EXTERNO 
Com formação Técnica em Eletrônica, 
para atuar em serviços de assistência 
de técnica,  possuir veículo próprio e 
disponibilidade para viagens. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETRÔNICO PLENO 
Com formação Técnica em Eletrô-
nica, com inglês nível intermediário, 
possuir experiência em montagem, 
instalação de equipamentos eletrôni-
cos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO Com formação Técni-
ca Completa, com experiência em 
indústria metalúrgica. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHOP-
PINGCom Ensino Médio Completo, 
com disponibilidade para trabalhar 
em horário de escala. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
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CLASSIFICADOS

Bom Princípio: 03 D, (1st), 
sala 2 amb, cz. R$ 461.000,00 
F. 9-9779-3589 c/ Caio
Casa em Condomínio com 2 
D., coz. com armários, banhei-
ro com blindex R$ 295.000,00. 
F. 98372-0000
Casa na CECAP - 02 D., sala, 
coz., WC, lav., garag. P/ 02 
carros, edícula c/ 03 cômodos 
e WC nos fundos, R$ 390.000, 
00. Troca com chácara em 
Indaiatuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa no Cond. Villagio de 
Itaici - 2 D., quintal c/ churrasq. 
R$ 400.000,00 F. 98372-0000
Casa Terra Magna  -  R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil  aceita permuta 
em apartamento na cidade  F. 
98144-9224 - Cond + IPTU.  3 
dorms, 1 suíte, 2 salas 70,00 
m² útil
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 1 
recepção, 3 salas, wc e área de 
serviço, localizado no centro da 
cidade - F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa co-
mercial, excelente localização, 
4 D., 6 salas - ótimo para casas 
de repouso, clínicas - AT 479 
m² AC 222 m² F. 98372-0000
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs 
- 3 D. c/ armários (Sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz. planej, 
lavabo, wc social, churrasq, 2 
vagas de garag. R$ 500.000,00 
F.3834-8948
Cond. Green Village - so-
brado, 1 suíte + 2 D., armá-
rio closet, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita permuta 
F. 7828-0418/ ID 114*97307
Cond. Montreal - Oportunida-
de - Casa no Cond. Montreal 
R$ 420.000,00 - 3 D, sendo 
1 suite, 1 banheiro, sala e 2 
vagas de garag. AT 150 m² AC 
104m² F. 98372-0000

Cond. Portal das Acácias - 3 
D., sendo 1 suíte máster, todas 
com saca, 1 WC social, lavabo, 
área de luz, coz. americana, 
sala 2 amb., 2 vagas de garag. 
R$ 580.000,00 F. 98372-0000
Cond. Santa Clara: Móveis 
planejados, 04 (st), sendo 
03 c/ closet, sala 3 amb, cz, 
despensa R$ 1.950.000,00 F. 
9-9779-3589 c/ Caio
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, 
sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos, (2 
cobertos), edícula com chur-
rasq. sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 
autos (2 cobertos), edícula com 
churrasq., área com espaço 
para construção de piscina. 
R$ 600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Villaggio di Itaici: 03 D, 
(1 st), sala 02 amb, cz, terraço 
e lav. R$ 485.000,00 Aceita 
Financiamento F. 9-81393557 
c/ Marlene
Cond. Villagio Di Itaici – Casa 
em condomínio, com 2 D, sala 
dois ambientes, wc social, 
coz. com armários, 2 vagas 
– R$1.500,00 + condomínio e 
IPTU F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - Oportu-
nidade - R$ 450.000,00 - 3 D., 
sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. AT 175 m² 
AC 105 m² F. 98372-0000
Condomínio Montreal - casa 
com  3 D. (1 st), sala, coz., wc 
social, lav., 1 vaga de garag. 
coberta. R$ 389 mil F.(19) 
98136-7331
Jd. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 2 D., WC, sala, cz., AS, 
quintal, 2 vagas garag. R$ 
235.000,00. F. 3392-0333
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., WC e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em 
terreno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 
270.000,00 F. 9.9887-7771.
Jd. Eldorado - CA00176 - 
R$ 270.000,00 - 2 D., sala, 
coz. planejada , banheiro F. 
98144- 9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente casa no, terreno de 
600m² - F. 98372-0000

Jd. Regina. Sobrado c/ 3D., 
suite, wc, lavabo, closet, sala 
TV, sacada, sala 2 amb., va-
randa,  qrto de despejo, garag. 
c/ 4 vagas, portão elétrico F. 
3017-5541/ 98273-7368 Aceito 
Permutas com chácara em 
condomínio fechado.
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 4 D. (1 st c/ hidro), WC, 
lavabo, sala 2 amb., escrit., 
sacada, copa, cz. planej., 
AS, WC ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ pia de 
granito, pisc., 4 vagas garag. 
R$ 600.000,00. F. 3392-0333
M. Sol – Rua 20 – casa nova 
C/ 02 D. sendo 01 suíte, sala, 
coz., Wc social, lav., em 
abrigo cob., gar. p/ 02 autos 
em estrutura p/ sobrado. R$ 
270.000,00. Aceita financia-
mento F. 19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 aceita lote no 
negócio, estuda parcelamento 
direto c/ o propr. com 50% de 
entrada. 
M. Sol – Rua 23 - casa com 
02 D. sendo 01 suíte, sala, 
coz., WC social, lav., garag. 
p/02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 250.000,00 Só 
a Vista! F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobrado com 
03 cômodos WC e lav. no pav. 
superior e .04 cômodos WC, 
lav. e garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita financ. 
R$ 210.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – Rua 80 - 02 D., 
sala, coz, WC, lava, garag. 
R$ 145.000,00  F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., garag. 
+ salão comercial na frente 
R$ 195.000,00. Ac. financ. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-
3294. Estuda parcelamento 
direto com o proprietário com 
50% de entrada. 
Marg. Pq. Ecológico - R$ 
2.700,00. Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, cozinha, 
amplo terreno para estacio-
namento ou operação, com 
capacidade para entrada de 
caminhão F. 98372-0000

Jd. Esplanada II - CA0211 - 
300 m² - 3 sts, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer c/ chur-
rasq. e quintal, 4 vagas garag. 
R$ 400.000,00. F. 3392-0333
Jd. Guanabara - CA00179 - 
R$ 380.000,00 - 3 D.,1 sala 
, coz. , lav. 136,00 m² const., 
96,97 m² útil F. 98144-9224
Jd. M. do sol – rua 58, casa 
com 02 D., sala, coz, WC so-
cial, lav, gar. p/02 autos + 01 
cômodo c/ WC nos fundos, 
quintal jardim - em lote de 
250M². R$380.000,00. Ac. 
financiamento. F.19-3017-
2608 /99762-7997 /3935-
3294
Jd. Maria Helena: 03 D (1st), 
sala, cz. R$ 360.000,00 F. 
9-81393557 c/ Marlene
Jd. Maria Helena: 03 D, (1 st), 
sala, cz. R$ 360.000,00. Aceita 
Financiamento F. 9-81393557 
c/ Marlene
Jd. Morada do Sol – 4 cô-
modos com mais 2 cômodos 
separados – R$ 170.000,00 
F. 99752-2170/ 3935-1372/ 
3016-1355/ 99205-4322/ ID: 
94*2168
Jd. Morada do Sol – sobrado 
com 2 D., sala, copa, coz, 
wc, as, varanda, quintal, 2 
salas comerciais, WC, garag. 
para 2 carros. R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Panorama: 02 D, (1st), 
sala, cz americana, área de 
serv. R$ 280.000,00 F. 9-9779-
3589 c/ Caio.
Jd. Pau Preto - Casa nova 
com 3 D. sendo 1 suíte, 1 
wc, 2 vagas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F. 98372-0000
Jd. Paulistano - casa no com 
3 D. (1st), sala, coz, wc social, 
lav., garag. para 2 carros R$ 
280 mil F. 98136-7331
Jd.  Regina  -  CA00178 
R$2.800,00  3 D., 1 suíte 
planejada , 1 lavabo, sala 
dois ambientes, garag. para 4 
carros , coz. planejada , lav. F. 
98144-9224
Jd. Sevilha: 04 D (1 st c/ clo-
set), sala, copa, cz planejada 
R$ 500.000,00. F. 9-9779-
3589 c/ Caio

M. Sol – Rua 84 - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
Aceita financ. R$ 230.000,00. 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Nair Maria Salto / SP - 02 
cômodos e WC em lote de 
180m² R$ 120.000,00 quitado. 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F.  3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709 
R e s .  A m s t a l d e n  -  R $ 
980.000,00 - Casa 3 suítes, 
sala 2 ambientes, com área 
de luz, coz. planejada, piscina, 
churrasq., edícula com WC 
fechada em vidro, 4 vagas 
, AC 230 m². At 367 m²  F. 
98372-0000
Santa Marta-III – Salto SP - 02 
D., sala ampla, coz. americana, 
WC, lav. coberta nos fundos. 
Amplo terreno na frente lote 
de 160m² R$ 150.000,00 + 45 
parcelas de R$ 412,00. Aceita 
permuta por casa em Indaia-
tuba. F. 19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Vista Verde - CA00175 - R$ 
440.000,00 - 2 D., 1 suíte, sala, 
coz., garag.  F. 98144-9224 

Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs - 
3D.(Sendo 1 suite c/ armários), 
sala 2 amb, coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 2 vagas de 
garag. R$ 2.300,00 + Cond. + 
Iptu F. 3834-8948
Villagio D`Amore - Área de La-
zer, portaria 24hs - 3 D. (sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garag.R$ 1.250,00 
+ Cond. + Iptu F. 3834-8948
Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Casa Comercial - Av. Presi-
dente Vargas R$ 5.000,00 mês 
F. 99732-4713 c/ Silvia

Casa para Solteiro- quarto, 
sala, copa, coz. e lav. E quar-
to mobiliado para solteiro F. 
3935-8924
Centro – CA02583 - casa 
comercial: 06 salas, 03 WC, 
cz, lav., 03 vagas. Rua 7 
Setembro, 578. R$ 2.000,00 
+ IPTU F. 3875-2215 Imo-
biliária
Cond. Beira da Mata - CA0496 
- 476,54 m² - 3 sts. (1 america-
na), sala 2 amb., lavabo, cz., 
AS, quintal, jd., churrasq., pisc., 
4 vagas garag. R$ 4.300,00+ 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 3 
sts. (1 st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os WC’s. c/ 
armário planej.), sala 2 amb. c/ 
pé direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e AS 
c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (armário pla-
nej.), aquec. solar, quintal, área 
de lazer, 6 vagas garag. R$ 
4.500,00 + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Casa Bella - CA0479 
- 106,40 m² - 3 D. (1 st c/ 
closet), WX, lavabo, sala 2 
amb., varanda, churrasq., jd., 
cz. americana planej. c/ coifa., 
3 vagas garag. R$ 3.000,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Montreal - CA0517 - 
150 m² - 3 D. (1st), WC, cz. 
americana, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. Ótimo 
acabamento. R$  420.000,00 
F. 3392-0333
Cond. Portal das Acácias - 
SO0360 - 133,30 m² - 3 D. (1 st 
c/ sacada), WC social, lavabo, 
sala 2 amb. c/ varanda, cz., 
desp., AS., espaço gourmet c/ 
churrasq., quintal, 2 vagas ga-
rag. Armário planej.: cz., WC’s, 
churrasq., AS. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Portal de Itaici - 
SO0381 - 396 m² - 4 D. (1 st. 
máster), sala 2 amb., lavabo, 
cz. planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333

Cond. Pq. dos Guarantãs 
- SO0383 - 139,61 m² - 3 D. 
(1 st), lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, AS, 
quintal, churrasq., 2 vagas de 
garag. R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Santa Clara - CA0372 
- 450 m² - 3 sts. planej., sala, 
varanda, cz. planej., desp., 
AS, D. ext. e WC ext., 4 vagas 
garag. R$ 4.400,00 + Cond. 
+IPTU F. 3392-0333
Cond. Santa Clara - CA0405 
- 450 m² - 3 sts., sala 2 amb., 
varanda, lavabo, cz., desp., 
AS, quintal, churrasq., pisc., 
WC ext., 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 3 sts (1 st c/ closet e 
varanda), todos os D. e WC’s 
com armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escrit., copa, cz. 
planej., AS, depósito/D. ext., 
edícula com churrasq., pisci-
na, quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 3 sts, sendo 1 c/ 
closet e varanda, 1 c/ varanda 
(todos os D. e WC’s c/ armário 
planej.), lavabo, sala 2 amb., 
escrit., copa, cz. Planej., AS 
c/ gabinete, depósito, D. ext., 
edícula c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Cond. Villagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 3 sts, sala 
2 amb. c/ varanda, lavabo, cz. 
planej., AS, churrasq., área 
de lazer, 2 vagas garag. R$ 
2.800,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Itaici – CA0920 - sobrado: 2 D, 
sala, cz, 1 WC, lav. e 01 vaga. 
Rua Francisco Araújo, 09 R$ 
780,00+ IPTU F. 38752215 
Imobiliária
Jd  Califórnia CA02571 -  2 
D, cz, WC, 1 vaga, A.S. Rua 
Domacir Stocco Jr, 871. R$ 
950,00+ IPTU F. 38752215 
Imobiliária

Jd Califórnia CA02570 - 1 
D, sala, cz, WC, 1 vaga. Rua 
Domacir Stocco Jr, 871. R$ 
850,00 + IPTUF. 38752215 
Imobiliária 
Jd California CA02596 - 2 
D, CZ, WC, lav., 1 vaga, Rua 
Domacir Stocco Jr, 871. R$ 
850,00 + IPTU F. 38752215 
Imobiliária
Jd Califórnia CA02601- 2 D, 
cz, WC, lav., 1 vaga, Rua Do-
macir Stocco Jr, 871 R$ 950,00 
+ IPTU F. 38752215 Imobiliária
Jd. do Sol: 03 D, (1st), sala, cz. 
R$ 1.450,00 F. 9-9233-3124 
c/ Jessica.
Jd. Dom Bosco: 01 D, cz e lav. 
R$ 1.100,00 F: 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Eldorado - CA00176 R$ 
270.000,00 2 D., sala , coz. pla-
nej., banheiro F. 98144- 9224
Jd. Europa: 03 D, (1st), sala, 
cz. R$ 2.000,00 F. 9-9233-
3124 c/ Jessica
Jd. Marina - fundos c/ 01 D., 
sala, coz., e wc c/ vaga de 
garag. Para mulher, sem bicho 
de estimação R$ 700 F. 3825-
1527 ou 99775-2187
Jd. Olinda - CA0418 - 250 m² - 
3 D. (1st), WC, sala 2 amb., cz., 
AS, WC ext., quintal, 2 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Regente - CA0412 - 363 
m² - 3 D. planej., sendo 1 st 
c/ closet, sala 2 amb., WC, jd. 
Inverno cz planej., AS, quintal 
amplo, WC ext., churrasq., 3 
vagas garag. R$ 3.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Regente - SO0399 - 250 
m² - 3 D. c/ arm. (1 st), sala 02 
amb., cz. planej., AS, quintal, 
churrasq., 4 vagas garag. R$ 
2.700,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Jd. Regina - CA00178 R$ 
2.800,00  3 D. , 1 (st) planejada 
, 1 lavabo , sala dois ambien-
tes, garag. para 4 carros , coz. 
planej., lav. F. 98176-9646
Jd. Valença - CA0539 - 125 
m² - 3 D. (1st), sala, copa, cz., 
WC, AS, churrasq., 2 vagas 
garag.  R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333
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Portal das Flores-  planejado - 
R$ 307.400,00 F. 9 8385.8501
Residencial Soho - 3 D. (1 
st) Excelente condições de 
pagamentos. Direto com o 
Proprietário. F. 99444-9415

Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. c/ 
armários, wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + IPTU. F. 99244-8398
Apartamento Cecap - R$ 
1.300,00, 3 D., todos com suíte, 
sala de estar, 63m; garag. para 
um carro  F. 98144-9224
Apto Edifício Tuiuti - 02 D. 
(01 st), sala, coz., WC e lav., 
01 vaga de garag. R$ 2.000,00 
F. 9.9279-1177 
Centro - R$ 1.300,00 - Amplo 
apto, 3 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz., ampla, sala, e 
A/S F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apto,  2 D., 1 WC e 1 WC 
de serviço, coz. ampla, sala, 
e A/S, 1 vaga de garag. F. 
98372-0000
Centro Res. Roccaporena: 
2 D, sala, cz. R$ 1.300,00 F: 
9-9233-3124 c/ Jessica
Cond. Duetto Di Mariah - 
AP0443 - 73,14 m² - 2 D. (1 
st), WC, escrit., sala 2 amb., 
varanda gourmet, churrasq., 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.400,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Felicitá - AP0567 - 84 
m² - 3 D. (1st), sala 2 amb., 
WC, cz., AS, varanda gourmet, 
2 vagas garag. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Grand Ville - AP0520 - 
81,15 m² - 3 D. (1st), WC, sala 
2 amb., sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 - 70 
m² - 2 D. (1st), sala 2 amb., 
WC, cz., AS, varanda gourmet, 
1  vaga garag. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333

Morada do Sol: 02 D, sala, cz. 
R$ 850,00 F. (19) 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Pq. das Nações – CA1575 - 3 
D (01 St), sala, cz, WC, lavan, 
quintal, 02 vagas F. 38752215 
Imobiliária 
Pq. das Nações: 02 D, sala, 
cz. R$ 1.300,00 (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Pq. das Nações: 03 D, sala, 
cz. R$ 1.300,00 F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Pq. São Lourenço: 02 D, sala, 
cz, área de serv. R$ 1.200,00 
F: 9-9233-3124 c/ Jessica.
Vila Maria Helena CA02566 
-  Casa de fundo, Rua Bororó nº 
50 - 2 D, sala, coz, A.S, quintal 
e vaga p/ moto R$ 850,00  +  
IPTU F. 3875-2215 Imobiliária
Vila Suíça – ca02567 - 3 D(1 
suíte c/ hidro), sala, copa, coz, 
A.S, fundos (2 D WC ) c/ chu-
rasq., quintal e 04 vagas Rua 
Joaracy Mariano de barros, 92. 
R$ 2.000,00 + IPTU 3875-2215 
Imobiliária
Vista Verde - CA00175 R$ 
440.000,00  2 D.  (1 st), sala ; 
coz., carragem  F. 98144-9224
Vista Verde: 02 D, (1st), sala 
2 amb, cz. R$ 1.500,00 F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Gran Ville - R$ 270.000,00, 3 
dormitórios, todos com suíte; 
sala de estar, 63m; garag. para 
um  carro F. 98144-9224
Apto - Florianópolis (Itape-
ma) mobiliado - 03 D. (01 st), 
sala, coz., lav., churrasq. na 
varanda 130m² R$ 400.000,00 
F. 9.9887-7771.
Apto em Indaiatuba: 02 D. por 
R$ 185.000,00 em ótimo bairro 
F. 9-83398183 c/ Camila.
Apto Guarujá – Enseada - 02 
D. (01 ST), sala, coz., lav., 
churrasq. na varanda, 02 va-
gas de garag., piscina aquec, 
churrasq. R$ 450.000,00 F.  
9.9887-7771   

Apto: Com entrada á partir de 
R$ 10.500,00 e parcelas á par-
tir de R$ 750,00. F. 9-83398183 
c/ Camila
A v .  C o n c e i ç ã o  -  R $ 
215.000,00 - apto, 2 D., sala 
coz., banheiro, At 75m², 2 
vagas de garag. F. 98372-0000
CDHU - R$ 14.000,00 quitado, 
ou R$ 120.000,00 + parce. R$ 
190,00 F. 99931-0825/ 99443-
600 3- Aceito propostas. 
Centro - Apto Térreo, 2 D., 
sala coz., WC social e WC de 
serviço, A/S, excelente loca-
lização. Prédio com portaria 
24 horas R$ 220.000,00 - F. 
98372-0000
Ed. Imagine -  85 m² 3D (1st)  
R$ 500.000,00 Ent.  R$ 135 Mil 
+ parcelas de R$ 2 Mil entrega 
dez/2015 2 gar. F. 99732-4713 
Silvia.
Ed. Pátio Andaluz, c/ 02 D. 
(sendo 01 suíte), c/ piso por-
celanato, gabinete e espelho 
nos WCs, R$ 340.000,00 c/ 
escritura, aceito finan., falar c/ 
Gisele F. 9 9359-8982 
Edificio Jatoba, 120 m²; 12º 
andar com piso porcelanato 
R$ 680.000,00 F. 99732-4713 
Silvia
Jd. Alice: Reformado c/ 02 
D, sala, cz. R$ 210.000,00 F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Eldorado - 2 D. ,Sala, Coz, 
Wc, As, 1 Vaga de garag. R$ 
149.000 F. 98136-7331
Jd. Morumbi: 02 D, (1st), sala 
c/ sacada, cz. R$ 200.000,00 a 
vista F. 9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Pau Preto – OPORTUNI-
DADE - 3 D., sendo 1 suíte, 
2 vagas de garag., 2 salas, 
D. com armários planejados, 
coz. planejada, AS, D. e WC de 
serviço R$ 650.000 F.  98372-
0000
Jd. São Paulo: 01 D., sala, cz  
planejada, área de serv. Próxi-
mo a Automec. R$ 180.000,00 
F: 9-81393557 c/ Marlene
Portal das Flores -  65 m² 
3D.  R$ 280.000,00 1 vaga;  F. 
99732-4713 Silvia
Portal das Flores - 03 D. R$ 
280.000,00 F. 99732.4713

Cond. La Spezia - AP0565 - 70 
m² - 2 D. (1st), sala 2 amb., 
WC, cz., AS, varanda, gourmet, 
1 vaga garag. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Murici - AP0578 - 47 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 1 
vaga garag. R$ 950,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Victória - AP0471 - 
84,97 m² - 3 D. (1st), wc, sala 2 
amb., sacada, cz., AS, 2 vagas 
garag. Armário planej.: D., st., 
WC, cz, AS. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Monte Belo - AP0568 - 54 
m² - 2 D., sala 2 amb., WC, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.100,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Ed. Torre de Málaga - CO0006 
- 130 m² - Cobertura com 3 D. 
(1st), sala 2 amb., varanda, 
WC, cz. Planej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, churrasq., 2 
vagas garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Edifício Fonte di Trevi: 02 D, 
(1st), sala 02 amb, cz, área de 
serv. R$ 1.200,00 F. 9-9960-
4202 c/ Allyne
Edifício Phatenor: 02 D, sala, 
sacada, cz, área de serv. R$ 
1.000,00 F. 9-9233-3124 c/ 
Jessica.
Jd. América: 02 D, sala 02 
amb, cz planejada, lav. R$ 
900,00 F. 9-9960-4202 c/ 
Allyne.
Jd. América: 02 D, sala 02 
amb, cz planejada, lav. R$ 
900,00. F. 99960-4202 c/ 
Allyne.
Jd. Moacyr Arruda: 02 D, sala, 
cz, lav. R$ 1.200,00 F: 9-9233-
3124 c/ Jessica.
Res. Monte Verde - por R$ 
1.100,00, 02 D. c/ coz. pla-
nejada, falar c/ Gisele F. 9 
9359-8982 
Res. Vando: 02 D, sala, cz, lav, 
área de serv. R$ 1.100,00 F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Bairro de Itaici - passo ponto 
totalmente reformado AT / 
280m² F. 9.9887-7771
Casa comercial -  com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. F. 
99295-0357
Centro - casa comercial, com 
7 salas, 4 banheiros AT. 850 
m² AC. 278 m² - R$ 9.000,00 
F. 98372-0000
Centro - casa comercial, ex-
celente localização, 3 dorm, 2 
wcs, , 2 vagas , 2 salas - AT 479 
m² AC 222 m² - R$ 3.000,00 F. 
98372-0000
Cidade Nova - casa comercial, 
3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 6 salas 
AC: 240 M² - R$ 4.000,00 F. 
98372-0000
Galpão Comercial -  com 
530 m² de área útil. Excelente 
ponto comercial R$ 8.000,00 
com estacionamento F. 99732-
4713 Silvia

Jd. América: Salão com 115 m² 
em ótima localização. R$ 2.500,00 
F: 9-9233-3124 c/ Jéssica
Jd. América: Salão com 80 m² 
em frente avenida movimen-
tada R$ 3.000,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F. 3318-4325
Jd. Pau Preto - cozinha indus-
trial, no AT: 150 m² AC 90 m² 
- R$ 1.800,00 F. 98372-0000
Salão comercial - na Av. pres. 
Kennedy , 150 m² - salão, 2 
salas, 2 banheiros e copa R$ 
6.000 F. 98372-0000
Temos galpões para locação 
no Distrito Industrial ótima 
localidade. F. 3016-1355
Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e mezanino 
p/ escrit.. R$ 4.500,00 + IPTU 
F. 3392-0333

Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos, 2 baias, 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., WC, AS, 
varias gar. R$ 300.000,00. F. 
3875-6230 - Creci 04.732
22 alqueires em Indaiatu-
ba – ótimo para loteamento 
– R$87,00 o m² - Fazemos 
F. 99752-2170/ 3935-1372/ 
3016-1355/ 99205-4322/ ID: 
94*2168
Alugo chácara para eventos 
– churrasq., piscina, campo R$ 
350,00 a diária F. 3016-1355
Chácara  3 .000m²  -  R$ 
70.000,00. Limite de Indaia-
tuba. Temos também outras 
opções F. 99752-2170/ 3935-
1372/ 3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168
Itaici: 02 D, (1st), sala, cz, 
portaria 24 horas. R$ 2.800,00 
F: 9-9233-3124 c/ Jessica.

Chácara em Salto próx. a 
Pesqueiro – R$60.000,00. 
Aceita carro ou parcelas  F. 
99752-2170/ 3935-1372/ 3016-
1355/ 99205-4322/ ID: 94*2168
Chácara próx. ao Vale do 
Sol – com casa, 3 D., 1000m² 
- R$270.000,00 faz permuta 
com casa F. 99752-2170/ 3935-
1372/ 3016-1355/ 99205-4322/ 
ID: 94*2168
Chácara Viracopos – CH0070 – 
1000 m² - 2 D. (1 st), WC social, 
sala 2 amb. c/ varanda, cz., AS, 
WC ext., espaço gourmet c/ 
churrasq. e fogão a lenha, pisc., 
quintal, diversas vagas garag. R$ 
2.500,00 + IPTU. F. 3392-0333
Elias Fausto SP. Chácara 
com 3.600m² casa de quatro 
cômodos, luzes, poço. Troca 
por casa em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Internacional de Viracopos - 
CH0108 - 400 m² - Piso sup.: 
2 sts. c/ arm. cama e varanda. 
Piso inf.: 2 D. (1 st), WC, sala 2 
amb., cz., copa c/ mesa, desp., 
canil, poço, varanda, churrasq., 
WC ext. R$ 2.300,00 + IPTU F. 
3392-0333
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Mato Dentro: 03 D, (1st), sala 
02 amb, cz planejada, lav. 
Área de lazer. R$ 3.000,00 F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Rec. Campestre Viracopos 
- R$ 420.000 - Chácara Com 
casa de 3 d., sala ampla, 
cozinha americana, piscina.  
AT 1000 m² - Fácil acesso F.: 
(19) 98372-0000 
Recanto Campestre de Vi-
racopos – CH0098 – 1429 
m² -  Chácara murada c/ 
sobrado de 5 D. (1 st), 4 WC’s 
sociais, escrit., sala 2 amb., 
cz. planej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à lenha, 
pomar, D. e WC ext., diversas 
vagas garag. R$ 650.000,00. 
F. 3392-0333
Terras de Itaici - 3S AT 100m²  
AC 360m² R$ 950.000,00 F. 
99732-4713 Silvia
Terras de Itaici: 02 D, (1st), 
sala, cz, portaria 24 horas. 
Área de lazer completa. R$ 
2.800,00 F. 9-9960-4202 c/ 
Allyne.
Vale das Laranjeiras – Chá-
cara – At. 3890 m² - Casa c/ 3 
D, sendo 1 suíte, sala de esta 
com pé direito alto, coz. pla-
nejada, área de churrasq. com 
WC, piscina, campo de futebol 
e pomar R$ 850.000,00 – 
estuda-se permuta por apar-
tamento ou casa com 3 D. 
em Indaiatuba F. 98372-0000
Vende-se / Troca - Ribeirão 
Grande SP - 04 alqueires, 
02 casas simples de 04 cô-
modos cada uma, pasto, 
lavoura, bosque, 02 tanques 
com peixes, abastecidos com 
água em forma de bica, luz, 
água de mina, a 06 km do 
centro de Rib. Grande SP. 
R$ 240.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba/SP 
F. 3017-2608/ 99762-7997 
estuda parcelamento direto 
com o proprietário. 
Vendo Sítio – Indaiatuba 
(estrada Indaiatuba/Itupeva) 
– 20 alqueires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F. 9.9887-
7771

Cond. Esplendor - Alto Pa-
drão - Terreno 300m², Plano 
R$ 360.000,00. F. 3834-8948
 Pq. das Bandeiras - 1.000,00 
m² total R$ 240.000,00 F. 
7808-3727  89*22754
Alto de Itaici – Terreno de 
378 m² muito bem localizado 
R$ 210.000,00 F. 98372-0000
Apto em Indaiatuba: 02 D. por 
R$ 185.000,00 em ótimo bairro 
F. 9-83398183 c/ Camila.
Apto: Com entrada á partir de 
R$ 10.500,00 e parcelas á partir 
de R$ 750,00. F. 9-83398183 
c/ Camila
Av. Visconde de Indaiatuba 
– Terreno de amplo (660 m²) 
cercado em esquina, com escri-
tório e 2 salas R$ 6.000,00 - F. 
98372-0000
Cardeal - Oportunidade - 
Misto em novo Loteamento 
- Liberado par construir - 200 
m² - R$ 45.000 de entrada 
e 58 parcelas de R$ 970 F. 
98372-0000
Cond. Beira da Mata - 380 
m² R$ 265.000,00. Ótima lo-
calização, aceita permuta. F. 
7828-0418/ ID:114*97307
Helvetia Park- 550 m² R$ 
460.000,00 F. 99732-4713 
c/ Silvia
Jd Esplanada II - 2 lotes lado 
a lado 300 m² cada lote, valor 
R$ 220.000,00 cada lote. Parte 
alta  F. 98372-0000
Jd. Alice: Reformado c/ 02 
D, sala, cz. R$ 210.000,00 F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Avaí -  Residencial c/ 360 
m² na Rua Colibri, escriturado e 
livre de ônus R$ 330.000,00.  F. 
997519921/ 38750469 CRECI 
65362
Jd. dos Laranjais 9.000m² 
R$ 580.000,00 F. 9.9946-7771
Jd. Esplanada II - 360 m² plano 
R$ 225.000,00 F. 99732-4713 
c/ Silvia

Jd. Maringá – 300 m² R$ 
210.000,00 F. 9.9279-1177
Jd. Morada do Sol – ótima 
localização – R$ 110.000,00. 
F. 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Jd. Morumbi: 02 D, (1st), sala 
c/ sacada, cz. R$ 200.000,00 a 
vista F. 9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Paradiso - 03 lotes juntos 
– 708m², 550m² e 420m² R$ 
1.100,00 F. 9.9887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico R$ 
180.000,00 F. 98372-0000
Jd. Regente -  250 m²  R$ 
245.000,00 F. 98385-8501 
c/ Juliana
Jd. São Paulo: 01 D., sala, cz  
planejada, área de serv. Próxi-
mo a Automec. R$ 180.000,00 
F: 9-81393557 c/ Marlene
M. Sol - ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol - belíssimo lote com 
250 m². Prox. ao Pq. Ecoló-
gico pode ser desmembrado 
R$ 240.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Nair Maria Salto SP. 180m² 
R$ 95.000,00. Aceita Financ. 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F. 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de 
frente com a rodovia. F. 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terra Magna -  420 m² em 
aclive R$ 256.000,00 F. 99732-
4713 c/ Silvia
Terras de Itaici - 1.000 m² R$ 
230.000,00 F. 99946-7771
Terras de Itaici - 1.660 m²  R$ 
300.000,00 F. 99732.4713
Terreno 150M². Entrada a 
partir de 3600,00 + Parcelas 
de 898,04 FIXA!!! (19) 99152-
8279 (Claro)
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F. 9.9887-7771

Terreno Jd. Califórnia – 
TR00707 - 250m² c/  casa nos 
fundos (2D ,sala, coz, WC). 
Rua Domacir Stocco, 869 F. 
38752215 Imobiliária.
Terreno Jd. do Império 
-TR00711 - 150M², quadra 
13, lote 54 cond. Aceita Carro 
No Negócio R$  115.000,00 F. 
38752215  Imobiliária 
Terreno no Distrito Indus-
trial - com 11.000m². R$ 
2.000.000,00 F. 98136-7331
Vendo Área Rodovia Do 
Açúcar (Salto) - 600.000 m² 
R$ 40,00 F. 9.9887-7771

Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x 65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira removível 
(com 30 cm cada), porta rolo 
de papel e escada de inox R$ 
850 cada. F. 7814-5723
2 balcão expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro trincado e 
precisando de manutenção R$ 
500 cada. F. 98247-4690 tim
Air Soft, marca Tókio Marui R$ 
700. F. 98247-4690 tim
Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem localizado.  Con-
tato: Gisele F. 99607 4522
Aluguel de mesas e cadeiras 
- Faço fretes p/ São Paulo, 
Interior, empresas e particula-
res F. 3017-1112 / 94*11231 / 
7810-8341
Bazar e Papelaria no centro: 
vendo e passo o ponto com 
tudo dentro. R$ 50 mil, alu-
guel R$ 1.650 F. 3875-2215 / 
99696-8732.
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir. F. 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! Ex-
celentes valores. F. 3016-1355/ 
99752-2170/ 99294-5541

Compro - pequeno comér-
cio ou prestação serviço 
(quiosquem trailer ou bar-
raca de lanches), Cozinha 
Industrial ou outras ativida-
des. Tratar com Walfredo F. 
99663-7557
Cozinha industrial, no Jd 
Pau Preto AT: 150 m² AC 90 
m². R$ 1.800 F. 98372-0000.
Itaici - Passo Ponto Total-
mente Reformado At / 280m² 
F. 99887-7771 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim. 
F. 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99294-5541/ 
99763-8709 
Restaurante -  com equi-
pamentos  e mobília novos,  
300 lugares ponto nobre, 
R$ 1.500.000,00 F. 99732-
4713 Silvia
TV Samsung 29’ c/ controle 
remoto. Otimo Estado. R$ 
180 F. 3017-5541/ 9.9259-
1877
Vendo - 01 fritadeira elétrica 
(frita sem oléo) sem uso / 01 
forno elétrico, sem uso F. 
3017-4557
Vendo - 01 Galoneira Siruba 
semi-nova R$ 3.400 / 01 
Reta semi-nova Bruce R$ 
900 / 01 Interlock semi-novo 
R$ 1.300 F. 3392-5062 / 
99667-1894 c/ Alessandra
Vendo - aparelho de estética 
Corrente Russa / Vapor de 
Ozônio / Conjugado Facial F. 
99447-3145 c/ Gildely
Vendo - Bicicleta elétrica R$ 
700. Precisa consertar. Ligar 
após as 18Hs F. 99219-7935
Vendo - Lavadora Consul 
6 kg na caixa  / Portão de 
garag. de ferro 3 x 2.70 F. 
3835-1581
Vendo - Máquina de algo-
dão doce usada R$ 300 / 
máquina de crepe usada, 12 
unidades R$ 400 / piscina de 
bolinhas 3 mts / 01 escorre-
gador plasticos pequeno R$ 
200. Falar c/ Cleide ou Bruna 
3885-1303 / 99776-8080

Van Transit Ford (nova) - ano 
2013 Completa, 14 lugares, 
licenciada, IPVA. Negocia. 
Troca: maior ou menor valor 
F. 3875-2215 / 99696-8732 
imobiliária
Corsa Sedan- Novíssimo 
2008/2008, 1.4, econoflex, 
com alarme, trio elétrico e CD, 
com alarme. Prata F. 99119-
1817 c/ Adão
Escort XR3 –1.8 - ano 90, 
mecânica impecável, ótimo 
estado. Valor a combinar F. 
3834-1535
Vendo F 250  - Cabine du-
pla, diesel, cor prata, prepara 
para trailer  R$ 90.000,00 F. 
9.9921-4690
Vendo Ka 2011: Única dona, 
pneus novos, trio elétrico, 
limpador e desembaçador 
traseiro, CD player com mp3 e 
ar quente. Ótima oportunidade. 
R$ 18.500,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne

YBR – 2012 – novíssima, 
chave manual de reserva R$ 
4.000 F. 3834-1535
Vendo - MXR 150 Bross ES 
- 2009, amarela/ prata F. 3885-
1581

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera, 
1 controle, HD interno de 80 
giga e 30 jogos dentro do HD 
interno último lançamentos R$ 
1.100,00 F. 98247-4690 tim
1 PS2 + 1 controle + memory 
card + 10 jogos por R$ 200,00 
- F. 3835-5918 ou 9927-32955

Precisa-se de motorista, trazer 
currículo com referências. Mais 
informações na Imobiliaria 
Chido Vende
Ofereço-me para trabalhar 
como azuleijista pedreiro. Com 
mais de 30 anos de experiên-
cias do alicerce ao acabemento 
F. (19)994151485

Oportunidade: Venha traba-
lhar na imobiliária Chido Ven-
de. Rua :7 de setembro,644 
Centro F:(19) 3875-2215
Ofereço-me como Cuidadora 
de idosos/ babá para residir 
no local, com referencias F. 
(19) 99363-6011/ 99418-6296 
c/ Referências
Precisa-se de Corretores -En-
trar em Contato com Márcio 
F: (19) 7808-3727  89*22754
Ofereço-me como diarista 
com experiências e indica-
ções F. (19) 99266-1617/ 
98116-0546 
Ofereço-me para serviços 
gerais F. 99987-8102
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora DIURNO. C/ 
ref. F. (19) 3885-1231/ 99937-
8315 c/ Candelária
Ofereço-me como motorista/ 
Aux. Geral  CNH Categoria 
“D”. F. 3885-1231/ 99793-4700
Ofereço-me como desenhista 
projetista F. (19) 3885-1231/ 
99414-9870
Ofereço-me como professor 
de Inglês (aos sábados de ma-
nhã) do ínicio do nível básico 
até nivel intermediário. F. (19) 
99240-3570
Ofereço-me como manicure à 
domicilio (Somente R$ 15,00 o 
pé e R$ 10,00 a mão) fazendo 
os dois ganha a sobrancelha. F. 
(19) 9.9369-5615/ 3935-0499
Ofereço-me como pedrei-
ro, jardineiro, encanador e 
eletricista. F. (19) 99130-
7264/99776-6841 C./ Odair
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