
Sessão dura 20 minutos e 6 PLs são aprovados

Motorista aprovam 
novo semáforo 

Membro da ‘Máfia 
do Fiscal’ é preso 

Repositor é 
encontrado morto 

Desfile acontece na 
próxima quinta-feira

Com cinco anos, lei 
tem um local multado

Remidos em Ação 
começa hoje 

Fundo de Quintal se 
apresenta no Indaiá 

Homem morre ao 
bater em caminhão

Mulher é espancada 
pelo próprio marido 
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MODA INCLUSIVA

ANTIFUMO EVANGELIZAÇÃO 

ATRAÇÃO

FATAL AGRESSÃO VOANDO

O repositor Douglas Ma-
rossi, de 29 anos, foi encontra-
do morto pela mãe na manhã 
de terça-feira, dia 2, em sua 
residência no Jardim Califór-
nia. Segundo o padrasto do 
jovem, a mãe foi acordá-lo 
para trabalhar e o encontrou 
na cama sem respirar e em 
estado de total rigidez. 

Como parte da comemo-
ração da Semana de Pessoa 
com Deficiência, a Prefeitura 
de Indaiatuba por meio da 
Secretaria da Família e do 
Bem Estar Social realiza no 
dia 11 de setembro, às 19 
horas, o 5º Desfile de Moda 
Inclusiva. O evento acontece 
na sede do Indaiatuba Clube 
com entrada gratuita.

Implantada no dia sete 
de agosto de 2009, a Lei 
Antifumo que proíbe o con-
sumo de qualquer produto 
fumígeno em locais fechados 
e de uso coletivo, completa 
cinco anos. Em Indaiatuba, 
desde a criação da medida, 
apenas um estabelecimento 
foi multado. Já os fumantes 
afirmam estar conscientes da 
lei e que já se acostumaram 
com a proibição.

A 4ª edição do evento 
evangélico Remidos em Ação 
começa a partir de hoje, dia 5, 
na Raia de Remo (barco). O 
evento, gratuito e destinado a 
todas as religiões, prossegue 
amanhã, dia 6, com ações 
sociais além de diversas apre-
sentações musicais. As ativi-
dades foram apresentadas na 
manhã de quarta-feira, dia 3, 
durante encontro no Plenarin-
ho da Câmara.

Um dos principais grupos 
de samba e pagode do País, 
o grupo Fundo de Quintal, 
se apresenta amanhã, dia 6, a 
partir das 22 horas, no palco 
do Salão Social do Indaiatuba 
Clube. Os convites já podem 
ser adquiridos de forma ante-
cipada nos pontos de venda 
ou pela internet, no valor de 
R$ 70.

Na manhã da última sex-
ta-feira, dia 29 de agosto, o 
trânsito de Indaiatuba regis-
trou mais uma morte, a 18ª 
no ano. O acidente aconteceu 
na alça de acesso da Rodo-
via Santos Dumont (SP-75), 
próximo ao Jardim Belo Hor-
izonte, e vitimou o técnico de 
telecomunicações Marcelo 
Campelo Carneiro, de 47 
anos.

O ajudante geral Mo-
elzo Batalha de Lima, de 45 
anos, foi preso pela Guarda 
Municipal no domingo, dia 
31, por violência doméstica 
e lesão corporal à esposa, 
a dona de casa Ivaldenice 
Alice Nonato, de 39 anos. 
Segundo o agressor, a briga 
foi motivada por ciúmes 
devido a uma suposta traição 
de Ivaldenice.

O Primavera já contabiliza duas vitórias nessa terceira fase (penúltima) da Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista. Na última partida, contra o Manthiqueira, o atacante Franc marcou duas 
vezes e garantiu mais três pontos para o Fantasma da Ituana. 

Motoristas e moradores 
locais aprovaram a obra de 
reformulação feita na antiga 
rotatória defronte ao Hospital 
Augusto de Oliveira Cam-
argo (Haoc), a qual foi con-
cluída na última quinta-feira, 
dia 28. No trecho, entre as 
mudanças, foi instalado um 
semáforo.

A Polícia Civil prendeu 
nesta quarta-feira, dia 3, o 
ex-fiscal da prefeitura de São 
Paulo, o engenheiro Marcos 
Antonio Zeppini, condena-
do em 1999 por corrupção 
e envolvimento na “Máfia 
dos Fiscais”. Zeppini aguar-
dava a análise de recursos 
da Justiça em liberdade e 
morava com a família em 
Indaiatuba.

A Polícia Civil prendeu três pessoas por tráfico de drogas na manhã de terça-feira, dia 2, em uma chácara em Cosmópolis
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Uma lei que funciona O que você acha 
do aumento da 
energia elétrica e o 
trabalho realizado 
pela CPFL?

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

Radares dia 06 a 12/09

Editorial EnqueteArtigos

A Lei Antifumo, que proíbe o consumo de qualquer 
produto fumígeno em locais fechados e de uso coletivo, 
completa cinco anos no Estado de São Paulo e deve ser 
comemorada, pois é uma das poucas leis que não houve 
tanta resistência da população.

A aceitação da sociedade deve-se não só pela proibição, 
mas sim porque boa parte dos locais fechados criaram es-
paços para que os fumantes pudessem ostentar seu vício. 
Ter um local próprio para fumar, sem atrapalhar as demais 
pessoas foi uma “boa” para quem é fumante. Já para os 
não fumantes não precisa nem falar. 

Em Indaiatuba, por exemplo, apenas um estabeleci-
mento foi multado por não cumprir a determinação. Mas 
a informação pode ser subjetiva, já que podemos chegar 
a conclusão também que não há uma fiscalização intensa, 
por isso apenas um local foi autuado. 

Fato é que a Lei vem sendo respeitada para maioria das 
pessoas, mas o ideal seria que ela não precisasse existir, 
se o cigarro não fosse consumido. O motivo é que o ta-
bagismo passivo é considerado a terceira maior causa de 
mortes evitáveis no Brasil. Em Indaiatuba, 23 casos de 
óbitos por câncer maligno de brônquios e pulmão foram 
registrados em 2013. 

Enfim, enquanto ainda não conseguimos conscientizar 
as pessoas sobre os males do cigarro, é necessário que a 
Lei seja levada a risca, tanto pelos proprietários dos es-
tabelecimentos quanto para os órgãos fiscalizadores, mas 
em especial também aos fumantes no respeito ao espaço 
do próximo. 

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

“Eu não concordo, pois passo 
pouquíssimo tempo em casa, 
então pelo pouco que uso estou 
pagando caro já. No entanto, 
o trabalho da empresa é bom, 
nunca sofri com falta de energia”
Carla Candi, 32 anos, assisten-
te administrativa

“Concordar com o aumento 
ninguém vai né, no entanto o 
trabalho da CPFL é bom, então 
é um pouco justo. Desde que não 
seja um aumento abusivo”
Ermínia Maria Sandra, 50 
anos, doméstica

“Não concordo com o aumento, 
pois acho que já pago muito caro. 
Mesmo o serviço sendo bom não 
quer dizer que precisa ser caro”
Pedro Mário Senna, 51 anos, 
jardineiro 

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.) 

ESTADO DE EGO -ADAPTADO
Nas escolas transferem conhecimento, pouco ensinam e cerceiam  a iniciativa própria. Era uma 

vez um menininho na escola bastante grande. Uma manhã, a professora disse:- Hoje nós iremos 
fazer um desenho. "Que bom!"- pensou o menininho. Ele gostava de desenhar leões, tigres, gali-
nhas, vacas, trens e barcos...Pegou a sua caixa de lápis de cor e começou a desenhar. A professora 
então disse: - Esperem, Ela esperou até que todos estivessem prontos. - Agora, disse a professora, 
nós iremos desenhar flores. E o menininho começou a desenhar bonitas flores com seus lápis rosa, 
laranja e azul. A professora disse: - Esperem ! Vou mostrar como fazer. E a flor era vermelha com 
caule verde. - Assim, disse a professora, agora vocês podem começar. O menininho olhou para 
a flor da professora, então olhou para a sua flor. Gostou mais da sua flor, mas não podia dizer 
isso... Virou o papel e desenhou uma flor igual a da professora. Era vermelha com caule verde. 
Num outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse: - Hoje nós 
iremos fazer alguma coisa com o barro. - "Que bom !"!!!. Pensou o menininho. Ele gostava de 
trabalhar com barro. Podia fazer com ele todos os tipos de coisas: elefantes, camundongos, carros 
e caminhões. Começou a juntar e amassar a sua bola de barro. Então, a professora disse: Não é 
hora de começar ! Ela esperou até que todos estivessem prontos. - Agora, disse a professora, nós 
iremos fazer um prato. "Que bom !" - pensou o menininho.Ele gostava de fazer pratos de todas 
as formas e tamanhos. A professora disse: - Esperem ! Vou mostrar como se faz. Assim, agora 
vocês podem começar. E o prato era um prato fundo O menininho olhou para o prato da profes-
sora, olhou para o próprio prato e gostou mais do seu, mas ele não podia dizer isso. Amassou seu 
barro numa grande bola novamente e fez um prato fundo, igual ao da professora E muito cedo o 
menininho aprendeu a esperar e a olhar e a fazer as coisas exatamente como a professora. E muito 
cedo ele não fazia mais coisas por si próprio. Então aconteceu que o menininho teve que mudar de 
escola. Essa escola era ainda maior que a primeira. Um dia a professora disse: - Hoje nós vamos 
fazer um desenho. "Que bom !"- pensou o menininho e esperou que a professora dissesse o que 
fazer. Ela não disse. Apenas andava pela sala. Então veio até o menininho e disse: - Você não 
quer desenhar ? - Sim, e o que é que nós vamos fazer ? - Eu não sei, até que você o faça. - Como 
eu posso fazê-lo ? - Da maneira que você gostar. - E de que cor ? - Se todo mundo fizer o mesmo 
desenho e usar as mesmas cores, como eu posso saber o que cada um gosta de desenhar ? - Eu não 
sei . . . E então o menininho começou a desenhar uma flor vermelha com o caule verde...Venha 

para o Leader Training Signa Trevisan nos dias 12-13 e 14-09-2014, mude seus 
paradigmas,  - www.signatreinamentos.com.br - Trevisan José

A IMPORTÂNCIA DO VOTO

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

As eleições chegaram e como de costume as mídias bombardeiam os eleitores com a propaganda 
eleitoral, que por sinal, desperta ou interesse ou revolta de quem assiste, pois “se propaganda enganosa é 
crime, por que existe horário político?”.

Muitos brasileiros exercem o voto por obrigação prevista na Constituição Federal, a carta maior que 
no art. 1º, §único transcreve que “todo poder emana do povo que o exerce por meio de representante”. 

Sendo assim, importante o eleitor saber a função do voto e suas consequências, para que não ocorra 
de elegerem alguns “Tiriricas” da vida como aconteceu nas últimas eleições em que o deputado levou 
com ele os mensaleiros, Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha e Zé Dirceu.

O voto é o meio pelo qual o cidadão escolhe seus representantes para governar o país, seja no âmbito 
municipal, estadual e nacional.

A Constituição Federal prevê que além de obrigatório, o voto deve ser exercido pelo maior de 18 anos, 
porém é facultativo para maiores de 70 anos, analfabetos e maiores de 16 até os 18 anos.

Nessas eleições, disputam os cargos de Presidente da República, Governadores, Deputados Estaduais, 
Federais e Senadores.

Além de obrigatório o voto é secreto, com valor igual para todos os eleitores, sendo importante saber 
a diferença entre voto nulo e voto em branco, de maneira que o voto nulo é uma forma de demonstrar 
insatisfação com os candidatos concorrentes, pois este voto não será contado para nenhum dos candidatos. 

Já o voto em branco, é uma forma de dizer “tanto faz” quem irá ganhar essas eleições sendo que nesse 
caso o eleitor abdicou seu direito de votar. Os votos em brancos irão para o candidato que teve o maior 
número de votos no último turno.

É importante pensar que o voto é o mecanismo de representação do povo nas 
formas de governo, pois o presidente eleito é quem dirige o país, vence quem tiver 
as melhores propostas, pelo menos é assim na teoria, portanto pensar e refletir no 
que se quer para os próximos 4 anos já é o primeiro passo para votar com eficiência.

DIETA VEGETARIANA
Existem três tipos de vegetarianismo, vamos entender cada um deles:
Ovolactovegetariano – são os vegetarianos menos radicais. Eles apenas retiraram a carne 

do seu cardápio, mas consomem alimentos derivados como ovo e leite.
Lactovegetariano – esse já não come nem carne nem ovos, mas os lacticínios são liberados.
Vegano – é o vegetariano mais ao pé da letra. Ele não consome nada que não tenha origem 

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

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

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

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

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

Quanto a  reposição dos componentes vitamínicos, as carnes podem ser 
substituídas por :

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

“Não tenho do que reclamar com 
relação ao trabalho da CPFL, 
no entanto não concordo com o 
aumento da energia, pois acho 
que já não é barata”
Luzia Maria Cassiano, 52 anos, 
vendedora

“Para mim é indiferente o au-
mento, pois quem cuida dessas 
coisas é minha esposa, além do 
mais o serviço é bom então é 
justo que haja aumento”
Nelson Carvalho, 52 anos, 
fotógrafo
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Hepatite A já está
disponível em Indaiatuba

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DENISE KATAHIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

2ª dose contra HPV
já pode ser tomada 

Desde de segunda-
-feira, dia 1º, a vaci-
na contra a Hepatite 

A está sendo aplicada nas 
Unidades de Saúde Básica 
de Indaiatuba (UBS) para 
crianças de 1 ano até 1 ano, 
11 meses e 29 dias, com 
esquema vacinal de aplica-
ção de apenas uma dose. O 
Munícipio recebeu 1,8 mil 
doses da vacina para iniciar 
o processo de imunização.  

Com a inclusão, o calen-
dário passa a ter 14 vacinas 
de rotina, garantindo assim, 
todas as vacinas recomen-
dadas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a dire-
tora do Departamento de 
Vigilância em Saúde, Rita 
de Cássia Jiampaulo Ferraz 
Vaz, Indaiatuba tem cerca de 
2 mil crianças. “Os pais ou 
responsável devem procu-
rar uma UBS mais próxima 
à sua residência e levar a 
criança junto com a carteira 
de vacinação para que rece-
ba a dose”, explica. 

Ainda segundo Rita, a 
vacinação não é campanha, 
é ministrada no esquema 
vacina de rotina. “O calen-
dário de vacinação brasileiro 
é aquele definido pelo Pro-

grama Nacional 
de  Imunizações 
do Ministério da 
Saúde e correspon-
de ao conjunto de 
vacinas conside-
radas de interesse 
prioritário à saúde 
pública do País”, 
disse.

Com a inclusão 
da vacina contra a 
Hepatite A, o Mi-
nistério da Saúde 
pretende imunizar 
toda a população. 
Inicialmente será 
disponível apenas 
uma dose única 
da vacina. Mas, 
de acordo com o 
Ministério depen-
dendo da situação 
epidemiológica da 
doença no país, 
uma segunda dose 
pode entrar no ca-
lendário de vaci-
nação da criança.

Para a inclusão 
da vacina contra 
a Hepatite A, o ministério 
investiu R$ 111 milhões na 
compra de 5,6 milhões de 
doses para este ano.

Em Indaiatuba a Secre-
taria da Saúde promoveu 
no último dia 26 de agosto, 
um curso de capacitação 
para enfermeiras e técnicas 

A segunda dose da va-
cina contra o Papiloma Ví-
rus Humano (HPV) já está 
disponível para meninas 
de 11 a 13 anos. A vacina 
será aplicada nas Unidades 
Básica de Saúde (Ubs) e 
polos do Programa Saúde 
da Família. Os pais ou res-
ponsável devem se dirigir 
até a unidade de saúde no 
dia agendado na caderneta 
de vacinação.

A vacina protege contra 
quatro subtipos do HPV 
(6,11,16 e 18). Os subti-
pos 16 e 18 são responsá-
veis por 70% dos casos de 
câncer de colo de útero, 
enquanto os subtipos 6 e 
11 respondem por 90% das 
verrugas anogenitais.  O 
vírus é um dos causadores 
do câncer de colo do útero, 
um dos principais motivos 
de morte entre as mulheres.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, quanto 
mais cedo se faz a vacina-

de enfermagem para quem 
trabalha nas UBS e nos po-
los de PSF, para que assim, 
todas as ações sejam feitas 
conforme os critérios técni-
cos de imunizações. 

Durante a capacitação 
os profissionais recebe-
ram orientações técnicas de 

ção, mais a vacina se torna 
eficiente na proteção contra 
o câncer no colo do útero.

A vacina é injetável e é 
ministrada em três doses, 
sendo que a segunda dose é 
aplicada após seis meses da 
aplicação da primeira, e a 
terceira e última é aplicada 
em 60 meses (cinco anos).

O Ministério da Saúde 
vacinará em 2015, as ado-
lescentes com 9, 10 e 11 
anos. Em 2016 em adiante 
as adolescentes com nove 
anos. 

Na primeira fase da va-
cinação contra o HPV, In-
daiatuba imunizou 81,84% 
do público alvo. No total 
foram vacinadas 3.737 me-
ninas, do total de 4.483 ado-
lescentes de 11 a 13 anos. 

O município tem uma 
população es t imada de 
1 .582 meninas  com 11 
anos, 1.621 com 12 anos 
e 1.635 adolescentes com 
13 anos.

processo de vaci-
nação, forma de 
aplicação, reações 
adversas e distri-
buição de informe 
técnico. O curso 
foi realizado pelo 
Setor de Imuniza-
ção da Secretaria 
de Saúde, Renata 
Marciano e pela 
diretora da Vigi-
lância em Saúde 
Rita. 

Hepatite A
De acordo com 

a coordenação da 
Vigilância Epide-
miológica de In-
daiatuba, a Hepati-
te A é uma doença 
benigna na infância 
e de incidência fre-
quente e precoce 
nas populações de 
baixa renda que 
vivem em más con-
dições de sanea-
mento básico.

A principal via 
de contágio é a fecal-oral 
por contato inter-humano 
ou por meio de água e ali-
mentos contaminados. A 
disseminação está relacio-
nada com a infraestrutura 
de saneamento básico e a 
aspectos ligados às condi-
ções de higiene praticadas.

Ainda de acordo com a 
coordenação não há nenhum 
tratamento específico para a 
doença. A recuperação pode 

ser lenta e demorar semana 
ou até meses.  No entanto, a 
prevenção é a medida mais 
importante, como a vacina.

Vacina contra Hepatite A já está disponível em todas as 
UBS de Indaiatuba
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Ruas do Distrito passam a ter mão única
JOÃO NAREZZI 
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Os Paralamas do Sucesso
prometem animar noite do Frutos 

CIDADE

A banda Os Paralamas 
do Sucesso será a 
atração musical da 

noite de premiação do 9ª Tro-
féu Frutos de Indaiá, evento 
organizado pelo Grupo Mais 
Expressão. A banda, conside-
rada uma das mais importan-
tes do Brasil, promete animar 
o público com muito rock e 
música boa. O evento, que 
premia as melhores empresas 
de 2013, acontece no dia 25 
de outubro, no salão social do 
Clube 9 de Julho.

De acordo com o presiden-
te do Grupo Mais Expres-
são, Admilson Redecopa, a 
escolha da banda foi resultado 
de uma seleção feita com os 
clientes. “Eles (empresários) 
puderam votar entre várias 
opções, levamos em conta 
suas preferências e claro, as 
exigências de cada produção”, 
explica. “Optamos por fechar 
com eles por conseguirmos 
executar um show animado 
e com excelente padrão de 

Todas as ruas do Distrito 
Industrial João Narezzi fica-
ram com mão única de dire-
ção. A mudança foi realizada 
pelo Departamento de Trân-
sito da Secretaria de Obras e 
Vias Públicas na quarta-feira, 
dia 3. Os cruzamentos do bair-
ro também receberam lom-
badas para forçar a redução 
da velocidade dos veículos 
e garantir mais segurança no 
trânsito.

Assim como já foi feito 
em grande parte do Jardim 
Morada do Sol e Jardim São 
Conrado, o trabalho segue o 
mesmo modelo usado na re-

qualidade”. 
A escolha da banda tam-

bém foi comemorada por 
alguns dos premiados. “No 
dia 25 de outubro será uma 
noite para comemorar e se 
divertir, pois a expectativa 
para conferir a apresentação 
dos Paralamas do Sucesso é 
enorme”, disse proprietário 
do Chopp do Alemão, Ricardo 
Amstalden. “É uma banda tra-
dicional, com muitas músicas 
de sucesso e anos de história. 
Com certeza será uma grande 
noite, pois além de receber 
esse importante prêmio, terá 
muita diversão”, ressalta o 
sócio proprietário da Gibim 
Segurança Eletrônica, Rodri-
go de Oliveira Gibim. 

Sucesso  
O Paralamas do Sucesso, 

também conhecido somente 
por Paralamas, é uma banda 
de rock formada no Rio de 
Janeiro, no final dos anos 70. 
O grupo é composto por Her-
bert Vianna, na guitarra e nos 
vocais,  Bi Ribeiro, no baixo e 
João Barone, na bateria. 

gião central da cidade, de ruas 
alternadas no que se refere à 
direção do trânsito. Quando 
o motorista entra em uma rua 
que segue para a esquerda, na 
sequência ele terá uma rua que 
segue para a direita.

Desde 2011 a Secretaria 
de Obras e Vias Públicas 
intensificou esse trabalho de 
adequação e organização do 
trânsito em pontos estratégi-
cos da cidade. Com as ruas 
de mão única, o objetivo é 
dar maior fluidez ao trânsito e, 
principalmente, mais seguran-
ça não apenas para condutores 
de veículos, mas também para 

No início da carreira a 
banda misturava rock com re-
ggae, mas posteriormente pas-
saram a agregar instrumentos 
de sopro e ritmos latinos.

Em 4 de Fevereiro de 
2001, um ultraleve pilotado 
por Herbert Vianna teve um 
acidente em Mangaratiba. O 
vocalista foi resgatado e ficou 
um longo tempo internado, 
mas as sequelas foram duras. 
Herbert perdeu o movimento 
das pernas e passou a utilizar 
uma cadeira de rodas. 

No entanto o grave aciden-
te não acabou com os Parala-
mas do Sucesso. Assim que 
Herbert mostrou que podia 
tocar, Bi e João resolveram 
voltar aos ensaios e gravar 
um disco cujas canções já 
estavam preparadas antes do 
acidente. Longo Caminho 
foi lançado em 2002 e uma 
apresentação no programa 
Fantástico, da TV Globo, ser-
viu como a reestreia da banda 
após o acidente. 

Turnês pela América La-
tina e pelos Estados Uni-
dos fizeram dos Paralamas 

pedestres e ciclistas.
Agentes de trânsito perma-

necerão no Distrito João Nare-
zzi até a próxima semana para 
orientar os motoristas sobre as 
mudanças. Após esse período, 
os infratores serão multados.

Obras 
Na última semana de 

agosto a Secretaria de Obras 
e Vias Públicas realizou mu-
danças na direção de trânsito 
da Rua João Walsh Costa, 
no Jardim São Conrado. A 
quadra entre as ruas Jacob 
Lyra e Reverendo Ataídes 
Costa ficou de mão única para 

a primeira banda brasileira 
reconhecida internacional-
mente. O grupo foi parar no 
tradicionalíssimo Festival de 
Montreux. 

“Longo Caminho”, o pri-
meiro álbum pós-acidente, 
mostrou onde a banda estava 
antes da pausa forçada. Uma 
turnê intensa em emoções 
cortou o país para comemo-
rar o reencontro com a vida. 
Cercados de amigos, no palco 
e na plateia, a banda lançou o 
CD e o DVD “Uns dias”. Sem 
parar, emendaram no álbum 
“Hoje”, que comprovou que 
a capacidade criativa dos três 
permanecia intacta. 

Em seguida veio a celebra-
ção de 25 anos de carreira, em 
um projeto conjunto com os 
Titãs. Foi um atestado de sa-
nidade de toda aquela geração 
que, no início da década de 
80, fez o novo acontecer e, a 
partir dali, escreveu a própria 
história. Toda essa trajetória 
poderá ser conferida em um 
show espetacular, preparado 
especialmente para encerrar 
a 9ª Edição do Troféu Frutos 
de Indaiá. 

quem segue no sentido da 
Marginal Esquerda do Parque 
Ecológico.

No mesmo mês, outras 
duas ruas, Leopoldo Sombini, 
no Jardim Adriana, e Thomaz 
Barrio Gomez, no Jardim Rê-
mulo Zoppi, também tiveram 
a direção de trânsito alterada. 
Na Leopoldo o trânsito ficou 
de mão única em duas quadras 
para quem vêm do Parque 
Ecológico e segue no sentido 
da rua Soldado João. Já na 
Thomaz Barrio, a rua ficou de 
mão única em toda a sua ex-
tensão, no sentido do Parque 
Ecológico. 

Rogerio Codarin e Magali Codarin da Codarin Shopping da Construção

A banda Os Paralamas do Sucesso é a principal atração da noite de gala do Prêmio Frutos de Indaiá, que acontece no dia 25 de outubro no Clube 9

Paulo José Pasqualino e Ester Maghar Pasqualino da Todeschini

Ricardo Naya Louzan da Ponto Office Móveis

Todas as ruas do Distrito passaram a ter mão única de direção desde quarta-feira 

FOTOS: ARQUIVO JME

ELIANDRO FIGUEIRA  SCS/PMI
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Consumo de água reduz 24% em agosto

Sessão de 20 minutos 
aprova seis projetos

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA – ACS/CMI

GIULIANO MIRANDA

Feriado
O vereador Derci Jorge Lima 
(PT) deve enviar a Comissão 
de Justiça e Redação da Câ-
mara, o Projeto de Lei que 
torna o Dia da Consciência 
Negra feriado em Indaiatuba. 
A data é celebrada no dia 20 
de novembro, em 800 cidades. 
Segundo o autor do PL, uma 
parcela da sociedade, leia-se 
empresários, é contra o feriado. 
Já os assalariados estão felizes 
com a possibilidade e torcendo 
para o projeto ser votado e 
aprovado. 

Providencial... 
Durante a Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada na segunda-
-feira, dia 1º, o vereador An-
tonio Sposito Junior, o Toco 
(PTB), apresentou uma indi-
cação para que seja realizado 
um estudo na Avenida Ário 
Barnabé, no Jardim Morada 
do Sol, visando à instalação de 
vagas de estacionamento em 
ângulos 45 ou 90 graus. 

Mas falta espaço...
A proposta até que é boa, real-
mente estacionar naquela ave-
nida não é “tarefa” fácil, mas 
para isso acontecer vão ter que 
excluir o canteiro central, onde 
atualmente está a ciclovia. Fora 
esse espaço, não vejo outro 
trecho da avenida que possa ser 
alterado para receber a mudan-
ça indicada. Vai ter que ser um 
projeto muito bem elaborado.  

Bebeu água...
Outra indicação interessante, 
também apresentada durante a 

última Sessão Ordinária, prevê 
a instalação de bebedouros 
para animais em toda a exten-
são do Parque Ecológico, bem 
como nas praças a públicas. 
O passeio dos bichinhos é 
essencial, mas ficar em água 
ainda mais nesse tempo seco 
não dá. A indicação foi feita 
pelo presidente da Câmara, o 
vereador Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB). 

Denúncia 
Está nas Comissões da Câma-
ra, o Projeto de Lei que dispõe 
sobre a instalação, nas salas 
de aula, o número do telefone 
do disque denúncia e dê outras 
providencias contra qualquer 
tipo de violência ou abuso se-
xual contra menos. A decisão 
é interessante necessária, mas 
infelizmente nossas leis não 
transmite segurança para que 
às vítimas façam suas denún-
cias e ficam protegidas, sem se 
preocupar com uma possível 
vingança do agressor. 

Incentivo zero 
O Brasil é o 12º País mais 
caro do mundo para comprar 
passagens aéreas, de acordo 
com um levantamento feito 
com 53 países, feito pelo site 
de pesquisa de bilhetes, hos-
pedagem e aluguel de carros 
Skyscanner. Segundo a pesqui-
sa, a passagem por quilômetro 
no Brasil sai, em média, por 
R$ 0,53: R$ 0,43 para voos 
internacionais e R$ 0,67 para 
voos domésticos. A Hungria 
tem a passagem mais cara, com 
média de R$ 1,47.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Durou apenas 20 mi-
nutos a 23ª Sessão 
Ordinária da Câma-

ra, realizada na noite da últi-
ma segunda-feira, dia 1º. No 
Plenário, os vereadores vota-
ram seis Projetos de Lei que 
estavam na Ordem do Dia. 
A Sessão contou ainda com 
23 indicações e seis Moções. 

Dois projetos de Lei re-
ceberam vistas de sete dias a 
pedido do vereador Maurício 
Baroni (PMDB). O primeiro 
foi de nº 004/2014, da Mesa 
da Câmara, que dispõe sobre 
o Sistema de Controle Interno 
(SCI), da Câmara Municipal. 

O segundo, nº 0138/2014, 
do Executivo, também rece-
beu pedido de vistas de Ba-
roni. O PL prevê a concessão 
administrativa de uso de área 
pertencente ao Município, em 
favor da Associação Padre 
Pio. 

Os vereadores aprovaram, 
em segunda votação, o PL 
nº 0135/2014, da Mesa da 
Câmara, o qual dispõe sobre 
transposição de recursos do 
orçamento vigente da Casa. 
O valor, de R$ 464.128,96,  
será utilizado para moder-
nização da estrutura da Câ-
mara.

Também foi aprovado, 
em segunda votação, o PL 
nº 0136/2014, do Executi-
vo, que autoriza repasse de 
recursos financeiros a favor 

das seguintes entidades: As-
sociação Beneficiente Abid 
(até R$ 15,4 mil), Casa da 
Previdência (até R$ 5.040 
mil), Educandário Deus e a 
Natureza (até R$ 7,5 mil), 
Manem Obras Sociais (até 
R$ 15.408,28) e Casa da 
Criança Jesus de Nazaré (até 
R$ 5.064 mil). 

Também do Executivo, 
os vereadores votaram favo-
rável, em segunda votação, o 
PL nº 0137, o qual autoriza a 
abertura de crédito adicional 
suplementar, no orçamento 
vigente da Secretaria Muni-

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
divulgou nesta semana que 
o consumo de água no mu-
nicípio reduziu em 24% no 
mês de agosto, a mesma 
redução do mês de julho, 
em comparação a janeiro 
deste ano. 

De acordo com o Saae, 
a redução se deve a inten-
sificação do programa de 
combate às perdas de água 
na rede de distribuição. “Fo-
ram realizadas substituição 
de redes, adutoras e ramais 
antigos”, disse o superinten-
dente do Saae, o engenheiro 
Nilson Gaspar.

cipal de Educação, no valor 
de R$ 605 mil, o qual será 
destinado a cobrir as despesas 
de da referida Secretaria.

Animais 
Em primeira votação, os 

vereadores votaram favorável 
o projeto que autoriza o trans-
porte de animais domésticos 
nos meios de transportes 
coletivos, fora dos horários 
de pico. 

Segundo trecho do pro-
jeto, os animais autorizados 
devem pesar até 12 quilos e 
não podem ser transportados 

E para que a redução do 
consumo de água continue, 
o Saae vem realizando cam-
panhas de conscientização 
à população quanto ao uso 
correto da água. “Sempre 
procuro reutilizar a água que 
uso para lavar minhas roupas. 
Com a mesma água lavo meu 
quintal e minha garagem”, 
disse a recepcionista Caroline 
Theodora, 26 anos. “Procuro 
armazenar a água em tam-
bores, pois tenho cachorro 
e preciso sempre limpar o 
quintal”. 

Além disso, programas 
de educação ambiental estão 
sendo realizadas nas escolas 

nos horários das 7h às 10 
horas e das 17h às 20 horas. 

O animal deverá ainda 
estar acomodado em caixas 
específicas de transporte, 
com material resistente e com 
porta que possua travamento, 
impedindo sua saída. Caso tal 
determinação não seja cum-
prida, o motorista pode negar 
o acesso do animal. 

É de responsabilidade do 
proprietário a  integridade 
física do animal durante o tra-
jeto percorrido, não prejudi-
cando também a comodidade 
dos demais passageiros.

da cidade, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação. “Tenho consciência de 
que temos que economizar 
para não acabar a água. Em 
casa meus pais me aconse-
lham e me ensinam como 
economizar para sempre 
termos”, contou o estudante 
Jean Sampaio, 12 anos.

Neste ano está sendo im-
plantado o programa Educa 
Água que mostrou um resul-
tado positivo, com a redução 
de 28% do consumo nas 25 
Escolas Municipais de Ensi-
no Básico (Emeb). “Apesar 
de ainda vermos pessoas 
desperdiçando água, lavando 

Seis projetos foram votados durante Sessão “relâmpago” na noite de segunda-feira

carros e calçadas, a grande 
maioria da população está 
consciente da forte estiagem 
que estamos enfrentando e 
está economizando”, enfatiza 
o superintendente.

Porém um dos grandes 
problemas, que muitas ve-
zes não são visíveis, são os 
vazamentos na rede interna 
das residências. Por isso o 
Saae orienta que se faça uma 
manutenção constante nos 
equipamentos hidráulicos. 

Mesmo com a forte es-
tiagem que o município vem 
enfrentando, a Prefeitura e 
o Saae estão conseguindo 
manter o abastecimento nor-

malizado. “Graças às ações 
e investimentos feitos para 
aprimorar a eficiência do 

sistema de abastecimento da 
cidade e a colaboração da 
população”, enfatiza Gaspar.

Programas de conscientização e investimentos estão colaborando na redução
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Lei Antifumo completa 5 anos 
e apenas um local é multado
DA REDAÇÃO
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Aluno conquista prata na Olímpiada Júnior de Ciências 

Implantada no dia sete 
de agosto de 2009, a 
Lei Antifumo que pro-

íbe o consumo de qualquer 
produto fumígeno em locais 
fechados e de uso coletivo, 
completa cinco anos. Em 
Indaiatuba, desde a criação 
da medida, apenas um esta-
belecimento foi multado. Já 
os fumantes afirmam estar 
conscientes da lei e que 
já se acostumaram com a 
proibição. 

A Lei foi criada em maio 
de 2009 e tem como obje-
tivo combater o tabagismo 
passivo, ou seja, a inalação 
da fumaça proveniente de 
um fumante e que causa os 
mesmo efeitos de quem está 
fumando. De acordo com 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o tabagis-
mo passivo é considerado 
a terceira maior causa de 
mortes evitáveis no Brasil. 
Em Indaiatuba, 23 casos de 
óbitos por câncer maligno 
de brônquios e pulmão fo-
ram registrados em 2013. 

A Lei não proíbe o ato 
de fumar, no entanto deter-
mina que não é permitido o 
consumo de cigarros, cigar-
rilhas, charutos ou qualquer 
outro produto que produza 
fumaça em ambientes de 

uso coletivo, públicos ou 
privados como bares, res-
taurantes e casas noturnas. 

Segundo a Secretaria 
de Comunicação Social da 
Prefeitura, desde o início 
da lei apenas um estabele-
cimento foi multado pelo 
Departamento de Vigilân-
cia Sanitária (Devisa) em 
Indaiatuba. Além disso, a 

Secretaria informou que no 
início da lei alguns locais 
foram averiguados e orien-
tados devido a falta de pla-
cas informativas. Já quanto 
à fiscalização, a secretária 
ressaltou que averigua os 
locais durante as vistorias 
realizadas para a abertura 
de empresas, orientações ou 
reclamações.

As multas para quem des-
cumprir a lei  começam com 
o valor de aproximado R$ 
1 mil na primeira infração, 
dobrando em caso de rein-
cidência. Na terceira vez, o 
estabelecimento é interdita-
do por 48 horas e, na quarta, 
é fechado por 30 dias. 

Consciência 
Após cincoanos, a Lei An-

tifumo parece ter conseguido 
conscientizar a população. 
De acordo com a comerciante 
Ingrid Batista Sabrini, de 25 
anos, desde a implantação 
é raro ver alguém fumando 
em locais fechados. “Eu não 
fumo, porém como a maioria 
das pessoas, me incomodava 
se alguém fumasse perto de 
mim. Vejo que os fumantes 
respeitam a norma e vão para 
locais abertos, longe de quem 
não fuma”, disse. 

O estudante Thiago Nor-
ma, de 23 anos, é fumante 
há seis anos e afirma que 
a lei o ajudou a diminuir 
a quantidade de cigarros 
que fumava diariamente. 
“Como eu preciso ir para 
outro lugar, longe do grupo 
de amigos que estou, acabo 
demorando mais para ir 
fumar e consequentemente 
fumando menos cigarros por 
dia”, explicou. 

O proprietário do restau-
rante A Vila do Pescador, 

Rogério Ferrari, explica que 
poucas vezes alguém pede 
para fumar dentro do estabe-
lecimento. “Às vezes algum 
cliente pergunta se pode 
fumar e nós informamos 
que dentro do restaurante 
não, mas que eles podem 
utilizar o deck que existe na 
área externa. Nunca houve 

problema, acredito que há 
um respeito com quem não 
fuma”, contou. “Nós não 
temos uma área só para fu-
mantes, mas temos as placas 
então automaticamente os 
clientes respeitam e quan-
do querem fumar vão até a 
calçada”, disse um dos aten-
dentes da Casa da Esfiha. 

A Prefeitura por meio 
do Centro Psicossocial de 
Álcool e Drogas ADI (CAPS 
AD) da Secretaria de Saúde 
promoveu na sexta-feira, 
dia 29, na Praça Prudente 
de Moraes, no Centro, ações 
educativas para lembrar o 
Dia Nacional de Combate ao 
Fumo. A equipe do CAPS AD 
realizou exames de aferição 
de pressão arterial, distribui-
ção de panfletos educativos e 
orientações sobre os prejuízos 
do cigarro, as doenças asso-
ciadas ao hábito de fumar e os 
tratamentos oferecidos pelo 
Centro.

A coordenadora CAPS 
AD, Kelly Cristina Pazini, 
explicou que foram realiza-
das cerca de 200 abordagens 
e 21 pessoas se inscreveram 
para participar dos grupos 
terapêuticos. Os participantes 
puderam realizar testes de 

capacidade e de Fagerström, 
que mede o grau de depen-
dência à nicotina. 

Em Indaiatuba, o CAPS é 
referência para o tratamento 
de usuários de álcool, drogas, 
tabaco e outras substâncias 
nocivas à saúde. As pesso-
as que buscam auxílio para 
deixar o vício são avaliadas 
individualmente e, caso ne-
cessário, o médico indica qual 
é o melhor tratamento. 

Atualmente o Centro pos-
sui três grupos de 30 pacien-
tes em tratamentos. Eles são 
atendidos por uma equipe 
multidisciplinar e tem o su-
porte para fazer o tratamento 
para parar de fumar.

O CAPS está localizado 
Avenida Presidente Vargas, 
890, Cidade Nova, e atende 
de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. 
Informações pelo telefone 
3816-7878. 

Lei Antifumo 
proíbe o consu-
mo de produto 
fumígeno em 
locais fecha-
dos e de uso 
coletivo

Saúde promove 
evento sobre o tabaco 

O aluno Felipe Mourad Perei-
ra, do 1º ano do Ensino Médio, 
conquistou a medalha prata na 
Olimpíada Internacional Júnior de 
Ciências (IJSO), na fase nacional. 
Esta é a primeira medalha conquis-
tada nesta olimpíada por um aluno 
do Colégio Objetivo. 

Com o resultado, o aluno Feli-
pe ficou em 14º lugar no ranking 
nacional. “Eu fiquei muito feliz, 
principalmente por ter sido a 
primeira medalha da escola nessa 
olimpíada, mas eu não esperava. 
Vale muito a pena participar! Eu 

gosto de adquirir conhecimento e 
ainda poder descobrir o que fazer 
no futuro, que carreira seguir”, 
comenta o aluno.

Felipe em pouco mais de dois 
anos já conquistou o troféu Jovem 
Mentor no Torneio de Robótica 
da First Lego League (FLL) e 
cinco medalhas em olimpíadas do 
conhecimento: menção honrosa 
na Olimpíada Brasileira de Quí-
mica Júnior (2013), medalha de 
bronze na Olimpíada Brasileira 
de Robótica (2013), medalha de 
prata na Olimpíada Paulista de 

Física (2013), medalha de ouro 
na Olimpíada Brasileira de Física 
(2013) e agora a medalha de prata 
na Olimpíada Internacional Júnior 
de Ciências (2014). “Participo por-
que quero e porque gosto! Estudo 
bastante na escola, especialmente 
nas áreas de física e biologia. A 
biblioteca nos dá um suporte muito 
bom e os professores querem muito 
nos ensinar, nos ajudam bastante. 
Como sempre quero o melhor, 
esses resultados me estimulam a 
querer melhorar ainda mais”, afir-
ma o aluno. 

Felipe Mourad 
Pereira atualmente 
assiste de 14 a 16 
aulas olímpicas por 
semana
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População aprova reformulação 

da antiga rotatória do Haoc
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ZONA AZUL DESTAQUE 

Consumidor pode cobrar por veículo furtado

Mais Expressão

Motoristas e mora-
dores locais apro-
varam a obra de 

reformulação feita na antiga 
rotatória defronte ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), a qual foi concluída 
na última quinta-feira, dia 28. 
No trecho, entre as mudanças, 
foi instalado um semáforo. 
Segundo a Secretaria Munici-
pal de Obras e Vias Públicas, 
outro sistema semafórico 
deve ser instalado em breve 
na cidade.  

Os trabalhos de reformula-
ção do trânsito na antiga rota-
tória do Haoc foram iniciados 
há quatro semanas. Isso devi-
do ao grande número de carros 
que circulam pelo local, além 
das inúmeras reclamações 
por parte dos motoristas e 
pedestres. 

Com a desativação da rota-
tória, um sistema semafórico 
de três fases foi instalado no 
local. Outra mudança foi dois 
pontos de confluência com 
passagem livre.  Uma delas é 
para os condutores de veículos 
que transitam pela Avenida 
Francisco de Paula Leite no 

Para completar as melhorias do viário local, a Secretaria de 
Obras também estuda a possibilidade de mudanças na rotatória 
localizada na confluência 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. 
Um deles é para os condutores de veículos 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 Camélias 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 reformulação do trânsito nesse ponto da 
cidade foram iniciados há cinco semanas.

Outro ponto que deve receber semáforo é a Avenida Pre-
sidente Vargas, nas proximidades do acesso ao Parque São 
Lourenço. Ainda não há previsão de quando a obra iniciará. 

sentido da Avenida Presidente 
Vargas. A outra passagem 
livre será para quem vem da 
Rua das Camélias e pretende 
acessar a Paula Leite. “A 
exemplo de outras rotatórias 
desativadas, fizemos uma 
reformulação completa do vi-
ário com o objetivo de propi-
ciar maior fluidez ao trânsito e 
oferecer mais segurança para 
quem utiliza a via”, explica o 
secretário municipal de Urba-

nismo e Meio Ambiente, José 
Carlos Selone.

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.

Satisfeitos 
A reestruturação do trân-

sito agradou os moradores de 
Indaiatuba que aprovaram a 

mudança. Para eles, a mudan-
ça trouxe mais segurança e 
organização ao trânsito. “Com 
as obras houve uma melhora 
no trânsito e favoreceu bastan-
te tanto os motoristas como o 
pedestre”, analisa o frentista 
José Luís dos Santos, 64 anos.

Já Claudio Moreno Go-
mes de Oliveira, encarregado 
administrativo, 24 anos, disse 
que as obras melhoraram o 
fluxo de carros no trecho. 

“Acho que a reformulação 
melhorou e muito para os 
motoristas e também para nós 
que trabalhamos neste tre-
cho”. Porém, ainda segundo 
Oliveira muitos motoqueiros 
abusam da velocidade no lo-
cal. “Eu moro em um prédio 
aqui perto e de madrugada 
escuto as motos passando em 
alta velocidade neste trecho. 
Acredito que seria necessário 

ter mais fiscalização ou até 
mesmo um radar”, revela. 

Alan Henrique de Mora-
es, 32 anos, coordenador de 
logística disse que para ele 
como motorista a reformu-
lação deu mais segurança. 
“As obras ajudaram muito no 
trânsito e também o sistema 
semafórico ajudou a organi-
zar o que antes era confuso e 
perigoso”. 

Outras obras devem ser 
realizadas no Município

Alunos representam o 
Colégio Rodin na FamunO motorista que tiver o 

veículo furtado quando o 
mesmo estiver estacionado 
no estacionamento rotativo 
de Zona Azul, poderá cobrar 
a empresa responsável pelo 
ressarcimento do prejuízo. A 
indenização não está prevista 
por Lei, no entanto alguns 
juízes tem entendido que é 
um direito do consumidor, já 
que o mesmo está pagando 
pelo serviço. Em Indaiatuba, 
os estacionamentos rotativos 
recebem diariamente cerca de 
700 usuários. 

A reportagem do jornal 
Mais Expressão conversou 
com o advogado Tiago Cunha 
Pereira, que explicou que o 
assunto tem gerado diver-
gência de jurisprudência, ou 
seja, os juízos têm tomado 
decisões diferentes quanto à 
responsabilidade do Municí-
pio e da empresa que gere o 
Zona Azul. “Tem juízes que 

entendem que a cidade, por 
terceirizar esse serviço, tem 
responsabilidade sobre qual-
quer dano ou furto ao veículo 
estacionado na vaga que é co-
brada pela taxa de Zona Azul. 
Outros juízes entendem que o 
Município exercendo poder 
de polícia mediante cobrança 
de taxas para estacionamento 
em via pública, não tem o de-
ver de guardar o bem”, disse. 

A Secretaria de Comu-
nicação Social da Prefeitura 
informou que o serviço em 
Indaiatuba é gerido pela em-
presa TecPark e que o sistema 
foi criado para melhorar a 
oferta de vagas aos consumi-
dores de determinada região. 
Ressaltou que o cidadão paga 
por uma vaga para estacionar 
e não para guardar o carro. 

Segundo a analista ope-
racional, Tatiane Amari, de 
29 anos, a responsabilidade é 
da empresa visto que ela está 

pagando pelo serviço. “Eu 
acho que a partir do momento 
em que a cidade ou a empresa 
opta por cobrar estaciona-
mentos em via publica, tem 
sim o dever de vigiá-los e se 
responsabilizar pelos even-

tuais danos ocorridos ali”, 
ressaltou. 

A reportagem também 
entrou em contato com asses-
soria de imprensa da TecPark, 
porém até o fechamento desta 
edição não houve resposta. 

Vagas do Zona Azul recebem 700 usuários diariamente

Alunos do 1º e 2º anos 
do Ensino Médio do Colégio 
Rodin participam do Facamp 
Model United Nations (Fa-
mun), entre ontem, dia 4, até 
domingo, dia 7. Na ocasião 
os estudantes têm a oportu-
nidade de simular o papel de 
representantes internacionais 
e integrantes dos gabinetes 
de crises de diversos países.  
O evento promove um ciclo 
de debates interdisciplinares 
entre estudantes de escolas 
e universidades da região de 
Campinas.

Os participantes do evento 
devem reunir-se nos seguintes 
comitês: Conselho de Paz e 
Segurança da União Africana, 
para discutir a grave situação 
em Darfur, na África; recriar 
o Conselho Europeu de Fon-
tainbleau, realizado em 25 e 
26 de junho de 1984, quando 

foram consolidadas questões 
institucionais sobre o mercado 
interno e as políticas sociais 
comunitárias do continente 
e formar o Conselho Sul-
-Americano sobre o Problema 
Mundial das Drogas. Os alu-
nos também devem reproduzir 
o Gabinete de Ministros da 
presidente argentina, Cristina 
Kirchner, a fim de debater a 
situação econômica do país, 
além de formar, ludicamente, 
a Organização Internacional 
do Trabalho, com o intuito de 
analisar a tecnologia e o de-
semprego estrutural e destacar 
os esforços regionais na pro-
moção de emprego para todos. 

Os temas trabalhados no 
evento são relevantes não 
apenas para o vestibular, mas 
também porque constituem 
parte do amadurecimento dos 
discentes como indivíduos. 

Reestruturação da antiga rotatória agradou moradores locais
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Panificadora Carvalho conquista 
clientes com fabricação própria 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

FOTOS: JME  

Há mais de 10 anos a 
Panificadora Carvalho 
tem investido na pró-

pria fabricação para conquistar e 
manter a fidelidade dos clientes. 
Além do tradicional pãozinho 
francês, a marca produz bolos, 
doces, salgados, sucos, entre 
outros produtos.  

De acordo com o proprietá-
rio José Carvalho, a confecção 
própria oferece a possibilidade 
de vender produtos com mais 
qualidade e com preço muito 
mais em conta. “Como vamos 

fabricar em grande quantidade 
conseguimos ter a matéria prima 
com um preço mais barato. Com 
isso, o valor final para o cliente 
será mais baixo do que em 
outras padarias”, explica. “Mas 
não é só pelo preço mais barato 
que nos destacamos, também 
buscamos oferecer produtos 
frescos e saborosos”. 

Segundo José, são vendidos 
por dia, aproximadamente 250 
kg de pães, ou seja, cerca de 
6 mil unidades. Para manter o 
nível de produção e qualidade, 
a Panificadora Carvalho conta 
com uma equipe de cinco pa-
deiros e dois confeiteiros espe-

cializados, além de atendentes, 
equipe de limpeza e entregado-
res. “Estamos sempre buscando 
novos cursos e novidades e em 
breve vamos trazer mais op-
ções de bolos e doces naturais 
e integrais, visando atender aos 
clientes que optam por uma ali-
mentação mais saudável”, diz o 
proprietário. “Nosso objetivo é 
que o cliente entre na Carvalho e 
encontre tudo o que precisa. Por 
isso estamos sempre pedindo 
a opinião deles para melhorar 
sempre.” 

O empresário destaca ainda 
dois fatores importantes para 
que os produtos agradem os 

clientes: a calma e o sabor. “É 
preciso ter calma para preparar 
os bolos e doces, por exemplo, 
para não passar do ponto e 
perder o sabor. E claro, não 
economizar no recheio, pois as 
pessoas querem sentir o sabor 
dos produtos”, conta. 

Há cerca de dois anos o 
empresário também resolveu 
implantar a venda de pizzas na 
Panificadora. As pizzas também 
são produzidas na cozinha da 
empresa e acontecem todos os 
dias, a partir das 18 horas. São 
diversas opções à disposição dos 
clientes. A Carvalho também 
trabalha com encomendas para 

festas e eventos como bolos, 
salgadinhos, pães, doces e ou-
tros. Segundo José, o kit festa é 
um verdadeiro sucesso devido, 
principalmente, aos bolos. Dian-
te disso, a Carvalho está com 
uma mega promoção e, até o 
dia 13 outubro, o quilo do bolo 
sai só R$ 9,89 para as opções 
de brigadeiro e coco com frutas.

 
Início 

A Panificadora Carvalho 
foi fundada há cerca de 15 
anos em decorrência da 
experiência de José como 
padeiro. “Trabalhei muitos 
anos como padeiro e vi que 

faltava as confeitarias da 
cidade terem a própria con-
fecção, por isso decidi abrir 
minha própria unidade”, ex-
plica. Devido ao bairro estar 
iniciando e à qualidade dos 
produtos, rapidamente a Car-
valho se tornou um sucesso, 
recebendo clientes de outros 
bairros. A fidelidade dos 
clientes se perpetua até hoje. 

Atualmente, a Padaria Car-
valho está localizada na Rua 
João Martini, 916, próximo 
ao campo do São Conrado, 
no Jardim Morada do Sol. O 
telefone para contato é o (19) 
3935-0327 ou 3801-2214.

A Padaria Carvalho está localizada na Rua João Martini, 916, no Jardim Morada do Sol Bolos, doces, salgados e o tradicional pão francês são todos produzidos na Confeitaria 
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5º Desfile de Moda Inclusiva acontece na quinta-feira

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Semana da Pessoa com Deficiência
terá programação especial

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A 15ª Semana Munici-
pal dos Direitos da 
Pessoa com Defici-

ência será realizada entre os 
dias 11 e 21 de setembro. O 
evento tem como principal 
objetivo promover ações que 
visam à divulgação dos direi-
tos da pessoa com deficiência 
e diminuir, assim, a discrimi-
nação.

O Dia Nacional da Luta 
das Pessoas com Deficiência 
é comemorado no dia 21 de 
setembro e conta com ati-
vidades de lazer, palestras, 
apresentações artísticas e 
divulgação dos trabalhos das 
entidades locais. 

O evento começa na ver-
dade na segunda-feira, dia 15, 
das 8h às 11 horas, no Centro 
Esportivo do Trabalhador 
(CET) com a presença das 
Organizações não Governa-
mentais (ONGs) de Indaiatu-
ba como a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), Centro de Inclusão e 
Assistência às Pessoas com 
Necessidades Especiais (Cias-
pe), Centro de Integração, 
Reabilitação e Vivência do 
Autista (Cirva), além do Cen-
tro de Referência em Atenção 
à Pessoa com Deficiência, do 
Projeto Gente Eficientes e da 
Escola Municipal de Ensino 
Básico (Emeb) Professora  

Praça Prudente de Moraes, 
das 9h às 16 horas. 

No dia 19, será oferecido 
aos jovens do projeto Gente 
Eficiente, Emeb Benedita 
Vagner, Derefim, Ciaspe e 
Cirva uma sessão de cinema, 

Como parte da come-
moração da Semana de 
Pessoa com Deficiência, 
a Prefeitura de Indaiatuba 
por meio da Secretaria 
da Família e do Bem 
Estar Social realiza no 
dia 11 de setembro, às 
19 horas, o 5º Desfile 
de Moda Inclusiva. O 
evento acontece na sede 
do Indaiatuba Clube com 
entrada gratuita.

O principal objetivo é 
mostrar a pessoa deficien-

te com um novo olhar. 
“Para os participantes é 
um momento único onde 
se sentem importantes. O 
evento eleva a autoestima 
e é uma lição de vida 
para todos”, disse a co-
ordenadora do Centro de 
Referência em Atenção à 
Pessoa com Deficiência. 
“O mais importante é 
mostrar o amor, respeito 
e amizade, mas acima de 
tudo mostrar que basta 
dar uma oportunidade 

que eles demonstram 
toda capacidade que pos-
suem”.

O desfile será produ-
zido por Silvana Manto-
anelli, e tem como obje-
tivo mostrar a beleza de 
cada deficiente. O desfile 
conta com a participa-
ção de 97 jovens entre o 
projeto Gente Eficiente 
e dos alunos da Emeb 
“Prof. Benedita de Wag-
ner Campos” e  Núcleo 
de Assistência Social e 

de Educação de Jovens e 
Adultos (Naseja). “Espe-
ramos um público de 800 
a mil pessoas”. 

O evento conta com 
parceiros como Rafael 
Magazine, Baby Cal-
çados, Lojas Princesi-
nha, Nishi Royale, Will 
Modas, Frente Única e 
Nishi Hair. Também terá 
a participação especial 
de Kika Baldessarini; 
Rodrigo de Oliveira e 
Tea Music.

No dia seguinte, dia 18, 
terá apresentações artísticas, 
feira de artesanato com barra-
cas de ONGs e secretarias mu-
nicipais, além de campanha 
em respeito às vagas e orien-
tações referente à legislação 
específica ao uso das vagas. 
Também haverá aferição de 
pressão arterial, orientação 
nutricional, exposição de 
cursos profissionalizantes 
para deficientes, cadastro de 
PCD e orientações sobre o 
projeto de Inclusão ao Mer-
cado de Trabalho, além de 
orientações para obtenção de 
isenção de Imposto de Pro-
dutos Industrializados (IPI) 
e Imposto sobre Circulação 
de Mercadoria e Prestação de 
Serviços (ICMS). Todas essas 
atividades serão realizadas na 

Benedita Vagner de Campos”. 
No dia 16, às 19h30, será 

realizada uma palestra sobre 
Acessibilidade com o presi-
dente da Comissão Permanen-
te de Acessibilidade (CPA), 
Rubens de Oliveira. O evento 
será realizado na Faculdade 
Anhanguera. 

No dia 17, acontece o 
Fórum Regional com a parti-
cipação do Núcleo Regional 
do Conselho Estadual para 
Assuntos da Pessoa Portadora 
de Deficiência (CEAPPD). A 
conferência será na cidade 
de Mogi Mirim. No mesmo 
dia haverá a apresentação do 
coral em Libras ‘O Som do 
Silêncio’ formado por funcio-
nários Públicos Municipais da 
oficina de talentos do Projeto 
Gente Eficientes.

com filme ainda não definido, 
o Polo Shopping Indaiatuba.

A 15ª Semana Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência é realizada pela 
Prefeitura de Indaiatuba por 
meio da Secretaria da Família 

e do Bem Estar Social em par-
ceria com o Conselho Muni-
cipal Para Assuntos da Pessoa 
com Deficiência (Comdefi).

Os organizadores do even-
to não divulgou se haverá 
atividades nos demais dias. 

Semana tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a participação das pessoas com deficiente

O evento visa desmistificar a pessoa com deficiência
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Remidos em Ação começa hoje 
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

VET MAX FESTIVAL 

Max Planck realiza evento
com palestras e minicursos

Indaiatuba recebe 
Mostra Livre de Cinema 

A 4ª edição do evento 
evangélico Remidos 
em Ação começa a 

partir de hoje, dia 5, na Raia 
de Remo (barco). O evento, 
gratuito e destinado a todas as 
religiões, prossegue amanhã, 
dia 6, com ações sociais além 
de diversas apresentações 
musicais. As atividades foram 
apresentadas na manhã de 
quarta-feira, dia 3, durante 
encontro no Plenarinho da 
Câmara. 

O evento inicia hoje, a par-
tir das 18 horas. Na ocasião, 
haverá diversas apresentações 
musicais, com a presença da 
banda Guerreiros da Luz, da 
dupla Sheila e André Mora-
es, além dos cantores gospel 
Deio Tambasco, Paulo César 
Baruk, Débora e Claudemir. 
Até às 23 horas, haverá ainda 
a participação de bandas e 
cantores locais. 

Amanhã, a partir das 9 
horas, o Remidos em Ação 
disponibilizará diversas 

também terá praça de alimen-
tação, cujas barracas serão de 
responsabilidade das igrejas. 

Por volta das 18 horas, 
novas atrações sobem ao 
palco, destaque para o can-
tor Ton Carfi. Também se 
apresentarão no Remidos 
Paulo Saraiva, Audio Vox 
Rock e demais bandas do 
Município. O evento no 
sábado também deve pros-
seguir até às 23 horas.

Expectativa 
Assim como no ano pas-

sado, a expectativa é que de 
10 a 15 mil pessoas compare-
çam nos dois dias de evento. 
Diferente de 2013, quando o 
Remidos aconteceu na Praça 
do Lago, esse ano ocorrerá na 
Raia de Remo, isso para evi-
tar perturbação à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).

Outra mudança é que em 
2014 terão apenas dois dias. 
“Antes fazíamos três dias, 
mas muitas vezes coincidia 
com o horário das pessoas 
em suas igrejas, principal-
mente aos domingos”, ex-

plica o presidente do evento, 
o pastor Laércio Antônio de 
Moraes. “Mas no próximo 
ano vamos retornar aos três 
dias, sendo na quinta, sexta 
e no sábado.”

Organizado pela igreja 
Remidos em Ação, o pastor 
ressalta que o evento é desti-
nado para toda a população. 
“A intenção do projeto é 
evangelizar, tirar a pessoa da 
situação de vulnerabilidade 
e trazer para a igreja”, diz 
Moraes. “O evento tem cunho 
social e queremos trazer um 
público diversificado, que 
possam utilizar os serviços, 
aprender e brincar.”

O Remidos em ação conta 
ainda com o apoio do Conse-
lho de Pastores de Indaiatuba 
(Copain), cujo presidente 
é o pastor Laércio Antonio 
de Moraes. Segundo ele, a 
expectativa é de um grande 
evento. “Não há como prever 
um público, mas aguardamos 
a participação de todos. O 
nosso objetivo é promover a 
ação sócial, o que é obrigação 
das igrejas”, salienta.

ações gratuitas a sociedade. 
Também na Raia de Remo, 
até às 13 horas, o cidadão 
poderá cortar o cabelo, medir 
a pressão, realizar consulta 
jurídica com advogados da 
Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), entre outros. 
Os serviços gratuitos es-

tarão disponíveis até às 14 
horas, quando haverá apre-
sentação do grupo infantil 
Turminha da graça. 

Haverá ainda brinquedos 

para a diversão das crianças 
e a distribuição de pipoca 
e algodão doce. Durante os 
dois dias os organizadores 
vão sortear diversos brin-
des, como eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos. No local 

Atividades do Remidos foram apresentadas durante encontro na manhã de quarta-feira

VetMax reúne alunos e profissionais da área de Medicina VeterináriaCena do curta-metragem Memórias do meu tio, que será exibido amanhã, dia 6

A Faculdade Max Plan-
ck realiza nos próximos 
dias 8 e 10 de setembro, o 
Vet Max 2014 – 3º Ciclo de 
Estudos do curso de Medi-
cina Veterinária. O evento 
que será realizado no Cam-
pus do Hospi ta l -Escola 
Veterinário (HEV), contará 
com palestras e minicurso. 
O evento é aberto para a 
comunidade e voltado a 
profissionais e estudantes 
da área.

Para  as  pales t ras ,  os 
interessados devem reali-
zar a inscrição pelo e-mail 
vetmax@facmaxplanck.
edu.br e doar um quilo de 
ração para cães ou gatos, 
que serão encaminhados 
para os animais adotados e 
mantidos pela instituição. 
Já para os minicursos, os 
preços variam de R$ 40 a 
R$ 160, sendo que estu-
dante da instituição tem 
desconto.

O HEV da Faculdade 
Max Planck está localizado 
à Fazenda Espírito Santo, 
que fica na rodovia João 
Ceccon, 60, bairro Alto 
da Bela Vista, Indaiatuba. 
Mais informações pelo te-
lefone (19) 3500 4923.

Incorporada ao Grupo 

A Mostra Livre de Cinema 
que acontece em Indaiatuba 
terá inicio amanhã, dia 6, a par-
tir das 19 horas, no Centro de 
Convenções Aydil Bonachella. 
Essa será a primeira exibição e 
tem entrada gratuita.

A segunda exibição dos 
curtas-metragens será no dia 
13 de setembro, também às 19 
horas, no Novo Centro Cultu-
ral Morada do Sol, também 
com entrada gratuita.

Nesse ano, o evento home-
nageará o ator Tonico Pereira 
que é considerado um dos 
maiores nomes do cinema e da 
televisão nacional.

Criado em 2011, o festival 
tem como objetivo a difusão de 
filmes independentes e o estí-
mulo à produção audiovisual 
da região. Indaiatuba é uma 
das 20 cidades do interior de 
São Paulo a receber a edição 
2014. 

Para maiores informações 
sobre o evento (19) 3894-1867.

Confira a programação
Amanhã, dia 6, às 19 horas, 
no Centro de Convenções 
Aydil Bonachella
O Perfil de Jonas Aquino – 
Direção: Henrique Moreira. 
Ficção. 22 minutos. Classifi-
cação 12 anos. 

Polis Educacional em 2008, 
a Faculdade Max Planck 
cresce a um ritmo impres-
sionante e hoje conta com 
mais de quatro mil alunos. 
Investimentos maciços em 
ampliação e modernização 
estão sendo destinados para 
agregar ainda mais qualida-
de aos cursos de graduação 
oferecidos pela instituição 
e consolidá-la, a cada dia, 
como um dos principais po-
los de excelência em ensino 
superior da RMC. Focada 
na formação profissional 
baseada na vivência prática 
da carreira, a Faculdade Max 
Planck se vale de aulas em 
laboratórios, visitas técnicas, 
projetos sociais, Programa 

Coloridos – Direção: Christo-
pher Faust e Evandro Scorsin. 
Documentário. 12 minutos. 
Classificação Livre. 
Marina não vai à praia – 
Direção: Cassio Pereira dos 
Santos. Ficção. 17 minutos. 
Classificação 16 anos. 
Marcelo – Direção: Jessica 
Lopes. Documentário. 12 mi-
nutos. Classificação Livre. 
Caixa D´Água – Direção: 
Gilberto Caetano. Ficção. 15 
minutos. Classificação Livre. 
Memórias do meu tio – Dire-
ção: Alexandre Rafael Garcia 
e Alvaro Cruz. Ficção. 13 
minutos. 
Passagens – Direção: Mônica 
Camolesi. Informações não 
disponíveis.

de Iniciação Científica, vin-
culado a projetos de pesqui-
sa, atualização constante dos 
alunos por meio de seminá-
rios, palestras e workshops 
com convidados especiais 
e Programa de Orientação 
ao Estudante (PROE), en-
tre outras ações. O campus 
da Faculdade Max Planck 
está localizada à avenida 9 
de Dezembro, 460, Jardim 
Pedroso, Indaiatuba. Saiba 
mais acessando o site www.
seufuturonapratica.com.br/
max. Mais informações pelo 
telefone (19) 3885 9900. 
Confira a programação com-
pleta no site do Mais Expres-
são, no www.maisexpressao.
com.br.

Dia 13, às 19 horas, no Cen-
tro Cultural Morada do Sol
A Fábrica – Direção: Ally 
Muritiba. Ficção. 15 minutos. 
Classificação 16 anos. 
Entulho – Direção: Diana 
Bunielle. Informações não 
disponíveis.
Duas Marias – Direção: Julia 
Lima Rosa. Ficção. 12 minutos.
Pequenos – informações não 
disponíveis. 
Tiros – Direção: Gabriel Iza-
guirre. Ficção. 10 minutos. 
Classificação 12 anos. 
O tempo que leva – Direção: 
Cintia Domit Bittar. Ficção. 
15 minutos. Classificação 14 
anos. 
O Príncipe e o Soldado - in-
formações não disponíveis.



Repositor é encontrado morto pela mãe 
O repositor Douglas Maros-

si, de 29 anos, foi encontrado 
morto pela mãe na manhã de 
terça-feira, dia 2, em sua resi-
dência no Jardim Califórnia. 
Segundo o padrasto do jovem, 
a mãe foi acordá-lo para tra-
balhar e o encontrou na cama 
sem respirar e em estado de 
total rigidez. 

Ainda segundo o padrasto 

de Marossi, a mãe estranhou o 
fato do filho não acordar para ir 
trabalhar e foi até o seu quarto. 
Ao entrar no cômodo, percebeu 
que o repositor estava deitado 
na cama, porém não respirava. 
O casal então acionou a Polícia 
Militar que ao chegarem no 
local, determinaram que o jo-
vem havia falecido por causas 
naturais e acionaram a remoção 

do corpo. 
A morte do jovem, no en-

tanto, foi registrada como morte 
suspeita e o caso de ser apurado. 
A reportagem do Jornal Mais 
Expressão, o padrasto da ví-
tima não quis dar entrevista, 
porém afirmou que o enteado 
não possuía vícios em drogas 
ou bebidas alcóolicas e era um 
rapaz saudável. 
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pode ser retirado no Cras
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Fiscal’ é preso em Indaiatuba 
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A Polícia Civil prendeu 
nesta quarta-feira, dia 
3, o ex-fiscal da prefei-

tura de São Paulo, o engenheiro 
Marcos Antonio Zeppini, con-
denado em 1999 por corrupção 
e envolvimento na “Máfia dos 
Fiscais”. Zeppini aguardava a 
análise de recursos da Justiça 
em liberdade e morava com a 
família em Indaiatuba. 

Em entrevista ao portal G1, 
o delegado Adilson Aquino 
disse que Zeppini não ofereceu 
resistência, mas se mostrou 
inconformado por achar a pena 
exagerada para o crime que 
cometeu. 

Em 1999, o ex-fiscal foi 
condenado por integrar a “Má-
fia dos Fiscais”, que cobrava 
propina de comerciantes na 

capital, durante a gestão do 
ex- prefeito de São Paulo 
Celso Pitta. Zeppini cumpriu 
três dos cinco anos da pena na 
cadeia. Em 2005, após ouvir 
outras vítimas do esquema, a 
Justiça condenou o ex-fiscal 
novamente, mas desde então 
ele aguardava o julgamento 
dos recursos em liberdade.

Em agosto deste ano, o 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) analisou o último deles 
e manteve a condenação a 
quatro anos e meio de prisão 
em regime semiaberto, ou seja, 
Zeppini poderá trabalhar, po-
rém terá que dormir na cadeia. 

Também ao portal, o ad-
vogado de Marco Antonio 
Zeppini, Fernando Jacob Fi-
lho, informou que já pediu a 
liberdade do cliente a Justiça, 
pois a pena prescreveu no fim 
do ano passado. Marco Antonio Zeppini foi preso em sua casa, em Indaiatuba

Cerca de 1,6 mil famílias devem realizar a segunda pesagem
A morte do repositor Douglas 
Marossi ainda deve ser apurada

Os beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família já podem 
retirar o cartão de pesagem 
nos Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras). A 
2ª pesagem é somente para 
crianças de 0 a 6 anos e mu-
lheres de 14 a 44 anos. De 
acordo com o cadastro único 
cerca 1,6 mil famílias devem 
realizar a pesagem nas Unida-
des de Saúde.

Os cartões devem ser reti-
rados no Cras mais próximo 
da residência ou no Paço 
Municipal até o dia 30 de 
setembro e os beneficiários 
devem se encaminhar a uma 
unidade de saúde com a car-
teira de vacinação, cartão 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o cartão de pesagem. 
Esse é um dos compromissos 
que as famílias beneficiárias 
devem cumprir para manter 
o benefício.

As famílias receberam 
comunicado através de carta 
de convocação, mas como há 
uma grande demanda de famí-
lias que mudaram de endere-
ço, é importante que procurem 
o Cras ou a Prefeitura.

Programa
O Bolsa Família foi criado 

para enfrentar o maior desafio 
da sociedade brasileira, que é o 
de combater a fome e a miséria. 
O programa é a transferência de 
renda destinada às famílias em 
situação de pobreza e extrema 
pobreza, com renda per capita 
de até R$ 140 mensais. O mes-
mo devem ser utilizados aos 
direitos sociais básicos como 
saúde, alimentação, educação 
e assistência social. Através 
do programa o governo federal 
concede mensalmente benefí-
cios em dinheiro para famílias 
mais necessitadas.
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Aposentado é agredido por 
se negar a dar dinheiro 

Jovem é roubado 
dentro de ônibus 

INJUSTIÇA

ARMADO

 DIVULGAÇÃO 

Ajudante é preso 
após agredir esposa 

CÍUMES 

O ajudante geral Moel-
zo Batalha de Lima, de 45 
anos, foi preso pela Guarda 
Municipal no domingo, dia 
31, por violência doméstica 
e lesão corporal à esposa, 
a dona de casa Ivaldenice 
Alice Nonato, de 39 anos. 
Segundo o agressor, a briga 
foi motivada por ciúmes de-
vido a uma suposta traição 
de Ivaldenice. 

Os guardas informaram 
que foram acionados via 
Centro de Operações Aten-
dimento e Despacho (Coa-
de), onde diversas ligações 
informavam que uma mu-
lher estava sendo agredida 
e pedia socorro. 

A guarnição se enca-
minhou até o local, uma 
residência na Rua Treze de 
Maio, e se deparou com o 
portão da residência tran-
cado. Após alguns minutos 
Lima saiu da casa e indaga-
do disse que as ligações não 
procediam e negou que al-

guma mulher estaria sendo 
agredida na residência. No 
entanto, neste momento a 
dona de casa veio correndo 
ao encontro dos guardas, 
toda ensanguentada e pe-
dindo por socorro. 

Aos guardas, Ivaldenice 
contou que estava bebendo 
com Lima e de repente o 
mesmo passou a agredi-la 
com socos e chutes. Se-
gundo o autor, as agressões 
foram motivadas por ciúmes 
depois que descobriu que a 
dona de casa o traía. 

A vítima foi encami-
nhada ao Pronto Socorro 
do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) 
onde recebeu atendimentos. 
Além de escoriações pelo 
corpo, Ivaldenice apresen-
tava fraturas no nariz. 

Já o autor recebeu voz de 
prisão sem a possibilidade 
de fiança e foi encaminhado 
à Cadeia Pública de Cam-
pinas.

Moelzo Batalha de Lima, de 45 anos, foi preso pela GM

Na manhã da última 
sexta-feira, dia 29 de 
agosto, o trânsito de 

Indaiatuba registrou mais uma 
morte, a 18ª no ano. O acidente 
aconteceu na alça de acesso da 
Rodovia Santos Dumont (SP-
75), próximo ao Jardim Belo 
Horizonte, e vitimou o técnico 
de telecomunicações Marcelo 
Campelo Carneiro, de 47 anos. 
O motorista do caminhão en-
volvido no acidente informou 
à Polícia Militar que Carneiro 
bateu em sua traseira. No entan-
to, testemunhas afirmam outra 
versão.

A Polícia Militar foi aciona-
da via Centro de Operações da 
Polícia Militar (Copom) para 
atender a ocorrência. No local do 
acidente, os policiais encontra-
ram o técnico de telecomunica-
ções caído ao solo, recebendo os 
primeiros socorros da Unidade 
de Resgate (UR) do Corpo de 
Bombeiros. Porém a vítima não 
resistiu aos ferimentos e veio a 
óbito ainda no local. 

Em contato com o motorista 
do outro veículo envolvido, um 
caminhoneiro de 39 anos, o 
mesmo informou que trafegava 
pela Rua Ouro quando sentiu um 
forte impacto contra a traseira 
do seu caminhão. Ao olhar pelo 
retrovisor percebeu que havia 
alguém caído no chão. 

Uma segunda testemunha 
ouvida pela PM confirmou a 
versão do caminhoneiro e ressal-
tou ainda que Carneiro trafegava 
com sua moto em velocidade 
incompatível com a via. 

No entanto, testemunhas 
ouvidas pela reportagem do 
Mais Expressão disseram que 
o caminhoneiro não respeitou a 
sinalização de pare que existe na 
via e ao avançar, acabou atingin-
do a moto da vítima. 

Após os depoimentos, o 
caminhoneiro foi liberado. Car-
neiro foi enterrado na manhã 
do sábado, dia 30, no cemitério 
Parque dos Indaiás.

 
Local 

Na manhã desta quinta-feira, 
dia 4, a reportagem esteve no lo-

cal do acidente e conversou com 
alguns motoristas. A maioria 
reconheceu que o grande pro-
blema daquele trecho é a falta 
de prudência dos motoristas que 
muitas vezes não respeitam a 
sinalização ou trafegam em alta 
velocidade. 

No entanto, outros moto-
ristas ressaltam que o tráfego 
no local é confuso e que a alça 
de acesso necessita de modifi-
cações. “Existe a imprudência 
sim, no entanto são três vias, o 
que causa muita confusão para 
saber de quem é a preferencial. 
Quem vem do Polo Shopping 
precisava parar e dar preferência 
a quem está no sentido contrário. 
Isso poderia ser alterado para que 
tivesse acesso livre, por exem-
plo,”, disse o motorista Valdenor 
Francisco Souza, de 43 anos. 

A Secretaria de Comunica-
ção Social da Prefeitura infor-
mou que o trecho é de responsa-
bilidade da Rodovia das Colinas, 
administradora da SP-75, mas 

que existe um projeto da Prefei-
tura em andamento aguardando 
autorização por parte da Agência 
de Transportes do estado de São 
Paulo (Artesp). A Prefeitura 
ressaltou que o projeto prevê 
melhorias no acesso ao Jardim 
Oliveira Camargo e também no 
sentido Unilever.

A assessoria de imprensa da 
Rodovia das Colinas informou 
que o contrato de concessão 
não prevê obras de melhorias 
no acesso existente no quilôme-
tro 53 da Santos Dumont, em 
Indaiatuba. Segundo a conces-
sionária, em fevereiro deste ano 
o local recebeu um novo projeto 
de sinalização, tanto vertical 
quanto horizontal e que os tra-
balhos realizados pela empresa 
visaram otimizar e organizar o 
trânsito, padronizando o fluxo de 
veículos e criando acessos mais 
visíveis aos usuários. Já a asses-
soria de comunicação da Artesp 
informou que a área técnica do 
órgão irá apurar o caso. 

O técnico em telecomunicações foi a 18º vítima fatal deste ano

Um aposentado de 61 
anos foi agredido depois 
que se negou a dar dinheiro 
para um ferramenteiro, de 
32 anos. A ocorrência acon-
teceu na noite de terça-feira, 
dia 2, no Jardim Morada do 
Sol. A Guarda Civil foi acio-
nada até o local e precisou 
algemar o autor da agressão, 
que desacatou os guardas. 

Os  GMs in fo rmaram 
que realizavam um patru-
lhamento de rotina quando 
foram solicitados pelo apo-
sentado para atender à ocor-
rência de agressão. A vítima 
contou que o ferramenteiro 
solicitou que ele lhe desse 
dinheiro, porém o aposen-
tado se negou dizendo que 

não daria dinheiro para ele 
beber. Diante da recusa, o 
ferramenteiro deferiu um 
tapa no rosto da vítima.  

Os guardas abordaram 
o acusado que se recusou 
a esclarecer o ocorrido e 
não quis acompanhar as 
autoridades. A GMC pre-
cisou então usar de força 
física e algemar o autor da 
agressão, que foi levado até 
o Distrito Policial. Na DP 
o homem apresentava vi-
sível estado de embriagues 
e nada comentou sobre a 
agressão. 

Ainda na delegacia, o 
aposentado contou que em 
outra oportunidade já havia 
dado R$ 10 para o agressor.

Um estudante de 16 anos 
foi vítima de roubo dentro 
de um ônibus da Viação 
Indaiatubana na manhã de 
terça-feira, dia 2. A vítima 
foi abordada por um homem 
armado, que mediante ame-
aça subtraiu-lhe o celular. 

O estudante contou que 
o homem entrou no coletivo 
no ponto localizado na Rua 
Tuiuti, no bairro Cidade 

Nova, sentou ao seu lado e 
encostou a arma próximo ao 
seu abdômen, anunciando o 
assalto. Mediante ameaça, 
solicitou que lhe entregasse 
o celular e saiu do ônibus 
em seguida, tomando rumo 
ignorado.

Segundo a vítima, o cri-
me foi rápido e ele não pode 
observar com clareza as 
características do assaltante.
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Polícia Civil prende 
suposto integrante de 

facção criminosa 

Motorista bate Mercedes em poste e depois foge 

PCC

LUXO

Uma operação da Polí-
cia Civil prendeu três 
pessoas por tráfico 

de drogas na manhã desta 
terça-feira, dia 2, em uma 
chácara de Cosmópolis. A 
jovem Katleen dos Santos, de 
22 anos, e os irmãos Jonathas 
Henrique Bueno, de 21 anos, e 
Débora Patrícia Gonçalves, de 
29 anos, estavam na condição 
de foragidos da Justiça e, de 
acordo com a polícia, estão 
ligados ao guarda municipal 
Adilson Dias dos Santos, de 
48 anos, preso em março deste 
ano com 7 kg de drogas. 

Segundo o delegado as-
sistente Luiz Fernando Dias 
de Oliveira, era Débora quem 
comandava o tráfico de drogas 
na região da Vila Furlan, de-
pois que o marido foi preso, 
um traficante conhecido como 
“Vespa”. Desde então, a jo-
vem vinha sendo investigada. 

No local, a Polícia Civil também encontrou produtos para o refino da droga, uma arma e um veículo.

Em março deste ano a polícia 
efetuou outras prisões de tra-
ficantes que trabalhavam para 
Débora, incluindo o guarda 
municipal e a esposa dele. 

Com as provas da ligação 
entre o grupo, foram expedi-
dos os mandados de prisão 
preventiva de Débora e dos 
outros dois jovens. Segundo a 
polícia, desde então informa-
ções davam conta que o trio es-
taria escondido em uma região 
próxima, porém ainda não se 
sabia o endereço. Na manhã de 
terça-feira, os investigadores 
conseguiram descobrir o local 
utilizado pelos jovens e uma 
operação foi montada para 
efetuar as prisões.

De acordo com o dele-
gado, além de utilizarem a 
chácara para se esconder da 
policia, o local era usado para 
preparar e refinar a droga que 
seria distribuída para Indaia-
tuba. “Eles não agiam em 
Cosmópolis, era apenas um 
local para se esconderem por 

isso acreditamos que a droga 
viria para cá. Os policiais 
encontraram pés de maconha, 
produtos para o preparo da 
droga, uma arma calibre 38 e 
um carro”, explica. 

Com a prisão de Débora o 
delegado acredita que o grupo 
tenha sido desfeito, porém 
afirma que a rede de tráfico 
é mais complexa. “Este gru-
po foi desfeito com a prisão 
dos chefes, porém o trabalho 
não para, pois existem outros 
grupos, outras quadrilhas de 
tráfico de drogas na cidade.”

 
Relembre 

O guarda municipal Adil-
son Dias dos Santos, de 48 
anos, e sua esposa, a dona de 
casa Elane Cássia da Cruz, 
de 38 anos, foram presos pela 
Polícia Civil no Jardim Pau 
Preto, na manhã do dia 31 de 
março. 

Em uma mala, dentro do 
guarda roupa do casal, foram 
localizados quatro tijolos de 

maconha, seis sacos de co-
caína e uma pedra inteira de 
crack. Em outro local da casa 
havia mais 29 trouxinhas de 
maconha e 536 papelotes de 
cocaína, prontos para a co-
mercialização. 

Diante do mandado de 
prisão e das provas, Adilson 
foi encaminhado à cadeia 
anexa do 2º DP de Campinas 
e Elane para a Cadeia Pública 
Feminina de Paulínia. 

Na ocasião, a Secretaria de 
Comunicação Social da Pre-
feitura informou que diante 
da prisão, o guarda municipal 
seria afastado das funções até 
a conclusão do processo admi-
nistrativo que poderia levar a 
exoneração. 

A reportagem do Mais 
Expressão entrou em contato 
com a Secretaria, que infor-
mou que o processo ainda não 
foi concluído, tampouco tem 
previsão para ser finalizado. O 
guarda municipal segue preso, 
assim como a esposa.

Os investigadores da Polí-
cia Civil prenderam na noite 
da última sexta-feira, dia 29  
de agosto, o comerciante An-
derson Cristiano Batista Antô-
nio, de 38 anos, por tráfico de 
drogas. Antônio, que também 
é conhecido como “Cotia”, 
é suspeito ainda de integrar 
a facção criminosa Primeiro 
Comando da Capital (PCC). 
A operação também prendeu 
os desempregados Vinicius 
de Lima, de 22 anos, e Eliel 
Boaventura, de 28 anos. 

A Polícia Civil informou 
que as investigações sobre 
Antônio começaram há cerca 
de quatro meses. No dia 10 
de maio deste ano, o suspeito 
foi socorrido no Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), após sofrer uma tenta-
tiva de homicídio, na qual foi 
alvejado por vários tiros em 
seu bar, no bairro Santa Cruz. 

A tentativa de homicídio 
foi praticada por Fabrício 
Beltrão de Santana e Odair 
Aparecido Avelar, que já 
se encontram presos. A du-
pla contou que tentou matar 
Cotia depois que o mesmo 
os sentenciou de morte em 
decorrência de uma dívida de 
droga. Como o prazo estabe-
lecido pelo comerciante havia 
terminado e eles não tinham o 
dinheiro para quitar a divida, 
resolveram matar Cotia. 

A ação 
Desde a tentativa de homi-

cídio e a prisão de Santana e 
Avelar, os policiais iniciaram 
as investigações para apurar 
o caso. Na noite da última 

sexta-feira, os investigadores 
montaram uma campana na 
porta do referido bar, onde ob-
servaram o trabalho de Cotia 
e de seus funcionários Lima e 
Boaventura. 

De acordo com os inves-
tigadores, o trio realizava 
o trabalho comum de um 
bar, porém ficou nítido que 
também estavam vendendo 
entorpecentes. A droga ficava 
escondida em uma rua há pou-
cos metros do bar. Quando um 
cliente chegava Lima e Boa-
ventura se alternavam para ir 
pegar as pequenas porções. 

Com a comprovação da 
venda de entorpecentes, os 
investigadores resolveram 
fazer a abordagem. A ação 
contou com o apoio da Guar-
da Municipal, devido ao 
grande número de suspeitos 
e a possibilidade de reação. 
No local, foram encontrados 
R$ 535, três celulares, além 
de porções de entorpecentes. 

No bar, também foram 
encontrados várias câmeras 
que monitoravam tanto o 
bar como a rua onde a droga 
era escondida. Diante das 
provas, o trio recebeu voz 
de prisão e foram autuados 
por tráfico de drogas. Todos 
foram encaminhados para a 
Cadeia Pública de Campinas. 
As imagens do sistema de 
segurança foram recolhidas e 
serão anexadas ao Inquérito 
Policial. 

Divulgação
Anderson Cristiano Ba-

tista Antônio é suspeito de 
ser integrante do PCC

Um motorista ainda não 
identificado colidiu um veí-
culo de luxo modelo Merce-
des Benz contra um poste na 
noite de sábado, dia 29. Após 
a colisão o condutor fugiu 
do local, porém segundo 
testemunhas ele seria o pro-
prietário de uma construtora 
da cidade. 

Os policiais militares 
informaram que foram acio-
nados para atender um aci-
dente de trânsito, porém no 
caminho da ocorrência se 
depararam com o veículo 
Mercedes atravessado no 

canteiro central da Avenida 
Conceição. O carro também 
atingiu um poste e prejudi-
cou a rede elétrica do local, 
derrubando vários fios no 
chão e oferecendo risco aos 
pedestres e veículos que tra-
fegavam pelo local. 

Segundo os policias, ao 
chegarem ao local do aciden-
te o motorista já havia fugido 
do local. De acordo com o 
boletim de ocorrência, mais 
tarde um advogado esteve 
no local, porém não retirou 
o carro. O Mercedes foi 
apreendido e levado ao pátio.O veículo colidiu contra um poste no canteiro central da Avenida Conceição

Conhecido como Cotia foi preso na sexta-feira
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Primavera vence a segunda na terceira fase

LIGAS 

Seleção local joga contra Piracicaba
LIDI

Mais Expressão

O Primavera já con-
tabiliza duas vitó-
rias nessa terceira 

fase (penúltima) da Segun-
da Divisão do Campeonato 
Paulista. No domingo, dia 
31 de agosto, o time foi a 
Sumaré e venceu os do-
nos da casa por 1 a 0, na 
estreia do técnico Lelo no 
comando do Tricolor. Já 
na última quarta-feira, dia 
3, no Gigante da Vila, o 
Fantasma da Ituana bateu o 
Manthiqueira por 2 a 0. A 
equipe volta a campo ama-
nhã, dia 6, quando enfrenta 
o Atibaia fora de casa. 

Nas duas vitórias do 
Fantasma brilhou a estrela 
do atacante Franc. No con-
fronto contra o Sumaré, ele 
recebeu passe dentro da 
área e marcou o único gol 
da partida. 

Em Indaiatuba, no meio 
da semana, o atacante ba-
lançou as redes em outras 
duas oportunidades. O 
primeiro gol saiu aos 8 mi-
nutos de jogo, quando 
Franc recebeu lança-
mento e, após dis-
puta com o zaguei-
ro, tocou por cima 
na saída do goleiro. 

Ainda no primeiro tem-
po, aos 36 minutos, o ata-
cante ganhou na corrida 
com o zagueiro e, de frente 
com gol, encheu o pé para 
fazer Primavera 2 a 0. 

Destaque nas duas 
partidas da terceira 
fase, o atacante co-
memorou a boa fase, 
mas  lembrou do 
apoio dos demais 
jogadores. “Esse 
grupo é diferente. 
Nosso time não tem 
vaidade, são to-
dos amigos, é 
um ajudando o 

durante essa partida, mas 
ainda conseguimos supe-
rar esses contratempos.”

Com as duas vitórias no 
campeonato, o Primavera 

é o líder do Grupo 
17, com seis pontos 

somados. O time 
marcou três gols 
nessa fase e não 
sofreu nenhum. 

Para o técni-
co Lelo, o re-
sultado de 2 a 0 
foi sensacional. 
“Acredito que o 

time fez por me-
recer. No segundo 

tempo não conseguimos 
encaixar os contrataques 

e matar o jogo com o 
terceiro gol, mas o impor-
tante é que conseguimos 
somar mais três pontos”, 
diz. “Estou muito satisfei-
to com o grupo. Já achava 
o time bom quando ainda 
não estava no clube, agora 
vejo que o grupo tem ainda 

mais qualidade.”
O próximo adversário 

do Fantasma será amanhã, 
quando às 15 horas enfren-
ta o Atibaia, no estádio 
Salvador Russani. A di-
retoria disponibilizará um 
ônibus para os torcedores 
que quiserem acompa-
nhar a partida. As vagas 
são limitadas e a reserva 
deve ser feita na secretaria 
do clube. O ônibus sairá 
no sábado ás 12 horas, 
defronte ao estádio Ítalo 
Mário Limongi. 

Meta
Satisfeita com o de-

sempenho da equipe, Lelo 
acredita que o Fantasma 
precise de mais quatro 
pontos para alcançar a 
classificação para a quarta 
fase e deixar sonho do 
acesso a Série A ainda 
mais próximo. “Traba-
lhamos com esses núme-
ros, mas matematicamente 

A Seleção de Indaiatuba terá 
parada dura no final de semana, 
na disputa do Campeonato de 
Seleção de Ligas da Federação 
Paulista de Futebol (FPF). O 
time vai à Piracicaba domingo, 
dia 7, quando às 10 horas enfren-
ta os donos da casa. O confronto 
acontece no estádio quinzista 
Barão de Serra Negra. 

Pelo mesmo grupo da se-
leção local, Laranjal Paulista e 
Salto se enfrentam no mesmo 
dia e horário, no estádio Acácio 
Luvisotto, em Laranjal Paulista. 

A Seleção Indaiatubana fez 
sua estreia no campeonato no 
último domingo, dia 31 de agos-
to, contra a Seleção de Laranja 
Paulista, no estádio primaverino 
Ítalo Mário Limongi, o Gigante 
da Vila. O confronto terminou 
empatado em 0 a 0. “Tivemos 
alguns contratempos no domin-
go, como o vento que deixou o 
jogo impraticável, mas no final o 
resultado de igualdade foi o mais 
justo”, analisa o técnico Pita, da 
equipe de Indaiatuba.    

Na outra partida da chave, a 
Seleção de Salto venceu Piraci-
caba por 2 a 0, no duelo realiza-
do na cidade vizinha. 

Indaiatuba está na segunda 
colocação do Grupo 5. O líder 
do grupo é a Seleção de Salto, 

Líder da Primeira Divisão 
do Campeonato Amador da 
Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi), a equipe 
do União Agrícola Cardeal 
terá um grande desafio na 
manhã de domingo, dia 7. 
No campo do Bandeirantes, 
às 11 horas, a equipe faz o 
confronto contra o Santa 
Cruz. A partida é válida pela 
quarta rodada do campeona-
to, a qual contará ainda com 

outros cincos jogos. 
No mesmo horário, em 

Elias Fausto, jogam Unidos 
Bahia x Ponte Preta. Às 13h30, 
no Bandeirantes, o Operário 
enfrenta o Jardim Brasil. No 
mesmo horário, também em 
Elias Fausto, o time da casa 
enfrenta o União Paraná. 

Mais tarde, às 15h30 no 
Bandeirantes, a equipe da 
casa busca três pontos contra 
o Estrela do Norte. No mes-

mo horário, em Elias Fausto, 
jogam LBC x Atlético. 

Após três rodadas, o União 
Agrícola Cardeal está na pri-
meira colocação, com nove 
pontos, seguidos por Operário 
(sete pontos), Estrela do Nor-
te (sete), LBC (seis), Jardim 
Brasil e União Paraná (qua-
tro), Atlético, Elias Fausto e 
Bandeirantes (três pontos); 
Ponte Preta e Unidos Bahia 
(um ponto). Na lanterna está 

justamente o Santa Cruz, 
que ainda não pontuou no 
certame. 

Na última rodada, reali-
zada no domingo, dia 31 de 
agosto, os resultados da ter-
ceira rodada são: Santa Cruz 
0 x 3 LBC, União Cardeal 2 x 
1 Atlético, Jardim Brasil 3 x 0 
Elias Fausto, União Paraná 2 
x 2 Estrela do Norte, Operário 
2 x 1 Ponte Preta e Unidos 
Bahia 1 x 2 Bandeirantes. 

conseguimos o acesso a 
próxima fase com dez 
pontos.”

Morador de Indaiatuba, 
o volante Xisto ressalta 
que não vê a hora do clu-
be subir de divisão. “Fico 
feliz em ter voltado para 
o Primavera, dessa vez 
melhor. Nossa segunda 
fase não foi tão boa, mas 
nessa estamos alcançando 
nossos objetivos. Meu 
maior sonho, como atleta 
e morador local, é ver o 
Primavera na Primeira 
Divisão."

Confira os jogos do 
Primavera no fim de 

semana
Principal – Atibaia x Pri-
mavera– Sábado, dia 6, às 
15 horas, em Atibaia
Sub-20 – Primavera x 
Osasco – Sábado, dia 6, 
às 15 horas, em Indaiatuba
Fonte: Federação Paulista 
de Futebol (FPF)  

outro e isso me ajuda na 
hora de marcar os gols”, 
salienta. “Erramos muito 

com três pontos. Também com 
um ponto, na terceira coloca-
ção, está Laranjal Paulista. Em 
último colocado está o time de 
Piracicaba, que ainda não pon-
tuou na competição. 

Para o técnico Pita, é fun-
damental pontuar nessa partida 
fora de casa. “Vamos em busca 
da vitória e os três pontos, mas o 
empate não é ruim, pois enfren-
taremos uma equipe forte, que 
perdeu na estreia e quer vencer 
em casa de qualquer maneira”, 
diz. O técnico também lamentou 
a falta de apoio em Indaiatuba. 
“Esse campeonato (Seleção de 
Ligas) é um dos mais impor-
tantes disputado por uma equipe 
local, mesmo assim, muitas 
vezes, não se tem a atenção de-
vida das entidades (Lidi e Aifa) 
e Secretaria de Esportes.”

O Campeonato de Seleção 
de Ligas conta com 32 equipes, 
distribuídas em oito grupos de 
quatro times cada. O regulamen-
to do campeonato prevê que os 
times 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 campeonato termine no 
dia 30 de novembro. O campeão 
da edição do ano passado foi a 
Seleção de Osasco.

Líder, U. A. Cardeal enfrenta o lanterna Santa Cruz

Após empate em casa, Seleção de Indaiatuba duela contra Piracicaba e busca mais três pontos

Atacante 
Franc 

marcou três 
gols nos últimos 

dois jogos
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Copa Congesa tem três 
jogos no domingo

Copa Vizzent começa 
amanhã no Clube 9

Aifa muda fórmula de 
disputa da Copa Loucos 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

A 12ª edição da Copa 
Loucos por Esporte 
de Futsal começa 

amanhã, dia 6, e contará com 
nova fórmula de disputa. O 
campeonato, organizado pela 
Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa), 
passa a contar nessa edição 
com a Divisão de Acesso e 
Terceira Divisão. Os jogos da 
primeira rodada acontecem 
nos ginásios da Sol-Sol, Car-
los Aldrovandi e no distrito 
de Cardeal. 

Para essa edição, a Aifa 
decidiu excluir a Primeira e 
a Segunda Divisão, para criar 
a Divisão de Acesso. A inten-
ção com a mudança é definir 
os times que participarão das 
Série A e B em 2015. Segun-
do os organizadores, a medi-
da foi necessária por conta 
da desistência de algumas 
equipes, em cima da hora, 
deixando a Primeira Divisão 
com apenas seis times.  

Com isso, as divisões 
foram unidas e outros clubes 
da Terceira Divisão foram 
convidados. A Divisão de 
Acesso ficou com uma chave 
com oito times e a outra com 
nove. A Chave A contará 
com a Sol-Sol A, Grillos/
Independente A, Kitimico 
Futsal, Humble/Cidão Lan-
ches, Galácticos/Marquinhos 
Tintas, Elite/Tigres Azuis, 
GA Marcenaria/Dinamite e 
Cebi Brasil.

O grupo é formado por 
Borussia/XII de Junho, Fla-

A rodada de abertura da 
Copa Loucos por Esporte 
contará com 19 confrontos, 
marcados para amanhã e 
domingo, dias 6 e 7. 

No sábado, no ginásio 
da Sol-Sol, às 12h50, jogam 
Shalke x Grillos. Logo em 
seguida, às 13h50, o Borus-
sia enfrenta o Flamengo. Na 
sequência, às 15h30, a Sol-
-Sol duela contra o Grillos. 
Às 16h20, o Kitimico busca 
três pontos contra o Humble/
Cidão Lanches. Na última 
partida na Sol-Sol, às 17h10 
jogam Meninos do G5 x Sol-
-Sol B. 

A rodada de abertura 
também acontece em Car-
deal. Na primeira partida, 
às 13h20, o Manchester B 
busca três pontos diante do 
Azurra. Logo em seguida, 
o Une duela contra o União 
Tribuna B. Mais tarde, às 
15h10, é a hora de Galáticos 
e Elite entrarem em quadra. 
Às 16 horas, o Manchester 

joga contra o União Tribu-
na. Na sequência, jogam 
GA Marcenaria x Cebi. No 
último duelo em Cardeal, às 
17h40, o Atletas de Cristo 
enfrenta o Futsal Futuro. 

Seis confrontos fecham a 
rodada do sábado, no Carlos 
Aldrovandi: Divino x Vila 
Mercedes (12h50),  Par-
que Indaiá x UP Indaiatuba 
(13h50), Projeto Restitui 
x Procam (14h40), Clube 
9 de Julho x Perfil Reggae 
(15h30), Treze Amigos x 
Conquista (16h20) e The 
Rockett x ML Informática 
(17h10). 

No domingo, os jogos 
ocorrem também no Carlos 
Aldrovandi. Às 8h50, o Ajax 
joga contra o IR. Mais tarde, 
jogam Unidos da Vila x CA 
Futsal. Logo em seguida, às 
10h40, o embate será entre 
Sem chance x Moscou. Na 
Divisão de acesso, o NBF/
Padaria Líder folga na ro-
dada.

mengo/Merc. 2 Irmãs/Mar-
quinhos Tintas, Meninos do 
G5, Sol-Sol B, Manchester/
Croissant/JR Despachante, 
União Tribuna, Atletas de 
Cristo/Uniton, Futsal Futuro 
– Elias Fausto e NBF/Padaria 
Líder.

Segundo o regulamento, 
as equipes jogam entre si den-
tro do grupo, classificando-se 
os oito melhores classificados 
de cada chave, quando será 
formada as oitavas de final. 
Os oito times que passarem 
para as quartas, já estão ga-
rantidos na Primeira Divisão 
em 2015 e se juntarão ao 
campeão e ao vice da Tercei-
ra Divisão. 

Ainda após a disputa das 
quartas, semifinais e final, o 
campeão será considerado o 
vencedor da Primeira Divisão 
da Copa Loucos 2014. Os 
demais times, que ficaram 
para trás na competição, es-
tarão na Segunda Divisão no 
próximo ano. 

Já a terceira divisão é 
formada por quatro grupos, 
sendo duas chaves com seis 
times e outras duas com sete. 
A Chave A é composta por 
Projeto Restitui, Procam Fut-
sal/Auto Center Indaiá, The 
Rockett Futsal, ML Informá-
tica/Marquinhos Tintas, Sem 
Chance Futsal e Moscou Fut-
sal. No Grupo B estão Shalke 
23/Betão Motos/Tamandaré 
Tintas, Parque Indaiá, UP 
Indaiatuba Futsal, Clube 9 
de Julho e SE Perfil Reggae. 

Na Chave C estão Une/
Quitandão do Carlão, União 
Tribuna B, Ajax Futsal, IR/

Galatas, Unidos da Vila e 
CA Futsal. Na Chave A ‘bri-
gam’ pelo título as equipes 
do Manchester B/Bonito 
D’água, Azurra Cola na Gra-
de, Divino Futsal, Vila Mer-
cedes FS, Treze Amigos – Itu 
e EC Conquista. 

Segundo o regulamento, 
os times enfrentam-se dentro 
grupo, passando para a próxi-
ma fase os dois primeiros de 

cada chave, que formarão as 
quartas de final. 

Equipe tradicional, com 
vários títulos do certame, 
a equipe da Nova Aliança, 
campeã da última edição, não 
participará do campeonato. 
Ainda no primeiro semestre, 
Manchester e Futsal Futuro 
– Elias Fausto venceram, 
respectivamente, a Segunda 
e a Terceira Divisão. 

Campeã da última edição da Copa Loucos por Esporte, Nova Aliança não buscará o segundo título do certame em 2014 

Rodada de abertura 
começa amanhã 

Três jogos marcam o com-
plemento da penúltima rodada 
do 6º Campeonato de Futebol 
Society Master do Indaiatuba 
Clube “Copa Gongesa”. As 
partidas acontecem no domin-
go, dia 7. Já hoje acontece mais 
dois confrontos pelo 2º Campe-
onato de Futebol Society Super 
Master “Copa Codarin”. 

Pela Copa Congesa, às 
8h15, o Colégio Renovação 
enfrenta o Ovos Massanari. 
A partir das 9h30 o Atlanta 
encara a Congesa e para encer-
rar a rodada o Indaiart pega o 
Casagrande Turismo.

No último final de semana, 
os três jogos que abriram a 
penúltima rodada da primeira 
fase do Campeonato de Futebol 
Society Master do Indaiatuba 
Clube “Copa Gongesa”, reali-
zados na manhã do domingo, 
dia 31 de agosto, registraram 
a ótima marca de 6,3 gols por 
partida.

No jogo mais esperado da 
rodada entre o líder J Ferres e 
o vice-líder Sorrento, as duas 
equipes entraram em campo 
decididas a assumir a liderança 
isolada e fizeram um grande 
jogo, com oito gols, sendo que 
o empate do J.Ferres saiu no 

último minuto da partida, re-
sultado que manteve a equipe 
na ponta. 

O 4 a 4 também deixou o 
Sorrento com o segundo lugar, 
porém, não mais de forma 
isolada.

Isso porque no segundo 
jogo do dia, o All Rental go-
leou o Restaurante Verona por 
5 a 2 e também chegou aos 20 
pontos, mesmo número do Sor-
rento que fica à frente apenas 
pelos critérios de desempate. 
Com essa derrota o Verona 
não tem mais chances de estar 
entre os oito que passam para 
as quartas de final.

No último jogo do dia o 
Fevale empatou em 2 a 2 com 
o Limpa Mais e chegou aos 
16 pontos, assumindo a quarta 
colocação. O Limpa Mais já 
está eliminado.

Codarin
Após a folga da última 

semana, o Campeonato de 
Futebol Society Super Master 
“Copa Codarin” retorna hoje, 
dia 5, com mais dois jogos. Às 
19h15 o Mundo Verde enfrenta 
o Chut e a partir das 20h30 
a Max Lan pega o Cláudio 
Diogo.

A segunda edição da Copa 
Vizzent Calçados/Clube 9 de 
Futsal Menores, que tem início 
amanhã, dia 6, e reunirá na 
Arena Poliesportiva do Clube 
9 de Julho, as categorias Sub-8, 
Sub-0, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. 
Nove confrontos estão marcadas 
para a primeira rodada. 

O campeonato conta com 
a participação das equipes 
Mann+Hummel, Colégio Con-
quista, Projeto Restitui, Colégio 
Objetivo, Show de Bola, Ponte 
Preta, Sesi, Colégio Renovação, 
Colégio Rodin e Clube 9, que 
disputa com dois times. 

Nesta primeira rodada já se 
enfrentam Clube 9 (A) e Show 
de Bola, e Mann+Hummel e 
Colégio Renovação, sendo que 
os jogos terão início a partir das 
8h10. A Copa, que conta com 
apoio da Vizzent Calçados, se-
gue até 1º de novembro e todos 
os jogos serão realizados no 
Clube 9 de Julho. 

O Clube 9 de Julho está 
localizado à avenida Presi-
dente Vargas, 2000. Mais 
informações no site www.
clube9.com.br ou pelo tele-
fone (19) 3875 9833.

Tabela
1ª Rodada (06/09) - Grupo A
8h10 (Sub-8) Clube 9 A X 
Show de Bola
8h35 (Sub-10) Clube 9 A X 
Show de Bola
9h00 (Sub-12) Clube 9 A X 
Show de Bola
9h30 (Sub-14) Clube 9 A X 
Show de Bola
10h00 (Sub-16) Clube 9 A X 
Show de Bola
10h30 (Sub-10) Mann Hum-
mel X Colégio Renovação
10h55 (Sub-12) Mann Hum-
mel X Colégio Renovação
11h20 (Sub-14) Mann Hum-
mel X Colégio Renovação
11h50 (Sub-16) Mann Hum-
mel X Colégio Renovação
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Ciaei recebe a peça Meu Malvado Favorito

Cultura abre inscrições 
para Oficina de Fotografia

Trio 2 e Uma sobe ao 
palco no ‘Quarta Show’

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br CULTURA & LAZER
Grupo Fundo de Quintal se 

apresenta no Indaiatuba Clube
DENISE KATAHIRA

cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Mais Expressão

Um dos principais 
grupos de samba e 
pagode do País, o 

grupo Fundo de Quintal, se 
apresenta amanhã, dia 6, a 
partir das 22 horas, no palco 
do Salão Social do Indaiatuba 
Clube. Os convites já podem 
ser adquiridos de forma ante-
cipada nos pontos de venda 
ou pela internet, no valor de 
R$ 70. No dia do show o in-
gresso será vendido por R$ 80 
(inteira). A censura do evento 
é de 16 anos.

De acordo com o orga-
nizador do evento, Douglas 
Possan, a estimativa de público 
é entre 1,5 mil a 2 mil pessoas. 
“Já foram vendidos 1,2 mil 
convites para o show e espera-
mos casa cheia”, diz confiante. 

Além da atração principal, 
o público poderá conferir a 
apresentação do grupo Pintou 
o Samba e Na Vibe. O evento 
é realizado pelo Pinduka´s 
Chopp Bar.

Os ingressos estão à venda 
na Secretaria do Clube IC, no 
Balanco, Bar da Inês, Canto 
do Pindukas Restaurante, 
Pindukas Bar e também no 
site www.fabricadeingresso.
com.br. Mais informações po-

dem ser obtidas no IC, no (19) 
3834-2399, ou no Pindukas, 
no telefone (19) 3885-7482.

Atração
O Fundo de Quinta foi 

criado em 1970 e é conside-
rado um dos maiores nomes 
do samba e pagode do Brasil, 
surgindo do bloco carnava-
lesco Cacique de Ramos, da 
cidade do Rio de Janeiro.

O grupo atual é formado 
pelos músicos Bira Presiden-
te, Sereno, Ubirany, Mário 
Sérgio, Ronaldinho e Ademar 
Bareta e tem como caracte-

rística o uso de instrumentos 
como banjo, tantã, repique de 
mão e repique de anel. 

Tendo como madrinha a 
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", "Do Fundo do Nosso 
Quintal", "Só pra Contrariar", 
"Miudinho", "Bebeto Lote-
ria", "Não Vai na Conversa 
Dela", ""Vai Lá Vai Lá"", 
"Parabéns pra Você", "Andei, 
Andei", "Malandro Sou Eu", 
"Tô Que Tô", dentre outros.

Grupo Fundo de Quintal se apresenta no IC amanhã, a partir das 22 horas

O espetáculo infantil Minions será apresentado dia 13, no Ciaei  

Grupo Trio 2 e Uma se apresenta no “Quarta Show” a partir das 19h30

Um dos personagens 
favoritos das crianças e 
que foi sucesso nos cinema, 

Minions – Meu Malvado 
Favorito, entra em cartaz no 
próximo dia 13 de setembro, 

às 14 horas, na Sala Acrísio 
de Camargo no Centro de 
Apoio a Educação de In-
daiatuba (Ciaei). A classifi-
cação é livre e tem duração 
de 50 minutos. 

Os ingressos já estão à 
venda na loja Etiqueta Kids 
e o valor do promocional an-
tecipado é R$ 25 com a do-
ação de um litro de leite no 
ato da compra. Para quem 
adquirir o convite no dia, o 
valor será R$ 50 (inteira) e 
R$ 25 (meia entrada) com 
apresentação de documento 
original. As crianças meno-
res de 2 anos não pagam, 
porém devem ficar no colo 
dos pais. Crianças de 2 a 12 
anos pagam R$ 20 e crian-
ças maiores de 13 pagam R$ 
25 por ingresso.

Com muita  música e 

diversão, e mais divertidos, 
atrapalhados e criativos do 
que nunca, os Minions serão 
um destaque a parte. Na 
peça comprovam que são 
verdadeiros multitarefa, e 
que estão ao lado de Gru e 
suas filhas para o que der e 
vier. Além disso, revelam, 
que também são ótimos 
cantores e dançarinos em 
uma performance que seria 
de arrepiar, se não fosse de 
gargalhar e achar "fofo".

Com esses ingredientes 
que misturam aventura, 
ação e comédia,  não há 
quem resista ao espetáculo 
“Meu Malvado Favorito no 
Teatro”, uma produção para 
toda família.

O Ciaei fica na Avenida 
Fábio Barnabé, 3.664, Jar-
dim Regina.

A Secretaria de Cultura 
abre a partir de segunda-
-feira, dia 8, as inscrições 
para a oficina gratuita de 
fotografia.  Estão dispo-
níveis 30 vagas que serão 
preenchidas de acordo com 
a ordem de inscrição. Os 
interessados devem com-
parecer no Centro Cultural 
Wanderley Peres com uma 
cópia do comprovante de 
endereço, além de doar um 
pacote de fralda geriátrica. 
Para maiores informações 
(19) 3825-2056. 

As aulas acontecem a 
partir do dia 7 de setembro, 
todas as quartas-feiras, das 
18h às 20h30, no Centro 
Cultural. O tema abordado 
será Retratos em Família 
ministrada pela fotógrafa 
Marta Campos.

O curso visa propor aos 
participantes aprendizado 
básico, teórico e prático, 

tendo como base as relações 
familiares como tema gera-
dor do trabalho.

O Centro Cultural Wan-
derley Peres fica na Praça 
Dom Pedro II, s/n, Centro. 

Fotógrafa
Marta Campos estudou 

fotografia na França. No 
país estagiou em uma das 
maiores agências de foto-
grafia do mundo, Magnum 
Fotos, além de trabalhar 
em jornais e no exército 
francês. 

De volta ao Brasil, mo-
rou em São Paulo e desen-
volveu vár ios  t rabalhos 
para a Embaixada Francesa 
e para a Agência Argos 
Fotos.

Atualmente, Marta mora 
em Indaiatuba sendo pro-
pr ie tár ia  de um estúdio 
fotográfico e lecionando no 
curso de fotografia.

O “Quarta Show” apre-
senta no próximo dia 10, o 
grupo Trio 2 e Uma. A apre-
sentação será na Praça de 
Alimentação do Polo Sho-
pping a partir das 19h30. O 
evento é gratuito. 

O trio de professores 
Diego Peixoto,  Juninho 
Andrade e Camila Foroni 
cantam grandes sucessos 
do Pop Rock Nacional e da 
Música Popular Brasileira. 

Lançado  em 2013 ,  o 
projeto de música ao vivo 

“Quarta Show” é realizado 
na praça de alimentação 
do Polo Shopping Indaia-
t u b a ,  s e m p r e  n a s  d u a s 
primeiras quartas-feiras 
do mês. O objetivo da ação 
é reforçar  as  opções de 
lazer e entretenimento no 
empreendimento, criando 
um ambiente  mais  des-
contraído para o jantar e o 
happy hour, com música 
de qualidade.

O Polo Shopping fica na 
Alameda Filtros Mann, 670.
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Trend Fashion ocorre em 
prol do projeto Infância Feliz

CULTURA & LAZER
SETEMBRO EM DANÇA 

JARAGUÁ 

Festival tem início com 
São Paulo Cia de Dança

Roberta Oliveira Duo abre a agenda do 'Menu Musical'

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br
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A 2ª edição Trend Fashion 
Preview acontece no 
próximo dia 24 de se-

tembro, às 19h30, no Indaiatuba 
Clube. Os ingressos já podem 
ser adquiridos no valor de R$ 
50 nas lojas participantes ou 
pelo telefone com Elenita (19) 
3816-5573 ou 98890-1850. No 
ingresso está incluso o desfile 
acompanhado por um jantar. O 
evento será em prol das crianças 
atendidas pelo projeto Infância 
Feliz que tem o apoio da Igreja 
do Evangelho Quadrangular.

No desfile serão apresentadas 
as novas tendências primavera/
verão 2015 em moda feminina, 
masculina, infantil, fitness, moda 
social, acessórios e sapatos. 
“Será apresentado ao público 
as tendências que são os tecidos 
fluídos com muito babado. A 
cor predominante é o verde que 
estará em destaque nas estampas 
tropical”, conta a consultora de 
moda responsável pelo desfile, 
Elisa Castilho. “Na moda femi-
nina estará em alta às estampas 
de praias, coqueiros, tudo que 
remete ao tropical. Já no infantil, 
as crianças irão mostrar estampas 
de flamingos e aves”, explica. 

Para esse ano é esperado um 
público de 600 pessoas. “Convi-
damos todos para prestigiarem o 
desfile que mistura moda com 
responsabilidade social. É um 
desfile que tem um proposito 

O projeto Infância Fe-
liz teve início em 2006, no 
bairro Jardim Oliveira Ca-
margo, com o Pastor Josué 
Rodrigues, titular da 1ª Igreja 
Evangelho Quadrangular de 
Indaiatuba, devido à neces-
sidade social da comunidade 
local.

No inicio não havia uma 
ideia clara sobre as priorida-

des do projeto, mas após a re-
alização de um censo ocorrido 
no mesmo ano, ficou definido 
que uma das ações realizadas 
seria a alimentação das crian-
ças daquela comunidade com 
faixa etária de 0 a 12 anos.

Quatro anos após o inicio 
do projeto, em 2010, a insti-
tuição adquiriu sede própria 
no Jardim Brasil. No local são 

atendidas crianças de 0 a 12 
anos onde participam de uma 
série de atividades, entre eles, 
dança, música, informática 
entre outros. 

Atualmente, o Infância 
Feliz é mantida pela 1ª Igreja 
Evangelho Quadrangular de 
Indaiatuba, empresários, fun-
cionais liberais e voluntários 
que ajudam na realização 

das ações realizadas pela 
instituição, como o almoço 
que é oferecido às crianças. 
Em média o projeto serve 35 
refeições, sendo um total de 
700 mensal. 

Para saber mais sobre o 
Infância Feliz acesse o site 
www.iescinfanciafeliz.com.
br ou pelo Facebook Infância 
Feliz.

gratificante que é poder ajudar 
ao próximo”, ressalta o organi-
zador do evento, Tarik Costa. 

O projeto tem como objetivo 
oferecer uma educação comple-
mentar, alimentação e recrea-
ção para as crianças carentes do 
Jardim Brasil. “As crianças que 
participam do nosso projeto tem 
aulas de dança, informática, inglês 
entre outras atividades”, conta 
uma das presidentes do projeto, a 
pastora Adriana Lisboa. “O pro-
jeto tem como objetivo principal 
trazer a criança para dentro da 
nossa instituição, evitando assim, 
que fiquem na rua aprendendo ou 
vendo coisas ruins”, disse.

De acordo com presidente 

da instituição, o pastor Josué 
Rodrigues, o projeto traz muitos 
benefícios para as crianças do 
Jardim Brasil. “Quando a gente 
investe na criança, estamos in-
vestindo no futuro. No projeto as 
crianças passam as horas livres 
aprendendo coisas novas e se 
divertindo”, diz. 

Para esse ano, com o dinheiro 
arrecadado no evento, a proposta 
é aumentar o atendimento atin-
gindo também as crianças maio-
res de 12 anos. “Iremos montar 
uma sala com diversos cursos 
para atender crianças de 12 a 16 
anos, além de utilizar o dinheiro 
para a manutenção e melhoria da 
instituição”, explica Rodrigues.

Balanço 
A 1º edição do Trend 

Fashion Preview reuniu cerca 
de 400 pessoas e 50 patro-
cinadores, o que permitiu 
que fosse feita melhorias no 
projeto Infância Feliz. “Com 
a verba arrecadada no ano 
passado conseguimos trocar 10 
computadores, além de colocar 
câmeras de segurança na ins-
tituição”, explica Rodrigues. 

Segundo Tarik, a edição 
de estreia foi um sucesso e o 
resultado proporcionou me-
lhorias para o projeto. “Parti-
cipar de um projeto na qual o 
resultado vai para as pessoas 
que mais precisam é muito 
gratificante”, salienta.

O desfile conta com o apoio 
de sete parceiros. As lojas par-
ticipantes são Inspirazione In-
daiatuba (Dudalina), Celidone, 
Pipoca Doce, Nature Kids, Loja 
Cris Bandeira, J.Valentaines e 
Rafael Magazine. 

O evento conta com o pa-
trocínio de Ramegadan Arte 
em Açúcar, Brigaderia Sabor 
da Infância, Alice Hair, Wi-
zard, Lazucas Móveis Pla-
nejados, Eletrocenter, Nishi 
Eletrônica, Ateliê Majo, Casa 
da Picanha, Marcia Pacoo, 
Lual Eventos, Meninos Artei-
ros Decoração, Robson Senne 
fotografias, J.B Print, Studio 
Gloss, Indaiatuba Clube, além 
do apoio da Prefeitura Munici-
pal de Indaiatuba. 

O lançamento do Trend Fashion Preview aconteceu na última terça-feira

Projeto Infância Feliz iniciou em 2006

A cantora Roberta Olivei-
ra Duo abre as apresentações 
de setembro no “Menu Mu-
sical” do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba. A apresentação 
acontece no domingo, dia 7, 
na praça de alimentação a 
partir das 12h30. O evento 

é gratuito.
Acompanhada pelo violão 

de sete cordas de Guilherme 
Lamas, a cantora interpreta 
os clássicos de Clara Nu-
nes, Paulo Vanzolini, Gloria 
Bonfim e Paulinho da Viola, 
misturando samba de roda 

com um toque da atualidade.
No dia 14 de setembro, é 

a vez de Zé Luiz Rodovalho 
apresentar um repertório di-
versificado. Cantando xote, 
baião, samba, bossa nova 
e balada, o cantor ilustra o 
segundo domingo do mês.

Ao som das cordas de seu 
violão, Wallace Karck apre-
sentará canções de grandes 
nomes da música. O artista 
sobe aos palcos do “Menu 
Musical” no domingo, dia 
21.

Kika Baldasseirine regis-

tra sua marca no cenário mu-
sical regional e se apresenta 
no dia 28. Com arranjos ela-
borados, a intérprete encerra 
as apresentações de setembro 
no Shopping Jaraguá.

O “Menu Musical” reú-
ne, todos os domingos, das 

12h30 às 15h30, os melhores 
músicos da região em shows 
gratuitos. Além do repertório 
musical, os clientes também 
podem desfrutar das várias 
opções de alimentação, lojas 
e entretenimento que o centro 
de compras oferece.

O 18º Setembro em Dança, 
festival realizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura, tem início 
amanhã, dia 6, às 20 horas, com 
coreografias do São Paulo Cia de 
Dança (SPDC). A apresentação 
será na sala Acrísio de Camargo, 
no Centro de Apoio a Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), com entra-
da gratuita. Os interessados em 
prestigiar o espetáculo devem 
retirar os convites com uma 
hora de antecedência no local da 
apresentação.

Na ocasião, o público po-
derá conferir a Suite do 2° 
ato de La Sylphide, de Mario 
Galizzi, a partir do original de 
August Bournonville. A obra é 
um conto de fadas para todas 
as idades, marco do balé ro-
mântico, que envolve encon-
tros e desencontros do amor, 
fadas e feiticeiras, com mú-
sica de Heman Lovenskjold 
(1815-1870). O segundo ato 
desta coreografia revela um 
mundo imaginário permeado 
de personagens como sílfides 
- seres alados da floresta - e 
feiticeiras. “É uma obra que 
trabalha o encontro com a 
mão do outro, o sentimento 
do primeiro contato. É uma 
suavidade que faz com que 
a sensação de desejo esteja 
sempre presente”, afirma a 

diretora da SPCD, Inês Bogéa, 
que está no projeto desde o 
início da companhia. 

Também serão apresenta-
das O Grand Pas de Deux de O 
Cisne Negro, de Mario Galizzi 
a partir do original de Marius 
Petipa, sendo este é um dos 
grandes momentos do terceiro 
ato deste balé, um dos mais 
conhecidos do mundo, quando 
príncipe Siegfried encontra 
com Odile, o Cisne Negro.

Criada em 2008 pelo Go-
verno do Estado de São Paulo, 
a SPCD já teve suas exibições 
assistidas por um público de 
mais de 340 mil pessoas em 
seis diferentes países.   

Oficinas
Além da apresentação, a 

Companhia realiza duas ofi-
cinas de atividades educativas 
que serão realizadas no mes-
mo dia da apresentação dos 
espetáculos. Técnica de Balé 
Clássico que será realizada das 
10h às 11h30 e Repertório em 
Movimento, das 12h às 13h30. 
Ambas as atividades serão no 
Centro de Convenções Aydil 
Pinesi Bonachella, que fica 
na Rua das Primaveras, 210, 
Jardim Pompéia. Confira a 
programação completa no 
www.maisexpressao.com.br.

Luiza Lopes e Emmanuel Vazquez em La Sylphide 



HORÁRIOS DESTE FILME 
NESTA SEMANA NO JARA-
GUÁ - DUBLADO Quinta (4), 
Sexta (5), Segunda (8) e Quarta 
(10): 20h30 Sábado (6) e Domin-
go (7): 16h05 / 20h30 Terça (9): 
excepcionalmente não haverá 
sessão deste filme neste dia.  
Ação. 126 minutos. Classificação 
14 anos. 
AS TARTARUGAS NINJA 
- 3D DUBLADO Sexta (5) a 
Quarta (10): 16h30 (Atenção: 
quinta, dia 4, não será exibido). 
Ação / Aventura. 100 minutos. 
Classificação 12 anos. 
VESTIDO PARA CASAR - 
ATENÇÃO ESPECIAL AOS 
HORÁRIOS DESTE FILME 
NESTA SEMANA - NACIO-
NAL - Quinta (4), Sexta (5), 
Segunda (8) e Quarta (10): 16h10 
/ 18h25 Sábado (6) e Domingo 
(7): 14h00 / 18h25 Terça (9): 
16h10. Comédia. 101 minutos. 
Classificação 12 anos. 
GUARDIÕES DA GALÁXIA 
- 3D DUBLADO Somente Sá-
bado (6) e Domingo (7): 14h00 
CONVENCIONAL DUBLADO 
De Segunda (8) a Quarta (10): 
18h00. Ação / Ficção. 121 minu-
tos. Classificação 14 anos. 
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HÉRCULES - CONVENCIO-
NAL DUBLADO Quinta (4) e 
Sexta (5): 17h10 / 19h35 / 21h50 
Sábado (6) e Domingo (7): 14h50 
/ 17h10 / 19h35 / 21h50 Segun-

HÉRCULES - 3D DUBLADO 
Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), 
Terça (9) e Quarta (10): 17h10 / 
21h50 Sábado (6) e Domingo (7): 
14h50 / 17h10 / 21h50 3D LE-
GENDADO Quinta (4) a Quarta 
(10): 19h30. Lançamento - Ação 
/ Aventura. 98 minutos. Classifi-
cação 14 anos. 
SE EU FICAR - DUBLADO 
Quinta (4), Domingo (7), Segunda 
(8), Terça (9) e Quarta (10): 15h45 
Sexta (5) e Sábado (6): 15h45 / 
22h10 LEGENDADO Quinta (4) 
a Quarta (10): 18h25 / 20h40. Lan-
çamento - Romance / Drama. 100 
minutos. Classificação 12 anos. 
LUCY - DUBLADO Quinta (4), 
Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) 
e Quarta (10): 18h50 Sábado (6) 
e Domingo (7): 14h30 / 18h50 
LEGENDADO Quinta (4) a Quar-
ta (10): 16h40 / 21h10. Ação / 

- Ação / Aventura. 98 minutos. 
Classificação 14 anos. 
ANJOS DA LEI 2 - LEGEN-
DADO Quinta (4) a Quarta (10): 
15h45 / 19h15 / 21h35. Lança-
mento - Comédia / Ação. 114 
minutos. Classificação 14 anos. 
OS MERCENÁRIOS 3  - 
ATENÇÃO ESPECIAL AOS 

Ficção. 90 minutos. Classificação 
16 anos. 
NO OLHO DO TORNADO - 
DUBLADO - Quinta (4) a Quarta 
(10): 17h45 / 20h00. Thriller / 
Aventura. 89 minutos. Classifi-
cação 12 anos. 
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mação / Aventura. 101 minutos. 
Classificação Livre. 
AS TARTARUGAS NINJA 
- 3D DUBLADO Quinta (4) a 
Quarta (10): 15h20 / 19h10. Ação 
/ Aventura. 100 minutos. Classifi-
cação 12 anos.

OS MERCENÁRIOS 3 - DU-
BLADO - Quinta (4) a Quarta 
(10): 16h15 / 21h30. Ação. 126 
minutos. Classificação 14 anos. 
O QUE SERÁ DE NOZES? - 
DUBLADO - QSomente Sábado 
(6) e Domingo (7): 14h10. Ani-

O libriano começa a se libertar de alguns traumas e sua 
vida social ganha um novo colorido, pode encontrar no-
vos romances ou novas amizades. Apesar disso, alguns 
medos podem impedir e tornar o nativo fechado para o 
amor. Uma pessoa importante, do passado, pode surgir 
de forma inesperada em sua vida.

Os escorpianos sentem sua vida financeira e trabalhista 
em expansão.  Aquele sonho ou projeto que gostaria de 
dar continuidade, tem agora essa oportunidade e isso 
trará um aumento em seus bens... Emocionalmente , o 
nativo pode estar mais fechado em si mesmo, já que 
precisa retirar de sua maneira de pensar, emoções e 
pensamentos que são nocivos.

Os pais do sagitariano podem estar passando por um 
problema de saúde, sua vida em geral estará bem agi-
tada em todos os setores: trabalho, carreira, saúde, famí-
lia, namoro, amizades, etc. Vida social mais dinâmica 
e agitada. Seus negócios tendem a expandir. Cônjuge 
um pouco insatisfeito com algumas posturas que tem 
tomado. 

O capricorniano precisa aprender a se manter mais 
fechado e introspectivo, nessa fase. Pode haver coisa 
que ele adoraria chegar pras pessoas e dizer, eu sei dis-
so. Mas o momento pede para que permaneça quieto e 
na sua, sem fazer propaganda de nada que diga respeito 
a sua vida. Há uma inquietação, mas sua vida profis-
sional tende a ficar mais leve ou a gerar progressos. 
Novos projetos precisam ser criados. Aproveite, sonhe.

Os aquarianos passam por momento de introspecção e 
reflexão relacionadas a atitudes tomadas no passado. 
Alguns projetos desenvolvidos em equipe avançam 
mais nessa fase. Faça novas amizades e renove as anti-
gas. Por ora o aquariano se verá mais envolto em suas 
emoções e as que envolvem um relacionamento impor-
tante em sua vida. 

O pisciano está sentindo necessidade de melhorar seus 
relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. 
Seus projetos profissionais e planos de carreira estão 
facilitados, bem como a sua aposentadoria, se for o 
caso. Neste período, existe uma grande possibilidade 
de encontrar um novo amor que traga alegrias em seu 
dia a dia.

Como corpo cheio de vitalidade, o nativo percebe 
novidades relacionadas aos seus projetos de trabalho 
especialmente os que envolvem pessoas que vem de 
longe, religiosos ou empresas estrangeiras. O momento 
é ótimo para despertar uma nova filosofia de vida, se 
preparar para fazer uma faculdade, ou curso de tarot. 
Seus relacionamentos pessoais necessitarão de diálogo, 
podendo ter dificuldades em seu casamento ou namoro. 

Momento de encontros e reuniões. Questões afetivas 
continuam ocorrendo e  movimentando suas emoções. 
Por medo, pode vir a encerrar o começo de algum rela-
cionamento que tenderia ser importante. Nesse sentido, 
não se deixe dominar pelo medo enfrente o novo. A 
hora pode ser de introspecção, viagens para longe ou 
visitas a locais barulhentos impedem o encontro con-
sigo mesmo e com suas verdadeiras necessidades emo-
cionais. 

Sua vida familiar será o foco dessa semana. Sua famí-
lia ou seus pais tendem a precisar do nativo por algum 
motivo. A vida social fica mais agitada e novas am-
izades podem surgir. Se tiver planos para criar algo em 
conjunto o momento favorece sociedades e parcerias. A 
pesar das emoções estarem à flor da pele essa fase traz 
muito prazer e alegrias.

O  trabalho é o foco desse momento para o canceriano. 
Alguns precisam focar o seu futuro e a definição do que 
realmente precisa realizar em sua vida é importante. 
Pode vir a mudar de emprego ou surgir resultado de pos-
sível entrevista feita um tempo atrás. Pode vir a receber 
amigos em casa.

Vida afetiva e amorosa em destaque. É possível que um 
romance que vem sendo cultivado aos poucos, comece a 
se tornar mais concreto nesse momento. Para quem tem 
filhos, agora é uma boa fase para aproximação. Financeira-
mente, os caminhos estão mais abertos, e o dinheiro entra 
com mais facilidade, através de seu trabalho.

O virginiano sentirá mais fechado e introspectivo po-
dendo não querer sair de casa e querer ficar em seu 
lugarzinho, quietinho. Por outro lado sua vida finan-
ceira aos poucos começa a dar sinais de melhora, pois 
seus ganhos tendem a avançar.  Momento ótimo para 
conhecer gente nova e divertir-se.

da (8), Terça (9) e Quarta (10): 
15h30 / 20h15 CONVENCIO-
NAL LEGENDADO Sexta (5) 
a Quarta (10): 21h10 (Atenção: 
quinta, dia 4, não será exibida 
esta versão) 3D DUBLADO 
Sexta (5) a Quarta (10): 18h50 
(Atenção: quinta, dia 4, não será 
exibida esta versão). Lançamento 
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Miss Indaiatuba realiza jantar no Daisho Japanese Food Leilão será promovido em prol do Lar de Velhos Emmanuel

8ª reunião do Rotary Clube de 
Indaiatuba Cocaes

Expoflora recebe a primavera com 
festa, magia e flores 

Concerto da Orquestra de Indaiatuba

Festival de curtas Max Planck Topázio

Baile Dançante realiza no último dia 
30 no Indaiatuba Clube

Sarau Cultural do Indaiatuba Clube 
‘lota’ o Espaço Órion

Na última quarta-feira, dia 3, as lindíssimas candidatas ao Miss Indaiatuba tiveram um de-
licioso jantar, oferecido pelo Daisho Japanese Food. As vinte candidatas marcaram presença, 
com muita graça e posturas impecáveis. Elas também se divertiram muito com fotos e selfies.

Na 8ª Reunião do Rotary Clube de Indaiatuba Cocaes, a 
companheira Maíra do RC Indaiatuba dissertou sobre o Rotary 
Day. O companheiro Geiss falou sobre a alegria e a felicida-
de de ser rotariano. O  companheiro Newton Levin fez uma 
homenagem aos 54 anos de Rotary, do companheiro Antonio 
Reginaldo Geiss, que foi comemorado com um bolo.

O Indaiatuba Clube realizou no sábado, dia 30 de agosto,  
no Salão Social, o Baile Dançante, evento onde os associados e 
convidados puderam aproveitar a noite para dançar os diversos 
ritmos musicais. Com a animação da Banda Definisom, a festa 
dançante teve entrada gratuita para os associados e os ingres-
sos para os convidados foram pagos. Devido a realização do 
Baile, o Feito Para Dançar, evento de dança já tradicional do 
IC, que acontece uma vez por mês sempre aos domingos, não 
foi realizado em agosto. Para animar a noite, além da banda, 
o Indaiatuba Clube disponibilizou ao público um grupo de 
free-dancers que estavam disponíveis para dançar a noite toda.

Com as apresentações do Coral do IC e do músico Guilherme 
Lamas e Trio, o Sarau Cultural Serestas, realizado pelo Indaiatu-
ba Clube, lotou o Espaço Órion na noite de sexta-feira, dia 29 de 
agosto.  Organizado pela Secretaria de Cultura e Artes do Clube, 
o evento teve como objetivo reunir os apreciadores de algumas 
das mais belas canções escritas pelos principais compositores 
do Brasil em uma noite especial.  Para abrir a noite, os quase 
50 associados que integram o coral iniciaram a apresentação de 
uma forma diferente. Vestidos com trajes típicos das serestas, 
os componentes entraram no Espaço Órion cantando no meio 
do público, acompanhados dos quatro músicos que estiveram 
na mesma apresentação.  Assim que subiu ao palco, o coral, 
sob a regência da maestrina Sônia Di Marais, levou ao público 
diversas canções com arranjos feitos pela regente, que foram 
mesclados as declamações de poemas que tinham ligação com 
as músicas. Tudo isso sob o acompanhamento dos músicos que 
tocaram flautas, violões, teclados e percussão. 

O Lar de Velhos Emmanuel promo-
verá um Leilão Beneficente no dia 4 de 
outubro, a partir das 12 horas, no salão 
social do Indaiatuba Clube. O evento visa 
angariar fundos para a manutenção dos 
trabalhos da entidade, que abriga cerca 
de 90 idosos. Os ingressos para o leilão 
já estão à venda, ao preço de R$ 100, e 
darão direito o almoço e bebidas. Ainda 
com o ingresso, o participante concorrerá 
ao sorteio de uma TV de 42 polegadas. Os 
produtos que serão leiloados ainda estão 
sendo captados. Os pontos de vendas dos 
ingressos são o Lar de Velhos Emmanuel, 
na Rua Pedro Gonçalves, 106, Vila Can-
delária; a Choc-Lar, na Rua 24 de Maio, 
815, Centro; e a construtora GPCI, na Rua 
Osvaldo Cruz, 1.256, bairro Cidade Nova.

Começou na última sexta-feira, dia 29 de agosto, a maior 
exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. 
Realizada anualmente em Holambra, a Expoflora 2014 usa as 
festas e a magia para apresentar, com alegria, as tendências da 
floricultura nacional ao respeitável público. O evento será reali-
zado até o dia 28 de setembro, de sexta-feira a domingo, das 9h 
às 19 horas. Holambra está localizada a 140 km de SP e a 40km 
de Campinas. São esperados 300 mil visitantes. A 33ª edição da 
Expoflora tem o patrocínio da Ypê, Coca-Cola, Amstel, Cristal 
e Ultragaz e apoio da Prefeitura Municipal da Estância. Turística 
de Holambra. Para dar as boas-vindas à primavera, a Exposição 
de arranjos florais, grande vitrine para os principais produtores 
de flores do Brasil, tem como tema Flores, magia e alegria. Em 
ma viagem mágica e deslumbrante, os cenários incluem as fan-
tasias do País das Maravilhas ao fantástico mundo do circo. Já 
a Mostra de  Paisagismo e Jardinagem tem como tema Jardins 
em Festa. Em 28 ambientes, cerca de 35 paisagistas, arquitetos, 
decoradores e designer de interiores mostram como as áreas 
verdes podem ser melhor utilizados para celebrações que vão 
de grandes casamentos a um piquenique a dois.

Na próxima terça-fei-
ra, 9, os alunos do En-
sino Médio do Colégio 
Max Planck apresenta-
rão os curtas metragens 
desenvolvidos junto a 
disciplina de Filosofia 
ao longo do trimestre. 
O evento acontecerá no 
Topázio Cinemas do 
Jaraguá com formato de 
Festival, sendo que ha-
verá premiação em seis 
categorias.

Concerto da Temporada 2014, no programa obras de Carlos 
Gomes, Béla Bartók e Nabor Pires de Camargo, direção musi-
cal e regência de Paulo de Paula, com participação especial da 
soprano de Indaiatuba, Nádia Zanotello, que interpretou música 
de Carlos Gomes e finalizou com a música de Nabor, Luar sobre 
Indaiatuba, emocionante!!! Um evento lindo que agradou a todos 
os presentes, levando muitos as lágrimas, músicas lindas, princi-
palmente as de Carlos Gomes e as lindas músicas de Nabor Pires 
de Camargo. Parabéns a Prefeitura, a Câmara e principalmente a 
Erika, nossa secretária de cultura, e sua equipe nota mil.
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Com um coquetel aconteceu dia 03 o lançamento do 
Yázigi Travel na unidade de Indaiatuba. A agência de 
Intercâmbios  atende  de forma que o passageiro receba 
a orientação necessária para escolha do programa  mais 
indicado para atender o seu perfil.  Quem quiser mais in-
formações, procura a Danielle lá na Yázigi. Para quem não 
sabe ela é minha filha e sou coruja mesmo!!

O evento beneficente que 
reúne moda e responsabilidade 
social acontecerá no dia 24 de 
setembro, às 19h30 no Indaia-
tuba Clube. No desfile, que é 
acompanhado por um jantar, 
serão apresentadas às novas 
tendências primavera/verão 
2015 em moda feminina, fit-
ness, infantil, masculina, moda 
social, acessórios e sapatos. 
Toda a renda do evento será 
revertida à Infância Feliz, pro-
jeto social que visa à educação 
complementar, alimentação e 
recreação das crianças carentes 
do Jardim Brasil em Indaiatuba. 
O projeto tem o apoio da Igreja 
do Evangelho Quadrangular, de 

empresários da região e da Prefei-
tura Municipal. Na edição de 2013 
o evento reuniu mais 400 pessoas 
e 50 patrocinadores. Para este ano 

são esperadas mais de 600, e o valor arrecadado contribuirá para a 
manutenção do espaço, e dos profissionais.
Desfile 
Rafael magazine  -  Inspirazione Indaiatuba (Dudalina) – Celidone 
- Pipoca Doce - Nature Kids - Loja Cris Bandeira - J.Valentaines
Serviço:
Trend Fashion Preview 2014 (jantar com desfile)
Data: 24 de setembro
Horário: 19h30
Local:  Salão Social do Indaiatuba Clube
Serviço: Jantar sem bebidas alcoólicas.
Site: www.iescinfanciafeliz.com.br
Facebook: Desfile Infância Feliz
Mais informações: Elenita Bianchini (19) 3816-5573 ou 98890-1850
Tarik Costa: (19) 9 9289-3526

Cidadão do Mundo

Acontece em setembro a 2ª edição do Trend Fashion Preview em Indaiatuba

Kamila Anastácio entre Meire e Thalita Inheta em visita à Nikita Store

Os chef americano Andrew 
Beshee e o chef e proprietário do 
Amadeu, Igor Furlan em recente 
degustação no Restaurante

Maria Antonieta Bonito na 
degustação no Restaurante 
Amadeu, quinta, dia 28

Lucimara Andriani recebe  Wladimir Soares, no coquetel de lançamento 
do Yázigi Travel Intercâmbios, quarta, dia 03

Michel Cruncoviz e Bárbara Alexandra Arnecke no Yázigi Travel

Lucimara Andriani entre os parceiros da CVC, o casal, Juliana e Daniel Canali

O organizador do Trend Fashion Preview,a consultora de modas Elisa 
Castinho, Elenita Bianchino Santos, a pastora Adriana Lisboa e o pastor 
Josué Rodrigues, no Lual Eventos

As sócias proprietárias do salão Carmella Hair  que  anunciam novida-
des para breve



SOCIAL & GASTRONOMIA
24A Mais Expressão

Tatiane Galvão no Restaurante Dom Apollo

Rodrigo, Messias e Dante na Pizzaria SkinãoRodrigo e Fábia na Pizzaria Babbo Giovanni

Nei e Neta, garçons da Pizzaria Babbo Giovanni

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

Muriel, Luiz Carlos, Dominguez e Rogério da RIP Serviços Industriais no 
Restaurante Dom Apollo

Maurício, Vanessa e Murilo do Restaurante Dom Apollo 

João e Nicole na Churrascaria e Pizzaria Rincão GaúchoCaroline e Alexandre Doneda na Pizzaria Skinão

Thabata, Thiago, Vinicius e Daiane na Paleteria Arriba Alana e Bruno no Restaurante Açafrão 
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INFANTILVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Mais Expressão

Teatro Chapéuzinho Vermelho com alunos da Educação Infantil do 
Colégio Meta

João Pedro entre os brinquedos que ganhou no seu aniversário. Parabéns! Isabelly Beraldo com uma linda blusa com o tecido da Mariel Tecidos

Beatriz Moreira e Juan Santelices representando os Estados Unidos na 
Festa das Nações do Objetivo

As amigas Thainá e Naomi

As alunas do 5º ano Isabela Barbieri, Júlia Zillig e Larissa Silva depois 
da apresentação na Festa das Nações do Colégio Objetivo

Alunos da Educação Infantil do Colégio Meta visitam Apiário Belmonte
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21 anos de sucesso da Agrodini

LeLuh, o espaço para eventos que 
faltava em Indaiatuba e região

A Agrod i -
ni oferece tudo 
para sua casa e 
chácara: rações; 
pet; ferramen-
t a s ;  p i s c i n a ; 
medicamentos; 
roçadeiras; cor-
tador de grama; 
aparador de cer-
ca viva; tritura-
dores de resí-
duos orgânicos; 
assopradores e 
etc; pesca, bo-
necos, artigos 
para churrasco, 
artigos para de-
corações e mui-
to mais. Neste 
mês de aniver-

sário, compras acima de R$20,00 preencha um cupom e 
concorra ao Triturador de Resíduos Orgânicos da Tra-
montina da foto acima. Aproveite no decorrer do mês, 
promoções imperdíveis (Veja no anúncio da página 10a). 
Parabéns Mauro, filhos e funcionários, sucesso sempre!!!

Excelente para você fazer encomendas para  eventos em 
geral. Doces finos inclusive caramelados, doces tradicionais, 
bolos, tortas doces, tortas salgadas, carnes em geral, salgados, 
salgadinhos, massas (todos os tipos), molhos etc. Se informe 
já no 3834-8647 / 98275-1957. Tudo deliciosíssimo!

Cortina, colcha, almofada, persianas ou até mudar o papel de 
parede, é só na Adelaide Decorações. Ligue sem compromisso 
e se informe 3894-4638

Willimann da Willies Day Spa, após realizar maquiagem e 
cabelo em Cintia Rodriguês, uma das candidatas do concurso 
Miss Indaiatuba que será realizado no próximo dia 12 no CIAEI

Você não 
pode perder 
na Vitorello 
a Promoção 
Verão Troca 
de Coleção. 
Variedades in-
crível de mo-
delos a preços 
imperdíveis. 
E não deixe 
de conferir a 
nova coleção 
Primave-
ra que está 
maravilhosa 
com estampas 
diferenciadas 
nos vestidos, 
blusas, saias 
longas e muito 
mais. Demais, 
corra!!!

Dois espaços distintos o LeLuh Kids e o LeLuh Eventos com 
estrutura completa para transformar casamentos, bodas, aniver-
sários, confraternizações em momentos inesquecíveis. O salão 

principal é super chique com 
capacidade para 1000 pessoas, 
super elegante e decorado com 
classe e bom gosto, avaran-
dado com portas de vidros, 
pilares arquitetônicos, ilumi-
nação especial para produção 
de fotos, projeto paisagístico, 
sonorização com isolamento 
acústico, climatização total, 
cozinha profissional, gera-
dor de energia independente, 
elevador e a privativa sala da 
noiva com SPA. O LeLuh 
Kids é super lindo e completo 
com Buffet, vários brinquedos 
e um trenzinho suspenso que 
atravessa diferentes áreas do 
salão chegando até a parte ex-
terna da construção de forma 
surpreendente. Se informe já 
no 3392-6063. Seu evento vai 
ser perfeito e maravilhoso!!!

A Olimaq possui uma ampla linha de máquna de bordado, 
com equipamentos resistentes e faceis de usar. Simplicidade, 
praticidade e versatilidade para o cliente soltar sua imaginação. 
Linha de máquinas de Bordados: Equipamentos com estru-
tura metalica e de alta resistencia, bordados de alta precisão, 
equipamentos de fácil manuseio. Basta configurar a unidade e 
bastidor de bordado, selecionar o desenho e a maquina já estará 
pronta para bordar. Instruçoes, visores e manuais totalmente em 
português. Vá conferir na Olimaq na Rua Soldado João Carlos 
de Oliveira, 2000 (atrás da Fundituba) - Fone: 3934-3634

Para  quem 
vai casar a A 
Nova Loja é uma 
excelente opção. 
Variedade em 
vestido de noiva 
e roupas sociais 
para festas em 
geral, no aluguel 
e venda. Dê um 
pulinho na loja 
para conferir  de 
perto, a mara-
vilhosa coleção 
Center Noivas. 
Demais!!!
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Vanessa e Alexandre da Indaiá Vest
Paula da Vet Life sempre cuidan-
do de seu animalzinhoMayumi, Toddy e Marinho clientes da Dog's Place

Prof Luiz Carlos e Equipe Colégio Meta no 9º Ético Interage.jpeg.tif

O ganhador da bicicleta Rosângelo José Bronchi e Kleber da Polo 
Agropecuária

O 2º secretário do IC Wanderley José Boni com a esposa  Eugênia no 
Baile Dançante do IC

A linda cliente Julia curtindo o seu momento Alícia Hair

Modelo Meire Beraldo com lindo modelito Tecidos Mariel

Marcia, Elaine, Sr Paulo Santos (proprietário da GPS Imóveis), Ana Lu-
cia e Viviane comemorando o Dia do Corretor de Imóveis. Parabéns!.tif

Maiara completou 15 anos ao lado dos pais em um linda festa. O Sica 
Photo & Vídeo parabeniza sua cliente

Leite doado na 2ª Festa das Nações do Colégio Objetivo que foram 
doados para instituições  da cidade

Arissa e a mãe Ana Maria da Nakayoshi com o tapete novinho personali-
zado da Indulimp. Aproveite e encomende o seu!

Alunos do Colégio Objetivo fizeram a prova da 2ª fase da Olimpíada 
Brasileira de Informática, no sábado dia 30, na UnicampFátima da Rosa Shock com a cliente Amanda Braga
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CA07302 JD.MARINA - AT.125m² AC.91m² - 2 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 275.000,00

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

*AP01150 
TORRES DA 
LIBERDADE 
- todo mobili-
ado - AU.75m2 
- 2 DORM.
(SUITE) / SALA 
/ COZ.PLANEJ. 
/ ESCRITO-
RIO / WC / 
LAVANDERIA 
/ GAR. / VEN-
TILADORES 
DE TETO 
/ ED.COM 
SALÃO E 
PISCINA. 
R$ LOCAÇÃO 
SOB 
CONSULTA

PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

AP02342 
ED.VERONA 
- AU.36m² 
- DORM. / 
COZ. / WC 
/ AS / GAR.
Nº.2 R$ 
190.000,00

CA07413 JD.DO SOL - AT.137m² AC.137m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ. / 2WC / AS / CHUR. / GAR. R$ 298.000,00

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

CH01173 HELVETIA - AT.5.500m² AC.400m² - 4 SUITES / SALA 
3 AMB. COM PÉ DUPLO / LAVABO / COZ. / DESPENSA / AS 
/ MEZANINO / SUITE EMP. / DESPEJO / POMAR / HORTA / 
BOSQUE / PISCINA / CHUR. / POÇO CAIPIRA / LAGO PAR-
TICULAR / GAR.6 VAGAS. R$ 1.700.000,00

*ST00165 CAPÃO BONITO - SITIO COM 4,5 ALQ. - PORTEIRA 
FECHADA - CASA SEDE - 2 DORM./ SALA / COZ. / COPA / WC. 
/ VARANDA - CASA AUXILIAR - 3 DORM. / SALA / COZ. / WC. / 
AS - CAMPING COM 2WC / POMAR VARIADO / ARAUCARIAS 
/ MANGUEIRA DE GADO / AREA DE PLANTIO. R$ 500.000,00

CASAS 

CA09351 JD.REGENTE - AT.125m² AC.100m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
COZ. / WC /AS / GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00
CA09341 VISTA VERDE - AT.175m² AC.150m² - 3 DORM.(SUITE) / 2 SALAS 
/ COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 420.000,00
CA09329 JD.PAULISTA II - AT.150m² AC.98m² - 2 DORM.(SUITE) / SALA / 
COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 297.000,00
CA09325 JD.DO VALLE II - 3 DORM.(SUITE + HIDRO + SACADA) / SALA 
/ COZ. / COPA / 3WC / AS / CHUR. / TERRAÇO AMPLO / GAR.2 VAGAS. 
R$ 450.000,00
CA08856 CENTRO - AT.161m² AC.131m² - 3 IMOVEIS COMERCIAIS - 1º: 
SALA / DORM. / COZ. / WC - 2º: DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. - 3º: 
SALÃO COMERCIAL. R$ 425.000,00
CA09304 JD.REGINA - AT.288M² AC.213M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 
AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ / WC. / AS / CHUR. / GAR.  R$ 580.000,00

APARTAMENTOS

AP02408 ED.ALBATROZ - AU.208m² - 3 DORM.+ AR COND.(SUITE + 
CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / ESCRITÓRIO / COZ. / COPA / WC / AS / 
TODO PLANEJ. / GAR.3 VAGAS. R$ 850.000,00
AP02397 ED.MANGUEIRA – AU.45m² -  2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 
GAR. / ED.COM LAZER COMPLETO. R$ 250.000,00
AP02391 ED.KIOLA - AU.70m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 265.000,00
AP02345 PREMIUM RESIDENCE - AU.91m² - 2 SUITES / SALA 2 AMB. / 
SACADA GOURMET / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS / COND.COM LAZER 
COMPLETO. R$ 460.000,00

CHÁCARA

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CA-
SAS COM 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 CASA COM 3 DORM.(SUITE) / SALA 
/ COZ. / WC / AS / VARIAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 500.000,00
*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

CH01235 VALE DO SOL - AT.1.000m² AC.280m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / 3WC / 
AS / AVARANDADA / CHUR. / POMAR / PISCINA(4x8) / APP / GAR. R$ 400.000,00

SALÕES 

SL01310 MONTE VERDE – 2 SALÕES COM AT.322M² E AC.260m² - DIVIDIDOS 
EM 2 PAV. DE 180m² / 6WC / 2 COPAS / RECUO 6 VAGAS. R$ 980.000,00
SL01158 CIDADE NOVA I - AT.360m² AC.514m² - IMÓVEL INACABADO 
- POÇO / COZ. / 5 WC / AR COND. / CHUR. / SALAO AMPLO 2 AMB. R$ 
2.500.000,00
SL01138 JD.HUBERT - SALÃO 2 PISOS COM AT.305m² E AC.510m² MAIS 2 
COPAS E 8 WC SENDO 4 PARA DEFICIENTES.  R$ 1.350.000,00
SL01321 JD.ESPLANADA - SALÃO COM AT.310M² E AC.350M² / 4WC / 
MEZANINO (125M²) / PÉ 8m / FORRO GESSO. R$ 1.800.000,00

TERRENOS

TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 200m² / PISCINAS 
ADULTO E INFANTIL / QUADRA POLI / QUIOSQUES COM HURRASQUEI-
RAS / 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
TE01446 JD.DO VALLE - TERRENO COM 650m². R$ 1.500.000,00
TE01442 JD.MARINGA - TERRENO COM 300m². R$ 175.000,00
TE01436 TERRA MAGNA - TERRENO COM 420m². R$ 260.000,00
TE01435 JD.MANTOVA - TERRENO COM 215m². R$ 150.000,00
TE01413 JD.DOS COLIBRIS - TERRENO COM 150m². R$ 120.000,00
TE01399 EUROPARK - TERR. INDUSTRIAL COM 1.000m.² R$ 500.000,00

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 SALAS / LAVABO / COZ. / WC / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 5.000,00 
+ COND. + IPTU
CA08033 TERRA MAGNA - AT.420m² AC.300m² - 4 SUÍTES(1 MASTER COM 
CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / DESPENSA / WC.EMP. 
/ AS / PISCINA / CHUR. / GAR.4 VAGAS. R$ 8.000,00 + COND. + IPTU
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 / BRINQUEDO-
TECA / 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. / VESTIARIO 
/ 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

CA01143- Jardim América: Acabamento em 
porcelanato, 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Ga-
ragem coberta para 02 carros. R$ 385.000,00.

CA00518- Vila das Palmeiras: 02 dormitórios sendo 
1 suíte, sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavan-
deria. Garagem para 02 carros. Área de lazer no con-
domínio com Piscina e Churrasqueira. R$ 1.500,00.

CA01055- Jardim Sevilha: Alto Padrão com 04 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, lavabo, 
hidro, móveis planejados, despensa, lavanderia, gás 
natural, portaria 24 horas. Área de lazer com piscina e 
churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 750.000,00.

CA01059- Villagio de Itaici: 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia. Aca-
bamento em porcelanato. Área de lazer no condomínio 
com Piscina e Churr. e Salão de Festas. R$ 2.200,00.

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.
CA01170- Jardim do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 02 carros. R$ 
1.450,00.
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.
CA00803- Parque Boa Esperança: Casa com móveis planejados 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. 
R$ 2.500,00.
CA01198- Vista Verde: Casa em condomínio com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, churrasqueira, portaria 24 horas. 
Garagem para 02 carros. R$ 2.800,00.
CA01172- Vila Suíça: Casa com acabamento em porcelanato 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha e lavan-
deria. R$ 3.000,00.
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. Garagem para 02 carros. R$ 850,00.
AP00288- Jardim Sevilha: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha, área de serviço e lavanderia. R$ 850,00.
AP00502- Jardim América: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. R$ 900,00.
AP00469- Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, lavanderia e portaria 24 horas. R$ 
1.100,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.300,00.
AP00505- São Tomaz Aquino: Apartamento com móveis planejados, 02 dormitórios, sala 02 ambientes, lavanderia. R$ 1.350,00.
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.
SL00125- Centro: Salão comercial com 50 m² no centro da cidade. R$ 1.200,00.
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:

CA01128- Jardim Paulista: Casa com 01 dormitório, cozinha e W.C. Terreno com 150 m² de área. R$ 195.000,00.
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.
CA01151- Cidade Jardim: Casa com acabamento em porcelanato 02 dormitórios, sala, cozinha americana planejada, 
lavanderia. Garagem para 03 carros. R$ 297.000,00.
CA00940- Carlos Aldrovandi: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha planejada. Garagem para 
02 carros. R$ 280.000,00.
CA01203- Jardim Itamaracá: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha, copa e lavanderia. 
Garagem para 02 carros. R$ 300.000,00.
CA01082- Camargo Andrade: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha americana, lavanderia, área de serviço e edícula. 
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.
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.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00488- Jardim Morumbi: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e portaria 24 horas. R$ 145.000,00.
AP00491-Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada. R$ 195.000,00.
AP00504- Vila Furlan: Apartamento com 01 dormitório, sala, cozinha planejada, lavanderia. Garagem para 01 carro. R$ 
207.000,00. Aceita Financiamento.
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.
AP00405- Edifício D´France: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha americana, área de serviço. R$ 350.000,00.
AP00494- Duetto di Mariah: Apartamento bem iluminado com 03 dormitórios 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha ame-
ricana, 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.
TE00483- Terreno Jardim do Vale: Terreno com 125 m² .  R$ 150.000,00.
TE00477- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 255 m², aceita permuta! Ótima oportunidade. R$ 191.000,00.
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:

CH00151- Maragatas: Chácara com edícula 30 m² com 01 cômodo e banheiro.  Área para construção: 5080 m². Energia 
Trifásica subterrânea, fossa e canil. R$ 350.000,00.
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, cozinha 
planejada e lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 vagas. R$ 520.000,00.
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.
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AP0263 - 88 M² - COND. VICTÓRIA
3 DORM., SENDO 1 ST PLAJ., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., 
SACADA, COZ. PLANEJ., 1 VG. R$ 385.000,00

CH0078 -  1700 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
5 STS., LAVABO, SALA 2 AMB., LAREIRA, ESCRIT., COZ., ÁREA 
DE SERV., DORM.  E BHº EXT., ESPAÇO GOURMET, CHURRASQ., 
FORNO E FOGÃO CAIPIRA, FORNO DE PIZZA, QUINTAL, EDÍC., 
POÇO ART., 5 VG. R$ 960.000,00

SO0374 - 360 M² - SOLAR DE ITAMARACÁ
4 DORM. PLANEJ., SENDO 3 STS. (MASTER, COMUM E 
AMERIC.), SALA 3 AMB., LAVABO, SÓTON, COZ. PLANEJ., 
ÁREA DE SERV. ESPAÇO GOURMET C/ PISC., BHº EXT., 
3 VG. R$ 840.000,00

CA0564 - 360 M² - COND. TERRA NOBRE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 2 
AMB., ESCRIT. COZ. PLANEJ., VARANDA GOURMET C/ 
CHURRASQ., PISC., 2 VG. R$ 855.000,00

CA0560 - 150 M² - COND. MONTREAL RESIDENCE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ. 
AMERICANA, ÁREA DE SERV.,  QUINTAL, CHURRASQ., 2 VG. 
R$ 450.000,00

SO0428 - 300 M² - COND. ALTO DE ITAICI 
3 DORM., SENDO 1 ST. C/ CLOSET E HIDRO, SALA 2 
AMB., BHº SOCIAL, LAVABO, COZ., PLANEJ., DESP.,  
ESCRIT., ESPAÇO GOURMET, PISCIN., BHº EXT., 4 
VG. R$ 770.000,00

APARTAMENTO

CHÁCARA

CASAS

SOBRADOS

SALÃO

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

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., VARANDA 
GOURMET, 01 VG. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

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

CASAS

CA0539 - 125 m² - JD. VALENÇA - 03 DORM., SENDO 01 ST., 
SALA, COPA, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., CHUR-
RASQ., 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., JARDIM, COZ. AMERICANA 
PLANEJ. C/ COIFA., 03 VG. R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

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

SOBRADO 

SO0382 - 130 m² - COND. PQ. DOS GUARANTÃS - 3 DORM., SEN-
DO 1 ST., BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 2 AMB., COZ. C/ GABINETE, 
DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHURRASQ., 4 VG. R$ 2.000,00 
+ COND. + IPTU

CHÁCARA 

CH0108 - 400 m² - INTERNACIONAL DE VIRACOPOS - P. SUP.: 2 
STS. C/ ARM., CAMA E VARANDA. - P. INF.: 02 DORM., SENDO 1 
ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ., COPA C/ MESA, DESP., CA-
NIL., 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

CASAS

R$ 600,00 - JD Morada Do Sol   (Kitnets)  - 1 Dormitorio, 1 WC.
R$ 750,00 - Morada Do Sol (Kitnets) - 1 Dormitorio, 1 Cozinha, Area de Serviço.
R$ 750,00 - Portal do Sol - 1 Dormitorio, 1 WC, 1 Cozinha, 1 Garagem. 
R$ 800,00 - Costa e Silva - 1 Dormitorio, 1 sala, 1 Cozinha, 1 Garagem Moto
R$ 850,00 - Morada Da Sol - 1 Dormitorio, 1 WC, 1 Cozinha, 1 Garagem. 
R$ 900,00 - Nova indaia - 1 dormitorio, sacada, 1 WC, sala, cozinha, 
R$ 950,00 - Morada Do Sol - 2 dormitorios, sala, WC, cozinha, area de serviço, garagem.
R$ 950,00 - JD Panorama Salto - 2 Dorm, sala, WC, cozinha area livre, garagem, 
portão eletronico.
R$ 990,00 - Morada do Sol - 3 dormi, sala, cozinha, sacada, banheiro, area 
de serviço.
R$ 1.000,00 - Morada Do Sol - 2 dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço, 
quintal,garagem moto.
R$ 1.000,00 - Chacara do Trevo - 2 Dormi, 1 Wc , cozinha, garagem, quintal,sala.
R$ 1.100,00 - Morada Do Sol - 2 dormi, 1 WC, sacada, sala, cozinha, area livre, 
garagem, area de serviço.
R$ 1.100,00 - JD Paulista - 2 Domi, sala, banheiro, cozinha, Garagem.
R$ 1.200,00 - Pq das Nações - 3 Dormi, sala, cozinha, banheiro, area de 
serviço,Garagem ( Moto)
R$ 1.200,00 – Cecap - 2 Dormi, 1 Suite, 1 banheiro, sala, Cozinha, copa, Area 
livre, garagem (2) quintal.
R$ 1.300,00 - JD Colonial - 2 Domi, 1 Banheiro, sala, cozinha, area livre, ga-
ragem, quintal.
R$ 1.300,00 - Morada Do Sol - 3 dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, 2 Garagens, 
area de serviço, quintal, portão eletronico. 
R$ 1.400,00 - Morada Do Sol - 2 Dormi, 1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço, 
garagem, churrasqueira, quintal.
R$ 1.400,00 - JD Pau Preto - 2 Dormi, 1 banheiro, sala, coziha, area livre, gara-
gens, quintal, + 2 comodos no fundo.
R$ 1.500,00 - Morada Do Sol - 2 Dormi, 1 Suite, banheiro, sala, cozinha, 
Garagem(Grande) area de serviço.
R$ 1.500,00 - JD Marina - 3 dormi, banheiro, sala, cozinha, area de serviço, rea 
livre, 4 Garagens, quintal, casa antiga
R$ 1.500,00 - Itaici - 3 Dormi, sala 2 ambientes, area de serviço, despensa, area 
livre, garagem, piscina.
R$ 1.500,00 - Nair maria, Salto - 3 Domi, banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 
garagens, area de serviço, despensa, quintal.
R$ 1.500,00 - JD Renata - 3 dormi, 1 suite, banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 
garagens, area de serviço, quintal.

R$ 1.650,00 - JD Eldorado - 3 dormi, 1 suite, 2 banheiros, sala, cozinha, area livre, 
2 garagens, churrasqueira, quinta, cerca eletrica.
R$ 1.800,00 - Mosteiro de Itaici - 2 dormi, area livre, garagem, quarto.
R$ 1.800,00 - Vila Rubens - 3 Dormi, 1 suite, sala, cozinha, 2 Garagens.
R$ 1.800,00 - Pau Preto - 3 Dormi, 2 banheiro, sala, cozinha, area livre, 3 Garagem, 
Quintal, edicula.
R$ 2.000,00 - JD Aquarius - 3 Domi, 1 suite, 1 banheiro, sala, cozinha, area livre, 
2 garagens, area de serviço, quintal.
R$ 2.000,00 - Morada Do Sol - 2 dormi,1 suite, sacada, banheiro, sala, cozinha, 
area livre, 3 garagens, quintal.
R$ 2.200,00 - Vila Almeida - 3 dormi, 1 suite, banheiro, sala, cozinha, area livre, 
10 Garagens, area de serviço.
R$ 2.300,00 - Morada Do Sol - 3 dormi, 1 suite, sacada, banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha ( Planejada) Area livre, 4 Garagens, area de serviço, despensa, quintal, 
cerca eletrica, portão eletronico, churrasqueira, varanda.
R$ 2.500,00 - Pq Boa Esperança - 3 Dormi, 1 suite, 1 sala 2 ambientes, cozinha, 
copa, area livre, 4 garagens, area de serviço, 1 dormi de emprega.
R$ 2.500,00 - Condominio Vilagio de Itaici - 3 dormi,1 suite, banheiro, sala, cozinha, 
area livre, 2 garagens, despensa, cerca eletrica, portão eletronico.
R$ 2.800,00 - Moacir Arruda - 3 Dormi, 1 suite, sacada, 2 banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha, copa, area livre, 4 garagens, despensa, quintal, cerca eletrica.
R$ 3.000,00 - Cecap 1 - 3 Dormi, sala, cozinha, 2 garagens, area de serviço, quin-
tal. 
R$ 3.000,00 - Cidade Nova - 2 dormi, 1 suite, banheiro, cozinha, copa, rea livre, 3 
garagens, despensa, quintal, edicula. 
R$ 3.400,00 - Esplanada 1 - 4 dormi, banheiro, area de serviço, cozinha, area de 
luz, 2 garagens, quintal. 
R$ 3.500,00 - Monte Verde - 3 Dormi, 1 suite, sacada, sala de jantar, sala, cozinha, 6 
garagens, quintal, cerca eletrica, portão eletronico, piscina, churrasqueira. 
R$ 3.500,00 - Itaici - 3 dormi, 3 suites, sala, sala de estar, cozinha, copa, 2 garagens, 
churrasqueiras. 
R$ 4.000,00 - Alto da Bela vista - 4 dormi, suite, sacada, banheiro sala 2 ambientes, 
2 sala, cozinha, garagem, piscina, churrasqueira.
R$ 5.000,00 - Cidade nova - 4 dormi, 1 suite, hidro, lavabo, 2 banheiro, sala de 
jantar, sala, sala de estar, cozinha, area livre, 4 garagens, area de serviço, despensa, 
quintal, churrasqueira quintal. 
R$ 6.500,00 - Cidade nova - 4 dormi, 2 suites, sacad, 3 banheiros, 3 sala de estar, 
sala, cozinha, copa, area livre, 4 garagens, area de serviço, despensa, quintal, cerca 
eletrica, portão eletronico, escritorio, churrasqueira, varanda. 
R$ 7.000,00 - Cidade Nova - 4 dormi, 3 banheiros, 2 sala, 1 cozinha, 15 garagens, 
area de serviço, quintal.

R$ 700,00 - Morada Do Sol - Are Total 40M² 2 WC
R$ 900,00 - Vila Brizola - Area Total 50m² 1 WC
R$ 1.000,00 - Morda Do Sol - Area Total 70M² 1 WC
R$ 1.000,00 - JD Adriana - Area Util 30M²  1 WC.
R$ 1.300,00 - Vila Georgina - Area Total 50m² 1 WC.
 R$ 1.600,00 - Sta Cruz - Area Util 65M² 2 WC, Cozinha.
R$ 1.700,00 - Jd Regina - Area Total 120M²
R$ 2.000,00 - JD Paulista - Area Total 196M² 2 WC.
R$ 2.500,00 - Morada Do Sol - Area Total 130M² 2 WC.
R$ 3.000,00 - Maria Helena - Area Total 125M² 2 WC.
R$ 3.500,00 – Destrito - Area Total 300M² 4 Wc.
R$ 8.000,00 - Morada Do Sol - Area Total 250M².
R$30.000.00 – Distrito - Area Total 5 Mil M².

Apartamento 

R$ 780,00 – Cecap - 2 Dormi, sacada, banheiro, rea de serviço, cozinha, 
area livre, 1 garagem. 
R$ 800,00 - Mirim 2 - 2 Dormi, sala, cozinha, 1 garagem.
R$ 850,00 - Morada Do Sol - 1 Dormi, sala, cozinha, Garagem.
R$ 950,00 - Portal do Sol - 2 Dormi, banheiro, sala, cozinha, area de 
serviço.
R$1.200,00 - Morumbi Mirin 2 - 2 dormi, sala, cozinha, garagem.
R$1.400,00 - Pq São Lourenco - 3 Dormi,sacada, 2 banheiro, sala 2 am-
bientes,  area de serviço, despensa, rea livre, garagem, cozinha, piscina.
R$1.500,00 - JD São Paulo - 3 dormi, suite, sacada, 3 banheiros, sala, 
cozinha, area de serviço, area livre 2 garagens.
R$1.500,00 - JD Aquarius - 2 Dormi, suite, sacada, banheiro,sala, coz-
inha, area de serviço, garagem.  
R$2.000,00 - Centro - 3 Dormi, 1 suite, sacada, 2 banheiros, sala, cozinha,  
garagem. 
R$2.000,00 - Cidade nova - 3 dormi, suite , sacada, banheiro, sala , sala 
de estar, garagem. 
R$2.000,00 – Centro - 3 dormi, suite, banheiro, sala, sala de estar, lavabo, 
cozinha, copa, despensa, 2 garagens.
R$2.500,00 – Cecap - 3 dormi, casada, banheiro, sala 2 ambientes, 
cozinha, area de serviço, 2 garagens.

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS SALAS E SALÕES

APARTAMENTOS

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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Referência: AP00026 Condominio 
Jatobá - apartamento no centro da cidade 
com 3 dormitórios sendo uma suíte com 

closet, sala 2 ambientes, cozinha planeja-
da, wc social, lavanderia, varanda, gara-
gem para 2 autos coberta.R$3.500,00

Referência: AP00036 Ótimo 
Apartamento com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, garagem 

para um auto, R$ 212.000,00.

Referência: CA00071 Jardim Marina 
casa próximo ao centro 3 dorm, 1 suíte, 

wc, cozinha americana, AS, churras-
queira coberta, sala ampla, garagem 
coberta para 2 auto. R$400.000,00

Referência: CA00093 casa 
em condominio fechado montreal: 
com 3dormitorio, 1 sùite, wc, lavabo, 
cozinha americana, as, quintal, area 
de luz, sala dois ambiente, garagem 

para dois auto. R$450.000,00

Referência: CA00094 Sobrado - em 
Condomínio com 3 dormitórios, dois 

sendo planejados, uma suíte, sala, co-
zinha planejada, wc social, lavanderia, 

garagem descoberta 
para 2 autos. R$ 2.000,00

Referência: AP00034 - Um dos 
Melhores Prédios Residenciais da 

Cidade, com apartamento de 3 dormitó-
rios, sendo uma suíte. Faça-nos 

uma oferta - R$ 550.000,00

Referência: CA00121 Excelente So-
brado com 3 dormitórios, sala, cozinha 
planejada, copa, área de serviço, lavan-
deria, dormitório com wc e cozinha nos 

fundos, garagem para 4 autos. 
R$ 2.600,00

Referência: CA00119 excelente 
casa comercial com 180,00mts 

no centro com 3 dormitórios com armá-
rios, sala, cozinha planejada, 
wc, quintal, edícula, garagem 

para 2 carros. R$ 3.000,00

Referência: CA00108 Centro 
Oportunidade - ótima localização casa 

térreo total de área 
AC 90m com: 2 dormitório, 2 wc, 

cozinha, sala, R$220.000,00

Referência: CA00105 Altos da Bela Vista 
Condominio Fechado Terra Nobre - 

sobrado novo c/ acab. de primeira: 4 suite, 
wc, lavabo,cozinha toda planejada, as, copa, 
sala dos ambiente, area de lazer com churr., 

vaga para três auto. R$1.200.000,00

Referência: CA00076 sobrado em 
localização previlegiada com 4 dor-

mitórios sendo uma suite, sala, copa, 
cozinha planejada,despensa, quintal 
com churrasqueira e forno, garagem 

para 2 autos.R$ 3.300,00

Referência: CA00106 Casa 
com 2 dormitórios, sala, cozinha, 

wc social, quintal com edícula, 
garagem. R$ 296.800,00

Referência: TE00008 Excelente 
Lançamento Chácara em Monte 

Mor com 1000 metros, ótima 
topografia. R$75.000,00

Referência: CA00120 casa em Bairro Nobre 
Jd. Esplanada, c/ 4 dorms 2 stes, sendo 1 ste 
master c/ closet, hidro, armários e sala íntima, 
sala 2 amb., coz. planej., jd. de inverno, varan-
da, churr., árvores frutíferas, gar p/ 4 autos. R$ 
1.200.000,00 (venda) R$ 4.500,00 (locação)

Referência: SL00003 Santa Cruz 
salão comercial - AC 70m com 2 wc, 

área nos fundos ideal para mesas 
e estacionamento para dis auto 
ótima localizaçâo - R$1.000,00

Referência: CA00086 Carlos 
Aldrovandi casa com três comodas 

acabados nos fundos sendo um dormi-
torio, wc, AS, cozinha, na frente projeto 
para um sobrado com 2 dormitorio, wc, 
sala, cozinha, garagem R$210.000,00

Referência: CA00104 Jardim 
Esplanada com 190m2 sendo 

3 suítes, wc, cozinha, sala ampla, 
garagem coberta para 2 auto - 

pronto para ser seu próximo imóvel - 
R$ 680.000,00

Referência: SL00002 Avenida 
Ario Barnabé - salão comercial 

com ac 183m com mezanino, wc, 
2 wc, cozinha, AS, estacionamento 

para 4 auto R$4.500,00

Referência: SL00010 Imóvel 
em ótima localização com 

excelentes salas, WC, 
cozinha. R$ 5.500,00

Referência: SL00008 
Jardim Hubert - salão 

comercial com mezanino, 
AS, 2 wc R$2.500,00

SL00011 SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO COM 2 WC E COZINHA. R$ 2.200,00
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO

JD PANORAMA – CA02559 - SOBRADO: 03 DOR(01 SUITE), SALA 
02 AMB, ESCRITÓRIO, LAVA, COZ, LAVAN, CHUR E 03 VAGAS. 
R$3.000,00 + COND + IPTU 

APARTAMENTOS

CENTRO-AP0297 - KITNET SEM GARAGEM. R$450,00 + COND + IPTU
CENTRO – AP0154 - KITNET MOBILIADA C/ VAGA. R$600,00 + 
COND + IPTU 
CIDADE NOVA – AP00620 - 02 DOR, SALA, COZ E WC. R$1.000,00 
+ COND + IPTU
JD CALIFORNIA –AP00617 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 01 VAGA. R$1.000,00 + IPTU
JD MARINA – AP00612 - 02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. 
R$1.000,00 + COND + IPTU
ITAICI – AP00629 - 03 DOR, SALA, COZ, WC E 01 VAGA. R$1.200,00 
+ COND + IPTU 
VILA AURORA – AP00611 - 01DOR C/ ARM, SALA, COZ, WC, LAVAN 
E 01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND + IPTU
CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), SALA, WC, COZ, LAVAN E 
01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND
JD. POMPEIA – AP00618 - 02 DOR(01 SUITE), COZ PLANE , 01 WC, 
SALA E 01 VAGA DESCOBERTA. R$ 1.750,00 + COND + IPTU 

TERRENO ALUGA

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

VENDO CARRO
VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 - COMPLETA, 14 LUGA-
RES, LICENCIADA, IPVA. NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR 

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

JD  CALIFORNIA CA02570 - 01 DOR, SALA, COZ, WC, 1VAGA. RUA 
DOMACIR STOCCO JR. 871 R$ 800,00 + IPTU

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

V. MARIA HELENA – CA1381 - 01 DOR, COZ, WC E SEM GARAGEM. 
RUA CAIAPÓ Nº37 R$700,00+IPTU 

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

VILA MARIA HELENA- CA02566 - 01 DOR, SALA, COZ, A.S, QUINTAL E 
VAGA P/ MOTO. RUA BORORÓ Nº50, CASA DE FUNDO. R$700,00 + IPTU

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN, QUINTAL E  02 VAGAS RUA LUIZ CUPINI, 615. R$1.100,00+IPTU

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 – SL0155 - 20m² C/ WC R$ 600,00 + 
COND. + IPTU
JD. MORADA DO SOL – SL00266 - SALA COMERCIAL C/ 40M² E 
WC. R$700,00  + IPTU
SALÃO V. FURLAN – SL00235 - SALÃO COMERCIAL DE 80m² C/ 
02 WC. R$ 900,00 + IPTU
SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252 - 25M²C/ WC R$ 1.100,00 
+ COND. + IPTU
CENTRO- SL00273 - SALÃO COMERCIAL DE 26M², WC E 02 CO-
MODOS. R$1.500,00 + IPTU
V. TODOS OS SANTOS – SL00243 - RECEPÇÃO C/ SALA DE ES-
PERA, 02 SALAS, COPA E WC. R$1.700,00 + IPTU 
JD. POMPEIA – SL00272 - SALA COMERCIAL C/ 40M², WC E 01 
VAGA. R$2.000,00+COND+IPTU 

CASAS

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 - CASA DE FUNDO (SOBRADO) 
01 DOR, COZ, WC, LAVAN E VAGA P/ MOTO. R$ 700,00 (IPTU E 
ÁGUA INCLUSOS) 
JD SANTA CRUZ – CA02607 - 02 DOR, SALA, COZ, A.S E 01 VAGA.
R$ 800,00+ IPTU
VILA VITORIA CA02602 - 01 DOR, SALA, COZ, A.S E QUINTAL. 
R$850,00+ IPTU 
NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA – CA02616 - 01 DOR, 
SALA, COZ, 01 WC, A.S, QUINTAL SEPARADO. R$880,00 (IPTU 
INCLUSO)
JD ALICE- CA02560 - 03 DOR(SUÍTE),SALA,COZ,LAVAN E 02 VA-
GAS. R$ 1.150,00 + IPTU
JD OLINDA – CA02622 - 03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC E 
QUINTAL. R$1.500,00+IPTU
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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 direito 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

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro 
R$ 1.000,00 + 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
CA00451 – Moradas de Itaici – Cond. Fechado – Área de Lazer e 
Portaria 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
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, coz americana, churrasqueira c/ pia, 
lavand, edícula, garagem p/ 2 carros R$ 2.800,00 + Iptu
CA01021 – Jd. Esplanada II – 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 
amb, lavabo, coz planej, lavand, churrasqueira, wc externo, garagem p/ 
4 carros, portão eletrônico R$ 3.000,00 + 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

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador – sem garagem 
R$900,00 + Cond + Iptu
AP00446 – Centro – Excelente localização – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 950,00 + Cond. + Iptu
AP00445 – Jd. Pedroso – prox. ao Centro - 2dorm, wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem .R$ 950,00 + Cond. + Iptu
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
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem R$ 1.100,00 + 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
AP00447 – La Spezia – Apto Novo – portaria 24 hs - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, varanda gourmet, garagem R$ 1.250,00 
+ 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 gabinete, 
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 – VARANDA 
GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas 
de garagem R$ 1.550,00 + Cond. + Iptu

VENDAS

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 

CA01026 – Jd. Paulista - Casa Nova - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc, lavand, garagem coberta p/ 2 carros R$ 315.000,00
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
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova – Excelente localização - 
3dorm(sendo 1 suite c/ closet), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz americana, 
churrasqueira c/ pia, lavand, edícula, garagem p/ 2 carros R$ 490.000,00
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, aque-
cedor solar, portão eletrônico .R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
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 travertino, aquecedor solar R$ 980.000,00

CA001021 - Jd. Esplanada - 
Excelente imóvel, ótimo acabamento, 3 dorm 
(Sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc, lavand, 

churrasq, port. eletrônico. R$ 595.000,00
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO

TERRENO VENDA

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

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

PQ. RES. INDAIA- TR00716 - TERRENO 150M² EM COND 
FECHADO. R$ 150.00,00

JD BELA VISTA – TR00722 - TERRENO DE ESQUINA C/ 
320,92M² EM COND FECHADO.  R$ 220.000,00

JD. ESPLANADA – TR00668 - AT: 360M² R$220.000,00
 
JD. PAULISTA II – TR00709 - TERRENO MISTO DE 225M² 
R$220.000,00

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

JD. DOS SABIAS – TR00715 - LOTEAMENTO ABERTO 
A PARTIR DE 150M² ENTRADA + 22 PARCELAS + FI-
NANCIAMENTO

PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – TR00713 - LOTEA-
MENTO FECHADO A PARTIR DE 205M² ENTRADA + 
SALDO ATÉ 120 VEZES

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

PASSO O PONTO BAZAR E PAPELARIA – CENTRO - BA-
ZAR E PAPELARIA NO CENTRO, VENDO E PASSO O PON-
TO COM TUDO DENTRO. R$50.000,00 aluguel R$1.650,00

CASA VENDA

JD. MORADA DO SOL – CA02552 - 03 DOR(01 SUITE), 
SALA, COZ,WC, LAV E 02 VAGAS. AT:125M² AC:83M² 
R$265.000,00

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)

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

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

JD OLINDA –CA02623 - 03 DOR(01 SUITE), SALA(02 AMB), 
COZ, WC, LAVAN, CHUR E 02 VAGAS. R$365.000,00

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

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

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

JD ESPLANADA I – CA1695 - 04 DORMITÓRIOS (01 SUITE), SALA 02 AMBIENTES, LAVA, ESCRITORIO, WC, 
COZ, A.S, CHURRASQUEIRA, DEPEN EMPREGADA C/ BANHEIRO E 04 VAGAS. RUA PREF. LUIZ TEIXEIRA 
DE CAMARGO, 61. R$500.000,00

JD. BELA VISTA – CA02587 - 03 DOR(01 SUITE), SALA(02 
AMB), COZ, ESCRITORIO, LAVA E 03 VAGAS. SUBSOLO: 
A.S E SALA DE JOGOS. R$690.000,00

CH. AREAL – CA02422 - 04 DOR(02 SUITE), SALA(02 
AMB), COZ, LAVA, WC, LAVAN, CHUR, EDICULA, PISC 
E 04 VAGAS. AT:430M² AC:298M² R$750.000,00

APARTAMENTO VENDA

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR, SALA, C0ZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO 01 VAGA. ÁREA DE LAZER PORT 
24 h. R$150.000,00

JD. PEDROSO – AP00622 - 02 DOR, SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 01 VAGA. R$198.000,00

ITAICI – AP00625 - 03 DOR, SALA,COZ, WC, LAVAN E 
01 VAGA. R$235.000,00

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

PQ. S. TOMAZ DE AQUINO – AP00556 - AU:123M². 03 
DORMITÓRIOS (01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN E 
02 VAGAS. R$480.000,00

CHACARA

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

CHÁCARA ITUPEVA – CH00314 - 03 DOR(01 SUITE), 
SALA, COZINHA, WC E GARAGEM. AT: 1.228M² AC: 120 
M² R$ 360.000,00
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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
CA00179 R$380.000 ,00  Jard im 
Guamabara 3 dorms|1 sala , Cozinha , 
Lavanderia 136,00 m² const | 96,97 m² útil
CA00174 R$ 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 , banheiro 

AP00104 R$ 370.000,00 Cond. Itaici 3 dorms 
| 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil

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 salas|  
70,00 m² útil
AP00104 R$1.600,00 Cond. Itaici 3 dorms | 1 
suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 m² útil
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CENTRO 
Ed. La Spezzia R$ 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  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00125 R$ 265.000,00 Res. GrandVille 2 
dorms| 1 suite | 1 vaga 63 m² const.
AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barce-
lona 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
56,00 m² const.

TERRENOS 

TERRENOS A PARTIR DE R$90.000,00. 
CONSULTE-NOS.

CASAS LOCAÇÃO

Jd. Paulista – 2 cômodos – R$600,00
Tancredo Neves – 2 cômodos – R$550,00

CASAS VENDA

Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na fren-
te e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00
Jd. Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – 
terreno de 250 m²- 4 cômodos na frente e 
3 no fundo - R$ 250.000,00 – aceita carro 
no negócio.
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem 
para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico 
- R$ 270.000,00
Jd. Paulista - 3 D., sala, cozinha – garagem 
para 2 carros – R$ 280.000.00
Jd. Morada do Sol, próximo ao Center 
Jeans – 2 D., sala, cozinha, garagem - R$ 
240.000.00 – aceita terreno no negócio.
Costa e Silva - 4 cômodos – R$ 180.000,00 
- aceita terreno como parte de pagamento.

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, LAVANDE-
RIA, GARAGEMP/02 AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.
VALOR: IMPERDÍVEL!1 APENAS: 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: IMPERDÍ-
VEL! 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, LAV. E GAR. NO PAVIMENTO INFERIOR. DOCUMEN-
TADA. ACEITA FINANCIAMENTO F= 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 APENAS: R$195.000,00. AC. FINANC. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!! ESTUDA PARCELA-
MENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO COM 50% DE 
ENTRADA. CORRA!!
CASA NA CECAP - 01 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
DISPENSA. WC, LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 CAR-
ROS, EDÍCULA COM 03 COMODOS E WC NOS FUNDOS, 
R$420.000, 00.TROCA COM CHÁCARA EM INDAIATUBA. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

CASAS – ALUGA-SE

RUA – 58 (SEM GARAGEM) EXCELENTE CASA COM 03 
DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDENCIAS, COM SACADA 
(PAVIMENTO SUPERIOR) R$900,00 +IPTU F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!.
RUA- 56 - 02 DORMITÓRIOS C/ GARAGEM. R$900,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL ½ LOTE DOCUMENTADO PARA FINANCIA-
MENTO.APENAS R$115.000,00 VÁ JÁ!!! F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
SANTA MARTA-III –SALTO SP.02 DORMITÓRIOS 
- SALA AMPLA - COZ. AMERICANA-WC – LAV.
COBERTA NOS FUNDOS –AMPLO TERRENO NA 
FRENTE- LOTE DE 160M² R$155.000,00 + 45 PAR-
CELAS 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.
VALE DO SOL CHÁCARA COM 1000M² COMPLETA 
PARA LOC/ FINS DE SEMANA TROCA POR CASA EM 
INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-7997.

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

E.FAUSTO SP. 01 ALQUEIRE, CASA DE 03 DOR-
MITÓRIOS –RICO EM ÁGUA, POMAR, PASTO, A 03 
KM DO CENTRO. APENAS: R$600.000,00. ACEITA 
CASA EM INDAIATUBA NO NEGÓCIO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIMPLES 
DE 04 CÔMODOS 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 INDAIATUBA. SP. F= 19-3017-2608/99762-7997 
ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O PRO-
PRIETÁRIO. VÁ ZUNINDO!!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 
3 cômodos no fundo, 3 cômodos na frente 
e 3 cômodos parte superior, mais um ter-
raço - R$ 250.000,00 aceita terreno como 
parte de pagamento.
Umuarama – Sobradinho no fundo com 2 
cômodos em cima e 2 cômodos em baixo, 
terreno de 180m² – R$165.000,00.
Financiamos imóveis com localização e 
acabamento à sua preferência. Consulte-
-nos.

CHÁCARAS 

Chácara para locação – Com pisci-
na, campo de futebol, churrasqueira 
e salão de festas - R$400,00 a diária. 
1 alqueire em Salto  com casa - 
R$480.000,00.
Chácara em Salto – a partir de 1.000m² 
- Linda topografia – R$60.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou fazemos permuta 
com terreno.

SÍTIOS E FAZENDAS

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

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 2dorms, 
sala, copa, coz, wc, as, varanda, quintal, 2 salas comerciais, 
wc, garagem para 2 carros. SOBRADO.
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.318 –JD.DO VALE – R$345 MIL -  3dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.324 – JD.BELA VISTA – R$488 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala de estar, jantar e TV, coz, lavabo, lavanderia, 
wc social, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta.
COD.325 – JD.EUROPA II – R$510 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz planejada, lavanderia, wc, edicula, 
quintal, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta.
COD.328 – VILA VERDE – R$340 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, lavanderia, wc social, garagem.
COD.332 –JD. PAU-PRETO – R$450 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavanderia, wc 
social, varanda, edícula, churrasqueira, quintal, garagem 
para 2 carros.
COD.337 – JD.BELA VISTA – R$775 MIL – 3 sts, sala 
de estar e jantar, lavabo, coz, lavanderia, wc,  escritório, 
dispensa, sacada,  churrasqueira, garagem para 4 carros.
COD.341 – JD.ESPLANADA – R$610 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala, coz. Planejada, lavabo, as, wc social, edicual, 
piscina, churrasqueira, portão eletrônico, garagem.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc social, as, garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$380 MIL – 4dorms, sala, coz, 
2 wc, garagem.
COD.412 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$425 MIL – 4 
dorms(2st), sala de estar e jantar, coz, as, edicula, churras-
queira,  quintal, fogão á lenha, 2 vagas de garagem coberta.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st c/ banheira), sala 
de estar, coz, wc social, lav., lavabo, churr., 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 – Consulte- 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.512 – VL CASTELO BRANCO - R$360 MIL  - comercial – sala 
com 42m², 2 wc.
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.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
lavanderia,  vaga de garagem 

TERRENOS

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

TE.08 – TERRAS DE ITAICI – R$265 MIL – 1000m²
TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – 150m², com planta aprovada para 
comercio, fundos e laterais fechados, garagem para 4 carros. VENDE 
URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – 3840m².
TE.50 – JD.MORADA DO SOL – R$245 MIL –  299m²

CHÁCARAS

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.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem.
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$2.100,00 – 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.ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
entrada para moto.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

VL.NS.CANDELARIA – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
1 vaga de garagem coberta.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, 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, lavan-
deria, 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.
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

JARDIM SANTA RITA – R$4.400,00 – galpão com 219m², 
escritório, 4wc.

 

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, cozi-
nha, 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 ambientes, 
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 ambientes, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m² R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms (03 suítes), sala jan-
tar, sala estar, sala TV, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, 
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 aquecida, 
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 ambien-
tes, 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, lavabo, co-
zinha, 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 la-
vanderia AT/ 275m² AC/60m².(casa em terreno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 270.000,00
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/1.000m² 
AC/500m² R$ 1.200.000,00.

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
Apto1142 – Edifício Renaissance – 03 dorms(01 st) sala 02 amb, 
cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de garagem R$ 380.000,00.

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privilegiada, 
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 – Vista Verde 175m² R$ 160.000,00
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
TE1160 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
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

CASA LOCAÇÃO

CA0063 – Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, cozinha e lavanderia 
.R$ 1.500,00
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/1.000m² 
AC/500m² R$ 6.000,00

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto1142 – Edifício Renaissance – 03 dorms(01 st) sala 02 amb, 
cozinha planejada, lavanderia, 01vaga de garagem R$ 1.200,00 mais 
condomínio.
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, lavan-
deria 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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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

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

CH00062 – Cond. Fechado - 3 dor-
mitórios sendo 2 suítes. A/T: 1250m° 
A/C: 328m² R$ 1.100.000,00

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

IMÓVEIS A VENDA

CC00097 – Condomínio Fechado 
- 3 suítes. A/T: 175m° A/C: 170m° 
R$ 630.000,00

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

CA00645 – Jd. Morumbi - 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 137m° 
A/C: 68m° R$ 268.000,00

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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CASAS: 

CA001. P1:  JD. MORUMBI, 137M² TERR. 69M² CONST. 2 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. COPA, LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 
268.000,00. 
CA003. P1: JD. COLONIAL,  3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. PLANJ. 
WC, PISCINA, CHURRQ, 2 VAGAS R$ 275.000,00. 
CA091. P1: JD. MONTE VERDE, 125M² TERR. 94M² CONT. 2 DORMS, 
SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 290.000,00. 
CA092. P1: JD. CALIFORNIA, 126M² TERR. 84M² CONST. 2 DORMS, 
SALA, COZ. WC, CHURRQ, 2 VAGAS R$ 280.000,00. 
CA113. P1: JD. PAULISTA,  150M² TERR. 120M² CONST. 3 DORMS, S/ 
1 SUITE, SALA 2 AMB, COZ. LAVAND. WC, 3 VAGAS R$ 300.000,00.  
CA001. P2: JD. BELO HORIZONTE, 150M² TERR. 135M2 CONST. 2 DOR-
MS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAN. WC, PORTÃO ELETRO. 3 VAGAS. 
R$ 300.000,00. 
CA004. P2: CECAP, 200M² TERR. 100M² CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. 
EDICULA, GARAGEM R$ 250.000,00. 
CA011. P2: PQ. DAS NAÇÕES, 125² TERR. 140M² CONST. 2 DORMS, S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. R$ 300.000,00 
CA012. P2: JD. PAULISTA, 150M²  TERR; 100M² CONST. 3 DORMS, S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. R$ 250.000,00. 
CA015. P2: JD. TROPICAL, 250M² TERR. 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 
WC. 2 VAGAS. 
CA016. P2: JD. REGINA, 150M² TERR. 80M² CONST. 2 DORMS, SALA, 
COZ. WC, PORTÃO ELETRO. 1 VAGA R$ 278.000,00. 
CA024. P2: JD. MORADA DO SOL: 165M² TERR. 2 DORMS, SALA, COZ. 
COPA, LAVAND. WC, EDICULA  R$ 265.000,00. 
CA027. P2: ITAMARACA, 142M² TERR. 114M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, 1 VAGA R$ 290.000,00. 
CA031. P2: JD. DOS COLIBRIS, 150M² TERR. 87M² CONST. 3 DORMS. 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC. CHURRQ. 2 VAGAS R$ 265.000,00. 
CA035. P2: JD. MONTE VERDE, 125M² TERR. 110M² CONST. 2 DORMS, 
SALA, COZ. WC, CHURRQ. 2 VAGAS. R$ 300.000,00. 

AP035 . P2: ED. AZALÉIA, 3 DORMS, SALA, COZ. C/ ARMAR. 
LAVAND. CAMPO DE FUT. CHURRQ. 1 VAGA, PORTARIA 
24H R$ 220.000,00.

CA063. P1: JD. MORADA SO SOL, 2 DORMS, SALA, COZ. 
LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 250.000,00. 

CA036. P2: LAURO BUENO, 130M² TERR. 113M² CONST. 3 DORMS, 
SALA, COZ. LAVAND. CHURRQ. 2 VAGAS R$ 300.000,00. 
CA037. P2: JD. MONTE VERDE, 125M² TERR. 110M² CONST. 2 DOR-
MS, SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ, 2 VAGAS R$ 300.000,00. 
CA041. P2: JD. DOS COLIBRIS, 150M² TERR. 105M2 CONST. 3 DOR-
MS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, 2 VAGAS R$ 290.000,00. 
CA042. P2: PQ. SÃO LOURENÇO, 186M² TERR. 80M² CONST. 2 DOR-
MS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS, EDICULA R$ 280.000,00. 
CA049. P2: JD. PAULISTA, 150M2 TERR. 98M² CONST. 2 DORMS, S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. 2 WC, 2 VAGAS R$ 280.000,00.
CA053. P2:  JD. MORADA DO SOL, 125M² TERR. 75M² CONST. 2 
DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 270.000,00. 
CA054. P2: JD. REGENTE,  125M2 TERR. 114M² 3 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ WC, PORTÃO ELETRO, R$ 290.000,00 . 
CA058. P2: JD. DO VALE, 150M² TERR. 125M² CONST. 2 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC. PORTÃO ELETRO, CHURRQ 
R$ 285.000,00. 

APARTAMENTOS: 

AP036. P2: 2 DORMS, SAÇA, COZ. WC, 1 VAGA R$ 200.000,00. 
AP033. P2: RES. MARINA, 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, 1 
VAGA R$ 270.000,00. 
AP034. P2: JD. MOACIR ARRUDA: 2 DORMS, SALA, COZ. WC, 1 
VAGA R$ 270.000,00 

TERRENOS: 

TE91.  JD. PAULISTA: 150M² TERR. R$ 145.000,00. 
TE96: JD. DOS COLIBRIS: 150M² TERR. R$ 120.000,00. 

OPORTUNIDADE - CHACRINHA NO ALDROVANDIA 
II  INDAIATUBA, COM 900M² C/ AGUA, LUZ E CAIXA 

D´AGUA R$ 130.000,00 ACEITA PROPOSTA.
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
AdvogadoAdega Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Cabeleireiro Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista

Ferro Velho

Decorações Decorações Eventos

Comida Japonesa CópiasCestas de Presente Churrasqueiras

Imobiliária Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Padaria Poços Artesianos

Manutenção

Pousada Litoral Norte Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

InformáticaInformática Jóias
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Tintas Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet



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

Almoxarife: Ensino médio completo. De-
sejável curso de Logística. Experiência em 
almoxarifado (estoque), FIFo, entrada de 
NF e conferência de materiais. Curso de 
Empilhadeira.
Analista Financeiro: Ensino superior 
completo em Administração, Economia ou 
afins. Vivência em indústria metalúrgica. 
Domínio em gerenciamento de fluxo de caixa, 
planejamento financeiro, inadimplência e ne-
gociação com clientes e fornecedores. Inglês 
ou Espanhol será um diferencial. 
Assessor Comercial: Ensino médio comple-
to. Domínio em Pacote Office e Informática.
Assistente de Vendas: Técnico em Elétrica, 
Eletrônica ou afins. Experiência em negocia-
ção com clientes e follow up. Domínio do idio-
ma Inglês ou Espanhol será um diferencial.
Auxiliar de Campanha [50 vagas]: Ensino 
fundamental completo. Disponibilidade para 
trabalhos externos (rua).
Auxiliar de Escritório: Ensino médio com-
pleto. Desejável curso técnico em Contabili-
dade (cursando). Vivência em atendimento 
telefônico e pessoal.
Auxiliar de Montagem: Ensino médio com-
pleto. Desejável ensino técnico. Conhecimen-
to em mecânica geral, leitura e interpretação 
de desenhos, metrologia, ponte rolante e 
vivência em indústria.
Assistente Administrativo: Ensino médio 
completo. Superior em Administração ou 
afins. Experiência em contas a pagar, receber 
e demais rotinas.
 Auxiliar de Produção: Ensino médio com-
pleto. Curso de Metrologia, Interpretação 
de desenho e Mecânica. Experiência em 
indústria será um diferencial.
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 Adminis-
tração, Comércio Exterior ou afins. Vivência 
em metalúrgica. Experiência em negociação 
com fornecedores, ciclo operacional e esto-
que. Inglês ou Espanhol será um diferencial.
Cumim/Auxiliar de Garçom: Disponibilidade 
de horário.
 Encarregado de Almoxarife: Ensino 
técnico ou superior em Logística (completo). 
Experiência na função. Conhecimento em 
Informática, distribuição de materiais e demais 
rotinas de almoxarife. Residir em Indaiatuba, 
Monte Mor ou Elias Fausto.
Empregada Doméstica (02 vagas): Expe-
riência na função. 
Extrusor: Ensino médio completo. Amplo co-
nhecimento em todo o processo de extrusão 
(extrusora balão - segmento plástico). Residir 
em Indaiatuba.
Líder de Produção: Técnico em Eletrônica, 
Elétrica ou afins. Experiência em linha de 
montagem. Conhecimento em montagem de 
componentes e placas eletrônicas. 
Montador: Ensino médio completo. Desejável 
curso técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou 
afins. Experiência em montagem de compo-
nentes e placas eletrônicas. 
Montador Mecânico: Curso técnico em 
Mecânica, Mecânica de Usinagem ou 
Mecatrônica. Experiência em montagens 
mecânicas, traçagem em chapas, caldeiraria 
ou serralheria. Conhecimento em leitura 
e interpretação de desenhos mecânicos e 
esquemas hidráulicos. Conhecimento em 
Solda TIG e MIG. 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL (5620): Ensino 
Fundamental completo. Não é neces-
sária experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
ANALISTA DE PCP JR (8764): For-
mação superior completa em Admi-
nistração, Logística ou Engenharia de 
Produção. Conhecimento em implan-
tação e utilização do sistema ERP e 
controle em planilhas de Excel. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS (7912): 
Formação superior em Engenharia Me-
cânica, Engenharia Elétrica ou áreas 
afins. Experiência em administração de 
projetos de peças automotivas. Possuir 
japonês fluente e inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR (8761): 
Graduação em TI ou áreas afins. 
Experiência em suporte a sistemas, 
usuários, consultas SQL, desenvol-
vimento e/ou implantação de siste-
mas. Desejável conhecimento em 
integração Oracle ou SAP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(6376): Formação superior completa 
ou cursando em Administração de 
Empresas ou áreas afins. Experiência 
na função. Noções de contabilidade 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 MANUTENÇÃO 
(8880): Desejável Ensino Médio com-
pleto. Experiência em manutenção 
preventiva e corretiva de máquinas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE VENDAS (8399): 
Graduação em Administração, Marke-
ting ou áreas afins. Experiência na área 
comercial. Inglês intermediário. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (885): 
Cursando graduação. Desejável ex-
periência em digitação de documentos. 
Conhecimento em informática. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8523): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em expedição e conferência de mate-
riais. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (8935): Ensino 
Fundamental completo. Experiência em 
limpeza industrial. Residir em Indaiatuba. 
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. Dese-
jável experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8748): 
Ensino Médio completo. Desejável 
experiência na função. Possuir dis-
ponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba. 
BALCONISTA (8529): Ensino Funda-
mental completo. Desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba. 
CAMAREIRA (7135): Ensino Fun-
damental completo. Experiência na 
função e/ou na área de limpeza. Residir 
em Indaiatuba. 
COMPRADOR (8909): Formação 
superior em Administração, Engenha-
ria, Economia ou Comércio Exterior. 
Experiência em compras de materiais 
produtivos. Inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 

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 (9101): Desejável 
Ensino Médio completo. Experiência 
em manutenção predial, montagem 
de circuitos elétricos, manutenção 
em painéis e máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(8388): Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Residir em Indaiatu-
ba, Salto ou Itu. 
ENGENHEIRO DE PROCESSOS 
(8930): Graduação completa em Enge-
nharia. Experiência em gerenciamento 
de projetos. Conhecimento em Lean 
Manufacturing e Auto Cad. Inglês 
avançado. Residir na região. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL 
(8693): Cursando Técnico em Edifica-
ções ou Engenharia Civil. Desejável 
conhecimento em Auto Cad. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/MANU-
TENÇÃO (8168): Cursando Engenharia 
Mecânica, Mecatrônica, Produção ou 
afins. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando supe-
rior em Administração, Secretariado 
Executivo, Letras, Gestão Empresarial 
ou áreas afins. Desejável inglês avan-
çado. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂNICA 
(7097): Formação técnica completa ou 
em curso em Mecânica ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL (8165): Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
Possui CNH B. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO (7347): 
Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. CNH C. Possuir 
curso de empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba. 
REPOSITOR (8531): Ensino Funda-
mental completo. Desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba. 
SECRETÁRIA (8940): Cursando gra-
duação. Experiência em secretariado 
ou demais áreas administrativas. In-
glês avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA (8476): 
Formação superior completa. Experi-
ência na área em centro de distribui-
ção. Inglês fluente. Residir na região. 
SERRALHEIRO (9100): Desejável En-
sino Médio completo. Experiência em 
fabricação de peças e dispositivos de 
chapa de aço e reparos em tubulações. 
Conhecimento em solda. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO (8945): Formação téc-
nica ou graduação na área. Possuir 
registro DTR no Ministério do Trabalho. 
Conhecimento ISO 9001 e ISO 14001. 
Desejável experiência na função. Re-
sidir em Indaiatuba ou Salto. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
Com experiência na função. Para traba-
lhar em limpeza de indústria. Disponibili-
dade de horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em 
Indaiatuba, disponibilidade de horários 
inclusive para finais de semana. Para 
trabalhar em Restaurante Industrial.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – 
Para trabalhar em Lavanderia Industrial. 
Residir em Indaiatuba. Experiência em 
produção.
AUXILIAR TÉCNICO EM PROJETOS 
– Possuir curso de Eletrotécnica. Co-
nhecimentos em AutoCad. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de Horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para 
trabalhar em Lavanderia Industrial. 
Disponibilidade de horário. Experiência 
em produção.
COZINHEIRA – Para trabalhar em 
Restaurante Industrial. Residir em 
Indaiatuba. Experiência na função. 
Disponibilidade de Horários.
ENCARREGADO (A) FINANCEIRO 
– Experiência em coordenação nas 
rotinas do Setor financeiro, fiscal e fa-
turamento. Conhecimento em legislação 
fiscal. Superior em Administração ou 
áreas afins.
ESTETICISTA – Com ou sem experiên-
cia. Possuir Curso na área. Disponibili-
dade de horários. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO CALCULISTA – En-
genharia Civil ou Mecânica, Conhe-
cimentos em desenvolvimento de 
estruturas metálicas, domínio em 
calculo estrutural, Solid Works. Inglês 
Intermediário \ Avançado. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ENCANADOR INDUSTRIAL – Possuir 
experiência na função comprovada em 
carteira. Para trabalhar em Sorocaba 
em Obra de Instalação contra incêndio. 
Residir na região de Sorocaba. Disponi-
bilidade de horários.
MOTORISTA – Possuir habilitação 
categoria B. Possuir conhecimentos em 
São Paulo e interior. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MAQUINA CONVEN-
CIONAL – Possuir curso técnico na 
área mecânica, automação Industrial 
ou Metrologia e Leitura, interpretação 
de desenho, residir em Indaiatuba, com 
ou sem experiência. Disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE FORNO – Possuir 
experiência em fornos para curvação 
de vidro. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
PROGRAMADOR / OPERADOR DE 
MÁQUINA DE CORTE A LASER – Re-
sidir em Indaiatuba. Conhecimento em 
Auto Cad. Experiência em Programação 
de maquinas CNC.
REBARBADOR – Possuir experiência 
na função. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário.
RECEPCIONISTA – Possuir disponibili-
dade de horários. Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar em posto de saúde e 
hospital. Experiência em recepção. 
Ensino médio completo. Conhecimentos 
em Informática.
SOLDADOR – Experiência em Solda 
TIG \ MIG, traçagem e montagem de 
peças e corte em maçarico. Residir em 
Indaiatuba, disponibilidade de horários.
TECNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO – Residir em Indaiatuba, 
experiência na função, disponibilidade 
de horário. Possuir conhecimento na 
ISO 9001 e Isso 14001.
VENDEDOR COMERCIAL – Possuir 
experiência na função. Disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba. Co-
nhecimentos em informática.

Procurando um emprego?
Cadastre seu currículo gratuitamente conosco:

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 GRU-

PO PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE GERAL: Escolaridade in-
diferente, necessário conhecimento em 
construção civil.
ASSISTENTE FISCAL: Superior cursando 
ou completo em Contabilidade, necessário 
ter conhecimento na área e já ter trabalhado 
na função. Irá trabalhar em escritório de con-
tabilidade. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL: Superior completo Recursos 
Humanos ou Administração, necessário ter 
conhecimento na área e já ter trabalhado na 
função. Irá trabalhar em escritório de conta-
bilidade. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
ASSISTENTE DE ENGENHARIA:  Superior 
completo em Engenharia Civil ou técnico 
completo em Edificações, conhecimento 
em TOTVS Obras e Projetos RM Solum ou 
similares como MS Project. Necessário ter 
conhecimento na área e já ter trabalhado 
na função. Residir em Indaiatuba ou região. 
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. Será diferencial ter 
conhecimento em Rotomoldagem.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade 
indiferente, necessário experiência na função, 
residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Necessário ter trabalhado 
na área. 
ELETRICISTA: Possuir NR10 e certificado 
de eletricista, residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de trabalhar em Campinas. 
ENCANADOR: Conhecimento em hi-
dráulica industrial, residir em Indaiatuba 
ou Salto. Disponibilidade de trabalhar 
em Campinas.
ENCARREGADO FISCAL: Ter ensino 
superior completo em Contabilidade, 
necessário ter conhecimento na área e 
já ter trabalhado na função. Irá trabalhar 
em escritório de contabilidade. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
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 PRODUÇÃO:  Fundamental 
completo, já ter trabalhado com liderança 
de equipes, irá trabalhar com operações de 
reciclagem e organização de setor. 
OPERADOR DE MÁQUINAS:  Ensino médio 
completo, conhecimento em instrumentos de 
medição, fresas, torno CNC, furadeira radial e 
de bancada e retíficas. 
PROGRAMADOR DE CLP: Técnico de 
automação, necessário experiência de pro-
gramação de CLP e montagem de painéis 
elétrico ( Simens ou Panasonic) . Possuir 
Habilitação B 
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.
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 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. 

 Operador de Centro de Usinagem: Ensino 
médio completo. Desejável ensino técnico em 
áreas afins. Experiência em programação e 
operação de centro de usinagem. Desejável 
conhecimento em FANUC e máquinas de 
grande porte. Conhecimento em leitura e 
interpretação de desenho.
Operador de Empilhadeira: Ensino médio 
completo. Curso de Empilhadeira. Experiên-
cia na função.
Operador Logístico: Ensino médio completo. 
Curso de Empilhadeira (com certificado). 
Experiência em carregamento e descarre-
gamento de caminhão, armazenamento de 
materiais, codificação, etc. Conhecimento 
em sistema WMS.
Operador Multifuncional (PCD): Ensino 
médio completo e laudo médico. Desejável 
experiência em indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável curso técnico em áreas afins. 
Conhecimento em pintura industrial (com re-
vólver), lean manufacturing, TPM e operação 
de ponte rolante.
Preparador de Torno Automático: Ensino 
médio completo. Curso de Metrologia básico, 
mecânica de usinagem convencional e leitura 
e interpretação de desenho.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico completo 
em Eletrônica. Inglês avançado. Experiência 
em assistência técnica. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico em 
Eletrônica. Conhecimento em manutenção 
de máquinas CNC (Siemens, Fagor, Fanuc, 
Mitsubishi), manuseio e testes de movimenta-
ção de eixos e comandos elétricos. Leitura e 
interpretação de esquemas elétricos/eletrôni-
cos. Residir em Indaiatuba ou imediações.
Técnico Eletro-Mecânico: Ensino técnico 
completo em Mecatrônica. Sólidos conhe-
cimentos em manutenção (eletro-mecânica) 
corretiva e preventiva em máquinas e 
equipamentos de solda, usinagem, pintura 
e montagem. Conhecimento em leitura e in-
terpretação de desenho, lean manufacturing, 
hidráulica, pneumática, programação CLP e 
mecânica geral.
Torneiro Mecânico: Ensino médio completo. 
Experiência em torno mecânico e conheci-
mento em fresa. Desejável cursos SENAI.
Supervisor de Operações: Ensino superior 
completo em Logística ou afins. Vivência 
em liderança de equipes. Experiência em 
rotinas de armazém logístico. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Supervisor de Produção: Ensino superior 
em Engenharia de Produção ou afins. Vivên-
cia em liderança de equipe de produção e ma-
nufatura. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
Vendedor(a): Ensino médio completo. Expe-
riência em vendas. Desejável vivência em loja 
de varejo no ramo de calçados.

ESTAMOS CADASTRANDO:

Supervisor de Engenharia de Manufatura: 
Superior completo em Engenharia de Pro-
dução, 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. 
Experiência em gestão da qualidade (interna 
e fornecedor). Inglês ou espanhol serão 
diferenciais.
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA DE CONTROLADORIA SR  Formação superior em Ciências 
Contábeis. Experiência na área de controladoria- (DRE analises geral). 
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE CREDITO Cursando superior em Administração ou Econo-
mia. Conhecimentos em balanço patrimonial e análise de relatórios diversos. 
Local de atuação: Salto
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 de-
senvolvimento e análise de materiais. Com disponibilidade para viagens. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE SISTEMA JR  Formação superior completo ou cursando 
o ultimo ano em tecnologia da informação. Experiência em implantação e 
suporte a sistemas ERP e instalação e configuração de banco de dados 
relacional. Local de atuação: São Roque
ANALISTA DE VENDAS  Formação completa em Engenharia, grande 
conhecimento no segmento automotivo. Inglês fluente. Local de atuação, Itu
ASSISTENTE CONTAS PAGAR / RECEBER Ensino médio completo, 
experiência em cobrança em geral, analise de inadimplência, conhecimento 
em SCPC, Serasa e negociação com clientes. Local de atuação: Salto
ASSISTENTE DE ARTE   Recém formado ou cursando publicidade e 
propaganda.
ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL  Formação superior, experi-
ência na área de departamento pessoal.  Local de atuação: Itu
ASSISTENTE FISCAL  Formação superior em Ciências Contábeis. Expe-
riência na área fiscal. 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
AUXILIAR DE MARKETING  Superior em Publicidade ou Marketing. Expe-
riência na função. Conhecimento em mídia online, Google analytics, Excel 
e proficiência em língua portuguesa. Local de atuação: Itu
CALL CENTER  Ensino médio completo, conhecimentos básicos em 
informática. Local de atuação: Itu
COMPRADOR  Formação superior, experiência em compras de compo-
nentes eletrônicos e importação/ exportação. Possuir Inglês Fluente. Local 
de atuação: Itu
DESENHISTA JR  Superior completo ou cursando Engenharia Elétrica, 
Automação, Mecânica ou Mecatrônica. Experiência com AutoCAD. Local 
de atuação: Itu
Experiência com arte e design, photoshop e básico em Illustrator. Local 
de atuação: Itu
FORNEIRO  Ensino fundamental, experiência na função. Local de atuação: Itu
FRESADOR CNC  Ensino médio completo, experiência na função. Local 
de atuação: Itu
FRESADOR CONVENCIONAL Ensino médio completo, experiência na 
função. Local de atuação, Itu
GERENTE DE CALL CENTER  Formação Superior. Experiência em ge-
renciar vendas, administrativo e gestão de pessoas. Local de atuação: Itu
GERENTE DE OPERAÇÕES Formação superior em Engenharia Civil, 
Elétrica ou Mecânica. Experiência na área de manutenção predial e con-
servação, conhecimento em elétrica e mecânica.  Local de atuação: Itu  
IMPRESSOR DIGITAL Ensino médio completo. Experiência com máquinas 
de impressão Sistema de Impressão Digital. Conhecimento Básico em 
Software de Pré Impressão (Corel Draw, Illustrator). Possuir disponibilidade 
total de horário. Local de atuação: Itu
MECANICO DE CAMINHÃO  Ensino fundamental, experiência em mecânica 
diesel (caminhão e escavadeira). Local de atuação, Sorocaba.
MECÂNICO MONTADOR  Desejável ensino médio completo, curso de 
mecânica diesel e metrologia. Experiência na área mecânica. Local de 
atuação: Itu
MOTORISTA  Ensino fundamental completo, experiência na função. Possui 
CNH categoria: D.  Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO Ensino Fundamental. Com experiência na 
função, CNH. Categoria E.  Local de atuação: Salto
POLIDOR  Ensino fundamental, experiência na função. Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS  Ensino médio e disponi-
bilidade de horário. Local de atuação: Salto.
RETIFICADOR  Ensino médio completo, experiência na função. Local de 
atuação, Itu
TÉCNICO DE INFORMATICA  Experiência em HTML, JAVA SCRIPT, CSS, 
Noções de PHP, ASPINET E GIT. Manutenção de plataformas, criação de 
e-mail marketing, Landpage e sites. Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  Ensino médio completo, curso técnico em 
elétrica. Experiência em refrigeração. Conhecimento em Eletrônica. Local 
de atuação: Itu
TORNEIRO CNC  Ensino médio completo, experiência na função. Local 
de atuação, Itu
VENDEDOR EXTERNO  Formação Superior completa ou Cursando. 
Desejável experiência na área comercial, vendas, 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.
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Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre loja sala 2 em cima da 
Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba-SP

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

PCP/ALMOXARIFE: Conhecimento em ferramentas e peças industriais, 
ser disciplinado e organizado., conhecimento em informática, desenho 
mecânico.:Organização do almoxarifado cuidando da entrada e saída 
de ferramentas, EPI, etc. , recebimento de mercadorias, responsável 
pelo PCP.  
AUXILIAR DE COZINHA: Atuará no preparo de alimentos, limpeza e 
organização da cozinha, auxiliando o cozinheiro. 
AUXILIAR DE LOGISTICA: Para atuar no setor de Embalagens Carga 
e Descarga. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Experiência com hidráulica e 
elétrica e conhecimento em construção civil. 
AJUDANTE DE MARCENEIRO:Possuir alguma experiência com mar-
cenaria. 
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA: Possuir Experiência em Liderança e 
Operacional, ter conhecimento como Operador de Empilhadeira. 
VENDEDOR EXTERNO: Para atuar  em prospecção de Clientes e atendi-
mento personalizado.Conhecimento na região de Indaiatuba e Campinas.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO: Desejável metrologia bási-
ca, leitura e interpretação de desenho, curso de mecânica de usinagem 
convencional, capacidade de operar, montar ferramentais em máquinas 
automáticas. 
PROJETISTA COMERCIAL: Conhecimento em software AutoCad, So-
lidwork e Catia, Pneumatica e Automação. Domínio Língua Japonesa. 
Fazer projetos de estruturas metálicas, tanques, pneumática, automação... 
Visitar cliente, e fazer orçamentos. Disponibilidade viagens.
PROJETISTA DE MOVÉIS: Experiência com projetos de moveis desejável 
conhecimento em TopSolid 
PROJETISTA MECÂNICO: Experiência em Projetos de Máquinas e 
dispositivos industriais, Elaboração de Lista de Materiais e detalhamento 
para fabricação das peças. Possuir Nível Técnico em Mecânica ou Me-
catrônica ou Curso de projetista. 
SOLDADOR: Com experiência em Serralheria para atuar em Indaiatuba.

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.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino 
fundamental completo, experiência 
na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
Ensino médio completo, experiência 
com digitação de documentos, 
possuir curso de informática.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO 
– Ensino médio, experiência na 
função, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgico e 
com conhecimento no sistema SAP, 
possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E 
ESTOQUE - Ensino médio, experi-
ência na função, desejável possuir 
curso de empilhadeira.
ASSISTENTE DE MARKETING 
- Cursando Ensino Superior em 
Marketing, conhecimento com 
criação, Corel Draw, Photoshop e 
Adobe Ilustrador.
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.
ASSISTENTE FINANCEIRO - En-
sino médio completo, experiencia 
com contas a pagar e receber, fluxo 
de caixa, sistema integrado e as 
demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE FISCAL - Ensino 
médio completo,experiencia na area 
fiscal, tributaria, sistema integrado e 
as demais rotinas do departamento.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – En-
sino fundamental, experiência na 
função, possuir condução própria 
e disponibilidade de horário, residir 
em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamen-
tal, experiência na função.
CARREGADOR -  Ensino funda-
mental, carregar e descarregar 
caminhão de mercadorias, possuir 
disponibilidade de horário.
CONFERENTE – Ensino médio 
completo, experiência na função, 
desejável experiência com o sis-
tema SAP.
COORDENADOR DE MARKETING 
- Superior completo em Marketing, 
experiência na função, criação, 
feiras, possuir pacote Office nível 
avançado, Adobe nível avançado, 
Corel Draw.
COORDENADOR DA QUALIDADE 
- Superior completo, experiência na 
função, ISO 9000 /9001, desejável 
ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgica.

DESENHISTA MECANICO - Curso 
Técnico, experiência com desenho 
mecânico, Auto Cad, Solidworks e 
as demais rotinas de departamento.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
– Ensino médio completo, curso de 
NR 10 e elétrica, experiência na 
função, vaga para empresa multi-
nacional.
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, fre-
sa e serviços de ajustagem mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em 
São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE 
- Ensino fundamental, possuir curso 
na área e experiência na função e 
disponibilidade para trabalhar  no 
segundo turno. 
OPERADOR LOGISTICO MULTI-
FUNCIONAL - Ensino médio com-
pleto, experiência com serviços ad-
ministrativos 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.
PREPARADOR TORNO AUTOMA-
TICO - Ensino médio, curso na área 
e experiência na função.
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.
SOLDADOR - Ensino fundamental, 
experiência com solda TIG, Mag e 
Elétrica, possuir curso na área.
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRA-
BALHO - Curso  Técnico, ex-
periência na função e desejável 
ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgico.
TÉCNICO ELETRONICO - Curso 
Técnico, experiência com montagem 
de painel, eletricidade industrial e as 
demais rotinas do departamento.

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 Ensino 
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 CONTÁBIL - Com Graduação Com-
pleta em Ciências Contábeis, com experiência 
na rotina da área, conhecimentos em sistema 
SAP. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDADE - Com Graduação 
em Química, Engenharia Química ou Gestão da 
Qualidade, com experiência na função e possuir 
disponibilidade para trabalhar no horário do 2º 
turno. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE COMPRAS - Com Graduação 
Superior Completa, inglês fluente, excel avança-
do, com experiência em rotinas administrativas 
e técnica de compras. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS - Com Graduação em 
Administração ou Ciências Contábeis, domínio 
em informática excel avançado, com experiência 
em toda rotina da área de custos industriais, em 
empresas do segmento metalúrgico. Residir em 
Capivari, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE PROCESSOS - Graduação em 
Engenharia de Produção, possuir experiência no 
segmento metalúrgico, em processos de melho-
ria contínua, acompanhamento de processos de 
produção e análise de indicadores. Residir em 
Capivari, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE RH - Cursando Superior em 
RH, Psicólogo ou Administração de Empresas, 
inglês avançado, com experiência na rotina da 
área de RH. Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE DE LANCHONETE - Com 
Ensino Médio Completo, com experiência em 
atendimento a clientes e disponibilidade para 
trabalhar em escala e finais de semana. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com Ensino Fun-
damental, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS - Com Ensino Médio 
Completo, com experiência na área comercial, 
atendimento e prospecção de clientes, elabo-
ração de propostas comerciais, negociação e 
fechamento de vendas. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO - Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
COORDENADOR DE QUALIDADE - Com 
Graduação em Gestão da Qualidade, inglês 
avançado, com experiência na função, análise 
de indicadores, processos de melhoria contínua 
e treinamento de funcionários. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR DE REPARO - Com Gradua-
ção Completa, inglês fluente, com conhecimen-
tos em instrumentação e análise de circuito. 
Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA - Com Ensino Médio Com-
pleto, experiência na função e domínio em 
Solidworks.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO - Com 
formação Técnica Eletromecânica, com expe-
riência em manutenção de máquinas injetoras. 
Possuir disponibilidade de horário para traba-
lhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO CALCULISTA - Com Gradua-
ção em Engenharia Civil ou Mecânica, inglês 
intermediário, domínio em Solidworks com ex-
periência em calculo estrutural para estruturas 
metálicas. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE - Com Gra-
duação 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.
FAXINEIRO - Com Ensino Fundamental, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DA QUALIDADE - Com Gradua-
ção completa em Engenharia ou Gestão da 
Qualidade, inglês fluente, com experiência na 
função, implementação em gestão da qualidade 
dentro dos parâmetros das normas nacionais 
e internacionais de qualidade. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
GERENTE DE LOJA - Com Ensino Médio 
Completo, com experiência em segmento de 
supermercado desenvolver trabalhos de estru-
tura de mercadorias, lay out, ofertas, quebras,  
liderança, acompanhamento e controle de 
funcionários. Residir em Campinas, Indaiatuba, 
Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE MERCEARIA - Com Ensino Mé-
dio Completo, com experiência em segmento 
de supermercado, planejamento e desenvol-
vimento de ações de aumento de vendas, 
redução de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcionários. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, Itupeva, 
Jundiaí ou Salto.

GERENTE DE PERECÍVEIS - Com Ensino 
Médio Completo, com experiência em seg-
mento de supermercado, planejamento e 
desenvolvimento de ações de aumento de 
vendas, redução de quebras e despesas, 
liderança, acompanhamento e controle de 
funcionários. Residir em Campinas, Indaia-
tuba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE FINANCEIRO - Com Graduação 
Completa, com experiência em toda rotina 
da área e possuir disponilibidade para mu-
dança de estado.
JARDINEIRO - Com Ensino Fundamental 
Completo, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Com curso 
Técnico Mecânico Completo, com experiên-
cia em manutenção de máquinas injetoras. 
Possuir disponibil idade de horário para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Com 
Ensino Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE ELÉTRICA - Com Ensino 
Médio Completo, com curso Elétrica, expe-
riência em montagem de painéis e solda 
elétrica. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL - Cur-
sando Ensino Médio, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE CAIXA PARA SHOPPING 
- Com Ensino Médio Completo, com disponi-
bilidade para trabalhar em horário de escala. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS 
- Com Ensino Médio Completo com experiên-
cia na função e empilhadeira a gás. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA RETRÁ-
TIL - Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PRENSA - Com Ensino 
Médio Completo, com experiência na fun-
ção, com disponibilidade de horário para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE REPARO - Ensino Médio 
Completo, com experiência em reparo de 
placas eletrônicas e SMD (PCBA). Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA - Com Ensino 
Médio Completo, desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA - Com curso Técnico em 
Mecânica ou Superior, com experiência na 
função em empresa de prestação de servi-
ços. Residir Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO - Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
PIZZAIOLO - Com Ensino Fundamental e ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA - Com 
Ensino Fundamental Completo, desejável 
experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO - Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
RECEPCIONISTA BILINGUE - Candidata 
cursando Superior, inglês f luente, com 
experiência na rotina da área e noções 
administrativas. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR - Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
Residir em Indaiatuba ou Salto.
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SUPERVISOR EM LOGÍSTICA - Com Gradua-
ção Tecnólogo em Logística, inglês avançado,  
com experiência na rotina de expedição, 
estoque e controle de rota. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
SUPERVISOR FINANCEIRO - Graduação 
em Administração, Contabilidade ou Gestão 
Empresarial, com experiência em toda rotina 
da área e sistema integrado ERP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DA QUALIDADE - Com Graduação 
em Gestão da Qualidade ou Engenharia da 
Qualidade, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
- Com formação Técnica Completa, com ex-
periência em indústria metalúrgica. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETRÔNICO - Com formação Téc-
nica Completa, cursos de Eletricista Industrial 
Senai/Leitura e Interpretação de Desenhos, 
com experiência na função, possuir conheci-
mentos em programação e manutenção de 
CLP`S, manutenção e instalação de circuitos 
eletrônicos, programação de inversores e 
correções de painéis e instalações elétricas. 
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 for-
mação Técnica em Eletrônica, com inglês nível 
intermediário, possuir experiência em monta-
gem, instalação de equipamentos eletrônicos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETROTÉCNICO - Com formação 
Técnica Completa, inglês fluente, NR 10, com 
experiência em manutenção preventiva e 
corretiva em eletrotécnica, executar serviços 
de instalação, manutenção e operação de 
equipamentos elétricos. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto. 
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING - Com 
Ensino Médio Completo, com disponibilidade 
para trabalhar em horário de escala. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
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Camargo Andrade: 
03D, sala, coz ame-
ricana, lav, área de 
serv iço  e  edícu la . 
R$ 290.000,00.  F. 
9-97793589 c/ Caio.
Carlos Aldrovandi: 
03 D (01st) sala, sa-
cada, cz planejada. 
R$ 280.000,00.  F . 
9-93147121 Vanderlei.
Casa na Cecap - 01 D., 
sala, coz., dispensa. 
WC, lavand., garag. p/ 
02 carros, edícula com 
03 cômodos e wc nos 
fundos,  R$ 420.000, 
00. Troca com chácara 
em Indaiatuba. F.19-
3017 -2608 /99762 -
7997/3935-3294 
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 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 suí-
te, 2 salas 70,00 m² útil
Centro - R$ 1.700,00 - 
Salão comercial, com 
70 m², sendo 1 recep-
ção, 3 salas, wc e área 
de serviço, localizado 
no centro da cidade - F. 
98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 
casa comercial, exce-
lente localização, 4 D., 
6 salas - ótimo para ca-
sas de repouso, clínicas 
- AT 479 m² AC 222 m²
Cidade Jardim: Aca-
bamento em porce-
lanato 02 D, sala, cz 
americana planejada, 
lav. R$ 297.000,00. F. 
9-97793589 c/ Caio.
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de La-
zer, 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 Villa-
ge - sobrado, 1 suíte 
+ 2 D., armário clo-
set, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita per-
muta F. 7828-0418/ ID 
114*97307

Cond.  Montrea l  - 
Oportunidade - Casa 
R$ 420.000,00 - 3 dor-
mitórios, sendo 1 suite, 
1 banheiro, sala e 2 
vagas de garagem - AT 
150 m² AC 104m² F. 
98372-0000
Cond. Portal Das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
master, 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. Terra Nobre - 
3 suítes, sendo uma 
com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos, (2 
cobertos), edícula com 
churrasq. sendo uma 
com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos 
(2 cobertos), edícula 
com churrasq., área 
com espaço para cons-
trução de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-
0000
Cond. Villaggio di Itai-
ci: 03 D, (1 st), sala 02 
amb, coz, terraço e lav. 
R$ 485.000,00. Acei-
ta Financiamento F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Cond. Villagio di Itaici 
– Casa em condomí-
nio, com 2 D, sala dois 
ambientes, wc social, 
coz. com armários, 2 
vagas – R$1.500,00 
+ condomíno e Iptu F. 
98372-0000
Cond. Vista Verde 
- Oportunidade - R$ 
450.000,00 - 3 D., sen-
do 1 suíte, 1 banheiro, 
sala e 2 vagas de garag. 
AT 175 m² AC 105 m² - 
F. 98372-0000
Condomínio Vista Ver-
de – Aluga – Casa com 
3 D., sendo 1 suíte, 2 
banheiros, sala de estar 
e jantar, coz. planejada 
e quinta c/ churrasq. AT 
175 m² - R$ 2800,00 - F. 
98372-0000
J d .  C a l i f ó r n i a  - 
CA0236 - 125 m² - 2 
D., WC, sala, cz., AS, 
quintal, 2 vagas ga-
rag. R$ 235.000,00. F. 
3392-0333
Jd. do Vale I: Aca-
bamento em porcela-
nato com 03D (01st), 
sala, cz, lav e chur-
ras. R$ 318.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
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$ 
270.000,00F. 9.9887-
7771

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. do Sol – Rua 58 
belíssima casa com 02 
D., sala, coz, WC so-
cial, lav., garag. p/02 
autoS +01 Cômodo c/ 
WC nos fundos, quin-
tal, jardim em lote de 
250m². Valor imperdí-
vel R$ 380.000,00. AC. 
financiamento. F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
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/ sobra-
do. R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento 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 suí-
te, sala, coz., WC social, 
lav., garag. p/02 autos 
em estrutura p/ sobrado. 
R$ 250.000,00 Só a Vis-
ta! F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobra-
do com 03 cômodos WC 
e lav. no pav. superior e 
.04 cômodos WC, lav. e 
garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita 
financ. R$ 230.000,00 
F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 
D. ,  garag.  + sa lão 
comercial na frente 
R$ 195.000,00. Ac. 
financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-
3294. Estuda parce-
lamento direto com o 
proprietário com 50% 
de entrada. 

J d .  E l d o r a d o  - 
C A 0 0 1 7 6  -  R $ 
270.000,00 - 2 D., sala, 
coz. planejada , ba-
nheiro F. 98144- 9224
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
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelen-
te casa no, terreno de 
600m² - F.: (19) 98372-
0000
J d .  G u a n a b a -
ra  -  CA00179 - R$ 
380.000,00 - 3 D.,1 
sala , coz. , lav. 136,00 
m² const., 96,97 m² útil 
F. 98144-9224
Jd. Itamaracá: So-
brado 03 D (1st) sala, 
sacada, cz, copa e 
lav. R$ 300.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Jd. Maria Helena: 
03 D (1st), sala, coz. 
R$ 360.000,00.  F . 
9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Maria Helena: 03 
D, (1 st), sala, coz. 
R$ 360.000,00. Acei-
ta Financiamento!!! F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Jd. Pau Preto: Em 
construção em porce-
lanato, com entrega 
prevista para Dezem-
bro. Com 02 D (01st), 
02 salas, coz, lav e 
quintal. R$ 330.000,00. 
F. 38167401.
Jd. Regina - CA00178 
R$2.800,00  3 D., 1 suí-
te planejada , 1 lavabo, 
sala dois ambientes, 
garag. para 4 carros , 
coz. planejada , lav. F. 
98144-9224
Jd. Regina. Sobra-
do c/ 3D., suite, wc, 
lavabo, closet, sala 
TV, sacada, sala 2 
amb., varanda,  qrto 
de despejo, garag. c/ 4 
vagas, portão elétrico 
F. 3017-5541/ 98273-
7368 Aceito Permutas 
com chácara em con-
domínio fechado.

Marg. Parque Eco-
lógico - R$ 2.700,00 
- Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, coz., 
amplo terreno para es-
tacionamento ou ope-
ração, com capacidade 
para entrada de cami-
nhão F. 98372-0000
Quer comprar sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tempo? 
Ligue pra mim F.  3016-
1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-
8709 
Res. Amstalden - R$ 
980.000,00 - Casa 3 
suítes, sala 2 amb., com 
área de luz, coz. plane-
jada, piscina, churrasq., 
edícula com wc fechada 
em vidro, 4 vagas , AC 
230 m². At 367 m²  F. 
98372-0000
Santa Marta-III – Sal-
to SP - 02 D., sala 
ampla, coz. america-
na, WC, lav. coberta 
nos fundos.  Amplo 
t e r r e n o  n a  f r e n t e 
l o te  de  160m²  R$ 
155.000,00 + 45 par-
celas de R$ 412,00. 
Aceita permuta por 
casa em Indaiatuba. 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 

Aluga-se 2 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves, 
1 4 7 7  -  f a l a r  c o m 
Figueira
Centro – CA02583 
- casa comercial: 06 
salas, 03 WC, cz, lav., 
03 vagas. Rua 7 Setem-
bro, 578. R$ 2.000,00 
+ IPTU F. 3875-2215 
Imobiliária
Centro Resid. Roc-
caporena: 02D, sala, 
coz, área de serv. R$ 
1.300,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Centro: 02 D, sala, cz 
e área de serv. Área 
de lazer com pisci-
na e salão de festa. 
R$1.350,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 
sts. (1 americana), sala 
2 amb., lavabo, cz., AS, 
quintal, jd., churrasq., 
pisc., 04 vagas garag. 
R$ 4.300,00+ Cond. 
+ IPTU F.: (19) 3392-
0333
Cond. Bougainville 
- SO0118 - 1000 m² 
- Pavimento sup.: 3 
sts. (1 st c/ closet), 
pavimento inf.: lavabo 
(todos os WC’s. c/ ar-
mário 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 planej.), 
aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 6 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU. F.: (19) 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.: (19) 3392-
0333
Jd. América: 02 D, 
sala, coz, área de serv. 
R$ 900,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3D.(-
Sendo 1 suite c/ ar-
mários), sala 2 amb, 
coz planej,  lavabo, 
wc social, churrasq, 
2 vagas de garag. R$ 
2.300,00 + Cond. + 
Iptu F. 3834-8948
Cond.  Mont rea l  - 
CA0517 - 150 m² - 3 
D. (1st), WC, cz. ame-
ricana, AS, quintal, 
churrasq. ,  2 vagas 
garag. Ótimo acaba-
mento. R$ 420.000,00 
F.: (19) 3392-0333
Cond. Pq. Dos Gua-
rantãs – SO0382 - 
130 m²  - 3 D. (1 st), 
WC, lavabo, sala 2 
amb., cz. c/ gabine-
te, desp., AS, quintal, 
churrasq. ,  4 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU F.: (19) 
3392-0333
Cond. Pq. dos Gua-
rantãs -  SO0383 - 
139,61 m² - 3 D. (1 
st), lavabo, WC so-
cial, sala 2 amb., cz., 
despensa, AS, quin-
tal, churrasqueira, 02 
vagas de garag. R$ 
2.000,00 + Cond. + 
IPTU. F.: (19) 3392-
0333
Cond. Santa Clara 
- CA0372 - 450 m² 
- 3 sts. planej., sala, 
varanda, cz. planej., 
desp., AS, D. ext. e 
WC ext., 4 vagas ga-
rag. R$ 4.400,00 + 
Cond. +IPTU F.: (19) 
3392-0333

Cond. Santa Clara 
- CA0405 - 450 m² - 
3 sts., sala 2 amb., 
varanda, lavabo, cz., 
desp. ,  AS, quinta l , 
churrasq., pisc., WC 
ext., 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU F.: (19) 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, depó-
sito/D. ext., edícula 
com churrasq., pis-
cina, quintal, aquec. 
solar, ar condicionado, 
4 vagas garag.  R$ 
4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F.: (19) 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. Pla-
nej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edí-
cula c/ churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU. F.: (19) 
3392-0333
Itaici – CA0920 - so-
brado: 2 D, sala, cz, 
1 WC, lav. e 01 vaga. 
Rua Francisco Araújo, 
09 R$ 750,00+ IPTU 
F. 38752215 Imobi-
liária
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Porta l  de  I ta ic i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 
2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, 
dep. empregada, chur-
rasq., piscina, quintal, 
4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F.: (19) 3392-
0333
Portal do Sol: 03 D, 
(1st), sala, coz, área 
serv. R$ 1.350,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Pq. das Nações – 
CA1575 - 3 D (01 St), 
sala, cz, WC, lavan, 
quintal, 02 vagas F. 
38752215 Imobiliária 
Res. Cocais - SO0426 
- 120 m² - 3 D. (1 st), 
sala, lavabo, cz. c/arm., 
WC, AS,quintal, 2 va-
gas garag. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F.: (19) 
3392-0333
Res. Guarantãs: So-
brado 03 D,(1 st), sala, 
coz, lav. R$ 1.800,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Rua – 58 (sem garag.) 
excelente casa com 
03 D. e demais depen-
dências, com sacada 
(pavimento superior) 
R$900,00 + IPTU F. 
3017 -2608 /99762 -
7997/3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ 
garag. R$ 900,00 F. 
3017 -2608 /99762 -
7997/3935-3294 
São Tomaz Aquino: 
Móveis planejados, 02 
D, sala 02 ambientes, 
lav. R$ 1.350,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Jd Califórnia CA02570 
- 1 D, sala, cz, WC, 
1 vaga. Rua Doma-
cir Stocco Jr,  871. 
R$ 850,00 + IPTUF. 
38752215 Imobiliária 
Jd California CA02596 
- 2 D, CZ, WC, lav., 
1 vaga, Rua Doma-
cir Stocco Jr,  871. 
R$ 850,00 + IPTU F. 
38752215 Imobiliária
J d  C a l i f ó r n i a 
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, coz, área de lazer. 
R$ 1.450,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jd. do Vale: 02 D, (1st), 
sala, varanda, coz e lav. 
R$ 1.250,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
J d .  E l d o r a -
do -  CA00176 R$ 
270.000,00 2 D., sala 
, coz. planej., banheiro 
F. 98144- 9224
J d .  I t a m a r a c á  - 
SO0407 - 250 m² - 2 
D. (1 st), sala, copa, 
WC, cz., edícula c/ D., 
AS, 3 vagas garag. R$ 
1.700,00 + IPTU  F.: 
(19) 3392-0333
Jd. Marina - fundos c/ 
01 D., sala, coz., e wc 
c/ vaga de garag. Para 
mulher, sem bicho de es-
timação R$ 700 F. 3825-
1527 ou 99775-2187
Jd. Moacyr Arruda: 
02D, sala, coz e R$ 
850,00. F: 9-9960-4202 
c/ Allyne.

Jd. Morada do Sol: 02 
D, sala, coz e lav. R$ 
850,00. F: 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Morada do Sol: 
02 D, sala, coz, lav. R$ 
1.375,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jd. Pedroso: 02 D, 
sala, coz, área de serv, 
lav e portaria 24 ho-
ras. R$ 1.100,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
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.: (19) 3392-
0333
Jd. Regina - CA00178 
R$ 2.800,00  3 D. , 
1 (st) planejada , 1 
lavabo , sala dois am-
bientes, garag. para 4 
carros , coz. planej., 
lav. F. 98176-9646
J d .  S a n t a  R i t a  - 
CA0568 - 125 m² - 3 
D. (1 st), sala, cz., WC, 
AS, 2 vagas garag., 
varanda gourmet. R$ 
1.400,00 + IPTU  F.: 
(19) 3392-0333
Jd. Sevilha: 01D, sala, 
coz, área de serv e lav. 
R$ 850,00. F:  9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jd. Valença - CA0539 
- 125 m² - 3 D. (1st), 
sala, copa, cz., WC, 
AS, churrasq., 2 vagas 
garag.  R$ 1.600,00 
+ IPTU F.: (19) 3392-
0333

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/ churasq., quin-
tal e 04 vagas Rua Joa-
racy Mariano de barros, 
92. R$ 2.000,00 + IPTU 
3875-2215 Imobiliária
Vila Suiça – CA02567 - 3 
D(1suite c/ hidro), sala, 
copa, c0z, A.S, fundos (2 
D WC ) C/ churrasq, quin-
tal e 04 vagas Rua Joa-
racy Mariano de Barros, 
92.R$ 2.200,00 + IPTU  
F. 3875 2215 Imobiliária
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs 
- 3 D. (sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garag.R$ 
1.250,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Vista Verde - CA00175 
R$ 440.000,00  2 D.  (1 
st), sala ; coz., carragem  
F. 98144-9224
Vl. Maria Helena – 
CA1381 - 1 D., coz, WC 
e sem garag. R$700,00 
+ IPTU F. 3875 2215 
Imobiliária

Apartamento na planta 
em Indaiatuba com en-
trada de R$ 20.000,00 
F. 9-83398183 c/ Camila.

Apartamento para 
i n v e s t i r  c o m  e n -
t r a d a  a  p a r t i r  d e 
R $  1 0 . 5 0 0 , 0 0 .  F . 
9-83398183 c/  Ca-
mila.
Apto - Florianópolis 
(Itapema) - mobilia-
do -03 D., (01 suíte), 
sala, coz. , lavand., 
churrasq. na varanda 
130m²  R$ 400.000,00 
F. 9.9887-7771
Apto Guarujá – En-
seada - 02 D. (01 Sui-
te), sala, coz., lavand, 
churrasq. na varanda, 
02 vagas de garag., 
piscina aquec, chur-
rasq. R$ 450.000,00 
F. 9.9887-7771   
Av. Conceição - R$ 
215.000,00 - apto, 2 
D, sala coz, banheiro, 
At 75m², 2 vagas de 
garag. F. 98372-0000

Centro - Apto Térreo , 
Centro, 2 D., sala coz., 
wc social e wc de ser-
viço, área de serviço , 
excelente localização. 
Prédio com portaria 24 
horas R$ 220.000,00 - 
F. 98372-0000
Centro - R$ 1.300,00 
- Amplo apto, Centro, 
3 D, 1 WC e 1 WC de 
serviço, coz. ampla, 
sala, e área de serviço  
F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 
- Amplo apto,  2 D., 1 
WC e 1 WC de serviço, 
coz. ampla, sala, e área 
de serviço, 1 vaga de 
garag. F. 98372-0000
Edifício Sirmione: 
Móveis planejados, ge-
ladeira, micro-ondas, 
sofá, tv, tudo novo sem 
uso. R$ 238.000,00. F. 
38167401.

G r a n  V i l l e  -  R $ 
270.000,00, 3 dormi-
tórios, todos com suíte; 
sala de estar, 63m; ga-
rag. para um  carro F. 
98144-9224
Jd. Eldorado - apto com 
2 D.,sala,coz,wc,as,1 
vaga de garag. R$149 
mil F. 98136-7331
Jd. Morumbi: 02 D, 
sala, cz, lav e portaria 24 
horas. R$ 145.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D, sendo 
1 suíte, 2 vagas de 
garag. 2 salas, D., com 
armários planejados, 
coz. planejada, área 
de serviço, D e WC de 
serviço - R$ 650.000
Jd. Pedroso: 02 D, 
sala, cz planejada. R$ 
195.000. F. 9-83398183 
c/ Camila.

Residencial do Bos-
que: 03 D em porcela-
nato (01 st), 02 salas, 
cz, lav. R$ 298.000,00. 
F. 38167401.
Spazio I l luminare: 
02 D, 02 salas, cz 
planejada, área de 
serv. Lazer comple-
to. R$ 210.000,00. F. 
9-97369154 Lucilene.
Vila Furlan: 01 D, 
sala, cz planejada, 
lav. R$ 207.000,00. 
AC Financiamento. F.  
9-93147121 Vanderlei.

Apartamento Cecap - 
R$ 1.300,00, 3 D., todos 
com suíte, sala de estar, 
63m; garag. para um 
carro  F. 98144-9224
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Centro - R$ 1.300,00 
- Amplo apartamento, 
Centro, 3 D., 1 wc e 1 wc 
de serviço, coz. ampla, 
sala, e área de serviço  
F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - 
Amplo apartamento,  2 
D., 1 wc e 1 wc de ser-
viço, coz. ampla, sala, e 
área de serviço, 1 vaga 
de garagem  F. 98372-
0000
Cond. Felicitá - AP0567 
- 84 m² - 3 D. (1st), sala 
2 amb., WC, cz., AS, 
varanda gourmet, 2 va-
gas garag. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU F.: (19) 
3392-0333
Cond. Fonte de Trevi - 
AP0587 - 80 m² - 3 D. (1 
st), sala 2 amb., cz., WC, 
AS, 2 vagas garag. R$ 
1.200,00 + Cond. + IPTU.  
F.: (19) 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.: (19) 
3392-0333
Cond. La Spezia - 
AP0565 - 70 m² - 2 D. 
(1st), sala 2 amb., WC, 
cz., AS, varanda gour-
met, 1  vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU 
F.: (19) 3392-0333
Cond. Murici - AP0578 
- 47 m² - 2 D., sala, cz., 
WC, AS, 1 vaga garag. 
R$ 950,00 + Cond. + 
IPTU F.: (19) 3392-0333
Cond. Place View - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. 
(1 st / arm.), WC, sala 
02 amb., cz. planej., 
AS, varanda gourmet c/ 
churrasq., 2 vagas ga-
rag., 1 vaga p/ moto. R$ 
2.950,00 + Cond. + IPTU 
F.: (19) 3392-0333
Cond. Sevilha - AP0139 
- 40,40 m² - 1 D., WC, 
sala de TV c/ sacada, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.100,00 + Cond. + IPTU. 
F.: (19) 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.: (19) 
3392-0333
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.: (19) 
3392-0333
Ed. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 D., 
sala, coz. c/ armários, wc, 
garag. R$ 900,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 99244-8398

Ed. Torre de Mála-
ga - CO0006 - 130 
m² - Cobertura com 3 
D. (1st), sala 2 amb., 
varanda, WC, cz. Pla-
nej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, chur-
rasq., 2 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F.: (19) 3392-
0333
Edifício Tuiuti -02 D. 
(01 Suíte), sala, coz., 
WC e lavand., 01 vaga 
de garag. R$ 2.000,00 
F. 9.9279-1177 
Jd. América: 02 D, 
sala 02 amb, cz plane-
jada, lav. R$ 900,00. F. 
99960-4202 c/ Allyne.

Casa comercial - com 
2 suítes, 2 salas, e 2 
vagas AT 480 m² R$ 
2.600,00. F. 99295-
0357
Centro - casa comer-
cial, com 7 salas, 4 ba-
nheiros AT. 850 m² AC. 
278 m² - R$ 9.000,00 F. 
98372-0000
Centro - casa comer-
cial, excelente locali-
zação, 3 dorm, 2 wcs, 
, 2 vagas , 2 salas - AT 
479 m² AC 222 m² - R$ 
3.000,00 F. 98372-0000
Centro:  Salão co-
mercial com 50 m² no 
centro da cidade. R$ 
1.200,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Cidade Nova - casa co-
mercial, 3 dorm, 1 wc, 
4 vagas, 6 salas AC: 
240 M² - R$ 4.000,00 
F. 98372-0000
Jd. do Sol - salão de 
esquina 340mil .  F. 
3318-4325
Jd. Patrícia: Salão co-
mercial com 45 m² em 
ótima localização. R$ 
1.500,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jd. Pau Preto - cozi-
nha industrial, no AT: 
150 m² AC 90 m² - R$ 
1.800,00 F. 98372-
0000

Jd. Regina: Salão am-
plo comercial com 600 
m². R$ 15.000,00. F:  
9-9960-4202 c/ Allyne.
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 In-
dustrial ótima localida-
de. F. 3016-1355
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três inje-
toras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balan-
ça. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Vila Vitória: Salão 
com 80 m² localiza-
do em avenida. R$ 
3.000,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne
Vl. Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - Sa-
lão Comercial amplo, c/ 
2 WC’s e mezanino p/ 
escrit.. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Alugo - Alto da Bela 
Vista: Ampla área ver-
de, casa com 02 D, 
sala, cz. R$ 2.100,00. F:  
9-9960-4202 c/ Allyne.
Alugo - Itaici: Chácara 
em condomínio fechado 
com portaria 24 horas. 
Casa com 02 D (1st) 
sala 02 ambientes, cz. 
R$ 2.800,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Alugo - Monte Mor: 
Chácara com 06 D (05 
st), sala, cz. Área de la-
zer com piscina, campo 
e churrasqueira. Gara-
gem para 16 vagas. R$ 
2.500,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Elias Fausto - SP - Chá-
cara com 3.600m² casa 
de quatro cômodos, luz, 
poço. Troca por casa 
em Indaiatuba. F. 3017-
2608/ 99762-7997.

Chácara em Salto – 
a partir de 1.000m² 
– Linda topografia – 
R$60.000,00 – Acei-
ta carro no negócio 
ou fazemos permu-
ta com terreno.  F: 
3016- 1355/99752-
2 1 7 0 / 9 9 2 0 5 -
4 3 2 2 / 9 9 7 6 3 - 8 7 0 9 / 
94*2168/ 3935-1372
Chácara para loca-
ção – Com piscina, 
campo de futebol, chur-
rasqueira e salão de 
festas - R$400,00 a 
diária. F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 2 
D. (1 st), WC social, 
sala 2 amb. c/ varanda, 
cz., AS, WC ext., espa-
ço gourmet c/ churrasq. 
e fogão a lenha, pisc., 
quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.300,00 + 
IPTU. F. 3392-0333
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 2 
D. (1 st), WC social, 
sala 2 amb. c/ varanda, 
cz., AS, WC ext., espa-
ço gourmet c/ churrasq. 
e fogão a lenha, pisc., 
quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.300,00 + 
IPTU. F. 3392-0333
Elias Fausto - SP - 01 
alqueire, casa de 03 D., 
rico em água, pomar, 
pasto, a 3 km do centro. 
Apenas R$ 600.000,00. 
Aceita casa em In-
daiatuba no negócio. 
F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Internacional de Vira-
copos - 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
Vendo Sítio – Indaia-
tuba - (estrada Indaia-
tuba/Itupeva) – 20 al-
queires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F. 
9.9887-7771

Internacional de Vira-
copos - 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
Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos - CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² - 
2 casas com 3 cômodos, 
2 baias, 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F. 3875-
6230 - Creci 04.732
Rec. Campestre de 
Viracopos – CH0098 
– 1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 5 
D. (1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. 
planej., copa, AS, va-
randa, churrasq., fogão 
à lenha, pomar, D. e 
WC ext., diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. 
F. 3392-0333
Rec. Campestre Vira-
copos - R$ 420.000 - 
Chácara Com casa de 3 
d., sala ampla, cozinha 
americana, piscina.  AT 
1000 m² - Fácil acesso  
F. 98372-0000 
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 5 
D. (1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. 
planej., copa, AS, va-
randa, churrasq., fogão 
à lenha, pomar, D. e 
WC ext., diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. 
F. 3392-0333
Vale das Laranjeiras 
– Chácara – At. 3890 
m² - Casa c/ 3 D, sendo 
1 suíte, sala de esta 
com pé direito alto, 
coz. planejada, área de 
churrasq. com wc, pisci-
na, campo de futebol e 
pomar R$ 850.000,00. 
Estuda-se permuta por 
apartamento ou casa 
com 3 D. em Indaiatuba. 
- F. 98372-0000

Rib. Grande-SP - 04 
alqueires c/ 02 casas 
simples de 04 cômo-
dos cada uma, lavoura, 
bosque, 02 tanques 
com peixes,abasteci-
dos com água em forma 
de bica, luz, água de 
mina, a 60km do cen-
tro de Ribeirão Gran-
de-SP R$240.000,00. 
Aita troca com casa 
em Indaiatuba - SP F. 
3017-2608/99762-7997 
Estuda parcelamento 
direto com o proprie-
tário
Terras de Itaici – Chá-
cas com 4 D. Sendo 1 
suíte, cozinha ampla, 
churrasq. e piscina. AT. 
1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara 
com 1000m² comple-
ta para locação finais 
de semana. Troca por 
casa em Indaiatuba. 
F. 3017-2608/ 99762-
7997.
Vendo ou troco -  Sítio 
com 5 1/2 alqueiros, 
pastos cercados com 
mourão tratado em eu-
calipto, água tratada 
e encanada da mina. 
Casa com 4 cômodos 
avarandada, energia 
eletrica, 01 paiol, 1 co-
cheira p/ gado e 10 
cabeças. Região de 
Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815

Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado – R$ 210.000,00 
– F.  98372-0000
Alto de Itaici – Ter-
reno de 378 m² mui-
to bem localizado R$ 
210.000,00 F. 98372-
0000
Alto de Itaici: Terre-
no em condomínio fe-
chado com 313,14 m², 
com ótima infraestrutu-
ra. R$ 196.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.

Av. Visconde de In-
daiatuba – Terreno de 
amplo (660 m²) cercado 
em esquina, com es-
critório e 2 salas – R$ 
6.000,00 – F. 98372-
0000
Av. Visconde de In-
daiatuba – Terreno de 
amplo (660 m²) cerca-
do em esquina, com 
escritório e 2 salas R$ 
6.000,00 - F. 98372-
0000
Cardeal - OPORTUNI-
DADE - Misto em novo 
Loteamento - Liberado 
par construir - 200 m² - 
R$ 45.000 de entrada e  
58 parcelas de R$ 970 
– F. 98372-0000
Cardeal - Oportunidade 
- Misto em novo Lotea-
mento. 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 localização, acei-
ta permuta. F. 7828-
0418/ ID:114*97307
Cond. Esplendor - 
Alto Padrão - Terre-
no 300m², Plano R$ 
360.000,00. F. 3834-
8948
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 Esplanada II - 2 
lotes lado a lado 300 
m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. 
Parte alta- F. 98372-
0000
Jd.  Maringá - 300m² 
R$  210 .000 ,00  F . 
9.9279-1177
Jd. dos Laranjais - 
9.000m² R$ 580.000,00 
F. 9.9887-7771
Jd. Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² 
e 420m² R$ 1.100,00 F. 
99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico – R$ 180.000,00- 
F. 98372-0000
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico – R$ 180.000,00 
F. 98372-0000
M.Sol -  ½ lote docu-
mentado para financ. 
Apenas R$115.000,00 
F. 9-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
 Pq. das Bandeiras - 
1.000,00 m² total R$ 
240.000,00 F. 7808-
3727  89*22754
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba, Campinas, Por-
to Feliz, Itu, Salto e 
demais localidades F: 
99752-2170/94*2168
Terra em Indaiatuba 
R$ 60,00 o m²- ótima to-
pografia de frente com 
a rodovia F: 99752-
2170/94*2168
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CLASSIFICADOS
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 Impé-
rio -TR00711 - 150M², 
quadra 13, lote 54 cond. 
Aceita Carro No Negó-
cio R$  115.000,00 F. 
38752215  Imobiliária 
Terreno Jd. do Vale: 
Terreno com 125 m² 
R$ 150.000,00 F. (19) 
9-93147121 Vanderlei
Terreno Jd. dos Co-
libris: Terreno com 
255m², aceita permu-
ta! Ótima oportunida-
de. R$ 191.000,00. F. 
9-93147121 Vanderlei
Terreno Jd. Moriya-
ma: Terreno com 150 
m ² em ótimo bairro, 
lançamento em setem-
bro. R$ 100.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila
Terreno Mosteiro - 
4.400m² R$ 200.000,00 
F. 9.9887-7771
Terreno no Distrito In-
dustrial - com 11.000m². 
R$ 2.000.000,00 F. 
98136-7331

Terreno Terras de 
Itaici: Terreno com 
1.000 m² em condo-
mínio fechado e por-
taria 24 horas, poço 
artesiano, lago de pes-
ca e pista ecológica. 
R$ 310.000,00 Acei-
ta Financiamento F. 
9-81393557 c/ Marlene.
Vendo -  1 alqueire 
em Salto com casa 
- R$480.000,00. F: 
99752-2170/99205-
4 3 2 2 / 9 9 7 6 3 -
8709/94*2168
Vendo Área rodovia 
do açúcar (Salto) - 
600.000 m²  R$ 40,00 
F. 9.9887-7771
Vista Verde - 02 lo-
tes 175m² cada R$ 
160.000,00 (cada um) 
F. 99887-7771

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.  Contato: 
Gisele F. 99607 4522
Aluguel de mesas e 
cadeiras - Faço fretes 
p/ São Paulo, Interior, 
empresas e particu-
lares F. 3017-1112 / 
94*11231 / 7810-8341
Bazar e Papelaria no 
centro: vendo e passo 
o ponto com tudo den-
tro. R$ 50 mil, aluguel 
R$ 1.650 F. 3875-2215 
/ 99696-8732.
Compro  -  pequeno 
comércio ou prestação 
serviço (quiosquem 
trailer ou barraca de 
lanches), Cozinha In-
dustrial ou outras ativi-
dades. Tratar com Wal-
fredo F. 99663-7557
Cozinha industrial, no 
Jd Pau Preto AT: 150 
m² AC 90 m². R$ 1.800 
F. 98372-0000.
Maca peroba  rosa, 
m a c a  1 9 5 x 7 5 x 7 5 
(CxLxA), maca 195x 
65x85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira 
removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de 
papel e escada de inox 
R$ 850 cada. F. 7814-
5723

Restaurante -  com 
equipamentos  e mo-
bília novos,  300 luga-
res ponto nobre, R$ 
1.500.000,00 F. 99732-
4713 Silvia
Vendo - 01 chiqueiri-
nho novo R$ 150 / 02 
camas infantil de ga-
tinho (marfim) R$ 100 
as duas F. 3392-8578 / 
99152-0012
Vendo - 01 fritadeira elé-
trica (frita sem oléo) sem 
uso / 01 forno elétrico, 
sem uso F. 3017-4557
Vendo - 1 geladeira 240 
litros Consul R$ 400 / 1 
fogão 4 bocas Consul 
R$ 200 F. 997629374 
/33295179.
Vendo - aparelho de 
estética Corrente Rus-
sa / Vapor de Ozônio 
/ Conjugado Facial F. 
99447-3145 c/ Gildely
Vendo - Bicicleta elé-
trica R$ 700. Precisa 
consertar. Ligar após 
as 18Hs F. 99219-7935
Vendo - bicicleta Mona-
rk barra circular aro 26, 
sem marcha F. 99334-
7959 / 3017-6626
Vendo - Lavadora Con-
sul 6 kg na caixa  / Por-
tão de garag. de ferro 
3 x 2.70 F. 3835-1581

Vendo - Máquina de 
algodão doce usada 
R$ 300 / máquina de 
crepe usada, 12 uni-
dades R$ 400 / pisci-
na de bolinhas 3 mts 
/  01  esco r regado r 
plasticos pequeno R$ 
200. Falar c/ Cleide 
ou Bruna 3885-1303 
/ 99776-8080

Corsa Sedan -  No-
víssimo 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 ,  mecân i ca 
impecável, ótimo es-
tado. Valor a combi-
nar F. 3834-1535
Van  Trans i t  Ford 
(nova)  -  ano 2013 
C o m p l e t a ,  1 4  l u -
ga res ,  l i cenc i ada , 
IPVA. Negocia. Tro-
ca: maior ou menor 
valor F. 3875-2215 
/  99696-8732 imo-
biliária

Vendo F 250 - Cabine 
dupla, diesel, cor prata, 
prepara para treiler. R$ 
90.000,00 F. 9.9921-
4690
V e n d o  K a  a n o 
2011:  Única dona, 
pneus  novos ,  t r i o 
e l é t r i c o ,  l i m p a d o r 
e  d e s e m b a ç a d o r 
traseiro, CD player com 
mp3 e ar quente. Ótima 
o p o r t u n i d a d e .  R $ 
18.500,00. F. 99960-
4202 com Allyne
YBR – 2012 – novíssi-
ma, chave manual de 
reserva R$ 4.000 F. 
3834-1535

1 PS2 + 1 controle + 
memory card + 10 jo-
gos por R$ 200,00 - F. 
3835-5918 ou 9927-
32955
Vendo - Play Station 
3 fat destravado com 
HD externo de 1 tera, 
1 controle, HD interno 
de 80 giga e 30 jogos 
dentro do HD interno 
últ imo lançamentos 
R$ 1.100,00 F. 98247-
4690 tim

Ofereço-me como de-
senhista projetista F. 
(19) 3885-1231/ 99414-
9870
Ofereço-me como Cui-
dadora de idosos/ babá 
para residir no local, 
com referencias F. (19) 
99363-6011/ 99418-
6296 c/ Referências
Ofereço-me como dia-
rista com experiências 
e indicações F. (19) 
99266-1617/ 98116-
0546 
ofe reço -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 mo-
torista/ Aux. Geral  CNH 
Categoria “D”. F. 3885-
1231/ 99793-4700
ofe reço -me  como 
pedreiro, jardineiro, 
encanador e eletr i -
cista. F. (19) 99130-
7264/99776-6841 C./ 
Odair

Ofereço-me  como 
professor de Inglês 
(aos sábados de ma-
nhã) do ínicio do ní-
vel básico até nivel 
intermediário. F. (19) 
99240-3570
Ofereço-me para ser-
viços gerais F. 99987-
8102
Ofereço-me para tra-
balhar como azulei-
j ista pedreiro. Com 
mais de 30 anos de 
experiências do alicer-
ce ao acabemento F. 
(19)994151485
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora DIURNO. C/ ref. 
F.  (19) 3885-1231/ 
99937-8315 c/ Can-
delária
Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua :7 
de setembro,644 Cen-
tro F:(19) 3875-2215
Precisa-se de Cor-
retores -Entrar  em 
Contato com Márcio 
F :  (19)  7808-3727  
89*22754
Precisa-se de moto-
rista, trazer currículo 
com referências. Mais 
informações na Imobi-
liaria Chido Vende
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