
Dois suicídios 
marcam a semana

Homem morre ao 
colidir com caminhão 

Indaiatuba é a 8ª em 
recuperação de carros

Guarda Civil salva 
bebê engasgado 

Primavera faz jogo 
decisivo no domingo

Indaiatuba atinge 
meta no Ideb 

Final acontece hoje, 
dia 12, no Ciaei

Consciência Negra é 
aprovada na Câmara

Jundiaí é considerado 
apto para o consumo

Curso de medicina não 
é aprovado pelo Mec

TRAGÉDIASACIDENTE

RMC 

HERÓIS 

PAULISTÃO 

INDÍCE MISS

FERIADO CAPTAÇÃO EM INDAIATUBA 

RALLY 

A segunda-feira, dia 8, foi 
marcada por duas tragédias. Em 
um intervalo de poucas horas 
duas pessoas foram encontradas 
mortas em suas casas, por en-
forcamento. A primeira vítima 
foi a jovem Bárbara Passos, de 21 
anos, que se suicidou com uma 
corda. No segundo caso, Rodrigo 
Munizz, de 31 anos, se enforcou 
com uma mangueira de água. 

Um homem de 27 anos, 
identificado como Humberto 
Sillas, faleceu na manhã de 
ontem, dia 11, vítima de aci-
dente de trânsito. Ele trafega-
va pela Rua Antônio Barnabé, 
no Distrito Industrial, quando 
colidiu frontalmente contra 
um caminhão. Sillas é a 19º 
vítima fatal por acidente de 
trânsito este ano. 

Vencer no domingo, dia 14, 
é palavra de ordem no Esporte 
Clube Primavera, em busca da 
classificação antecipada para a 
quarta fase (última) do Campe-
onato Paulista da Segunda Di-
visão. O confronto será às 10 
horas, no Gigante da Vila, contra 
o Atibaia, adversário que o Fan-
tasma fez 2 a 1 no último sábado, 
dia 6, na casa do adversário. 

Indaiatuba foi a 8ª cidade 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) que mais 
recuperou veículos no período 
de janeiro a julho deste ano. 
Segundo um levantamento 
da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado (SSP), o 
município recuperou 48% dos 
veículos levados por crimino-
sos no período. 

Três guardas que integram 
o Canil da Guarda Civil re-
alizaram o salvamento de um 
bebê de nove dias na tarde de 
sexta-feira, dia 5, no bairro 
Vila Furlan. A criança havia 
se engasgado com o leite ma-
terno e estava sem respirar. 

Indaiatuba conseguiu atingir 
a meta no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Ideb) relativos a 2013. O Mu-
nicípio conquistou a nota 6.3, se-
gundo o balanço divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep).

Na noite de hoje, dia 12, a 
partir das 19 horas, Indaiatuba 
irá conhecer qual das 20 candi-
datas irá representar o Município 
no Miss São Paulo 2015. O 
evento acontece na Sala Acrísio 
de Camargo, no Ciaei, e os con-
vites já estão a venda. 

O Projeto de Lei que deter-
mina feriado em Indaiatuba, o 
Dia da Consciência Negra, foi 
aprovado em primeira votação 
durante a 24ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada na noite 
de segunda-feira, dia 8.  O PL, 
de autoria do vereador Derci 
Jorge Lima (PT).

O Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CRH-SP) 
aprovou na terça-feira, dia 9, o 
reenquadramento do trecho entre 
a foz do Ribeirão São José e do 
Córrego Barnabé, no Rio Jundiaí. 
Com a decisão o trecho passou 
de classe 4 para 3, considerado 
assim apto para o consumo. 

O Governo Federal divulgou 
na quinta-feira, dia 4, a lista 
das cidades paulistas que irão 
receber o curso de Medicina e 
Indaiatuba não foi contemplada. 
De acordo com o MEC, o moti-
vo da recusa está na rede pública 
de saúde do município que 
precisa passar por adequações. 

A Guarda Civil e a Polícia Civil prenderam na tarde de ontem, dia 11, no bairro Cecap, o auxiliar José Benedito Fernandes, 
de 69 anos, por porte de três cartucheiras e 31 munições. Ele também é suspeito de tentar estuprar uma menina de 3 anos. 

Indaiatuba será o “palco” da 5ª etapa da temporada 2014 do Rally Mitsubishi Cup. As 
disputas ocorrem amanhã, dia 13, na região da Fazenda Pimeta. Além dos “pegas” dentro 
da pistas, a etapa local promete novidades segundo os organizadores. Os competidores 
disputam três provas, com um trajeto de cerca de 34 quilômetros
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Idoso é preso por porte ilegal e suspeito 
de abuso sexual contra menor

Cidade sedia 5ª etapa do Mitsubishi Cup
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A evolução do ensino O que você acha de 
decisão de proibir a 
suspensão da CNH 
antes que o motorista 
possa recorrer?

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

Radares dia 13 a 19/09

Editorial EnqueteArtigos

O investimento no setor da educação é essencial 
para o desenvolvimento e evolução de qualquer 
cidade. Quanto mais se investe no aprendizado e 
na educação, mas a sociedade evolui e consequen-
temente outros setores, com saúde, segurança, 
cultura e cidadania caminham no mesmo objetivo.  

Em Indaiatuba, as Escolas Municipais de En-
sino Básico (Emebs) vêm tendo um crescimento 
e destaque no cenário nacional. 

Indaiatuba conseguiu atingir a meta no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
relativos a 2013. O Município conquistou a nota 
6.3, segundo o balanço divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação 
(MEC). 

No mesmo ano, o Executivo investiu R$ 
175.594.073,46 na educação. Mas além do inves-
timento, vale a pena destacar o esforço e profis-
sionalismo dos professores, e principalmente da 
dedicação dos alunos, que mesmo ainda crianças, 
estudam em busca de um futuro melhor. 

Enfim, é necessário que a cidades e o País 
sempre priorizem o investimento na educação. 
Apostar na educação é sinônimo de investir no 
crescimento e desenvolvimento de uma nação. 
No futuro, certamente, bons frutos serão colhidos.

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

“Concordo, pois eu dependo da 
CNH para trabalhar e às vezes 
tomamos multas em situações 
bobas. Acho certo por que isso 
possibilita que a gente vá atrás 
de nossos direitos”
Luiz Souza Mendes, de 58 
anos, motorista 

“Não concordo por que acho que 
isso só vai incentivar às pessoas a 
serem mais imprudentes no trân-
sito. Com o risco de perderem a 
CNH eles têm mais consciência”
Jéssica dos Santos, de 21 anos, 
operadora de caixa

“Acredito que para quem é pru-
dente irá ajudar, porém para quem 
não respeitas as leis, não respeita 
o outro, isso será ruim. Acho que 
é uma decisão polêmica”
Mônica Mussi, de 31 anos, 
professora

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.) 

ACREDITAR E AGIR
Conta-se que um monge havia ficado em reclusão durante 20 anos em mosteiro na Índia, 

vivendo apenas para meditar, trabalhar, ler escrituras sagradas com o intuito de alcançar a ilu-
minação. Após completar 20 anos de reclusão, o monge achou que havia atingido a iluminação 
e saiu dizendo a todas as pessoas que encontrava pelo caminho que Deus estava em tudo, nas 
árvores, nos animais, na terra, no céu, nas pessoas. Ao se encaminhar para o mercado, surge  um 
enorme elefante desgovernado correndo em sua direção, mas o monge ficou parado afirmando 
para as pessoas que Deus estava em tudo e também estava elefante, As pessoas que estavam no 
Mercado gritavam para que ele saísse do caminho do elefante, mas ele permaneceu indiferente, 
dizendo que Deus estava no elefante por isso não corria nenhum perigo. O dono do elefante, 
que estava em cima do animal desgovernado, também gritava para que o monge saísse do ca-
minho, mas o monge não deu ouvidos e permaneceu parado. Nesse instante o animal que vinha 
em grande velocidade atropelou-o e deixou-o todo machucado.O monge foi levado ao médico  
começou a se lamentar com a enfermeira: - Puxa que lástima, acabei de perder 20 anos da minha 
vida. Passei 20 anos estudando, trabalhando, lendo escrituras sagradas com intenção de alcan-
çar a iluminação e quando achei que havia compreendido que Deus estava em todas as coisas 
um acidente horrível aconteceu comigo. Eu achava que Deus estava em tudo, principalmente 
naquele elefante, mas veja só o que ele me fez. Estou desiludido, pois perdi 20 anos da minha 
vida ao acreditar que Deus estava em todas as coisas. A enfermeira que ouvia tudo atentamente  
disse.: - Eu até que entendo sua dor, pois sei do fato ocorrido, mas se você parar para pensar 
um pouco vai chegar a conclusão de que a situação é um pouco diferente do que você está di-
zendo. O monge intrigado perguntou : - Mas como? Essa eu não entendi, me explique melhor 
r. A enfermeira continuou: - Se você colocar a mão na consciência vai acabar percebendo que 
Deus está em tudo você é que não soube perceber no momento em que o incidente ocorreu. O 
monge ainda intrigado perguntou: - Mas como? Isso que você está dizendo é um absurdo! A 
enfermeira calmamente disse: - Deus estava presente naquelas pessoas que estavam no mercado 
e gritavam para que você saísse do caminho; Deus também estava presente no dono do Elefante 
que dizia para você sair da frente. Deus estava presente dizendo para você sair do caminho do 
elefante naquele momento, mas você não soube escutá-lo. Nesse momento o monge compreen-
deu que Deus realmente estava em tudo e alcançou a iluminação. Vc já pensou em Caminhar na 

Espanha e fazer o Caminho de Santiago de Compostela? Ligue para o Bruno 
e/ou Marina 019-99923-4440 - www.signatreinamentos.com.br

SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

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

O conceito de trabalho é todo esforço físico e mental empreendido em alguma atividade em favor de 
um terceiro com o fim de produtividade.

Para quem oferece o próprio esforço físico ou mental em favor de alguém, não o faz de graça, portanto, 
o faz para receber em troca uma remuneração.

Nas relações de emprego é assim, o empregado contratado para uma determinada função receberá um 
salário para isso, sendo esse um dos requisitos para relação de emprego, ou seja, a onerosidade.

O salário é a parcela fixa paga em contraprestação em decorrência da relação de emprego e que pode 
abranger também outras parcelas de natureza salarial como gratificações, adicionais, gorjetas, etc.

Nesse sentido, a remuneração, significa o conjunto de parcelas de natureza salarial, somada ao salário 
e que tem suma importância em reflexos nas outras verbas trabalhistas.

O salário deve ser pago com base no mínimo regional de determinada categoria, não podendo nunca 
ser inferior ao salário mínimo nacional, hoje no valor de R$ 724,00.

Ademais, o salário goza de alguns princípios protetivos como a irredutibilidade salarial (redução do 
salário), mecanismos de correção salarial, piso salarial.

Com efeito, o empregador nunca poderá reduzir o salário estipulado em contrato de trabalho. A cor-
reção salarial se dará por meio de negociação coletiva feita anualmente, e por fim, a existência de um 
patamar mínimo salarial.

O salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente aquele trabalhado e o atraso gera o paga-
mento da correção com base no índice do mês em atraso.

Lembrando sempre que o pagamento do salário é cláusula contratual de observância obrigatória do 
empregador e que o atraso ou até mesmo o não pagamento dá o direito ao empregado 
rescindir o contrato laboral pleiteando na justiça as verbas rescisórias.

Por fim, o salário não pode haver descontos do empregador se não houver previsão 
contratual e não for comprovada a culpa do empregado no prejuízo causado ao patrão.

OS PODERES DO MAGNESIO
O magnésio é um mineral muito importante visto que ele participa na ativação de inúmeras en-

zimas relacionadas ao metabolismo energético e proliferação celular. 
Ele tem um papel essencial no controle da excitabilidade cardíaca, do tônus vasomotor, da pres-

são sanguínea e transmissão neuromuscular. É necessário para a ativação da vitamina D e para uma 
secreção adequada de paratormônio. Sua absorção ocorre principalmente no íleo e colon. 

As enzimas no nosso corpo precisam de magnésio para submeter as suas reações diárias. Na ver-
dade, o magnésio é encontrado em mais de 300 enzimas diferentes no corpo, que são responsáveis   
por coisas como:

No trato digestivo, magnésio atua como uma coenzima – ajudando a assimilar os nutrientes para 
as células do seu corpo. O ácido clorídrico no estômago, também dependente de magnésio para a 
sua produção e assimilação, bem como a bile no fígado.

Ele ajuda a transporte de potássio, cálcio e outros íons através das membranas celulares, e sem 
uma adequada coordenação e participação de magnésio para ajudar esses nutrientes em membranas 
celulares, então o nosso coração não iria funcionar corretamente. Esta função crucial de magnésio 
em nosso corpo ajuda a promover a contração muscular saudável, o ritmo normal do coração e os 
impulsos nervosos saudáveis.

O magnésio é vital para o relaxamento muscular..
De fato, sem magnésio suficiente em seu corpo, você pode estar propenso a desenvolver diabetes. 

A deficiência de magnésio tem sido diretamente ligada à resistência à insulina e, portanto, aumenta 
suas chances de se tornar diabético ou desenvolver algum outro problema de saúde crônica. Cerca 
de metade  de magnésio que consumimos  é armazenado nos ossos e ajuda a fortalecer a estrutura 
dos ossos com a ajuda da vitamina D e cálcio.

Antioxidante do organismo mais poderoso,”glutationa” requer magnésio para funcionar correta-
mente. Quando o magnésio está presente, o corpo pode se proteger adequadamente a partir de metais 
pesados, produtos químicos ambientais, pesticidas e herbicidas, todos os fatores que determinam o 
risco de desenvolver câncer. 

. Os homens devem consumir cerca de 320 mg de magnésio por dia, enquanto as mulheres  230 
mg / dia.

As melhores fontes naturais de magnésio:
Sementes de abóbora = 535 mg  / Coentro = 694 mg / Amêndoas = 268 mg / 

Bananas = 27 mg / Quiabo = 57 mg / Acelga = 81 mg / Espinafre (ou quaisquer 
folhas verdes escuras) = 79 mg / Avelãs = 163 mg / Beterraba; 98 mg / Figos = 
68 mg / Abacate = 29 mg

“Acho que para quem é prudente 
é bom, pois dá um tempo para ir 
atrás dos direitos. Já para quem 
não é, é uma forma de continua-
rem infringindo as leis”
Manoel Cardoso, de 68 anos, 
aposentado  

“Não concordo, acho que isso é 
uma influência para os motoristas 
continuarem infringindo a lei e 
sendo imprudentes no trânsito”
Maria Eunice, de 80 anos, 
doméstica 
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Indaiatuba atinge meta 
projetada pelo Ideb

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DENISE KATAHIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

Indaiatuba conseguiu 
atingir a meta no Índi-
ce de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb) 
relativos a 2013. O Muni-
cípio conquistou a nota 6.3, 
segundo o balanço divulgado 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), órgão ligado 
ao Ministério da Educação 
(MEC). 

As notas no Ensino Mé-
dio de escolas públicas da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) mostram 
que 15 cidades não alcança-
ram as metas projetadas. 

O resultado do Ideb re-
vela o quanto evoluiu a 
qualidade de ensino nas 
escolas municipais e para 
isso o instituto tem dupla 
função com a pesquisa. Por 
um lado avalia a qualidade 
da educação (de 0 a 10) que 
já é oferecida pelas escolas. 
Por outro, propõe metas que 
o ensino deve atingir. 

Para Indaiatuba, a meta 
para 2013 era que as escolas 
do Município atingissem 6.3, 
meta esta que foi alcançada. 

Para a secretária muni-
cipal de Educação, Rita de 
Cássia Trasferetti, o resul-
tado mostra um trabalho 
sério que a secretaria está 
desenvolvendo na cidade. 
“Consideramos nosso re-
sultado de 6.3 no Ideb 2013 
muito bom, quando com-
parado ao Brasil (4.9) e ao 
Estado de São Paulo (5.7). 

Nossa avaliação é maior 
que o valor projetado para 
o País em 2021 (Ideb 6.0). 
Toda nossa Rede, incluindo 
professores, gestores, coor-
denadores e funcionários  se 
dedica intensamente para ter 
esse resultado”, salienta. 

Entre as escolas muni-
cipais de Indaiatuba o des-
taque ficou para Escolas 
Municipais de Ensino Básico 
(Emebs) Vicente Bernardi-
netti e Professora Yolanda 
Steffen que alcançaram o 
Ideb 7.2. 

Logo em seguida vem 
a escola Professora Renata 
Guimarães Brandão Anadão” 
que conquistou o índice 7.1. 
Outros destaques foram as 
Emebs Doardo Borsari que 
passou de 4.4 em 2011 para 
6.2 em 2013 e a Professora 
Sylvia de Camargo Sanna-
zzaro que em 2011 teve Ideb 
4.9 e agora pulou para 6.4; 
ultrapassando suas metas 
de 2013 em 1.3 e 1.5 pontos 
respectivamente. As Emebs 
“Padre Joaquim Aparecido 
Rocha” e “Osorio Germano 
e Silva Filho” não apresenta-
ram Ideb, pois no ano em que 
esta avaliação foi aplicada 
as escolas mencionadas não 
possuíam o 5º ano.  “Nosso 
maior empenho é que todas 
as escolas ofereçam um en-
sino de qualidade. Em 2011 
a diferença nas escolas entre 
a maior nota Ideb (7.2) e a 
menor (4.4) foi de 3.2 pontos 
para 2.3. Isso mostra que as 
escolas estão melhorando 
juntas e isso é o mais impor-
tante”; explica a secretária. 

Investimento
Em 2013, o Executivo 

investiu R$ 175.594.073,46 
na educação. Desse total 
estão incluídos os recursos 
vinculados dos impostos 
municipais, os repasses e 
convênios de outras esferas 
de governo e os recursos 
empregados na alimentação 
escolar. 

A aplicação dos recursos 
vinculados, cujo mínimo 
legal é de 25%, atingiu 
o patamar de 27,50% em 
2013.  “Muitas melhorias 
ainda serão realizadas. No 
âmbito físico muitos pais 
já elogiam a estrutura das 
escolas: o atendimento, a 
organização, a segurança, 
os recursos e orientações 
oferecidas pelas equipes 
escolares. O investimento 
em qual if icação profis-
sional para que possamos 
atingir as próximas metas 
estabelecidas devem con-
tinuar sendo prioridade”, 
conta Rita.

O Ideb foi criado em 2007 
pelo Inep com o objetivo de 
medir a qualidade do apren-
dizado nacional e estabelecer 
metas para a melhoria do 
ensino. Funciona como um in-
dicador nacional que permite 
o monitoramento da qualidade 
da Educação e é calculado em 
dois itens, a taxa de rendimen-
to escolar (aprovação) e as 
médias de desempenho nos 

exames aplicados pelo Inep. 
Os índices de aprovação são 
obtidos a partir do Censo Es-
colar, realizado anualmente. 

As metas estabelecidas 
pelo Ideb são diferenciadas 
para cada escola e rede de 
ensino, visando alcançar 6 
pontos até 2022, média que 
corresponde ao sistema edu-
cacional dos países desen-
volvidos. 

Sobre o Ideb

Somente em 2013, Indaiatuba investiu mais de R$ 175 milhões na educação básica

MELHORIAS 

CPFL investirá R$ 11 milhões em Indaiatuba
A Companhia Paulista 

de Força e Luz (CPFL) Pi-
ratininga irá investir cerca 
de R$ 11 milhões na cidade 
de Indaiatuba. Desse mon-
tante, R$ 9,5 milhões serão 
investidos na construção de 
uma subestação. A obra está 
sendo executada e a previsão 
de conclusão é 2015. 

A obra irá garantir con-
dições para o crescimento 
do parque industrial, re-
sidencial e comercial do 
município, diante do cres-
cimento atual da região. A 
nova subestação permitirá 
maior disponibilidade para 
atender novas cargas; maior 
flexibilidade no atendimen-
to, e melhoria na qualidade 
dos serviços fornecidos com 
a modernização do sistema 
de distribuição.

A CPFL Piratininga fará 
a reconstrução de 2,2 km da 

linha de transmissão 138 kV 
Salto (CTEEP), em Indaia-
tuba. Após a obra o sistema 
de abastecimento de energia 
elétrica ficará mais confiável 
e o restabelecimento, em 
caso de queda, mais rápido, 
evitando desligamentos por 
descargas atmosféricas e 
furtos de cabos.

CPI
Na última segunda-feira, 

dia 8, na Sala de reuniões 
da Câmara, o gerente de 
relacionamento da CPFL – 
Piratininga foi ouvido pela 
segunda vez pelos Membros 
da Comissão de Inquérito 
Parlamentar (CPI) que in-
vestiga as constantes que-
das e oscilações de energia 
elétrica em Indaiatuba. O 
depoimento foi a pedido do 
vereador Carlos Alberto Re-
zende Lopes, o Linho (PT). 

Em seu depoimento, Li-
nho solicitou que o gerente 
explicasse a relação entre a 
queda de energia com a crise 
nos reservatórios de abasteci-
mento. O representante disse 
que a estiagem gerou racio-
namento em várias cidades 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e que isso 
acabou afetando o sistema 
energético, não só em Indaia-
tuba. “Com verão intenso, no 
final do ano de 2013 e início 
de 2014 esse horário, que era 
das 17h às 19 horas, começa-
va às 14 horas; isso, aliado a 
outros fatores, gerou racio-
namento das termoelétricas, 
obrigou a compra de energia 
para que as agências regula-
doras conseguissem atender 
a demanda e acabou gerando 
um desequilíbrio entre oferta 
e procura”, enfatizou. 

Ainda durante o depoi-

mento, o representante ga-
rantiu que quando a CPFL 
recebe reclamações sobre 
oscilações que ocorrem cons-
tantemente com as indústrias 
localizadas no Distrito, a em-
presa investiga se o problema 
é na rede da CPFL ou na rede 
do consumidor. O gerente 
ainda afirmou que nos perío-
dos de consumo alto, a CPFL 
teve duas grande oscilações 
sérias, geradas em nível na-
cional, sendo uma no período 
da tarde e outra pela manhã. 

A reunião contou com 
as presenças dos vereado-
res Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha, Carlos Alberto 
Rezende Lopes (Linho), An-
tonio Sposito Junior (Toco) e 
Bruno Ganem. Além desses 
vereadores, a Comissão tam-
bém é formada por Maurício 
Baroni e Célio Massao Ka-
nesaki.



04A Mais Expressão

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Atração do Frutos de Indaiá 

comemora 30 anos de carreira
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br

JME

MAX PLANCK 

Alunos promovem CineMax no Topázio Cinemas

A principal atração no 
9º Frutos de Indaiá, a 
banda Os Paralamas 

do Sucesso, comemora este 
ano 30 anos de carreira. Os 
músicos se apresentam na 
nona edição do prêmio, o qual 
terá noite de gala na noite do 
dia 25 de outubro, no salão 
social do Clube 9 de julho. 
O evento é promovido pelo 
Grupo Mais Expressão. 

Os presentes no Frutos de 
Indaiá poderão acompanhar 
algumas das músicas do novo 
CD e DVD da banda, “Os 
Paralamas 30 Anos”, Traba-
lho que conta com 18 faixas 
no CD e quase 30 músicas 
no DVD. 

Durante o show dos Para-
lamas, os presentes poderão 
acompanhar desde os grandes 
sucessos do início da carreira, 
nos anos 80, as músicas mais 
atuais da banda. 

Entre elas sucessos como 
“Alagados”, “Cuida Bem 
do seu Amor”, “Meu Erro”, 
“Óculos”, “Lanterna dos 

Afogados”, “Melô do Mari-
nheiro”, “Laurinha Bombril 
(Parate Y Mira)” e “Que País 
é Esse”. 

O vocalista da banda, Her-
bert Vianna, ressalta que Os 
Paralamas do Sucesso come-
mora três décadas sem perder 
a autoconfiança. “Em vez de 
celebrar esses primeiros 30 
anos estamos é festejando a 
abertura do segundo ciclo de 
30 anos”, diz. “A alegria é 
estar no palco com amigos que 
compreendem com exatidão o 
que querem fazer".

O Troféu
O troféu Frutos de Indaiá 

tem por objetivo premiar as 
melhores empresas da cida-
de, sendo uma de cada ramo 
de atuação. Para chegar aos 
melhores empreendedores do 
ano, o Grupo Mais Expres-
são realizou, nos meses de no-
vembro e dezembro de 2013 e 
janeiro de 2014 pesquisas com 
a população, tanto no jornal 
quanto nas ruas.

No jornal, a pessoa pes-
quisada respondeu a um ques-
tionário com 80 segmentos 

de atuação. Já nas ruas, as 
perguntas eram referentes à 
20 ramos do mercado local.

Para as empresas desta-
ques escolhidas, foi oferecida 
uma campanha de mídia a ser 
realizada durante 32 semanas. 

Para este ano, o Frutos 
premiará 120 empresas. “O 
troféu foi criado devido à ne-
cessidade que existia da cida-
de de uma pesquisa séria e de 
uma premiação cuja escolha 
do indicado seja de forma im-
parcial”, ressalta o presidente 
do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa. “Essa 
premiação mostra e comprova 
a idoneidade da nossa empre-
sa. Muitos clientes nossos não 
são eleitos pela população, 
nem por isso são colocados 
na premiação.”

A festa de gala de premia-
ção do evento acontece no dia 
25 de outubro, a partir das 20 
horas.  

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

Os alunos do Ensino Mé-
dio do Colégio Max Plank 
realizam na próxima terça-
-feira, dia 16, a 1ª edição do 
Festival Interno de Cinema, 
CineMax. A apresentação 
será no Topázio Cinemas do 
Shopping Jaraguá Indaiatuba.

Os curtas metragens que 
serão apresentados é o resul-
tado do trabalhos dos alunos 
dos 1º, 2° e 3° anos das aulas 
de Filosofia e Sociologia. 
Idealizado pelo professor 
Guilherme Salla, o projeto 
surgiu com a ideia de tra-
balhar temas e conteúdos 

das duas disciplinas, a partir 
de obras cinematográficas, 
culminando na produção de 
filmes como produto final. 

No total foram produzi-
dos 16 filmes, sendo que os 
gêneros comédia e terror fo-
ram os mais lembrados pelos 
estudantes, que utilizaram 
muita criatividade em suas 
produções. "A realização do 
evento de encerramento foi 
de fundamental importância 
para promover a motivação e 
o reconhecimento do trabalho 
dos alunos, além de inseri-los 
em um contexto no âmbito 

da cultura e da cidadania", 
ressalta o professor. 

Como acontece em todo 
festival, houve uma premiação 
para os alunos. O destaque fi-
cou com os alunos Rafael Frei-
re, como melhor ator, e Marina 
Sampaio, como melhor atriz. 
O curta “Sempre ao seu Lado” 
levou melhor roteiro; “A Len-
da” ficou com melhor direção; 
“A Dominação” levou o prê-
mio na categoria Ed Wood; 
e “Mal Iminente” levou a 
estatueta de melhor filme. A 
produção “Last Smile” entrou 
como uma sétima categoria, a 

de filme homenageado. Cada 
vencedor recebeu uma estatue-
ta, inspirada no Oscar. 

Projeto
O projeto CineMax vem 

de encontro com o mode-
lo educacional do Colégio 
Max Planck, que tem como 
objetivo trazer metodologias 
inclusivas e democráticas, 
que envolvam grande parti-
cipação dos alunos e de seus 
pais, abordando as necessi-
dades sociais, econômicas e 
culturais, essenciais para a 
educação do século 21. Direção e coordenação do Colégio Max Planck deram início a apresentação

Atração do Frutos de Indaiá comemora 30 anos de carreira
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Feriado da Consciência 
Negra é aprovado 
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

MARIANE-ACS/CMI

Conscientização 
Foi votado favorável o 
Projeto de Lei que torna o 
Dia da Consciência Negra 
feriado em Indaiatuba. O 
PL quer que o dia 20 de 
novembro seja uma data 
para discutir  a questão 
do preconceito racial, um 
dos principais problemas 
da  sociedade,  a lém de 
lembrar das pessoas que 
sofreram no período de 
escravidão. 

Evolução
Num período que acháva-
mos que estávamos evo-
luindo, a sociedade mostra, 
nos últimos acontecimen-
tos, que ainda não supe-
ramos as questões raciais 
e que precisamos sim de 
eventos e campanhas cons-
cientizadoras e, principal-
mente, de punições para 
quem acha que o branco é 
melhor que o negro e vice-
-versa. O PL é do vereador 
Derci Jorge Lima (PT). 

Desatentos 
Ainda durante a votação 
do projeto, a bancada da 
do Governo, que a princí-
pio não era favorável ao 
PL, acabou se distraindo 
e deixando o Projeto ser 
aprovado em primeira vo-
tação. O grupo de vereado-
res ainda tentou contestar, 
mas o presidente da casa, 

o vereador Carlos Alber-
to Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), justificou que 
ninguém se manifestou 
contra quando perguntado 
e que não voltaria a atrás. 
Se atenção for redobrada, 
o PL tende a ser rejeitado 
na próxima votação.  

Orientação 
Outro PL aprovado na Câ-
mara, em primeira votação, 
dispõe sobre a obrigatorie-
dade dos estabelecimentos 
comerciais (restaurantes, 
lanchonetes, bares e simi-
lares), afixar na entrada 
do local o cardápio e seus 
respectivos preços, bem 
como disponibilizar o car-
dápio em braile. O projeto 
é de autoria do vereador 
Luiz Carlos Chipariane 
(PMDB). 

Apagão 
Apesar dos anúncios de 
investimento e até CPI 
para investigar os inúme-
ros apagões, as quedas de 
energia na cidade ainda 
são um mistério. Não pre-
cisa chover forte, a qual-
quer hora do dia a energia 
pode acabar em qualquer 
residência indaiatubana. 
Fato é que a CPFL Pirati-
ninga não sabe informar o 
porquê das quedas, o que 
esperamos saber com o 
relatório final da CPI.    

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Projeto de Lei que 
determina feriado em 
Indaiatuba, o Dia da 

Consciência Negra, foi apro-
vado em primeira votação 
durante a 24ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada na noite 
de segunda-feira, dia 8.  O PL, 
de autoria do vereador Derci 
Jorge Lima (PT), foi aprovado 
também graças a desatenção 
da bancada do Governo du-
rante a votação. 

Se aprovado na segunda 
votação, Indaiatuba, assim 
como outras 800 cidades, 
passa a ter o feriado da Cons-
ciência Negra no dia 20 de 
novembro. 

Na segunda-feira, o Pro-
jeto foi aprovado graças a 
desatenção do vereadores da 
Situação. Durante a votação, 
os vereadores Antonio Spo-
sito Junior (PTB), Massao 
Kanesaki (DEM), Helton 
Antônio Ribeiro (PP) e Tú-
lio José Tomass do Couto 
(PMDB) conversavam e não 
ouviram quando o presidente 
da casa, Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB), disse 
que quem fosse contra o pro-
jeto que se manifestasse.

Como ninguém se levan-
tou ou mostrou-se contra a 

decisão, o Projeto foi aprova-
do em primeira votação. Logo 
em seguida, contrariados com 
a aprovação, os vereadores 
ainda tentaram rever a vota-
ção, mas o presidente da Casa 
ressaltou que “falou em alto 
e bom som que quem fosse 
contra se manifestasse. Como 
ninguém o fez, o projeto esta-
va sim aprovado”. 

Durante a discussão do 
Projeto, o vereador Derci 
ressaltou a importância da 
data ser comemorada em In-
daiatuba. “É um feriado que 
já existe em várias cidades e 
é uma oportunidade para um 
resgate da cultura do povo 
negro, que sofreu anos du-
rante a escravidão”, salienta. 
“Além de comemorar a data, 
será um dia para discutirmos 
e debatermos o preconceito 
racial em nosso País.”

O vereador Gervásio Apa-
recido da Silva (PP) também 
votou favorável ao Projeto de 
Lei. “Com o passar do tempo, 
apesar das inúmeras cam-
panhas de conscientização, 
parece que o racismo do Brasil 
vem aumentando. Então é 
necessária que se faça esse 
dia, mas que seja uma data de 
debate sobre esse problema 
e não um dia de festa como 
ocorre em outros municípios”, 
declara. 

Animais 
Em segunda votação, os 

vereadores votaram favorável 
também o projeto que auto-
riza o transporte de animais 
domésticos nos meios de 
transportes coletivos, fora dos 
horários de pico, de autoria do 
vereador Cebolinha. 

Segundo trecho do projeto, 
os animais autorizados devem 
pesar até 12 quilos e não 
podem ser transportados 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 do animal 
a responsabilidade pela in-
tegridade física do animal 
durante o trajeto percorrido, 
não prejudicando também 
a comodidade dos demais 
passageiros.

Para Derci, o Dia da Consiência Negra é de suma importância para a cidade 

COLÉGIO IPEC 

Estudantes são desafiados em 
campeonato internacional 

Alunos do 2º e 5º anos do 
colégio IPEC foram desafiados 
para disputar o campeonato da 
plataforma (FAI-TO). A pro-
posta do Mangahigh é oferecer 
conteúdo didático gratuito, por 
meio de jogos online. Atu-
almente o colégio ocupa 10ª 
posição do ranking. 

Para a professora de mate-
mática e incentivadora do uso 
do jogo dentro da sala, Daniela 
Martinatti, os jogos aumentou 
a facilidade dos estudantes com 
números. “Desde os primeiros 
momentos, senti que todos es-
tavam muito envolvidos com 
o assunto. E, após usar o jogo, 
percebi que os alunos começa-
ram a ser mais questionadores 
e comprometidos com a ma-

temática, além de colocar em 
prática e de maneira divertida 
os conteúdos visualizados em 
aulas teóricas”, relata.

E, devido a toda essa de-
dicação, os alunos do 2º ano 
do IPEC foram convidados 
pela equipe do Mangahigh 
para disputar o FAI-TO com 
um colégio da Austrália, em 
busca de melhores colocações 
no ranking e de olho no título 
de campeão mundial. “Partici-
par do FAI-TO também fará 
com que os alunos despertem 
o interesse sobre as cidades 
onde os concorrentes estão 
localizados e podemos usar 
essa curiosidade para trabalhar 
de forma interdisciplinar, em 
conjunto com outras matérias, 

como: Geografia e História” 
comemora a professora. 

Para a nutricionista Da-
niela, mãe da estudante do 2ª 
ano, Isabela Stahl de Moraes, 8 
anos, a filha leva a sério e pas-
sa horas jogando o game em 
casa, além disso percebeu um  
desenvolvimento acadêmico 
notável. “O desempenho dela 
melhorou muito, pois já conse-
gue fazer certas operações ma-
temática sozinha e com mais 
facilidade. Eu gosto muito e 
apoio o uso do Mangahigh, de-
vido às crianças terem grande 
intimidade com as plataformas 
digitais e, assim, unirmos o útil 
ao agradável, pois eles se di-
vertem e aprendem, ao mesmo 
tempo”, revela. 
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Alunos do Esporte Cidadão devem receber artigos esportivos

Rio Jundiaí é considerado 
apto para o consumo

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

GIULIANO MIRANDA ACS/PMI

O Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos 
(CRH-SP) aprovou na 

terça-feira, dia 9, o reenqua-
dramento do trecho entre a foz 
do Ribeirão São José e do Cór-
rego Barnabé, no Rio Jundiaí. 
Com a decisão o trecho passou 
de classe 4 para 3, considerado 
assim apto para o consumo. O 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) espera agora a 
resposta do pedido de outorga 
do rio, que deve sair nos pró-
ximos dias. Somente com esta 
aprovação, Indaiatuba poderá 
captar água do Jundiaí. 

O pedido de reenquadra-
mento já havia sido apro-
vado no início de agosto e 
encaminhado para aprovação 

nos próximos dias. Caso seja 
aprovado, Indaiatuba poderá 
usufruir aproximadamente 300 
litros de água por segundo, que 
serão utilizados para abastecer 
em até 15% a Estação de Tra-
tamento e Armazenamento, o 
ETA 3. No entanto, segundo a 
assessoria de imprensa do Saae 
mesmo com o outorga o uso 
do Jundiaí não deve ser ime-
diato, apenas quando houver 
a necessidade.

De acordo com o órgão, 
Indaiatuba conta atualmente 
com quatro fontes de cap-
tação de água que juntas 
totalizam, em tempos de 
chuva, aproximadamente 63 
milhões de litros de água dia-
riamente. São elas: Na Zona 
Sul ETA 3, com Ribeirão 
Piraí e Córrego do Barrinha, 
ETA 5 com Córrego do Bar-

nabé. Na Zona Norte a ETA 
1, com Represas do Cupini 
e Morunga e Rio Capivari-
-Mirim e a ETA 4 que abas-
tece apenas o Jardim Brasil, 
e capta do Rio Capivari-
-Mirim. No entanto, segundo 
o Saae, há perda de água no 
processo de distribuição. 

Segundo a assessoria 
órgão, até o momento a 
situação de estiagem está 
controlada e caso a outorga 
do Rio Jundiá seja aprova-
da, a captação deve suprir 
a falta de chuva dos meses 
seguintes. 

A reportagem do Mais 
Expressão entrou em con-
tato com a assessoria de 
imprensa do CRH-SP, porém 
até o fechamento da matéria 
o órgão não respondeu aos 
nossos questionamentos.

Os alunos do Projeto Es-
porte Cidadão irão receber 
ainda neste mês uniformes e 
outros materiais para a prá-
tica esportiva. A entrega dos 
kits com camiseta, bonés e 
squeeze, foi feita de forma 
simbólica no último dia 2, 
com a presença do Prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
do secretário municipal de 
Esportes, Humberto Panzetti, 
e do representante da Organi-
zação Nacional de Entidades 
do Desporto (Oned), Rene 
Eduardo Salve.

O evento foi realizado no 
núcleo da Quadra 23. Também 

participaram da entrega dos 
kits as empresas parceiras do 
Projeto, o vice-presidente da 
Fundação John Deere, Walter 
Regina, o relações públicas 
da Toyota do Brasil, Thiago 
Sugahara, e o diretor de produ-
ção da Toyota de Indaiatuba, 
Takanori Suzuki.

Para o secretário de es-
portes, Humberto Panzetti, 
é importante o esporte fazer 
parte da vida dos jovens.  “O 
esporte tem que ser transfor-
mador. Para isso é importante 
haver projetos que garantam o 
desenvolvimento, a qualidade 
de vida. O Projeto Esporte 

Cidadão é uma parceria entre 
o público e o privado. Essa 
parceria compartilha a respon-
sabilidade social”, comenta. 

Durante o evento, os alunos 
de ginástica rítmica, ginástica 
artística e jiu-jitsu fizeram de-
monstrações das modalidades 
e depois participaram de uma 
aula aberta de ginástica artística.

Apoio
Desde o início deste ano, 

o Projeto Esporte Cidadão 
passou a contar com o apoio 
das empresas Toyota e John 
Deere, através de uma parceria 
público-privada, viabilizada 

pela Lei de Incentivo ao Es-
porte do Ministério do Esporte, 
com administração da Oned. 
Com o apoio das empresas, foi 
possível aumentar a capacidade 
de atendimento do Projeto, a 
contratação de profissionais 
especializados para coordenar 
diversas áreas e ainda a aqui-
sição de 45 mil artigos entre 
uniformes e outros itens para a 
prática esportiva. 

O vice-presidente da John 
Deere, Walter Regina, falou da 
importância de apoiar o Proje-
to Esporte Cidadão. “É difícil 
mensurar o tamanho da impor-
tância do Esporte Cidadão. A 

John Deere possui um compro-
misso legítimo de investir nas 
pessoas, investir em projetos 
que desenvolvam a comunida-
de, seja no âmbito cultural, seja 
no âmbito esportivo”, afirma.

O relações públicas da 
Toyota, Thiago Sugahara, 
também elogiou a parceria 
com o Projeto Esporte Ci-
dadão. “É muito importante 
apoiar de toda forma possível 
os projetos da prefeitura seja 
na formação de estudantes na 
escola, seja na prática espor-
tiva. O esporte ajuda a desen-
volver o trabalho em grupo, 
a ter determinação. Por isso 

é muito importante à partici-
pação nesse projeto”, ressalta.

Para participar
Ainda há vagas em algumas 

modalidades oferecidas pelo 
Projeto Esporte Cidadão. Para 
se inscrever, é necessário que 
a criança ou adolescente esteja 
regularmente matriculado na 
rede escolar pública ou privada 
de Indaiatuba. O responsável 
deve comparecer ao núcleo 
escolhido, preencher a ficha 
de inscrição e apresentar RG 
e comprovante de endereço. 
Mais informações pelo telefone 
(19) 3825-6270.

do CRH. Os motivos para o 
pedido era de que após o tra-
tamento realizado nos últimos 

30 anos, as águas do trecho não 
estavam mais poluídas. 

No mesmo período, o Saae 

também solicitou a reativação 
da outorga para fazer a capta-
ção do rio e a resposta deve sair 

Água do Rio Jundiaí foi considerada apta para o consumo 
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CNH não poderá ser 
suspensa de imediato 

O Governo Federal 
divulgou na quinta-
-feira, dia 4, a lista 

das cidades paulistas que 
irão receber o curso de 
Medicina e Indaiatuba não 
foi contemplada. De acordo 
com o Ministério de Edu-
cação (MEC), o motivo da 
recusa está na rede pública 
de saúde do Município que 
precisa  passar  por  ade-
quações. A cidade ainda 
tem chances de receber a 
graduação e tem o prazo de 
seis meses para corrigir os 
problemas detectados.

Ao todo o governo au-
torizou a criação de cursos 
em 39 cidades, 14 delas no 
estado de São Paulo: Cuba-
tão, Jaú, Mauá, Osasco, Li-
meira, Guarujá, Guarulhos, 
Araçatuba, Araras, Bauru, 
Piracicaba, Rio Claro, São 
Bernardo do Campo e São 
José dos Campos. Além 
de Indaiatuba, outras seis 
cidades também foram re-
provadas pelo governo.

Segundo a assessoria 
de imprensa do MEC, fo-
ram disponibilizadas aos 
gestores municipais notas 
técnicas com as adequações 
que precisariam ser feitas 
na rede pública de saúde. O 
Ministério ressaltou ainda 
que a cidade só será consi-
derada apta a ser incluída 
no edital para autorização 
do curso de medicina, após 
a regularização de pendên-
cias identificadas nos equi-
pamentos e programas de 
saúde públicas. No entanto, 

a assessoria informou que 
não pode informar quais 
foram as irregularidades 
encontradas em Indaiatu-
ba e que o parecer só será 
divulgado aos gestores do 
Município.

Também de acordo com 
a assessoria do órgão, as 
avaliações das instituições 
de ensino Anhanguera e 
Max Planck, candidatas 
a receberem o curso, ain-
da não foram realizadas 
e isso só deve acontecer 
após a aprovação ou não 
da cidade. A avaliação será 
realizada pelo Programa de 
Melhorias do Ensino das 
Instituições de Educação 
Superior (IES). 

Já a Secretaria de Co-
municação Social da Pre-
feitura informou que ainda 
não foi comunicada sobre 
a decisão do Ministério da 
Saúde e da Educação, por 
isso não irá se pronunciar. 
Já a assessoria de imprensa 
da Faculdade Anhanguera 
informou também que só irá 
se pronunciar sobre o caso 
após a publicação oficial 

do edital. 
A reportagem também 

contatou a assessoria de im-
prensa da Faculdade Max 
Planck, que informou que 
no momento as instituições 
candidatas ao curso ainda 
não estão sendo avaliadas 
por isso não se pronunciará 
sobre a recusa do Governo. 

Já a assessoria de im-
prensa do Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo 
(Haoc), hospital que apoia-
rá à instituição de ensino 
escolhida, caso o curso seja 
aprovado, não retornou aos 
questionamentos até o fe-
chamento da matéria. 

Detalhes 
A iniciativa faz parte do 

Programa Mais Médicos do 
Governo Federal, que busca 
a expansão da formação de 
médicos no País. Indaiatuba 
já havia sido aprovada na 
primeira etapa por possuir 
mais de 70 mil habitantes e 
não ter curso superior para 
graduação de médicos. 

Em março o Conselho 
Municipal de Saúde (CMS), 

vinculado à Secretária de 
Saúde da cidade, aprovou 
a implantação do curso. 
A cidade então entrou na 
lista dos 49 municípios pré-
-selecionados para receber 
a graduação. 

Já em maio, três técnicos 
da Secretaria de Regulação 
e Supervisão da Educação 
Superior do Ministério da 
Educação, estiveram em 
Indaiatuba para cumprir 
mais uma etapa do pro-
cesso para implantação do 
curso. A visita serviu para 
avaliar a estrutura de saúde 
existente na cidade, como 
hospitais, Unidades Básicas 
de Saúde e Pronto Atendi-
mento, além das faculdades 
candidatas a sediar o curso. 

Mais tarde, a lista que 
era de 49 passou a contar 
com apenas 39 municípios. 
Nesta seleção, o Ministério 
da Educação levou em con-
ta a necessidade do curso, a 
estrutura da rede de saúde 
para realização das ativida-
des práticas e a capacidade 
para abertura de residência 
médica.

Haoc é o hospital que apoiará à instituição de ensino escolhida, caso o curso seja aprovado

O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran-
-SP) não vai mais poder cassar 
ou suspender as carteiras de 
motoristas cujos recursos ainda 
estão sob análise. A medida 
inclui também motoristas flagra-
dos embriagados. A determina-
ção entrará em vigor a partir de 
30 de janeiro de 2015 e caso o 
órgão não respeite a determina-
ção da Justiça, o mesmo poderá 
ser multado em até R$ 10 mil 
por dia.

A medida foi anunciada pela 
Justiça de São Paulo, após uma 
liminar do Juiz Fernão Borba 
Franco, da 14ª Vara da Fazenda 
Pública, que entende que a sus-
pensão imediata da CNH pode 
impedir que o motorista recorra, 
pois enquanto o processo está 
em trânsito, o condutor já está 
cumprindo a pena ao estar sem 
a Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH).

É o caso do gerente Paulo 
Henrique, 32 anos, que está 
com sua carteira suspensa, pois 
atingiu os 20 pontos. “Sei que 
não é correto dirigir com minha 
CNH irregular, porém preciso e 
dependo do carro para trabalhar. 
Além de trabalhar em outra 
cidade, utilizo o veículo para 
visitar clientes”, revela. 

A suspensão da CNH ocorre 
quando o motorista atinge 20 
pontos na carteira no prazo de 
um ano, ou dirigir embriagado. 
Além de perder a carta, atu-
almente, o motorista que for 
flagrado dirigindo com a CNH 
bloqueada pelo Detran pode 
responder por crime. Mas, com 
a nova decisão da Justiça, esses 
motoristas só poderão perder 
a carteira quando todos os re-
cursos já tiverem tramitado nas 
esferas do Judiciário.

Em nota, o Detran Paulista 
informa que “está im-
plantando um novo 

sistema de informatização dos 
processos administrativos de 
suspensão e cassação da habili-
tação dos condutores infratores. 
Como parte da implantação 
deste novo modelo, já foi sus-
penso o bloqueio automático 
das habilitações dos condutores 
infratores que excederam a pon-
tuação máxima (20 pontos) no 
prazo de um ano. É importante 
destacar que isso não exime o 
condutor de responder ao pro-
cesso administrativo instaurado 
para suspensão do direito de 
dirigir e não impede o bloqueio 
nos casos de crime de trânsito, 
como a embriaguez ao volante”.

Motorista a mais de 10 anos, 
a manicure Giovanna Mas-
sucato, diz não ter cometido 
nenhuma infração durante todos 
esses anos. “A leis existem para 
serem respeitadas e não somente 
isso. Acredito que temos que ter 
educação no trânsito e respeito 
ao próximo”, disse. “Quanto à 
nova decisão não acho legal. 
Acho que a pessoa que já co-
meteu tantas infrações deve sim 
ter a habilitação cassada, princi-
palmente aqueles que dirigem 
embriagados”, completa.

Ocorrências 
Segundo o Detran, exclusi-

vamente nos casos que confi-
guram crime de trânsito, como 
alcoolemia ao volante e prática 
de racha, em que há prejuízo à 
vida e à segurança no trânsito, 
o órgão entende como prudente 
manter o bloqueio administra-
tivo, precedido da instauração 
do processo, com o respaldo 
legal e a devida notificação do 
condutor. 

Em Indaiatuba no primeiro 
semestre deste ano, o Detran 
recebeu 990 notificações. Esses 
números não incluem as pessoas 
que tiveram a CNH suspensa ou 

cassada, pois a lei garante 
o direito à ampla de-

fesa. (Denise 
Katahira).

Os vestibulandos inscritos 
no maior vestibular do país 
podem estar testando seus co-
nhecimentos através Fuvestão. 
O simulado acontece no pró-
ximo dia 21 de setembro, das 
13h às 18 horas, no Colégio 
Objetivo Indaiatuba. Os inte-
ressados podem se inscrever, 
gratuitamente, pelo site www.
objetivoindaiatuba.com.br.

O colégio oferece aos seus 
alunos simulados a partir do 
1º ano do Ensino Médio. “No 
decorrer do ano, nossos alu-

nos fazem muitos simulados 
da 2ª fase da Fuvest. Eles são 
corrigidos pelos professores 
da própria escola que depois 
fazem uma devolutiva com 
os alunos, tirando suas dúvi-
das. A USP é a universidade 
pública que temos o maior 
número de aprovados”, res-
salta Débora Razori, psicólo-
ga, orientadora profissional 
e responsável pelo Núcleo 
de Apoio ao Vestibulando 
do Objetivo Indaiatuba. “Os 
simulados são importantes 

para que os alunos passem 
por esse treino, tanto para o 
aspecto físico como para o 
emocional”, afirma. 

A primeira fase da Fuvest 
será realizada no dia 30 de 
novembro e a 2ª fase de 4 a 
6 de janeiro. 

Fuvest
As inscrições para a Fu-

vest 2015, o vestibular da 
USP, encerraram no último 
dia 8, e é o vestibular mais 
concorrido do país.  Neste 

ano foram 174.001 candidatos 
inscritos para 11.057 vagas. 

Este ano, de acordo com 
a CWUR, Center for World 
University Rankings, a USP 
está entre as mil melhores 
universidades do mundo, é 
a 131ª colocada, a única do 
Brasil entre as 300 primeiras 
classificadas. O resultado foi 
divulgado no dia 30 de julho 
deste ano, no Blog da Reda-
ção da Forbes Brasil, uma 
publicação especializada na 
área de negócios.
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Yázigi Travel oferece intercâmbio 
em mais de 30 países 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO YÁZIGI TRAVEL

No último dia 3, o Yázi-
gi Indaiatuba lançou o 
Yázigi Travel, progra-

ma de intercâmbio em parceria 
com o Grupo Pearson. O Yázigi 
Travel oferece intercâmbio com 
diferentes programas nas mais 
diversas escolas espalhadas pelo 
mundo. 

“Trouxemos parceiros inter-
nacionais que condiz com a mes-
ma qualidade de excelência de 
ensino que o Yázigi oferece aos 
seus alunos”, explica a gerente do 
Yázigi Travel e de comunicação 
e mercado, Danielle Costa Viana. 

Há mais de 20 anos no mer-
cado, o Yázigi Travel atende 
jovens a partir dos 13 anos até 
os adultos que querem aprimorar 
ou até mesmo aprender um novo 
idioma. São mais 30 países e oito 

idiomas que estão à disposição e 
escolha dos alunos. 

De acordo com Danielle, o 
Yázigi Travel oferece grandes 
diferenciais para os alunos que 
realizarem o intercâmbio com a 
escola, como assistência saúde 
(apólice abrangente), operação 
de câmbio (correspondente), 
além de oferecer aos alunos 
maior segurança com o cartão 
personalizado do Yázigi, onde o 
dinheiro é depositado nesse car-
tão. “O cartão é um dos maiores 
diferenciais para quem fizer o 
intercâmbio com o Yázigi, pois 
evita que os jovens fiquem an-
dando com muito dinheiro e caso 
ocorra perda ou roubo do mesmo, 
o aluno entra em contato com a 
central de atendimento para que o 
bloqueio seja feito imediatamen-
te”, explica. 

Além disso, os alunos contam 

com assistência pré, durante e 
pós intercâmbio com orien-
tações de como se portar nos 
países de destino e em caso de 
emergência onde deve ligar ou 
se encaminhar. Antes do em-
barque é realizada uma reunião 
com todos os alunos para mais 
orientações durante a viagem. 
“É importante dar esse suporte 
para os alunos, pois emergên-
cias podem acontecer. Para isso, 
além das orientações, os alunos 
podem ligar para um número de 
celular que fica 24 horas por dia 
à disposição dos alunos, caso 
ocorra alguma eventualidade ou 
dúvidas”, conta a gerente.

 
Programas

O Yázigi Travel oferece 
quatro programas diferentes com 
objetivos distintos. O programa 
de férias é direcionado para jo-

vens de 12 a 18 anos, que querem 
agregar em uma única viagem o 
conhecimento e passeios. Este 
programa oferece cursos de 
quatro semanas, com 15 horas 
de aula por semana, além de di-
versão nos mais diversos parques 
e atrações. 

O programa idiomas oferece 
diversos cursos para jovens a 
partir de 18 anos até adultos 
que querem aprender um novo 
idioma. O aluno pode escolher 
onde quer estudar, qual o tipo 
de hospedagem e quanto tempo 
quer ficar no país. 

Já o Trabalho no exterior é 
destinado para os alunos que 
pretendem estudar, mas também 
trabalhar. Nesse programa o 

aluno pode trabalhar, estagiar, 
ser voluntário ou Au Pair (babá). 
É uma ótima opção para quem 
busca enriquecer o currículo e 
ver como funciona o mercado de 
trabalho fora do Brasil.

E para os estudantes que pre-
tendem realizar o ensino médio 

fora do País, o Yázigi Travel 
oferece o programa High School, 
onde os alunos podem cursar um 
semestre ou um ano do ensino 
médio em diversos países. O 
programa é destinado aos jovens 
de 14 a 18 anos, que tenham bom 
desempenho escolar.

Para o programa 
de férias, o Yázigi 
Travel oferece três 
pacotes em três di-

ferentes destinos. Os 
cursos podem ser feitos 

nas escolas Internexus, The 
Language Company OEI ou no 
Churchill House Ramsgate. 

Todos os pacotes oferecem 
quatro semanas de curso, com 
15 horas de aula por semana e a 
hospedagem é em casa de famí-
lia, com quarto compartilhado. 

Como a ideia do programa 
de férias é juntar o estudo com 
a diversão, adquirindo qualquer 
pacote do programa, os alunos 
ganham ingressos e passeios para 
os diversos parques e atrações. 

A forma de pagamento é 
facilitada. De acordo com Da-
nielle, o aluno pode parcelar o 
intercâmbio em quantas vezes 
quiser. “O parcelamento pode 
ser feito em quantas parcelas o 
aluno desejar, desde que esteja 
quitado até o dia da viagem”, 

explica. O valor da parcela será 
reajustado de acordo com o 
câmbio do dia. 

E para quem deseja realizar 
intercâmbio ainda neste ano, o 
Yázigi Travel está com uma pro-
moção com destino para Toronto 
no Canadá. Fechando o pacote 
até o dia 25 deste mês ganha uma 
viagem para Niagara Falls. Para 
esse programa a escola oferece 
pacote com quatro semanas de 
curso a partir de US$ 1.602,36. 
Além disso, outra promoção é 
estudar na escola Eurocentres, 
que também deve ser fechado 
o pacote até o dia 25 deste mês, 
com preços promocionais com 
destino a escolha do aluno. 

Mais informações sobre o 
Yázigi Travel no telefone (19) 
3875-0206 ou pelo site yazigitra-
vel.com.br, ou diretamente com 
a gerente Danielle Viana através 
do telefone (19) 9.9212-3787.

O Yázigi Indaiatuba fica na 
Avenida Fábio Ferraz Bicudo, 
340, no Jardim Esplanada.

O Yázigi Travel oferece diferentes pacotes para atender a necessidade de cada aluno

Programa de férias 
oferece três destinos



11AMais Expressão

Planfetagem no desvio do 
pedágio gera reclamação 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Indaiatuba tem seis denúncias
de propaganda irregular 

JME

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) de 
São Paulo já rece-

beu seis denúncias de pro-
paganda política irregular 
em Indaiatuba. Entre as de-
núncias estão cartaz, placas, 
banners e colagens. Todos 
os candidatos envolvidos, 
após o registro da denúncia, 
foram notificados pelo Juízo 
Eleitoral do Município e 
retiraram as propagandas 
irregulares no prazo esta-
belecido. 

Sendo, assim o TRE ar-
quivou a denúncia, pois 
o candidato obedeceu à 
notificação. Mas, caso o 
candidato não cumprisse 
com a determinação, a ocor-
rência seria encaminhada ao 
Ministério Público Eleitoral 
para adoção das providên-
cias cabíveis, e as penas 
variam de R$ 2 mil a R$ 8 
mil de multa. 

A menos de um mês das 
eleições, a corrida afunilou 
para os cargos de deputado 
estadual e federal, senador, 
governador e presidente.  
Em Indaiatuba, quanto mais 
se aproxima o dia da vo-
tação, maior é a poluição 
visual .  São centenas de 
propagandas eleitorais es-
palhadas pela cidade inteira. 

A estudante Michelle 
Ohio, de 24 anos, disse não 
gostar de andar pelas ruas 
e ver as propagandas espa-
lhadas pela cidade. “Não 
acho legal ver as calçadas 
‘decoradas’ com as propa-

gandas dos candidatos. A 
cidade fica feia e poluída 
visualmente. Além disso, 
tenho que limpar minha 
garagem todos os dias de 
tanto santinhos que tem”, 
reclama. 

De acordo com o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), são permitidas pro-
pagandas em bens particula-
res desde que não excedam 
a 4 m², através da fixação 
de faixas, placas, cartazes, 
pinturas. Bandeiras ao longo 
das vias públicas são auto-

rizadas, desde que móveis, 
porém não deve dificultar o 
bom andamento do trânsito 
e nem mesmo dos pedestres. 
Além disso, as propagandas 
móveis devem ser colocadas 
no espaço somente a partir 
das 6 horas e devem ser 
recolhidas até às 22 horas. 

Em contra partida, os 
candidatos à eleição devem 
respeitar e cumprir leis. A 
veiculação de propaganda 
eleitoral em bens públicos, 
bens de uso comum (sho-
pping, igrejas,  templos, 

cinema, teatros, estádios), 
tapumes de obras estão proi-
bidos. Além disso, colagem 
de propaganda em postes de 
iluminação pública, sinali-
zação de tráfego, viadutos, 
passarelas, pontes, árvores 
também estão de forma 
irregular.

A recepcionista Maria 
Cristina Arruda, 32 anos, 
diz que as propagandas não 
incomodam. “Acho que a 
cidade fica visualmente 
feia com tanta propaganda. 
Para onde olhamos vimos 

um candidato. Mas, para 
mim não faz diferença esse 
monte de propaganda, pois 
já tenho meus candidatos 
e não irei mudar por ver a 
mesma propaganda todos os 
dias”, conta.

Denúncia
O eleitor pode ajudar 

a coibir abusos por parte 
dos candidatos por meio de 
denúncias que podem ser 
feitas diretamente no Car-
tório Eleitoral do município 
ou pelo site do TRE através 
da denúncia on-line. O de-
nunciante é obrigado a se 
identificar, porém os dados 
ficam restritos à Justiça 
Eleitoral e não constarão do 
expediente instaurado para 
constatação. Além de forne-

cer informações suficientes 
para que a averiguação da 
irregularidade seja feita de 
forma correta.

Uma vez registrada a 
denúncia, o sistema enca-
minhará ao Juízo Eleitoral 
do município que realizará 
a verificação da irregula-
ridade, e caso constatada, 
notificará o responsável 
para retirar a propaganda no 
prazo de 48 horas.

Caso a ordem seja cum-
prida, o procedimento será 
arquivado. Caso contrário, 
o expediente será encami-
nhado ao Ministério Público 
Eleitoral para adoção das 
providências cabíveis, in-
clusive instauração de pro-
cesso, cujas penas variam de 
R$ 2 mil a R$ 25 mil. 

Motoristas de Indaiatuba 
entraram em contato com a 
redação do Mais Expres-
são para reclamar sobre a 
planfetagem que alguns co-
laboradores de candidatos 
da cidade estão fazendo no 
desvio do pedágio, localiza-
do na Rodovia Engenheiro 
Paulo de Tarso Martins, que 
liga Indaiatuba a Campinas. 

De acordo com Clóvis 
Andrade,  a  planfetagem 
está causando transtornos 
para o trânsito local. “Devi-
do à distribuição dos santi-
nhos, os motoristas tem que 
reduzir a velocidade, o que 
está causando um enorme 

trânsito na entrada do des-
vio”, reclama. 

Além disso,  Andrade 
disse que o risco de aciden-
te é grande no local. “Os 
motoristas tem que ficar 
atento para não atropelar 
nenhuma das meninas que 
estão fazendo a entrega dos 
santinhos. Com o trânsito 
parado, os motoristas são 
obrigados a aguardar no 
acostamento para entrar no 
acesso do pedágio”, conta. 
“Ainda no local nota-se que 
em dois dias de distribuição 
o acumulo de santinhos 
espalhados  pelo  chão é 
grande.” 

Propagandas eleitorais estão espalhadas em diversos pontos da cidade
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Cidade é a 8ª da RMC em 
recuperação de veículos

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

JME

Indaiatuba foi a 8ª cidade 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) que 

mais recuperou veículos no 
período de janeiro a julho 
deste ano. Segundo um le-
vantamento da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
(SSP), o Município recuperou 
48% dos veículos levados por 
criminosos no período. 

A pesquisa apontou tam-
bém que das 10 primeiras 
colocadas, apenas Enge-
nheiro Coelho não possui 
sistema de monitoramento, 
mesmo assim foi a cidade 
que mais recuperou veícu-
los. O município recuperou 
30 dos 15 veículos levados. 
Isso porque veículos rou-
bados ou furtados de outras 
cidades foram abandonados 
no município. 

Monte Mor foi a segunda 
colocada com 67,5%. Com 
61% de veículos recupe-
rados, Nova Odessa foi a 
terceira no ranking. Santo 
Antônio de Posse vem logo 
em seguida com 58,6% e 
Itatiba com 53,1% é a quinta 
colocada. Completam a lista 
Hortolândia com 48,7%, 
Campinas com 48,4%, Su-
maré com 46% e Cosmópo-
lis com 45,6%.  

Em Indaiatuba este ser-

viço é realizado pelo Centro 
de Operações e Inteligência 
da Guarda Civil  (COI), 
criado em 2009, e que atu-
almente monitora 32 pon-
tos estratégicos da cidade, 
apontados como possíveis 
rotas de fuga. 

De acordo com as estatís-
ticas da SSP, em 2011 foram 
registrados entre janeiro e 
julho 84 roubos e 232 furtos 
de veículos. No ano seguin-
te houve redução no número 
dos crimes, que somados 
chagaram a 174 ocorrências. 

Já em 2013, 219 veículos 
foram levados e com o apoio 

do COI, 101 deles foram 
recuperados. Já no mesmo 
período deste ano, já foram 
recuperados 122 carros dos 
254 levados. 

A SSP não possui os 
índices de veículos levados 
nos anos de 2009 e 2010, 
tampouco os números de 
carros recuperados nos anos 
de 2011 e 2012. Mas um le-
vantamento do próprio COI 
aponta que em 2008, quando 
Indaiatuba ainda não possuía 
o sistema de monitoramento, 
aproximadamente 623 carros 
foram levados nos primeiros 
sete meses. 

De acordo com o coor-
denador do COI, Milton 
de Jesus, o sistema tem 
auxiliado não só na recupe-
ração de veículos furtados 
e roubados, mas também 
na captura de criminosos. 
“O COI é um sistema para 
monitorar a segurança da 
cidade, portanto recebemos 
ligações da população sobre 
tráfico de drogas, pessoas 
suspeitas, roubos, entre ou-
tros”, diz. “E incentivamos 
a população a nos apoiar 
também neste serviço, que 
eles saibam que possuem o 
153 à disposição para nos 

informar e pedir ajuda.” 
Segundo dados do COI, 

nos primeiros sete meses de 
2013 foram registrados cer-
ca de 28 mil ligações para o 
153. Já no mesmo período 
deste ano foram aproxima-
damente 35 mil. Além dis-
so, o levantamento interno 
apontou que os números de 
pessoas presas em flagran-
te, ou seja, no momento ou 
pouco depois de cometerem 
o crime, aumentou de 159 
para 201. O índice também 
corresponde aos primeiros 
sete meses de 2013 e 2014 
respectivamente. 

No entanto, Jesus res-
salta que os números posi-
tivos podem aumentar se a 
população colaborar ainda 
mais. “No caso dos veícu-
los, muitas vezes as pessoas 
demoram em fazer o bole-
tim de ocorrência do furto 
ou do roubo e isso dificulta 
nosso trabalho”, explica. 
“Mesmo que o pessoa tenha 
seguro é necessário nos co-
municar, pois quanto mais 
rápido lançarmos esses da-
dos no sistema, maiores são 
as chances da recuperação.”

 
Estrutura 

Com um investimento 
total de R$ 6 milhões, o 
COI é hoje um dos “bra-
ços” da segurança pública 
do Município. Segundo o 

assessor do Secretário de 
Segurança, Sandro Bezerra 
Lima, o sucesso do Centro 
se soma aos colaboradores, 
a  tecnologia  e  a  comu-
nidade. “Desenvolvemos 
uma forte parceria entre a 
Guarda Civil, Polícia Mi-
litar e Polícia Civil e isso 
só contribuiu para os re-
sultados conquistados pelo 
COI. Assim como o Canil, 
o Centro tem trabalhado 
junto com todas as forças 
de  segurança” ,  d iz .  “A 
tecnologia tem sido impres-
cindível também, visto que 
deixou o trabalho mais ágil. 
E por fim a comunidade, 
que tem confiado no nosso 
trabalho e tem nos ajudado 
com informações através do 
153”, explica. 

Outro fator que também 
tem contribuído para o au-
mento nos números de recu-
peração de veículos deve-se 
a integração com outros 
municípios. Atualmente, o 
sistema do COI de Indaiatu-
ba é integrado com o mesmo 
sistema das cidades de Lou-
veira, Hortolândia, Jaguari-
úna, Nova Odessa, Vinhedo, 
Monte Mor e Jundiaí. Com 
isso, a informação lançada 
no sistema de Indaiatuba 
será vista no Centro das 
outras cidades, e vice-versa, 
aumentando as chances de 
recuperação do mesmo. 

O COI de Indaiatuba funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana
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Garcia Imóveis dá dicas para um bom negócio 
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O velho ditado dizia: 
“Quem casa, quer 
casa”, porém con-

quistar o próprio imóvel 
não é mais a meta somente 
dos recém-casados. Ter o 
próprio canto é o sonho de 
qualquer pessoa e se tornou 
mais acessível ao longo dos 
anos. 

Os financiamentos, o par-
celamento do valor de en-
trada do imóvel, a venda de 
projetos na planta e outras 
opções, são apenas algumas 
das facilidades que o com-
prador tem à disposição. 

De acordo com o proprie-
tário da Garcia Empreen-

dimentos e Imóveis, Paulo 
Garcia, o cenário mudou por 
uma questão de necessidade. 
“As pessoas queriam com-
prar o próprio imóvel, no 
entanto as condições antes 
eram muito ruins. Então o 
mercado viu que precisaria 
dar mais condições para 
que esse cliente comprasse 
o imóvel e aí surge essas 
facilidades e programas de 
financiamento”, explica. 

Paulo é corretor e inves-
tidor, passou a maior parte 
de sua carreira trabalhando 
no mercado de imóveis de 
São Paulo. Há três anos em 
Indaiatuba, ele diz que o 
mercado de imóveis da cida-
de é atípico, menos intenso 
se comparado à Capital, no 

entanto afirma que é um pú-
blico mais exigente. 

Ciente deste perfil de 
cliente, o empresário recru-
tou corretores experientes no 
cenário de Indaiatuba para 
integrar a equipe da Garcia 
Imóveis. “É crucial que o 
cliente escolha bem uma 
imobiliária”, diz. “Somente 
um bom corretor poderá en-
contrar o imóvel que atenda 
ao perfil desejado por você. 
E no caso de venda, só o bom 
profissional saberá cuidar do 
seu imóvel, fazendo um bom 
negócio.” 

Além da venda de imó-
veis, Paulo afirma que o mer-
cado de aluguel de proprie-
dades também está aquecido. 
Ele explica que em muitos 

casos é mais compensatório 
alugar, principalmente se 
tratando de locais comer-
ciais quando a localização 
é um fator determinante. O 
aluguel também é uma saída 
para quem precisa de tempo 
para construir o próprio 
imóvel ou não quer encarar 
um financiamento de muitos 
anos. 

De acordo com Paulo, 
em decorrência da Copa do 
Mundo e das muitas obras 
prometidas para a região, 
como Porto Seco e a amplia-
ção do Aeroporto de Viraco-
pos, o mercado imobiliário 
da cidade valorizou-se de 
mais. Para ele esse cresci-
mento deve ser mantido, po-
rém não aumentará no ritmo 

dos anos anteriores devido 
às Eleições e instabilidade 
do mercado. “Indaiatuba 
cresceu demais e tem sido 
muito procurada por pesso-
as de alto padrão, além de 
clientes como eu, que estão 
vindo das capitais em busca 
de segurança e melhor qua-
lidade de vida”, diz. 

No entanto, o corretor 
afirma que mesmo com essa 
valorização é preciso ter 
bom senso na hora de rea-
lizar a compra. “A regra é 
simples e evita a maioria dos 
problemas: não assuma um 
negócio ou parcela que não 
possa arcar, principalmente 
de financiamento. Muitas 
pessoas tem tido essa caute-
la, pois é um ano de Eleição, 

muitas empresas estão dando 
férias coletivas, enfim se o 
imóvel cabe no seu bolso é 
uma boa compra, caso con-
trário não”, ressalta. 

A empresa 
Fundada há cerca de três 

anos, a empresa surgiu da 
união de Paulo e do irmão 
Aroldo Garcia, muito conhe-
cido na cidade por integrar a 
banda Unha Encravada. Pau-
lo conta que poucos meses 
após a criação da empresa o 
irmão precisou se afastar por 
problemas de saúde, mas a 
Garcia continuou. “Há cinco 
meses ele faleceu e o nome 
da imobiliária se tornou tam-
bém uma homenagem a ele”. 

 A marca é especialista 
na venda e aluguel de casas, 
apartamentos, condomínios 
fechados, chácaras, imóveis 
comerciais entre outros. No 
ano passado, a Garcia foi eleita 
a empresa revelação no Troféu 
Frutos de Indaiá, organizado 
pelo Grupo Mais Expressão. 

Para Paulo, o bom aten-
dimento e a experiência da 
equipe foram os fatores que 
contribuíram e contribuem 
para o sucesso da marca. 
“Como já falamos, uma 
equipe experiente passa 
confiança ao cliente e um 
cliente satisfeito é sinal de 
um trabalho bem feito”, diz. 

A Garcia Imóveis está 
localizada na Avenida Con-
ceição, 1.718, na Vila Maria 
Helena. O telefone de conta-
to é o 3392-0333.

A Garcia Empreendimentos e imóveis está localizada na Avenida Conceição, 1.718 Angélica e Paulo Garcia, proprietários da Garcia Imóveis
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Polícia Civil impede roubo à agência bancária361 Kg de maconha são 
tirados de circulação 

Semana é marcada por dois suicídios no mesmo dia 

SIGAPREENSSÃO

TRAGÉDIAS 

O comerciante Geraldo 
Anastácio da Silva, de 
38 anos, é procurado 

por tentativa de homicídio con-
tra Leandro Rodrigues Teixeira, 
de 29 anos. Silva é acusado de 
ter efetuado três disparos contra 
Teixeira no início da tarde de 
terça-feira, dia 9, em frente a 
um bar do Jardim Morada do 
Sol. Segundo informações, uma 
suposta dívida da vítima teria 
motivado os disparos. 

A Guarda Civil informou 
que foi acionada a comparecer 
ao bairro, com a informação 
de que um homem havia sido 
baleado em frente a um bar. 

Segundo uma testemunha que 
trabalha no referido comércio, 
os dois homens chegaram em 
veículos separados e estacio-
naram a aproximadamente 
20 metros do local. A vítima 
desceu do carro e se debruçou 
sobre a janela do carro de Sil-
va e começaram a conversar. 
Minutos depois a testemunha 
ouviu disparos de arma de fogo 
e ao olhar para rua, viu a vítima 
vinda em sua direção pedindo 
por socorro, enquanto o autor 
fugia do local. 

Teixeira foi então socor-
rido até o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
onde recebeu os atendimentos 
e segue internado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) em 

observação. 
Enquanto isso a Polícia 

Militar se dirigiu a loja de pro-
priedade do autor dos disparos. 
A esposa de Silva informou que 
não sabia do marido e disse 
desconhecer sobre o ocorrido. 
Ela informou ainda que a vítima 
devia na loja e que não teria 
aceitado as cobranças por parte 
de Silva, passando então a fazer 
ameaças. 

Na residência do autor, a 
PM junto com os investigado-
res da Polícia Civil localizaram 
o carro utilizado no crime. Na 
parte interna da porta do moto-
rista, a mesma na qual segundo 
a testemunha a vítima teria se 
debruçado, foi localizado man-
chas de sangue. No entanto, 

nem a arma e tampouco o autor 
foi localizado na residência. 

O veículo foi apreendido 
à Delegacia de Polícia, assim 
como capsulas das balas que 
foram encontradas no local do 
crime. 

Em contato com a reporta-
gem do Jornal Mais Expressão, 
uma das vizinhas disse que 
por volta das 13 horas Silva 
esteve na residência, deixou o 
veículo e saiu novamente não 
sendo mais visto depois disso. 
O crime causou espanto na 
vizinhança e alguns moradores 
afirmaram que Silva era um 
homem calmo e conhecido de 
todos. Até o fechamento desta 
edição, o comerciante não havia 
sido localizado. Veículo usado no crime foi encontrado na residência do autor dos disparos

Ao todo foram 361 kg de maconha apreendidas na terça-feira

Até o momento o 

comerciante Geraldo 

Anastácio da Silva 

não foi localizado 

A Polícia Civil impediu 
que bandidos realizassem um 
roubo à uma agência bancá-
ria no Centro, na manhã de 
sexta-feira, dia 5.  A dupla 
de assaltantes fez de refém a 
família da gerente da agência 
e a obrigou a ir ao banco re-
tirar o dinheiro. No entanto, 
a vítima acionou os policiais 
e ao saberem da intervenção 
das forças de segurança, os 
bandidos libertaram os reféns 
e fugiram. 

De acordo com informa-
ções dos investigadores, o 
chamado veio através do 
acionamento do “botão do 
pânico”, item de segurança 
presente nas agências bancá-
rias. Ao chegarem à unidade, 
a vítima, que é moradora da 
cidade de Salto, contou que na 
noite anterior seu irmão fora 
abordado por dois assaltantes 
no portão da residência, que 
afirmaram saber que a vítima 
era gerente de um banco. 

A gerente junto com o 
irmão e a mãe foi levada pela 
dupla para dentro da casa, 
onde passaram a serem reféns 

O pintor Carlos Henrique 
da Silva, de 42 anos, foi preso 
na terça-feira, dia 9, com uma 
grande quantidade de maconha. 
Os 361 kg da droga estavam 
escondidos na caçamba de uma 
Saveiro, localizada pelos inves-
tigadores no Jardim Europa. O 
pintor negou que fosse traficante 
e disse que havia recebido R$ 
1 mil para transportar a merca-
doria, mas que não sabia o seu 
conteúdo.

A ocorrência chegou aos 
investigadores através de uma 
denúncia anônima, que infor-
mava que em uma residência do 
referido bairro indivíduos esta-
riam fazendo um carregamento 
de drogas em um veículo do 
tipo utilitário. No local descrito 
pelo denunciante, localizado na 
Alameda Amstalden, os poli-

ciais avistaram a Saveiro branca, 
conduzida por Silva e realizaram 
a interceptação. 

Na caçamba do carro os 
policiais encontraram diversas 
caixas de papelão, com inúme-
ros tabletes envoltos por fita 
adesiva. As fitas envolviam uma 
erva seca, notoriamente a droga 
maconha. 

Diante dos fatos, Silva recebeu 
voz de prisão e foi encaminhado 
para a delegacia, junto com o 
veículo e a droga apreendida. No 
Distrito Policial, foi confirmada 
que a erva em questão era mesmo 
maconha e que somava a quanti-
dade de 361 kg. 

Interrogado o pintor negou 
que era traficante e que havia re-
cebido R$ 1 mil para transportar 
a mercadoria, porém não sabia 
que era droga.

dos assaltantes. A vítima infor-
mou ainda que um dos assal-
tantes fez diversas ameaças e 
que ambos aparentavam estar 
bêbados e teriam usado droga. 

Durante os momentos de 
terror, os assaltantes indaga-
ram a gerente sobre os detalhes 
da rotina da agência. Disseram 
ainda que pela manhã a vítima 
deveria ir até a agência bancá-
ria e retirar R$ 400 mil dos cai-
xas eletrônicos e carros fortes. 
Segundo a gerente, os ladrões 
pareciam conhecer alguns 
detalhes sobre o dia a dia do 
banco, visto que sabiam a hora 
em que o carro forte chegaria. 

Pela manhã, o celular da 
gerente foi devolvido e ela 
foi instruída a se dirigir até 
a agência bancária. A mãe e 
o irmão foram levados pela 
dupla para um canavial da 
região. 

Na agência bancária, a 
vítima assumiu suas funções 
diárias, no entanto, uma das 
funcionárias percebeu o nervo-
sismo da vítima e contou sobre 
o sequestro. Diante disso, foi 
acionado a Polícia Civil atra-

vés do “botão do pânico”. Ao 
tomarem conhecimento sobre 
a intervenção dos investigado-
res, os assaltantes libertaram a 
família e fugiram.

Nenhuma quantia foi 
levada da agência e até o 
fechamento desta reporta-
gem, nenhum suspeito havia 
sido preso. 

A segunda-feira, dia 8, foi 
marcada por duas tragédias. 
Em um intervalo de poucas 
horas duas pessoas foram 
encontradas mortas em suas 
casas, por enforcamento. A 
primeira vítima foi a jovem 
Bárbara Passos, de 21 anos, 
que se suicidou com uma 

corda em sua residência no 
bairro Cidade Nova. A segun-
da vítima foi Rodrigo Munizz, 
de 31 anos, que se enforcou 
com uma mangueira de água 
em sua residência no Jardim 
Santa Rita. 

De acordo com informa-
ções, Barbará foi encontrada 

por volta das 13 horas e che-
gou a ser socorrida ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). No entanto, a jovem já 
chegou ao hospital sem vida. 

Já Munizz, foi encontrado 
na garagem de casa pelos fa-
miliares, que haviam acabado 
de chegar de uma viagem. 

Segundo informações, ele 
passava por tratamentos psi-
cológicos.  Marcas em seu 
corpo também apontaram que 
ele havia realizado por um 
transplante de órgãos. Munizz 
foi sepultado no Cemitério 
Jardim Memorial na tarde de 
terça-feira. 

Família da gerente do banco foi mantida pelos criminosos
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Homem de 27 anos morre 
após colidir contra caminhão 

Preso por porte de arma é suspeito 
de tentar estuprar criança 

Borracheiro tenta matar atual de sua ex-esposa 
FATAL 

ABUSO 

CIÚMES

Três guardas que inte-
gram o Canil da Guar-
da Civil realizaram o 

salvamento de um bebê de 
nove dias na tarde de sexta-
-feira, dia 5, no bairro Vila 
Furlan. A criança havia se en-
gasgado com o leite materno 
e estava sem respirar. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o guarda civil Osiel 
Henrique Vieira contou que 
realizava um patrulhamento 
de rotina, quando foi aborda-

do pela funcionária de uma 
farmácia. “Ela saiu gritando 
por socorro e por sorte está-
vamos pela rua. Na farmácia 
encontramos o farmacêutico 
realizando os primeiros aten-
dimentos à criança, porém 
sem sucesso”, conta. “Como 
o bebê não respirava, nos diri-
gimos para o hospital e dentro 
do carro iniciamos novamente 
os primeiros socorros. Alguns 
minutos depois ela expeliu um 
líquido branco e começou a 
chorar.” 

Ao chegarem ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 

Recém-nascido morre asfixiado 
Já na terça-feira, dia 9, 

outro caso envolvendo um 
recém-nascido de aproxima-
damente 29 dias foi registrado, 
mas, mesmo com os primei-

ros atendimentos do Corpo 
de Bombeiros a criança não 
resistiu e faleceu devido há 
uma asfixia. 

Na madrugada de terça-

-feira, a Unidade de Resgate 
do Corpo de Bombeiros foi 
acionada até o bairro Vale do 
Sol para atender uma criança 
de 29 dias que estava sem 

respirar. 
De acordo com informa-

ções, após dar de mamar ao 
bebê à mãe a colocou ao seu 
lado na cama. Ao acordar por 

volta das 4h30 da manhã, a 
mãe percebeu que a criança 
estava com o corpo todo roxo 
e não respirava. 

Os socorristas realizaram 

os primeiros socorros na crian-
ça que apresentava sinais de 
asfixia, porém não houve êxito 
e a mesma foi encaminhada ao 
Haoc já sem vida. 

(Haoc), a criança foi entregue 
à equipe médica que prosse-
guiu com o atendimento. A 
criança ficou em observação 
por algumas horas e depois 
recebeu alta do hospital, sen-
do entregue à mãe. 

O guarda civil destacou a 
importância do atendimento 
rápido que a criança recebeu. 
“O mérito não é só nosso, 
os profissionais da farmácia 
também foram primordiais 
nessa situação e à atendente 
que logo procurou ajuda e por 
sorte estávamos em patrulha-
mento pelo local”, resalta. 

Além de Osiel, participaram 
da ocorrência os guardas ci-
vis Ricardo Pereira Rocha e 
José Batista da Cunha. 

Já na quarta-feira, dia 
10, a guarnição esteve na 
casa da família para um re-
encontro. “Foi muito emo-
cionante, pois são esses 
acontecimentos que fazem 
nosso trabalho valer a pena. 
Levamos algumas roupas 
para ela e  recebemos o 
agradecimento dos pais, é 
realmente muito gratifican-
te para nós e claro, para a 
corporação”. Na terça-feira, os guardas se encontraram com a família da criança

Humberto Sillas, de 27 anos, teve trau-
matismo craniano e faleceu no hospital 

Um homem de 27 anos, 
identificado como Humberto 
Sillas, faleceu na manhã de on-
tem, dia 11, vítima de acidente 
de trânsito. Ele trafegava pela 
Rua Antônio Barnabé, no Dis-
trito Industrial, quando colidiu 

frontalmente contra um cami-
nhão. Sillas é a 19º vítima fatal 
por acidente de trânsito este ano. 

Segundo informações, a 
vítima trafegava de moto pelo 
local quando colidiu com o 
caminhão. Segundo o motorista 

do veículo, ele sinalizou que iria 
realizar uma conversão e não 
viu o motociclista. No entanto, 
alguns pedestres afirmaram que 
o motorista não teria ligado a 
seta para realizar a conversão. 

Testemunhas que também es-
tavam pelo local afirmaram que 
Sillas trafegava com a moto em 
velocidade acima do permitido, 
versão que também foi alegada 
pelo motorista do ônibus.  

A vítima chegou a ser socor-
rido em estado grave ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), porém não resistiu aos 
ferimentos e faleceu. Segundo 
informações, a vítima teve trau-
matismo craniano. 

Sillas é a 19º vítima fatal 
por acidente de trânsito neste 
ano. No dia 29 de agosto, ou-
tro acidente vitimou o técnico 
de telecomunicações Marcelo 
Campelo Carneiro, de 47 anos. 
O acidente aconteceu na alça 
de acesso da Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), próximo ao 
Jardim Belo Horizonte. 

O borracheiro Thyalles Ma-
rinho Santos, de 22 anos, foi 
preso na manhã desta quarta-
-feira, dia 10, após esfaquear 
o atual esposo de sua ex, o 
metalúrgico Valdemir Silva, de 
35 anos. O crime aconteceu no 
Jardim Morada do Sol. A vítima 
foi socorrida e segue internada 
no Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). 

De acordo com informa-
ções, Silva estava em um ponto 
de ônibus do bairro por volta 
das 5 horas da manhã quando 
o borracheiro se aproximou. 
Armado com uma faca, ele 
desferiu vários golpes contra 

o abdômen da vítima e fugiu 
do local. 

O motorista de um ônibus 
que passava pelo local foi quem 
socorreu o metalúrgico e o 
levou até o Haoc. De acordo 
com a assessoria do hospital, 
ele passou por cirurgia e segue 
internado em observação. 

Segundo informações da es-
posa de Valdemir, o crime teria 
sido motivado por ciúmes já que 
o borracheiro não teria aceitado 
bem o fim do relacionamento. 

Poucas horas depois do cri-
me, a Polícia Civil conseguiu 
localizar o borracheiro em seu 
trabalho também no Jardim 

Morada do Sol. O acusado con-
fessou o crime e disse não estar 
arrependido. Santos recebeu 
voz de prisão e foi encaminhado 
à Cadeia Pública de Campinas. 

A Guarda Civil e a Polícia 
Civil prenderam na tarde de 
ontem, dia 11, no bairro Cecap, 
o auxiliar José Benedito Fernan-
des, de 69 anos, por porte de três 
cartucheiras e 31 munições. Ele 
também é suspeito de tentar es-
tuprar uma menina de 3 anos. A 
ocorrência ainda envolveu uma 
tentativa de suicídio do pai da 
criança e uma briga generalizada 
entre vizinhos. 

O chamado às forças de se-
gurança foi feito após a tentativa 
de suicídio do pai da criança. 
De acordo com informações do 
delegado titular Danilo Amâncio 
Leme, após descobrir a tentativa 
de estupro contra a criança, o 
pai foi tirar satisfações com 

Fernandes, que mora na casa da 
frente. O acusado então teria o 
ameaçado com um facão. 

Diante dos acontecimentos, o 
pai teria entrado em desespero e 
tentou tirar a própria vida se en-
forcando com uma corda. Antes 
que conseguisse êxito, o homem 
foi impedido pela mulher. Neste 
momento, vizinhos tomaram 
conhecimento das ações de Fer-
nandes e uma briga generalizada 
iniciou-se na rua e a Guarda Civil 
precisou ser acionada. 

No local, a mãe da criança 
relatou que na terça-feira, dia 2, 
a menina contou que Fernandes 
teria passado a mão em suas 
partes íntimas. Com medo ela 
não contou ao marido, porém na 

tarde de ontem a própria criança 
relatou o fato ao pai. Ainda no 
local, vizinhos contaram que o 
suspeito guardava diversas ar-
mas e munições em casa.

Diante dos fatos e da pressão 
dos vizinhos que queriam linchar 
o suspeito, as forças de seguran-
ça levaram Fernandes e os pais 
da criança para a Delegacia. 

Segundo o delegado, o ho-
mem foi indiciado e preso por 
porte de armas, já que as mesmas 
estão com as licenças vencidas. 
Quanto a suspeita de estupro, 
devido ao tempo que passou 
dos possíveis fatos, a mãe foi 
orientada a registrar um boletim 
de ocorrência para que o caso 
seja averiguado. 
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Vitória garante o 
Primavera na próxima fase

Tornados vence a última partida da 1ª fase

TABELÃO 
Copa Congesa – Indaiatuba Clube

Rodada domingo, dia 14
Horário    Partida
8h15   Fevale x Sorrento
9h30   J Ferres x Verona
10h45   Limpa Mais x All Rental

Resultados 
Colégio Renovação 3 x 1 Ovos Massanari
Atlanta 3 x 0 Congesa
Casagrande 6 x 3 Indaiart 

Copa Codarin – Indaiatuba Clube

Resultados da última rodada 
Mundo Verde 2 x 1 Chut
Max Lan 1 x 2 Cláudio Diogo
• Próxima rodada nos próximos dias 19 e 26
Fonte: Indaiatuba Clube 

2ª Copa Vizzent Calçados/Clube 9 de Futsal

2ª rodada amanhã, dia 13
Horário   Partida
8h10 (Sub-8)  Clube 9 B x Colégio Conquista
8h35 (Sub-10)   Clube 9 B x Colégio Conquista
9h (Sub-12)   Clube 9 B x Colégio Objetivo
9h30 (Sub-14)   Clube 9 B x Colégio Objetivo
10h (Sub-16)   Colégio Rodin x Colégio Objetivo
10h30 (Sub-16)   Sesi x Projeto Restitui
10h55 (Sub-14)   Sesi x Projeto Restitui
11h20 (Sub-12)   Sesi x Projeto Restitui
11h50 (Sub-10)   Ponte Preta x Projeto Restitui

Resultados da última rodada
Sub-8 -  Clube 9 A 1 x 3 Show de Bola
Sub-10 -  Clube 9 A 4 x 2 Show de Bola
Sub-12 -  Clube 9 A 5 x 7 Show de Bola
Sub-14 - Clube 9 A 0 x 3 Show de Bola
Sub-16 - Clube 9 A 1 x 1 Show de Bola
Sub-10 -  Mann Hummel 0 x 2 Colégio Renovação
Sub-12 - Mann Hummel 1 x 4 Colégio Renovação
Sub-14 -  Mann Hummel 1 x 1 Colégio Renovação
Sub-16 - Mann Hummel 4 x 3 Colégio Renovação
 

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 14
Horário Partida    Campo Categoria
8h Marmoraria Uchôa x LG Vacker  1 SuperMáster
9h15  Vizzent Calçados x Cachorrão  1 Veterano
10h30  SSA Brasil x Rodocar Mecânica 1 Veterano
8h Fisiot. Calonga x Colégio Meta  2 Super Máster
9h15  Tecnosemillas x Balilla   2 Máster
10h30  Jacitara x Marquinhos Tintas   2 Máster
9h15  JR Celulares x Madelasca   3 Adulto
10h30  Nova Opção Turismo x Dominium  3 Adulto

Resultados da última rodada
Marmoraria Uchôa 2 x 4 Fisioterapia Esportiva Calonga (Super Máster)
Ópticas Ipanema Morada do Sol 1 x 3 Balilla (Máster)
Pantheon Incorporadora 11 x 1 Escritório Contábil Indaiá (Veterano)
LG Vacker Usinagem Pesada 1 x 3 2G Bebidas (Super Máster)
Casa das Embalagens 2 x 1 Jornal Exemplo (Máster)
Nova Opção Turismo 1 x 4 Lubeka (Veterano)
Avlis Lativ Corretora de Seguros 5 x 0 Hidráulica Diclace (Adulto)
Dominium Empreendimentos 2x8 JR Celulares (Adulto)
PCB Informática 4 x 2 Balilla (Máster) 
DD Max 1 x 3 UnexFort (Máster)
Fonte: Clube 9 de Julho
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Vencer no domingo, 
dia 14, é palavra de 
ordem no Esporte 

Clube Primavera, em busca 
da classificação antecipada 
para a quarta fase (última) 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. O con-
fronto será às 10 horas, no 
Gigante da Vila, contra o 
Atibaia, adversário que o 
Fantasma fez 2 a 1 no último 
sábado, dia 6, na casa do 
adversário. 

Para o jogo de domingo, 
o torcedor pagará R$ 10 
para ver o confronto re-
gional, sendo meia-entrada 
para aposentados e estu-
dantes. 

O Fantasma da Ituana é o 
mais regular da competição 
e o primeiro colocado do 
Grupo 17, com nove pontos. 
Nas três partidas disputadas, 
duas fora de casa e uma no 
Gigante, o Tricolor venceu 
as três. O time marcou ainda 
cinco gols e sofreu apenas 
um. 

Na segunda colocação do 
grupo está o Manthiqueira, 
com seis pontos. O Atibaia, 
adversário de domingo, é o 
terceiro colocado com três. 
Na lanterna está o Sumaré 
que ainda não pontuou no 
certame. Além da rodada 
do fim de semana, outros 
dois jogos fecham esta fase. 
Segundo regulamento, clas-

sificam-se os dois primeiros 
colocados de cada grupo.  

Mesmo com excelente 
campanha, a postura do 
técnico Lelo e dos jogado-
res é de cautela. “Estamos 
trabalhando com tranqui-
lidade, pois será um jogo 
difícil, cujo o adversário 
vem para o tudo ou nada 
em busca da classificação”, 
analisa o treinador. “Aqui 
no clube não se fala em 
próxima fase. Fala-se em 
garantir a classificação. Sei 
que essa ansiedade existe, 
mas não podemos sair do 
nosso foco.”

Mas fato é que, se vencer, 
o Primavera vai a 12 pontos e 
apenas o Manthiqueira, com 
três pontos, pode tirar a pri-
meira colocação do Fantasma 
ao término dessa fase. Com 
isso, na pior das hipóteses, o 
Fantasma classificaria como 
segundo colocado. 

Mas segundo meia-ata-
cante Aldinho, a ansiedade 
de chegar à próxima fase e 
consequentemente conquistar 
o sonhado acesso a Série A3 
está longe de afetar o elenco. 
“Está todo mundo tranquilo, 
pois temos que dar um passo 
de cada vez. Vamos entrar no 

domingo focados em mais 
uma vitória e não tomar gols”, 
planeja. “Sabemos que o 
adversário é um time bom, 
não é a toa que chegou a 
terceira fase, e precisam de 
uma vitória para seguir na 
competição.”

Para domingo, a prepa-
ração foi intensa com trei-
namentos diários. O técnico 
Lelo não poderá contar no 
final de semana com Ricar-
dinho, machucado, além de 
Robério e Xisto que tomaram 
o terceiro cartão amarelo no 
último confronto. 

Mas para Lelo, a força e 
união do elenco vêm se des-
tacando nas últimas partidas e 
devem suprir as ausências. “É 
um grupo muito unido, onde 
um se preocupa com o outro. 
Há sim uma ‘briga’ pela titula-
ridade, mas é uma disputa sa-
dia. Me adaptei muito bem no 
clube e com esses jogadores, 
pois existe um respeito mútuo 
entre jogadores, diretoria e 
comissão técnica.”

Vitória
No último sábado, o Pri-

mavera foi à Atibaia e ven-
ceu o confronto por 2 a 1. O 
Fantasma abriu o marcador 
com Renan, aos 25 minutos 
da primeira etapa. O Atibaia 
empatou com 21 minutos do 
segundo tempo. Dois mi-
nutos depois, o Tricolor de 
Indaiatuba virou com mais 
um gol de Franc, o sexto do 
atacante no campeonato.

O Indaiatuba Rugby Clube 
– Tornados despediu-se com 
vitória da primeira fase da Copa 
São Paulo de Rugby. Jogando em 
casa e já classificado para a fase 
seguinte, o time local venceu o 
Urutu pelo placar de 57 a 17. O 
confronto aconteceu no último 
sábado, dia 6. Os indaiatubanos 
voltam a jogar ainda esse mês, 
pelas semifinais da competição. 

No embate de sábado, logo 
nos primeiros minutos de jogo, 
após investida rápida do capitão 
indaiatubano, Alcino Amato, o 
ponta Carlos Custódio Avaré re-
cebeu passe em avanço e marcou 
o primeiro try do Tornados. Logo 
em seguida, foram intensos 20 
minutos de pressão indaiatubana. 
Próximo da metade do primeiro 

tempo, o Urutu aplicou contra-
-ataques e conseguiu pontuar.

No segundo tempo, após 
algumas modificações, o Tor-
nados ganhou mais velocidade 
no ataque e pontuou novamente, 
fechando o placar em 57 a 17. 

Após a vitória, o próximo de-
safio, pelas semifinais, será contra 
o URA de Bauru. A partida 
acontece no próximo dia 20, em 
Indaiatuba, às 15 horas, no campo 
do Bela Vista, o qual fica localiza-
do na Rodovia João Ceccon, que 
liga Indaiatuba à Cardeal. 

O gerente da equipe local, 
Leonardo Gatti, lembra que In-
daiatuba já venceu o adversário 
das semifinais na primeira fase. 
"Em nosso primeiro confronto, 
vencemos eles por 24 a 0. Porém, 

o placar não reflete a realidade do 
jogo. Tivemos uma partida muito 
intensa e disputada”, comenta.

Juvenil 
Já a equipe Juvenil do Tor-

nados viaja à São Paulo no do-
mingo, dia 14, para enfrentar 
a experiente equipe do Pasteur 
M19, pelo Campeonato M19.

O Indaiatuba Rugby Clube 
conta com o apoio da Secre-
taria Municipal de Esportes, 
Sesi Indaiatuba, Asa Alumínio, 
Grupo Marquinhos: Auto Es-
cola Despachante e Corretora, 
Restaurante Moinho Bela Vista, 
Agência Expansive Web, Let's 
Eat Hamburgueria Indaiatuba e 
Grow Pharma e Suplemento Vit 
& Min.

Mais uma vitória 
garante o Fan-
tasma da Ituana 
na última fase 
do Campeonato 
Paulista

CLASSIFICADO 
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FUTSAL

Indaiatuba faz clássico regional contra Salto

ADI faz campanha pífia e 
dá adeus ao Estadual

Cidade sedia a 5ª etapa 
do Mitsubishi Cup

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DAVID SANTOS JR/MITSUBISHI

Indaiatuba será o “palco” 
da 5ª etapa da temporada 
2014 do Rally Mitsubishi 

Cup. As disputas ocorrem 
amanhã, dia 13, na região da 
Fazenda Pimeta. Além dos 
“pegas” dentro da pista, a 
etapa local promete novidades 
segundo os organizadores. 

Os competidores dispu-
tam três provas, com um 
trajeto de cerca de 34 quilô-
metros, em um pista rápida 
de piso duro e com alguns 
cruzamentos com asfalto. 
“Indaiatuba sempre nos re-
cebe muito bem. É o cenário 
perfeito para estrear algumas 
novidades na competição", 
adianta Guilherme Spinelli, 
diretor da Ralliart Brasil.

As duplas são divididas em 
cinco categorias: Pajero TR4 
R, Pajero TR4 ER, Pajero 
TR4 ER Master, L200 Triton 
ER e L200 Triton RS. Todas 
elas estão com a disputa pelo 
campeonato em aberto e pro-
metem surpresas até a sétima 
e última etapa.  Os cinco pri-
meiros colocados das catego-
rias Pajero TR4 R, Pajero TR4 
ER e Pajero TR4 ER Master 
recebem, por etapa, prêmios 
em dinheiro. E os três primei-
ros das categorias Triton ER 
e Triton RS recebem troféus.

Para comemorar os 15 
anos do campeonato, foi cria-
do o troféu para a melhor 
dupla da competição em todas 
as categorias. A dupla que 
conseguir completar todas as 
provas (sem quebrar, bater 
ou faltar) e somar o maior 

número de pontos, indepen-
dente da categoria, ganhará 
uma viagem para o Atacama, 
no Chile, com hospedagem 
no Explora.

Será premiado ainda o 
melhor piloto estreante e, pela 
primeira vez, o melhor piloto 
acima de 45 anos. 

Novidades 
A principal novidade da 

etapa em Indaiatuba será a 
estreia de uma zona de espe-
táculo em frente ao parque 
de apoio, onde os convidados 
poderão torcer por suas du-
plas. Com aproximadamente 
3,4 km, esse trecho fará parte 
da especial, porém será cro-
nometrado à parte. Os pilotos 
mais rápidos na zona de es-
petáculo, em cada categoria, 
terão direito a uma premiação 
exclusiva. 

"É mais uma novidade 
para a 15ª temporada da com-
petição. Garantia de desafio e 
divertimento para os pilotos 
e também para quem estiver 

acompanhando a Mitsubishi 
Cup na Fazenda Pimenta", 
completa Spinelli. 

Próximo ao local onde 
será montada a essa área, 

estará o lounge, projetado 
para proporcionar momentos 
de descontração e descanso 
entre competidores, familiares 
e amigos.

Muita disputa está programada para o Mitsubishi Cup que acontece na Fazenda Pimenta

Indaiatuba e Salto voltam 
a fazer um clássico regional 
no futebol. No próximo do-
mingo, dia 14, às 15 horas, a 
seleção local vai a cidade vi-
zinha para enfrentar os donos 
da casa, pela terceira rodada 
do Campeonato de Seleção de 
Ligas, competição organizada 
pela Federação Paulista de 
Futebol (FPF). O confronto 
acontece no Estádio Munici-
pal Amadeu Mosca, em Salto.  

Além do duelo regional, 
o clássico marcará também a 
disputa entre o líder e o vice-

-líder do Grupo 5. 
Na segunda colocação está 

a Seleção de Indaiatuba, com 
quatro pontos ganhos. O time 
estreou em casa e empatou em 
0 a 0 com Laranjal Paulista. A 
reabilitação veio no domingo, 
dia 7. Jogando em Piracicaba, 
a equipe local conquistou 
mais três pontos após vencer o 
confronto por 1 a 0. O gol foi 
marcado por Renan, aos 32 
minutos do segundo tempo. 

Para o técnico Pitta, o 
grupo abraçou o planejamento 
feito no vestiário. “Nosso ob-

jetivo era jogar por uma bola. 
Atuaríamos bem fechados e 
com paciência, pois assim 
as oportunidades surgiriam”, 
conta. “A equipe de Piracica-
ba estava muito bem armada e 
contava com quatro jogadores 
do Sub-20 do XV de Piraci-
caba. Tivemos paciência e 
conseguimos fazer o gol no 
segundo tempo.” 

Salto está na primeira co-
locação da chave, com seis 
pontos. A equipe venceu Pi-
racicaba na estreia do certame 
por 2 a 0, em casa, e no último 

domingo, em Laranjal Paulis-
ta, venceu os donos da casa 
por 4 a 0. Ao lado da Seleção 
de Jales, o time saltense tem 
o melhor ataque e já balançou 
as redes em seis oportunida-
des. A equipe também ainda 
não sofreu nenhum gol.

Ainda no grupo de Salto e 
Indaiatuba, Laranjal Paulista 
está na terceira colocação, 
com um ponto. Na lanterna 
está Piracicaba, que ainda 
não somou pontos na com-
petição. 

Para domingo, a ideia 

é novamente pontuar na 
casa do adversário. “O que 
me agrada é que a maioria 
dos jogadores do grupo é 
de minha confiança”, diz. 
“Por se tratar de uma equi-
pe amadora, logicamente 
apresentamos muitos erros, 
mas não temos tempo nem 
local para treinar, então o 
que temos que fazer é um 
trabalho forte no vestiário, 
com um planejamento para 
cada partida. A partir daí o 
grupo deve absorver a ideia 
e por em prática em campo.”

Campeonato 
O Campeonato de Sele-

ção de Ligas conta com 32 
equipes, distribuídas em 
oito grupos de quatro times 
cada. O regulamento prevê 
que os times se enfrentem 
entre si, em turno e returno, 
classificando-se os dois me-
lhores de cada grupo para a 
fase seguinte. A previsão é 
que a competição termine 
no dia 30 de novembro. O 
campeão da edição do ano 
passado foi a Seleção de 
Osasco.

A equipe principal da 
Associação Desportiva In-
daiatubana (ADI)/Clube 9 
de Julho fechou sua campa-
nha no Estadual de Futsal 
com mais uma derrota. Na 
última partida da primeira 
fase, o time voltou a perder 
em casa, para o ADC Ford/
Taubaté por 2 a 1 e deu 
adeus ao certame. O jogo 
aconteceu na última quinta-
-feira, dia 4, no ginásio do 
Clube 9.

O time entrou em quadra 
já desclassificado. Mesmo 
assim a ADI começou bem e 
abriu o marcador com 3 mi-
nutos de bola rolando, com 
gol de Cleinton. O empate 
do Taubaté veio ainda na 
primeira tapa, com Guilher-
me, aos 14min17. 

No segundo tempo o 
Taubaté virou o placar . 
Logo aos 3 minutos do se-
gundo tempo, Raphael mar-
cou e fechou o confronto em 
2 a 1. “Não aproveitamos o 
bom momento em quadra 
e, no segundo tempo, eles 
(Taubaté) igualaram o pla-
car e aproveitaram as duas 
chances de gol que tiveram. 
O time deles é muito forte 
fisicamente e bem entrosa-
do, isso acabou dificultando 
para o nosso jogo fluir”, 
analisa o pivô Jonathan Nas-
cimento da Silva, o Jhow.

Com mais uma derrota, 
a oitava na competição, o 
time indaiatubano sequer 
ficou entre os 12 melhores 
colocados que garantiram 
o acesso à segunda fase do 
campeonato.  

A primeira fase do cer-
tame contou com 19 equi-

pes, classificando-se para 
a fase seguinte as equipes 
do Brasil Kirin (50 pontos), 
ADC Intelli/Orlândia (48), 
Corinthians (43), Taubaté 
(31), AABB/Mapfre/Santo 
André (31), São José (31), 
AD Yoka/Spani Atacadista 
(26), São Paulo/AA FIB/
Mariflex (26), Guarulhos/A. 
Mult Força (25), GE Mo-
giano/ADM/Assibraff (24), 
CSS II Exército (23) e Ja-
careí/Capricho Veículos (21 
pontos). 

A ADI ficou na 14ª colo-
cação, com 18 pontos. O time 
teve apenas quatro vitórias, 
seis empates e oito derrotas. 
A equipe marcou 49 gols, 
mas sofreu outros 56. 

Jogando em Indaiatuba, a 
ADI venceu três confrontos, 
empatou três e perdeu outros 
três. Fora de casa, o time 
conquistou apenas uma vi-
tória. Mas em contrapartida 
empatou três confrontos e 
perdeu outros cinco jogos. 

Campanha 
Para o pivô Jhow, o de-

sempenho dos indaiatubanos 
foi abaixo do esperado. “A 
campanha foi péssima, pois 
ficamos de fora, mesmo 
com um time formado por 
jogadores individualmente 
muito bons”, diz. “Empa-
tamos muito (seis jogos), 
no mínimo em três partidas 
dessas deixamos de ganhar 
e por quatro pontos ficamos 
de fora. É complicado, pois 
vínhamos de um titulo iné-
dito pra cidade, nos Jogos 
Regionais, e a desclassifi-
cação pode ter manchado 
esse titulo.”

Programação da 5ª Etapa - Indaiatuba (SP)

Hoje, dia 12
Vistoria: Fazenda Pimenta - Antiga Avenida Um - Bairro 
Pimenta – Indaiatuba. Acesso 30m antes da portaria do con-
domínio "Vale das Laranjeiras”
9h às 13h - Vistoria - Pajero TR4ER Master, Pajero TR4ER e 
Pajero TR4R
14h às 17h - Treinos Triton RS e Triton ER
Briefing: Fazenda Pimenta- Indaiatuba - Antiga Avenida 
Um - Bairro Pimenta - Indaiatuba. Acesso 30m antes da 
portaria do condomínio "Vale das Laranjeiras"
19h às 19h45 - Briefing para pilotos e navegadores
20h às 20h30 - Briefing para imprensa

Amanhã, dia 13
Lounge, Apoio e Pista: Fazenda Pimenta - Antiga Avenida 
Um - Bairro Pimenta - Indaiatuba. Acesso 30m antes da 
portaria do condomínio "Vale das Laranjeiras"
8h30 - Largada da primeira prova
11h - Largada prevista da segunda prova
13h30 - Largada prevista da terceira prova
17h - Início previsto da premiação da etapa
Fonte: Mitsubishi
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Final do Miss Indaiatuba 
acontece na noite de hoje

FLASH BACK

TEATRO

ATRAÇÃO

Indaiá realiza o Dancin´Days

Ciaei apresenta dois 
espetáculos amanhã 

Polo Teatro recebe o espetáculo ‘A Bela e a Fera’

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Na noite de hoje, dia 12, 
a partir das 19 horas, 
Indaiatuba irá conhe-

cer qual das 20 candidatas irá 
representar o Município no 
Miss São Paulo 2015. O evento 
acontece na Sala Acrísio de 
Camargo, no Centro Integrado 
de Apoio à Educação (Ciaei) 
e os convites já estão a venda. 

Os ingressos para a grande 
final estão a venda no valor de 
R$ 30 na Click Dois, Carmen 
Steffens, Magnifique, Gerdel, 
Celebra Turismo, Academia 
Taquaral, Body,n Tech, Puket 
The Santi´s e Fran´s Café.

De acordo com os organiza-
dores do evento, Raphael Bathe 
e Joana Nader, nesse ano a final 
do concurso está com novida-
des na estrutura do evento, as 
quais serão conhecidas apenas 
no dia. “Estamos preparando 
para ser o melhor Miss Indaia-
tuba de todos os tempos. Isso 
nos motiva ainda mais e cria 
uma expectativa muito grande 
de que será um ótimo espetá-
culo”, revelam. “O evento está 
ficando lindo. As candidatas já 
estão preparadas para a grande 
final e estamos efetuando os 
últimos ajustes nos vestidos e 
acessórios.” 

Ainda de acordo com os or-
ganizadores durante o concur-
so, as candidatas farão quatro 
entradas, sendo que a primeira 
não valerá nota. Em seguida as 
meninas desfilam com trajes 
de banho, onde serão avaliadas 
beleza facial, beleza corporal 
e medidas. Neste momento os 
jurados pontuam cada critério, 

de 5 a 10 pontos. A pontuação 
do júri técnico será multiplicada 
por dois. Nesta etapa somente 
10 das 20 candidatas subirão ao 
palco para a terceira entrada que 
será com roupa de gala. 

Na terceira entrada as fi-
nalistas serão julgadas por 
medida, beleza e elegância, 
também valendo de 5 a 10 
pontos cada critério. Ao final 
desta etapa serão selecionadas 
cinco finalistas que, enquanto 
respondem as perguntas dos 
jurados, estarão sendo avaliadas 
em três critérios: desenvoltura, 
personalidade e avaliação geral 
da candidata, pontuando de 5 
a 10 pontos para cada critério. 
Os pontos alcançados nas três 
etapas de avaliação serão acu-
mulados e elegerá a nova Miss 
Indaiatuba 2014/2015.

A primeira sucessora será a 
que alcançar a segunda maior 

nota e a segunda a que pontuar 
a terceira nota mais alta. Já a 
Miss Simpatia será eleita um 
dia antes pelas próprias candi-
datas, porém só será divulgado 
ao final do evento.  

Assim que a nova Miss 
Indaiatuba for escolhida, a 
vencedora já começará a se 
preparar para o Miss São 
Paulo 2015. “Após a coroação 
começam os primeiros passos 
a caminho do Miss São Paulo. 
A nova representante dará 
entrevistas e já iniciará seu 
amadurecimento até o evento 
do próximo ano. Estamos com 
uma boa expectativa sobre as 
candidatas, pois temos muitas 
garotas com potencial ao títu-
lo”, revela os organizadores.

A grande vencedora do 
concurso além de receber o 
título de Miss Indaiatuba, tam-
bém ganhará uma premiação 

em dinheiro no valor de mil 
reais, uma viagem de cinco 
dias, com direito a acompa-
nhante para Maceió, com 
hospedagem inclusa no Ritz 
Hotel Lagoa da Anta; um dia 
de Princesa no Gerdel Studio 
de Beleza, tratamento estético 
na Magnifique Spa Day, book 
profissional da ClickDois, um 
ano de academia na Taquaral 
Sport Center, um kit suple-
mentação da Body'n Tech, 
semi jóia da Miss Stone e um 
pijama da Puket. 

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

As 20 candidatas que vão 
disputar o título de Miss Indaia-
tuba na noite de hoje, dia 12, 
são Giovana Romero, Fernanda 
Gomes, Cíntia Ribeiro, Tatiane 
Melo, Luani Holanda, Joana 
Darc, Suellen Lucchetti, Evelyn 

Ferreira, Suelen Zazulla, Cíntia 
Rodrigues, Mayara Olivatto, 
Cibely Cibuk, Carolina Cruz, 
Larissa Soares, Jaqueline Krau-
czuk, Ester Coutinho, Maysa 
Galbiati, Dariely Calza, Louise 
Bohnstedt e Karina Almeida.

A estudante Cintia Ribei-
ro, 20 anos, uma das finalistas 
diz que a expectativa para 
a grande final é muito gran-
de. “As expectativas são as 
melhores e está sendo muito 
grande, pois será um evento 

grandioso. Para mim está sen-
do uma experiência incrível 
e estamos tendo todo o apoio 
e preparação dos organiza-
dores. Além de treinamento 
como andar de salto e melho-
rar na alimentação”, revela. 

Indaiatuba conhecerá a candidata que irá representar o município no Miss São Paulo 2015

Vinte candidatas concorrem ao título

O Centro de Apoio a Edu-
cação de Indaiatuba (Ciaei) 
recebe amanhã, dia 13, dois 
espetáculos. Ás 14 horas en-
tra em cartaz a peça infantil 
“Minions – Meu Malvado 
Favorito” e às 21 horas será a 
vez de Eros Prado, O Inconve-
niente do Programa Pânico da 
Band, apresentar sua comédia 
“Rir é o Melhor Remédio”. As 
duas peças acontecem na Sala 
Acrísio de Camargo.

Adorado e sucesso entre 
as crianças e muitos adultos, 
o Minions prometem encantar 
pais e filhos com muita música 
e diversão. Atrapalhados e cria-
tivos como nunca, os Minions 
serão um destaque a parte. 
Na peça comprovam que são 
verdadeiros multitarefa, e que 
estão ao lado de Gru e suas fi-
lhas para o que der e vier. Além 
disso, revelam que também são 
ótimos cantores e dançarino. 

Com esses ingredientes 
que misturam aventura, ação e 
comédia, não há quem resista 
ao espetáculo “Meu Malva-
do Favorito no Teatro”, uma 
produção para toda família. A 
classificação é livre com dura-
ção de 50 minutos.

Os ingressos estão à venda 
na loja Etiqueta Kids e o valor 
do promocional antecipado é 
R$ 25 com a doação de 1 litro 
de leite no ato da compra. Para 
quem adquirir o convite no 
dia, o valor é R$ 50 (inteira) 
e R$ 25 (meia-entrada) com 

apresentação de documento 
original. As crianças menores 
de dois anos não pagam, porém 
devem ficar no colo dos pais. 
Crianças de 2 a 12 anos pagam 
R$ 20 e crianças maiores de 13 
pagam R$ 25 por ingresso.

Inconveniente 
No mesmo dia, às 21 horas, 

será a vez do humorista e ator 
Eros Prado entrar em cartaz 
com seu espetáculo de humor 
“Rir é o Melhor Remédio”. 
Com seis anos em cartaz, a 
comédia inovou ao misturar 
stand-up com personagens e 
performances musicais. 

Prado promete envolver o 
público com uma apresentação 
totalmente dinâmica e interativa. 
“A peça é indicada para homens 
e mulheres que preferem trocar 
uma noite de balada por uma 
noite de boas risadas”, diz Eros. 
A classificação é de 14 anos e 
tem duração de 90 minutos. 

Os ingressos já estão à 
venda e podem ser adquiridos 
na loja L´afisa ou no Cantinho 
Nobre Pastéis. O ingresso pro-
mocional antecipado até hoje, 
dia 12, é de R$ 30 com a do-
ação de uma caixinha de leite 
integral que deve ser entregue 
no ato da compra. O valor do 
ingresso no dia da apresentação 
será de R$ 50 (inteira) e R$ 25 
(meia-entrada). 

O Ciaei fica na Avenida 
Fábio Barnabé, 3.664, Jardim 
Regina. 

A atração infantil Minions promete encantar pais e filhos

O Indaiatuba Clube realiza 
amanhã, dia 13, a partir das 22 
horas, o Dancin´Days. Para essa 
noite, os associados do clube não 
pagam convite e a entrada será 
permitida apenas para maiores de 
16 anos com a apresentação do 
documento original de identidade. 

Os convites podem ser adqui-
ridos diretamente na secretaria 
do clube ou nas lojas Suzzara e 
Vizzent Calçados.

O evento promete reunir o 
melhor do flash back com músicas 
dos anos 60, 70, 80 e 90. O público 
poderá conferir ainda a apresen-
tação do VJ residente Ronaldo 
Ambiel e a atração especial do 
convidado Michel Fine, da Rádio 
Cidade de Campinas.

Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3834-2399. O Indaiatuba 
Clube fica na Rua Doutor Oswal-
do Cruz, 40. 

O Polo Teatro traz para In-
daiatuba o espetáculo “A Bela e 
a Fera”. A peça será apresentada 
na próxima quarta-feira, dia 17, 
no lounge da loja Carmen Ste-
ffens, em dois horários: ás 18h30 
e às 20h30. A entrada é gratuita.

A peça “A Bela e a Fera”, do 
tradicional escritor Jeanne-Marie 
Le Prince, ganha adaptação 
para os palcos da companhia 
campineira “Arte & Manhas”, 

guardando fidelidade ao conto e 
interação com a plateia. 

O espetáculo mescla atores 
reais, bonecos e efeitos especiais, 
principalmente nas cenas do cas-
telo, com Bule, Castiçal, Xícara 
e Relógio e conta a história do 
Príncipe Adam que recebeu um 
feitiço, onde só terá a beleza de 
volta quando alguém tiver um 
amor verdadeiro por ele. Já sem 
esperanças, afinal, não apenas 

lhe tiraram a beleza como tam-
bém o transformaram em uma 
verdadeira Fera, eis que conhece 
uma linda princesa, Bela.

Para o diretor do espetáculo, 
Leonardo Cassano, a participa-
ção da plateia, tão presente nas 
montagens da Arte & Manhas, 
não é usada apenas como pano 
de fundo, mas sim, como parte 
essencial da montagem: "Pro-
curamos fazer da interação com 

a plateia algo muito além do 
'Crianças, Para Onde o Perso-
nagem Foi?', mas sim deixá-las 
construírem a cena junto com 
os atores, dando opinião e parti-
lhando da cena juntamente com 
o elenco. Com isso, buscamos 
estimulá-los a terem um inte-
resse ainda maior pelo 'Era uma 
Vez...', não apenas no momento 
do espetáculo, mas também em 
casa ou na escola”, afirma. 
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Indaiatuba recebe “Reciclando 
Ideias” em novembro

CULTURA & LAZER

JARAGUÁ

ABERTURA 

FESTIVAL DE ROCK

CURTAS 

Zé Luiz Rodovalho sobe no palco no ‘Menu Musical’

Casa de shows inaugura amanhã em Indaiatuba

Eliminatórias têm início 
neste fim de semana

Mostra Livre de Cinema 
continua amanhã 

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mais Expressão

A Cultura Sustentável 
realiza em novembro, 
sem data definida, a 

exposição “Reciclando Ideias” 
em Indaiatuba. O evento acon-
tecerá na Escola Ambiental 
Bosque do Saber, com entra-
da gratuita. A exposição visa 
chamar a atenção para a sus-
tentabilidade, além de alertar a 
exposição para a preservação e 
otimização do meio ambiente. 

“É um projeto inédito no 
Brasil que tem o propósito de 
mostrar para o público de di-
versas faixas-etárias a arte com 
material reciclável”, explica a 
diretora da Cultura Sustentá-
vel, Ana Carolina Xavier.

O evento apresentará a cria-
tividade e a inovação da arte 
procedente do “lixo”. “Iremos 
mostrar que com a reutiliza-
ção de materiais recicláveis, 
se adquire responsabilidade 
ambiental e, ao mesmo tempo, 
um objeto de decoração. Lem-
brando que muitos materiais 
demoram anos para se decom-
por”, diz a diretora. 

Esta é a primeira vez que 
a Cultura Sustentável reali-

za uma exposição com rea-
proveitamento de materiais 
recicláveis. “A exposição é 
de caráter inédito no Brasil e 
reunimos cinco artistas com 
características diferentes em 
suas artes, mas que possuem o 
mesmo propósito: transformar 
o ‘lixo’ em arte”, explica Ana 
Carolina. “A ideia de realizar 
uma exposição com materiais 
recicláveis surgiu observando 
as pessoas nas ruas e o descaso 
que as mesmas têm em não 
jogar o lixo no lugar certo, 
além da falta de consciência 
e conhecimento de muitas 
pessoas de que o ‘lixo’ pode se 
transformar”, completa.

Em sua passagem por In-
daiatuba, os organizadores irão 
atender cerca de 3 mil crianças 
da Escola Ambiental Bosque 
do Saber onde irão participar 
de oficinas de reciclagem.

A exposição será realizada 
pela Cultura Sustentável com o 
patrocínio da Bemis e apoio do 
Programa de Ação Cultural do 
Estado de São Paulo (Proac) e 
da Conecta Cultura. Mais in-
formações no site www.cultu-
rasx.com.br/reciclandoideias.

Sustentável
A Cultura Sustentável é 

uma empresa especializada 
em consultoria e produção 

de projetos culturais, sociais, 
ambientais e esportivos. Com 
ampla experiência no mercado 
apresenta as melhores soluções 
no uso das leis de incentivo, 
por meio de estratégias perso-
nalizadas para cada área, alian-
do comunicação, economia e 
visibilidade às empresas.

Artistas
Arisson Sena cria arte 

através do lixo que encontra na 
rua, esculturas bem elaborado-
ras com toques de cor;

Berbela é o "cara" mais 
conhecido da Comunidade Pa-
raisópolis de São Paulo, a sua 
grande habilidade é usar peças 
de metal para transformar em 
grandes esculturas e também 
em objetos de decoração;

Daniel Beato utiliza o 
pneu com sua material prima, 
reutilizando para criar móveis 
e brinquedos dos mais diversos 
tipos;

Alfredo Borret tem nas 
tampinhas de garrafa sua iden-
tidade, constrói ideias de qua-
dros e remonta quadros famo-
sos, de uma forma sustentável;

Rodrigo Bueno transforma 
locais públicos e instalações 
em grandes jardins.

O artista Daniel Beato utiliza um pneu para criar móveis e brinquedos

Casa do Patrão de Indaiatuba promete surpreender aos finais de semana

O projeto “Menu Musi-
cal” do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba apresenta no do-
mingo, dia 14, o cantor Zé 

Luiz Rodovalho. A apresen-
tação é gratuita e acontece 
na praça de alimentação a 
partir das 12h30.

Com um estilo diversi-
ficado, o cantor se destaca 
pela versatilidade nas voca-
lizações com um repertório 

que vai de xote a bossa 
nova. 

O Shopping Jaraguá In-
daiatuba promove apresen-

tações musicais gratuitas to-
dos os finais de semana com 
artistas da região. Além dos 
shows, o empreendimento 

dispõe de opções de com-
pras, lazer e alimentação, 
oferecendo conforto e pra-
ticidade aos clientes.

A casa sertaneja mais char-
mosa de Campinas será inau-
gurada amanhã, dia 13, em 
Indaiatuba a partir das 22 horas, 
trazendo o mesmo padrão de 
qualidade, além de mais uma 
opção de entretenimento aos 
finais de semana. A cada semana 
o público terá dois dias para se 
divertir com o melhor do serta-
nejo e da house music.

A semana começa com a 
Sexta do Chapéu, projeto criado 
especialmente para os amantes 
do sertanejo. “Com uma dupla 
produzida por nossa equipe, te-
remos um repertório que vai dos 
clássicos ao sertanejo universi-
tário”, conta o sócio da Casa do 
Patrão, Felipe Casella. 

Aos sábados acontece a 
Balada Sertaneja. “As noites de 
sábado serão embaladas pelo 

DJ Rodolpho Pierry, com um 
repertório eletrizante de house 
music, com os hits mais tocados 
nas rádios do Brasil, com direito 
a performances e dançarinas”, 
revela Estéfano Bespalec, tam-
bém sócio da casa.

A Casa do Patrão contará 
com quatro Camarotes Loun-
ge, Área VIP e um atendi-
mento especial, que se tornou 
referência em Campinas e 
região. “Após três anos de 
Casa do Patrão em Campinas, 
surgiu à ideia de expandirmos 
a marca”, conta Felipe. “Es-
colhemos Indaiatuba, pois 
enxergamos a cidade como 
um polo gastronômico e de 
vida noturna bem agitada. 
Acreditamos que faltava uma 
casa 100% voltada para a 
música sertaneja”, diz.

Promoção 
Ainda no sábado,  os 

cowboys e cowgirls devi-
damente trajados ganham 
50% de desconto na en-
trada.

A Casa do Patrão fica na 
Avenida Presidente Vargas, 

983. O telefone para mais 
informações e reservas é o 
(19) 3367-5868. O contato 
também pode ser feito no fa-
cebook.com/casadopatrao, 
no instagram.com/casado-
patrao e também pelo site 
www.casadopatrao.com.br.

As eliminatórias do Festi-
val do Rock 2014 têm inicio 
amanhã, dia 13, e prossegue 
até o próximo dia 21 de se-
tembro. Com início sempre 
às 14 horas, o evento acontece 
na Concha Acústica localizada 
no Parque Ecológico, com 
entrada gratuita. 

Nessa edição, 38 bandas 
de Indaiatuba se inscreveram 
para o festival. No total são 
83 bandas de diversas cidades 
do Brasil, que irão concorrer 
a uma vaga entre os dez fina-
listas. 

Nas eliminatórias cada 
banda deverá apresentar aos 
jurados duas músicas próprias, 
uma de aquecimento e outra 
concorrente.  O corpo de ju-
rados será formando por três 
profissionais ligados à músi-
ca que avaliarão os critérios 
de interpretação (expressão 
musical, afinação, dicção e 
presença de palco), composi-
ção (letra, estrutura poética, 
prosódia musical e contexto da 
obra) e desempenho musical 
(criatividade, arranjo, técnica 
e entrosamento).

Os vencedores serão pre-
miados com R$ 4,5 mil (1º 

lugar), R$ 3 mil (2ª lugar), R$ 
2 mil (3º lugar) e R$ 975 para 
o melhor intérprete e para a 
melhor composição. 

As eliminatórias aconte-
cem de 13 a 21 de setembro e a 
grande final está marcada para 
o dia 11 de outubro, em palco 
montado no mesmo local, a 
partir das 15 horas. 

Conquista 
Em 2013, a banda Sillvera-

do foi a grande vencedora do 
festival. A Concha Acústica 
fica na Avenida Fábio Roberto 
Barnabé, na marginal do Par-
que Ecológico, s/nº, na Vila 
Areal. Mais informações no 
(19) 3894-1867.

Já tradicional em Indaiatu-
ba, o Festival de Rock da Se-
cretaria Municipal de Cultura 
tem como objetivo estimular 
a produção e a composição 
musical do gênero, desper-
tando também o interesse da 
população em geral para a 
cultura musical. É ainda uma 
oportunidade de promover um 
intercâmbio artístico-cultural 
e revelar novos talentos. Con-
fira a lista das bandas no www.
maisexpressao.com.br

Dando continuidade ao Mos-
tra Livre de Cinema, amanhã, 
dia 13, a partir das 19 horas, 
será exibido à segunda sessão 
gratuita de curtas metragens no 
Centro Cultural Morada do Sol. 
A primeira sessão de curtas na 
cidade foi realizada no último 
dia 6, no Centro de Convenções 
Aydil Bonachella.

Neste ano o evento foi de-
dicado ao ator Tonico Pereira, 
considerado um dos maiores 
nomes do cinema e da televisão 
nacional.

O evento, que em sua edição 
2014 conta com a participação 
de 20 cidades, foi criado em 
2011 e tem como objetivo a difu-
são de filmes independentes e o 
estímulo à produção audiovisual 
da região. Mais informações no 
(19) 3894-1867

Programação
Curtas metragens:
A Fábrica – Direção: Ally Mu-
ritiba. Ficção. 15 minutos. Clas-
sificação etária: 16 anos. 
Entulho – Direção: Diana Buniel-
le. Informações não disponíveis.
Duas Marias – Direção: Julia 
Lima Rosa. Ficção. 12 minutos. 
Classificação etária: Livre. 
Pequenos – Direção: Alexandre 
Rafael Garcia. Ficção. 14 minu-
tos. Classificação etária: Livre. 
Tiros – Direção: Gabriel Izaguir-
re. Ficção. 10 minutos. Classifi-
cação etária: 12 anos. 
O tempo que leva – Direção: 
Cintia Domit Bittar. Ficção. 15 
minutos. Classificação etária: 
14 anos. 
O Príncipe e o Soldado – Dire-
ção: Isabella Correa. Informa-
ções não disponíveis.



OS MERCENÁRIOS 3 - DU-
BLADO Quinta (11), Sexta 
(12),  Terça (16) e Quarta 
(17): 19h25.  Sábado (13) e 
Domingo (14): 15h00 / 19h25. 
Segunda (15): 19h25 / 21h10. 
LEGENDADO Sexta (12), Sá-
bado (13), Domingo (14), Ter-
ça (16) e Quarta (17): 21h10. 
Excepcionalmente não haverá 
sessão da versão legendada 
na quinta (11) e segunda (15). 
Ação. 126 minutos. Classifica-
ção 14 anos. 

NO OLHO DO TORNADO 
- DUBLADO Quinta (11) a 
Quarta (17): 17h20 / 21h45. 
Thriller / Aventura. 89 minu-
tos. Classificação 12 anos. 

AS TARTARUGAS NINJA 
- 3D DUBLADO Sexta (12) a 
Quarta (17): 18h50 (Atenção: 
quinta, dia 11, não será exibi-
do). Ação / Aventura. 100 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

VESTIDO PARA CASAR 
- De Segunda (15) a Quarta 
(17): 17h50. NACIONAL - 
Comédia. 101 minutos. Clas-
sificação 12 anos. 
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Horóscopo de 12 a 18/09 por Alex Costa Guimarães

OS CAVALEIROS DO ZO-
D Í A C O :  A  L E N D A  D O 
SANTUÁRIO - DUBLADO 
Quinta (11): 17h15. Sexta 
(12) a Quarta (17): 15h40. 
Lançamento  -  Aventura  / 
Animação. 93 minutos. Clas-
sificação 10 anos. 

O DOADOR DE MEMÓRIAS 
- DUBLADO Quinta (11) a Quar-
ta (17): 18h50 LEGENDADO 
Quinta (11) a Quarta (17): 16h30 
/ 21h15. Lançamento - Ação / 
Ficção / Aventura. 97 minutos. 
Classificação 12 anos. 

RIO, EU TE AMO - NACIO-
NAL Quinta (11) a Quarta (17): 
15h20 / 17h45 / 20h10. Lança-
mento - Romance. 108 minutos. 
Classificação 12 anos. 

OS CAVALEIROS DO ZO-
DÍACO: A LENDA DO SAN-
TUÁRIO - DUBLADO Quinta 
(11), Sexta (12), Segunda (15), 
Terça (16) e Quarta (17): 16h50 
/ 19h10. Sábado (13) e Domingo 
(14): 14h30 / 16h50 / 19h10. Lan-
çamento - Aventura / Animação. 
93 minutos. Classificação 10 anos.

Sábado (13): 15h20 / 17h40 / 
20h00 / 22h05. Domingo (14): 
15h20 / 17h40 / 20h00. Segunda 
(15), Terça (16) e Quarta (17): 
15h20 / 20h00. Ação / Aven-
tura. 98 minutos. Classificação 
14 anos. 

ANJOS DA LEI 2 - LEGEN-
DADO Quinta (11) a Quarta 
(17): 16h15 / 19h10 / 21h25. 
Comédia / Ação. 114 minutos. 
Classificação 14 anos. 

HÉRCULES - 3D DUBLADO 
Quinta (11), Sexta (12), Segunda 
(15), Terça (16) e Quarta (17): 
17h15 / 21h50. Sábado (13) e 
Domingo (14): 14h50 / 17h15 / 
21h50. LEGENDADO Quinta 
(11) a Quarta (17): 19h30. Ação 
/ Aventura. 98 minutos. Classifi-
cação 14 anos. 

Mais Expressão

LUCY - LEGENDADO Quinta (11) 
a Quarta (17): 21h35. Ação / Ficção. 
90 minutos. Classificação 16 anos. 

AS TARTARUGAS NINJA - 3D 
DUBLADO Somente Sábado (13) 
e Domingo (14): 14h10. Ação / 
Aventura. 100 minutos. Classificação 
12 anos.

SE EU FICAR - DUBLADO 
Quinta (11) a Quarta (17): 
15h40. No Sábado (14): tam-
bém com uma sessão extra as 
22h20. LEGENDADO Quinta 
(11) a Quarta (17): 18h25 / 
20h40.  Romance  /  Drama. 
100 minutos.  Classificação 
12 anos. 

O libriano começa a sentir um desejo de melhorar sua vida 
financeira, pois sente que para desenvolver seu novos proje-
tos de vida uma nova situação material precisará ser estabe-
lecida. Busque equilibrar suas energias pois estará chegando 
um período onde muita agitação ocorrerá: viagens, estudos, 
reuniões de negócios, acordos, e novos relacionamentos. Na 
saúde, cuidado com o desgaste de suas energias.

Semana abrindo movimentação afetiva na vida do escor-
piano. Seus romances estarão mais focados e o nativo se 
sentirá mais voltado para os envolvimentos amorosos. No 
amor evite se iludir ou não ser prático. Financeiramente 
sentirá mais facilidade para ganhar dinheiro, no entanto 
surge um ímpeto maior para gastar, busque economizar 
nessa fase. E aprender coisas novas em sua vida.

O sagitariano que conseguiu mudar de casa, sente agora que 
sua vida familiar ou doméstica, o está impulsionando para 
uma nova era. Compras ou vendas de bens podem ocorrer 
com mais frequencia nessa fase. Aos pouco o nativo começa 
a sentir de vota sua força de ação, que se encontrava em 
baixa, voltando a ser dinâmico e produtivo como antes.

emana começa influenciada pela Lua Cheia em Peixes, o 
que vai movimentar seu mundo mental e a comunicação. 
Você pode estar um pouco confuso, mas será obrigado a 
solucionar essa confusão, pois será exigido mais do que 
normalmente é. Evite assinar documentos importantes ou 
tomar decisões definitivas nos próximos dias. Marte de-
ixa Escorpião e começa a caminhar através de Sagitário 
e você sente sua energia vital ser derrubada. Nesta fase, 
que dura aproximadamente dois meses, você precisa cuidar com mais carinho 
de sua saúde. A tendência a contrair vírus e bactérias é maior nesse período

O aquariano que souber lidar com o fluxo do momento, 
notará que sua vida financeira tende a expandir. Ao mesmo 
tempo, o nativo sente que suas emoções levaram a muitos 
problemas e que é importante saber lidar com elas, daí um 
desejo de ficar fechado, mas a vida estará levando ao en-
contro de movimentos sociais (convites para festas, even-
tos, situações profissionais ou pessoais). Momento para 
renovar amizades e fazer novas.

Romance em alta, alguns projetos e relacionamentos já ini-
ciados tendem a estabilizarem ou seguir em um rumo mais 
sólido. Veja o que você precisa em termos emocionais. Evite 
ficar sempre reagindo de forma agressiva e tente perceber 
o que realmente está faltando. No trabalho, novas metas e 
oportunidades tendem a surgir de forma mais efetiva.

O ariano pode se sentir um pouco mais fechado e in-
trospectivo. Apesar de algumas dificuldades nas re-
lações sociais ou afetivas, o nativo estará um pouco 
mais romântico e focado em suas emoções. Começa 
a sentir uma necessidade de mudar sua forma de pen-
sar e entender a vida. É provável que faça um plane-
jamento de viagem para longe.

A vida social, as amizades, os projetos de vida e os 
sonhos do nativo estarão sendo avaliados por ele. É 
provavel que tenha que repensar os seus planos para 
o futuro. Esta semana o deixará mais amoroso e ac-
olhedor e também poderá sentir uma desilusão amo-
rosa. Procure ser prático e realista com as questões 
da vida. O taurino estará também mais sedutor e con-
quistador.

O geminiano tem agora uma oporutnidade de dar 
uma maior movimentação em sua carreira profis-
sional, ao mesmo tempo, será chamado a ser mais 
realista com seus sonhos e projetos de vida. Nos 
relacionamentos tende a estar mais agitado e pode 
gerar discussões com o conjuge ou sócio. Seja mais 
tolerante. Momento bom para iniciar uma parceria e 
novos contratos.

O canceriano inicia essa semana desejando fazer uma 
viagem para longe, mas o que será mais importante é 
que uma nova filosofia de vida estará sendo firmada 
em sua mente. Bom momento para expandir seus hori-
zontes, fazer cursos ou iniciar um estudo profundo. 
No amor, estas semanas podem trazer um romance 
que não esperava. Na saúde, tenha cuidados, pois seu 
corpo está fragilizado.

O leonino estará com suas emoções a flor da pele. Uma 
proposta surgirá e pode desencadear um romance mais 
explicito. Estará mais sensual e poderá criar mais se 
apaixonar ou mesmo acelerar um romance que vem se 
desenhando nas últimas semanas. Tome cuidado apenas 
com o excesso de ciúme e sentimento de posse

A vida afetiva do virginiano e qualquer tipo de re-
lacionamento (tanto pessoais quanto profissionais) 
estarão em destaque. Novas parcerias ou novas situa-
ções podem ocorrem em familia ou com seus par-
entes. Pode ficar nervoso por provocações dentro 
de casa ou por momentos nostalgicos (lembranças 
fortes do passado podem assombrar o nativo).

VIVA A LIBERDADE - Ses-
são especial - LEGENDADO 
Quinta (11): 15h00 / 19h30. 
Comédia. 94 minutos. Classi-
ficação 12 anos. Ingresso 1 kg 
de alimento não perecível em 
benefício do Lar São Francisco 
de Assis

HÉRCULES - CONVENCIO-
NAL DUBLADO Quinta (11) 
e Sexta (12): 17h40 / 20h00. 
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Rotary Club de Indaiatuba Cocaes

Inauguração do Espaço ‘R’

Kanesaki agora é Zip Lube Meu Malvado Favorito no Teatro - Indaiatuba

Kaliper’s Rock BarFX Casa de Câmbio Indaiatuba Polo Shopping recebe Campanha 
Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos

Banda Popstation no Kaliper'sCoquetel de lançamento da 5ª Feira 
das Indústrias

Hyundai HMB Andreta

Uma reunião especial do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes 
aconteceu na noite de terça-feira, dia 9, mas dessa vez realizada 
na 5ª Feira das Indústrias de Indaiatuba, no Pavilhão da Viber. 
Com um trabalho consciencioso de captação de recursos e de 
novos sócios, o Cocaes tem se esmerado em atender todos os 
interessados em Rotary.

Na noite de terça-
-feira, dia 9, acon-
teceu pelas mãos de 
Eliege Signorelli, a 
inauguração da HMB 
Andreta, a mais nova 
concessionária de 
carros de Indaiatuba, 
localizada na Ave-
nida Ário Barnabé, 
202. A loja traz um 
novo conceito na 
linha de revendedora 
de carros e é uma das 
primeiras conces-
sionárias no Brasil 
a seguir os novos 
padrões mundiais da 
marca. Sob a lideran-
ça de José Mauricio 
Andreta Júnior, a loja 
promete arrasar em 
nossa terrinha.

A querida Rosi inaugurou na noite de segunda-feira, dia 8, 
o Espaço "R".  No local se encontram as lojas Estilo Próprio, 
Miss Stone, o salão Reality Beauty, o Espaço Zem e o Espaço 
Saúde com Herbalife, tudo na Avenida Dr. Jácomo Nazário, 
770, no bairro Cidade Nova, em Indaiatuba.

Mais uma deliciosa noite no Kaliper's Rock Bar, com a Banda 
Popstation, que interpretou os pop rocks mais queridos da moça-
da. Parabéns para Stefany Yuki Ueda, Leandro Yuti Watanabe, 
Alex Yudi Madocoro, Arthur Luponni e Guilherme Vonzuben 
Ricetto, além do Kaliper's por mais esta noite super agradável.

Com a presença do prefeito Reinaldo Nogueira (PMDB) e 
demais autoridades, foi inaugurada com um delicioso coquetel 
feito por Mauro Nica do Buffet Nouvelle, a 5ª Feira das Indústrias 
de Indaiatuba. O evento acontece na noite de segunda-feira, dia 8, 
no Pavilhão da Viber. Entre as participantes, notava-se a presença 
da FlexChange e do Birô 2000, sem contar a da Argus Decor. O 
Rotary Club de Indaiatuba Cocaes também marca presença na feira.

Na noite da última sexta-feira, 
dia 5, Massao Kanesaki inaugurou, 
com um delicioso coquetel, sua 
mais nova loja. A Zip Lub tem o 
mais novo jeito de cuidar de seu 
carro, com um conceito novo em 
troca de óleo, funcionando onde 
antes era a Kanesaki Car Service. 
Agora o rapaz espera todos os seus 
clientes, antigos e os novos, nesta 
nova empreitada. A festa foi con-
corrida inclusive com as presenças 
do ilustre Alcaide, do prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB) e do 
deputado estadual Rogério No-
gueira (PDT). 

Belíssima 
festa promovida 
pelo competente 
Kleber Patricio, 

no Espaço Le 
Luh! Parabéns 

menino! Foi ma-
ravilhoso, gente 
bonita e amigos 
queridos!! Seja 
bem-vinda, FX 

Casa de Câmbio 
Indaiatuba.

O Kaliper’s 
Rock Bar apresen-
tou Derico & Clu-
be do Jazz, o saxo-
fonista e flautista 
do Programa do 
Jô. Derico fez um 
show lindo, com 
excelente repertório 
internacional e mú-

sicas belíssimas. Além de contar com a irreverência e a simpatia de 
Derico, o show teve a competência e o dinamismo da banda Clube 
do Jazz, acompanhada da especialíssima voz de Denise Amaral.

O espetáculo baseado no sucesso do cinema: Meu Malvado Favorito traz Gru, o maior vilão de to-
dos os tempos, em situações cômicas ao tentar conciliar seus afazeres malévolos e cuidar das crianças.

Um show imperdível!
Classificação Etária: Livre
Duração: 50 minutos
Elenco / Personagens: Gru, Agnes, Margo, 
Edith, Dave, Phil, Tim, Minion Maligno, Dr. 
Nefário, El Macho.
Produção Local: SuperCult Produções – 
www.supercult.com.br
13 de setembro de 2014
Sábado 
14h
Sala Acrísio Camargo – CIAEI
Av. Fábio Barnabé, 3.664 – Jardim Regina

No mês de se-
tembro, a Organi-
zação da Socie-
dade Civil (OSC) 
GABRIEL, em 
parceira com di-

versas instituições da sociedade civil, realiza a 16ª Campanha Na-
cional de Doação de Órgãos e Tecidos. O objetivo é sensibilizar a 
população para a importância da doação de órgãos, tecidos e células, 
bem como de promover a melhoria na captação por meio de ações 
positivas junto às Comissões Intra-hospitalares de Doação de Órgãos 
e Tecidos para Transplante (CIHDOTT).
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Quinta, dia 04, aconteceu no salão Le Luh a inauguração da casa de Câmbio FX, que está operando no supermercado Walmart. 
Sob o comando de Kleber Patrício e com o serviço do Buffet  Le Triskel o evento contou ainda com um show do Grupo Mulheres 
em Acordes. Surpresas estavam reservadas aos convidados, como uma chave que abriria um cofre contendo quinhentos dólares! 
O evento reuniu a nata da sociedade indaiatubana e foi um dos melhores esse ano. Parabéns ao organizador!

Com um coquetel oferecido à imprensa e aos familiares dos 
empresários envolvidos, segunda, dia 08, inaugurou o espaço R. 
Num belíssimo prédio, que teve como araquiteto o competentíssi-
mo Alessandro de Oliveira, Rose Silva apresentou sua nova Estilo 
Próprio; Bia Paschoalini, a primeira loja da franquia da Miss Stone;  
Walquiria Merenciano, o Espaço Saudável Herbalife; Ana  Paula 
Silva Santos,  o Espaço Zen e os sócios Ana Paula Rezende e Tiago 
Antonio da Costa.  O espaço, que com certeza, é hoje o mais bonito da 
cidade fica localizado à Avenida Jácomo Nazário 770, Cidade Nova.

Requinte e Elegância do Espaço R

Patrícia Valerini Rose Silva e Luciana Tomazzetti, na Estilo Próprio, Espaço R

O talentoso arquiteto Alessandro Oliveira, responsável pelo belíssimo 
Espaço R e a proprietária da Portobello Shopping

Elisabete Paschoalini mãe de Bia Paschoalini, cortam a fita da inaugu-
ração da primeira franquia da Miss Stone, no Espaço R

O Melhor evento de 2014

Viagem pedagógica ao Complexo Lagamar, no litoral sul, realizada pelos alunos do 7º 
ano do Colégio Objetivo

Alunos do do 7º ano do Colégio Objetivo fazem trilha na 
Iha do Cardoso durante viagem pedagógica

Viviane Gavira e Tarik Costa 
no evento de inauguração da 
casa de cãmbio FX, no salão de 
festas Le Luh

Vera Lucia Coll Mourier e Gilles 
Mourier, proprietário do Le 
Triskell responsável pelo delicio-
so coquetel  servido no Le Luh

Maria Lúcia Maschietto Scallet 
e Homero Victor Scallet no even-
to que marcou a inauguração da 
cas de Câmbio FX

Graziela Milani Narezzi e Josi 
Pieri, da BrancoTinto curtindo 
a festa da casa FX, no Le Luh

Walquiria Merenciano e Jaqueline, do Espaço Saudável Herbalife e Ana 
Paula Rezende, do Salão Reality  Beauty, na inauguração

Sabryna Soares, Maiara Almeida, a proprietária Rose Silva, Renata 
Bragadin e Lu Duarte comemoram a inauguraçãoo da Estilo Próprio

Lucimara Andriani recebeu o ex  
secretário de cultura Wladimir 
Soares no lançamento do Yázigi 
Travel, quarta dia 3

Juliana e Daniel Canali da CVC Turismo no lança-
mento do Yázigi Travel

As sócias do escritório de advocacia  Brito Leite Castro e Buzo-
lim, Giuliana Buzolim, Sandra Leite, Mariana Castro e  Francis
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Rodrigo e Fábia na Pizzaria Babbo Giovanni

Pedro e Liziane no Restaurante Dom Apollo

Os colegas da Deere Hitachi, Luciano Sampaio e Vagner Marzochi na Kostela do Japonês

João e Nicole na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho

Edinho Caramigo na Churrascaria Rincão Gaúcho

Aline, Daiana, Jéssica e Livia na Pizzaria Skinão

Luan Sanches na Paleteria ArribaFabrício, proprietário da Paleteria Arriba
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Alunos Cata-Vento mostram orgulhosos seus pós mágicos que ganha-
ram do Yázigi

Mais Expressão

As alunas Bárbara Cafarelli, Melissa Santos e Maria Eduarda Saluti na 
Festa das Nações do Objetivo

Renata e Ricardo Simião, com a filha, Manuela, aluna do Cata-
-Vento na homenagens realizadas pelos alunos 

Júnior, Guilherme, Gisele e Giovana 
Carvalho na Festa da Família

Henrique, aluno do IPEC, com os irmãos, 
Mariana e Artur e a mãe, Carla Martins

Família Almeida Passos na Festa da Família realizada pelos alunos dos 
colégios Cata-Vento e IPEC

Eliane Xavier, Léia Perini, Maria Fernanda, aluna do Cata-Vento e 
Daniel Souza na Festa da Família

Beatriz, Natacha, Gabriela e Marco Valsesia na Festa da Família reali-
zada pelos alunos dos colégios Cata-Vento e IPEC

5ºA do colégio IPEC na Festa da Família realizada pelos alunos dos 
colégios Cata-Vento e IPEC

Teatro Chapéuzinho Vermelho com alunos da Ed Infantil do Colégio MetaAlunos da Educação Infantil do Colégio Meta visitam Apiário Belmonte
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Casamento de Lilian Castro. É a A Nova Loja homenageando sua cliente!

Prato Líbano com delicioso arroz com lentilha, kafta na 
bandeja e tabule. Vá experimentar na Casa da Esfiha. É divino!

O Taiyô é o ateliê especializado em doces e salgados, onde 
oferece doces finos inclusive caramelados, docinhos tradicionais, 
bolos, tortas doces e salgadas, todos os tipos carnes, massas, maio-
nese, salpicão, farofa, etc... Aceita encomendas para festas em geral, 
oferece café da manhã, almoço de 2ª a 6ª com yakissoba e massas 
e chá vespertino inclusive para aniversários, reuniões e confraterni-
zações. Informe-se no 3834-8647 / 98275-1957  É bom demais!!!!!

LE LUH EVENTOS É SÓ SUCESSO

FEIRA DE NOIVAS
Acontecerá dia 28 das 13h às 19:30h no Le Luh Eventos a Indaiatuba Weddings 

e Parties Fair. Um novo conceito em Feira de Noivas, com vários expositores 
como Márcia Paccor, Le Luh, Nishi Royale,  Nishi Hair e outros. Imperdível!!!

Dois salões distintos: para eventos em geral com capacidade para 1.000 pessoas e a Le Luh 
Kids para festas de crianças com buffet, brinquedos, trenzinho suspenso, monitores altamente 
treinados e capacitados para cuidar de seus filhos, sonorização com isolamento acústico, cli-
matização total com ar condicionado, gerador, elevador e muito mais. Tudo para que seu filho 
tenha a festa dos sonhos e os pais a certeza de proporcionar momentos de pura alegria para a 
família e amigos. Informe-se no 3392-6063. Você vai se encantar com os espaços!!!

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

A nova coleção Primavera/Verão da Vito-
rello está de arrasar. Modelos super diferen-
ciados, com muitas estampas e cores da nova 
estação. Roupas belíssimas para o dia a dia, 
noite, festas em geral, fashion, fitness e praia. 
Corra para espiar, você vai enlouquecer!!! E 
continua a promoção Troca de Estação com 
lindas roupas a preços convidativos. Corra!!!

A A Nova Loja aca-
ba de receber muitos 
vestidos de noiva e de 
festas para casamentos 
e formaturas, tudo na 
nova coleção Primavera/
Verão. Coleção maravi-
lhosíssima. Vale a pena 
ver de perto!!!

Neia, Admario Palomares, Canela do Colégio Rodin e 
Daniela Aun na inauguração da Concessionária HMB Andreta

Promoção de máquinas eletrônicas você só encontra na Olimaq. Va conferir!

Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide Decorações. Ela oferece cortinas, 
persianas, colchas, almofadas e papel de parede, além de pisos laminados, telas mosquiteiras e 
toldos. Ligue já e agende um horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

V FEIRA DAS INDÚSTRIAS & 
NEGÓCIOS DE INDAIATUBA E 

REGIÃO ACONTECEU NA VIBER

Reury e Rubem da Lev Bicicletas Elétricas na V Feira das Indústrias 
e Negócios

Gisele e Cássia da Zumstein na V Feira das Indústrias e Negócios

Paula da Poste Padrão Brasil prestigia a V Feira das Indústrias e Negócios

Família Silva no aniversário de 20 anos do Colégio Meta

Will Rufino, Emily e Luciano no WR Hair Stylists

Professora Daniela  Martinatti e a aluna Isabela Sthal de Moraes, do 
Colégio IPEC

Equipe FV na Inauguração da Casa de Câmbio no Le Luh Eventos

Luciene Siviero e Elisabeth Ferreira proprietárias da Le Luh com Helena 
da Uchoa, Teresa e Lucia Maschieto

Antonio Sérgio Rodrigues – Diretor Executivo da HMB, Mr. Lee – Presi-
dente da Hyundai Brasil, José Maurício Andreta Jr – Presidente do Grupo 
Andreta, Fábio Germano – Gestor da Marca Hyundai do Grupo Andreta

Faça como a cliente Tânia, fiquei ainda mais linda com produtos da 
Alícia Hair

Equipe Rosa Shock sempre pronta para atender seus clientes
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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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A L U G U E L - ) 19 9.9344-2290

V E N D A S - ) 19 9.9344-2403

AP0590 - 64,50 M² - COND. VERCELLI
2 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., 
VARANDA GOURMET, 1 VG. R$ 265.000,00

CH0061 - 1000 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
 3 DORM., SENDO 2 STS. (1 MASTER), 3 SALAS, LAREIRA, COZ., 
DESP., ÁREA DE SERV., VARANDA, CHURRASQ., PISC., 7 VG.  
R$ 900.000,00

SO0430 - 150 M² - JD. DOS COLIBRIS
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, COZ., LAVABO, BHº SO-
CIAL, ÁREA DE SERV., QUINTAL GRAMADO, CHURRASQ., 
3 VG. R$ 460.000,00

AP0562 - 57 M² - COND. ANA ELISA
2 DORM., SALA 2 AMB., SACADA, BHº SOCIAL, SACADA, 
COZ. E ÁREA DE SERV. PLANEJ., 1 VG. R$ 240.000,00

CA0581 - 300 M² - COND. TERRA NOBRE
3 STS., SALA 2 AMB. (PÉ DIR.), ESCRIT., COZ. PLANEJ., ÁREA 
DE SERV., BHº EXT., QUINTAL, 4 VG. R$ 780.000,00

SO0429 - 183 M² - COND. VISTA VERDE
3 STS., VARANDA, SALA 2 AMB., COZ. AMERICANA, 
DESP., ÁREA DE SERV., ÁREA GOURMET, QUINTAL, 
PAISAGISMO, + DETALHES, 3 VG. R$ 630.000,00

APARTAMENTOS

CHÁCARA

CASA

SOBRADOS

SALÕES

SL0038 - 225,67 m² - AV. CONCEIÇÃO
FRENTE: SALÃO 225,67 m². FUNDO: CASA C/ 3 DORM., SALA, 2 BHºS 
SOCIAIS, SALA, COZ., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 3.000,00 + IPTU

SL0048 - 100 m² - CIDADE NOVA I - SALÃO COMERCIAL NOVO - 2 
BHºS SOCIAIS E ESTACIONAMENTO. R$ 1.700,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0531 - 69,89 m² - COND. SAN PIETRO
2 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ., ÁREA DE 
SERV., 1 VG. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU

AP0594 - 87 m² - COND. LUCCA
2 DORM. C/ ARM., SALA, VARANDA, BHº SOCIAL, COZ. C/ ARM., 
ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.400,00 + Cond. + IPTU

AP0177 - 62 m² - COND. SPAZIO ILLUMINARE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., SACADA, 
COZ. C/ GABINETE, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU

AP0139 - 40,40 m² - COND. SEVILHA
1 DORM., SALA, SACADA, BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE SERV., 1 
VG. R$ 1.100,00 + Cond. + IPTU

AP0578 - 47 m² - COND. MURICI
2 DORM., SALA, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 
950,00 + Cond. + IPTU

CASAS

CA0372 - 450 m² - COND. SANTA RITA
3 STS. C/ ARM., SALA, VARANDA, COZ. PLANEJ., DESP., ÁREA 
DE SERV., DORM. E BHº EXT., 4 VG. R$ 4.400,00 + Cond. + IPTU

CA0568 - 125 m² - JD. SANTA RITA
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 1.400,00 + IPTU

SOBRADO 

SO0382 - 130 m² - COND. PQ. DOS GUARANTÃS 
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 2 AMB., 
COZ. C/ GABINETE, DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHUR-
RASQ., 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.: 2 DORM., 
SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ., COPA C/ MESA, 
DESP., CANIL., POÇO, VARANDA, CHURRASQ., BHº EXT. R$ 
2.300,00 + IPTU

03BMais Expressão



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

CASAS:

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

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

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

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

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
NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA – CA02616 - 1D, SALA, 
COZ, 1 WC, AS, QUINTAL SEPARADO. R$880,00 (IPTU INCLUSO)
JD. SÃO PAULO – CA01971 - 01 DOR, SALA, COPA, COZ, 
WC, A.S. E VAGA. R$ 990,00+IPTU
JD ALICE- CA02560 - 03 DOR(SUÍTE), SALA, COZ, LAVAN 
E 02 VAGAS. R$ 1.150,00 + IPTU
JD OLINDA – CA02622 -  03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, 
WC E QUINTAL. R$1.500,00+IPTU
V. MARIA HELENA – CA02630 - 03 DOR (01 SUITE), SALA, 
COZ, WC, A.S. E 02 VAGAS. R$ 1.600,00+IPTU
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 

APARTAMENTO 

CENTRO – AP0154 - KITNET MOBILIADA C/ VAGA. R$600,00 
+ COND + IPTU 
CENTRO – AP0630 - KITNET, COZ PLAN, AR CONDICIONA-
DO C/ VAGA. R$600,00 + COND + IPTU 

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, LA-
VAN, 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 

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

VENHA TRABALHAR NA 
IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 

INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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 COMODOS. R$1.500,00+IPTU
V. TODOS OS SANTOS – SL00243 - RECEPÇÃO C/ SALA 
DE ESPERA, 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 

JD. ALICE – AP00583 - 02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 
VAGA. R$ 900,00 + 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
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 1 VAGA DESCOBERTA. R$ 1.750,00 + COND + IPTU 

TERRENO ALUGA

TERRENO – TR00718 - TERRENO PLANO EM RUA MOVIMEN-
TADA PROXIMO DA RUA DOS INDAIA. R$550,00
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CA00953 - Cond. Fech. de Alto Padrão - Linda Casa, acab. 
em porcelanato e mármore nas escadas, aquec. solar, 4 

suites (sD 1 master), sala c/ pé 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$ 1.300,00(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$ 1.350,00 + 
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$ 1.200,00 + 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$ 1.700,00 + 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$ 1.700,00 + 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
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Ótimo Acabamento 
– Alto Padrão - 4 suites c/ armários(sendo 1 c/ closet e hidro), sala de tv, estar 
e jantar, coz planej, lavand c/ armários, piscina, espaço gourmet, dorm e wc de 
empregada R$ 1.500.000,00
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/ armários), 
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$ 550.000,00
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, aquecedor 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
AP00450 – Jd. Pau Preto – AU: 124m² - Apto Amplo – Área de Lazer 
Completa – Excelente Acabamento - 2 suites c/ armários(Sendo 1 c/ closet), 
sala de tv, sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, 2 vagas de 
garagem R$ 580.000,00

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

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

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 ABER-
TO A PARTIR DE 150M² ENTRADA+22 PARCELAS + 
FINANCIAMENTO

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

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

PASSO O PONTO BAZAR E PAPELARIA – 
CENTRO - BAZAR E PAPELARIA NO CENTRO, 

VENDO E PASSO O PONTO 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, LAVAN 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

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

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

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

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 VA-
GAS. AT:430M² AC:298M². R$750.000,00

APARTAMENTO VENDA

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

JD. 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 
DOR(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
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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.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.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.
COD.413 – VL SUIÇA – 4 dorms(3 sts com a/e), sala de 
estar, jantar e TV, coz planejada, as, dispensa, churras-
queira, aquec.solar, portão eletrônico, quintal, garagem 
para 2 carros

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com 
banheira), sala de estar, coz, wc social, lavanderia, lavabo, 
churrasqueira, quintal, garagem para 1 carro.
COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms 
(1st com closet), sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavabo, 
lavanderia, wc social, piscina, garagem.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem para 
2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.502 – VL.NS.CANDELARIA – R$270 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavabo, as, 1 vaga de garagem coberta.
AP.506 – JD.MORUMBI – R$148 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem descoberta.
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

CHACARAS

COD.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL – 
4dorms(1st), sala de estar c/lareira, sala de jantar, varanda, copa, 
coz americana, 6wc, edicual, piscina, churrasqueira, fogão á lenha, 
campo de futebol, salão de jogos, garagem.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar e 
jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, churrasqueira, 
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.
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, wc, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico. NOVA.

JD. RENATA – R$1.300,00 – 3D(1st), sala, coz, wc, gar p/ 2 carros.
JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2D, sala, coz, wc, lavanderia.
JD.ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.M. DO SOL – R$700,00 – 2D, sala, coz, wc, as, entrada p/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 planejada, 
2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

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

JD.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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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAGNA 3 
dorms | 2 salas 180,00 m² const. | 360,00m² 
útil
CA00179 R$380.000,00 Jardim Guamaba-
ra 3 dorms|1 sala , Cozinha , Lavanderia 
136,00 m² const | 96,97 m² útil
CA00174 R$ 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 sistema 
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$ 260.000,00 PARQUE DAS BAN-
DEIRAS 1.000,00 m² total

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.300,00 + COND. + IPTU  - 
GRAND VILLE  3D | 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$2.500,00  Jardim Regina 3 dor-
ms , 1 suite planejada , 1 lavabo , sala dois 
ambientes, garagem para 4 carros , cozinha 
planejada , lavanderia (19)98176-9646

APARTAMENTO

AP00045 R$ 420.000,00 COND. PATIO AN-
DALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCELAMENTO 
E PERMUTA EM CARRO.
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRANDVILLE 
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  Barcelona 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

Tancredo Neves – 2 cômodos – R$550,00

CASAS VENDA 

Tancredo Neves – 5 cômodos na frente e 2 
no fundo – R$200.000,00
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente 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. 
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 
3 cômodos no fundo, 3 cômodos na frente e 
3 cômodos parte superior, mais um terraço - 
R$ 250.000,00 aceita terreno como parte de 
pagamento.  

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!

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 piscina, 
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. 
Chácara em Indaiatuba 5.000m² – só terra 
– próx. Ao Vale do Sol – oportunidade – 
R$95.000,00.

SÍTIOS e FAZENDAS

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

Temos áreas industriais já aprovadas 
com excelentes preços, consulte-nos.

F: 3016-1355/99205-4322/99752-
2170/99763-8709/ID: 94*2168/3935-1372

CRECI 117437 CRECI 87510
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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. 
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 
DORMS, 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. R4 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 R4 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 DOR-
MS, SALA, COZ. WC, CHURRQ. 2 VAGAS. R$ 300.000,00. 

CHA032. P1: OPORTUNIDADE: LINDA CHACARA LOCALIZA-
DA NA CIDADE DE ITUPEVA, C/ 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, 
COZ. AMERIC. LAVAND. VARANDA. 1.315M² TERR. 120M² 
CONST. R$ 300.000,00 ACEITA PERMUTA. 

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 DOR-
MS, SALA, COZ. LAVAND. CHURRQ. 2 VAGAS R$ 300.000,00. 
CA037. P2: JD. MONTE VERDE, 125M² TERR. 110M² CONST. 
2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ, 2 VAGAS R$ 
300.000,00. 
CA041. P2: JD. DOS COLIBRIS, 150M² TERR. 105M2 CONST. 
3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, 2 VAGAS R$ 290.000,00. 
CA042. P2: PQ. SÃO LOURENÇO, 186M² TERR. 80M² CONST. 
2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS, EDICULA R4 
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 DOR-
MS, 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. 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás

Auto Mecânica

Auto Escola Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia Cabeleireiro
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista

Ferro Velho

Decorações Decorações

Eventos

Comida Japonesa

Cópias

Cestas de Presente Churrasqueiras

Imobiliária

Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Padaria Poços Artesianos

Manutenção

Pousada Litoral Norte Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

Informática JóiasImobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Tintas Veterinária 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

Ajudante Geral: Alfabetizado. Desejável experiên-
cia em armazém logístico. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
Almoxarife: Ensino médio completo. Desejável 
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, inadim-
plência e negociação com clientes e fornecedores. 
Inglês ou Espanhol será um diferencial. 
Analista de PCP: Ensino médio completo. 
Desejável técnico ou tecnólogo em Logística. Co-
nhecimento em leitura e interpretação de desenho, 
metrologia básica e afins. 
Assessor Comercial (escola de idiomas): En-
sino médio completo. Domínio em Pacote Office 
e Informática. 
Auxiliar de Campanha [35 vagas]: Ensino funda-
mental completo. Disponibilidade para trabalhos 
externos (rua). Período: Setembro/2014.
Auxiliar de Escritório: Ensino médio completo. 
Desejável curso técnico em Contabilidade (cursan-
do). Vivência em atendimento telefônico e pessoal.
Auxiliar de Produção: Ensino médio completo. 
Curso de Metrologia, Interpretação de desenho 
e Mecânica. Experiência em indústria será um 
diferencial.
Carpinteiro: Ensino fundamental completo. Ex-
periência na função e conhecimentos em cálculos 
simples, adição ou contagens. Residir em Indaiatu-
ba, Elias Fausto, Monte Mor, Rafard e Hortolândia.
Comprador(a): Ensino superior em Administração, 
Comércio Exterior ou afins. Vivência em metalúrgi-
ca. Experiência em negociação com fornecedores, 
ciclo operacional e estoque. Inglês ou Espanhol 
será um diferencial. Residir nas imediações de 
Indaiatuba.
Cumim/Auxiliar de Garçom: Disponibilidade 
de horário.
Engenheiro Elétrico (Projetista): Ensino superior 
em Engenharia Elétrica. CREA Ativo. Inglês inter-
mediário/avançado. Experiência como projetista e/
ou desenhista. Conhecimento avançado em Auto-
Cad. Residir em Indaiatuba ou região.
Extrusor: Ensino médio completo. Amplo conheci-
mento em todo o processo de extrusão (extrusora 
balão - segmento plástico). Residir em Indaiatuba.
Líder de Produção: Técnico em Eletrônica, Elé-
trica 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 componentes e 
placas eletrônicas. 
Montador Mecânico: Curso técnico em Mecânica, 
Mecânica de Usinagem ou Mecatrônica. Expe-
riência 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. 
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 comple-
to. Curso de Empilhadeira. Experiência na função.
Operador Logístico: Ensino médio completo. Cur-
so de Empilhadeira (com certificado). Experiência 
em carregamento e descarregamento de caminhão, 
armazenamento de materiais, codificação, etc. 
Conhecimento em sistema WMS.
Operador Multifuncional (Pessoa Com Deficiên-
cia-PCD): Ensino médio completo e laudo médico. 
Desejável experiência em indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. Dese-
jável curso técnico em áreas afins. Conhecimento 
em pintura industrial (com revólver), lean manufac-
turing, 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.
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AJUDANTE GERAL (5620): Ensi-
no Fundamental completo. Não é 
necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE PCP JR (8764): 
Formação superior completa em 
Administração, Logística ou En-
genharia de Produção. Conheci-
mento em implantação e utilização 
do sistema ERP e controle em 
planilhas de Excel. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS 
(7912): Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Enge-
nharia 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 áre-
as afins. Experiência em suporte 
a sistemas, usuários, consultas 
SQL, desenvolvimento e/ou im-
plantação de sistemas. Desejável 
conhecimento em integração Ora-
cle ou SAP. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 
(8880): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em manu-
tenção preventiva e corretiva de 
máquinas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ASSISTENTE DE VENDAS 
(8399): Graduação em Adminis-
tração, Marketing ou áreas afins. 
Experiência na área comercial. 
Inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (8935): 
Ensino Fundamental completo. 
Experiência em limpeza. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(9499): Ensino Fundamental com-
pleto. Não é necessária experiên-
cia na função.
BALCONISTA (8529): Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
CAMAREIRA (7135): Ensino Fun-
damental completo. Experiência 
na função e/ou na área de limpeza. 
Residir em Indaiatuba. 
COMPRADOR (8909): Formação 
superior em Administração, En-
genharia, Economia ou Comércio 
Exterior. Experiência em compras 
de materiais produtivos. Inglês 
avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
COORDENADOR DE CONTRA-
TOS (8689): Formação supe-
rior completa em Engenharia ou 
Administração. Experiência em 
administração de contratos de 
empresas de bens de capital e 
fabricante de máquinas e equipa-
mentos. Inglês fluente. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO 
(7959): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 

ELETRICISTA (9101): Desejável 
Ensino Médio completo. Expe-
riência em manutenção predial, 
montagem de circuitos elétricos, 
manutenção em painéis e má-
quinas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ENGENHEIRO DE PROCESSOS 
(8930): Graduação completa em 
Engenharia. Experiência em ge-
renciamento de projetos. Conhe-
cimento em Lean Manufacturing 
e Auto Cad. Inglês avançado. 
Residir na região. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
CIVIL (8693): Cursando Técnico 
em Edificações ou Engenharia 
Civil. Desejável conhecimento em 
Auto Cad. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/
MANUTENÇÃO (8168): Cursando 
Engenharia Mecânica, Mecatrôni-
ca, Produção ou afins. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando 
superior em Administração, Secre-
tariado Executivo, Letras, Gestão 
Empresarial ou áreas afins. Dese-
jável inglês avançado. Residir em 
Indaiatuba. 
ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂ-
NICA (7097): Formação técnica 
completa ou em curso em Mecâ-
nica ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL (8165): Ensino Funda-
mental completo. Experiência na 
função. Possui CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(7347): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. CNH 
C. Possuir curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(9376): Desejável formação téc-
nica. Desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. 
REPOSITOR (8531): Ensino Fun-
damental completo. Desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
SECRETÁRIA (8940): Cursan-
do graduação. Experiência em 
secretariado ou demais áreas 
administrativas. Inglês avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR DE LOGÍSTI-
CA (8476): Formação superior 
completa. Experiência na área 
em centro de distribuição. Inglês 
fluente. Residir na região. 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
(9268): Formação Técnica em 
Química, Saneamento, Meio Am-
biente, Alimentos ou Laticínios. 
Desejável experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 

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. 

Professor de Inglês: Ensino médio completo. 
Conhecimento no idioma (comprovado). Residir 
em Indaiatuba.
Professor de Francês: Ensino médio completo. 
Conhecimento no idioma (comprovado). Residir 
em Indaiatuba.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico em Eletrônica. 
Conhecimento em manutenção de máquinas CNC 
(Siemens, Fagor, Fanuc, Mitsubishi), manuseio 
e testes de movimentação de eixos e comandos 
elétricos. Leitura e interpretação de esquemas 
elétricos/eletrônicos. Residir em Indaiatuba ou 
imediações.
Técnico Eletro-Mecânico: Ensino técnico com-
pleto em Mecatrônica. Sólidos conhecimentos 
em manutenção (eletro-mecânica) corretiva e 
preventiva em máquinas e equipamentos de solda, 
usinagem, pintura e montagem. Conhecimento em 
leitura e interpretação de desenho, lean manufac-
turing, hidráulica, pneumática, programação CLP 
e mecânica geral.
Técnico em Manutenção: Ensino médio completo. 
Experiência em manutenção de plataformas ou 
em máquinas similares (como empilhadeiras). 
Desejável curso técnico (completo ou cursando) 
em Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, Eletrônica ou 
Automação Industrial. 
Torneiro Mecânico: Ensino médio completo. 
Experiência em torno mecânico e conhecimento 
em fresa. Desejável cursos SENAI.
Supervisor de Operações: Ensino superior 
completo em Logística ou afins. Vivência em 
armazém logístico e liderança de equipes. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
Vendedor(a): Ensino médio completo. Experiência 
em vendas. Desejável vivência em loja de varejo no 
ramo de calçados. Residir em Indaiatuba.

ESTAMOS CADASTRANDO:
 
PCD (Pessoa Com Deficiência) – (Cadastro 
realizado por e-mail – vagas@rctbrasil.com.br)
Auxiliar de Fundição: 
Moldagem, Rebarbação, Modelagem, Forno 
e afins.
Auxiliar de Marketing:
Experiência em criação e designer. Residir em 
Indaiatuba.
Auxiliar de Montagem: 
Ensino médio completo. Desejável ensino técnico. 
Conhecimento em mecânica geral, leitura e inter-
pretação 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.
Assistente de Recursos Humanos:
Superior completo em RH, Administração ou afins. 
Experiência em R&S e Depto. Pessoal. Residir na 
região de Campinas.
Assistente de Vendas: 
Técnico em Elétrica, Eletrônica ou afins. Expe-
riência em negociação com clientes e follow up. 
Domínio do idioma Inglês ou Espanhol será um 
diferencial.
Encarregado de Almoxarife: 
Ensino técnico ou superior em Logística (completo). 
Experiência na função. Conhecimento em Infor-
mática, distribuição de materiais e demais rotinas 
de almoxarife. Residir em Indaiatuba, Monte Mor 
ou Elias Fausto.
Técnico Eletrônico: 
Ensino técnico completo em Eletrônica. Inglês 
avançado. Experiência em assistência técnica. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
Supervisor de Engenharia de Manufatura: 
Superior completo em Engenharia de Produção, 
Mecânica, Química ou afins. Inglês fluente. Vivên-
cia em gestão de pessoas.
Supervisor de Produção: 
Ensino superior em Engenharia de Produção ou 
afins. Vivência em liderança de equipe de produção 
e manufatura. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
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

AJUDANTE DE PRODUÇÃO:Possuir experiência na função para atuar em 
empresa de Galvanização.
ALMOXARIFE/ PCP: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, Soli-
dwork 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 
DESENHISTA MECÂNICO: Experiência em Projetos de Máquinas e Ferra-
mentas industriais, Possuir curso de AUTO CAD e Solid Work. 
SOLDADOR: Com experiência em Serralheria para atuar em Indaiatuba. 
TECNICO INSTALADOR: Para exercer função de instalação de cabeamento 
convencional, fibra óptica e cabo cat5e para ativação de serviços de telefonia 
e internet.Conhecimento em Cabling (rede estruturada e convencional). 

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 con-
dução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensi-
no médio completo, experiência com 
digitação de documentos, possuir 
curso de informática.
ANALISTA SUPORTE TI - Superior 
completo ou cursando, experiência 
com manutenção de micros, instalação 
de programas, suporte aos usuários, 
conhecimento e implementação de 
Firewall, Webmail, Windows Server, 
Linux, modelagem de banco de dados, 
PL/SQL, UML, ferramenta Crystal 
Reports 11, manutenção básica nos 
parâmetros do PABX, conhecimento 
com o sistema ERP.
ANALISTA PCP JR - Superior comple-
to ou cursando, experiência na função 
e com o sistema SAP, desejável ter 
trabalhado em  empresa ramo auto 
peças.
ANALISTA PCP - Superior completo 
ou cursando, experiência  com siste-
ma integrado MRP1, MRP2, PCPM, 
sistema MEGA ou similar.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – 
Ensino médio, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico e com conhecimento 
no sistema SAP, possuir disponibilida-
de de horário.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E ES-
TOQUE - Ensino médio, experiência 
na função, desejável possuir curso de 
empilhadeira.
ASSISTENTE DE MARKETING - Cur-
sando Ensino Superior em Marketing, 
conhecimento com criação, Corel 
Draw, Photoshop e Adobe Ilustrador.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - 
Ensino médio, experiência com recebi-
mento fiscal, desejável conhecimento 
com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDES - Ensino 
técnico informática, experiência com 
manutenção de redes, impressoras e 
pacote office.
ASSISTENTE DE RH - Superior com-
pleto  ou cursando, experiência com 
recrutamento e seleção, agendamento 
exame médicos, entrega de contrato 
de trabalho, atendimento a clientes e 
as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior 
completo ou cursando, experiência 
com toda rotina do departamento 
comercial, informática, Outlook e Ex-
cel avançado, sistema ERP-TOTVS, 
desejável ter inglês e espanhol nível 
intermediário.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino 
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 de-
mais rotinas do departamento.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino 
fundamental, experiência na função, 
possuir condução própria e disponi-
bilidade de horário, residir em Salto 
ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, 
experiência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamen-
tal, carregar e descarregar caminhão 
de mercadorias, possuir disponibilida-
de de horário.
CONFERENTE – Ensino médio com-
pleto, experiência na função, desejável 

experiência com o sistema 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 multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - Ensino 
Técnico Eletrotécnica, experiência 
com montagem de painéis elétricos e 
equipamentos, leitura e interpretação 
de desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino funda-
mental, experiência na função, possuir 
curso de empilhadeira, residir 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, pátios, 
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 tra-
balhado 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 - Ex-
periência com torno mecânico, fresa 
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 comple-
to, experiência com serviços adminis-
trativos de armazém, sistema WMS 
(qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensi-
no médio completo, experiência com 
operação de maquinas,leitura e inter-
pretação de desenho e instrumentos 
de medição, possuir disponibilidade 
de horário.
PREPARADOR TORNO AUTOMATI-
CO - Ensino médio, curso na área e 
experiência na função.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fun-
damental completo, com carteira de re-
servista, residir em Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio 
completo, experiência com atendi-
mento 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 TRABA-
LHO - Curso  Técnico, experiência 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. 

Serviços de Mão de Obra Temporária,  Efetivos e Estagiários.
Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  na 

 Rua Sete de Setembro, 351 – Centro -  Ao lado  do Cartório Civil - Indaiatuba/SP
TELEFONE: (19)  3816 7975 – 41053463 - 81290173

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br
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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, experi-
ência na área de produção e disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS
Com Graduação Superior Completa, inglês 
fluente, excel avançado, com experiência em 
rotinas administrativas e técnica de compras. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA CONTÁBIL
Com Graduação Completa em Ciências 
Contábeis, com experiência na rotina da 
área, conhecimentos em sistema SAP. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS
Com Graduação em Administração ou Ci-
ências 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 metalúr-
gico, em processos de melhoria contínua, 
acompanhamento de processos de produção 
e análise de indicadores. Residir em Capiva-
ri, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE RH
Cursando Superior em RH, Psicólogo ou Ad-
ministração de Empresas, inglês avançado, 
com experiência na rotina da área de RH. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE TÉCNICO
Com Ensino Médio Completo, curso do 
Senai de Mecânica ou Elétrica, possuir 
CNH A/B e disponibilidade para trabalhar 
em serviços externos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
ATENDENTE DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, com experi-
ência em atendimento a clientes e disponi-
bilidade para trabalhar em escala e finais de 
semana. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na área comercial, atendimento e 
prospecção de clientes, elaboração de pro-
postas comerciais, negociação e fechamento 
de vendas. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
COORDENADOR DE QUALIDADE
Com Graduação em Gestão da Qualidade, 
inglês avançado, com experiência na função, 
análise de indicadores, processos de melho-
ria contínua e treinamento de funcionários. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR DE REPARO
Com Graduação Completa, inglês fluente, 
com conhecimentos em instrumentação e 
análise de circuito. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA
Com Ensino Médio Completo, experiência na 
função e domínio em Solidworks.
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Com formação Técnica Eletromecânica, 
com experiência em manutenção de má-
quinas injetoras. Possuir disponibilidade de 
horário para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHEIRO CALCULISTA
Com Graduação em Engenharia Civil ou 
Mecânica, inglês intermediário, domínio 
em Solidworks com experiência em calculo 
estrutural para estruturas metálicas. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE
Com Graduação Completa, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO QUÍMICO
Candidato cursando Técnico em Química a 
partir do 1º módulo. Residir em Indaiatuba.
ESTOQUISTA
Com Ensino Médio Completo, desejável ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DA QUALIDADE
Com Graduação 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 expe-
riência em segmento de supermercado 
desenvolver trabalhos de estrutura de 
mercadorias, lay out, ofertas, quebras,  
liderança, acompanhamento e controle de 
funcionários. Residir em Campinas, Indaia-
tuba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE MERCEARIA 
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em segmento 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, Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí 
ou Salto.
GERENTE DE PERECÍVEIS
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em segmento 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, Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí 
ou Salto.
LÍDER DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia em empresa do segmento de corte, dobra 
e prensa de metais, possuir disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir em Capi-
vari, Indaiatuba, Itu ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com curso Técnico Mecânico Completo, 
com experiência em manutenção de má-
quinas injetoras. Possuir disponibilidade de 
horário para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE ELÉTRICA
Com Ensino Médio Completo, com curso 
Elétrica, experiência em montagem de 
painéis e solda elétrica. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando 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. 
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, desejável ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com experiên-
cia na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA RE-
TRÁTIL
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PRENSA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função, 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.
ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Mecânica ou 
Superior, com experiência na função em 
empresa de prestação de serviços. Residir 
Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, desejá-
vel experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejável ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO ELETRÔNICO
Com formação Técnica Completa, cursos 
de Eletricista Industrial Senai/Leitura e 
Interpretação de Desenhos, com experi-
ência na função, possuir conhecimentos 
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 ELETROTÉCNICO
Com formação Técnica Completa, inglês 
fluente, NR 10, com experiência em ma-
nutenção preventiva e corretiva em eletro-
técnica, executar serviços de instalação, 
manutenção e operação de equipamentos 
elétricos. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto. 
TÉCNICO DA QUALIDADE
Com Graduação em Gestão da Qualidade ou 
Engenharia da Qualidade, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com disponi-
bilidade para trabalhar em horário de escala. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
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CLASSIFICADOS

Camargo Andrade: 
03 D., sala, cz ame-
ricana, lav, área de 
serviço e edícula. 
R$ 290.000,00. F. 
997793589 c/ Caio.
Carlos Aldrovandi: 
03 D (01st) sala, sa-
cada, cz planejada 
R$ 280.000,00. F.  
993147121 Vander-
lei.
Casa na Cecap - 01 
D., sala, coz., dis-
pensa. WC, lavand., 
garag. p/ 02 carros, 
edícula com 03 cô-
modos e wc nos fun-
dos,  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 chá-
cara 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 aparta-
mento na cidade  F. 
98144-9224 
Centro - R$ 1.700,00 
- Salão comercial, 
com 70 m², sendo 1 
recepção, 3 salas, 
wc e área de serviço, 
localizado no centro 
da cidade - F. 98372-
0000
Centro - R$ 8.000,00 
casa comercial, ex-
celente localização, 
4 D., 6 salas - ótimo 
para casas de repou-
so, 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. 997793589 c/ Caio.
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. 
c/ armários (Sendo 
1 suite), sala 2 amb, 
coz. planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 
2 vagas de garag. R$ 
500.000,00 F.3834-
8948
Cond. Green Villa-
ge - sobrado, 1 suíte 
+ 2 D., armário clo-
set, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita 
permuta F. 7828-0418/ 
ID 114*97307
Cond. Montreal - com  
3 D. (1st), sala, coz, 
WC social, lavand.,1 
vaga de garag. co-
berta. R$ 389 mil F. 
98136-7331
Cond. Montreal  - 
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 
Acácias - 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 
construção de pisci-
na. R$ 600.000,00 F. 
98372-0000

Jd. Esplanada II - 
CA0211 - 300 m² - 
3 sts, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 
4 vagas garag. R$ 
400.000,00. F. 3392-
0333
Jd.  Europa  -  R$ 
600.000,00 - Exce-
lente casa no, terreno 
de 600m² - F.: (19) 
98372-0000
Jd. Itamaracá: So-
brado 03 D (1st) sala, 
sacada, cz, copa e 
lav. R$ 300.000,00. F. 
983398183 c/ Camila.
Jd. Maria Helena: 
03 D (1st), sala, cz. 
R$ 360.000,00 F. 
981393557 c/ Marlene
Jd. Maria Helena: 
03 D, (1 st), sala, cz. 
R$ 360.000,00. Acei-
ta Financiamento F. 
981393557 c/ Marlene
Jd. Morada do Sol 
-  sobrado 2 D., sala, 
copa, coz, WC, AS, 
varanda, quintal,2 sa-
las comerciais, WC, 
garag. para 2 carros 
R$ 370 mil F. 98136-
7331
Jd. Pau Preto: Em 
construção em por-
celanato, com entrega 
prevista para Dezem-
bro. Com 02 D (01st), 
02 salas, cz, lav e 
quintal. R$ 330.000,00 
F.  38167401
Jd. Paulistano com 
3 D. (1st),sala,coz,wc 
social, lavan., garag. 
para 2 carros R$ 280 
mil F. 98136-7331
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 elé-
trico F. 3017-5541/ 
98273-7368 Aceito 
Permutas com chá-
cara em condomínio 
fechado.

Cond. Villaggio di 
Itaici: 03 D, (1 st), sala 
02 amb, cz, terraço e 
lav. R$ 485.000,00. 
Aceita Financiamen-
to F. 981393557 c/ 
Marlene
Cond. Villagio di Itai-
ci – 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 ga-
rag. AT 175 m² AC 105 
m² - F. 98372-0000
Condomínio Vista 
Verde – Aluga – Casa 
com 3 D., sendo 1 su-
íte, 2 banheiros, sala 
de estar e jantar, coz. 
planejada e quinta c/ 
churrasq. AT 175 m² - 
R$ 2800,00 - F. 98372-
0000
 Jd Pedroso-  Casa 
2 D. F: 3875-0049 e 
99771-3989
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: Acaba-
mento em porcelana-
to com 03 D. (01st), 
sala, cz, lav e chur-
ras. R$ 318.000,00. F. 
983398183 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
J d .  E l d o r a d o  - 
R$270.000,00 2 D., 
sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-
9224

J d .  S a n t i a g o  - 
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 
social, lav., garag. 
p/02 autoS +01 Cô-
modo c/ WC nos fun-
dos, quintal, jardim 
em lote de 250m². 
Valor imperdível R$ 
380.000,00. AC. fi-
n a n c i a m e n t o .  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 estru-
tura p/ sobrado. R$ 
270.000,00. Aceita 
financiamento F. 19-
3017-2608/99762-
7997/3935-3294 acei-
ta lote no negócio, 
estuda parcelamento 
direto c/ o propr. com 
50% de entrada. 
M. Sol – Rua 23 - 
casa com 02 D. sendo 
01 suíte, sala, coz., 
WC social, lav., ga-
rag. p/02 autos em 
estrutura p/ sobra-
do. R$ 250.000,00 
S ó  a  V i s t a !  F . 
3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - so-
brado com 03 cômo-
dos WC e lav. no pav. 
superior e .04 cômo-
dos WC, lav. e ga-
rag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita 
financ. R$ 230.000,00 
F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 

M. Sol – rua 81 - 02 
D., garag. + salão 
comercial na frente 
R$ 195.000,00. Ac. 
financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-
3294. Estuda parce-
lamento direto com o 
proprietário com 50% 
de entrada. 
Marg. Parque Eco-
lógico - R$ 2.700,00 
- Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, coz., 
amplo terreno para 
estacionamento ou 
operação, com capaci-
dade para entrada de 
caminhão F. 98372-
0000
Quer comprar sua 
casa,  f inanciar ou 
vender 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. 
planejada, 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 am-
pla, coz. americana, 
WC, lav. coberta nos 
fundos. Amplo terreno 
na frente lote de 160m² 
R$ 155.000,00 + 45 
parcelas de R$ 412,00. 
Aceita permuta por 
casa em Indaiatuba. F. 
19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 

Centro – CA02583 
- casa comercial, 06 
salas, 03 WC, coz, 
lavan, 03 vagas Rua 
7 Setembro, 578 R$ 
2.000,00 + IPTU F. 
38752215 Imobiliária

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. 3392-0333
Cond. Bougainville 
- SO0118 - 1000 m² - 
Pavimento sup.: 3 sts. (1 
st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os 
WC’s. c/ armário pla-
nej.), sala 2 amb. c/ 
pé direito duplo, home 
theater, escrit., despen-
sa, cz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., es-
paço gourmet c/ chur-
rasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de 
lazer, 6 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + IPTU. F. 
3392-0333
Cond. Casa Bella - 
CA0479 - 106,40 m² - 3 
D. (1 st c/ closet), WX, 
lavabo, sala 2 amb., 
varanda, churrasq., jd., 
cz. americana planej. 
c/ coifa., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3D.(Sen-
do 1 suite c/ armários), 
sala 2 amb, coz planej, 
lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garag. 
R$ 2.300,00 + Cond. + 
Iptu F. 3834-8948
Cond. Montreal - 
CA0517 - 150 m² - 3 D. 
(1st), WC, cz. america-
na, AS, quintal, churr., 
2 vagas garag. Ótimo 
acab. R$ 420.000,00 F. 
3392-0333
Cond. Pq. Dos Gua-
rantãs – SO0382 - 130 
m²  - 3 D. (1 st), WC, 
lavabo, sala 2 amb., cz. 
c/ gabinete, desp., AS, 
quintal, churrasq., 4 va-
gas garag. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333

Cond. Pq. dos Gua-
rantãs - SO0383 - 
139,61 m² - 3 D. (1 st), 
lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, 
AS, quintal, churrasq., 
02 vagas de garag. 
R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Santa Clara 
- CA0372 - 450 m² 
- 3 sts. planej., sala, 
varanda, cz. planej., 
desp., AS, D. ext. e 
WC ext., 4 vagas garag. 
R$ 4.400,00 + Cond. 
+IPTU F. 3392-0333
Cond. Santa Clara - 
CA0405 - 450 m² - 3 
sts., sala 2 amb., varan-
da, lavabo, cz., desp., 
AS, quintal, churrasq., 
pisc., WC ext., 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. Villa Romana 
- SO0255 - 300 m² - 
3 sts (1 st c/ closet e 
varanda), todos os D. 
e WC’s com armário 
planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. 
planej., AS, depósito/D. 
ext., edícula com chur-
rasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condi-
cionado, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villa Romana 
- SO0255 - 300 m² - 3 
sts, sendo 1 c/ closet e 
varanda, 1 c/ varanda 
(todos os D. e WC’s 
c/ armário planej.), la-
vabo, sala 2 amb., es-
crit., copa, cz. Planej., 
AS c/ gabinete, depó-
sito, D. ext., edícula 
c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Itaici – CA0920 - so-
brado: 2 D, sala, coz, 
1 WC, lavan e 01 vaga 
Rua Francisco Araujo, 
09 R$750,00+ IPTU F. 
38752215 Imobiliária
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CLASSIFICADOS
Vila Maria Helena 
CA02566 - 2 D,sala, 
coz, a.s, quintal e vaga 
p/ moto. Rua Bororó 
Nº 50, casa de fundos 
R$ 700,00  +  IPTU 
38752215 Imobiliária
Vila Suiça – CA02567 
- 3 D., (1 Suite c/ hi-
dro), sala, copa, coz, 
A.S, fundos (2 D. WC 
) c/ chur, quintal e 04 
vagas Rua Joaracy 
Mariano De Barros, 
92 R$ 2.000,00 + IPTU 
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

Apartamento:  na 
planta em Indaiatuba 
com entrada de R$ 
20.000,00 F. 98339-
8183 c/ Camila
Apartamento: para 
investir com entra-
da a par t i r  de R$ 
10.500,00. F. 98339-
8183 c/ Camila
Apto - Florianópo-
lis (Itapema) - mo-
bil iado -03 D., (01 
suíte), sala, coz. , 
lavand.,  churrasq. 
na varanda 130m²  
R$ 400.000,00 F. 
9.9887-7771
Apto Gran Ville - R$ 
270.000,00, 3 D., to-
dos com suíte; sala 
de estar, 63m; garag. 
para um  carro F. 
98144-9224
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   

J d .  C a l i f ó r n i a 
CA02570 - 1 D, sala, 
coz, WC, 1 vaga, Rua 
Domacir Stocco Jr, 871 
R$ 800,00 + IPTU F. 
38752215 imobiliária 
J d .  C a l i f ó r n i a 
CA02601 -  2 D, coz, 
WC, lavan, 1 vaga 
Rua Domacir Stoc-
co Jr, 871 R$ 950,00 
+ IPTU F. 38752215 
imobiliária
Jd. do Sol: 03 D, (1st), 
sala, cz, área de lazer. 
R$ 1.450,00 F. 99960-
4202 c/ Allyne
Jd. do Vale: 02 D, 
(1st), sala, varanda, cz 
e lav. R$ 1.250,00 F. 
99960-4202 c/ Allyne.
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. 
3392-0333
Jd. Marina - fundos c/ 
01 D., sala, coz., e wc 
c/ vaga de garag. Para 
mulher, sem bicho de 
estimação R$ 700 F. 
3825-1527 ou 99775-
2187
Jd. Morada do Sol: 
02 D, sala, cz e lav. R$ 
850,00 F: 99960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Morada do Sol: 
02 D, sala, cz, lav. R$ 
1.375,00 F. 99960-
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. 
3392-0333
J d .  R e g i n a  - 
R$2.500,00 - 3 D., 
1 suite planejada , 1 
lavabo , sala dois am-
bientes, garag. para 4 
carros , cozinha pla-
nejada , lavanderia F. 
7808-3727

Jd.  Santa Rita  - 
CA0568 - 125 m² - 3 D. 
(1 st), sala, cz., WC, AS, 
2 vagas garag., varanda 
gourmet. R$ 1.400,00 + 
IPTU  F. 3392-0333
Jd. Valença - CA0539 
- 125 m² - 3 D. (1st), 
sala, copa, cz., WC, 
AS, churrasq., 2 vagas 
garag.  R$ 1.600,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Portal  de Itaici  - 
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. 3392-0333
Portal do Sol: 03 D, 
(1st), sala, cz, área 
serv. R$ 1.350,00. F. 
99960-4202 c/ Allyne
Pq. das Nações – 
CA1575 - 3 D (01ST), 
sala, coz, WC, lavan, 
qu inta l ,  02 vagas 
Rua Luiz Cupini, 615 
R$1.100,00+IPTU F. 
38752215 Imobiliária
Res. Cocais - SO0426 
- 120 m² - 3 D. (1 st), 
sala, lavabo, cz. c/
arm., WC, AS,quintal, 
2 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Guarantãs: So-
brado 03 D,(1 st), sala, 
cz, lav. R$ 1.800,00 F. 
99960-4202 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 
Vila Maria Helena – 
CA1381 - 1 D., coz, 
wc e sem garagem 
R$ 700,00 + IPTU F. 
38752215 imobiliária

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 servi-
ço, coz. ampla, sala, 
e área de serviço, 
1 vaga de garag. F. 
98372-0000
Edifício Sirmione: 
Móveis planejados, 
ge lade i ra ,  m ic ro -
-ondas, sofá, tv, tudo 
novo sem uso. R$ 
238.000,00. F. (19) 
3816-7401.
Jd. Eldorado - 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 por-
tar ia 24 horas R$ 
145.000,00 F. 9 8339-
8183 c/ Camila
Jd.  Pau Pre to  – 
OPORTUNIDADE - 
3 D, sendo 1 suíte, 
2 vagas de garag. 2 
salas, D., com armá-
rios 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. 98339-
8183 c/ Camila
Res. do Bosque: 03 
D. em porcelanato 
(01 st), 02 salas, cz, 
lav. R$ 298.000,00 F. 
3816-7401

Spazio Illuminare: 
02 D, 02 salas, cz 
planejada, área de 
serv. Lazer comple-
to. R$ 210.000,00 F. 
99736-9154 Lucilene.
Vila Furlan: 01 D, 
sala, cz planejada, 
lav. R$ 207.000,00. 
AC Financiamento. 
F. 99314-7121 Van-
derlei

Apto Cecap  -  R$ 
1.300,00, 3 D., to-
dos com suíte , sala 
de estar , 63m; ga-
rag. para um carro  
(19)98144-9224

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 
serviço, coz. ampla, 
sala, e área de serviço, 
1 vaga de garagem  F. 
98372-0000
Centro Res. Rocca-
porena: 02 D., sala, 
cz, 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.  99960-
4202 c/ Allyne.

C o n d .  F e l i c i t á  - 
AP0567 -  84 m² - 
3  D.  (1s t ) ,  sa la  2 
amb., WC, cz., AS, 
varanda gourmet , 
2 vagas garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
C o n d .  F o n t e  d e 
Trev i  -  AP0587  - 
80 m² - 3 D. (1 st), 
sa la  2  amb . ,  cz . , 
WC,  AS,  2  vagas 
garag. R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU.  F. 
3392-0333
Cond. Grand Ville 
-  AP0520 -  81 ,15 
m² - 3 D. (1st), WC, 
sala 2 amb., saca-
da, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333

Cond. La Spezia - 
AP0565 - 70 m² - 2 
D. (1st), sala 2 amb., 
WC, cz., AS, varan-
da gourmet, 1  vaga 
garag. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333
C o n d .  M u r i c i  - 
AP0578 - 47 m² - 2 
D.,  sala,  cz. ,  WC, 
AS, 1 vaga garag. 
R$ 950,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Place View - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. 
(1 st / arm.), WC, sala 
02 amb., cz. planej., 
AS, varanda gour-
met c/ churrasq., 2 
vagas garag., 1 vaga 
p/ moto. R$ 2.950,00 
+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333
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C o n d .  S e v i l h a  - 
AP0139 - 40,40 m² 
- 1 D., WC, sala de 
TV c/ sacada, cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 
1.100,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Spazio Illumi-
nare - AP0177 - 62 
m² - 3 D. (1st), WC, 
sala 2 amb., sacada, 
cz., AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Duetto Di Mariah - 
AP0443 - 73,14 m² - 2 
D. (1 st), WC, escrit., 
sala 2 amb., varanda 
gourmet, churrasq., 
cz., AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.400,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
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 , 
churrasq., 2 vagas 
garag. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 
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, cz, área de serv. 
R$ 900,00. F. 99960-
4202 c/ Allyne.
Jd. Moacyr Arruda: 
02D, sala, cz e R$ 
850,00. F: 99960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Pedroso: 02 D, 
sala, cz, área de serv, 
lav e portaria 24 horas. 
R$ 1.100,00. F. 99960-
4202 c/ Allyne.
Jd. Sevilha: 01D, sala, 
cz, área de serv e lav. 
R$ 850,00. F: 99960-
4202 c/ Allyne.
São Tomaz Aquino: 
Móveis planejados, 02 
D, sala 02 ambientes, 
lav. R$ 1.350,00. F.  
99960-4202 c/ Allyne.

Aluga - Centro: Salão 
comercial c/ 50 m² no cen-
tro da cidade. R$ 1.200. F. 
99960-4202 c/ Allyne
Aluga - Jd. Patrícia: 
Salão comercial com 
45 m² em ótima locali-
zação. R$ 1.500,00. F.  
99960-4202 c/ Allyne
Aluga - Jd. Regina: Sa-
lão amplo comercial c/ 
600 m². R$ 15.000,00. 
F. 99960-4202 c/ Allyne
Aluga - Vila Vitória: 
Salão com 80 m² lo-
calizado em avenida. 
R$ 3.000,00. F. 99960-
4202 c/ Allyne

Casa comercial  - 
com 2 suítes, 2 sa-
las, e 2 vagas AT 
480 m² R$ 2.600,00. 
F. 99295-0357
Centro – casa 440 
m² – 12 salas –  F 
3875-0049 / 99771-
3989
Centro  -  casa co-
mercial, com 7 sa-
l a s ,  4  b a n h e i r o s 
AT. 850 m² AC. 278 
m² - R$ 9.000,00 F. 
98372-0000
Centro  -  casa co-
mercial ,  excelente 
localização, 3 dorm, 
2 wcs, , 2 vagas , 
2  sa las  -  AT  479 
m² AC 222 m² - R$ 
3.000,00 F. 98372-
0000
Cid . Nova - M. do 
Sol – sobrelojas  F. 
3875-0049 / 99771-
3989
Cidade Nova - casa 
comercial, 3 dorm, 1 
wc, 4 vagas, 6 salas 
A C :  2 4 0  M ²  -  R $ 
4.000,00 F. 98372-
0000
Cidade Nova - Sa-
l õ e s  C o m e r c i a i s  
F .  3 8 7 5 - 0 0 4 9  / 
997713989
Jd. do Sol - salão 
de esquina 340mil. 
F. 3318-4325
Jd. Pau Preto - co-
zinha industrial, no 
AT: 150 m² AC 90 
m² - R$ 1.800,00 F. 
98372-0000

Salão comercial - na 
Av. pres. Kennedy , 
150 m² - salão, 2 salas, 
2 banheiros e copa R$ 
6.000 F. 98372-0000
Temos galpões para 
locação no Distrito In-
dustrial ótima localida-
de. F. 3016-1355
Vendo Micro empre-
sa em Itu - com três 
injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gra-
mas mais periféricos: 
1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 
1 estufa, 1 balança. F: 
(11) 98362-9657/ (11) 
2429-6353
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

Aluga - AChácara 
Viracopos – CH0070 
– 1000 m² - 2 D. (1 
st), WC social, sala 2 
amb. c/ varanda, cz., 
AS, WC ext., espaço 
gourmet c/ churrasq. 
e fogão a lenha, pisc., 
quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.300,00 + 
IPTU. F. 3392-0333
Alugo - Alto da Bela 
Vista: Ampla área ver-
de, casa com 02 D, 
sala, cz. R$ 2.100,00 F. 
99960-4202 c/ Allyne.

Aluga - Internacio-
nal de Viracopos 
- CH0108 - 400 m² 
- Piso sup.: 2 sts. c/ 
arm. cama e varanda.
Piso inf.: 2 D. (1 st), 
WC, sala 2 amb., cz., 
copa c/ mesa, desp., 
canil, poço, varanda, 
churrasq., WC ext. 
R$ 2.300,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Aluga – Rec. Cam-
pestre 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, 
varanda, churrasq., 
fogão à lenha, pomar, 
D. e WC ext., diver-
sas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-
0333
Alugo - Itaici: Chá-
cara 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 lazer com piscina, 
campo e churrasq. 
Garag. para 16 va-
gas. R$ 2.500,00. F. 
99960-4202 c/ Allyne
Chácara em Salto – 
a partir de 1.000m² 
– Linda topografia – 
R$60.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou 
fazemos permuta com 
terreno. F: 3016- 1355 
/ 99752-2170/ 99205-
4322/ 99763-8709/ 
94*2168 / 3935-1372
Chácara para lo-
cação –  Com pis-
cina, campo de fu-
tebol, churrasqueira 
e salão de festas - 
R$400,00 a diária. F: 
99205-4322/99763-
8 7 0 9 /  9 4 * 2 1 6 6 / 
94*2168/3935-1372

Elias Fausto - SP - 
01 alqueire, casa de 
03 D., rico em água, 
pomar, pasto, a 3 
km do centro. Ape-
nas R$ 600.000,00. 
Aceita casa em In-
daiatuba no negócio. 
F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Elias Fausto - SP - 
Chácara com 3.600m² 
casa de quatro cômo-
dos, luz, poço. Troca 
por casa em Indaia-
tuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Rec. Camp. Int. de 
Viracopos - CH01030 
-  A T . 1 . 0 0 0 m ² 
AC.301m² - 2 casas 
com 3 cômodos, 2 
baias, 1 casa com 3 
D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. 
R$ 300.000,00. F. 
3875-6230 - Creci 
04.732
Rec. Campestre Vi-
racopos - R$ 420.000 
- Chácara Com casa 
de 3 d., sala ampla, 
cozinha americana, 
piscina.  AT 1000 
m² - Fácil acesso  F. 
98372-0000 
Rib. Grande-SP - 04 
alqueires c/ 02 ca-
sas simples de 04 
cômodos cada uma, 
lavoura, bosque, 02 
tanques com pe i -
xes,abastecidos com 
água em forma de 
bica, luz, água de 
mina, a 60km do cen-
tro de Ribeirão Gran-
de-SP R$240.000,00. 
Aita troca com casa 
em Indaiatuba - SP 
F. 3017-2608/99762-
7997 Estuda parce-
lamento direto com o 
proprietário
Terras de Itaici – 
Chácas com 4 D. 
Sendo 1 suíte, cozi-
nha ampla, churrasq. 
e piscina. AT. 1720 
m² R$ 765.000,00 F. 
98372-0000

Vale das Laranjei-
ras – 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, piscina, campo de 
futebol e pomar R$ 
850.000,00. Estuda-se 
permuta por aparta-
mento ou casa com 3 
D. em Indaiatuba. - F. 
98372-0000
Vale do Sol - chácara 
com 1000m² completa 
para locação finais de 
semana. Troca por 
casa em Indaiatuba. 
F. 3017-2608/ 99762-
7997.
Vendo ou troco -  Sí-
tio com 5 1/2 alqueiros, 
pastos cercados com 
mourão tratado em 
eucalipto, água tratada 
e encanada da mina. 
Casa com 4 cômodos 
avarandada, energia 
eletrica, 01 paiol, 1 
cocheira p/ gado e 10 
cabeças. Região de 
Guapiara R$ 280 Mil 
F. 98149-5815
Vendo Sítio – Indaia-
tuba - (estrada Indaia-
tuba/Itupeva) – 20 al-
queires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F. 
9.9887-7771

Alto de Itaici – Ter-
reno de 378 m² mui-
to bem localizado – 
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: Terreno 
em condomínio fecha-
do com 313,14 m², 
com ótima infraestru-
tura R$ 196.000,00. F. 
98339-8183 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 - Terreno 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. do Vale: Terre-
no com 125 m² R$ 
150.000,00 F. 99314-
7121 Vanderlei
Jd. dos Colibris: Ter-
reno com 255 m², aceita 
permuta! Ótima oportu-
nidade. R$ 191.000,00. 
F. (19) 9-9314-7121 
Vanderlei
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Jd. dos Laranjais - 
9.000m² R$ 580.000,00 
F. 9.9887-7771
Jd. Moriyama: c/ 150 
m ² em ótimo bairro, 
lançamento em setem-
bro. R$ 100.000,00. F. 
98339-8183 c/ Camila
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
Lote - 2.500m² próximo 
ao Vale do Sol - 3 km do 
asfalto F. 99453-3758
M.Sol -  ½ lote docu-
mentado para financ. 
Apenas R$115.000,00 
F. 9-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Pq. das Bandeiras - R$ 
260.000,00 - 1.000,00 
m² total F. 7808-3727
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba, Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades F: 99752-
2170/94*2168

Terra em Indaiatuba 
R$ 60,00 o m²- ótima 
topografia de fren-
te com a rodovia F: 
99752-2170/94*2168
Terras de Itaici: com 
1.000 m² em condomí-
nio fechado e portaria 
24 horas, poço arte-
siano, lago de pesca 
e pista ecológica. R$ 
310.000,00. Aceita Fi-
nanciamento F. 98139-
3557 c/ Marlene
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 Mosteiro - 
4.400m² R$ 200.000,00 
F. 9.9887-7771
Ter reno  no  D is -
t r i to  Industr ia l  - 
com 11.000m². R$ 
2.000.000,00 F. 98136-
7331

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 Tó-
kio 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.
Brechó da Margot - 
Está realizando bazar 
com preços especiais 
sábado e domingo 
Rua Tiradentes, 11 
Vila Vitória
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) ambas 
tem a cabeceira remo-
vível (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 lu-
gares ponto nobre, 
R$ 1.500.000,00 F. 
99732-4713 Silvia
Vendo - 01 chiqueiri-
nho novo R$ 150 / 02 
camas infantil de gati-
nho (marfim) R$ 100 
as duas F. 3392-8578 
/ 99152-0012

Vendo - 01 fritadeira 
elétrica (frita sem oléo) 
sem uso / 01 forno 
elétrico, sem uso F. 
3017-4557
Vendo - 1 geladei-
ra 240 litros Consul 
R$ 400 / 1 fogão 4 
bocas  Consu l  R$ 
200 F. 997629374 
/33295179.
Vendo - aparelho de 
estética Corrente Rus-
sa / Vapor de Ozônio 
/ Conjugado Facial F. 
99447-3145 c/ Gildely
Vendo - bicicleta Mo-
nark barra circular aro 
26, sem marcha F. 
99334-7959 / 3017-
6626
Vendo - Lavadora 
Consul 6 kg na caixa  
/ Portão de garag. de 
ferro 3 x 2.70 F. 3835-
1581

Corsa Sedan- No-
víssimo 2008/2008, 
1.4, econoflex, com 
alarme, trio elétrico 
e CD, com alarme. 
Prata F. 99119-1817 
c/ Adão

Van Transit  Ford 
( n o v a )  a n o  2 0 1 3 
completa, 14 lugares, 
licenciada, IPVA. ne-
gocia. Troca: maior ou 
menor valor. F. 3875-
2215 /  99696-8732 
Imobiliária
Vendo - Gol Plus - 
86/86 - álcool, doc. 
Ok, R$ 5.000,00 F. 
3894-1801 c/ Admil-
son
Vendo F 250 - Cabi-
ne dupla, diesel, cor 
prata, prepara para 
trailer. R$ 90.000,00 
F. 9.9921-4690

1 PS2 + 1 controle + 
memory card + 10 jo-
gos por R$ 200,00 - F. 
3835-5918 ou 9927-
32955
Vendo -  PS3  fa t 
destravado com HD 
externo de 1 tera, 1 
controle, HD interno 
de 80 giga e 30 jogos 
dentro do HD interno 
último lançamentos 
R$ 1.100,00 F. 98247-
4690 tim

Ofereço-me  como 
Cuidadora de idosos/ 
babá para residir no 
local, com referen-
cias F. (19) 99363-
6011/ 99418-6296 c/ 
Referências
Ofereço-me  como 
desenhista projetista 
F. (19) 3885-1231/ 
99414-9870
Ofereço-me  como 
diarista com expe-
riências e indicações 
F. (19) 99266-1617/ 
98116-0546 
Ofereço-me como 
manicure à domicilio 
(Somente R$ 15,00 
o pé e R$ 10,00 a 
mão) fazendo os dois 
ganha a sobrancelha. 
F. (19) 9.9369-5615/ 
3935-0499
Ofereço-me como 
motorista/ Aux. Ge-
ral  CNH Categoria 
“D”. F. 3885-1231/ 
99793-4700
Ofereço-me para ser-
viços gerais F. 99987-
8102

Ofereço-me  como 
pedreiro, jardineiro, 
encanador e eletri-
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  pa ra 
trabalhar como azu-
leijista pedreiro. Com 
mais de 30 anos de 
experiências do ali-
cerce 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: Ve-
nha trabalhar na imo-
biliária Chido Vende. 
Rua :7 de setem-
bro,644 Centro F:(19) 
3875-2215
Precisa-se de Cor-
retores -Entrar em 
Contato com Márcio 
F: (19) 7808-3727  
89*22754
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