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Mais três pessoas 
morrem em acidentes 

Doação de sangue 
acontece amanhã

Lar de Velhos realiza 
leilão beneficente

Cidade tem saldo 
positivo em agosto 

Wedding & Parties 
ocorre domingo 

Convênio é assinado 
com o Sírio-Libanês

Festival de Rock 
define finalistas

TRAGÉDIAS NA FIEC 

AJUDA 

INDÚSTRIA FEIRA

MAX PLANCK

MUSICAL 

LIGAS RUGBY 

SEGUNDONA 

Entre terça-feira, dia 16, e 
a segunda-feira, dia 22, foram 
registrados mais três vítimas 
fatais por acidente de trânsito 
na cidade. As ocorrências 
aconteceram na Rodovia 
Cônego Cyriaco Scaranelo 
Pires, que liga Indaiatuba a 
Monte Mor; e na marginal do 
Parque Ecológico. 

A Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec) reali-
za amanhã, dia 27, das 9h às 12 
horas, a campanha de doação de 
sangue em parceria com o Cen-
tro de Hematologia e Hemoter-
apia da Unicamp. A ação conta 
com o apoio da Secretaria da 
Saúde, que disponibiliza uma 
ambulância durante a doação.

O Lar de Velhos Em-
manuel promove na próxi-
ma quinta-feira, dia 4, um 
leilão beneficente. O evento 
acontece no Salão Social do 
Indaiatuba Clube, a partir das 
12 horas. Esse será o 1º leilão 
profissional que acontecerá 
na cidade.

Indaiatuba apresentou 
um resultado positivo no 
mês de agosto na indústria. 
Somente neste mês foram 
gerados 200 postos de tra-
balho o que representa uma 
variação de 0,19%. As in-
formações são do Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo. 

O Circuito Policultural 
realiza neste domingo, dia 
28, a Indaiatuba Wedding 
& Part ies  Fair  2014.  O 
evento será realizado na Le 
Luh Salão de Festas, das 
13h às 19h30, com entrada 
gratuita. Oitocentos casais 
são esperados durante a 
feira. 

A Faculdade Max Planck 
e o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) 
assinaram, na tarde de sex-
ta-feira, dia 19, um contrato 
de convênio com o Hospital 
Sírio Libanês. 

A grande final do Festival 
de Rock da Secretaria da Cul-
tura está marcada para acon-
tecer no dia 11 de outubro, a 
partir das 15 horas. O evento 
acontece num palco montado 
próximo à Concha Acústica 
do Parque Ecológico, com 
entrada gratuita.
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Colombianos são presos por furtos 

Indaiatuba é a 3ª da RMC 
em contratação de europeus 

Seleção está a uma vitória da classificação Tornados está na final 
da Copa São Paulo

Primavera inicia disputa 
da última fase 

JME 

ROGÉRIO BARBOSA 

Mais três pontos é o que a Seleção de Indaiatuba precisa para conquistar a classificação 
antecipada rumo à segunda fase do Campeonato de Seleção de Ligas da Federação de Fu-
tebol (FPF). Para isso, o time local precisa vencer o confronto de domingo, dia 28, às 15 
horas, no estádio do Primavera, contra a equipe de Piracicaba.

Uma operação da Guarda Civil com apoio do Centro de Operações e Inteligência (COI) terminou com a prisão de uma 
quadrilha de seis colombianos na manhã de quarta-feira, dia 24. Os integrantes da quadrilha, cinco homens e uma mulher, são 
suspeitos de uma série de furtos à residências na cidade, o último deles há cerca de 10 dias.
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Reivindicações devem 
continuar nas urnas

Qual nota você 
atribui para a 
saúde pública de 
Indaiatuba? 

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

Editorial EnqueteArtigos

Artigo

Desde o ano passado o ato de ir protestar nas ruas quanto os 
acontecimentos que sociedade julga injustos virou rotina na vida do 
brasileiro. Seja pelo aumento dos impostos ou pela falta de condições 
básicas de sobrevivência, fato é que a população aprendeu (nem 
todos) a reivindicar seus direitos. 

O último protesto que ganhou repercussão nacional, mas que 
aconteceu pertinho de Indaiatuba, foi na vizinha Itu, onde a água 
acabou e a sociedade local pede para que os governantes sejam mais 
enérgicos nas medidas para que ninguém passe sede. 

Protestar por irregularidades é válido, é o sinal da evolução da 
democracia. Mas a partir do momento em que essa manifestação 
ultrapassa os limites e parte para violência, o ato democrático dá lugar 
a uma verdadeira praça de guerra. A partir daí é que os protestos 
perdem o seu sentido.

Mas os protestos, quando realizados sem violência, é o sinal 
mais claro de que a sociedade está preocupada e pede por mudan-
ças. Mas é preciso que se dê continuidade a essa “luta” e a melhor 
forma de dar sequência será no próximo dia 5 de outubro, durante 
as Eleições 2014. 

Esse é um dos poucos momentos que a população está no 
controle das decisões e pode escolher quem está melhor preparado 
para comandar o País, por exemplo. Aliás, de que adianta protestar, 
reivindicar melhorias, mas na época das eleições vende o voto a troco 
de banana e vota num candidato despreparado? Enfim, protestar e 
reivindicar são atitudes importantes, mas é necessário também que 
a população se conscientize da importância do voto nas Eleições. 

“Pelo pouco que conheço eu dou 
nota 9,5, no entanto acho que 
os hospitais são muito lotados e 
prestam um péssimo atendimen-
to. Porém, reconheço também 
que muitas vezes culpamos só os 
médicos e atendentes, quando na 
verdade a culpa não é só deles”
Ana Cláudia Moreira da Costa, 
27 anos, vendedora

“Sinceramente eu dou 3. Nasci e 
me criei nesta cidade, vi ela cres-
cer e se desenvolver, e acho que 
por ter se tornado uma cidade ba-
cana, merecia uma saúde melhor. 
A cidade se desenvolveu, mas a 
saúde pública ficou parada”
Gentil Antônio Agostini, 59 
anos, lojista

“Eu acho a saúde muito ruim, dou 
nota 5 por que acho que falta um 
hospital completo. Recentemente 
precisei transferir meu neto para 
Campinas, pois ele estava com 
os dois rins parados e o hospital 
daqui não possuía UTI infantil”
Maria Aparecida de Oliveira, 
48 anos, do lar

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.) 

MÃE SÓ TEM UMA
Então vieram duas mulheres prostitutas  e puseram-se perante  o rei Salomão. 

E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa 
mesma casa; eu tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 
terceiro dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos 
juntas; estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós duas naquela casa. E 
de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-
-se à meia-noite e tirou meu filho de meu lado, dormindo, dormindo a tua serva, 
e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E, levantando-me 
pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto; mas atentando 
pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra 
mulher: "Não, mas o vivo é meu filho e teu filho o morto." Porém esta lhe disse: 
"Não, por certo; o morto é teu filho e meu filho o vivo." Assim falaram perante o 
rei.Então disse o rei: "Esta diz: ‘Este que vive é meu filho, e teu o morto’; e esta 
outra diz: ‘Não, por certo; o morto é teu filho e meu o filho vivo’." Disse mais 
o rei: "Trazei-me uma espada." E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o 
rei: "Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra." 
Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei (porque as suas entranhas se lhe 
enterneceram por seu filho) e disse: "Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo e 
por modo alguns mateis." Porém a outra dizia: "Nem teu, nem meu seja; dividi-o 
antes." Então respondeu o rei: "Dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o 
mateis, porque esta é sua mãe."  Uma mãe sempre dará a vida ao seu filho. Alguma 
vez vc já pensou em fazer o Caminho de Santiago de Compostela na Espanha?  

Venha para www.signatreinamentos.com.br e realize este sonho.  
Trevisan José 019-3875.7898.

É DIREITO DO EMPREGADO UM DESANCANSO SEMANAL 
REMUNERADO

VOTO UMA CANETA E UMA SENHA NAS 
MÃOS DO ELEITOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A ORIGEM DO CROQUETE
Sempre nas minha materias gosto de contar um pouco sobre a  historia de alguns 

pratos , voces perceberam nao e ....entao hoje vou falar sobre o croquete .
O croquete, no original kroketten em alemão, ou croquette em inglês e francês, foi 

uma invenção holandesa, introduzida nos Países Baixos no começo do século XX pelo 
padeiro Kwekkeboom, holandês que viveu na França. Em 1909 ele chegou a receita de 
croquete recheado, adaptado dos bolinhos franceses que usavam todos os tipos de re-
cheio, utilizavam sobras de carne , recheando as massas. Ele introduziu o novo croquete 
no seu país recheado com carne de boa qualidade. Com o tempo, o croquete tornou-se 
extremamente popular.

A origem é holandesa, mas pode acreditar: não há lugar no mundo que não se tenha 
rendido ao croquete. Na Alemanha, ele é conhecido como krokretten e geralmente é 
feito de batata. Na Espanha, brilha entre os tradicionais tapas na versão croquetas de 
jamón – feito com aparas de presunto serrano. Mas é no Brasil que esse petisco ganhou 
as variações mais inusitadas, arrebatou o paladar e o coração muito além dos botecos .

Os tradicionalistas que me perdoem, mas croquete bom não precisa ser necessaria-
mente de carne. Tudo é válido. Peixes e frutos do mar, cordeiro, pato, coelho, vitela, 

linguiça, frango, perdiz, batata, mandioca, inhame, legumes variados. 
A criatividade e que manda , hoje cheguei a ver ate croquete de batata 

doce , voces nao imaginan com ficou gostoso, o importante e que ele 
fique sequinho e crocante.

“Eu dou 9, pois todas as vezes que 
precisei fui atendido. Porém acho 
que poderia melhorar a quantidade de 
médicos, acho que não são suficientes 
para a quantidade de pacientes”
José Heraldo Cabral, 46 anos, 
campeiro

“Eu atribuo 8 por que acho que o 
atendimento é muito demorado. Sei 
que são muitos pacientes, mas então 
eles precisam se adequar a isso”
Jisharleis Maria Cabral, 17 anos, 
estudante

   Faltam apenas algumas semanas e poucos dias para um dos momen-
tos mais importantes da Democracia de nosso país, que são as eleicões 
para Presidente da Republica, Governadores dos Estados, Senadores da 
República, Deputados Federais e Estaduais. O Brasil dispõe do maior e 
mais eficiente sistema eleitoral do planeta, onde 142.822.046 eleitores 
aptos a votarem no pais, votarão das 8 as 17 horas, simultaneamente nas 
urnas eletrônicas e biométricas nos 5.570 Municipios Brasileiros, com 
a apuração dos resultados em apenas algumas horas após o término do 
sufragio, amplamente divulgados no Brasil e no mundo.

   Apesar das pesquisas eleitorais dos Institutos regularmente regis-
trados no Tribunal Superior Eleitoral indicarem a tendência do eleitorado 
dos seus candidatos favoritos, sendo que apesar de toda a metodologia 
das pesquisas, reflete uma pequena amostra do grande universo do elei-
torado brasileiro, não trazendo informações pessoais e propostas de cada 
candidato. Assim sendo é de fundamental importancia que os eleitores 
façam uma ampla pesquisa e reflexão  dos candidatos que votarão, anali-
sando a sua vida pessoal e profissional,  o seu trabalho realizado, as suas 
propostas, bem como com quais recursos financeiros eles realizam as 
suas campanhas, informações estas que são amplamente divulgadas nos 
meios eletronicos de comunicação, estando ainda disponiveis na internet 
no site do Tribunal Superior Eleitoral e afixadas nos Cartórios Eleitorais.

  O voto é um direito de cada Eleitor que é secreto, individual e sigi-
loso, tendo a sua privacidade garantida para votar em poucos segundos, 
nos candidatos de sua preferencia e confiança para ocuparem os cargos 
da Presidência da República, Governador dos Estados, Senadores da 
República, Deputados Federais e Estaduais, sendo importante votar em 
todos os cargos. Ao apertar as teclas da urna eletronica cada eleitor estará 
entregando nas mãos de cada candidato uma caneta para tomar decisões 
importantes no cargo que será eleito, bem como uma senha eletronica 
para usar o dinheiro público do governo no cargo em que será eleito 
nas mais diversas áreas, delegando assim amplos poderes aos mesmos. 

   Os governantes e os representantes a serem eleitos serão pagos 
com o dinheiro publico dos altos impostos que pagamos no dia a dia, 
sendo assim, uma grande responsabilidade de cada cidadão a escolha dos 
candidatos. O voto é a unica arma que temos para participar do processo 
democratico para as mudanças do nosso Estado e do nosso país, esco-
lhendo pessoa dignas de boa indole para governarem o país e os Estados 
e nos representar com dignidade nos próximos quatro anos. 

   Os votos nulos e brancos, bem como os votos de protesto, nada 
acrescentam no processo eleitoral e democrático, dando assim maior 
chance aos candidatos mal intencionados que serão pagos com dinheiro 
público. Assim sendo cada eleitor deverá fazer a sua parte, participando 
deste importante processo de escolha, por mais simples que seja, in-
dependente de sua escolaridade e classe economica e social, podendo 
o seu voto ser importante para o processo eleitoral, elegendo algum 
candidato com boa indole e proposta de trabalho para o Estado e para o 
pais, proporcionando as mudanças necessárias. Assim sendo, fica aqui a 
minha singela mensagem pessoal aos eleitores de Indaiatuba: “Votem e 
Acreditem no Brasil para termos dias melhores”.

Wainer Quitzau
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Indaiatuba é a 3ª em vagas 
de emprego para europeus 
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Aluna destaca experiência adquirida no Famun 
COLÉGIO RODIN 

Indaiatuba é a terceira 
cidade da Região Me-
tropolitana de Campinas 

(RMC) com o maior número 
de europeus no mercado de 
trabalho formal, de acordo 
com um balanço divulgado 
este mês pela Relação Anu-
al de Informações Sociais 
(Rais), do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE). 
Ao todo são 44 profissionais 
atuando no Munícipio, o que 
corresponde a 6,43% do total 
da RMC. Os números corres-
pondem ao ano de 2013.

De acordo com a pesquisa 
27 dos 44 europeus atuam no 
setor da indústria. Outros dez 
no comércio, quatro na área 
de serviços, dois na constru-
ção civil e um na administra-
ção pública. 

O levantamento aponta 
que no ano passado dos 685 
profissionais atuantes na 
RMC, 242 eram portugueses, 
115 italianos e 108 alemães. 
Franceses e espanhóis tam-
bém aparecem na pesquisa, 
com 61 e 59 representantes, 
respectivamente.

A pesquisa também infor-
mou que o salário médio pago 

aos europeus é de R$ 10.170, 
aproximadamente 14 salários 
mínimos. O relatório apon-
ta que os alemães, terceiro 
grupo mais numeroso, alcan-
çaram média de 19 salários 
mínimos, ou R$ 12.882. O 
tempo médio de permanência 
desses profissionais na RMC 
é de 64 meses, ou cinco anos 
e quatro meses.

O gerente português Mi-
guel Vieira, de 31 anos, é um 
dos europeus que veio para 

Indaiatuba, onde mora há três 
anos. “Eu trabalhava em uma 
multinacional de Portugal e 
um amigo veio para Indaia-
tuba abrir um negócio e me 
convidou. Aceitei na hora e 
não me arrependo”, diz. “O 
padrão europeu de viver e 
trabalhar ajudou na minha 
adaptação.” 

Além de Indaiatuba, ou-
tras três cidades se destaca-
ram na pesquisa. Valinhos 
conta atualmente com 7,7% 

dos europeus da RMC e 
Hortolândia com 6,3%. Cam-
pinas liderou a pesquisa com 
52,1% dos profissionais.

 
Qualificação

Mas não são é só os eu-
ropeus que têm crescido 
no mercado de Indaiatuba. 
Segundo a assessoria de im-
prensa do MTE, atualmente 
o mercado de trabalho formal 
de cidade conta com 179 
estrangeiros do mundo todo 

e a maior parte deles, 98 
atuam na indústria. Outros 
34 trabalham no setor de ser-
viços e no comércio somam 
29. Já na construção civil e 
administração pública, os 
estrangeiros correspondem à 
10 e 8 respectivamente.

De acordo com a profes-
sora de Recursos Humanos da 
Faculdade Max Planck, Carla 
Borges, a justificativa para o 
crescimento dos estrangeiros 
na cidade pode estar na falta 
de mão de obra qualificada e 
na crise do mercado europeu. 
“Nos últimos cinco anos, 
Indaiatuba está vivendo um 
aumento na quantidade de in-
dústrias, atingindo, no último 
levantamento que tive acesso 
através do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT), 
mais de 800 indústrias entre 
pequeno, médio e grande 
porte”, explica. “Outro fator 
que chama a atenção é que 
o índice de desemprego em 
2013, chegou a menos de 1%, 
faltando mão-de-obra qualifi-
cada para atender a demanda. 
Diante deste cenário, muitos 
estão deixando a Europa para 
conseguir emprego aqui”. 

É o caso do empresário 
português João Carlos Lúcio 
Ramos, de 41 anos, que há 

seis anos foi enviado pela 
empresa em que trabalhava 
em Portugal, para dirigir a 
unidade local. “A empresa 
procurou por trabalhadores 
daqui, mas como não encon-
trou ninguém com a quali-
ficação que precisava me 
enviou”. Após alguns anos 
na empresa, o empresário 
mudou-se para Indaiatuba 
e abriu o próprio negócio. 
“Achei a cidade tranquila, 
gostosa e resolvi morar aqui 
e investir no comércio”. 

A professora Carla Borges 
afirma também que perce-
be uma maior preocupação 
dos trabalhadores quanto à 
qualificação, porém ressalta 
que toda qualificação exige 
tempo e o contratante tem 
pressa. Ou seja, é preciso se 
qualificar sempre e cada vez 
mais cedo. “Existe uma fila 
de espera em alguns cursos 
de qualificação e isso é um 
bom sinal. No entanto, o 
mercado está em fase de mu-
danças e tudo pode acontecer. 
Ao orientar profissionais 
em busca por colocação, 
a orientação que costumo 
fazer é realizar pesquisas 
sobre as necessidades locais 
e regionais, e procurar quali-
ficação”, explica.

O português Miguel Vieira (com a bandeira de Portugal) mora em Indaiatuba há três anos

Estudante do Colégio Rodin de Indaiatuba participaram do Famun, realizado no começo do mês

A aluna Juliana Panti, de 
16 anos, do Colégio Rodin 
de Indaiatuba, vem se des-
tacando na Facamp Model 
United Nations (Famun), 
realizada no começo do mês, 
em Campinas. 

Ela ressalta que a pre-
sença no Famun possibili-
tou maior desenvolvimento 
acadêmico e pessoal. “Fez 
com que eu pensasse mais 
seriamente no que quero fa-
zer no futuro. Descobri, por 
exemplo, que tenho grande 
vocação para a escrita e o 
conhecimento teórico. Acho 
que é possível dizer que os 
debates abriram a minha 
mente”, diz.  

 A estudante diz que, a 
partir da experiência adqui-
rida neste evento, tem outra 
visão do mundo. Ela afirma 
que aprendeu a conviver, 
ouvir, ser paciente e mais 
compreensiva com as pes-
soas. “Livrei-me de certos 
preconceitos”, comenta. 

O Famun, organizado 

pelos alunos da Faculdade de 
Campinas (Fcamp), consiste 
em um ciclo de debates, onde 
os envolvidos reuniram-se 
para simular, nessa edição, 
os seguintes comitês: Con-
selho de Paz e Segurança da 
União Africana, para discutir 
a grave situação em Darfur, 
na África; Conselho Europeu 
de Fontainbleau, realizado 
em 25 e 26 de junho de 1984, 
quando foram consolidadas 
questões institucionais sobre 
o mercado interno e as po-
líticas sociais comunitárias 
do continente e Conselho 
Sul-Americano sobre o Pro-
blema Mundial das Drogas.

Ainda, os alunos também 
reproduziram o Gabinete 
de Ministros da presidente 
argentina, Cristina Kirchner, 
a fim de debater a situação 
econômica do país, além 
de formar, ludicamente, a 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), com o 
intuito de analisar a tecno-
logia e o desemprego estru-

tural e destacar os esforços 
regionais na promoção de 
oportunidades para todos. 

“Acredito que, nesse ano, 
a organização do evento 
apresentou um nível mais 
elevado, na comparação com 
o ano passado. Os temas dos 
comitês se complementavam 
e sempre tinha uma pessoa à 
disposição, para nos ajudar. 
Os debates também foram 
bastante esclarecedores, tor-
nando a simulação mais ins-
tigante”, destaca Julia. 

Para a edição 2014 do 
Famun, o Colégio Rodin 
promoveu uma preparação 
especial dos alunos. Eles 
foram orientados, desde o 
começo de junho, em encon-
tros semanais, pela profes-
sora Marialba Maretti, que 
trabalhou regras específicas 
do debate, técnicas de orató-
ria e estudo sobre os temas 
do evento. Além disto, Julia 
lembra que a união e a res-
ponsabilidade dos colegas 
foram fundamentais para o 

excelente desempenho do 
colégio no Famun. “Isso 
influenciou, positivamente, 
o nosso trabalho. Conhecía-
mos os nossos pontos fortes 
e fracos e soubemos pedir 
ajuda, para nossos colegas. 

Tudo constituiu em um gran-
de aprendizado”, conta.  

 
Unidade 

O Colégio Rodin está 
localizado na Rua Padre 
Anchieta, 484, Parque Eco-

lógico, em Indaiatuba. Mais 
informações sobre a esco-
la, que encontra-se com 
matrículas abertas, podem 
ser obtidas pelo telefone: 
(19) 3392-6008 ou pelo site 
www.colegiorodin.com.br.
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Frutos de Indaiá se aproxima e premiados 

aguardam prêmio com expectativa

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

JME

Os proprietários das 
empresas escolhi-
das pelos leitores 

do Jornal Mais Expressão 
e consumidores do comér-
cio local como as melhores 
de 2013 e que receberão o 
troféu Frutos de Indaiá estão 
na expectativa para a edição 
do evento deste ano. Orga-
nizado pelo Grupo Mais 
Expressão ,  a premiação 
com o tradicional evento da 
cidade acontece no dia 25 de 
outubro, no salão social do 
Clube 9 de Julho. 

O proprietário Group 
Soluctions João Ruman, 
que recebe o prêmio pela 
primeira vez, ressalta que 
o sentimento é de alegria 
com o reconhecimento da 
população. “Temos 12 anos 

de história e sempre nos 
preocupamos com a opinião 
de nossos clientes, por isso 
é com muita alegria que fica-
mos sabendo que havíamos 
sido eleitos em uma votação 
com o público”, diz. “Esta-
mos ansiosos para a noite do 
Troféu, que vai coroar nosso 
trabalho e parceria com o 
Grupo Mais Expressão”. 

Quem também destacou 
a parceria com o Grupo foi 
a proprietária da Sanare 
Serviços de Saúde, a em-
presária Ana Lúcia Ruiz 
Guilhermoni. “Apesar de ter 
sido eleita em outros anos, a 
expectativa para esta edição 
é grande e estamos muito fe-
lizes com o reconhecimento 
da população”, disse.

Para receber o prêmio, 
as marcas foram escolhidas 
mediante pesquisa nas ruas 
e no Jornal Mais Expres-

são. Durante os meses de 
novembro e dezembro do 
ano passado e janeiro deste 
ano, 4.780 pessoas foram 
ouvidas. No jornal, a pessoa 
pesquisada respondia a um 
questionário com 80 seg-
mentos de atuação. Já nas 
ruas, por conta da rapidez 
do dia a dia, o entrevistado 
respondeu um formulário 
referente a 20 segmentos do 
mercado.

Com a escolha das empre-
sas por parte da população, 
foi oferecida às empresas 
uma campanha publicitária 
que dá direito a publicação 
da marca em edições do Jor-
nal Mais Expressão e em três 
exemplares da Revista Mais 
Expressão, sendo duas antes 
e uma após o evento. 

As empresas participan-
tes vêm tendo suas marcas 
divulgadas no jornal. "As 

empresas e profissionais que 
participam da campanha pu-
blicitária e recebem o Troféu 
Frutos de Indaiá, devem ter 
um grande sentimento de or-
gulho, pois foram escolhidas 
por seus clientes como as 
melhores de cada segmen-
to”, ressalta o presidente 
do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa. “Mas 
nem por isso devem deixar 
de procurar pela melhoria 
constante em seus serviços e 
produtos, pois a concorrência 
no mercado é muito grande e 
a cada prêmio surgem novas 
empresas ofertando seus 
mesmos produtos e serviços 
com excelência, o que torna 
essa manutenção da qualida-
de muito importante."

Frutos
A contratação da cam-

panha de mídia dá direito a 

empresa a participar da festa 
de premiação do Frutos de 
Indaiá, que acontece no dia 
25 de outubro. 

Durante o evento, será 
oferecido um jantar de gala 
para os empresários e con-
vidados, com serviço a fran-
cesa. A noite se completará 
com um grande show da 
banda Paralamas do Su-
cesso, que com 30 anos de 
história é uma das bandas 
mais importantes do rock 
brasileiro. 

A qualidade do evento já 
foi comprovada por inúme-
ras empresas. Uma delas é a 
Performance Academia, que 
participou de todas as oito 
edições do prêmio, sendo 
nas cinco primeiras como 
escola de natação e nas três 
últimas também como esco-
la de musculação. “O Frutos 
reúne os melhores em cada 

segmento na cidade, isso 
reforça o nosso trabalho 
que vem sendo feito e apri-
morado a 28 anos, nos da 
Notoriedade”, salienta. “As 
expectativas são sempre as 
melhores, já que o prêmio 
a cada ano vem dando mais 
atenção aos detalhes, o que 
por consequência garante 
sua qualidade”, diz. 

Esse ano a grande no-
vidade é o local da festa. 
Com um investimento de 
R$ 4.750 milhões, o salão 
social do Clube 9 foi cons-
truído e conta com área de 
1.130 mil metros quadrados. 
O local  tem capacidade 
ainda para 2,5 mil pessoas 
em pé ou 1,2 mil pessoas 
acomodadas em suas mesas. 
O espaço conta ainda com 
palco de 120 m², sendo to-
talmente climatizado, assim 
como seus camarins. 

Sanare Saúde - Ana Lucia Ruiz Guilhermoni  e Marino GuilhermoniPerformance Academia - Simone Carotti Baffo e Marisa CarottiGroup Soluctions - João Ruman
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Com pauta trancada, 
Ordem do Dia não é votada

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

MARIANE-ACS/CMI 

Justificativa 
Após gritos e xingamen-
tos contra os vereadores 
na Sessão Ordinária da 
Câmara, na semana re-
trasada, devido a rejei-
ção do Projeto de Lei 
que previa o Feriado da 
Consciência Negra em 
Indaiatuba, o assunto 
voltou à tona na última 
Sessão, durante a Palavra 
Livre. Até alguns verea-
dores, que votaram con-
tra o Projeto, subiram na 
bancada para falar. O de-
bate sempre é bom, mas 
lamento que não tenha 
acontecida na Sessão em 
que o PL foi reprovado, 
quando o público estava 
presente. 

Apoio 
Ainda sobre o assun-
to,  um manifesto foi 
protocola na Câmara 
parabenizando a Casa 
pela rejeição do Projeto. 
Segundo o documento, o 
prejuízo por um dia útil 
não trabalhado é de R$ 
20,36 milhões. O docu-
mento foi assinado por 
órgãos como Sindivare-
jista, Sindilojas, Aciai, 
Sindicato Rural e Ciesp 
Indaiatuba. 

Providência 
Na última Sessão, o ve-
reador Maurício Baroni 
(PMDB) apresentou uma 
Moção de Repúdio a VB 
Transporte, responsável 
pela linha Indaiatuba à 
Campinas. Entretanto, 
Baroni retirou a Moção 
por conta de uma reunião 
com um representante 
da empresa, a qual foi 
realizada na manhã de 
ontem, dia 25.

Esperança 
Não uso com frequência o 
transporte oferecido pela 
empresa, mas não é de 
hoje que ouvimos relatos, 
principalmente de Indaia-
tubanos que trabalham em 
Campinas, quanto a péssi-
ma qualidade dos serviços, 
em especial quanto estado 
de alguns veículos. Fica-
mos na torcida para que 
o vereador consiga trazer 
“boas notícias” e que a 
empresa possa oferecer um 
serviço à altura da cidade.

Visitinha 
Em ano eleitoral, algumas 
personalidades ilustres 
comparecem em nossa 
cidade. Indaiatuba recebeu 
dois candidatos as Eleições 
2014. Na sexta-feira, dia 
18, o candidato ao governo 
de São Paulo, Paulo Skaf 
(PMDB), marcou presença 
durante um encontro com 
autoridades e imprensa. Na 
quarta-feira, dia 24, foi a 
vez do candidato a sena-
dor, José Serra (PSDB), vir 
a cidade. Ele visitou alguns 
veículos de comunicação 
e também, durante evento, 
atendeu a imprensa.    

Preocupante 
A última edição do Mais 
Expressão trouxe um as-
sunto preocupante. De 
janeira a setembro de 2014, 
apenas uma doação de 
órgãos foi registrada em 
Indaiatuba. É uma pena 
que a doação de órgãos 
ainda não é uma realidade 
em nosso Município, uma 
vez que, além de atitude 
louvável, uma pessoa pode 
ajudar até 25 pessoas, com 
doação de órgãos, medula 
e células.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

SOLIDARIEDADE  

Doação de sangue acontece amanhã 

O P r o j e t o  d e  L e i 
16/2014,  que  dá 
nova redação a Lei 

5.362/2008, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das con-
cessionárias de automóveis 
doarem árvores para diminuir 
o efeito estufa teve pedido 
de vistas e, como o tempo 
decorrido para apreciar a 
matéria estava esgotado, os 
vereadores não puderam vo-
tar outros três PLs previstos 
na Ordem do Dia, durante a 
Sessão Ordinária da última 
segunda-feira, dia 22.

O Projeto sofreu pedido 
de vistas do vereador Hélio 
Ribeiro (PSB). Os vereadores 
não puderam votar os demais 
Projetos e automaticamente a 
Sessão passou para a Palavra 
Livre. 

Sem votação, o destaque 
da Sessão ficou por conta das 
Indicações e Moções apresen-
tadas pelos vereadores. 

Entre as indicações, o 
vereador Massao kanesaki 
(DEM) que se intensifique 
as ações de ronda da Guarda 
Civil e da Polícia Militar no 
Bairro Tancredo Neves. Ele 
também pediu ao Executivo 
Municipal a instalação de 
duas câmeras de monitora-
mento na Rua José Carlos 
Wolf, localizada entre os 
bairros Tancredo Neves e 
Jardim Alice. 

Massao indicou ainda que 
seja efetuado o asfaltamento 
do trecho da Rua 9 de Julho 
entre a Avenida Itororó e a 
Rua Humaitá e a repintura das 
sinalizações horizontais e das 

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realiza amanhã, dia 27, das 9h 
às 12 horas, a campanha de 
doação de sangue em parceria 
com o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia da Universida-
de de Campinas (Unicamp). 
A ação conta com o apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
que disponibiliza uma ambu-
lância durante todo o período de 
doação, seguindo assim normas 

Ordem do Dia não pode ser discutida na Sessão da última segunda-feira 

lombadas existentes em toda a 
extensão da Avenida Concei-
ção. O vereador indicou ainda 
que seja intensificada as ações 
de ronda da Guarda Civil no 
Terminal Rodoviário Prefeito 
Alberto Brizola, em especial 
nos horários das 6h às 8 horas 
e das 17h às 19 horas; e após 
às 22h.

O vereador Bruno Ganem 
(PV) pediu para que seja pro-
videnciada mais segurança 
aos transeuntes na praça do 
bairro Jardim Santiago. An-
tonio Sposito Junior, o Toco 
(PTB), indicou para que se 
construa uma pista de arran-
cada, dentro das normas de 
segurança.

Maurício Baroni (PMDB) 
solicitou para que seja feito 
reparo no asfalto da Rua 
Sargento Adelino Ribeiro, na 
Vila Brizola. Baroni também 
pediu para que seja transfor-
mada em mão única a Rua 

da Unicamp.
Não poderá ser doador o 

candidato que estiver fazen-
do algum tipo de tratamento, 
usando medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado a vacina 
contra a gripe comum há menos 
de 30 dias, não tiver parceiro 
(a) fixo (a), pesar menos de 50 
quilos, tiver feito endoscopia há 
menos de um ano, tiver piercing 
ou tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 

Helena Tomasi, no Jardim 
Rêmulo Zoppi em mão única. 

O Líder de Governo indi-
cou ainda que se concedido 
desconto no Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
aos imóveis onde existam 
fatores de proteção ao meio 
ambiente como uso de energia 
solar, utilização de métodos 
ecológicos de aquecimento e 
resfriamento da água da chu-
va, uso de cisternas. 

Por fim, Hélio Alves in-
dicou para que seja trocada 
as lâmpadas existentes na 
rua João Gualberto de Matos, 
no Recreio Campestre Joia e 
melhorar a iluminação da qua-
dra de tênis recém-construída 
na praça próximo ao Jardim 
Monte Verde. O vereador 
pediu ainda para intensificar 
a ronda policial nas proxi-
midades da Escola Estadual 
Professora Maria Aparecida 
Pinto da Cunha, localizada 

tiver ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior, fumar horas 
antes, entre outros.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de do-
cumento oficial com foto. Ter 
entre 16 (dos 16 até 18 anos 
incompletos, apenas com con-
sentimento formal dos respon-
sáveis) e 67 anos, 11 meses e 29 
dias; não estar em jejum; evitar 
apenas alimentos gordurosos 
nas quatro horas que antecedem 

na Rua Luiz Cupini, Parque 
das Nações.

Reconhecimento 
Com a presença da secre-

tária de Educação no Plenário 
da Câmara, os vereadores 
aprovaram Moção de Louvor 
à Rita de Cássia Trasferetti 
por Indaiatuba alcançar o 
índice de 6,3 no Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). 

A moção é assinada pelo 
vereador Luiz Carlos Chia-
parine, que elogiou o trabalho 
de toda a equipe da Educação 
na gestão Reinaldo Noguei-
ra, recebendo o apoio dos 
demais vereadores da Casa. 
A Moção foi aprovada por 
unanimidade.

A próxima Sessão de Câ-
mara acontece apenas no 
próximo dia 6, uma vez que a 
Câmara de Indaiatuba prevê 
quatro sessões mensais.

a doação.
A Fiec mantém parceria com 

a empresa Corpus e Faculdade 
Max Planck que contribuem 
com os lanches e sucos ofere-
cidos aos doadores, o desjejum 
ou após a doação. Há também 
o cadastramento de candidatos 
para doação de medula óssea.

Além de sábado, haverá 
coleta de sangue nos dias 25 de 
outubro, 29 de novembro e 20 
de dezembro.
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MATEMÁTICA 

Estudantes do Colégio IPEC são 
desafiados em campeonato 

Cidade tem saldo positivo em 
geração de empregos na indústria

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA  SCS/PMI

Indaiatuba apresentou um 
resultado positivo no mês 
de agosto na indústria. 

Somente neste mês foram ge-
rados 200 postos de trabalho 
o que representa uma variação 
de 0,19%. As informações são 
do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp). 

Segundo pesquisa reali-
zada pela Ciesp, na Diretoria 
Regional em Indaiatuba, re-
gião que é composta por 12 
munícipios, neste ano o mu-
nicípios teve um acumulado 
de 3,53%, o que representa 
um aumento de 3,3 mil postos 
de trabalho. Em contrapar-
tida nos últimos 12 meses, 
o acumulado foi de -1,93%, 
representando uma queda de 
aproximadamente 1,9 mil 
postos de trabalho. 

O saldo positivo foi in-
fluenciado pelas variações 
positivas dos setores de con-
fecção de artigos do vestuário 
e acessórios (2,08%); produ-
tos de metal, exceto máquinas 
e equipamentos (0,96%); 
produtos de minerais não-
-metálicos (0,93%) e máqui-
nas e equipamentos (0,41%), 
que foram os setores que mais 
influenciaram o cálculo do 
índice total da região.

Os dados mostram uma 
variação de julho a agosto de 
-0,39%, porém quando com-
parados com o mesmo período 
do ano passado, as indústrias 
mostram um cenário melhor, 
pois em 2013 o resultado foi 
negativo em -0,71%. 

Segundo o Secretario de 
Desenvolvimento de Indaia-
tuba, Renato Orlando Stochi, 
as indústrias apresentaram 
um total acumulado de 699 
admissões e 807 demissões. 
“O resultado nos mostra um 
resultado final negativo de 
108 postos de trabalho, porém 
somente neste mês Indaiatuba 
trouxe 36 novas indústrias”, 
salienta.  

Região
Das Diretorias Regio-

nais do Ciesp, a diretoria de 
Indaiatuba foi a única que 
apresentou saldo positivo 
nesse mês de agosto. Campi-
nas, por exemplo, apresentou 
resultado negativo com uma 
queda de aproximadamente 
300 postos de trabalho. O 

saldo foi influenciado pelas 
variações negativas dos seto-
res de equipamentos de infor-
mática, produtos eletrônicos 
e ópticos (-1,87%); veículos 
automotores e autopeças 
(-0,62%); produtos farmo-
químicos e farmacêuticos 
(-0,42%) e produtos têxteis 
(-0,31%), que foram os se-
tores que mais influenciaram 
o cálculo do índice total da 
região.

Na Diretoria Regional 
do Ciesp em Americana, 
composta por três cidades, 
também teve um saldo nega-
tivo no mês de agosto. Foram 
influenciados 500 postos 
de trabalho, uma queda de 
-1,20%. O índice do nível 
de emprego foi influenciado 
pelas variações negativas dos 

Matemática não costuma 
ser a disciplina mais adorada 
pelos estudantes, porém, alguns 
games aproximam as operações 
numéricas dos alunos. 

Esta é a proposta do Man-
gahigh, uma plataforma que ofe-
rece conteúdo didático gratuito, 
por meio de jogos online e que 
já faz parte da rotina acadêmica 
dos alunos do 2º ao 5º anos do 
Ensino Fundamental do Colégio 
IPEC, de Indaiatuba. 

Estes estudantes já estão sen-
do desafiados para as disputas 
internacionais do campeonato 
da plataforma (FAI-TO), ocu-
pando, atualmente, o 10º lugar 
no ranking da América Latina 
do jogo.

Segundo a professora de ma-
temática e incentivadora do uso 
do jogo dentro de sala de aula, 
Daniela Martinatti, a facilidade 
dos estudantes com os números 
aumentou significativamente. 
“Desde os primeiros momentos, 
senti que todos estavam muito 
envolvidos com o assunto. E, 
após usar o jogo, percebi que 
os alunos começaram a ser mais 
questionadores e comprometi-
dos com a Matemática, além de 
colocar em prática e de maneira 
divertida os conteúdos visuali-
zados em aulas teóricas”, relata.

A aluna do segundo ano D 
Isabela Stahl de Moraes, de 8 
anos, leva a sério a atividade e 
passa, pelo menos, uma hora do 

setores de produtos têxteis 
(-1,73%); produtos alimen-
tícios (-3,43%); máquinas 
e equipamentos (-2,62%) e 
produtos de borracha e de 
material plástico (-0,19%), 
que foram os setores que mais 
influenciaram o cálculo do 
índice total da região.

A regional de Santa Bár-
bara foi outra que apresentou 
resultado negativo, apresen-
tando uma queda de apro-
ximadamente 100 postos de 
trabalho. O saldo negativo 
deve-se as variações negati-
vas dos setores de máquinas e 
equipamentos (-3,21%); pro-
dutos têxteis (-0,64%) e pro-
dutos alimentícios (-0,44%), 
que foram os setores que mais 
influenciaram o cálculo do 
índice total da região.

dia jogando o game, inclusive 
em casa. Para a nutricionista 
Daniela, mãe da estudante, o 
desenvolvimento acadêmico da 
filha é notável. “O desempenho 
dela melhorou muito, pois já 
consegue fazer certas operações 
matemáticas sozinha e com 
mais facilidade. Eu gosto muito 
e apoio o uso do Mangahigh, 
devido às crianças terem grande 
intimidade com as plataformas 
digitais e, assim, unirmos o 
útil ao agradável, pois eles se 
divertem e aprendem, ao mesmo 
tempo”, destaca.

Atualmente, cerca de 200 
escolas brasileiras incentivam 
o game, que foi traduzido para 
o Português, em 2012. O jogo 
é realizado em etapas e os par-
ticipantes precisam vencê-las 
para passar de nível. Para cada 
ano dos Ensinos Fundamental e 
Médio, existe uma modalidade 
diferente, que aborda as ope-
rações aritméticas para aquela 
faixa etária. “Em nossas aulas 
semanais, todos os alunos jogam 
o Mangahigh, porém a prática 
estende-se até os estudos em 
casa”, comenta a professora.

E, devido a toda essa dedica-
ção, 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.

Somente em agosto foram gerados 200 postos de trabalho em Indaiatuba 
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Lar de Velhos realiza leilão 

em prol da instituição
DENISE KATAHIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

APRENDIZADO

Mais Expressão

Estudantes do Objetivo 
escrevem sobre tecnologia

O Lar de Velhos Em-
manuel promove na 
próxima quinta-fei-

ra, dia 4, um leilão benefi-
cente. O evento acontece no 
Salão Social do Indaiatuba 
Clube, a partir das 12 horas. 
Esse será o 1º leilão pro-
fissional que acontecerá na 
cidade e será organizado por 
uma equipe especializada. 

Os convites para o evento 
já estão à venda no valor de 
R$ 100 e inclui almoço e 
bebida, além da participa-
ção no sorteio de uma TV 
42 polegadas. Os ingressos 
podem ser adquiridos no Lar 
de Velhos, na Choc-Lar e na 
Construtora GPCI.

O objetivo é angariar 
fundos para a manutenção 
dos trabalhos da entidade, 
os quais são realizados com 
cerca de 90 idosos. “Para 
conseguirmos manter a qua-
lidade dos nossos serviços 
temos que realizar eventos, 
pois sem eles não consegui-
ríamos manter a entidade”, 
ressalta a presidente do Lar 
Izildinha Cardoso Lopes. “A 
fila de espera de idosos para 
o Lar é enorme e não temos 
como atender a todos”, ex-
plica. 

Para o evento são espe-
radas cerca de 800 pessoas. 
“Esperamos que a população 
participe dos nossos eventos, 
e agora do leilão para nos 
ajudar a manter a entidade. 
Estamos passando por difi-
culdade e com o leilão es-

peramos dar uma respirada”, 
revela a presidente.

No dia serão leiloados 
diversos produtos que fo-
ram doados por empresá-
rios da cidade como barco, 
charrete, TV 52 polegadas, 
relógios, cervejeira, freezer, 
geladeira, e uma motocicle-
ta Honda Biz, entre outros. 
“Recebemos muitas doações 
dos empresários locais e 
todos são produtos novos. 
Agradecemos a todos que 
estão nos ajudando nesse 
evento e temos a certeza de 
que será um sucesso”, disse 
Izildinha.

Com o leilão, a presidente 
diz que espera não só manter, 

mas melhorar a qualidade de 
vida dos idosos que hoje vi-
vem no Lar. “Queremos dar 
o melhor para os idosos que 
estão aqui conosco, pois eles 
já estão sem a companhia de 
seus familiares. Com o leilão 
esperamos dar um fim de ano 
bom para todos”, diz. É mui-
to importante a participação 
de todos para que o evento 
aconteça e seja um sucesso 
para assim atingir o objetivo. 
“Muitos nos ajudaram, agora 
só falta você", finaliza.

Entidade
O Lar de Velhos Emma-

nuel é uma entidade filan-
trópica fundada há 50 anos 

e funciona como um depar-
tamento do Centro Espírita 
Apóstolos do Bem. O asilo 
abriga cerca de 90 idosos, 
que recebem cuidados em 
período integral, com uma 
equipe multidisciplinar.

A instituição mantém ain-
da o Espaço Dia, uma espé-
cie de creche, onde os idosos 
passam o dia, voltando para 
casa no final da tarde, o que 
permite que os filhos traba-
lhem tranquilamente.

Para se manter, o Lar de 
Velhos Emmanuel promove 
diversos eventos ao longo do 
ano e os tradicionais bazares, 
às terças e quintas-feiras, das 
9h às 16 horas.

Lar de Velhos promove leilão que visa arrecadar fundos para a manutenção da entidade

Alunos do Colégio Objeti-
vo participaram do Encontro 
Literário na última terça-feira, 
dia 23, na Câmara Municipal. 
O evento contou com a pre-
sença das famílias e de convi-
dados. Um aluno representante 
de cada turma leu o texto de 
sua autoria e o coral do Fun-
damental 1 se apresentou sob 
a regência da professora de 
música Marisa Bottaro.

Os alunos dos quartos anos 
escreveram um texto imaginá-
rio de como seria a Cinderela 
no tempo atual. Com as turmas 
dos quintos anos, depois da 
apresentação de biografias 
de pessoas que dedicaram ou 
dedicam suas vidas ou parte 
do seu tempo para tornar o 
mundo melhor, através da 
solidariedade, os alunos es-
creveram sobre a vontade de 
transformar o mundo num 
lugar melhor para se viver. 
“A biografia de Madre Teresa 
em especial foi assunto pelo 
qual os alunos se interessaram 
bastante. Nos textos dos 5ºs 
anos fica muito claro o desejo 
dessas crianças de promover 
a paz, uma existência melhor 
para o mundo. As redações 
dos 4ºs anos demonstram, com 
bom humor, que a tecnologia 
é parte integrante e primordial 

para as soluções do cotidia-
no”, conta a coordenadora do 
Ensino Fundamental I, Maria 
Angélica Peratello.

De acordo com a coorde-
nadora, o trabalho foi desen-
volvido interdisciplinarmente 
durante as aulas de Português, 
Filosofia e Informática, atra-
vés de pesquisas, discussões 
e correções. 

Ao final do evento, cada 
aluno levou um exemplar 
para casa, contendo todas as 
produções textuais da classe.

Preparação 
Escrever bem é um dife-

rencial. Entretanto, não basta 
conhecer as regras gramati-
cais. É preciso escrever com 
organização, clareza, coerên-
cia e com amplo vocabulário. 
Além de ler bastante, é neces-
sário também muito treino. 

No Colégio Objetivo In-
daiatuba, os alunos começam 
a produzir textos desde muito 
cedo, já nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Para 
valorizar ainda mais o do-
mínio da escrita e o trabalho 
desenvolvido ao longo desse 
ciclo, a escola promove todos 
os anos o Encontro Literário, 
do qual participam os alunos 
dos quartos e quintos anos. 

Encontro Literário ocorreu na última terça-feira, na Câmara Municipal 
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Max Planck e Haoc assinam 
parceria com o Sírio Libanês

JEANS MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO ABRAZ

Salão da Leluh recebe evento da Fiec Bancários rejeitam proposta da Fenaban 
ATRAÇÃO NEGOCIAÇÃO 

A F a c u l d a d e  M a x 
Planck e o Hospital 
Augusto de Oliveira 

Camargo (Haoc) assinaram, 
na tarde de sexta-feira, dia 
19, um contrato de convênio 
com o Hospital Sírio Liba-
nês. O objetivo da parceria 
é se estruturar e pleitear o 
curso de Medicina, caso o 
Município seja selecionado 
pelo Ministério da Educação 
(MEC). Durante o mês, a 
princípio, o curso foi rejei-
tado em Indaiatuba. 

A parceria já acontecia de 
forma informal há dois anos, 
mas foi firmada oficialmente 

para a implantação do curso 
de Medicina e prevê também 
a oferta de cursos de exten-
são e pós-graduação na área 
da saúde. 

De acordo com Ana Cláu-
dia de Almeida, procuradora 
institucional do Grupo Po-
lis, do qual a Max Planck 
faz parte, a instituição está 
sendo estruturada para a im-
plantação do curso. "Como 
já atuamos na área de saúde, 
temos laboratórios prepara-
dos, além das salas de aula 
e da biblioteca, que foram 
adaptadas especialmente 
para receber a faculdade de 
Medicina", salienta. "Esta-
mos otimistas, temos certeza 
que teremos o curso de Me-

dicina na cidade."
O secretário municipal da 

Saúde, José Roberto Stefani, 
o curso de Medicina só não 
foi aprovado por conta do 
déficit no número de leitos 
oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) em 
Indaiatuba. Atualmente, o 
Município conta com apenas 
127, enquanto o número mí-
nimo exigido pelo Governo 
Federal é de 250. 

Entretanto, Indaiatuba 
fez uma parceria com as 
cidades de Monte Mor, Pe-
dreira e Jaguariúna, chegan-
do a um total de 291 leitos e 
entrou com um recurso no 
Ministério da Educação para 
apresentar a nova realidade. 

Paralelamente a este fato, já 
existe no Plano Diretor do 
município, um projeto para 
a construção de outros 50 
leitos no Município "A única 
pendência era o numero de 
leitos, que já foi solucionada 
através da parceria com as 
cidades vizinhas", ressalta 
Stefani.

O superintendente do 
Hospital Sírio Libanês, Ro-
berto Padilha, também acre-

A Faculdade Max Planck 
realiza na próxima quarta-
-feira, dia 1º de outubro, a 
partir das 19h30, a edição 
2014 do Max Profissões, 
evento que é voltado para 
estudantes do Ensino Médio 
de escolas públicas e priva-
das, que tem como principal 
objetivo permitir a estes es-
tudantes conhecer a área de 
atuação dos cursos que são 
oferecidos na instituição. O 
evento é gratuito e aberto a 
toda comunidade.

Durante a visita, os fu-
turos universitários terão 
oportunidade de participar 
das atividades elaboradas 
pelos próprios cursos, entre 
elas a corrida de empi-
lhadeira, amistoso de ro-
bôs, avaliação física, aula 
aberta de zumba, oficina 
de sorvetes, aferição de 
pressão arterial, palestras, 
exposição de maquetes, sala 
dos sentidos, dinâmicas de 
grupo e informações sobre 
seleção de pessoal, instala-
ções de sistemas estruturais, 
balada, além de orientação 
profissional realizada pelo 
corpo docente do curso de 

Parceria foi assinada na tarde da última sexta-feira, na Faculdade Max Planck

Max Profissões acontece quarta-feira
Recursos Humanos. 

Para receber os visitan-
tes, a Faculdade Max Planck 
preparou uma grande estru-
tura física e logística, que 
incluirá translado de ida e 
volta gratuito, para escolas 
previamente confirmadas, e, 
além de conhecer a infraes-
trutura do campus e parti-
cipar das atividades, haverá 
ainda sorteio de brindes e a 
possibilidade de se inscre-
ver para o Vestibular 2015, 
que acontece no dia 19 de 
outubro, no  posto de aten-
dimento com valor promo-
cional. "O Max Profissões é 
um evento que permite aos 
futuros universitários o con-
tato com essa realidade de 
mercado que muitos viverão 
em breve", ressalta a gestora 
Comercial, Tatiana Nunes.

Quem ainda quiser sa-
ber mais sobre mercado de 
trabalho, poderá conversar 
com professores e coordena-
dores dos cursos, que esta-
rão à disposição para sanar 
dúvidas e orientá-los. Na 
ocasião também será possí-
vel conhecer os programas 
como bolsas de estudo, 

dita nesta parceria. "A melhor 
proposta para a implantação 
do curso no município será 
analisada pelo MEC. Mas 
nós acreditamos que a pro-
posta da Max será a melhor 
e por isso estamos com eles", 
afirma. 

O prazo para que o MEC 
responda o recurso enviado 
pela Prefeitura vence em ou-
tubro, paralelo a isso o MEC 
está analisando as propostas 

enviadas pelas instituições de 
Ensino no País, para aprovar 
as que serão escolhidas para 
sediar a graduação.

 Além da parceria firmada, 
a Faculdade Max Planck, jun-
to com ao Haoc e Prefeitura, 
já oferece três programas de 
residência médica: Pediatria, 
Clínica Médica e Medicina 
da Família e Comunidade, 
que estão sendo ofertadas 
desde o início deste ano.

Financiamento Estudantil 
(FIES), Prouni, programas 
de intercâmbio, estágios e 
projetos sociais voltados à 
comunidade local.

Avaliação 
O curso de Direito da 

Faculdade Max Planck rece-
beu nota 4 do Ministério da 
Educação (MEC) na renova-
ção de seu reconhecimento. 
Foram avaliados itens como 
corpo docente, estrutura 
física, projeto pedagógico, 
qualidade de ensino, ativi-
dades de pesquisa e prática, 
coordenação, biblioteca e 
estrutura curricular do curso.

Para o coordenador do 
curso, o professor Alexan-
dre Ferreira, a nota atri-
buída pelo Ministério da 
Educação, no processo de 
revalidação do curso, qua-
lifica o curso de Direito 
com conceito muito bom, 
dando continuidade ao tra-
balho sério que vem sido 
desenvolvido. "O conceito 
'4' coloca o curso de Direito 
numa posição privilegiada e 
de destaque no meio acadê-
mico", reforça.

O salão de eventos Leluh 
recebeu na última quinta-
-feira, dia 18, o 4° Encontro 
dos Profissionais de Recursos 
Humanos e Empresários de 
Empresas de Indaiatuba e Re-
gião, organizado pela Funda-
ção Indaiatubana de Educação 
e Cultura (Fiec).

O evento contou com a 
presença de 40 representantes 
de 20 empresas, do superin-
tendente da Fiec, João Neto e 
do palestrante André Tadeu, 
que é consultor de empresas 
e instrutor de treinamento nas 

áreas de recursos humanos e 
vendas, além de ser o criador 
de diversos Trainings Shows, 
com mais de 600 apresenta-
ções em todo o Brasil. O tema 
abordado foi “Do Conflito 
à Sinergia de Gerações no 
Trabalho”, onde foi ressal-
tado o modo de se trabalhar 
produtivamente com quatro 
gerações diferentes na mesma 
organização. 

O Training Show é uma 
metodologia de treinamento 
por meio de uma apresentação 
divertida e interativa, com 

música e dramatização que 
conseguiu envolver todos os 
presentes. 

Na ocasião foram apresen-
tadas as telas que serão dispo-
nibilizadas para as empresas 
e a Fiec solicitou a algumas 
empresas parceiras que utili-
ze o Portal do Emprego, em 
modo experimental, para que 
todas as funcionalidades se-
jam testadas. O Portal é uma 
ferramenta para captação de 
mão de obra técnica e oferta 
de oportunidades de estágio e 
emprego.

Durante assembleia na 
sede do Sindicato na noite 
de ontem, dia 25, os bancá-
rios de Campinas e Região 
rejeitaram, por unanimidade, 
a proposta da Federação Na-
cional de Bancos (Fenaban) 
apresentada ao longo de sete 
rodadas de negociação com 
o Comando Nacional dos 
Bancários. Com isso, foi 
aprovada a greve a partir de 
terça-feira, dia 30, por tempo 
indeterminado nos bancos 
públicos e privados. 

A proposta da Fenaban 

prevê, entre outros pontos, 
reajuste salarial de 7% (in-
flação dos últimos 12 meses, 
setembro de 2013 a agosto 
2014, mais 0,61% de aumento 
real) e 7,5% no piso salarial 
(1,08% acima da inflação).

Na segunda-feira, dia 29, 
os bancários se reúnem nova-
mente em assembleia na sede 
do Sindicato, às 19 horas, 
para deflagrar a paralisação, 
que será nacional. “A ca-
tegoria rejeitou a proposta 
por ser insuficiente, por não 
contemplar as reivindicações 

econômicas e sociais em sua 
totalidade. É possível um ín-
dice de reajuste maior, assim 
como uma PLR mais justa, 
diante da alta lucratividade 
dos bancos. E mais: a greve 
busca garantir melhorias em 
temas prioritários da cate-
goria como, por exemplo, 
emprego, metas abusivas, 
segurança e igualdade de 
oportunidades”, avalia o pre-
sidente do Sindicato dos Ban-
cários de Campinas e Região 
e integrante do Comando, 
Jeferson Boava.
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Captação no Rio Jundiaí 
deve iniciar na próxima semana

JME

DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

INTERATIVIDADE

Colégio Montreal realiza Gincana Solidária

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 
(Saae) deve iniciar 

a captação das águas do 
Rio Jundiaí na na próxima 
semana, caso não chova 
um volume significativo 
para melhorar a situação 
dos reservatórios da cidade. 
Segundo a assessoria de im-
prensa do órgão, o sistema 
que realizará a captação já 
está pronto e a região Sul da 
cidade deve ser a primeira a 
receber a água captada pelo 
rio. Segundo um site de me-
teorologia, não há previsão 
de grande volume de chuva 
para a próxima semana.

O Saae informou que 
não houve grandes investi-
mentos no sistema de cap-
tação, que já era utilizado 
para captar água do Jundiaí 
no passado. A Estação de 
Tratamento de Água (ETA 
3), do bairro Pimenta, será 
responsável pela captação e 
tratamento da água, Dessa 
forma, os bairros da Zona 
Sul, como Jardim Morada 
do Sol, Monte Verde e ou-
tros, que são abastecidos 
pela estação, devem ser os 
primeiros a receber a água 
captada.

Enquanto isso, mesmo 
com a chuva que caiu sobre 
a cidade nos últimos dias, 
os níveis nos reservató-

rios da cidade continuam 
baixando. De acordo com 
a assessoria de imprensa 
Saae, nos quatro dias cho-
veu apenas 15.3 milímetros 
de água. Já de acordo com a 
Secretária de Comunicação 
Social da Prefeitura, foram 
aproximadamente 13.1 mm 
de chuva. 

A divergência entre os 
dois órgãos se deve, se-
gundo a Prefeitura, por que 
os equipamentos do Saae 
que medem a quantidade 
da chuva ficam em pon-
tos diferentes da estação 
meteorológica da Defesa 
Civil, localizada no Jardim 

Esplanada 2. 
A fraca chuva aliviou 

superficialmente a umidade 
relativa do ar, que no sába-
do chegou a 69%. Porém a 

semana iniciou registrando 
novamente altas tempera-
turas, passando dos 30°C. 
De acordo com dados da 
Prefeitura, a umidade do ar 

Chuva dos últimos dias não 
foi suficiente para melhorar a 
situação dos reservatórios

O Colégio Montreal 
está realizando a tradi-
cional Gincana Solidá-
rio-pedagógica, da qual 
participam os alunos do 
Ensino Fundamental 2 ao 
Ensino Médio. Além de 

A gincana proporciona também a realização de ações sociais

chegou à casa dos 15% na 
terça-feira, dia 23.

Também não há previsão 
de chuvas significativas até 
o dia 3 de outubro, segundo 
o portal Somar Meteorolo-
gia. As temperaturas devem 
variar entre 28°C e 33°C e 
a previsão é que não chova 
mais de 3 mm de água até 
o fim da próxima semana.

Outorga 
No início do mês o Con-

selho Estadual de Recursos 
Hídricos (CRH-SP) aprovou 
o reenquadramento do Rio 
Jundiaí, de classe 4 para 
classe 3, no trecho compre-
endido entre a foz do ribeirão 
São José e a foz do córrego 
do Barnabé. Com isso, as 
águas do canal passaram a 
ser consideradas aptas para o 
consumo da população.  

O pedido de reenquadra-
mento já havia sido aprova-
do no início de agosto e en-
caminhado para aprovação 

do CRH. Os motivos para 
o pedido eram de que após 
o tratamento realizado nos 
últimos 30 anos, as águas 
do trecho não estavam mais 
poluídas. 

Uma semana depois o 
Saae conseguiu a autoriza-
ção para realizar a captação 
nas águas do Rio Jundiaí. 
De acordo com o órgão, 
um interceptor está sendo 
construído para  cole tar 
todo o esgoto da margem 
direita do rio. 

A primeira fase do pro-
jeto já está concluída, sen-
do que a segunda e terceira 
fases visam coletar o esgoto 
de uma região industriali-
zada que deixará de lançar 
seus esgotos in natura no 
rio. A assessoria informou 
a inda  que  o  Saae  deve 
construir um interceptor na 
margem esquerda do rio, 
com a intenção de coletar 
e tratar 100% do esgoto 
gerado na cidade. 

atividades pedagógicas 
e recreativas, a gincana 
também proporciona a re-
alização de ações sociais.

Nes se  b i me s t r e ,  o s 
alunos estão arrecadan-
do produtos de higiene 
pessoal, como sabonete, 
escova de dente, creme 
dental, papel higiênico 
e xampu, os quais serão 
doados ao Fundo Social 
de Solidariedade de In-
daiatuba (Funssol). 

De acordo com a co-
ordenadora  do  Ens ino 
Fundamental 2 e do En-
sino Médio do Montreal, 
Priscila De Renzo Fre-
aza, as equipes também 
participaram de outras 
ações ,  como o plant io 
de árvores e a doação de 
sangue. “Para fazer pon-
tos, as equipes precisam 
apresentar o registro do 
plantio e a comprovação 
da doação de sangue”, 
explica a coordenadora. 

O rendimento escolar 
também é importante na 
gincana e  pode ajudar 
as equipes a somar mais 
pontos. "Ações como a 

gincana têm o poder de 
envolver os alunos de for-
ma única, eles trabalham 
em equipe, percebem a 
necessidade de pessoas 
de diferentes realidades 
e contribuem de maneira 
gratificante. Além disso, 
est imula a  competição 
saudáve l  do  pon to  de 
vista pedagógico, já que o 
desempenho escolar con-
ta pontos, motivando o 
aluno a estudar", ressalta 
a coordenadora.

Durante a semana, os 
alunos participaram dos 

“Micos”, de provas rea-
lizadas no intervalo das 
aulas e dos jogos pedagó-
gicos e recreativos. "Na 
Gincana podemos colocar 
em prática habilidades 
éticas que aprendemos 
como: solidariedade, ci-
dadania e autoconheci-
mento", afirma a aluna 
Keren Vitória Guimarães, 
do sétimo ano.  “É legal 
não pensar só em você 
mesmo e poder  a judar 
os outros também”, diz 
Amanda Vitória Batista, 
também do sétimo ano.
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Escolinha do Cruzeiro
promove Copa do Mundo interna                                                                                                           
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DIVULGAÇÃO 

O Centro de Treina-
mento Toquinha da 
Raposa, escola de 

futebol oficial do Cruzeiro 
em Indaiatuba, realiza até o 
dia 14 de dezembro a Copa 
do Mundo interna de futebol. 
O evento é realizado para os 
alunos que treinam nas di-
versas categorias da escola e 
visa, além da integração, que 
os alunos vivam as caracte-
rísticas dos campeonatos de 
futebol. 

Para part iciparem do 
campeonato, os alunos fo-
ram divididos em quatro 
seleções: Brasil, Uruguai, 
Espanha e Itália. Os times 
jogarão entre si, chegando a 
fase eliminatória, com semi-
finais e finais. A primeira ro-
dada da competição ocorreu 
no último domingo, dia 21, 
e os outros jogos acontece-
rão na tarde dos próximos 
domingos. 

De acordo com o profes-
sor Rafael Fernando Eugê-
nio, conhecido como Zeca, 
o objetivo da realização dos 
campeonatos é estimular os 
alunos a treinarem pensando 
no jogo do final de semana, 
rotina similar ao de jogado-
res profissionais. “Participa-
mos de campeonatos internos 

e externos, o objetivo é, além 
de promover a integração en-
tre os alunos, retratar a rotina 
de jogadores profissionais.”, 
diz. “Também é uma forma 
de trabalhar as situações 
adversas que existem nos 
jogos como a arbitragem, o 
adversário e o principal, a 
possibilidade de ganharem, 
mas também de perderem”. 

Fundada há cinco anos, 
o centro de treinamento é 
referência na cidade e na 

região. Segundo Rafael, o 
espaço é uma franquia oficial 
do Cruzeiro, onde treinam 
meninos e meninas, de 3 a 
17 anos, em três horários: 
manhã, tarde e noite. A partir 
de outubro, a escola passará 
a contar com uma turma das 
20h às 21 horas. 

Além de treinamento de 
jogadores, o centro auxília 
alunos que precisam tra-
balhar o condicionamento 
físico, a hiperatividade, a 

socialização, entre outros. 
“É claro que temos o foco 
para o futebol profissional, 
de formar atletas, porém há 
alunos que não querem ser 
jogadores e com eles são tra-
balhados fatores importantes 
como o convívio em grupo, 
como aprender a respeitar as 
regras, entre outros”, explica 
Rafael. “Nosso maior obje-
tivo é preparar esses alunos 
para a vida lá fora, formar o 
cidadão”.

O Centro é coordenado 
por Rafael e um grupo de 
amigos e há cerca de um mês 
inaugurou uma sede própria. 
Com turmas de manhã, tarde 
e noite, o projeto conta com 
treinamento de goleiros, par-
ticipação em campeonatos 
internos e externos, estrutura 
com três campos de futebol, 
lanchonete, serviço de bar e 
área de churrasco para reunir 
as famílias. Além do treina-
mento de alunos, o centro 

também realiza a locação dos 
campos e área de churras-
queira. 

Resultados  
Por ser uma franquia do 

Cruzeiro, a escola tem maior 
acesso às peneiras, processos 
de seleção de jogadores reali-
zados pelos clubes. Segundo 
Rafael, a prioridade na hora 
de enviar alunos é do clube 
mineiro (Cruzeiro), porém 
nada impede que o atleta vá 
para outros times. “Atual-
mente temos o Leandro na 
categoria de base do Palmei-
ras, o Caio no Corinthians e 
o Mateus, que recentemente 
subiu para o time profissional 
do Flamengo”, conta. 

No entanto, o professor 
ressalta que não é papel do 
centro agenciar os alunos. 
“Assim que vai para um clube, 
nós deixamos bem claro para 
o atleta e para os pais que o 
centro não tem mais responsa-
bilidades sobre ele”, ressalta. 

Para conhecer mais sobre 
a estrutura do Centro de Trei-
namento Toca da Raposa, 
basta ir até a sede da escola 
localizada na Rua Ivan Cana-
vezi, 215, no Jardim Regina. 
O telefone para contato é 
o 3016-6868, informações 
também podem ser obtidas 
pelo site www.cruzeiroin-
daiatuba.com.br.

Centro de Treinamento Toquinha da Raposa representa o Cruzeiro em Indaiatuba, com aulas em três períodos
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Família é feita refém 
durante assalto

GM apreende réplica de arma 

Garoto de programa é 
assaltado durante trabalho 

ROUBO

DE BRINQUEDO SUSTO

Entre terça-feira, dia 
16, e a segunda-feira, 
dia 22, foram registra-

dos mais três vítimas fatais 

por acidente de trânsito na 
cidade. As ocorrências acon-
teceram na Rodovia Cônego 
Cyriaco Scaranelo Pires, que 
liga Indaiatuba a Monte Mor; 
e na Avenida Engenheiro Fá-
bio Roberto Barnabé, na mar-

ginal do Parque Ecológico. 
Uma terceira vítima, um 

homem de 35 anos, que se 
acidentou no ano passado e 
desde então estava internada, 
também veio a falecer. Com 
essas ocorrências, Indaiatu-
ba chega a 21 vítimas fatais 
neste ano.

O primeiro caso ocorreu 
no inicio da manhã de quinta-
-feira, dia 18, e vitimou o 
lavrador Josivaldo Eliseu de 
Araújo, de 29 anos, que tra-
fegava de moto em direção a 
Indaiatuba. De acordo com 
a Polícia Militar, a vítima 
pilotava uma moto Honda 
CG 150 Titan quando colidiu 
contra a lateral de um ônibus 
rural, que tentou realizar 
uma conversão, porém não 
visualizou a aproximação de 
Araújo. 

A vítima chegou a ser 
socorrida pela Unidade de 
Resgate do Corpo de Bom-
beiros, que o encaminhou 

para o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), 
onde o lavrador não resistiu 
aos ferimentos e veio a óbito. 
Segundo informações, Jo-
sivaldo era casado e deixou 
quatro filhos.  

Já na madrugada de do-
mingo, dia 21, outro acidente 
culminou na morte do jovem 
Eduardo Felipe Máximo, de 
18 anos. Segundo um depoi-
mento do pai da vítima, o 
Máximo voltava para casa 
pela marginal do Parque 
Ecológico, quando perdeu 
a direção da moto e colidiu 
contra um poste. A vítima 
chegou a ser socorrido ao 
Haoc, porém não resistiu aos 
ferimentos e faleceu. 

Na segunda-feira, dia 22, 
um homem de 35 anos caiu de 
moto ainda no ano passado, 
quando trafegava pela Rua 
Jacob Lyra e, após mais de 
um ano internado, acabou 
morrendo.

Eduardo Felipe 
Máximo, de 18 
anos, perdeu 
a direção da 
moto e colidiu 
contra um 
poste

Um casal juntamente com 
o filho de 10 anos foram feitos 
reféns durante assalto a uma 
residência no Jardim Morada 
do Sol, na noite de segunda-
-feira, dia 22. A família ficou 
em poder de dois assaltantes, 
que levaram o carro das ví-
timas. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, a família foi 
abordada por dois assaltantes 

armados dentro da residên-
cia.  Sob ameaças de morte, 
a dupla ficou alguns minu-
tos com a família dentro da 
casa, até fugirem levando o 
carro das vítimas, um Toyota 
Corolla. 

As vítimas não souberam 
dar mais detalhes sobre os dois 
assaltantes, devido a rapidez 
da ação da dupla e as ameaças 
de morte. 

Um jovem de 21 anos foi 
assaltado na madrugada de 
sábado, dia 20, na Avenida 
Francisco de Paula Leite, em 
frente ao Serviço Social da 
Indústria (Sesi). 

A vítima contou que estava 
pelo local onde atua como 
garoto de programa, quando 
foi abordado por um homem 
armado com uma faca. 

Sob forte ameaça, o ho-
mem ordenou que o jovem 
entregasse sua bolsa, onde 
continham documentos pesso-
ais, preservativos e um celular, 
e fugiu para rumo ignorado. 
A vítima não soube dar mais 
detalhes das características do 
assaltante, informando apenas 
que era um homem baixo, 
magro e de cor branca.

Um carro modelo Elba foi destruído por 
um incêndio na manhã de segunda-feira, dia 
22, no Jardim Eldorado. De acordo com infor-
mações de testemunhas, o fogo foi provocado 
por uma pane no sistema elétrico do veículo, 
que fez com que as chamas se espalhassem 
rapidamente. Homens da Guarda Civil pre-
servaram o local enquanto o incêndio era 
combatido pelo Corpo de Bombeiros. Apesar 
do susto, ninguém se feriu.

A Guarda Civil tirou de 
circulação na manhã de quar-
ta-feira, dia 24, a réplica de 
uma arma. O objeto estava 
em posse de um homem, que 
levantou suspeitas ao fugir da 
viatura da GCM. O homem foi 
detido, prestou depoimento e 

foi liberado. 
Segundo informações da 

Guarda, a viatura realizava 
patrulhamento quando avistou 
o homem pela rua. Ao ver a 
viatura, o mesmo empreen-
deu fuga e passou então a ser 
perseguido pelos guardas. Du-

rante a fuga o suspeito jogou a 
réplica da arma no telhado de 
uma residência, porém acabou 
detido pelos guardas que tam-
bém apreenderam a réplica. 

Levado para a delegacia, o 
homem prestou esclarecimen-
tos e acabou solto.
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Corretor tem prejuízo de 
R$ 1,4 mil em furto 

Começa o julgamento de Guarda Civil  

Homem é averiguado após furtar dois supermercados 

FURTO TRÁFICO

NECESSIDADE

COMANDO UNO

JME

Uma operação da Guar-
da Civil com apoio 
do Centro de Ope-

rações e Inteligência (COI) 
terminou com a prisão de uma 
quadrilha de seis colombianos 
na manhã de quarta-feira, dia 
24. Os integrantes da qua-
drilha, cinco homens e uma 
mulher, são suspeitos de uma 
série de furtos à residências na 
cidade, o último deles há cerca 
de 10 dias. Com o grupo, os 
guardas localizaram diversos 
objetos como televisor, rou-
pas, calçados e muito mais.

Segundo informações da 
Guarda, a operação iniciou 
depois que o veículo em que 
parte da quadrilha estava, um 
Fusion preto, já se encontra-
va registrado no sistema de 
monitoramento do COI após 
ter sido usado em outros 

crimes de furto na cidade. 
Ao passarem pelas câmeras 
do sistema de segurança, foi 
emitido um alerta para as 
viaturas que imediatamente 
iniciaram patrulhamento 
para localizar o veículo. 

Na altura da Rua 11 de 
Junho, as viaturas avistaram o 
veículo e deram ordem de pa-
rada. Outro veículo que estava 
próximo iniciou fuga e des-
pertou a atenção dos guardas. 
O mesmo foi perseguido pelas 
viaturas e ao ser interceptado, 
constatou-se que a outra parte 
da quadrilha estava nele. 

Dentro do Fusion, os po-
liciais localizaram algumas 
ferramentas usadas para 
entrar nas residências. Já no 
segundo veículo, as guarni-
ções encontraram diversos 
objetos possivelmente furta-
dos. Indagados, a quadrilha 
confessou o crime e indicou 
que havia acabado de furtar 

uma residência no Jardim 
Pau Preto. 

A proprietária da residên-
cia foi chamada e esteve na 
Delegacia de Polícia, onde 
reconheceu os pertences fur-
tados. A quadrilha será ouvida 
pela Polícia Civil e deverá 
ficar à disposição da Justiça. 

Segunda ocorrência 
Esta não é a primeira vez 

que estrangeiros se envolvem 
em furtos na cidade. No início 
do mês três peruanos que 
estavam praticando furtos 
em lojas do Polo Shopping 
também foram detidos pela 
Guarda Civil. O veículo Nis-
san Tida dos suspeitos, estava 
sendo monitorado pela COI e 
passou por área de cobertura 
do sistema. 

Foi emitido o alerta para 
as redes Guarda Civil e Po-
licia Militar e uma viatura da 
GCM, em patrulhamento, lo-

calizou o veículo na Avenida 
Ário Barnabé. Foi realizada 
a abordagem e dentro do au-
tomóvel foi localizada uma 
capa de alumínio usada para 

revestir as bolsas e “enganar” 
o sistema de alarme das lojas. 

Tudo e todos foram con-
duzidos até a Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade 

de plantão determinou o 
indiciamento das partes e 
a apreensão do veículo por 
estar com o lacre da placa 
traseira rompido.

Em um dos veículos os guardas localizaram diversas mercadorias furtadas

Um corretor de 46 anos 
teve sua casa, localizada no 
Jardim Aquarius, furtada na 
tarde de domingo, dia 21. Em 
depoimento, ele informou que os 
itens levados estão avaliados em 
aproximadamente R$ 1,4 mil. 

Segundo o relato da vítima, 
ao chegar em sua casa notou 

que o portão da residência 
estava danificado e percebeu 
que alguém havia entrado na 
residência. Os indivíduos fur-
taram do local uma bicicleta 
Caloi, avaliada em R$ 900, um 
tênis Adidas de R$ 300 e uma 
mochila de viagem no valor 
aproximado de R$ 200.

Começou na última terça-
-feira, dia 23, o julgamen-
to do guarda civil Adilson 
Dias dos Santos, de 48 anos, 
preso desde abril acusado 
de tráfico de drogas. Santos 
foi preso pela Polícia Civil 
em sua residência no Jardim 
Pau Preto e em seu quarto os 
investigadores localizaram 7 
Kg de drogas. O julgamento 
aconteceu a portas fechadas 
e ainda não se sabe informa-
ções sobre o andamento do 
processo. 

Já no inicio do mês mais 
três pessoas foram presas em 
uma chácara, em Cosmópolis, 
acusados de estarem envol-
vidos com o guarda civil.  A 
jovem Katleen dos Santos, de 
22 anos, e os irmãos Jonathas 
Henrique Bueno, de 21 anos, 
e Débora Patrícia Gonçalves, 
de 29 anos, estavam na con-
dição de foragidos da Justiça. 

Segundo o delegado as-
sistente, Luiz Fernando Dias 
de Oliveira, era Débora quem 
comandava o tráfico de dro-

gas na região da Vila Furlan, 
depois que o marido foi pre-
so, um traficante conhecido 
como “Vespa”. Desde então, 
a jovem vinha sendo inves-
tigada. Além de utilizarem 
a chácara para se esconder 
da polícia, o local era usado 
para preparar e refinar a droga 
que seria distribuída para In-
daiatuba. “Eles não agiam em 
Cosmópolis, era apenas um 
local para se esconderem por 
isso acreditamos que a droga 
viria para cá. Os policiais 

encontraram pés de maconha, 
produtos para o preparo da 
droga, uma arma calibre 38 e 
um carro”, explica. 

Com a prisão de Débo-
ra, o delegado afirmou na 
ocasião que o grupo tenha 
sido desfeito, porém afirma 
que a rede de tráfico é mais 
complexa. “Esse grupo foi 
desfeito com a prisão dos 
chefes, porém o trabalho 
não para, pois existem outros 
grupos, outras quadrilhas de 
tráfico de drogas na cidade.”

Um servente de 41 anos 
foi levado para a delegacia na 
tarde de sábado, dia 20, após ter 
furtado diversos alimentos de 
dois supermercados, situados no 
Jardim Califórnia e Tropical. O 
suspeito disse aos guardas civis 
que efetuou o crime por que seus 
filhos estavam passando fome. 

O homem foi abordado pelos 

guardas e com ele foi localizado 
bombons de chocolate, dois 
pacotes de carne bovina, uma 
unidade de hambúrguer, uma 
peça de salame, feijão e um pa-
cote de café, provenientes de um 
dos supermercados. O indivíduo 
estava com a quantia de R$ 180, 
provenientes do outro comércio. 

Indagado pelos guardas, o 

servente confessou ter furtado 
os produtos e o dinheiro, porém 
alegou ter feito isso por que seus 
filhos estariam passando fome. 

O homem foi levado para a 
delegacia, prestou depoimento 
e foi liberado. De acordo com 
as informações do boletim de 
ocorrência, a liberação se deu 
por que no entendimento do Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ), 
pois o dano foi de pouquíssima 
monta e não ultrapassou R$ 350. 

A suposta necessidade que 
o autor tem enfrentado será 
averiguado e, caso seja com-
provada, exclui-se o crime 
de furto. As mercadorias e o 
dinheiro furtado foram devol-
vidos aos comércios.
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Primavera inicia 
disputa da última fase 
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DESAFIO 

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

7ª rodada domingo, dia 28

Horário  Partida    Local
11h  Santa Cruz x Jardim Brasil  Jardim Brasil
11h  U. A. Cardeal x Unidos Bahia Cardeal
13h30  Bandeirantes x LBC  Bandeirantes
15h30  Atlético x Ponte Preta  Osan
15h30  Operário x União Paraná  Bandeirantes
15h30  Elias Fausto x Estrela do Norte Cardeal

Resultados da última rodada 
Jardim Brasil 1 x 0 Atlético
Estrela do Norte 1 x 5 Santa Cruz
Ponte Preta 5 x 2 LBC
União Paraná 3 x 1 Bandeirantes
U.A. Cardeal 3 x 1 Operário
Unidos Bahia 6 x 0 Elias Fausto 
Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi)

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Aifa)

7ª rodada domingo, dia 28

Horário  Partida            Local
10h45    Noroeste x Ferroviário  Parque Indaiá
10h45   3 Estrelas x Rêmulo Zoppi  Belo Horizonte 
10h45   XV de Novembro  x SPQV     VX de Novembro
 
Resultados da última rodada
SPQV 3 x 1 Rêmulo Zoppi
Ferroviário 0 x 7 Independente 

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Aifa)

3ª rodada domingo, dia 28

Horário  Partida    Local
15h  Ferroviário x Estrela FC  Ferroviário
8h45   Independente B x 3 Estrelas B  Belo Horizonte  
10h45   Estrela Dourada x União FC  Vale Verde  

Resultados da última rodada
Ferroviário B 1 x 10 Independente B
União FC 2 x 2 Estrela FC   
3  Estrelas B 4 x 1 Penharol   
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

2ª Copa Vizzent Calçados/Clube 9 de Futsal

4ª rodada amanhã, dia 27

Horário  Partida
8h10   (Sub-10) Colégio Conquista x Projeto Restitui 
8h35   (Sub-12) Colégio Objetivo x  Projeto Restitui
9h00   (Sub-14) Colégio Objetivo x Projeto Restitui 
9h30   (Sub-16) Colégio Objetivo x Projeto Restitui 
10h00   (Sub-16) Colégio Rodin x Sesi 
10h30   (Sub-14) Clube 9 B x Sesi 
10h55   (Sub-12) Clube 9 B x Sesi 
11h20   (Sub-10) Clube 9 B x Ponte Preta 
11h50   (Sub-8) Clube 9 B x Ponte Preta

Resultados da última rodada 
(Sub-8) Clube 9 A 1 x 0 Mann Hummel 
 (Sub-10) Clube 9 A 0 x 3 Mann Hummel 
 (Sub-2) Clube 9 A 6 x 2 Mann Hummel 
 (Sub-14) Clube 9 A 3 x 0 Mann Hummel 
 (Sub-16) Clube 9 A 0 x 3 Mann Hummel 
 (Sub-10) Show de Bola 4 x 1 Colégio Renovação
 (Sub-12) Show de Bola 0 x 0 Colégio Renovação
 (Sub-14) Show de Bola 3 x 1 Colégio Renovação
 (Sub-16) Show de Bola 1 x 0 Colégio Renovação

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 28

Horário Partida    Campo Categoria
8h Fisioterapia Calonga x Pai & Filhos  1 Super Máster
9h15  Marquinhos x Casa das Embalagens 1 Máster
10h30  DD Max x Ópticas Ipanema  1 Máster
8h  De Cor Flex x LG Vacker   2 Super Máster
9h15  Escritório Indaiá x Embalimp  2 Veterano
10h30  Rodocar Mecânica x Cachorrão  2 Veterano
9h15  Madeireira Madelasca x Dominium  3 Adulto
10h30  JR Celulares x Cato Supermercados  3 Adulto

Resultados da última rodada
Ice Bears x Nova Geração
SSA Brasil x Nova Opção
Vizzent Calçados x Lubeka
Pai & Filhos x De Cor Flex
Jacitara x Casa das Bem.  
PCB Informática x UnexFort
Atlântico x Max Planck
Cato x Avlis Lativ  
PCB Informática 2 x 3 Ópticas Ipanema Morada do Sol 
Jornal Exemplo 3 x 3 Jacitara 
Fonte: Clube 9 de Julho

O Primavera inicia a dis-
puta da última fase da 
Segunda Divisão do 

Campeonato Paulista e apenas 
seis jogos separam o time do 
tão sonhado acesso à Série A 
3. No “grupo da morte”, o time 
já tem páreo duro no final de 
semana. Amanhã, dia 27, às 
16 horas, o Fantasma da Ituana 
enfrenta o Grêmio Prudente, no 
estádio Paulo Constantino em 
Presidente Prudente. 

O time embarcou para a 
cidade, que fica a cerca de 520 
quilômetro de Indaiatuba, na 
quinta-feira. Para o confronto 
contra o Grêmio Prudente, 
equipe tradicional no futebol 
paulista e que já disputou a 
Série A, o técnico Lelo deverá 
contar com o time completo. 

Mesmo assim o treinador 
primaverino considera o con-
fronto como um grande desa-
fio. “O Grêmio Prudente é um 
adversário difícil que, assim 
como nós, investiu no elenco 
para subir”, ressalta. “Sem falar 
que o campo em Prudente é 
grande, tem bastante espaço, e 
vai prevalecer quem errar me-
nos. Vamos pra lá com a mesma 
postura ofensiva de sempre, com 
algumas precauções defensivas 
e apostando nas bolas paradas.”

Além dos treinos coman-

dos pelo técnico Lelo, o time 
também trabalha para que a 
questão psicológica seja uma 
aliada ao time. A ansiedade 
é um sentimento presente, já  
que a última vez o Primavera 
chegou a última fase do certa-
me foi em 2010, mesmo assim 
não conseguiu subir. Ainda na 
história do clube, a última vez 
que o Primavera disputou a 
Série A3 foi em 2007. 

Mesmo assim, um dos líde-

res do time, o goleiro Jeferson, 
garante que o grupo está pronto 
para superar o nervosismo. “É 
algo que acontece naturalmente 
pelo fato de estarmos disputan-
do a última fase e próximo do 
acesso. Mas por outro lado é 
uma motivação para conseguir-
mos quebrar essa marca que 
passou bem perto de acontecer 
em 2010”, salienta.  Para o 
zagueiro Vinícius, o compro-
metimento dos jogadores ajuda 
a superar esses desafios. “O 
grupo é muito unido e aqui um 
corre pelo outro”, diz. 

Campanha
O Primavera está há oito 

partidas sem saber o que é perder 

no certame. A última derrota da 
equipe foi no dia 10 de agosto, 
quando perdeu para o Pirassu-
nunguense fora de casa, por 1 a 
0, no confronto válido ainda pela 
segunda fase. 

Na terceira fase, encerrada 
no domingo, dia 21, o time 
teve uma campanha incontes-
tável. A equipe classificou-se 
para esta quarta fase com duas 
rodadas de antecedência, com 
16 pontos, sete pontos a mais 
que o Atibaia na segunda co-
locação. Foram cinco vitórias 
e um empate. A última de 3 a 
0 sobre o já eliminado Sumaré, 
no Gigante da Vila. 

Agora, na quarta fase, o 
Tricolor de Indaiatuba caiu no 
considerado “grupo da Morte”. 
Além de Primavera e Grêmio 
Prudente, a chave tem ainda 
Olímpia e Nacional de São 
Paulo, que se enfrentam tam-
bém no sábado, às 15 horas, 
no estádio Nicolau Alayon na 
Capital Paulista.

Para o volante Robério res-
salta que nessa fase todos os 
adversários são de qualidade. 
“É uma fase muito difícil, onde 
estão os oito melhores colocados 
e não dá para escolher qual time 
enfrentar”, diz. Rogério reco-
nhece que a ansiedade é inevi-
tável, mas ressalta o apoio dado 
principalmente pelos jogadores 
mais experientes. 

O outro grupo é formado 
por Taboão da Serra, Atibaia, 
Portuguesa Santista e Barretos. 
Segundo regulamento, os times 
se enfrentam dentro do grupo, 
em turno e returno, subindo 
para a Série A3 os dois melhores 
colocados de cada chave.

Estreia em casa 
acontece na quarta-feira
Após o confronto de domin-

go, dia 28, contra o Grêmio Pru-
dente, na cidade de Presidente 
Prudente, a estreia do Primavera 
em casa acontece na próxima 
quarta-feira, dia 1º de outubro. 

No Gigante da Vila, às 15 ho-
ras, o Fantasma da Ituana enfrenta 
o Nacional. O ingresso segue 
ao preço de R$ 10, sendo meia-
-entrada antecipado e na hora 
para estudantes e aposentados. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o técnico Lelo acredita 
que o apoio da torcida é funda-
mental para essa fase. “A pre-
sença do torcedor no estádio, nos 
apoiando, só nos ajuda. Quem 

bom seria se ambas arquiban-
cadas tivessem cheias”, declara. 

Base 
Já pelo Campeonato Paulista 

da Segunda Divisão, categoria 
Sub-20, o Primavera enfrenta o 
Diadema. O confronto acontece 
amanhã, dia 27, às 15 horas, no 
Gigante da Vila. 

O Fantasminha vem de uma 
derrota no último sábado, dia 20, 
quando foram de casa perdeu 
para o Taboão da Serra por 3 a 
1. O Tricolor de Indaiatuba é o 
segundo colocado do Grupo 3, 
com 11 pontos, um a menos que 
o líder Diadema.

Técnico Lelo aposta 
na ofensividade do 
time para pontuar 
em Presidente 
Prudente

O professor de judô do 
Clube 9 de julho, Sérgio 
Honda, participa, entre terça-
-feira e domingo, de 23 a 27, 
do 6º Campeonato Mundial 
de Veteranos, promovido 
pela Federação Internacional 
de Judô, em Málaga, na Es-

panha. O atleta, que é sensei, 
está inscrito na categoria 
M7 Ligeiro, para Veteranos. 
O campeonato conta com 
1.408 atletas de 46 países. 
Além de Honda, há ainda 66 
judocas brasileiros inscritos 
na competição.
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Vitória garante Indaiatuba na próxima fase

Tornados vence e está na final da Copa SP
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

ROGÉRIO BARBOSA

Quartas de final já 
têm times definidos 

A equipe do Indaiatuba 
Rugby-Clube Torna-
dos está na final da 

Copa São Paulo. A vaga na 
decisão foi garantida após vi-
tória de 6 a 5 contra o URA, na 
semifinal disputada no último 
sábado, dia 20. A data da final 
ainda não foi definida, mas 
deve acontecer no dia 4 ou no 
dia 11, contra Lechuza de Itu/
Sorocaba, no campo do Bela 
Vista em Indaiatuba. 

Na disputa do último sába-
do, mesmo com chuva e o tem-
po frio, o campo do Bela Vista 
foi tomado pelas duas torcidas. 
Logo no primeiro lance, com 
um erro de recepção do asa 
indaiatubano Marcelo Amato, 
o URA pontuou com um try, 
abrindo o placar em 5 a 0 para 
os adversários. Logo em se-
guida, o time visitante iniciou 

continuou pressionando os in-
daiatubanos. No último lance, 
o adversário investiu voraz-
mente em ataque de linha, per-
furando a defesa indaiatubana 
quando, novamente, a dupla 
Sandro e Flávio tacklearam 
(derrubaram) os dois atacantes, 
conseguindo fazer com que a 
bola fosse para fora, soando 
o apito final e consagrando a 
vitória para o Tornados. 

Para o gerente da equi-
pe local, Leonardo Gatti, a 
partida de sábado foi muito 
disputada e difícil. “A chuva 
atrapalhou muito o jogo de 
mão de ambas as equipes. 
O try no primeiro minuto 
nos deixou muito nervosos 
e cometemos diversos erros. 
O URA foi um adversário 
forte e valente, proporcio-
nando um jogo digno de ser 
chamado de semifinal. Para-
béns a todos, foi uma grande 
partida", ressalta. 

Vaga
Quem vencer a final da 

Copa São Paulo garantirá 
uma vaga na Primeira Divi-
são do Campeonato Paulista 
2015, enquanto que o se-
gundo colocado enfrentará a 
Poli, penúltimo colocado da 
Primeira Divisão, em jogo 
de repescagem. O Tornados 
se prepara treinando muito 
e usando o mantra #vamos-
Repetir2012 , ano em que foi 
campeão do Paulista B e da 
Copa do Brasil.

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

uma pressão e por pouco não 
pontuou novamente.

Com a grama molhada e a 
bola escorregadia, o jogo fi-
cou mais difícil e o primeiro 
tempo fechou com o placar 
de 5 a 0 para o URA. 

Na segunda etapa, a partida 
voltou a ficar disputada. Se 
com as mãos o Tornados não 
conseguia pontuar, vieram as 
tentativas pelos pés. Com chu-
te certeiro de Flávio Henrique, 
o Negão, Indaiatuba marcou 

três pontos.  Minutos depois, 
o ponta Sandro Ripabello, 
conhecido como Sandrinho, 
virou o placar com mais um 
chute certeiro, fazendo Tor-
nados 6 a 5.

Mesmo com o placar, o Ura 

Tornados aguarda definição de quando será a grande final da Copa São Paulo

Mais três pontos é o que 
a Seleção de Indaiatuba 
precisa para conquistar a 
classificação antecipada 
rumo à segunda fase do 
Campeonato de Seleção 
de Ligas da Federação de 
Futebol (FPF). Para isso, o 
time local precisa vencer o 
confronto de domingo, dia 
28, às 15 horas, no estádio do 
Primavera, contra a equipe 
de Piracicaba. 

A equipe local vem de 
uma vitória na última roda-
da. Após perder para a Sele-
ção de Salto fora de casa, por 
1 a 0, a equipe indaiatubana 
voltou a enfrentar os salten-
ses no domingo, dia 21, e 
devolveu o placar. O gol foi 
marcado por Wagner, aos 31 
minutos do primeiro tempo.

Para o técnico Pitta, de 
Indaiatuba, as duas partidas 
contra Salto foram muito 
equilibradas. “Acredito que 
o fator casa foi determinante. 
Lá (em Salto) eles se impu-
seram e foram melhores em 
alguns momentos”, lembra. 
“Aqui (Indaiatuba) jogamos 
melhor e o gol tranquilizou a 
equipe até o final da partida.”

Com a vitória, a segunda 
na competição, o time local 
está na segunda colocação do 
Grupo 5, com três pontos a 
menos que a líder Salto e três 
a mais que Piracicaba, na 
terceira colocação. Se vencer 

no domingo, Indaiatuba vai 
a dez pontos e não pode ser 
mais alcançado. Na pior das 
hipóteses, a seleção local 
classifica-se como a segunda 
melhor colocada da chave. 
Além de Piracicaba, Indaia-
tuba tem ainda nessa fase 
o último confronto contra 
Laranja Paulista, lanterna do 
grupo com dois pontos. 

Contra Piracicaba no fim 
de semana, Indaiatuba busca 
repetir o feito na fase de 
turno quando a seleção local 
venceu os piracicabanos por 
1 a 0, na casa do adversário. 
“A vitória contra Salto nos 
deixou bem próximos da fase 
seguinte e a perspectiva para 
o jogo contra Piracicaba é 
muito boa”, salienta o téc-
nico Pitta. “Mas temos que 
ter muito cuidado, pois eles 
(Piracicaba) vêm de uma 
vitória sobre Laranjal por 8 a 
0 e precisam da vitória para 
continuarem com chances de 
classificação. Vamos fazer 
um planejamento para obter-
mos um resultado positivo, 
fazendo valer o fator campo.”

Classificação do Grupo 5

Seleção  P J V E D GP GC SG
Salto  9 4 3 0 1 7 1 6
Indaiatuba 7 4 2 1 1 2 1 1
Piracicaba 4 4 1 1 2 9 4 5
Laranjal Paulista 2 4 0 2 2 1 13 -12
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

Além do jogo entre In-
daiatuba e Piracicaba, Salto 
e Laranjal Paulista se enfren-
tam no mesmo dia e horário, 

no estádio saltense Amadeu 
Mosca. Uma vitória também 
garante a seleção vizinha na 
próxima fase. 

Após vitória contra Salto, Indaiatuba busca a classificação antecipada

A rodada do último domin-
go, dia 21, no 11º Campeona-
to de Futebol Society Máster 
“Copa Congesa”, organizado 
pelo Indaiatuba Clube, já definiu 
os oito times que disputarão as 
quartas de final do certame. Os 
confrontos decisivos ocorrem no 
domingo, dia 28, e no próximo 
dia 5 de outubro. 

No último domingo, o Casa-
grande Turismo venceu por 3 a 1 
o Congesa, Renovação e Indaiart 
empataram em 2 a 2 e o Atlanta 
goleou o Ovos Massanari por 
6 a 2. Com esses placares e os 
resultados dos jogos do dia 14 
desse mês, que abriram a última 
rodada, foram definidos os con-
frontos das quartas de final.

No domingo, segundo co-
locado na fase regular com 23 
pontos, o All Rental encara o 
Fevale, sétimo com 17 pontos, a 
partir das 9 horas. Logo na sequ-
ência, a partir das 10h30, o time 
do Casagrande, que acabou na 
terceira posição com 21 pontos 
enfrenta o Renovação que ficou 
em sexto com 17 pontos. 

As outras duas partidas des-
sa fase estão marcadas para o 
dia 5 de outubro. Melhor equipe 
da primeira fase com 24 pontos, 
o J Ferres pega o Ovos Massa-
nari, oitavo colocado com 15 
pontos. O jogo está marcado 
para às 9 horas. Fechando o dia, 

o Sorrento, que terminou com 
21 pontos joga contra o Atlanta, 
quinto lugar com 20 pontos a 
partir das 10h30.

Nessa fase, os jogos são mata-
-mata e o time com melhor posi-
ção na etapa classificatória tem a 
vantagem de jogar pelo empate.

Super Master
Já pela última rodada do 2º 

Campeonato de Futebol Society 
Super Master “Copa Codarin”, 
também promovido pelo In-
daiatuba Clube, na sexta-feira, 
dia 19, o Enz Hubert venceu o 
Codarin por 6 a 4. Com o resulta-
do, a equipe garantiu a primeira 
posição da fase regular com 20 
pontos e aguarda a definição do 
adversário na semifinal.

Isso vai acontecer na noite de 
hoje, dia 26, quando acontecem 
os últimos jogos. Enquanto o eli-
minado Codarin apenas cumpre 
tabela, Chut, Cláudio Diogo e 
Mundo Verde jogam para definir 
suas posições na próxima fase. 
Por enfrentar o Codarin, o Chut 
tem uma missão teoricamente 
mais fácil no jogo que começa 
às 19h15. As outras equipes se 
enfrentam a partir das 20h30.

Os jogos das semifinais 
estão marcados para o dia 3 de 
outubro e acontecem nos ho-
rários tradicionais das rodadas 
da primeira fase.
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Weddings & Parties Fair 
acontece domingo 

ATRAÇÃO 

ESPETÁCULO

MÚSICA

Dupla Fhilipe Maia e Juninho abre a ‘Quarta Show’ 

ImproviZório se apresenta 
em outubro no Ciaei

Kika Baldasseirine encerra o 
‘Menu Musical’ de setembro

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Circuito Policul-
tural realiza neste 
domingo, dia 28, a 

Indaiatuba Wedding & Par-
ties Fair 2014. O evento será 
realizado na Le Luh Salão 
de Festas, das 13h às 19h30, 
com entrada gratuita. Oito-
centos casais são esperados 
durante a feira. 

O evento irá reunir cerca 
de 30 expositores que apre-
sentarão os 34 segmentos 
para casamento. “A feira 
irá oferecer ao público in-
teressado desde opções de 
fotos & vídeos até topos de 
bolos, passando por convites 
e pacotes de viagens”, ex-
plica um dos organizadores, 
Claudiney Bravo. Os casais 
poderão encontrar ainda 
tudo que precisam para seu 
casamento em um só lugar. 
“A feira se apresenta como 
alternativa para facilitar a 
interminável busca por bons 
profissionais e fornecedores, 
reunindo o segmento num só 
lugar e em curto espaço de 
tempo”, diz Bravo.  

Para o evento são espera-
dos 800 casais que poderão 
conferir o que há de mais 
moderno em decoração, 
iluminação, convite, lem-
brança, foto, filmagem, ves-
tido, além de bandas, DJ´s e 

como para os expositores, 
inúmeros negócios serão 
fechados durante o even-
to, sem contar as vendas 
concretizadas após a feira. 
Essa é a melhor forma de 
difundir uma empresa nesse 
segmento e a melhor forma 
de pesquisa para quem vai 
realizar um casamento ou 
festa”, afirma Ronei Brabo, 
um dos diretores do Circuito 
Policultural. “Sentimos a 
necessidade de ajudar noi-
vas, festeiros e debutantes a 
buscarem os melhores pro-
fissionais do segmento em 
Indaiatuba e região, e vamos 
disponibilizar essas tendên-
cias e novidades. Tudo num 
só local e ao mesmo tempo”, 
finaliza. 

Divulgação 
Como forma de chamar 

atenção do público para o 
evento, modelos vestidas de 
noiva percorreram a cidade 
para apresentar a feira e 
distribuir convites para a 
população. “Queremos que 
os moradores de Indaiatuba 
compareçam ao nosso even-
to para que seja um sucesso 
assim como é outras feiras 
que realizamos nas cidades 
de Itu e Salto”, conta.

A Le Luh fica na Rua 
Pedro Danda, 47, Jardim 
Esplanada 2 (ao lado da 
Prefeitura).

recepção musical. No dia os 
casais também poderão con-
ferir bolos, doces e bebidas. 
“Estarão em nossa feira as 
melhores lojas em cada seg-
mento, as quais estarão es-
clarecendo dúvidas, apresen-
tando seus trabalhos e dando 
todo o apoio e sugestão aos 
casais que comparecerem ao 
evento”, conta Bravo.

Ainda durante o evento, 

o público poderá conferir 
o desfile de noivas, noivos, 
pajens e debutantes e aos fu-
turos casais serão sorteados 
brindes e vales descontos, 
além de uma hospedagem 
de Lua de Mel para Natal, no 
Rio Grande do Norte. 

A feira ainda vai oferecer 
diferentes formas para pla-
nejar casamentos e festas. 
“Tanto para os interessados 

Modelos vestidas de noivas percorreram a cidade distribuindo convites

ImproviZório se apresenta em Indaiatuba no próximo mês no Ciaei

O projeto “Quarta Show” apresenta a dupla Fhilipe Maia e Juninho no próxima dia 1º

O projeto “Quarta Show” 
traz no próximo dia 1º de 
outubro Fhilipe Maia e Juni-
nho. A dupla apresentará ao 

público releituras da música 
nacional e internacional no 
estilo Pop Rock. A apresen-
tação acontece na praça de 

alimentação do Polo Shop-
ping Indaiatuba, a partir das 
19h30. O evento é gratuito.

Sempre nas duas primei-

ras quartas-feiras do mês, 
artistas da cidade realizam 
apresentações musicais. Na 
semana seguinte, dia 8, é a 
vez do Trio 2 e Uma. For-
mado por Diego Peixoto, 
Juninho Andrade e Camila 
Foroni, o trio de professores 
da escola de música Musique 
apresenta amplo repertório, 
que varia do Pop Rock à 
Música Popular Brasileira.

Projeto 
Lançado em 2013,  o 

projeto de música ao vivo 
“Quarta Show” é realizado 
na praça de alimentação do 
Polo Shopping Indaiatuba 
sempre nas duas primeiras 
quartas-feiras do mês. O 
objetivo da ação é reforçar as 
opções de lazer e entreteni-
mento no empreendimento, 
criando um ambiente mais 
descontraído para o jantar e 
o happy hour, com música 
de qualidade.

O grupo ImproviZório se 
apresenta em Indaiatuba no 
dia 25 de outubro. O espetá-
culo acontece no Centro de 
Apoio à Educação (Ciaei), às 
21 horas. Os ingressos para 
assistir a peça ainda não estão 
à venda, porém os valores já 
foram divulgados. 

Para o setor Vip (A, B, C e 
D) o valor é R$ 40, compran-
do antecipado até a véspera. 
No dia do evento será R$ 80. 
Para a plateia (da fileira H até 
U) o valor da meia-entrada é 
de R$ 30 (conforme Lei) e o 
valor inteiro R$ 60. Os inte-
ressados podem adquirir os 
ingressos através do promo-
cional antecipado no valor de 
R$ 35, doando 1 litro de leite 
de caixinha no ato na compra. 
A promoção é válida somente 
até a véspera do evento. 

A peça é um jogo de 
improvisos como “Jogo da 
Mentira”, “Falas Sorteadas”, 
“Rima”, “Jornal de Duas Ca-
beças” e muito mais. Os atores 
ditam regras, mas quem esco-
lhe o tema como lugar, tempo 
e circunstância é a plateia. 

Atores
O ator Paulinho Serra co-

meçou a improvisa quando foi 
convidado para comandar o 
programa “Quinta Categoria” 
na MTV, ao lado de Rodrigo 

Capella e Tatá Werneck. Des-
de então, o desafio foi sendo 
aguçado e virou referência em 
espetáculos lotados por todo 
Brasil. 

Kéfera Buckmann Tudo 
começou com o incentivo da 
mãe. Perdeu a sua timidez 
quando percebeu que tinha o 
dom de fazer os outros rirem. 
A sua entrada no improviso 
foi quando criou um canal no 
Youtube quando seu vizinho 
tocou uma vuvuzela. A atriz 
então gravou um vídeo que 
rendeu os 5 minutos e que 
graças a repercussão e o gran-
de número de visualizações, 
Kéfera apresenta o programa 
“Boa da Pan” que é exibido de 
segunda a sexta-feira na Rádio 
Jovem Pan Curitiba. 

Lucas Salles tornou-se 
conhecido ao interpretar “Do-
dói” na 18ª temporada de Ma-
lhação. Atuou como “Boca” 
no seriado Desenrola Aí e no 
filme Desenrola. Em 2013, 
deu vida a Heitor no cinema 
na comédia “Odeio o Dia dos 
Namorados” e no mesmo ano 
participou da novela “Além do 
Horizonte” como Guto. Além 
disso, Salles integra o elenco 
dos Parafernalha, que tem um 
canal no Youtube e desde este 
ano faz parte do Programa 
CQC como repórter, na Rede 
Bandeirantes. 

No próximo domingo, dia 
28, a cantora Kika Baldassei-
rine se apresenta no “Menu 
Musical” do Shopping Jaraguá. 
A atração terá inicio a partir das 
12h30, na praça de alimenta-
ção. O evento é aberto e gratuito 
a população em geral. 

Em companhia do músico 
Jarbas Santana, a intérprete 
comemora 15 anos na estrada 

e grava sua marca 
no cenário musical 
com um repertório 
escolhido a dedo. 

A dupla, que já 
é bastante conhe-
cida em Indaiatuba 
e região, traz todo 
último domingo 

do mês um som alegre e con-
tagiante aos frequentadores da 
praça de alimentação do centro 
de compras, o que garante horas 
de música boa para todas as 
idades.

O Projeto “Menu Musical” 
é uma ótima escolha para quem 
quer passar uma agradável 
tarde de domingo ao lado da 
família e amigos. 
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A g r a n d e  f i n a l  d o 
Festival de Rock 
da Secretar ia  da 

Cultura está marcada para 
acontecer no dia 11 de outu-
bro, a partir das 15 horas. O 
evento acontece num palco 
montado próximo à Concha 
Acústica do Parque Ecoló-
gico, com entrada gratuita. 
Os dez concorrentes que 
irão disputar a final foram 
selecionados na última eli-
minatória que ocorreu nos 
último sábado e domingo, 
dias 20 e 21. 

Para a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Erika 
Hayashi Kikuti, a expec-
tativa para a final são as 
melhores. “Ao longo de 
toda a eliminatória vimos 
as  bandas dando o me-
lhor de si para conquistar 
a premiação e superar suas 
performances .  Também 
tivemos a presença de um 
bom público prestigiando 
um evento grande, gratuito 
e de qualidade. Além de o 
Festival valorizar a música 
autoral e o bom e velho rock 
and roll”, disse.

Para o dia da final a es-
trutura será compatível com 
a que foi utilizada na Virada 
Cultural, com equipamentos 
completos de som e ilumi-

nação. 
Dos dez finalistas cinco 

bandas são de Indaiatuba. 
Das 83 bandas inscritas, os 
jurados selecionaram para 
a final as bandas Alkai-
sers (São Paulo), Calihai 
(Salto), Certidão de Óbito 
(Indaiatuba), 5prastantas 
(São Paulo), Doctor Mars 
(Indaiatuba), Fatos Reais 
(Indaiatuba), Kêiscara (Al-
fenas), Kilohertz (Piraci-
caba), Mayo (Indaiatuba) e 
Patrícia Alice (Indaiatuba).

Os prêmios serão de R$ 
4,5 mil (1º lugar), R$ 3 
mil (2º lugar), R$ 2 mil (3º 
lugar) e R$ 975 (Melhor 
Intérprete e Melhor Com-

posição). As bandas serão 
avaliadas nos critérios de 
interpretação (expressão 
musical, afinação, dicção 
e presença de palco), com-
posição (letra, estrutura 
poética, prosódia musical e 
contexto da obra) e desem-
penho musical (criatividade, 
arranjo, técnica e entrosa-
mento). 

Para a grande final, Erika 
espera que um grande número 
de pessoas prestigie o evento. 
“Vemos que a cada ano o 
público que prestigia o Fes-
tival aumenta. E neste dia as 
pessoas poderão conferir não 
só os finalistas, mas também 
os artistas convidados”, disse.

Na final o público poderá 
conferir também a apresentação 
da banda Sillverado, vencedora 
da edição 2013, e da banda Ve-
lhas Virgens, artista convidado 
que encerrará a festa. 

Festival
O festival tem como ob-

jetivo manter a chama do 
rock acesa, agindo como um 
canal de divulgação para as 
bandas do estilo, desde ini-
ciantes a profissionais, além 
de principalmente fortalecer 
a cena autoral/independente 
dos artistas. “O Festival se 
tornou um evento tradicio-
nal no munícipio e ganhou 
projeção nos últimos anos, 
tornando-se referência devi-
do à organização e qualidade 
apresentadas”, disse Erika. 

O festival também visa 
o intercâmbio art íst ico-
-cultural. “Durante a sua 
realização, notamos que 
as bandas, tanto da cidade, 
quanto de outros munícipios 
fortalecem os vínculos e 
isso permite um leque de 
possibilidades, como sho-
ws em outras cidades, por 
exemplo,”, explica a secre-
taria de cultura. “O Festival 
ultrapassou a barreira do 
Estado de São Paulo e tem 
reunido bandas de outros es-
tados como do Paraná, Santa 
Catarina e Minas Gerais”, 
conta Erika. 

Banda Velhas Virgens encerram o Festival de Rock no próximo dia 11

O 5º Festival de Artes e 
Dança realizado pela Secre-
taria de Educação continua 
hoje, dia 26. O evento está 
sendo realizado no Centro 
Integrado de Apoio a Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei), a 
partir das 19h30, com entrada 
gratuita.

O evento que irá reunir 
oito unidades escolares da 
Rede Municipal. 

A partir do movimento 
corporal, tido como um ponto 
de intersecção entre a dança, 
e a prática do ensino musi-
cal, o aluno pode vivenciar e 
compreender o pulso dentro 
do tempo e a sua possível 
organização métrica como 

elemento necessário às duas 
linguagens artísticas.

Com o tema “Sentimen-
tos”, o Festival apresenta uma 
exposição preparada pela 
Escola Ambiental Bosque do 
Saber, que está exposta no 
hall de entrada do evento. Um 
dos sentimentos demostrado 
será a saudade. “Saudade 
não tem tradução em muitas 
línguas, segunda a lenda ela 
surgiu na época da chegada 
dos portugueses ao Brasil. 
Definida como solidão, sensa-
ção que tinham por estar dis-
tante do seu país de origem”, 
comenta a organizadora do 
evento, e diretora de Educa-
ção Física, Eliane Pismel.

A Orquestra de Indaiatuba, 
com apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, se apresenta 
amanhã, dia 27, na Câmara 
Municipal. O evento é gratuito 
e tem início a partir das 20 horas. 

O maestro Paulo de Paula 
apresentará ao público um 
espetáculo com repertório das 
obras de Vivaldi, Elgar, Fre-
derico 2 e Ernesto Nazareth. 
Além disso, ainda haverá a per-
formance do solista convidado, 
Luzas, Lira, na flauta piccolo.

A Câmara Municipal de 
Indaiatuba está localizado na 
Rua Humaitá, 1.167, Centro. 
ais informações (19) 3894-1867

Orquestra 
A Orquestra de Indaiatuba 

foi criada no início de 2004 
por iniciativa da Prefeitura e 
da Secretaria Municipal de 
Cultura. Atualmente é forma-
da por 16 instrumentistas que 
são dirigidos pelo maestro 
Paulo de Paula.



OS MERCENÁRIOS 3 - 
DUBLADO Somente Segunda 
(29), Terça (30) e Quarta (1º): 
17h50. Ação. 126 minutos. 
Classificação 14 anos. 

AS TARTARUGAS NINJA 
- CONVENCIONAL DU-
BLADO Quinta (25), Sexta 
(26), Segunda (29), Terça (30) 
e Quarta (1º): 18h50 Sábado 
(27) e Domingo (28): 14h45 
/ 18h50. Ação / Aventura. 
100 minutos. Classificação 
12 anos.

21A

ACONTECECurta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Cinema Horóscopo de 26/09 a 02/10 por Alex Costa Guimarães

A BELA E A FERA - LE-
GENDADO Sexta (26) a 
Segunda (29) e na Quarta 
(1º): 19h10. Este filme não 
será exibido no Jaraguá na 
quinta, dia 25 e na terça, dia 
30. Lançamento - Romance. 
112 minutos. Classificação 
12 anos. 

MAGIA AO LUAR - LE-
GENDADO Quinta (25) a 
Domingo (28): 17h45 / 20h10 
Segunda (29), Terça (30) e 
Quarta (1º): 20h10. Lança-
mento - Comédia Romântica. 
98 minutos. Classificação 12 
anos. 

A BELA MOLEIRA - LE-
GENDADO 14º FESTIVAL 
DE FILMES ITALIANOS 
Somente na Quinta (25): 
15h00 / 19h30. Sessão espe-
cial - Comédia. 95 minutos. 
Classificação 12 anos. 

ERA UMA VEZ EM NOVA 
YORK - LEGENDADO Ses-
são do Cineclube Indaiatuba, 
com debate após a exibi-
ção Somente na Terça (30): 

SIN CITY 2 - A DAMA FA-
TAL - 3D DUBLADO Quinta 
(25), Sexta (26), Segunda (29), 
Terça (30) e Quarta (1º): 22h05 
Sábado (27) e Domingo (28): 
15h00 / 22h05 3D LEGENDA-
DO Quinta (25) a Quarta (1º): 
17h30 / 19h45. Lançamento 
- Aventura / Ficção. 102 minu-
tos. Classificação 16 anos. 

O PROTETOR - DUBLA-
DO Quinta (25) a Quarta (1º): 
18h50 LEGENDADO Quinta 
(25) a Quarta (1º): 16h00 / 
21h35. Lançamento - Thriller. 
131 minutos. Classificação 
16 anos. 

A BELA E A FERA - DU-
BLADO Quinta (25) a Quarta 
(1º): 16h20 / 18h40. Lança-
mento - Romance. 112 mi-
nutos. Classificação 12 anos. 

SERÁ QUE? - DUBLADO 
Quinta (25) a Quarta (1º): 
15h30 / 18h20 LEGENDADO 
Quinta (25) a Quarta (1º): 
20h30. Lançamento - Comé-
dia Romântica. 102 minutos. 
Classificação 12 anos.

ISOLADOS - Quinta (25) a 
Quarta (1º): 16h10 / 18h35. 
Suspense. Nacional. 90 minu-
tos. Classificação 14 anos. 

HÉRCULES - CONVEN-
CIONAL DUBLADO Quinta 
(25) a Quarta (1º): 16h50 / 
21h10. Ação / Aventura. 98 
minutos. Classificação 14 anos. 

SE EU FICAR - LEGENDADO 
Quinta (25) a Quarta (1º): 15h30 
/ 20h30. Romance / Drama. 100 
minutos. Classificação 12 anos. 

A LENDA DE OZ - 3D DU-
BLADO Pré-estréia somente 
Sábado (27) e Domingo (28): 
14h20. Pré-estréia - Animação 
/ Aventura. 88  minutos. Clas-
sificação Livre.

MAZE RUNNER: COR-
RER OU MORRER - DU-
BLADO Sexta (26) a Quarta 
(1º): 16h45 / 19h20 Excep-
cionalmente a versão dublada 
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não será exibida na quinta, 
dia 25 LEGENDADO Quin-
ta (25): 21h10 Sexta (26) a 
Quarta (1º): 21h50. Thriller. 
114 minutos. Classificação 
14 anos. 

OS CAVALEIROS DO 
ZODÍACO: A LENDA DO 
SANTUÁRIO - DUBLADO 
Somente Sábado (27) e Do-
mingo (28): 14h00. Aventura 

19h30. Sessão especial - Dra-
ma. 117 minutos. Classifica-
ção 14 anos. 

LIVRAI-NOS DO MAL 
- DUBLADO Sexta (26) a 
Quarta (1º): 16h30 A versão 
dublada não será exibida na 
quinta, dia 25 LEGENDADO 
Sexta (26) a Segunda (29) e na 
Quarta (1º): 21h35 A versão 
legendada não será exibida na 
quinta, dia 25 e na terça, dia 
30. Suspense / Terror. 119 mi-
nutos. Classificação 16 anos. 

/ Animação. 93 minutos. 
Classificação 10 anos.

HÉRCULES - 3D DUBLA-
DO Sexta (26), Segunda (29), 
Terça (30) e Quarta (1º): 21h10 
Sábado (27) e Domingo (28): 
14h35 / 21h10 Excepcional-
mente este filme não será exi-
bido no Polo, na quinta, dia 25. 
Ação / Aventura. 98 minutos. 
Classificação 14 anos. 

Aquela fase se introspecção e de dificuldades nos relacionamen-
tos tende a diminuir e o ariano sente que o momento é ótimo para 
começar situações quenecessitem de parcerias e sociedades, in-
clusive existem induções astrais facilitando o envolvimento com 
pessoa muito interessante, neste período. Existe facilidade para 
descobrir novas ideias e pontos de vista diferente do que está 
acostumado. Aproveite. 

Além da sua vida social, as amizades, os projetos de vida e os 
sonhos do nativo estarem em destaque e sendo avaliados pelo 
taurino, ele também agora sente que sua vida profissional ganha 
destaque. Há facilidades para transações imobiliarias. Sua saúde 
também precisa ser avaliada, é possível que precise controlar 
suas emoções, principalmente em relacionamentos que não se-
jam muito definidos. 

Continuam as oportunidades relacionadas com sua carreira pro-
fissional. No entanto, sua vida social passa a ficar mais intensa 
bem como seus romances. O momento é otimo para sair e se di-
vertir, e renunciar ao seu estilo antigo de viver. Tua generosidade 
trará benefícios a você mesmo. Pode querer mudar alguma coisa 
dentro de casa. 

O canceriano vive momentos que precisa aprender a ser feliz 
sempre aprendendo algo novo. Procure ver o lado positivo dos 
fatos, sua vida familiar estará em destaque. Nesse período pode 
mudar, decorar, reformar ou simplesmente reorganizar os móveis 
de sua casa. Dia a dia mais intenso. Novas pessoas chegando em 
sua vida. 

O leonino continua com suas emoções a flor da pele e os romances 
se mantem em foco, no entanto, o leonino deve ter cuidado para 
não se perder nos sentimentos, visto que em alguns setores de sua 
vida, como na familia e nos relacionamentos sociais, suas emoções 
movimentam sua sensibilidade.  Uma nova paixão pode surgir.

Cuidado com suas emoções que podem causar problemas em sua 
saúde. Financeiramente, o momento é propicio para focar na fa-
milia e nos relacionamentos afetivos. O nativo sente desejos de 
estar perto de pessoas alegres, apesar da introspecção, pois há 
uma intensidade emocional que precisa aprender a equilibrar  
nessa fase. 

O libriano continua sentindo aquele desejo de melhorar sua vida 
financeira, de desenvolver seu novos projetos de vida, de ter uma 
nova situação material. O momento é otimo para iniciar um novo 
projeto, seja ele pessoal ou profissional. Evite ficar em dúvida e 
pedir de forma exagerada a opnião dos outros decida  você antes 
de qualquer coisa.

O escorpiano sente que sua vida afetiva estará mais intensa. 
Pessoas que não esperava aparecem flertando sutilmente com o 
nativo.  Sentirá mais voltado para envolvimentos amorosos, ao 
mesmo tempo um desejo de se fechar tende a ocorrer. Algumas 
reflexões envolvendo seu passado podem ocorrer do tipo: poderia 
ter feito diferente? 

Se o sagitariano ainda não conseguiu mudar, reformar ou re-orga-
nizar sua casa, irá sentir mais tensão do que antes. Mas se o nativo 
conseguiu realizar essa tarefa, agora sentirá que energias mais den-
sas estão ficando para trás e sua vida social fica mais leve, bem 
como novos relacionamentos surgem . Novas amizades e renovação 
das antigas. Boa fase em andamento.

O capricorniano pode se sentir um pouco confuso, mas será 
obrigado a solucionar essa confusão interior. O nativo pode 
vivenciar uma fase onde será obrigado a fazer mais do que 
normalmente faz. O capricorniano pode fazer ou ter atitudes 
que diminuam sua energia, portanto pode sentir uma fraqueza 
chegando por estes dias. Cuide de tua saúde.

O aquariano finalmente começa tendo algumas questões interi-
ores sendo resolvida, mas outras exteriores não definidas. Mo-
meonto ideal para meditar sobre as mudanças que enfrenta e o 
que fez para estar onde chegou. Busque uma atividade física 
para distribuir a tensão e ajudar a relaxar. 

Busque um lugar onde acalme tua mente, isso te faz falta nessa 
fase. Tua mente estará mais desejosa de trocar situações e fatos 
antigos por novas oportunidades. Algo pode ser ser transformado. 
O pisciano estará ainda mais sensível e suas necessidades emo-
cionais mais afloradas. Se tiver um negócio com um sócio em 
conjunto, as finanças passam por um momoento ótimo. 
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Arriba Paleteria inaugura unidade no 
Cambuí

2º Chá Beneficente do Interact Club 
de Indaiatuba

Mostra de Primavera movimentou o 
Polo Shopping

Outubro Rosa

Equipe Gê Beleza na Leluh no domingo

Bruno di Marco & Christiano no 
Festival Sertanejo do SBT

Boogie Oogie Night

Grande show com Patrícia e Blues Banda

No último dia 15, segunda-feira, a Arriba Paleteria inau-
gurou sua segunda unidade na Rua Maria Monteiro, no bairro 
Cambuí, em Campinas. Mais de 200 pessoas entre convidados, 
crianças e imprensa prestigiaram a Casa idealizada pelo casal 
Miriam e Matheus Macedo e administrada pelos filhos Fabrí-
cio, Rodrigo e Thiago Macedo. A decoração é tipicamente 
mexicana com muitas cores, espaço Kids e mais de 50 sabores 
de paletas de dar água na boca, entre elas as famosas morango 
com leite condensado e doce de leite com doce de leite, além 
de outros sabores entre frutadas, recheadas, diet e cobertura. O 
ponto alto da noite foi a participação do grupo teatral  Sorria 
Eventos que com os personagens Chaves, Chiquinha, Kiko e 
Chapolin Colorado protagonizaram uma esquete para a abertura 
das geladeiras que tiraram gargalhadas dos presentes.

Uma grande voz, quem não foi perdeu a chance de curtir uma 
das mais deliciosas vozes que já ouvi nos últimos tempos, com 
um repertório de arrasar. Esta foi Patrícia Alice, no Kaliper's 
Rock Bar na última quinta-feira, dia 18.

Uma super festa Flashback Boogie Oogie Night no Kaliper's 
Rock Bar, muita música boa da época Disco, telão com os clips 
das músicas, imagens belíssimas e VJ Luizão DJ convidado. 
Uma noite como poucas, com gente bonita, música boa e ami-
gos, e é claro comidinhas deliciosas.

O Salão Orion do Indaiatuba Clube foi o palco do 2º Chá 
Beneficente do Interact Club de Indaiatuba, realizado na tarde 
da última domingo, dia 21. Uma reunião de companheirismo 
deliciosa, com direito a bingo, um projeto com o objetivo de 
arrecadar fundos para que eles possam efetuar doações às en-
tidades da cidade.

Foram mais de 20 mil inscritos e 400 audições para a escolha 
de 14 vagas e, entre os escolhidos, está a dupla de Indaiatuba 
Bruno di Marco & Christiano que estão abrilhantando ainda 
mais a segunda temporada do Festival Sertanejo, do SBT, pro-
grama que começou no sábado, dia 20. Chitãozinho & Xororó, 
Hugo & Tiago, e Helen Ganzarolli foram os apresentadores 
desta edição. A dupla, que é natural de Indaiatuba, não esconde 
a ansiedade de poder participar do programa. “Estamos sentindo 
uma alegria imensurável. É uma grande oportunidade de poder 
mostrar para todo o Brasil o nosso trabalho. Contamos com a 
torcida de todos que respeitam e torcem por nós”, disse Bruno 
di Marco. “Entre milhares de inscrições, ter a nossa dupla sele-
cionada para a fase final do festival é muita satisfação. Somos 
fãs de Chitãozinho & Xororó, eles são grandes referências 
para a nossa carreira. Será uma grande honra participar de um 
programa que eles estarão apresentando”, comentou Christiano.

As cores da primavera tomaram conta do Polo Shopping 
Indaiatuba nesse último final de semana. No último sábado e 
domingo, dias 20 e 21, os desfiles adulto e infantil da “Mostra 
de Primavera” reuniram cerca de mil pessoa na Praça Central 
do centro de compras.

A Volacc de Indaiatuba pro-
move em outubro mais uma 
edição do Outubro Rosa, movi-
mento internacional de conscien-
tização sobre o câncer de mama. 
A programação começa com o 
vernissage “Viva a Vida”, um 
ensaio fotográfico que retrata a 
superação do câncer de mama 
pelas pacientes da Volacc e que 
promove um verdadeiro exercí-
cio de consciência, esperança, 
reflexão e cura, celebrando a 
vida e lançando o desafio para 

a sociedade, em es-
pecial para as mulhe-
res, sobre a extrema 

importância da realização dos 
exames anuais, uma vez que não 
existe prevenção para o câncer e 
a detecção precoce é a principal 
arma de combate da patologia. 
A abertura da exposição será no 
Fran’s Café dia 2 de outubro às 
18h00, permanecendo até o dia 9. 
Do dia 10 até dia 16, acontecerá 
no Polo Shopping, seguindo 
para o Shopping Jaraguá do dia 
17 ao dia 23. Após esse perío-
do, a exibição segue itinerante 
por toda cidade. O encerramen-
to da programação do Outubro 
Rosa será no Polo Shopping dia 
25, a partir das 10 horas, com 

estande de aferição de pressão 
arterial e glicemia capilar, 
demonstração de autoexame 
com a mama amiga (mama 

artificial para simulação de 
palpação) e panfletagem.

A Feira de Noivas, que acontece no próximo domingo, dia 28, 
na Leluh, terá a participação da Equipe Gê Beleza com novidades 
em cabelo e make up para noivas e madrinhas. A Indaiatuba 
Weddings & Parties Fair 2014 contará com 30 expositores que 
atendem os variados itens da lista de organização de casamento. 
Promovida pelo Circuito Policultural, a feira prevê o número de 
aproximadamente 800 casais visitantes durante o evento.

ANDRÉ+ELISANGELA FOTOGRAFIA
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 Aconteceu sábado, dia 20, na igreja São Benedito o casamento de Ana Paula Azevedo Campos e Jarbas E. Moraes Neto. Logo após a entrada dos padrinhos o noivo, Jarbas 
foi conduzido ao altar pela mãe, Maria Luíza Soares Leitão Martins e pela sogra Ana Maria Azevedo Campos. A noiva, que estava lindíssima, com produção Nishi Hair, teve sua 
entrada ao som de violinos e trompetes. Como dama de honra, o casal contou com a sobrinha da noiva, a lindinha, Letícia Campos Correa. A cerimônia estava perfeita, achei um 
charme os lencinhos que estavam nos bancos da igreja, com os seguintes dizeres: " Para suas lágrimas de alegria" . Logo após a cerimônia, os noivos receberam os cumprimentos 
numa belíssima festa no Indaiatuba Clube que estava com o salão ricamente decorado por Vladimir Seneme e Ederson Venturas. O jantar foi servido pelo Buffet Nina Moreira e 
os convidados se divertiram ao som da Banda Medley. Vale lembrar que a organização ficou por conta da cerimonialista Salete Coelho e foi impecável. Felicidades aos noivos!

Enlace de Ana Paula e Jarbas

Letícia Campos Correa, leva as 
alianças do casal Ana Paula e Jar-
bas, na igreja São Benedito,  dia 20

O casal Ana Paula Azevedo Campos 
e Jarbas E. Moraes Neto, sábado, 
dia 20, na igreja São BeneditoFernando Zimbom, Ana Paula Azevedo Campos, Vera Soriano e Jarbas E. de Moraes Neto

Ana Maria de Azevedo Campos brin-
dando com a filha e noiva, Ana Paula 
de Azevedo Campos, na Nishi Royale 
momentos antes de seu casamento

O chef Igor Furlan com o sobrinho e os pais que se despedem rumo aos 
EUA para férias no Restaurante Amadeu

A Poderosa Fernanda Guidette  entre André Dias e o arquiteto Anderson 
Leite em seu escritório, quinta, dia 18

Solange Zeleniakas Giannocaro 
e sua filha Yasmin Giannocaro, 
a miss Indaiatuba 2013, no 
Trend Fashion no IC

Francine e David Aquino, proprietá-
rios da Ispirazione, que vão receber 
suas clientes para uma degustação 
de brigadeiros na próxima terça

A nutricionista Ediléia Fernandes 
degustando os brigadeiros da Sabor 
da Infância ao lado da proprietária da 
Brigaderia, Jerlane  Paes no Desfile In-
fância Feliz no Indaiatuba Clube, dia 24

A linda Madu Cavalcante desfi-
lando no Indaiatuba Clube para o 
evento Infância Feliz, quarta, dia 24

Mariana Azevedo e Rodrigo Tonin 
no Indaiatuba Clube, na festa de 
casamento de Ana Paula e Jarbas

Lúcia De Nardi comemorou seu ani-
versário no Boogie Oogie produzido 
por Luizão do Som, na sexta, dia 19

Raquel Lima apresenta sua herdeira Isabella Lima Davelli, que nasceu 
em Campinas no ùltimo sábado, dia 20
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Tatiane Galvão no Restaurante Dom Apollo

Vinicius Alencar no Restaurante Rincão Gaúcho

Romero, Bruno, Joamara e Fabio equipe do Restaurante Rincão Gaúcho

Rodrigo e Beatriz na Big House

Paulo Sergio e Maria Helena no Restaurante Casa da Moqueca

O simpático casal Cristian e Karina no Restaurante Dom Apollo Nadir Rosa e João Luiz na Paleteria Arriba

Nadia no Restaurante Açafrão Cláudio e Alessanda da Metal Dyne e Tiago da Fiat na Kostela do Japonês

Bianca, Kedma, Rosana, Jennifer e Maisa na Paleteria Arriba

Allison Hugo e Giuliana no Restaurante Casa da MoquecaAline no Restaurante Açafrão
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Isabela Sophia

Professora Tamires Silvestrem Luigi Pavão, Enzo Pavão e a mãe Carla 
Pavão na Mostra Cultural do Montreal

João Arthur da Educação Infantil do Objetivo durante atividade pedagógica Maite e Monique Ferreira e família na Mostra Cultural do Montreal

Leonardo Pugliese Mota, Icaro Matheus e João Victor Milan na Mostra 
Cultural do Montreal

João Victor Xavier, Daniel Ferreira, Paulo Cesar de Campos Júnior, Erik 
Norder e Alexandre Miyaguchi  no Encontro Literário do Objetivo

Davi Ferreira, Larissa Silva, Julia Cajias, Giovana Souza, Sophia Lopes e 
Isabela Barbieri exibem seus textos no Encontro Literário do Objetivo
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A Escola Arte em Cerâ-
mica Calliopi oferece aulas 
todas as quintas e sextas-fei-
ra. Além de você passar uma 
tarde agradável e divertida 
você faz peças maravilhosas 
em cerâmica com a professo-
ra Calliopi. Ligue já no  3894-
8737 ou (11) 5521-3989 ou 
(11) 5547-0454. E você que 
mora em São Paulo, aulas se-
gunda, terças e quartas-feira. 
Muito bom!!!

Vá conferir a promoção de máquinas domésticas e gabinetes 
que a Olimaq preparou. Imperdível!

O Ateliê Taiyô oferece docinhos tradi-
cionais, doces finos inclusive caramelados, 
bombons, trufas, bem casados, bolos, tortas 
(doces e salgadas), salgadinhos fritos e as-
sados, carnes assadas, maionese e salpicão, 
massas, molhos além de almoço (de segunda 
a sexta) com Yakissoba e massas, café da 
manhã e café vespertinos inclusive para 
aniversários, reuniões e confraternizações. 
Aceita encomendas para festas em geral. Li-
gue já e faça sua encomenda no 3834-8647. 
Bom demais!!!!!!

Le Luh Eventos, magnifico!

4º Encontro de Profissionais de RH e 
Empresários de Indaiatuba e Região

Os momentos mais importantes de sua vida merecem comemo-
ração mais que especial. O Le Luh Eventos é a mais nova opção 
de Indaiatuba e região, estrutura completa para transformar seus 
eventos particulares ou corporativos em momentos inesquecíveis, 
e ainda possui o espaço Le Luh Kids para aniversários de criança. 
Informe-se já no 3392-6063 ou 3017-0917. Você vai se encantar

Adelaide De-
corações ofere-
ce maravilhosas 
cortinas, persia-
nas, almofadas, 
papel de parede, 
colchas e pisos 
laminados. Tudo 
da nova coleção. 
Novidades mil, 
vá espiar!!!

Para casamentos e formaturas, não dei-
xe de conferir a nova coleção de vestidos 
de Festa que a A Nova Loja recebeu. São 
maravilhosos modelos de diversas pa-
dronagens  e cores. Vale a pena conferir, 
corra!

A nova coleção Primavera/ Verão da 
Vitorello está de arrasar e  fazendo o maior 
sucesso. Modelos variados, vestidos, saias 
longas, blusinhas, sainhas, vestidos sociais 
etc... E continua a promoção Troca de Estação 
com 30% Off. Não dá para perder, corra!!!

Foi no Le Luh Eventos que a Prefeitura de Indaiatuba por 
intermédio da FIEC realizou no ultimo dia 18, o 4º Encontro 
de Profissionais de Recursos Humanos e Empresários  de In-
daiatuba e Região. O Training Show foi divertido, interativo e 
envolveu todos os presentes. Parabéns!

Só na Vivalinda, nunca foi 
tão chique pagar tão pouco. Os 
maiores descontos do ano so-
mente hoje, sábado e domingo, 
dias 26, 27 e 28 de setembro: 
até 40% off à vista e 30% off 
em 3 X sem juros. Corra no 
Polo Shopping. Imperdível!

Charuto de Repolho recheados com carne moída e arroz sobre 
molho típico. Vá experimentar na Casa da Esfiha. Uma delícia!

FEIRA DE NOIVAS

Acontecerá domingo 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 Roya-
le,  Nishi Hair e outros. Imperdível!!!
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João Paulo & Suellen se casaram no 
último dia 20. Felicidades ao casal!

A modelo Meire Beraldo com look da Tecidos 
Mariel. Vá escolher seu tecido e arrasar!

Dirce, Adalania, Marcio e Celia no 9 para Dançar, que aconte-
ceu no último sábado, no salão social do Clube 9 de Julho

Os alunos do Colégio Rodin, foram premiados com medalhas pela 
disputa da Fórmula Trash, uma super corrida com carrinhos de rolimã

Marcos e Luciane da RBC TransportesMárcio e Nicoly da Inovação ImóveisParte do Grupo de Amigos Ciclistas se preparando para Romaria deste ano

Bruno Colleoni e Bruno Adler sempre com 
muitas novidades para seus clientes. Vá es-
piar, a loja fica na Rua Quinze de Novembro, 
1428 - Fone: 3318-4512

As alunas Fernanda Narumi Miyagi Yoshihara, 
Ana Luiza Figueiredo Vieira e Beatriz Cruz Farina 
colocando o papo em dia no intervalo das aulas do 
Colégio Objetivo

Equipe Will Rufino Hair Stylists sempre cuidando dos clientes com 
muito carinho. Agende seu horário 3329-7005

FOTO ROBSON SENNE

Vanice com Adriana Silva, Cida Souza, Fer-
nando Duarte e Tarik Costa na Mostra Prima-
vera Pólo Shopping. Desfile Uni Duni Te com 
produção do Terapia da Beleza by Vanice

O casal Ariane e Raphael se casaram no último dia 20. O Estúdio Sica 
Foto & Vídeo homenageia seus clientes!

A modelo Beatriz Cordeiro fotografando para Indaia Vest. Vá 
conferir as novidades!
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AP02326 ED.BARIRI - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / CHUR. 
/ GAR. R$ 185.500,00

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

*AP01470 CIDADE 
NOVA - LANÇAMEN-
TO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 
DORM.(1 SUITE) / 
SALA AMPLA / COZ. 
/ WC / LAVANDERIA / 
GAR.2 VAGAS / TE-
MOS OPÇÕES PARA 
I N V E S T I D O R E S 
/  A P R O VA D O  E 
REGISTRADO / EN-
TRADA + PARCE-
LAS FINANCIADO 
PELA CAIXA / FASE 
F INAL DE ACA-
BAMENTO / 1º. AN-
DAR R$ 338.271,92 
DEMAIS ANDARES 
CONSULTE-NOS.

PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

AP02440 
ED.PLACE 
VIEW - 3 
DORM.
(SUITE) 
/ SALA / 
SACADA / 
COZ. / WC / 
AS / GAR.2 
VAGAS. R$ 
480.000,00

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

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

CA09306 JARDIM UMUARAMA - AT.180m² AC.75m² - 2 DOR-
MTÓRIOS (SUITE) / SALA / COZINHA / BANHEIRO / ÁREA DE 
SERVIÇO / PORTÃO ELETRÔNICO / JD.INVERNO / GAR.2 
VAGAS. R$ 350.000,00

ST00171 CAPÃO BONITO/SP - AT.169.400m² (7 ALQUEIRES) - 
18 SUITES + 42 A SEREM FINALIZADAS / SALÃO DE JOGOS / 
RESTAURANTE / AMPLA PISCINA / VESTIÁRIOS / IDEAL PARA 
HOTEL FAZENDA E POUSADA. R$ 4.500.000,00

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 CASAS 
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 PAVIMENTOS 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 HURRASQUEIRAS / PLAY-
GROUND / 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 COM-
ERCIAL / 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 - TERRENO 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 / BRINQUEDOTECA / 
JARDIM DE INVERNO / GAR 4 VAGAS / PISCINA / CHUR / CAMPO DE FUTE-
BOL. 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 / ESCRITÓRIOS 
/ 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 + RESTAURANTE + 
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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ACESSE NOSSO SITE E VEJA  OUTRAS OPÇÕES PARA VOCÊ:  WWW.SPADELLAMORAES.COM.BR

LANÇAMENTOS!
EXCELENTES OPORTUNIDADES

LOCAÇÃO

AP00155- Residencial Jardim América: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 850,00.

AP00288- Jardim Sevilha: Apartamento com 01 dormitó-
rio, sala, cozinha, área de serviço e lavanderia. R$ 850,00.

AP00516- Spazzio Illuminare: Apartamento com 02 
dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia e portaria 
24 horas. Próximo a saída de Indaiatuba. Garagem para 
01 carro e área de lazer completa. R$ 1.100,00.

AP00471- Cond. Pátio Andaluz: Apartamento com mó-
veis planejados, 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, cozinha e lavanderia. Garagem para 01 carro. 
Área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 1.700,00.

CA00800 - Residencial Guarantãs: Sobrado em cond. 
c/ 3 dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Área 
de lazer completa. Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00.

CA00518- Vila das Palmeiras: 2 dorms sendo 1 suíte, sala 
2 amb., coz. planejada, lav. Gar. p/ 2 carros. Área de lazer 
no condomínio com Piscina e Churrasqueira. R$ 1.300,00.



A L U G U E L - ) 19 9.9344-2290

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

AP0084 - 92,26 M² - COND. VILLAGIO D'AMORE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., SACA-
DA, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 375.000,00

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

CA0589 - 150 M² - JD. DOS COLIBRIS
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA 
DE SERV., CHURRASQ., 2 VG. R$ 332.000,00

AP0608 - 84 M² - COND. PÁTIO ANDALUZ
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ., 
ÁREA DE SERV., VARANDA GOURMET, 2 VG. R$ 480.000,00

CA0571 - 273 M² - JD. REGENTE - 3 DORM., SENDO 1 ST., 
SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., JD. INVERNO, 
QUINTAL, CHURR., PISCIN., 2 VG. R$ 510.000,00

SO0411 - 126,08 M² - COND. EKKO HOUSES
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 2 AMB., COZ., 
ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 415.000,00

APARTAMENTOS

CHÁCARA

SOBRADO

CASAS

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

SL0053 - 50 m² - VL. MARIA
SALÃO COM 1 BHº SOCIAL. R$ 1.300,00 + 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 SERVIÇO, 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 SUÍTES COM ARMÁRIO, SALA, VARANDA, COZ. PLANEJ., 
DESP., ÁREA DE SERVOÇO, DORM. E BHº EXT., 4 VG. R$ 
4.400,00 + Cond. + IPTU

CA0382 - 150 m² - JD. DOM BOSCO
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA TV, COZ., ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 2.000,00 + IPTU 

SOBRADO 

SO0382 - 130 m² - COND. PQ. DOS GUARANTÃS 
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, 
SALA 2 AMBIENTES, COZINHA COM GABINETE, DESPENSA, 
ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHURRASQUEIRA, 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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Condominio Jatoba apartamento no 
centro da cidade com 3 dormitórios sendo 
uma suíte com closet, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, wc social, lavanderia,
varanda, garagem para 2 autos coberta.

R$3.500Referência: AP00026

ÓTIMO APARTAMENTO COM 2 DORMI-
TÓRIOS, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, 

GARAGEM PARA UM AUTO,
R$212.000,00. Referência: AP00036

Jardim Marina casa próximo ao centro 
3 dorm ,1 suíte, wc, cozinha americana 
,as, churrasqueira coberta ,sala ampla,

garagem coberta para 2 auto. 
R$400.000,00 Referência: CA00071

APARTAMENTO COM 3 DORMI-
TÓRIOS SENDO UMA SUITE, 2 
DORMITÓRIOS PLANEJADOS, 

SALA, COZINHA PLANEJADA, WC 
SOCIAL, 2 VAGAS DE GARAGEM, 

ESPAÇO GOURMET. 
R$ 480.000,00. Referência: AP00040

OTIMO SALAO CPMERCIAL BEM 
LOCALIZADO NO JD MORADA DO 
SOL COM 90M2AC CO 2 WC EES-
TACIONAMENTO PARA 2 AUTOS.
R$1.500,00 Referência: SL00012

OPORTUNIDADE CASA
2 DORMITORIO, SALA, 

WC, COZINHA, QUNTAL, 
GARRAGEM COBERTA 

PARA 2 AUTO. VALOR SOBRE 
CONSULTA. Referência: CA00085

OTIMO SALÂO COMERCIAL 
COM 100M2 AC 2WC E ESTA-

CIONAMENTO PARA 4 AUTOS.
R$1.800,00. Referência: SL00013

SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO COM 2 WC E COZINHA. R$ 

2.200,00 Referência: SL00011

Cidade de Salto otimo sobrado com 
3 dorm msendo 1 suíte , wc ,sala , 

cozinha ,vaga para 2 autos coberta . 
R$1.300,00 referência: CA00124

Condòminio Victoria 3dorm,1sùite,coz
inha,wc,sala,vaga para 1 auto. Àrea de 

lazer com piscina, churrasqueira,
quadra esportiva, portaria 24horas. 

R$380.000,00 Referência: AP00032

Casa em Otima Localizaçâo sendo 
3 comodos de fundo 1dorm ,wc , sala 

,cozinha, AS. R$800,00 + IPTU. 
Referência: CA00123

Excelente casa comercial com 
180,00mts no centro com 3 dormitórios 

com armários, sala, cozinha 
planejada, wc, quintal, edícula, 

garagem para 2 carros. R$ 3.000,00. 
Referência: CA00119

Centro Opartunidade otima localiza-
çâo casa terrio total de araea AC 90M 
com: 2 dormitorio, 2 wc, cozinha, sala, 
R$220.000,00. Referência: CA00108

Altos da Bela Vista Condominio Fechado 
Terra Nobre - sobrado novo com acab. de 
primeira: 4 suite, wc, lavabo, cozinha toda 
planejada, as, copa, sala dois ambientes, 

área de lazer com churr.,vaga para três auto.
R$1.200.000,00 Referência: CA00105

Sobrado em localização previlegiada 
com 4 dormitórios sendo uma suite, sala, 

copa, cozinha planejada,despensa, 
quintal com churrasqueira e forno, 

garagem para 2 autos. R$ 3.300,00 
Referência: CA00076

Apartamento com 2 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, garagem 

para um auto, R$265.000,00 
Referência: AP00037

EXCELENTE LANÇAMENTO CHÁ-
CARA EM MONTE MOR COM 1000 

METROS, ÓTIMA TOPOGRAFIA.
R$75.000,00 Referência: TE00008

Bairro Nobre Jd. Esplanada, c/ 4D. 2 stes, 
sendo 1 suíte máster c/ closet, hidro, armários 
e sala íntima, sala 2 amb., coz. planej., jd. de 
inverno, varanda, churr., árvores frutíferas, 

gar. p/ 4 autos. R$1.200.000,00 (venda) R$ 
4.500,00 (locação). Referência: ca00120

Apartamento com 3 dormitórios todos 
planejados sendo uma suite, sala, 

cozinha planejada, wc social, avanderia, 
garagem para um auto. R$ 2.000,00 

Referência: AP00035

Carlos Aldrovandi casa com três como-
das acabados nos fundos sendo um dor-
mitorio, wc, as, cozinha, na frente projeto 

para um sobrado com 2 dormitorio,
wc, sala,cozinha,garagem - R$210.000,00 

Referência: CA00086

Jardim Esplanada II casa nova 
AC190M com acabamento de pri-
meira sendo 3 suítes, wc, lavabo, 
cozinha, copa, sala ampla, gara-
gem para 3 autos R$680.000,00 

Referência: CA00104

AVENIDA ÁRIO BARNABÉ, 
SALÃO COMERCIAL COM AC 183M

COM MEZANINO ,2WC,,COZINHA, AS,
ESTACIONAMENTO PARA 4 AUTOS - 

R$.5000,00. Referência: SL00002

ECELENTE SALÃO 
COMERCIAL COM 

MEZANINO, AS, 2 WC, 
R$2.500,00 

Referência: SL00008

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
V. TODOS OS SANTOS – SL00243 - 
RECEPÇÃO C/ SALA DE ESPERA, 02 
SALAS, COPA E WC. R$1.700,00+IPTU 

JD. POMPEIA – SL00272 - SALA CO-
MERCIAL C/ 40M², WC E 01 VAGA. 
R$2.000,00+COND+IPTU 

CASAS

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

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

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

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO – CA1438 
- 01 DOR, SALA, WC, A.S E VAGA P/ 
MOTO. R$800,00

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA 
LIMA – CA02616 - 01 DOR, SALA, COZ, 
01 WC, A.S,  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

V. MARIA HELENA – CA02630 - 03 DOR 
(01 SUITE), SALA, COZ, WC, A.S. E 02 
VAGAS. R$ 1.500,00+IPTU

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, 
COZ, WC, LAVAN + ESTACIONAMEN-
TO QUE CABE CAMINHÃO, TRATOR, 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ETC. RUA DO-
MACIR STOCCO JR. 871. R$1.600,00+ 
IPTU 

V. MARIA HELENA – CA1381 - 01 DOR, COZ, 
WC E SEM GARAGEM. RUA CAIAPÓ Nº37. 
R$700,00+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 COMER-
CIAL DE 26M², WC E 02 COMODOS. 
R$1.500,00+IPTU

JD PANORAMA – CA02559 - SOBRADO: 
03 DOR(01 SUITE), SALA 02 AMB, ESCRI-
TÓRIO, 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 – AP00558 - KITNET MOBILIADA 
C/ VAGA. R$ 600,00 + 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$ 
1.200,00 + COND

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

TERRENO ALUGA

TERRENO – TR00718 - TERRENO PLANO 
EM RUA MOVIMENTADA PROXIMO DA 
RUA DOS INDAIA. R$550,00
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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
SL00077 – Ed. Kennnedy Office – Sala c/ AU: 40m² c/ wc – portaria e esta-
cionamento, pisos em porcelanato R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo Comercial c/ Torres 
Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada - AU: 40m² c/ wc, 
estacionamento R$ 2.200,00 + 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 Ca-
margo – 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
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 carro 
R$ 1.300,00(incluso Iptu, Água e Luz)
CA00331 – Jd. Colonial – 3dorm(Sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, gara-
gem coberta R$ 1.300,00 + Iptu
CA00704 – Jd. Peroso – Prox. ao Centro - 3dorm(Sendo 1 suite), sala, coz, 
wc, lavand, gar. Coberta 2 carros, portão eletrônico .R$ 1.350,00 + Iptu
CA01034 – Jd. do Valle – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(Sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, gar. Coberta 2 carros R$ 1.500,00 + Iptu
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$900,00 + Cond + Iptu
AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc, garagem, 
portaria 24hs R$ 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
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 so-
cial, 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
AP00456 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Excelente Área de Lazer - 
3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, wc social, lavand c/ 
armários, garagem coberta 2 carros R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu

VENDAS 

TERRENOS

TR00507 – Cond Fechado – Res. Brescia – AT: 200m² R$ 155.000,00
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
TR00508 – Jd. Pau Preto – AT: 325m² - Esquina Lote Misto R$ 550.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ armários, 
sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, garagem R$ 
330.000,00
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, co-
zinha, 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
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer – Exce-
lente Localização - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
garagem coberta 2 carros R$ 410.000,00
AP00450 – Jd. Pau Preto – AU: 124m² - Apto Amplo – Área de Lazer Com-
pleta – 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

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

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

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

V. MERCEDES – CA02539 - 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COPA, COZINHA PLANEJADA, QUINTAL, FUNDOS COM 
ÁREA GOURMET, EDÍCULA COM 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 VAGAS. 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 24h R$150.000,00

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

JD. POMPEIA – AP00616 - 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE),-
SALA 02 AMBIENTES, TERRAÇO GOURMET, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 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

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$ 150.000,00

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

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

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

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

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

JD. DOS SABIAS – TR00715 - LOTEAMENTO ABERTO A PAR-
TIR DE 150M² ENTRADA + 22 PARCELAS + FINANCIAMENTO
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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.
COD.223 – CIDADE JARDIM – R$310 MIL – 2dorms(1st com 
closet), sala de estar e jantar, coz planejada, wc, churrasqueira, 
garagem
COD.225 – PQ.SÃO LOURENÇO – 260 MIL – 2 dorms(1st), sala, 
copa, coz, wc, churrasqueira com wc, 1 vaga de garagem coberta 
e 1 descoberta.

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 clo-
set), 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.351 – PQ.INDAIAI – R$320 MIL - 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.
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, churrasqueira,  quintal, 
fogão á lenha, 2 vagas de garagem coberta.
COD.413 – VL SUIÇA – R$680 MIL - 4 dorms(3 sts com a/e), sala 
de estar, jantar e TV, coz planejada, as, dispensa, churrasqueira, 
aquec.solar, portão eletrônico, quintal, garagem para 2 carros.

COD.416 –PQ.INDAIA – R$318 MIL – 4dorms(1st), 2 salas, 2coz, 
copa, wc, lavanderia, 2 vagas de garagem.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com banhei-
ra), 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.
COD.600 – COND.AMSTALDEN – R$1.500.000,00 – 6sts com a/e 
e ar condicionado, sala de estar, jantar e TV, copa, coz, wc, as, 
piscina, churrasqueira, 2 vagas de garagem coberta e 2 descoberta.

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. Planeja-
da, 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.05 – JD.MARINGA – R$300 MIL – 320m²
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

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas, recepção, 2 wc(1 
para cadeirante), coz, dorm de despejo nos fundos.
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.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.
VL. FURLAN – R$1.300,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as, garagem.

JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, la-
vanderia.
PQ.INDAIA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
entrada para moto.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem.
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.
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.

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.

TERRENO 

Brizola – 130m² – R$130.000,00. 

CASAS LOCAÇÃO

Jd. Morada do Sol – 3 cômodos – 
R$750,00.

CASAS VENDA 

Tancredo Neves – 5 cômodos na fren-
te e 2 no fundo – R$250.000,00 troca 
por terreno.
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na 
frente e 2 no fundo – ótimo para loca-
ção – R$170.000,00 
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, gara-
gem para 2 carros - próximo ao Parque 
Ecológico –  R$ 270.000,00  
Jd. Paulista - 2 D., sala, cozinha – R$ 
250.000.00  
Lauro Bueno – 2 D., sala, cozinha – 
aceita permuta – R$220.000,00

Financiamos imóveis com localização e 
acabamento à sua preferência. Consulte-nos!

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!

CHÁCARAS  

Chácara para locação – Com 
piscina, campo de futebol, churras-
queira e salão de festas - R$400,00 
a diária. 
Indaiatuba – 37.000 m² com casa 
e piscina, água no fundo – aceita 
imóvel - R$650.000,00.
Chácara em Salto – a partir 
de 1.000m² - Linda topografia – 
R$65.000,00 – Aceita carro no negó-
cio ou fazemos permuta com terreno.

SÍTIOS E FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Sal-
to, Cardeal, Capivari e Monte Mor e 
outras regiões- 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 EM BAIRROS: 

CA004 P4: V. TODOS OS SANTOS: 125M² TERR. 110M ² CONST. 3 
DORMS. S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 450.000,00 
( ACEITA TERRENO). 
CA0028 P4: JD. VALENÇA: 148M² TERR. 197M² CONST. 3 DORMS, SALA 
2 AMB. COZ. WC, LAVABO, 2 VAGAS R$ 450.000,00. 
CA0036 P4: PQ. DAS NAÇÕES:  250M² TERR. 160M² CONST. 3 DORMS 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, DORMIT. DE EMPREG. CHURRQ. 
R$ 450.000,00  ( ACEITA PERMUTA). 
CA0043 P4: JD. PRIMAVERA:  125M² TERR. 105M² CONST. 3 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. COPA, LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 
380.000,00. 
CA0163 P4: JD. COLONIAL: 150M² TERR. 120M² CONST. 2 DORMS, S/  
1SUIT. SALA, COZ. PLANJ. LAVABO, 2 VAGAS R$ 350.000,00. 
CA0056 P4: BELA VISTA:  250M² TERR. 70M² CONST. 3 DORMS, SALA, 
COZ. AMER. LAVAND. EDICULA, CHURRQ, 1 VAGA R$ 375.000,00. 
CA023 P2: JD. MORADA DO SOL:  2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 
CHURRQ C/ FOGÃO A LENHA R$ 175.000,00. 
CA024 P2: JD. MORADA DO SOL:  165M² TERR. 2 DORMS, SALA, COZ. 
COPA, LAVAND. 2 WC, EDICULA, 2 VAGAS R4$ 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. 
CA029 P2: JD. VALENÇA:  130M² TERR. 120 M² CONST. 2 DORMS S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. WC, PORTÃO ELETRO. 2 VAGAS R$ 300.000,00. 

CHACARAS: 

CHA002 P1: RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS: 3 DORMS S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. LAVAND. PISCINA, CHURRQ, POMAR, VIVEIRO R$ 
400.000,00. 
CHA023 P1: PQ. DAS BANDEIRAS: 1.000 M² TERR. 216 M² CONST. 4 DOR-
MS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, CHURRQ + FOGÃO LENHA R$ 400.000,00. 
CHA032 P1: SANTA ELIZA ( ITUPEVA): 1.315M² TERR. 120M² CONST. 3 
DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. AMER. LAVAND. VARANDA R$ 400.000,00 
( CHACARA NOVA ). 

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

CHA167 P1: BELISSIMA CHACARA EM COND.3.100M² TERR. 
765M² CONST. 6 DORMS, S/ 3 SUITS. SALA/ ESTAR/JANTAR/HOME, 
COZ. PLANJ. WC, LAVABO, DISP. PORTÃO ELETRO. AQUEC., 
ACADEMIA, DORMT DE EMPREG. CAMPO DE FUT. PISCINA, 
CHURR, POMAR,JD. DE INVERNO R$ 2.500.000,00 (AC. PERMUTA). 

CHA090 P1: RECREIO VIRACOPOS:  1.000 M² TERR. 60M² CONST. 
3 DORMS, SALA, COZ. PISCINA, CHURRQ R$ 420.000,00. (ACEITA 
PERMUTA). 
CHA011 P2: VALE DO SOL: 1.000 M² TERR. 200M² CONST. 2 
DORMS, SALA, COZ. WC, PISCINA R$ 550.000,00. 
CHA012 P2: VALE DO SOL: 1.000 M² TERR. 100M² CONST. 2 
DORMS, SALA, COZ. R$ 300.000,00
CHA014 P2: VALE DO SOL: 1.000 M² TERR. 500 M2 CONST. 2 
DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. AQUECEDOR, 
LAREIRA, PISCINA, CHURRQ. VARANDA R$ 550.000,00
CHA016 P2: VALE DO SOL:  1.200 M² TERR. 2 DORMS, SALA, 
COZ. WC, DORMT. PISCINA R$ 405.000,00 
 CHA025 P2: TERRAS DE ITAICI: 1.000 M² TERR. 460M² CONST. 2 
DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. COPA, WC, CHURRQ R$ 550.000,00. 
  

TERRENOS: 

TE04 – JD. SÃO CONRADO:  125M² TERR. R$ 120.000,00
TE10 – COND. MARINGA: 300 M² TERR R$ 201.500,00 
TE78 – ESPLANADA: 300M² TERR R$ 225.000,00 
TE073 – ESPLANADA:  300M² TERR. 215.000,00 
 TE79 – VALE DO SOL: 1.000 M² TERR. R$ 265.000,00 
TE83 – VILA SUIÇA:  345M² TERR. R$ 285.000,00 

CASAS EM CONDOMINIO: 

CAC075 P.1: VILLAGIO DE ITAICI: 150M² TERR. 3 DORMS S/ 
1 SUIT. SALA 2 AMB., COZ. PLANJ, WC, LAVABO, DISPENSA, 
AQUECEDOR, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 520.000,00. 
CAC073 P.1: FLAMBOYANT 140M² TERR. 110M² CONST. 3 DOR-
MS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, LAVABO. DISPNES. 
CAMPODE FUT. PISCINA, CHURRQ, R4 380.000,00 
CAC113 P.1: PORTAL DE ITAICI: 342M² TERR. 290M² CONST. 
5 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA 3 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. LA-
VABO. DISPENSA. AQUECEDOR, SALA DE JOGOS, CHURRQ 
R$ 890.000,00
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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

Lanches

Pousada Litoral Norte Projetos Restaurante

Informática JóiasImobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Veterinária Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante



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.
Analista Financeiro: Ensino superior completo em 
Administração, Economia ou afins. Vivência em 
indústria metalúrgica. Domínio em gerenciamento de 
fluxo de caixa, planejamento financeiro, inadimplência 
e negociação com clientes e fornecedores. Inglês ou 
Espanhol será um diferencial. 
Assessor Comercial (escola de idiomas): Ensino 
médio completo. Domínio em Pacote Office e Infor-
mática. Horário das 12h às 21h.
Auxiliar Administrativo: Ensino médio completo. 
Experiência em atendimento e rotinas de escritório. 
Conhecimento em emissão de notas fiscais, cobrança 
e informática.
Auxiliar Contábil: Curso técnico ou superior (com-
pleto ou cursando) em Contabilidade ou afins. Expe-
riência em escritório contábil. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Campinas.
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 Me-
cânica. Experiência em indústria será um diferencial.
Carpinteiro: Ensino fundamental completo. Ex-
periência na função e conhecimentos em cálculos 
simples, adição ou contagens. Residir em Indaia-
tuba, Elias Fausto, Cardeal, Monte Mor, Rafard e 
Hortolândia.
Comprador(a): Ensino superior em Administração, 
Comércio Exterior ou afins. Vivência em metalúrgica. 
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 (técnico). Experiência como 
projetista e/ou desenhista. Conhecimento avançado 
em AutoCad. Residir na região de Campinas ou 
Sorocaba.
Extrusor: Ensino médio completo. Amplo conheci-
mento em todo o processo de extrusão (extrusora 
balão - segmento plástico). Residir em Indaiatuba.
Inspetor de Qualidade: Curso técnico em Edifi-
cações ou Qualidade. Conhecimento em cálculos 
de áreas e volumes, tabelas de tolerâncias e 
outras normas técnicas, leitura e interpretação de 
desenhos/projetos técnicos, sistemas de qualidade, 
informática e auditoria interna. Vivência em empresas 
de pré-fabricados ou construção civil. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias Fausto, 
Cardeal ou Monte Mor.
Líder de Produção: Técnico em Eletrônica, Elé-
trica ou afins. Experiência em linha de montagem. 
Conhecimento em montagem de componentes e 
placas eletrônicas. 
Mecânico de Manutenção: Ensino técnico completo 
em Mecânica ou afins. Experiência em manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas 
de corte. Desejável breve vivência em liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba.
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. Experiência 
em montagens mecânicas, traçagem em chapas, 
caldeiraria ou serralheria. Conhecimento em leitura 
e interpretação de desenhos mecânicos e esquemas 
hidráulicos. Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Operador Logístico: Ensino médio completo. Curso 
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. Desejável 
cursos na área de pintura e ponte rolante. Vivência 
em produção ou pintura em indústria.
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 em Edificações: Ensino técnico ou superior 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL (5620): Ensi-
no Fundamental completo. Não é 
necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
JR (9784): Graduação completa 
em Administração ou áreas afins. 
Experiência na área administração 
em geral. Inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Campinas. 
ANALISTA DE PCP JR (8764): 
Formação superior completa em 
Administração, Logística ou Enge-
nharia de Produção. Conhecimento 
em implantação e utilização do sis-
tema ERP e controle em planilhas 
de Excel. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS 
(7912): Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica ou áreas afins. Experiência 
em administração de projetos de 
peças automotivas. Possuir japo-
nês fluente e inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR 
(8761): Graduação em TI ou áreas 
afins. Experiência em suporte a 
sistemas, usuários, consultas SQL, 
desenvolvimento e/ou implantação 
de sistemas. Desejável conheci-
mento em integração Oracle ou 
SAP. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO (9786): Formação superior 
completa em Administração, Ci-
ências Contábeis ou áreas afins. 
Experiência na área de despesas, 
financeira ou contábil. Inglês inter-
mediário. Residir em Indaiatuba ou 
Campinas. 
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 PRODUÇÃO 
(9499): Ensino Fundamental com-
pleto. Não é necessária experiên-
cia na função.
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. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO 
(7959): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ELÉTRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(9742): Ensino Médio completo. 
Experiências em montagem e 
instalações elétricas, montagem 
de painéis, comandos elétricos. 
Residir em Indaiatuba, Elias Faus-
to, Monte Mor ou Capivari. 

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): Cursan-
do superior em Administração, 
Secretariado Executivo, Letras, 
Gestão Empresarial ou áreas afins. 
Desejável inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL (8165): Ensino Funda-
mental completo. Experiência na 
função. Possui CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(9744): Ensino Médio comple-
to. Experiência em manutenção 
mecânica e hidráulica preventiva 
e corretiva. Residir em Indaiatu-
ba, Elias Fausto, Monte Mor ou 
Capivari. 
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. 
RECEPCIONISTA (9738): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
atendimento. Inglês intermediário. 
Residir em Indaiatuba.  
REPOSITOR (8531): Ensino Fun-
damental completo. Desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
SECRETÁRIA (8940): Cursando 
graduação. Experiência em secre-
tariado ou demais áreas adminis-
trativas. Inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 
(8476): Formação superior comple-
ta. 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 fun-
ção. Para trabalhar em limpeza 
de indústria. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL DE LA-
VAGEM – Para trabalhar em 
Lavanderia Industrial. Residir 
em Indaiatuba. Experiência em 
produção.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Para trabalhar em Lavanderia 
Industrial. Disponibilidade de 
horário. Experiência em pro-
dução.
AUXILIAR DE ESTETICISTA 
– Com ou sem experiência. 
Possuir experiência em aten-
dimento ao público e interesse 
em trabalhar na área. Disponi-
bilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba.
ELETRICISTA – Para trabalhar 
na área de manutenção predial 
e  de manutenção.  Possui r 
experiência na função compro-
vada em carteira. Residir em 
Indaiatuba, Disponibilidade de 
horários.
ENGENHEIRO CALCULISTA – 
Engenharia Civil ou Mecânica, 
Conhecimentos em desenvolvi-
mento de estruturas metálicas, 
domínio em calculo estrutural, 
Solid Works. Inglês Interme-
diário \ 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. 
Disponibilidade de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE 
– Possuir experiência na área 
e com tridimensional ou CNC. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MAQUINA 
CONVENCIONAL – Possuir 
curso técnico na área mecânica, 
automação Industrial ou Metro-
logia e Leitura, interpretação de 
desenho, residir em Indaiatuba, 
com ou sem experiência. Dispo-
nibilidade de horário.
OPERADOR DE FORNO  – 
Possuir experiência em fornos 
para curvação de vidro. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
OPERADOR DE EROSÃO POR 
PENETRAÇÃO – Residir em 
Indaiatuba ou Salto, experiência 
na função.
PROGRAMADOR / OPERA-
DOR DE MÁQUINA DE CORTE 
A LASER – Residir em Indaia-
tuba. Conhecimento em Auto 
Cad. Experiência em Programa-
ção de maquinas CNC.
REBARBADOR – Possuir ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Disponibili-
dade de horário.

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 GRUPO PROFICENTER NO 
FACEBOOK! 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:  Residir 
em Indaiatuba, ter trabalhado como 
trabalhador rural ou em construção. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: En-
sino médio completo, já ter trabalhado 
em almoxarifado e disponibilidade 
para trabalhar em loja de material de 
construção. 
AUXILIAR DE LABORATORIO: Ne-
cessário ter técnico em química ou 
cursando superior em química, CRQ 
ativo, residir somente em Indaiatuba e 
será diferencial ter inglês.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade 
indiferente, necessário experiência na 
função, residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Necessário ter traba-
lhado na área. 
ENCANADOR: Ensino fundamental 
completo, ter experiência anterior na 
função residir em Indaiatuba. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO: 
Ensino médio completo, residir somente 
em Indaiatuba e disponibilidade para 
trabalhar em terceiro turno. 
PROGRAMADOR DE CLP: Técnico de 
automação, necessário experiência de 
programação de CLP e montagem de 
painéis elétrico ( Simens ou Panasonic) 
. Possuir Habilitação B 
REPRESENTANTE COMERCIAL: 
Irá trabalhar com empresa prestadora 
de serviços. Ensino médio completo, 
necessário ter CNH B, disponibilidade 
de viagens.
SUPERVISORA DE CAMAREIRAS:  
Ensino fundamental completo, expe-
riência como camareira, com liderança 
e gerenciamento, atendimento aos hós-
pedes. Necessário disponibilidade de 
horário. Indispensável habilidade com 
celular, tablets e aparelhos e eletrôni-
cos. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO: Ensino 
médio completo, disponibilidade de 
horário, conhecimento no sistema CM 
NET, desejável experiência no ramo 
hoteleiro e liderança de equipe. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
TÉCNICO EM MÉTODOS E PRO-
CESSOS: Ensino médio completo, 
cursos na área equivalente, necessário 
habilidade em desenvolver programas 
de usinagem em solid work / auto CAD 
– processos.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Cur-
so 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. 

completo. Experiência em construção civil. Conheci-
mento em tabela de protensão, tabela de controle de 
peças, tabelas de traços e tabelas de manutenção 
de equipamentos. Vivência em liderança de equipe 
e gestão de pessoas. 
Técnico em Segurança do Trabalho (obras): Curso 
técnico em Segurança do Trabalho. Conhecimento 
em legislação (CLT, NRs, Leis ambientais e bombei-
ro), informática, controle de qualidade e equipamen-
tos de segurança. Vivência em treinamentos. Expe-
riência na função. Disponibilidade para mudanças 
temporárias de cidade (acompanhamento de obras).
Técnico em Segurança do Trabalho (fábrica): 
Curso técnico em Segurança do Trabalho. Conhe-
cimento em legislação (CLT, NRs, Leis ambientais 
e bombeiro), informática, controle de qualidade e 
equipamentos de segurança. Vivência em treinamen-
tos. Experiência na função. Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Cardeal, Elias Fausto ou 
Monte Mor.
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 elé-
tricos. Leitura e interpretação de esquemas elétricos/
eletrônicos. Residir em Indaiatuba ou imediações.
Técnico Eletrônico: Ensino técnico completo 
em Eletrônica. Inglês avançado. Experiência em 
assistência técnica. Residir em Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horário.
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. 
Supervisor de Operações: Ensino superior 
completo em Logística ou afins. Vivência em arma-
zém 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 realiza-
do 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. De-
sejável ensino técnico. Conhecimento em mecânica 
geral, leitura e interpretação de desenhos, metrologia, 
ponte rolante e vivência em indústria.
Assistente de Recursos Humanos: Superior 
completo em RH, Administração ou afins. Expe-
riência em R&S e Depto. Pessoal. Residir na região 
de Campinas.
Assistente de Vendas: Técnico em Elétrica, Eletrôni-
ca ou afins. Experiência 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 Informática, distribuição 
de materiais e demais rotinas de almoxarife. Residir 
em Indaiatuba, Monte Mor ou Elias Fausto.
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.
Supervisor de Engenharia de Manufatura: Superior 
completo em Engenharia de Produção, Mecânica, 
Química ou afins. Inglês fluente. Vivência em gestão 
de pessoas.
Supervisor de Produção: Ensino superior em Enge-
nharia 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.
Técnico Eletro-Mecânico: Ensino técnico completo 
em Mecatrônica. Sólidos conhecimentos em ma-
nutenção (eletro-mecânica) corretiva e preventiva 
em máquinas e equipamentos de solda, usinagem, 
pintura e montagem. Conhecimento em leitura e inter-
pretação de desenho, lean manufacturing, hidráulica, 
pneumática, programação CLP e mecânica geral.
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA DE CONTROLADO-
RIA SR  Formação superior em 
Ciências Contábeis. Experiência 
na área de controladoria (DRE 
analises geral). Local de atua-
ção: Salto
ANALISTA DE CREDITO  Cur-
sando superior em Administra-
ção ou Economia. Conhecimen-
tos em balanço patrimonial e 
análise de relatórios diversos.  
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE VENDAS  For-
mação completa em Engenha-
ria, grande conhecimento no 
segmento automotivo. Inglês 
fluente. Local de atuação, Itu
ASSISTENTE CONTAS PAGAR 
/ RECEBER Ensino médio com-
pleto, experiência em cobrança 
em geral, analise de inadimplên-
cia, conhecimento em SCPC, 
Serasa e negociação com clien-
tes. Local de atuação: Salto
ASSISTENTE DEPARTAMEN-
TO PESSOAL Formação su-
perior, experiência na área de 
departamento pessoal. Local de 
atuação: Itu
ASSISTENTE FISCAL  For-
mação superior em Ciências 
Contábeis. Experiência na área 
fiscal. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE SOCIAL Forma-
ção superior em serviço social. 
Experiência em projetos sociais 
e órgãos públicos. Possuir dis-
ponibilidade de horário. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE DA QUALIDADE 
Curso Técnico ou Superior na 
área Química, completo ou 
cursando. Experiência na área 
da qualidade. Conhecimento em 
planilhas, indicadores e proce-
dimentos de trabalho. Local de 
atuação: Itu
ATENDIMENTO AO SAC Ensi-
no médio completo, experiência 
na área de atendimento ao 
cliente e vendas. Possuir dispo-
nibilidade de horário. Local de 
atuação: Itu
CALL CENTER Ensino médio 
completo ou cursando o ultimo 
ano. Local de atuação: Itu
COMPRADOR Formação su-
perior, experiência em compras 
de componentes eletrônicos e 
importação/ exportação. Pos-
suir Inglês Fluente. 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, ex-
periência na função. Local de 
atuação, Itu
IMPRESSOR DIGITAL Ensino 
médio completo. Experiência 
com máquinas de impressão 
Sistema de Impressão Digital. 
Conhecimento Básico em Sof-

tware de Pré Impressão (Corel 
Draw, Illustrator). Possuir dispo-
nibilidade total de horário. Local 
de atuação: Itu
MECÂNICO II Ensino funda-
mental, experiência na função. 
Conhecimento com plataformas 
elevatória e escavadeira, retro 
escavadeira, elétricos, hidráu-
licos e mecatrônica. Disponibi-
lidade para viagens. Local de 
atuação: Salto
MECANICO DE CAMINHÃO 
Ensino fundamental, experiência 
em mecânica diesel (caminhão e 
escavadeira). Local de atuação, 
Sorocaba.
MECÂNICO MONTADOR De-
sejável ensino médio completo, 
curso de mecânica diesel e 
metrologia. Experiência na área 
mecânica. Local de atuação: Itu
MOTORISTA Ensino fundamen-
tal completo, experiência na 
função. Possui CNH categoria: 
D. Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO En-
sino Fundamental. Com experi-
ência na função, CNH. Categoria 
E. Empresa Localizada em Salto.
OPERADOR DE MAQUINAS 
Ensino médio completo. Experi-
ência em Injetora ou Extrusora. 
Com total disponibilidade de 
horário. Local de atuação – Itu
POLIDOR Ensino fundamental, 
experiência na função. Local de 
atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS Ensino médio e 
disponibilidade de horário. Local 
de atuação: Salto.
REPOSITOR  Ensino médio 
completo, vivência na função. 
Possuir disponibilidade de horá-
rio. Local de atuação: Itu
RETIFICADOR Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Local de atuação, Itu
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO  
Formação Superior em Enge-
nharia Mecânica ou Elétrica ou 
de Produção. Grande vivência 
em gestão e Coordenação de 
equipes, PCP, produção e pro-
jetos de novos produtos. Local 
de atuação: Região de Sorocaba
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência 
em refrigeração. Conhecimento 
em Eletrônica. Local de atua-
ção: Itu
TORNEIRO CNC Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Local de atuação, Itu
VENDEDOR EXTERNO Forma-
ção Superior completa ou Cur-
sando. Desejável experiência na 
área comercial, vendas, nego-
ciações técnicas e conhecimento 
no segmento de embalagens. 
Empresa localizada em Itu.
VENDEDOR INTERNO  For-
mação superior ou cursando, 
experiência em vendas internas. 
Local de atuação: 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

AUXILIAR DE COZINHA: Para 
ajudar no preparo de alimentos, 
limpeza e organização da cozinha, 
auxiliando o cozinheiro. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Experiência com hidráu-
lica e elétrica e conhecimento em 
construção civil. 
A J U D A N T E  D E  P R O D U Ç Ã O 
(masculina): Possuir experiência 
em indústrias, com disponibilidade 
para horas extras. 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (fe-
minina): Possuir experiência em 
indústr ias, com disponibi l idade 
para trabalhar no horário das 15:00 
as 00:51h.
CALDEIREIRO:Possuir conheci-
mento na função com desenhos 
técnicos traçagem e dobras.
ENCARREGADO DE MANUTEN-
ÇÃO INDUSTRAL: Planejar, co-
ordenar e controlar a execução de 
trabalho de montagem. Coordenar 
a manutenção elétrica, mecânica 
e civil, visando preservar ou am-
pliar a capacidade e rendimento 
produtivo. Colaborar com a ge-
rência de compras orientando e 
esclarecendo as necessidades da 
aquisição de novos equipamentos 
e materiais diversos para a repo-
sição ou instalações industriais. 
Autorizar a execução de terceiros 
para reformas ou reparos.

ESTAGIO DE LOGISTICA: Cursan-
do ensino superior em Logística 1º 
ou 2º Semestre.
FATURAMENTO:Com conhecimen-
to na área e flexibilidade de uso de 
sistemas.
MONTADOR MECÂNICO: Conhe-
cimento em Leitura e Interpreta-
ção de Desenhos Mecânicos, 
esboços,Ilustrações Técnicas, Mode-
los e Especificações, Capacidade de 
Utilização de Instrumentos de Medição 
e Noções Básicas de Ajustagem , Mo-
vimentação de Carga , solda e elétrica.
TECNICO ELETRONICO: Executar 
serviços Técnicos de planejamento, 
avaliação e controle de projetos de 
instalações, aparelhos e equipa-
mentos eletrônicos, conhecimento 
com desenhos, esquemas e outros 
documentos específicos e utilizando 
instrumentos de precisão adequa-
dos, a fim de colaborar no projeto 
de construção, montagem e aper-
feiçoamento desses equipamentos.
Ter conhecimento em ferramentaria 
e manutenção será um diferencial.
 SOLDADOR: Com experiência em 
Solda TIG, MIG, MAG e solda Oxi 
- acetilênica. Desejável Curso de 
Solda, Curso de Desenho Mecânico.
TECNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO:Com experiência em 
Metalúrgica e com estabilidade na 
função. 

AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, 
irá trabalhar na área de limpeza e serviços 
gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino mé-
dio, possuir curso de Usinagem, mecânica 
ou similar.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino 
fundamental, experiência com guilhotina e dis-
ponibilidade para trabalhar no segundo turno.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamen-
tal completo, experiência na função, desejável 
ter trabalhado em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino 
médio completo, experiência com digitação 
de documentos, possuir curso de informática.
ANALISTA SUPORTE TI - Superior completo 
ou cursando, experiência com manutenção 
de micros, instalação de programas, suporte 
aos usuários, conhecimento e implementa-
ção 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 completo 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 sistema inte-
grado 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 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E ESTOQUE 
- Ensino médio, experiência na função, dese-
jável possuir curso de empilhadeira.
ASSISTENTE DE MARKETING - Cursando 
Ensino Superior em Marketing, conhecimento 
com criação, Corel Draw, Photoshop e Adobe 
Ilustrador.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino 
médio, experiência com recebimento 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 completo  
ou cursando, experiência com recrutamento 
e seleção, agendamento exame médicos, en-
trega 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, in-
formática, Outlook e Excel 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 demais rotinas do 
departamento.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir 
condução própria e disponibilidade de horário, 
residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, ex-
periência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, 
carregar e descarregar caminhão de mer-
cadorias, possuir disponibilidade de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experiência 
com o sistema SAP.
COORDENADOR DE MARKETING - Su-
perior completo em Marketing, experiência 

na função, criação, feiras, possuir pacote 
Office nível avançado, Adobe nível avançado, 
Corel Draw.
COORDENADOR DA QUALIDADE - Su-
perior 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 Técni-
co Eletrotécnica, experiência com montagem 
de painéis elétricos e equipamentos, leitura e 
interpretação de desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir curso de 
empilhadeira, residir em Salto ou Indaiatuba.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, experiên-
cia com limpeza de chão de fabrica, banhei-
ros e as demais rotinas do departamento, 
desejável que tenha condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, ex-
periência 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 trabalhado em empresa 
ramo auto peças.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – En-
sino fundamental completo, experiência 
com manutenção corretiva e preventiva em 
maquinas, equipamentos, ponte rolante, 
pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiên-
cia com torno mecânico, fresa e serviços de 
ajustagem mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, possuir CNH 
D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - En-
sino fundamental, possuir curso na área e 
experiência na função e disponibilidade para 
trabalhar  no segundo turno. 
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIO-
NAL - Ensino médio completo, experiência 
com serviços administrativos de armazém, 
sistema WMS (qualquer sistema) e possuir 
curso de operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino 
médio completo, experiência com operação 
de maquinas,leitura e interpretação de de-
senho e instrumentos de medição, possuir 
disponibilidade de horário.
PREPARADOR TORNO AUTOMATICO - 
Ensino médio, curso na área e experiência 
na função.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir 
em Salto ou Indaiatuba.
RECRUTADORA - Superior completo ou 
cursando, experiência com recrutamento e 
seleção, atendimento ao cliente e as demais 
rotinas do departamento.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, 
experiência com atendimento a clientes, 
PABX, informática e as demais rotinas do 
departamento.
SOLDADOR - Ensino fundamental, experiên-
cia com solda TIG, Mag e Elétrica, possuir 
curso na área.
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 
- Curso  Técnico, experiência na função e 
desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgico.
TÉCNICO ELETRONICO - Curso Técnico, 
experiência com montagem de painel, ele-
tricidade 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 Ciên-
cias 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 Capivari, 
Indaiatuba, Itu 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 LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, possuir habilitação 
categoria “B” e experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia em separação, conferência, armazena-
gem, carregamento e descarregamento de 
materiais e inventário. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
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 melhoria 
contínua e treinamento de funcionários. Resi-
dir 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 
experiência 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 mer-
cadorias, lay out, ofertas, quebras,  liderança, 
acompanhamento e controle de funcionários. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, 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 Campi-
nas, 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 Campi-
nas, Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
JARDINEIRO
Com Ensino Fundamental, possuir experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Cursando Superior em Logística, com o 
curso de Operador de Empilhadeira e possuir 
experiência na função. Residir em Indaiatuba 
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 Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
LIGADOR DE DG
Com Ensino Fundamental Completo, CNH 
A ou B, possuir moto própria, para trabalhar 
com instalações de linhas telefônicas. Possuir 
disponibilidade para trabalhar em escala de 
horário. 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 Elé-
trica, experiência em montagem de painéis e 
solda elétrica. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA
Com Ensino Médio Completo, com habilitação 
categoria “D” com experiência na função, 
para efetuar entregas em Campinas e região. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência 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 experiên-
cia 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.
ORÇAMENTISTA
Superior Completo em Administração ou 
Economia, com experiência na função 
desejável no segmento de transporte ou lo-
gística. Possuir conhecimentos em custeio, 
precificação e apuração de resultados de 
serviços logísticos e noções básica de im-
postos incidentes em atividades logísticas 
e suas alíquotas. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu, Salto ou Sorocaba.
PEDREIRO
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, de-
sejável experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
TÉCNICO DA QUALIDADE
Com Graduação em Gestão da Qualidade 
ou Engenharia da Qualidade, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com dis-
ponibilidade para trabalhar em horário de 
escala. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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CLASSIFICADOS

Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Aceita 
permuta F. 7828-0418/ ID 
114*97307
Camargo Andrade: 03D, 
sala, cz americana, lav, 
área de serviço e edícu-
la. R$ 290.000,00. F. (19) 
9-97793589 c/ Caio.
Carlos Aldrovandi: 03 D 
(01st) sala, sacada, cz pla-
nejada. R$ 280.000,00. F. 
(19) 9-93147121 Vanderlei.
Casa na Cecap - 01 D., 
sala, coz., dispensa. WC, 
lavand., garag. p/ 02 carros, 
edícula com 03 cômodos e 
wc nos fundos,  R$ 420.000, 
00. Troca com chácara 
em Indaiatuba. F.19-3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
P/ 02 carros, edícula c/ 03 
cômodos e WC nos fundos, 
R$ 390.000, 00. Troca com 
chácara em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil  aceita per-
muta em apartamento na 
cidade  F. 98144-9224 
Centro - R$ 1.700,00 - Sa-
lão comercial, com 70 m², 
sendo 1 recepção, 3 salas, 
wc e área de serviço, loca-
lizado no centro da cidade 
- F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente locali-
zação, 4 D., 6 salas - ótimo 
para casas de repouso, 
clínicas - AT 479 m² AC 
222 m²
Cidade Jardim: Acaba-
mento em porcelanato 02 
D, sala, cz americana pla-
nejada, lav. R$ 297.000,00. 
F. (19) 9-97793589 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. Montreal - com  3 
D. (1st), sala, coz, WC so-
cial, lavand.,1 vaga de ga-
rag. coberta. R$ 389 mil F. 
98136-7331
Cond. Montreal - Opor-
t u n i d a d e  -  C a s a  R $ 
420.000,00 - 3 D., sendo 
1 suite, 1 banheiro, sala e 
2 vagas de garag. - AT 150 
m² AC 104m² F. 98372-
0000
Cond. Portal Das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
master, todas com saca, 
1 wc social, lavabo, área 
de luz, coz. americana, 
sala 2 amb., 2 vagas de 
garag.  R$ 580.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suí-
tes, 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 co-
bertos), edícula com chur-
rasq., área com espaço para 
construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Villaggio di Itai-
ci: 03 D, (1 st), sala 02 
amb, cz, terraço e lav. 
R$ 485.000,00. Aceita 
Financiamento!!! F.(19) 
9-81393557 c/ Marlene.
Cond. Villagio di Itaici – 
Casa em condomínio, com 
2 D, sala dois ambientes, wc 
social, coz. com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 + 
condomíno e Iptu F. 98372-
0000
Cond. Vista Verde - Opor-
tunidade - R$ 450.000,00 - 3 
D., sendo 1 suíte, 1 banhei-
ro, sala e 2 vagas de garag. 
AT 175 m² AC 105 m² - F. 
98372-0000
Condomínio Vista Verde 
– Aluga – Casa com 3 D., 
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros, sala de estar e jantar, 
coz. planejada e quinta c/ 
churrasq. AT 175 m² - R$ 
2800,00 - F. 98372-0000
Jardim do Vale I: Acaba-
mento em porcelanato com 
03D (01st), sala, cz, lav e 
churras. R$ 318.000,00. 
F.(19) 9-83398183 c/ Ca-
mila.
Jardim Itamaracá: Sobrado 
03 D (1st) sala, sacada, cz, 
copa e lav. R$ 300.000,00. 
F.(19) 9-83398183 c/ Ca-
mila.

M. do Sol – Rua 58 belís-
sima casa com 02 D., sala, 
coz, WC social, lav., garag. 
p/02 autoS +01 Cômodo c/ 
WC nos fundos, quintal, jar-
dim em lote de 250m². Valor 
imperdível R$ 380.000,00. 
AC. financiamento. F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 01 
suíte, sala, coz., Wc social, 
lav., em abrigo cob., gar. 
p/ 02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
19 -3017 -2608 /99762 -
7997/3935-3294 aceita lote 
no negócio, estuda parcela-
mento direto c/ o propr. com 
50% de entrada. 
M. Sol – Rua 23 - casa 
com 02 D. sendo 01 suí-
te, sala, coz., WC social, 
lav., garag. p/02 autos 
em estrutura p/ sobrado. 
R$ 250.000,00 Só a Vis-
ta! F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobrado 
com 03 cômodos WC e 
lav. no pav. superior e 
.04 cômodos WC, lav. e 
garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita fi-
nanc. 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 parcelamento direto 
com o proprietário com 50% 
de entrada. 
Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 - Escritório 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, coz., amplo terreno 
para estacionamento ou 
operação, com capacidade 
para entrada de caminhão 
F. 98372-0000
Monte Verde: Casa nova 
localizada no Monte Verde, 
apenas R$ 270.000,00. 
F.(19) 9-83398183 c/ Ca-
mila.
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

J a r d i m  M a r i a  H e l e -
na: 03 D (1st), sala, cz. 
R$ 360.000,00. F.(19) 
9-81393557 c/ Marlene.
Jardim Maria Helena: 
03 D, (1 st), sala, cz. R$ 
360.000,00. Aceita Fi-
nanc iamento ! ! !  F . (19) 
9-81393557 c/ Marlene.
Jardim Pau Preto: Em 
construção em porcelana-
to, com entrega prevista 
para Dezembro. Com 02 
D (01st), 02 salas, cz, lav e 
quintal. R$ 330.000,00. F. 
(19) 38167401.
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 2 D., WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 235.000,00. F. 
3392-0333
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., WC e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em 
terreno de esquina frente 
para avenida sendo co-
mercial) R$ 270.000,00F. 
9.9887-7771
J d .  E l d o r a d o  - 
R$270.000,00 2 D., sala , 
coz. planejada, banheiro F. 
98144-9224
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 3 sts, sala., lava-
bo, coz., AS., área lazer c/ 
churrasq. e quintal, 4 vagas 
garag. R$ 400.000,00. F. 
3392-0333
Jd. Europa - R$ 600.000,00 
- Excelente casa no, terreno 
de 600m² - F.: (19) 98372-
0000
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, coz, 
WC, AS, varanda, quintal,2 
salas comerciais, WC, ga-
rag. para 2 carros R$ 370 
mil F. 98136-7331
Jd. Paulistano  com 3 
D. (1st),sala,coz,wc so-
cial, lavan., garag. para 
2 carros R$ 280 mil F. 
98136-7331
Jd. Santiago - CA0248 - 
250 m² - 4 D. (1 st c/ hidro), 
WC, lavabo, sala 2 amb., 
escrit., sacada, copa, cz. 
planej., AS, WC ext., D. ext., 
quintal, edícula, churrasq. c/ 
pia de granito, pisc., 4 vagas 
garag. R$ 600.000,00. F. 
3392-0333
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra 
mim F: 99205-4322/99763-
8709/94*2166 / 94*2168 / 
3935-1372 

Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 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 
Vila Florença (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 298 mil. Aceita-se 
financiamento, estuda-se 
imóvel de menor valor. . F. 
3875.0469 / 9.9751.9921.
Vila Suíça - 3 suíte (1 
máster com closet), AT 
500m2, AC 269m2, mais 
1 suíte no térreo e 1 suíte 
pa ra  empregados ,  a r 
condicionado, aquecimento, 
t o d a  e q u i p a d a  c o m 
armários, acabamento de 
primeiríssima, capelinha ou 
casa de bonecas, torre de 
vigilância, varanda, jardins 
e muito mais, garagem para 
4 carros, portões eletrônicos 
e entrada privativa (temos 
fotos). R$ 1.050.000,00 F. 
3875 0469 / 19- 9 9751 9921 
creci 65362
Vila Suíça - 3 suítes com 
closet, AT 300m2, AC 252, 
mais 1 suíte no térreo e 1 
suíte para empregados, 
fino acabamento, demais 
dependências de alto pa-
drão (temos fotos). R$ 
850.000,00 - 3875 0469 
/ 19- 9 9751 9921 creci 
65362.

Centro – CA02583 - casa 
comercial, 06 salas, 03 WC, 
coz, lavan, 03 vagas Rua 7 
Setembro, 578 R$ 2.000,00 
+ IPTU F. 38752215 Imo-
biliária
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. Montreal - CA0517 
- 150 m² - 3 D. (1st), WC, 
cz. americana, AS, quin-
tal, churrasq., 2 vagas 
garag. Ótimo acabamento. 
R$ 420.000,00 F.:  3392-
0333

Cond. Bougainvi l le - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. c/ 
armário planej.), sala 2 amb. 
c/ pé direito duplo, home 
theater, escrit., despensa, 
cz. e AS c/ planej., suíte 
emp. planej., espaço gour-
met c/ churrasq., 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.(Sendo 1 suite c/ 
armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garag. 
R$ 2.300,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Cond. Pq. Dos Guarantãs 
– SO0382 - 130 m²  - 3 D. 
(1 st), WC, lavabo, sala 2 
amb., cz. c/ gabinete, desp., 
AS, quintal, churrasq., 4 
vagas garag. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU F.:  3392-
0333
Cond. Pq. dos Guarantãs 
- SO0383 - 139,61 m² - 3 
D. (1 st), lavabo, WC social, 
sala 2 amb., cz., despen-
sa, 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., varanda, lava-
bo, cz., desp., AS, quintal, 
churrasq., pisc., WC ext., 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F.:  3392-0333
Jardim Morada do Sol: 02 
D, sala, cz e lav. R$ 850,00. 
F:  9-9960-4202 c/ Allyne.
Jardim Morada do Sol: 02 
D, sala, cz, lav. R$ 1.375,00. 
F:  9-9960-4202 c/ Allyne.

Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts 
(1 st c/ closet e varanda), 
todos os D. e WC’s com ar-
mário planej.), lavabo, sala 
2 amb., escrit., copa, cz. 
planej., AS, depósito/D. ext., 
edícula com churrasq., pis-
cina, quintal, aquec. solar, 
ar condicionado, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F.:  3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, 
sendo 1 c/ closet e varanda, 
1 c/ varanda (todos os D. e 
WC’s c/ armário planej.), 
lavabo, sala 2 amb., es-
crit., copa, cz. Planej., AS 
c/ gabinete, depósito, D. 
ext., edícula c/ churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F.:  3392-0333
Jardim do Vale: 02 D, (1st), 
sala, varanda, cz e lav. R$ 
1.250,00. F:  9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Regente - CA0412 - 363 
m² - 3 D. planej., sendo 1 
st c/ closet, sala 2 amb., 
WC, jd. Inverno cz planej., 
AS, quintal amplo, WC ext., 
churrasq., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU F.:  
3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 
D., 1 suite planejada , 1 la-
vabo , sala dois ambientes, 
garag. para 4 carros , cozi-
nha planejada , lavanderia 
F. 7808-3727
Jd. Santa Rita - CA0568 - 
125 m² - 3 D. (1 st), sala, cz., 
WC, AS, 2 vagas garag., va-
randa 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, churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F.:  3392-0333

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
Residencial Guarantãs: 
Sobrado 03 D,(1 st), sala, 
cz, lav. R$ 1.800,00. F:  
9-9960-4202 c/ Allyne.
Residencial Vil la das 
Palmeiras: 02 D (1st), 
sala, cz planejada, lav 
e  c h u r r a s q u e i r a .  R $ 
1.300,00. F:  9-9960-4202 
c/ Allyne.
Rua – 58 (sem garag.) 
excelente casa com 03 D. 
e demais dependências, 
com sacada (pavimen-
to superior) R$900,00 + 
IPTU F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ ga-
rag. R$ 900,00 F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Vi la  Mar ia  He lena  – 
CA1381 - 1 D., coz, wc e 
sem garagem R$ 700,00 
+ IPTU F. 38752215 imo-
biliária
V i l a  M a r i a  H e l e n a 
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/ hidro), 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
Villaggio di Itaici: 03 D 
(1st), sala 02 amb, cz, lav e 
área de lazer. R$ 2.200,00. 
F:  9-9960-4202 c/ Allyne.
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 
3 D. (sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, coz, la-
vand, garag.R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu F. 3834-8948
Vista Verde: 03 D, (1st), 
sala 02 ambientes, cz, 
área serv. R$ 2.800,00. 
F:  9-9960-4202 c/ Allyne.
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Res.l Mirim II: 02 D, sala, 
cz e 01 vaga garagem. R$ 
160.000,00. F. 9-93147121 
Vanderlei.
Spazio Illuminare: 02 D, 
02 salas, cz planejada, área 
de serv. Lazer completo. R$ 
210.000,00 F. 9-97369154 
Lucilene.
Vendo apto Soho ou troco 
por casa ou apto de menor -  
c/ 3 D., entrega em dezem-
bro NOVO F. 7801-5378 / 
3825-0298 c/ Cida
Vila Furlan: 01 D, sala, 
cz p lanejada,  lav.  R$ 
207.000,00. AC Financia-
mento F. 9-93147121 Van-
derlei.

Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. 
c/ armários, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU. F. 
99244-8398
Apto Cecap - R$ 1.300,00, 
3 D., todos com suíte , sala 
de estar , 63m; garag. para 
um carro  (19)98144-9224
Centro - R$ 1.300,00 - Am-
plo 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: 02 D, sala, cz e 
área de serv. Área de lazer 
com piscina e salão de 
festa. R$1.350,00. F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Cond. Felicitá - AP0567 
- 84 m² - 3 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
gourmet, 2 vagas garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F.: 
(19) 3392-0333
Cond. Fonte de Trevi - 
AP0587 - 80 m² - 3 D. (1 st), 
sala 2 amb., cz., WC, AS, 2 
vagas garag. R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU.  F.: (19) 
3392-0333
Cond.  Grand V i l le  - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., sa-
cada, cz., AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.200,00 + Cond. + IPTU 
F.: (19) 3392-0333

Apto Guarujá – Enseada 
- 02 D. (01 Suite), sala, 
coz., lavand, churrasq. 
na varanda, 02 vagas de 
garag.,  piscina aquec, 
churrasq. R$ 450.000,00 
F. 9.9887-7771   
Apartamento na planta 
com entrada á partir de R$ 
10.000,00. F. 9-83398183 
c/ Camila.
Apartamento: na planta 
em Indaiatuba com en-
trada de R$ 20.000,00 F. 
9-83398183 c/ Camila.
Apartamento: para in-
vestir com entrada a par-
tir de R$ 10.500,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Apto - Florianópolis (Ita-
pema) - mobiliado -03 D., 
(01 suíte), sala, coz. , la-
vand., churrasq. na varan-
da 130m²  R$ 400.000,00 
F. 9.9887-7771
Apto – Praia Grande - 
Em excelente localidade 
(próximo ao quiosque 43), 
a um quarteirão da praia, 
9º andar, com área útil 
81,7m2, uma vaga cober-
ta, dois elevadores, vista 
lateral para o mar, com 
2 D. (sendo uma suíte), 
sala ampla, coz. comple-
ta, lavand., WC social, 
sacada, mobiliado com 2 
TVs, sofás, camas, frigo-
bar, geladeira, máquina 
de lavar, som, poltronas, 
e tc .  ( temos fo tos)  R$ 
250.000,00. Discute pro-
posta e aceita terreno em 
Indaiatuba. F. 3875.0469 / 
19-9.9751.9921.
Apto Gran Vi l le  -  R$ 
270.000,00, 3 D., todos 
com suíte; sala de estar, 
63m; garag. para um  carro 
F. 98144-9224
Av.  Conce ição  -  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 serviço, área 
de serviço , excelente loca-
lização. Prédio com porta-
ria 24 horas R$ 220.000,00 
- F. 98372-0000

Centro - R$ 1.300,00 - 
Amplo apto, Centro, 3 D, 
1 WC e 1 WC de serviço, 
coz. ampla, sala, e área 
de serviço  F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - 
Amplo apto,  2 D., 1 WC 
e 1 WC de serviço, coz. 
ampla, sala, e área de 
serviço, 1 vaga de garag. 
F. 98372-0000
Edifício Sirmione: Mó-
veis planejados, geladei-
ra, micro-ondas, sofá, tv, 
tudo novo sem uso. R$ 
238.000,00 F. 38167401.
Jardim Pedroso: 02 D, 
sala, cz planejada. R$ 
195.000 F. 9-83398183 c/ 
Camila.
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 portaria 24 ho-
ras. R$ 145.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D, sendo 
1 suíte, 2 vagas de garag. 
2 salas, D., com armários 
planejados, coz. planejada, 
área de serviço, D e WC de 
serviço - R$ 650.000  F. 
98372-0000
OPORTUNIDADE - Se 
você é INVESTIDOR vale 
a pena conferir, trata-se 
de um prédio comercial de 
três andares com nove va-
gas de garagem no centro 
de Indaiatuba que pode 
ser adquirido com entrada 
parcelada de R$ 750mil em 
dinheiro ou com terrenos na 
região e o saldo com pos-
sibilidade de ser em torno 
de 60 meses. Contato por 
e-mail: cyrogallao@ig.com.
br - creci 65362.
Prédio Coml – Indaiatuba 
Se você é Investidor vale 
a pena conferir, trata-se 
de um prédio comercial 
de três andares mais nove 
vagas de garagem que é 
um negócio oportuno no 
centro de Indaiatuba que, 
com pouco investimento, 
pode ser realizado. E-mail: 
cyrogallao@ig.com.br - 
creci 65362.
Res. do Bosque: 03 D. em 
porcelanato (01 st), 02 sa-
las, cz, lav. R$ 298.000,00 
F. 38167401.

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.: (19) 3392-0333
Cond. Murici - AP0578 
- 47 m² - 2 D., sala, cz., 
WC, AS, 1 vaga garag. R$ 
950,00 + Cond. + IPTU F.: 
(19) 3392-0333
C o n d .  P l a c e  V i e w  - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. (1 st 
/ arm.), WC, sala 02 amb., 
cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 
vagas garag., 1 vaga p/ 
moto. R$ 2.950,00 + Cond. 
+ IPTU F.: (19) 3392-0333
Cond. Sevilha - AP0139 - 
40,40 m² - 1 D., WC, sala 
de TV c/ sacada, cz., AS, 
1 vaga garag. R$ 1.100,00 
+ Cond. + IPTU. F.: (19) 
3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU 
F.: (19) 3392-0333
D u e t t o  D i  M a r i a h  - 
AP0443 - 73,14 m² - 2 D. 
(1 st), WC, escrit., sala 
2 amb., varanda gour-
met, churrasq., cz., AS, 1 
vaga garag. R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU F.: (19) 
3392-0333
Ed. Torre de Málaga - 
CO0006 - 130 m² - Cober-
tura com 3 D. (1st), sala 
2 amb., varanda, WC, cz. 
Planej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, chur-
rasq., 2 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU 
F.: (19) 3392-0333
Edifício Tuiuti -02 D. (01 
Suíte), sala, coz., WC e 
lavand., 01 vaga de garag. 
R$ 2.000,00 F. 9.9279-
1177 
Jardim América: 02 D, 
sala, cz, área de serv. R$ 
1.000,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jardim Monte Verde- 
Phatenor: 02D, sala, cz 
e área de serviço. R$ 
1.000,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jardim Pedroso: 02 D, 
sala, cz, área de serv, lav 
e portaria 24 horas. R$ 
1.100,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Jardim Sevilha: 01D, sala, 
cz, área de serv e lav. R$ 
850,00. F: (19) 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Spazzio Illuminare : 02D 
(01 st), sala, cz, área de 
serv. Área de lazer com-
pleta.  R$ 1.100,00. F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Torres da Liberdade: 
Móveis planejados, 03 
D (01 st), sala, coz, lav. 
Área de lazer completa. R$ 
1.800,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. F. 
99295-0357
Jd. do Sol -  salão de 
esquina 340mil. F. 3318-
4325

Centro - casa comercial, 
com 7 salas, 4 banheiros 
AT. 850 m² AC. 278 m² - R$ 
9.000,00 F. 98372-0000
Centro - casa comercial, 
excelente localização, 3 
dorm, 2 wcs, , 2 vagas , 
2 salas - AT 479 m² AC 
222 m² - R$ 3.000,00 F. 
98372-0000
Centro: Salão comercial 
com 50 m² no centro da 
cidade. R$ 1.200,00. F: 
(19) 9-9960-4202 c/ Allyne.
Cidade Nova - casa co-
mercial, 3 dorm, 1 wc, 4 
vagas, 6 salas AC: 240 M² - 
R$ 4.000,00 F. 98372-0000
Jardim Patrícia: Salão 
comercial com 45 m² em 
ót ima loca l ização.  R$ 
1.500,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jardim Regina: Salão 
amplo comercial com 600 
m². R$ 15.000,00. F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Jd. Pau Preto - cozinha 
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
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três inje-
toras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balança. 
F: (11) 98362-9657/ (11) 
2429-6353
Vila Vitória: Salão com 80 
m² localizado em avenida. 
R$ 3.000,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e mezani-
no p/ escrit.. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos  -  CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² - 
2 casas com 3 cômodos, 
2  b a i a s ,  1  c a s a  c o m 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300 .000 ,00 .  F .  3875 -
6230 - Creci 04.732
Alto da Bela Vista: Am-
p la  á rea  ve rde ,  casa 
com 02 D, sala, cz. R$ 
2.100,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Chácara para locação 
–  Com piscina, campo 
de futebol, churrasquei-
ra e salão de festas - 
R$400,00 a  d iár ia .  F : 
99205-4322 / 99763-8709 
/  94*2166 /  94*2168 / 
3935-1372
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Chácara em Indaiatuba 
– próx. Ao Vale do Sol – 
5.000m² - R$ 95.000,00 
F: 3016- 1355 /99752-
2 1 7 0  /  9 9 2 0 5 - 4 3 2 2  / 
99763-8709 / 94*2168 / 
3935-1372
Chácara em Salto – a partir 
de 1.000m² – Linda topogra-
fia – R$ 60.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou faze-
mos permuta com terreno. 
F: 3016- 1355 / 99752-2170 
/ 99205-4322 / 99763-8709 / 
94*2168 / 3935-1372
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 2 D. (1 
st), WC social, sala 2 amb. 
c/ varanda, cz., AS, WC ext., 
espaço gourmet c/ churrasq. 
e fogão a lenha, pisc., quin-
tal, diversas vagas garag. 
R$ 2.300,00 + IPTU. F.: (19) 
3392-0333
Colinas I: Chácara ampla 
com área verde. 03 D (01 
st), sala, varanda, cz plane-
jada, quintal. Área de lazer 
com piscina. R$ 615.000,00. 
F. (19) 9-93147121 Van-
derlei.
Elias Fausto - SP - 01 al-
queire, casa de 03 D., rico 
em água, pomar, pasto, a 
3 km do centro. Apenas R$ 
600.000,00. Aceita casa 
em Indaiatuba no negó-
cio. F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Elias Fausto - SP - Chácara 
com 3.600m² casa de quatro 
cômodos, luz, poço. Troca 
por casa em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Itaici: Chácara em condo-
mínio fechado com portaria 
24 horas. Casa com 02 D 
(1st) sala 02 ambientes, cz. 
R$ 2.800,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Internacional de Viraco-
pos - 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, chur-
rasq., WC ext. R$ 2.300,00 
+ IPTU F.: (19) 3392-0333
Maragatas: Chácara em 
Salto com edícula com 01 
cômodo c/ wc de 30 m², 
área total de 5080 m². Ener-
gia trifásica subterrânea, 
fossa e canil. R$ 350.000,00 
F. (19) 9-93147121 Van-
derlei.
Monte Mor: Chácara com 
06 D (05 st), sala, cz. Área 
de lazer com piscina, campo 
e churrasqueira. Garagem 
para 16 vagas. R$ 2.500,00. 
F: (19) 9-9960-4202 c/ Allyne.
Rec. Campestre Viraco-
pos - R$ 420.000 - Chácara 
Com casa de 3 d., sala 
ampla, cozinha americana, 
piscina.  AT 1000 m² - Fácil 
acesso  F. 98372-0000 
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara murada 
c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 
amb., cz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão 
à lenha, pomar, D. e WC 
ext., diversas vagas garag. 
R$ 650.000,00. F.: (19) 
3392-0333
Terras de Itaici – Chácas 
com 4 D. Sendo 1 suíte, 
cozinha ampla, churrasq. 
e piscina. AT. 1720 m² R$ 
765.000,00 F. 98372-0000
Vendo Sítio – Indaiatuba 
- (estrada Indaiatuba/Itu-
peva) – 20 alqueires a R$ 
10,00m² frente para rodovia 
F. 9.9887-7771

Rib. Grande-SP - 04 al-
queires c/ 02 casas simples 
de 04 cômodos cada uma, 
lavoura, bosque, 02 tanques 
com peixes,abastecidos 
com água em forma de 
bica, luz, água de mina, a 
60km do centro de Ribeirão 
Grande-SP R$240.000,00. 
Aita troca com casa em 
Indaiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997 Estuda 
parcelamento direto com o 
proprietário
Vale das Laranjeiras – 
Chácara – At. 3890 m² - 
Casa c/ 3 D, sendo 1 suíte, 
sala de esta com pé direito 
alto, coz. planejada, área de 
churrasq. com wc, piscina, 
campo de futebol e pomar 
R$ 850.000,00. Estuda-se 
permuta por apartamento ou 
casa com 3 D. em Indaiatu-
ba. - F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para loca-
ção finais de semana. Troca 
por casa em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Vendo ou troco -  Sítio 
com 5 1/2 alqueiros, pas-
tos cercados com mourão 
tratado em eucalipto, água 
tratada e encanada da 
mina. Casa com 4 cômodos 
avarandada, energia eletri-
ca, 01 paiol, 1 cocheira p/ 
gado e 10 cabeças. Região 
de Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815

Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m², 
Plano R$ 360.000,00. F. 
3834-8948

Alto de Itaici – Terreno de 
378 m² muito bem locali-
zado – R$ 210.000,00 – F.  
98372-0000
Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado R$ 210.000,00 F. 
98372-0000
Alto de Itaici: Terreno em 
condomínio fechado com 
313,14 m², com ótima infra-
estrutura. R$ 196.000,00. 
F.(19) 9-83398183 c/ Camila.
Av. Visconde de Indaiatu-
ba – Terreno de amplo (660 
m²) cercado em esquina, 
com escritório e 2 salas  R$ 
6.000,00  F. 98372-0000
Av. Visconde de Indaiatu-
ba – Terreno de amplo (660 
m²) cercado em esquina, 
com escritório e 2 salas R$ 
6.000,00 - F. 98372-0000
Cardeal - OPORTUNIDA-
DE - Misto em novo Lotea-
mento - Liberado par cons-
truir - 200 m² - R$ 45.000 
de entrada e  58 parcelas 
de R$ 970 – F. 98372-0000
Cardeal - Oportunidade - 
Misto em novo Loteamento. 
Liberado par construir  200 
m² - R$ 45.000 de entrada 
e  58 parcelas de R$ 970 F. 
98372-0000
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, aceita 
permuta. F. 7828-0418/ 
ID:114*97307
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
J d .  d o s  L a r a n j a i s  - 
9.000m² R$ 580.000,00 F. 
9.9887-7771
Jd. Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² 
e 420m² R$ 1.100,00 F. 
99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque ecoló-
gico – R$ 180.000,00 F. 
98372-0000
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque ecoló-
gico – R$ 180.000,00- F. 
98372-0000
Lote - 2.500m² próximo ao 
Vale do Sol - 3 km do asfal-
to R$ 55 mil F. 99453-3758
M.Sol -  ½ lote documen-
tado para financ. Apenas 
R$115.000,00 F. 9-3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Parque das Bandeiras - 
R$ 260.000,00 - 1.000,00 
m² total F. 7808-3727
Temos áreas para lote-
amentos em Indaiatuba, 
Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localidades 
F: 99752-2170/94*2168
Terra em Indaiatuba R$ 
60,00 o m²- ótima topogra-
fia de frente com a rodovia 
F: 99752-2170/94*2168
Terreno Industrial - 5.200 
m² R$ 500,00 m² F. 9.9887-
7771
Terreno Jardim do Vale: 
Ter reno com 125 m² .  
R$ 150.000,00. F. (19) 
9-93147121 Vanderlei.
Ter reno  Jard im dos 
Colibris:  Terreno com 
255 m², aceita permu-
ta! Ótima oportunidade. 
R$ 191.000,00. F. (19) 
9-93147121 Vanderlei.

Terreno Jd. Califórnia – 
TR00707 - 250m² c/  casa 
nos fundos (2D ,sala, coz, 
WC). Rua Domacir Stocco, 
869 F. 38752215 Imobi-
liária.
Terreno Jd. do Império 
-TR00711 - 150M², qua-
dra 13, lote 54 cond. Acei-
ta Carro No Negócio R$  
115.000,00 F. 38752215  
Imobiliária 
T e r r e n o  M o s t e i r o  - 
4.400m² R$ 200.000,00 F. 
9.9887-7771
Terreno no Distrito In-
dustrial - com 11.000m². 
R$ 2.000.000,00 F. 98136-
7331
Terreno Terras de Itaici: 
Terreno com 1.000 m² em 
condomínio fechado e porta-
ria 24 horas, poço artesiano, 
lago de pesca e pista ecoló-
gica. R$ 310.000,00. Acei-
ta Financiamento!! F.(19) 
9-81393557 c/ Marlene.
T e r r e n o s :  Ú l t i m a s 
unidades de terrenos em 
Indaiatuba com entrada 
de R$ 10.000,00 parce-
lado. Aproveitem. F.(19) 
9-83398183 c/ Camila.
Vendo - 1 alqueire em Salto 
com casa - R$ 480.000,00. 
F:  99752-2170/99205-
4322/99763-8709/94*2168
Vendo Área rodovia do 
açúcar (Salto) - 600.000 m²  
R$ 40,00 F. 9.9887-7771
Vista Verde - 02 lotes 
175m² cada R$ 160.000,00 
(cada um) F. 99887-7771

Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x 65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira removível 
(com 30 cm cada), porta 
rolo de papel e escada 
de inox R$ 850 cada. F. 
7814-5723
2 balcão expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro trincado e 
precisando de manutenção 
R$ 500 cada. F. 98247-
4690 tim
Air Soft, marca Tókio Marui 
R$ 700. F. 98247-4690 tim
Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem localizado.  
Contato: Gisele F. 99607 
4522

Bazar e Papelaria no 
centro: vendo e passo o 
ponto com tudo dentro. R$ 
50 mil, aluguel R$ 1.650 
F. 3875-2215 / 99696-
8732.
Cozinha industrial, no 
Jd Pau Preto AT: 150 m² 
AC 90 m². R$ 1.800 F. 
98372-0000.
Restaurante -  com equi-
pamentos  e mobília no-
vos,  300 lugares ponto 
nobre, R$ 1.500.000,00 F. 
99732-4713 Silvia
Vendo - (conjunto 01 mesa 
c/ 4 cadeiras, 2 paneleiros, 
1 balcão, 1 armário de 
geladeira em madeira R$ 
1.000) / 01 cama de casal 
+ 2 criados R$ 400 01 me-
sinha de telefone R$ 100 
F. 3875-7068 / 99778-4399
Vendo - 01 chiqueirinho 
novo R$ 150 / 02 camas 
infantil de gatinho (marfim) 
R$ 100 as duas F. 3392-
8578 / 99152-0012
Vendo - 01 fritadeira elétri-
ca (frita sem oléo) sem uso 
/ 01 forno elétrico, sem uso 
F. 3017-4557
Vendo - 01 máquina de 
costura reta industr ia l 
Mod. 191D R$ 500 / 01 
churrasqueira a bafo gran-
de R$ 100 /  01 TV de 
14” LG (tubo) R$ 100 F. 
99359-1484 / 3329-7158
Vendo - 1 geladeira 240 
l i t ros Consul R$ 400 / 
1 fogão 4 bocas Consul 
R$ 200 F.  997629374 
/33295179.
Vendo - aparelho de es-
tética Corrente Russa / 
Vapor de Ozônio / Conju-
gado Facial F. 99447-3145 
c/ Gildely
Vendo - bicicleta Monark 
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- Novíssimo 
2008/2008, 1.4, econoflex, 
com alarme, trio elétrico e 
CD, com alarme. Prata F. 
99119-1817 c/ Adão

Van Transit Ford (nova) 
ano 2013 completa, 14 lu-
gares, licenciada, IPVA. 
negocia. 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/ Admilson
Vendo F 250 - Cabine du-
pla, diesel, cor prata, prepa-
ra para trailer. R$ 90.000,00 
F. 9.9921-4690

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera, 
1 controle, HD interno de 
80 giga e 30 jogos dentro 
do HD interno último lan-
çamentos R$ 1.100,00 F. 
98247-4690 tim
1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por 
R$ 200,00 - F. 3835-5918 
ou 9927-32955

Oportunidade: Venha tra-
balhar na imobiliária Chido 
Vende. Rua :7 de setembro, 
644 Centro F. 3875-2215
Precisa-se de Correto-
res -Entrar em Contato 
com Márcio F. 7808-3727  
89*22754
Ofereço-me para trabalhar 
como azuleijista pedreiro. 
Com mais de 30 anos de 
experiências do alicerce ao 
acabemento F. 994151485
Ofereço-me como diaris-
ta com experiências e in-
dicações F. 99266-1617/ 
98116-0546 
Ofereço-me como profes-
sor de Inglês (aos sábados 
de manhã) do ínicio do nível 
básico até nivel intermediá-
rio. F. 99240-3570
Ofereço-me para colocação 
de pisos e revestimentos F. 
99189-7302 c/ Clóvis
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