
Haoc inaugura 
cozinha e refeitório 
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2014 é 36% menor 
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NipoFest Bon Odori 
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no Pq. das Nações
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O Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) 
inaugurou na tarde de ontem, 
dia 2, sua nova cozinha e re-
feitório. Estiveram presentes 
no evento autoridades locais 
e diretores do hospital. O 
espaço de 476,85 m² teve um 
investimento de R$ 1,4 mil-
hões de reais.

Em parceria com a Casa 
da Esfiha, a Federação das 
Entidades Assistenciais de 
Indaiatuba (Feai) lançou na 
tarde de segunda-feira, dia 29 
setembro, a 9ª edição do pro-
jeto Esfiha Amiga. O restau-
rante doou 30 mil unidades 
para que as entidades reven-
dam e ao final da campanha 
as instituições receberão um 
cheque com o valor exato de 
suas vendas.

O volume de chuva de 
janeiro a setembro deste ano 
foi 36% menor que o mesmo 
período do ano passado. 
Segundo dados do índice 
pluviométrico do Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to (Saae), nos nove meses 
de 2014 foram registrados 
aproximadamente 598,2 
milímetros de chuva, já no 
ano passado o volume foi de 
925,8 mm.

A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo Brasileira de 
Indaiatuba (Acenbi) promove 
no próximo dia 11, a 20ª 
NipoFest Bon Odori. O evento 
será realizado no Pavilhão da 
Viber, das 18h a meia-noite. 
A festa foi anunciada em co-
letiva de imprensa realizada 
na última quarta-feira, dia 1º.

O vereador Gervasio Aparecido da Silva (PP), candidato a deputado federal, protocolou no 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, na tarde de ontem, dia 2, um pedido de apu-
ração de um eventual crime eleitoral.

A greve dos bancários 
iniciada na última terça-fei-
ra, dia 30, atingiu 7 das 22 
agências de Indaiatuba. De 
acordo com o diretor do 
Sindicato dos Bancários de 
Campinas e Região, Jacó 
dos Santos Bastos, somente 
os bancos públicos aderiram 
à greve.

Em Indaiatuba, 149.197 
mil eleitores vão às urnas no 
domingo, dia 5, para a escolha 
dos candidatos nas Eleições 
2014, segundo Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo 
(TER/SP). Em todo o País, os 
eleitores terão que votar para 
deputado estadual, deputado 
federal, senador, governador 
e presidente.

A semana foi marcada por 
três ocorrências envolvendo 
coletivos da Viação Indaia-
tubana. Foram dois casos de 
acidentes de trânsito, no bairro 
Jardim Morada do Sol e no 
Centro, e uma ocorrência em 
que o coletivo pegou fogo no 
Parque das Nações. Em uma 
das ocorrências de acidente, 
um casal “namorava” dentro 
do carro quando ultrapassaram 
o sinal vermelho.
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Localização de cadáver e 
acidente fatal marcam a semana 

Candidato a deputado denuncia falsa carta
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Duas mortes foram regis-
tradas no Município durante a 
semana. O eletricista Adelino 
Inácio, de 58 anos, sofreu um 
grave acidente de trânsito e 
chegou a ser socorrido, porém 
não resistiu aos ferimentos e 
faleceu. Já o jovem Sérgio 
Figueiredo Júnior, de 22 anos, 
foi encontrado morto e em es-
tado avançado de decomposi-
ção no Rio Jundiaí, na Estrada 
do Quilombo entre Itupeva e 
Indaiatuba.
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O compromisso das Eleições Você já escolheu 
seus candidatos? 
Quais foram 
as principais 
dificuldades para a 
escolha?

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

Radares dia 04 a 10/10

Editorial EnqueteArtigos

O domingo, dia 5, será um dos dias mais impor-
tantes do ano. É a data em que nós, 142 milhões 
brasileiros, vamos às urnas para a escolha dos cargos 
de deputado estadual, deputado federal, governador 
e presidente. Só em Indaiatuba são 149.197 mil elei-
tores.  

É o que dia em que temos a obrigação de escolher-
mos quem vai comandar nosso País e demais estados 
nos próximos quatro anos. E é com o discurso de 
responsabilidade que não podemos deixar de cumprir 
com esse compromisso tão importante para nossa 
sociedade. 

Esqueçamos o que foi prometido e o que foi dado, 
digamos, de “presente”.  Vamos escolher os candida-
tos mais qualificados, mesmo com a descrença com os 
políticos brasileiros. Temos a obrigação de irmos às 
urnas domingo e escolher as “pessoas” que julgamos 
ter mais condições de proporcionar aos brasileiros 
mais qualidade de vida, com melhorias no setor da 
saúde, educação, segurança, moradia e demais pro-
blemas emergentes em nosso País. 

Enfim, o voto secreto e individual. Mas há a ne-
cessidade de escolhermos um candidato para cada 
cargo. Votar nulo ou em branco não dará condição, 
no futuro, de cobramos qualquer melhoria.   

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

“A única escolha que fiz até 
agora foi para Presidente. Para 
outros cargos ainda não escolhi e 
provavelmente eu vote em bran-
co, pois acho que nenhum deles 
merecem o meu voto”. Jurandir 
Pedro, 56 anos, motorista.

“Ainda não escolhi nenhum can-
didato para os cargos. Ainda não 
parei para analisar as propostas e 
realizar a escolha”. Flávio Mei-
ra, 45 anos, autônomo.

“Eu já tenho mais ou menos ideia 
de quem serão meus candidatos 
para as Eleições deste ano, porém 
ainda não defini. Quero pesquisar 
mais sobre cada candidato”. Ma-
teus Martins, 19 anos, bailarino. Sabrina Cera - Oab/sp 133.377 - R. Siqueira Campos, 777, Centro, 

Indaiatuba/SP - e-mail: sabrinacera@adv.oabsp.org.br

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.) 

VOTE FICHA LIMPA NESTE FINAL DE SEMANA
Etica é o que você faz quando está todo mundo olhando. O que você faz quando 

não tem ninguém por perto chama-se caráter.  A nobreza em sentir-se bem com a 
honestidade. Pai e filho que foram pescar. Foram pescar para próprio consumo. 
Quando conseguiram pescar o primeiro peixe, já de madrugada, havia passado 
15 minutos da temporada de pesca. A partir dali (15 minutos atrás) a pesca era 
proibida. Só viram isso após retirarem o peixe das águas. O filho perguntou:- PAI, 
vamos ficar com ele né? E o pai disse: - Não filho, devolva-o para a água. Já não 
mais podemos pescar. Vamos embora.... O filho insistiu... Ninguém tá vendo pai. 
Vamos levá-lo. E o pai: - Não filho... É justamente na hora que ninguém está vendo 
que você pode mostrar quem você é de verdade! Para a pessoa mais importante 
que existe, que é você mesmo.Sei que parece utópico, mas, exerça esta mudança, 
promova este alerta em algumas atitudes, são coisas simples, banais, mas fazem 
uma diferença enorme em nosso intimo. Faça a sua parte, propague a ideia, sua 
atitude será observada, e imitada , talvez um dia parte dos políticos consigam 
mentir menos e fazer mais em pró do povo.Tenha honra pessoal de ser honesto, 
de colaborar, sem que ninguém precise fiscalizar você. Os filho sempre seguirào 
os ensinamentos e exemplos  de seus pais Durma sempre em paz. Alguma vez 
você já sonhou em fazer um treinamento internacional em O Caminho de Santiago 

de Compostela na Espanha"? Visite www.signatreinamentos.com.
br 019-38757898.

O QUE É DESAPOSENTAÇÃO?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: O QUE É?
Trataremos, em uma série de artigos, de um tema recorrente no cotidiano entre os empregado-

res e seus colaboradores e, por consequência, em nossos Tribunais Trabalhistas: o assédio moral.
É sabido que um ambiente de trabalho saudável está associado, dentre outros aspectos, às 

relações interpessoais baseadas no respeito e na justiça, apresentando, por parte da empresa, uma 
cultura organizacional que enalteça a prática de medidas preventivas e repressivas visando o bem 
estar dos trabalhadores.

Para melhor entendermos um instituto jurídico e seus desdobramentos devemos iniciar por 
sua definição.

O Ministério Público do Trabalho da 2ª Região (SP) oferece o seguinte conceito: “o assédio moral, 
que não tem necessariamente uma conotação sexual, pode se caracterizar através de condutas abusivas 
e reiteradas de origem externa ou interna à empresa ou instituição, que se manifestam em particular 
mediante comportamentos, palavras, atos intimidatórios, gestos, maneiras de organizar o trabalho 
ou escritos unilaterais, que tenham por objeto ou possam danificar a personalidade, a dignidade ou 
a integridade física ou psíquica de um trabalhador no desempenho de suas funções, colocando em 
perigo seu emprego ou criando um ambiente intimidatório, hostil, degradante ou ofensivo”.

De forma singela podemos afirmar que o assédio moral caracteriza-se pela conduta reiterada 
de violência psicológica, desestabilizando e prejudicando o equilíbrio psíquico e emocional do 
empregado, em regra com atitudes de perseguição, indiferença ou discriminação. É o popular 
“terror psicológico no trabalho”.

Portanto, não basta um único ato ofensivo, mas a repetição intencional de atos ofensivos (con-
duta reiterada), com a finalidade de degradar as condições de labor de um trabalhador (individual) 
ou de um grupo específico de trabalhadores – assédio moral coletivo.

O julgado ora transcrito ilustra com perfeição o que é assédio moral no trabalho: "Para que se 
configure o assédio moral é necessário que o comportamento apontado (ação ou omissão), além 
de efetivamente comprovado, tenha sido exercido por um certo período durante a execução do 
contrato de trabalho, de forma premeditada e, principalmente, desestabilizando psicologicamen-
te o empregado no exercício de sua prestação de serviços, de forma a configurar uma violência 
psicológica, capaz de repercutir intencionalmente para um dano psíquico e marginalização no 
ambiente de trabalho, caracteriza-se o assédio moral que afronta a dignidade da pessoa humana" 

(RO 00839006620075050131)
O assédio moral praticado no trabalho atinge não apenas o colaborador ou 

colaboradores assediados, que se afastam dos colegas e tem queda em sua pro-
dução, mas o próprio ambiente de trabalho e a sociedade.

Sobre as modalidades de assédio moral falaremos em nosso próximo artigo.

“Já fiz minha escolha para presi-
dente e governador, porém para 
senador e deputados estou tendo 
bastante dificuldade na escolha, 
pois não vi nenhuma informação 
relevante que me fizesse esco-
lher”. Aline Aparecida, 20 anos, 
operadora de caixa.

“Eu já sei para quem votar para 
presidente e deputado federal. 
Para outros cargos ainda tenho 
dúvidas. Ainda não parei para 
pesquisar”. Rudney Silva, 20 
anos, conferente.
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Candidato a deputado federal
denuncia falsa carta
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Caso deve virar inquérito
na Polícia Federal 

Cerca de três mil participam do Max Profissões
OPORTUNIDADE 

O vereador Gervasio 
Aparecido da Silva 
(PP), candidato a de-

putado federal, protocolou no 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) de São Paulo, na tarde 
de ontem, dia 2, um pedido de 
apuração de um eventual crime 
eleitoral contra sua candida-
tura. Na ocasião, falsas cartas 
em nome da Caixa Econômica 

Federal (CEF) estão sendo 
distribuídas nas residências 
de Indaiatuba, alertando sobre 
uso indevido do programa 
“Minha Casa Minha Vida” 
como forma de se promover e 
enganar a população. 

De acordo com a corres-
pondência, a instituição “alerta 
aos proprietários e futuros 
proprietários de casas e aparta-
mentos do programa habitacio-
nal ‘Minha Casa Minha Vida’ 
de que nesse período eleitoral 

muitos candidatos têm se 
aproveitado do programa para 
querer levar vantagem e até 
mesmo enganar as pessoas”.

Segundo Gervasio, cerca 
de 200 pessoas procuraram 
seu gabinete com a carta. Para 
o candidato, não há dúvidas de 
que o documento é falso e foi 
distribuído via Correio para 
denegrir sua imagem. “É uma 
carta meramente política. O 
conteúdo da carta é para tirar 
votos nessa reta final de cam-

Questionada sobre a carta, 
a Caixa Econômica Federal 
(CEF) informou, em nota, que 
vai solicitar imediatamente à 
Polícia Federal a instauração 
de inquérito para apurar ilícito 
penal.

Segundo ainda a nota, “a 
carta não foi emitida pela ins-
tituição e o banco desconhece 
o autor da correspondência. A 
marca Caixa não corresponde 
ao padrão da instituição e o 
suposto assinante não pos-

sui qualquer vínculo com o 
banco”.

O banco alerta ainda que 
o endereço de postagem não 
pertence a nenhuma unidade 
da Caixa. 

Já a Secretaria Municipal 
de Habitação informou, via 
Secretaria de Comunicação 
Social, que o secretário Luiz 
Henrique Furlan desconhece o 
envio da carta, e a mesma não 
tem nenhuma relação com a 
Prefeitura.

Carta, com remetente falso da Caixa, foi entregue em algumas casas de Indaiatuba

panha, ou seja, me desacredi-
tar naquilo que tenho como 
bandeira que é a defesa da 
moradia”, ressalta. “Há cinco 
anos a gente vem defendendo 
isso, é a minha bandeira como 
candidato. Qualquer leigo 
que estiver em Indaiatuba e 
pegar essa carta sabe que foi 
direcionada a denegrir a minha 
imagem política, em busca de 
tirar a credibilidade que cons-
truí, com o foco de tirar-me os 
eleitores que conquistei.”

O vereador ressalta ainda 
que o que o levou a procurar 
à Justiça Eleitoral foi o fato de 
que todas as pessoas que rece-
beram a carta tinham cadastro 
na Secretaria de Habitação. 
“Passei em alguns bairros e a 
carta não estava em todas as ca-
sas, sendo entregues apenas em 
algumas residências, sendo que 
nessas os moradores tinham 
cadastro na Secretaria”, conta. 

Para o vereador, sua can-
didatura foi prejudicada. “É 
lamentável que a política em 
Indaiatuba esteja sendo con-
duzida dessa maneira. Quan-
do você trabalha e pessoas 
mal-intencionadas tentam de 
maneira criminosa destruir sua 
imagem. Espero que realmente 
os verdadeiros responsáveis 
possam ser responsabilizados. 
Apesar de sofrer esse prejuízo 

A Max Profissões, realizada 
pela Faculdade Max Planck, 
realizada na última quarta-
-feira, 1º, atraiu cerca de três 
mil pessoas, ao campus da Fa-
culdade. Os presentes tiveram 
a oportunidade de conhecer 
na prática, os cursos ofertados 
pela instituição, através de 
diversas atividades, como cor-
rida de empilhadeira, amistoso 
de robôs, avaliação física, aula 
aberta de zumba, oficina de 
sorvetes, aferição de pressão 
arterial, palestras, exposição de 
maquetes e outras atividades.

O evento, que chega em sua 
3ª edição, contou ainda com a 

eleitoral e talvez não conseguir 
reverter essa situação, acredito 
na Justiça e no bom-senso e 
inteligência das pessoas em 
saber que a carta é falsa. Estou 
há anos na vida pública não 
por prometer casa à população, 
mas sim por ter conhecimento 
das exigências e do que é pre-
ciso para ser contemplado nos 
programas habitacionais.”

Documento 
A carta reforça ainda que 

“no programa de habitação 
só estão envolvidos a Caixa 
Econômica, a Prefeitura de 

participação de 22 escolas pú-
blicas e privadas de Indaiatuba 
e região, que foram recebidas 
em uma grande estrutura física 
e logística que incluiu traslado 
de ida e volta, oferecido de 
forma gratuita. Houve ainda 
sorteio de brindes, como ta-
blets e distribuição de pipoca 
e refrigerantes para todos os 
participantes da feira, que 
puderam ainda se inscrever 
para o Vestibular 2015, nas 
áreas de Ciências Humanas, 
Ciências da Saúde, Ciências 
Agrárias e Ciências Exatas e 
Tecnológicas, que acontece 
no próximo dia 19, com valor 

Indaiatuba e empreiteiras cre-
denciadas pela Caixa” e que 
no “caso de Indaiatuba, a única 
pessoa que pode se responsa-
bilizar sobre sua indicação ou 
qualquer outro assunto rela-
cionado ao programa ‘Minha 
Casa Minha Vida’, é o Secre-
tário Municipal de Habitação, 
Luís Henrique Furlan”. A carta 
ressalta ainda que “qualquer 
outro caminho que não seja 
o da Prefeitura de Indaiatuba, 
através da Secretaria de Ha-
bitação, não é verdadeiro e o 
(a) senhor(a) pode estar sendo 
enganado”.

promocional.
Vídeos sobre as atividades 

desenvolvidas nos cursos da 
Max Planck foram apresen-
tados e os coordenadores e 
professores dos cursos também 
sanaram todas as dúvidas dos 
visitantes, além de abordarem 
o mercado de trabalho de cada 
área. Os futuros universitá-
rios também conheceram os 
programas oferecidos pela 
instituição, entre eles bolsas de 
estudo, Financiamento Estu-
dantil (FIES), Prouni, progra-
mas de intercâmbio, estágios 
e projetos sociais voltados à 
comunidade local.  
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PAT divulga vagas
de trabalho 
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DIVULGAÇÃO

O Grupo Mais Expressão 
inicia na próxima sexta-feira, 
dia 10, a pesquisa que elegerá 
as melhores empresas de 2014 
dos mais diversos segmentos. 
A pesquisa se dividirá em 
duas etapas, no jornal e nas 
ruas, e acontece nos meses de 
outubro e novembro.  

De acordo com o presiden-
te do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa, a pes-
quisa iniciará no jornal onde 
os leitores terão um questio-
nário com 20 segmentos nos 
quais responderão dizendo 
qual empresa em sua opinião 
é a melhor.  Esta primeira 
etapa da pesquisa irá ocorrer 
durante quatro edições do Jor-
nal Mais Expressão e a cada 
edição serão 20 segmentos 
diferentes. A previsão é que 
o questionário seja respondido 
por aproximadamente 2,5 mil 
pessoas. 

A segunda etapa da pes-
quisa começará em novembro 
e ouvirá a opinião da popula-
ção nas ruas. Nesta etapa, uma 
empresa especializada será 
responsável pelo processo. 
“Um equipe irá entrevistar 
a população nas ruas, onde 
o processo será parecido. 
O entrevistado responderá 
qual empresa ele considera 
a melhor em 20 segmentos”, 
informa Redecopa. Nessa 
etapa a previsão é que sejam 
ouvidas aproximadamente 2,8 
mil pessoas. 

Após a apuração do re-
sultado da pesquisa e a de-
finição das marcas eleitas, 
uma campanha publicitária 
será oferecida e dará direito a 
publicação da marca em edi-
ções do Jornal Mais Expres-
são e em alguns exemplares 
da Revista Mais Expressão. 
"As empresas e profissionais 
que participam da campanha 
publicitária e recebem o Tro-
féu Frutos de Indaiá têm um 
grande sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas por seus 
clientes e pela população, 

como as melhores em seu seg-
mento”, ressalta Redecopa.

9º Edição
No dia 25 de outubro 

acontece a edição 2014 do 
Troféu Frutos de Indaiá, que 
irá contemplar as empresas 
eleitas pelo público como as 
melhores do ano passado. O 
evento acontece no Clube 9 
de Julho, às 20h e, além da 
entrega dos prêmios, contará 
com um delicioso jantar para 
os convidados e show da 
banda Paralamas do Sucesso. 

Redecopa explica que os 

últimos detalhes já estão sen-
do acertados e que a noite 
promete ser de muito reco-
nhecimento e diversão. “Essa 
premiação mostra e comprova 
a idoneidade da nossa empre-
sa. Muitos clientes nossos não 
são eleitos pela população, 
nem por isso são colocados 
na premiação”, afirma. 

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

O troféu é resultado do 

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT), 
vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento, está com 
vagas de emprego disponí-
veis em Indaiatuba por meio 
do programa Mais Emprego. 
Os interessados em concorrer 
a alguma das vagas, devem 
fazer o cadastro pessoalmen-
te no PAT, localizado na Rua 
Jacob Lyra, 344, no Parque 
das Nações.

O atendimento acontece 
de segunda a sexta-feira das 
8h as 16 horas. Os documen-
tos necessários são RG, CPF, 
PIS e Carteira de trabalho 
original. O cadastro também 
pode ser feito pelo site do 
programa Mais Emprego 
[maisemprego.mte.gov.br].

Big House

O PAT fica localizado na Rua Jacob Lyra, no Parque das Nações

Vivalinda

Prime DigitalAngelo Verti

bom trabalho realizado por 
cada empreendedor eleito, o 
que garante a credibilidade 
do prêmio, que preza pela 
opinião do público, que ex-
pressa sua opinião por meio de 
votação realizada nas edições 
do Jornal Mais Expressão.

Para esse ano, o Frutos 
premiará 120 empresas. “O 
troféu foi criado devido a 
necessidade que existia da 
cidade de uma pesquisa sé-
ria e de uma premiação cuja 
escolha do indicado seja de 
forma imparcial”, ressalta 
Redecopa. 

Vagas disponíveis 

Ajudante de cozinha
Atendente de balcão
Atendente de farmácia
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de linha de produção
Chefe de limpeza
Cozinheiro
Encarregado de obras
Forneiro de fundição
Motorista de caminhão
Porteiro
Repositor de mercadorias
Representante comercial
Técnico em edificações
Técnico em eletromecânica
Vendedor
Vigilante

O PAT de Indaiatuba é 
mantido por meio de uma 
parceria da Prefeitura com 
o Governo do Estado de 
São Paulo, coordenado pela 
Secretaria Estadual do Em-
prego e Relações do Trabalho 
(SERT), que faz interme-
diação entre empresas que 
precisam de mão de obra e 
profissionais que procuram 
emprego.

No Posto também é pos-
sível fazer inscrição para o 
seguro-desemprego, emissão 
da carteira de trabalho, inscri-
ção para o Programa Estadual 
de Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa 
de Apoio à Pessoa com De-
ficiência (Padef). Todos os 
serviços são gratuitos.

Faltam 23 dias para a entrega do Troféu Frutos de Indaiá
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CMS aprova contas do 2º quadrimestre

Haoc inaugura nova 
cozinha e refeitório
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DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI
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Eleições
O próximo domingo, dia 5, é 
uma data especial e decisiva. É 
quando nós, aproximadamente 
142 milhões de habitantes 
vamos escolher nossos can-
didatos a senador, deputados 
estadual e federal, governador 
e presidente. Esperamos que 
todos possam exercer um voto 
consciente, com base no tra-
balho e caráter do candidato, e 
não de acordo com o tamanho 
do "presente".  

Greve
Como em todos os anos, mês de 
outubro é período de greve dos 
bancários em Indaiatuba e re-
gião. A edição de 2014 foi de-
flagrada na última terça-feira, 
dia 30 de setembro, sendo que 
na cidade sete agências aderi-
ram a paralisação. Nada contra 
a greve, todos têm o direito de 
reivindicar melhorias, mas no 
final das contas todos sabemos 
que os únicos prejudicados são 
os clientes. 

Chuva 
A chuva chegou com força 
na última sexta-feira, dia 26, 
e alguns trechos voltaram a 
sofrer com os alagamentos. 
Um dos pontos, que há anos 
sofre com o mesmo problema, 
fica na Avenida Francisco de 
Paula Leite, no sentido Centro 
ao bairro, antes de chegar ao 
cruzamento com a Avenida 
Ário Barnabé. Dessa vez, um 
automóvel e uma van ficaram 
presos por conta do alagamen-
to. O trânsito também precisou 
ser desviado.   

Providências 
Questionada, a Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Vias Públi-
cas informou que existem ga-
lerias pluviais naquela região, 
mas que já não comportam o 
volume de água em chuvas 
mais intensas, por isso o esco-
amento da água é mais lento.  
Entretanto, está em estudo a 
ampliação da rede, mas ainda 
não há data nem hora para ser 
executada. 

CMS
A Secretaria Municipal de 
Saúde e o Conselho Munici-
pal de Saúde realizaram na 
última sexta-feira, dia 26 de 
setembro, no auditório da Es-
cola Ambiental do Bosque do 
Saber, a diplomação dos 149 
conselheiros locais de Saúde de 
12 Unidades de Saúde e eleitos 
em julho de 2014. O Conselho 
Gestores de Unidades (CGU) 
é formado com representantes 
de usuários, trabalhadores de 
saúde e gestor. O evento contou 
mais de 200 pessoas.

Importante 
A Secretaria Municipal da 
Fazenda, promove no dia 
14 de outubro, na Câmara 
Municipal, das 9h às 11h30, 
a audiência pública referente 
à Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o exercício de 
2015. O objetivo é esclarecer 
a sociedade sobre o projeto da 
LOA, obtendo subsídios para 
a elaboração do orçamento do 
município para o próximo ano. 
A reunião é aberta a população 
em geral.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REUNIÃO  

Conselho Municipal da 
Saúde (CMS) aprovou as 
contas do 2º quadrimes-
tre de 2014, referentes aos 
meses maio, junho, julho e 
agosto. O ato ocorreu du-
rante reunião extraordinária 
realizada na semana passada 
no Auditório José Soliani na 
Câmara. 

A prestação de contas da 
Saúde sobre financiamento, 
das ações, dos serviços de 
saúde referente ao período 
2º quadrimestre, foram apre-
sentadas aos conselheiros de 
forma detalhada pelo conse-
lheiro municipal e membro 
da Comissão Fiscal, Wainer 
Quitzau.

Ele explicou que foram 
realizadas várias reuniões 

O Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo 
(Haoc) inaugurou na 

tarde de ontem, dia 2, sua 
nova cozinha e refeitório. 
Estiveram presentes no evento 
autoridades locais e diretores 
do hospital. O espaço de 
476,85 m² que começou a ser 
construído em abril de 2013, 
teve um investimento de R$ 
1,4 milhões.

Com o novo espaço, o re-
feitório tem capacidade para 
atender ao mesmo tempo 100 
pessoas entre funcionários 
e colaboradores do hospital. 
E a nova cozinha conta com 
copa para lanches e desjejum, 
espaço para montagem de 
bandejas, preparo de legumes, 
frutas e carnes, armazenamen-
to refrigerado, congelado e 
mantimentos, esterilização e 
preparo de mamadeiras, além 
de área de serviço, banheiros 
e vestiários para funcionários. 

O espaço foi planejado 
seguindo todas as portarias da 
área, visando Segurança Sani-
tária e adequação à demanda 
atual e futura, além de fun-
cionalidade e fluxo planejado. 
“Uma das preocupações era 
que a cozinha foi construída 

para análise das contas e dos 
processos de pagamentos do 
Fundo Municipal de Saúde 
referente ao 2º quadrimestre 
com base nos balancetes de 
receitas e despesas e pro-
cessos administrativos de 
pagamento e das folhas de 
pagamentos mensais. 

Logo após a votação e 
aprovação das contas pelo 
CMS, foi iniciada a Audi-
ência Pública pelos técni-
cos da área de gestão da 
Secretaria de Saúde que 
fizeram as apresentações 
com detalhamento dos dados 
financeiros e demais infor-
mações de todas as áreas 
da saúde. Foram mostrados 
dados financeiros, informa-
ções referentes às áreas da 

de forma que fosse funcional, 
segura e higienicamente se-
guro”, explica a nutricionista 
Valéria Rhein M. Cinquarolli. 

Outra preocupação foi 
com o lactário, onde são pre-
paradas as fórmulas para os 
bebês da UTI neo, berçário e 

Reunião extraordinária aconteceu na semana passada na Câmara

Haoc apresentou novo refeitório e cozinha que prepara 480 refeições

Assistência Farmacêutica, 
Produção e Faturamento, 
Ouvidoria e Avaliação e 
Controle e Vigilância em 
Saúde. As audiências públi-
cas da Saúde são realizadas 
a cada quatro meses e atende 
a determinação da Lei Com-
plementar 141/2012.

No final audiência, a 
apresentação foi diretora do 
departamento financeiro da 
Secretaria da Saúde, Neusa 
Maria Bredariol, que relatou 
o resultado acumulado de 
janeiro agosto. 

A dotação inicial  foi 
de  R$ 130 .627 .000 ,00 , 
a dotação atualizada foi 
de R$ 150.259.871,52, a 
despesa  empenhada foi 
de R$ 107.274.953,15, a 

pediatria, composto por qua-
tro salas, totalmente adequado 
à RDC 50. Além disso, a nova 
cozinha ganhou sistema de 
aquecimento solar e filtragem 
de toda água utilizada no pre-
paro dos alimentos. 

Outros investimentos fo-

despesa liquidada foi de 
R $  9 2 . 8 7 1 . 9 0 6 , 1 5  e  a 
despesa paga foi  de R$ 
84.411.650,72, reservado R$ 
3.032.000,00 e saldo orça-
mentário de 39.952.918,37. 

Gastos 
O total de despesas pagas 

com recursos próprios muni-
cipais de janeiro a abril foi 
de R$ 63.088.770,05; total 
de receitas próprias muni-
cipais arrecadadas de R$ 
307.502.729,12 e o percentu-
al de recursos próprios muni-
cipais aplicados em saúde foi 
de 20,52%. Neusa também 
apresentou o acumulado do 
2º quadrimestre de janeiro a 
agosto de 2014 e esclareceu 
as dúvidas dos participantes.

ram feitos em equipamentos 
como câmara fria, proces-
sador de legumes e forno 
combinado. “Os equipamen-
tos foram uma das grandes 
conquistas, pois os alimentos 
sempre ficam com a tem-
peratura adequada”, disse a 
nutricionista.

De acordo com Valéria 
são servidas diariamente 480 
refeições (café da manhã, al-
moço, lanche da tarde, jantar 
e ceia). E para atender essa 
demanda, a cozinha conta 
com 49 funcionários divididos 
em quatro turnos, entre copa, 
cozinha, refeitório, lactário, 
nutricionista e auxiliar de 
escritório. 

O cardápio é preparado 
mensalmente e contempla as 
determinações do Programa 
de Alimentação do Trabalha-
dor (PAT) e é composto por 
alimentos de todos os gru-
pos alimentares (energéticos, 
construtores e reguladores).

A mesma equipe também 
é responsável pela alimenta-
ção dos pacientes que rece-
bem cinco refeições diárias 
(desjejum, almoço, lanche da 
tarde, jantar e ceia). Cerca de 
120 pacientes são atendidos a 
cada refeição. O cardápio dos 
pacientes é diferenciado, com 
enfoque em recuperação. 



07AMais Expressão

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

INOVAÇÃO 

Fiec inaugura laboratórios com tecnologia de ponta 

Clientes revelam transtornos 
com a paralisação 

Greve dos bancários atinge
sete agências em Indaiatuba

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JULIANA WOLF

JME

A greve dos bancários 
iniciada na última 
terça-feira, dia 30 de 

setembro, atingiu 7 das 22 
agências de Indaiatuba. De 
acordo com o diretor do Sindi-
cato dos Bancários de Campi-
nas e Região, Jacó dos Santos 
Bastos, somente os bancos 
públicos aderiram à greve. Na 
cidade quatro agências da Cai-
xa Econômica Federal (CEF)
e três agências do Banco do 
Brasil decidiram a paralisação 
e com isso cerca de 160 funcio-
nários estão em greve. 

Quanto aos bancos priva-
dos, segundo o diretor do sin-
dicato, não há previsão para 
a paralisação. “Haverá uma 
nova assembleia onde será 
discutido se iremos manter a 
greve ou se vamos expandir. 
Mas, por enquanto os bancos 
privados estão funcionando 

normalmente”, explica. 
Os bancários decidiram a 

greve em assembleia realizada 
no último dia 29, quando as 
lideranças sindicais rejeitaram 
a proposta da Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban), 
que apresentou uma proposta 
de reajuste salarial de 7% (in-
flação dos últimos 12 meses, 
setembro de 2013 a agosto de 
2014) e 7,5% no piso salarial 
(1,08% acima da inflação).

Para o vice-presidente do 
Sindicato, Mauri Sérgio, os 
bancários já demonstraram 
disposição de luta no primeiro 
dia de greve. “Os bancários 
querem e isso é possível. 
A Fenaban pode melhorar 
as propostas econômicas e 
sociais. Os seis maiores ban-
cos (Banco do Brasil, Itaú, 
Bradesco, Caixa Federal, 
Santander e HSBC) obtive-
ram lucro líquido de R$ 56,7 
bilhões em 2013 e mais de 
R$ 28,5 bilhões no primeiro 

A greve trouxe muito 
transtorno e “dor de cabeça” 
aos clientes que não estão con-
seguindo realizar alguns ser-
viços nas agências bancárias. 

Esse é o caso da aposen-
tada Margarete Moreira, 62 
anos. “Eu acho que os bancá-
rios têm todo o direito de bri-
gar pelo que eles querem, po-
rém não é justo, nós clientes, 
sofrermos as consequências, 
pois eu não sei mexer no caixa 
eletrônico e nem na internet”, 
reclama. “Não adianta o ban-
co oferecer alternativas para 
nós se a gente não sabe usar. 
Eu particularmente preciso 
da ajuda de um funcionário 
da agência.”

A recepcionista Camila 
Sampaio diz que por enquan-
to está conseguindo realizar 
as transações necessárias. 
“Como eu costumo pagar 
todas as minhas contas pela 
internet, ainda não estou me 
sentindo prejudicada com a 
greve. Só vou ao banco mes-

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realizou no sábado, dia 27 
de setembro, a inauguração 
dos novos laboratórios de 
Enfermagem, Segurança do 
Trabalho, Nutrição e mais os 
laboratórios de Tecnologia 
da Informação, Mecânica e 
Eletroeletrônica. Todos estão 
equipados com 160 novos 
computadores dotados de uma 
tecnologia de ponta. 

O superintendente da Fiec, 
João Neto, agradeceu a to-
dos pela visita e disse que a 
Fiec trabalha com que há de 
melhor no mercado. “Minha 
intenção é que conheçam 
pessoalmente a Fiec. Somos 
a única escola municipal do 
Brasil a proporcionar ensino 
técnico gratuito a todos os 
alunos do 2º e 3° ano do En-
sino Médio da rede estadual, 

mo para sacar e depositar”, 
disse.

Mas, apesar das dificulda-
des encontradas por muitos 
clientes o Procon de Indaia-
tuba alerta que a paralisação 
não deve ser motivo para o 
não cumprimento dos com-
promissos financeiros. “Se de-
vido à greve bancária não for 
possível efetuar pagamentos 
na boca do caixa, os mesmos 
poderão ser feitos nos caixas 
eletrônicos ou pelo Internet 
Banking. Se porventura não 
for possível nestas duas op-
ções, o consumidor deverá, 
então, entrar em contato com 
seu fornecedor e negociar um 
novo prazo de pagamento com 
envio de um novo boleto com 
vencimento um pouco adiante 
e mesmo questionar com o ce-
dente é possível disponibilizar 
outras formas de pagamentos 
(direto com o fornecedor ou 
casas lotéricas)", destaca o 
coordenador Wilson José dos 
Santos. 

através do Pronatec (Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego)”. 
Enfatizou também que todas 
as salas de aula possuem ar 
condicionado, data show e os 
laboratórios contam com tec-
nologia de ponta. “Podemos 
fazer a diferença e fazemos”, 
complementou. Em segui-
da os convidados puderam 
acompanhar um vídeo sobre 
as ações que a FIEC executa. 

Assim que terminou a exi-
bição do vídeo, os convidados 
se encaminharam para os la-
boratórios, onde estão instala-
das as duas impressoras 3Ds, 
que servem os cursos técnicos 
em Mecânica, Automação, 
Eletroeletrônica, Edificações 
e Design de Interiores. 

Depois, foi a vez de conhe-
cerem as novas aquisições em 
equipamentos, no laboratório 

de Química, que agora conta 
com um Fotometro Gasoso 
e um novo Cromatógrafo 
Gasoso, usados em análises 
dos componentes na água, 
em vernizes, entre outras 
substâncias. 

Estrutura 
No prédio do curso técnico 

de Automação, foi colocado 
um elevador para o acesso 
de pessoas com necessidades 
especiais. 

Na unidade 2 Fiec, os con-
vidados puderam acompanhar 
além da inauguração do labo-
ratório de Enfermagem, uma 
verdadeira aula sobre o bone-
co Nursing Anne (manequim 
adulto de corpo inteiro para 

realização de práticas e pro-
cedimentos de enfermagem) 
que possui equipamento ele-
trônico e emite sinais vitais, 
simulando sintomas reais de 
um paciente hospitalizado. Na 
ocasião, foi apresentada uma 
crise de asma, além de mais 
um boneco de corpo inteiro.

A inauguração do labora-
tório de Nutrição, equipado 
com um forno combinado, 
traz a possibilidade de se 
criar o curso técnico em Gas-
tronomia, já que a instituição 
conta agora com mais este 
laboratório considerado de 
última geração. Ainda, hou-
ve a visitação as duas novas 
salas de aula construídas na 
unidade.

semestre deste ano”. Ainda 
segundo o vice-presidente a 
greve deve ampliar. “A greve 
iniciou forte e pela disposição 
dos bancários deve ampliar. 
O que pode levar os bancos 
a reabrirem as negociações. 
Esse é o grande objetivo. Os 
bancários querem proposta 
decente”, frisa. 

Fenaban
A Federação Nacional dos 

Bancos (Fenaban) informa 
que “apresentou no último dia 
27, às lideranças sindicais dos 
bancários, proposta de reajuste 
de 7,35% a ser aplicado nos 
salários. Para o piso da catego-
ria, os valores propostos para a 
convenção coletiva 2014/2015 
equivalem a um reajuste de 
8%, chegando a R$ 2.403,60 
para o caixa, por jornada de 
6 horas/dia, após 90 dias de 
emprego. Nos dois casos está 
assegurado novo aumento real 
(acima da inflação)”.

Além disso, a federação 
reafirma sua confiança na 

manutenção das negociações 
para um desfecho da conven-
ção coletiva 2014/2015.

A entidade ainda ressalta 
em nota que “o consumidor 
dispõe de vários canais para 

a realização de transações fi-
nanceiras, tais como internet, 
o banco por telefone, o apli-
cativo do banco no celular. Há 
também os caixas eletrônicos 
e rede 24 horas, que estão dis-

poníveis em supermercados, 
aeroportos, shoppings, lojas 
comerciais e centros comer-
ciais, além de correspondentes 
que estão espalhados por todo 
o Brasil”. 

Inauguração dos novos laboratórios da Fiec aconteceu no último sábado

Sete agências bancárias de Indaiatuba aderiram à greve por tempo indeterminado
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Projeto Cápsula do Tempo 
estimula reflexão e autoanálise

Em parceria com a 
Casa da Esfiha,  a 
Federação das En-

tidades Assistenciais de 
Indaiatuba (Feai) lançou na 
tarde de segunda-feira, dia 
29 setembro, a 9ª edição 
do projeto Esfiha Amiga. 
O restaurante doou 30 mil 
unidades para que as enti-
dades revendam e ao final 
da campanha as instituições 
receberão um cheque com o 
valor exato de suas vendas. 

Os cupons do projeto 
começaram a ser vendidos 
na terça-feira, dia 30 de 
setembro, e vão até o dia 28 
de novembro. No dia 29 de 
novembro, ocorrerá a entre-
ga dos kits com as esfihas. 

Todas as 25 instituições 
que participam da Esfiha 
Amiga receberam três co-
res de cupons para vender 
durante a campanha. Cada 
cor representa a hora em 
que os kits poderão ser re-
tirados pelos compradores. 
Os cupons de cor vermelha 
correspondem há uma re-
messa de 5 mil esfihas, que 
serão entregues das 10h às 
12 horas. Os cupons de cor 
azul representam 10 mil 
unidades, que poderão ser 
retiradas das 12h às 14 horas. 
Já os cupons de cor verde 
referem-se às outras 15 mil 
esfihas, que serão entregues 
das 14 horas às 17 horas. 
Além disso, 5 mil esfihas 
do cupom verde poderão ser 
retirados no horário das 10h 
às 14 horas. 

Cada cupom corresponde 
a um kit contendo dez esfihas 

de carne, com o preço fixo de 
R$ 17,50. Os kits deverão ser 
retirados na sede da institui-
ção em que a compra foi re-
alizada. Nas compras acima 
de dez kits, a Casa da Esfiha 
oferecerá a entrega gratuita 
no endereço desejado. 

O encerramento da cam-
panha será realizado na sede 
do Centro de Inclusão e As-
sistência a Pessoas com Ne-
cessidades Especiais (Cias-
pe), e será marcado pela 
entrega dos cheques às ins-
tituições participantes. Cada 
entidade receberá 100% do 
valor das vendas realizadas. 
“Essa é uma parceria de 
muitos anos e é muito grati-
ficante para nós participar do 
Esfiha Amiga. Nós doamos 
estas 30 mil unidades para 
que as instituições vendam 

e todo o dinheiro fica para 
elas, para que elas possam 
aplicar em seus projetos”, 
ressaltam os proprietários da 
Casa da Esfiha João Hélio e 
Hélio Rubens.

Os empresários explicam 
que essa edição do projeto 
será um medidor para as 
mudanças do ano que vem. 
“Dependendo do tempo que 
levar para vender essas 30 
mil unidades, poderemos 
aumentar a doação no ano 
que vem”, afirmam. Segun-
do a responsável pelo setor 
de eventos da Feai, Milene 
Rosa, no ano passado foi 
arrecadado R$ 52,5 mil com 
a campanha. 

Além de Indaiatuba, a 
Casa da Esfiha realiza a cam-
panha na cidade de Montes 
Claro/MG, onde doa 10 mil 

esfihas para serem vendidas 
pelas instituições. 

Apoio
Segundo a coordenadora 

do Ciespe, Rosali dos San-

tos, o projeto auxilia a ins-
tituição na manutenção dos 
projetos e é aguardado com 
ansiedade todos os anos. “É 
muito importante participar 
da campanha, pois é uma 
forma de ajudar a manter 
os projetos da instituição e 
principalmente por que tudo 
que vendemos é revertido 
para nós”, disse. “Agrade-
cemos de coração a todos 
os envolvidos, que sempre 
apoiam essa campanha e à 
população que compra as 
esfihas e ajudam não só o 
Ciaspe, mas todas as insti-
tuições envolvidas”. 

A responsável pela co-
ordenação dos recursos da 
Bolha de Sabão, Camila 
Pianoski, também ressalta 
a importância do projeto. 
“Para nós que acabamos de 
realizar uma mudança de 
endereço, é de muita ajuda 
participar deste projeto. Ano 
passado vendemos 3 mil 
esfihas, e ajudou a cobrir a 
folha de pagamento dos nos-
sos colaboradores, manter os 
projetos e afins”, diz. 

Confira a lista e os telefones das 
instituições participantes 

Abid – 3834.8851
Apae – 3808.8890
Casa da Criança Jesus de Nazaré 
– 3875.6584
Casa da Fraternidade – 
3875.6845
Casa da  Providencia  – 
3392.3926
Comunidade do Farol – 
3875.1020
Cecal – 3894.2728
Ciaspe – 3894.5351
Cirva – 3894.5449
Casa da Mulher – 3801.6094
Campi – 3875.3320
Creche Mãe Rainha – 3816.8494
Dispensário – 3835.6735
Educandário – 3875.4288
Irpsi – 3875.7822
Instituto Nova Vida – 3894.6972
Manaem – 3894.2841
Nosso Lar Benedita Rangel – 
3318.1712
Bolha de Sabão – 3935.4302
Cisne – 3825.2177
Volacc – 3875.4544
Ihess – 3834.7804
Anai – 3017.2304
Confi – 3935.5464
Fonte: Feai

João Hélio e Hélio Rubens, proprietários da Casa da Esfiha, estiveram no lançamento do projeto  

Com o objetivo de estimu-
lar a reflexão e a autoanálise 
em longo prazo, os alunos 
do 5º ano do Ensino Funda-
mental foram desafiados pela 
professora Marialba Maretti, 
em 2011, a participarem do 
projeto “Cápsula do Tempo”, 
desenvolvido por ela durante 
a disciplina de Filosofia. 

Eles escreveram uma car-
ta, com suas opiniões e visões 
da época, que foram arma-
zenadas pela professora por 
três anos. Agora, em 2014, 
as cartas serão abertas pelos 
estudantes, atualmente no 8º 
ano do Colégio Rodin.

De acordo com a profes-
sora Marialba, o objetivo do 
projeto é fazer com que os 
estudantes reflitam sobre as 
mudanças conquistadas nesse 
período. “Nas cartas, os alu-
nos observam a caligrafia da 
época, os gostos, as preocu-
pações e o amadurecimento 
obtido”, comenta.

Ainda de acordo com a 
idealizadora do projeto, o 
grande diferencial é fazer com 
que esses jovens façam uma 
pausa e olhem para o passado, 
através de seus próprios olhos 
de criança. “Dificilmente, 
paramos nossos afazeres e 
rotinas para fazer uma autoa-

nálise e rever como éramos no 
passado e o que nos tornamos 
hoje”, revela Marialba.

Uma nova proposta já 
está sendo estudada pela 
professora, para que os alu-
nos do Colégio Rodin façam 
uma nova carta, a qual será 
aberta apenas quando chega-

rem ao Ensino Médio. Outra 
proposta, ainda, é desafiar 
os estudantes do 9° ano do 
Ensino Fundamental a escre-
verem suas projeções para o 
vestibular, estudos e tarefas 
para o Ensino Médio e as 
revisitem somente ao término 
do colegial.

Cartas colocadas na capsula há três anos serão abertas pelos estudantes
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Em  I n d a i a t u b a , 
149.197 mil eleitores 
vão às urnas no do-

mingo, dia 5, para a escolha 
dos candidatos nas Eleições 
2014, segundo Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo (TER/SP). Em todo 
o País, os eleitores terão 
que votar para deputado 
estadual, deputado federal, 
senador, governador e pre-
sidente.

Para tanto, o Munícipio 
possui 399 seções eleito-
rais espalhadas em 22 zo-
nas eleitorais. Além disso, 
46 seções estão adaptadas 
para receber os eleitores 
com necessidades espe-
ciais. O voto é obrigatório 
para os maiores de 18 anos 
e facultativo para os anal-
fabetos, jovens de 16 a 18 
anos e para os maiores de 
70 anos. 

A votação acontece das 
8h ás 17 horas e os eleitores 
devem estar munidos de do-
cumento original com foto 
(RG, carteira de trabalho, 

reservista ou CNH), além 
do título de eleitor para 
facilitar a identificação da 
seção eleitoral. 

A ordem de votação será 
para deputado estadual, 
deputado federal, senador, 
governador e presidente. O 
TRE aconselha os eleitores 
a anotarem os números dos 
candidatos escolhidos, na 
ordem de votação,  para 
assim facilitar o exercício 
do voto. 

Para quem mora ou esti-
ver fora do domicílio elei-
toral poderá justificar a 
ausência no mesmo horário 
da votação, apresentando 
o titulo de eleitor ou docu-
mento oficial com foto e 
preencher o requerimento de 
justificativa. O formulário 
é gratuito e está disponível 
nos postos de justificativa, 
nos cartórios eleitorais e 
na internet através do site 
www.tre-sp.jus.br.

Caso o eleitor esteja im-
possibilitado de realizar 
a justificativa no dia da 
eleição, o mesmo terá o 
prazo de 60 dias após a data 
da votação, para realizar 

a justificativa no cartório 
eleitoral. 

Paralisação 
Por conta das eleições, 

as escolas municipais de 
Indaiatuba, que são Zonas 
Eleitorais, não terão aula 
hoje, dia 3. Os alunos des-
ses colégios não terão que 
repor as aulas, uma vez 
que os 200 dias letivos não 
serão prejudicados.  É o 
que informa a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Educação. 

Além disso, a Prefeitura 
informa que os eleitores 
que votam na Emeb Profª 
Maria Albertina Bannwart 
Berdu, localizada no Núcleo 
Residencial Jardim Carlos 
Aldrovandi, devem prestar 
atenção,  pois  as  seções 
foram transferidas, para 
a Emeb Profª Vera Tosca 
Magnusson Belluomini , 
localizada na Avenida An-
gelo Bertelli Neto, s/n, no 
mesmo bairro. A medida foi 
tomada após o prédio sofrer 
avarias de consequências 
climáticas e atualmente está 
em reforma.

Listas das Zonas Eleitorais
• Emeb Aurea Moreira da Costa - seções: 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 136 – 146 - 383** - 384
• Emeb Profª Maria Cecília Ifanger - seções: 187 – 202 – 212 – 213 - 227** - 371
• Emeb Profª Yolanda Steffen - seções: 171 – 177 – 185 – 219 – 245 - 260** - 291 – 330 – 394
• Emeb Doardo Borsari - seções: 258 – 280 - 319 ** - 350 – 375 
• Emeb Profº Wellington Lombardi Soares - seções: 195 – 229 – 244 - 266 - 305**
• Emeb Profª Maria Nazareth Pimentel - seções: 194 – 206 – 222 – 261 - 368** - 385
• Emeb Profº Osório Germano e Silva Filho - seções: 193 – 217 – 232 – 236 – 264 – 285 - 306** - 356
• Emeb Pe. Joaquim Aparecido Rocha - seções: 198 – 216 – 246 – 275 – 321 - 327** - 353 – 373
• Emeb Profº Aparecido Batista dos Santos - seções: 192 – 233 – 251 – 268 – 282 - 299** - 310 – 351 – 382
• Emeb Profª Elizabeth de Lourdes Sigrist - seções: 129 – 132 – 134 – 135 -  200 – 204 – 214 – 235 – 
 269 – 277 – 287 - 304** - 320 – 349 – 362
• Emeb Profº Sérgio Mário de Almeida - seções: 190 – 211 – 239 – 262 – 272 – 292 - 307** - 325 – 335
• Emeb Profº Luiz Carlos Batista de Moura - seções: 189 – 209 – 224 – 249 – 271 – 289 - 300** - 328 – 341 – 363
• Emeb Profª Maria Benedicta Guimarães - seções: 188 – 201 – 210 – 223 – 241 - 294** - 308
• Emeb Profª Maria Ignez Pinezzi - seções: 197 – 225 – 252 – 273 – 284 - 301** - 326
• Emeb Profª Walda Maria Stoco Prandini - seções: 120 – 122 – 127 – 199 – 248 – 276 - 311**
• Emeb Profº Antonio Luiz Balaminutti - Seções: 253 – 283 - 334** - 347 – 376 – 399
• Emeb Dom Ildefonso Stehle - seções: 254 - 324** - 348
• Emeb Profª Vera Tosca Magnusson Belluomini - em substituição da 
 Emeb Profª Maria Albertina Bannwart Berdu” - seções: 255 – 293 – 339 - 377** -  387
• Emeb Prof. Leonel José Vitorino Ribeiro - seções: 337** - 345 – 361 – 367 – 379 – 386 – 396
• Emeb Profª Patrocinia Robles Provenza - seções: 366 ** - 378 – 393
• Emeb Vicente Bernardinetti - seções: 336** - 343 – 364 – 381 – 398
• Emeb Prof João Baptista de Macedo - seções: 333** - 344 – 360 – 372 - 395

Munícipio possui 399 seções eleitorais espalhadas em 22 zonas eleitorais
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Empregos temporários não 
devem crescer este ano 
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Estudantes fazem 
simulado Geekie Enem

O fim de ano está se apro-
ximando e a expectativa para 
que as vagas de empregos 
temporários sejam ofertadas 
é grande. Porém neste ano, 
depois de um primeiro se-
mestre ruim para o comércio, 
as expectativas não são as 
melhores em Indaiatuba. Al-
gumas vagas até serão abertas, 
porém com pouca oferta. 

De acordo com o presi-
dente da Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba (Aciai), Jair 
Alfredo Sigrist, a previsão 
não é as melhores. “As vagas 
para temporários devem ser 
abertas, porém a estimativa 
não são é boa, uma vez que 
estamos passando por um mo-
mento muito ruim da econo-
mia”, revela. “Vamos esperar 
as Eleições passarem para ver 
se teremos uma melhora, mas 
este ano não promete ser um 
dos melhores”, garante.  

A Associação Comercial e 
Industrial de Campinas (Acic) 
informou que a projeção de 
contratação de mão de obra 
temporária na Região Metro-
politana de Campinas (RMC) 
é de 22.391 vagas, uma varia-
ção de 3,23%, a mais baixa 
também nos últimos sete anos. 
No ano passado foram 21.690 
contratações. 

De acordo com o Secre-
tario de Desenvolvimento, 
Renato Orlando Stochi, ainda 
não há previsão de números 
de contratações de temporá-
rios para o Município, porém 
o mesmo salienta que pode 
sim haver um aumento em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. “Ainda não 
temos dados e nem números 
de quantas vagas serão abertas 
neste ano com contratações de 

funcionários temporários, po-
rém no ano passado tivemos 
um aumento de 13,5% em 
relação ao mesmo período de 
2012”, informa. 

Ainda de acordo com o 
Secretario, 713 vagas foram 
abertas em 2013, sendo que 
deste total 90 foram direcio-
nadas para temporário no 
comércio, ou seja, 13,5%.

No comércio local os lojis-
tas afirmam que já iniciam no 
próximo mês a contratação de 
mão de obra temporária. “A 
partir de outubro vamos con-
tratar cerca de oito vendedores 
e duas ou três profissionais 
para ficar no caixa. Geralmen-
te anunciamos essas vagas, 
mas muitas vezes as pessoas 

procuram o emprego temporá-
rio”, explica a gerente do Gran 
Tropical Center, Gabriela 
Maria Alves Tomitaki. “Por 
incrível que pareça a minha 
maior dificuldade é encontrar 
quem queira continuar depois, 
pois buscamos contratar não 
só para essas épocas festivas. 
Queremos contratar, treinar e 
continuar com o funcionário.” 

Já a gerente da Skala Cen-
ter, Neuza Nunes, afirma 
que também deve recorrer 
às vagas temporárias para 
suprir a demanda do final 
de ano. “Devemos contratar 
a partir de novembro cerca 
de 15 pessoas para auxiliar 
nas vendas de natal e ano 
novo. Dessas contratações, 

geralmente ficamos com três 
o quatros funcionários que se 
destacaram”, diz. 

Shopping
O Polo Shopping infor-

mou, via assessoria de im-
prensa, que está levantando 
junto aos lojistas as contra-
tações de fim de ano, porém 
ainda não há uma estimativa 
do percentual de contrata-
ções. Elas devem ocorrer 
em meados de novembro e 
dezembro.

Já a assessoria de im-
prensa do Shopping Jaraguá 
informou que o empreendi-
mento não tem os números, 
uma vez que são os lojistas 
que realizam as contratações. 

Regras mudaram em 2014 
Já está em vigor a mudan-

ça do prazo de contratação 
de trabalhador temporário 
para substituição de pessoal 
regular e permanente. De 
acordo com a nova medida, 
o trabalho temporário pode 
se estender até nove meses. 

Antes os contratos só po-
diam ser feitos por três meses 
e após ser prorrogado para 
mais três meses, porém eram 

limitados, podendo no máxi-
mo atingir até os seis meses. 
Agora com a nova norma a 
empresa pode prorrogar até 
nove meses, porém para tan-
to, as empresas devem pedir 
autorização do Ministério do 
Trabalho e Emprego, com 
no mínimo cinco dias de 
antecedência antes do inicio 
da contratação. E caso seja 
necessário à prorrogação o 

Ministério deverá ser comu-
nicado cinco dias antes do 
término do contrato.  

Com a nova medida se-
ria possível contratar um 
trabalhador temporário para 
ocupar a posição de uma 
empregada grávida, portan-
to, esse trabalhador poderá 
ser contratado por até nove 
meses. Por outro lado, um 
acréscimo extraordinário de 

serviços pode ser solicitado 
pela empresa, como acon-
tecem no nas festividades 
do fim de ano, porém nessa 
situação a regra permanece 
a mesma que antes da nova 
portaria, ou seja, somente 
será possível ampliar em três 
meses o termo do contrato, 
observando-se os três meses 
inicialmente permitidos pela 
lei.

Comércios locais devem iniciar constatações temporárias no mês que vem

Durante a semana, todos 
os alunos do Ensino Médio 
do Colégio Objetivo estão 
realizando o simulado Ge-
ekie do Ensino Nacional do 
Ensino Médio (Enem). O 
teste está sendo feito com 
alunos dos 1ºs, 2ºs e 3ºs 
anos, no período diurno e 
noturno.

A Geekie oferece a apli-
cação de simulados com 
a mesma metodologia da 
Teoria da Resposta ao Item 
(TRI), utilizada pelo Enem 
para avaliar o desempenho 
do aluno na resposta que 
ele deu para cada questão 
ao escolher esta ou aquela 
alternativa. A partir desses 
testes, a empresa elabora 
relatórios detalhados para 
os alunos, professores e 
gestores da escola. 

A cada aplicação do si-
mulado Geekie no Objetivo, 
os relatórios são analisados 
pela coordenação e pro-
fessores. As questões com 
menor número de acertos 
são revisadas em sala de 
aula, o que garante mais 
segurança aos alunos, uma 
vez que com essa prática 
é possível suprir algumas 
deficiências que possam 
surgir. “Isso possibilita ao 
aluno evitar erros primários 
de sua análise, mas não es-
capa da apreciação do pro-
fessor”, comenta a psicóloga 
e orientadora profissional 
responsável pelo Núcleo de 
Apoio ao Vestibulando do 
Objetivo, Débora Razori.

Segundo Débora, o prin-
cipal retorno que os alunos 
têm no simulado é poder 
observar a diferença entre 

o número de acertos e erros 
num simulado Enem comum 
e os resultados no simulado 
Geekie, que é corrigido pela 
TRI. “O relatório é tão com-
pleto que é possível analisar 
desde o resultado individual 
do aluno até o desempenho 
da escola. O gestor também 
tem como avaliar o trabalho 
de cada professor e o pro-
fessor, por sua vez, tem em 
mãos dados comparativos 
das turmas, uma ferramenta 
importante para que ele pos-
sa trabalhar a necessidade 
de cada turma”, explica a 
orientadora.

Preparação 
Somente em 2014, os 

alunos dos 3ºs anos do En-
sino Médio do Colégio Ob-
jetivo já participaram de 
sete simulados especiais do 
Enem, sendo quatro ofereci-
dos pela Geekie e três pela 
rede Objetivo. Além destes 
específicos, eles participam 
de simulados semanais dos 
principais vestibulares do 
País, como Fuvest, Unicamp 
e Unesp, tanto nos moldes 
da primeira, como da segun-
da fase dos exames.

Desse modo, o aluno se 
aperfeiçoa, não só para se-
guir as matrizes de referên-
cias do Exame Nacional do 
Ensino Médio, mas também 
para entender suas escolhas 
certas ou erradas ao respon-
der às questões do Enem. 

A unidade de Indaiatuba 
é a única da rede Objetivo 
e também a única escola da 
cidade a oferecer essa tecno-
logia educacional de ponta 
aos seus alunos.

Teste está sendo feito com alunos dos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio
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Alunos realizam estudo no Zoológico de Sorocaba

Alunos do Ensino 
Fundamental visitam 

Barra Bonita
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Chuva este ano foi 36% 
menor que em 2013 
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O volume de chuva de 
janeiro a setembro 
deste ano foi 36% 

menor que o mesmo período 
do ano passado. Segundo da-
dos do índice pluviométrico 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae), nos 
nove meses de 2014 foram 
registrados aproximada-
mente 598,2 milímetros de 
chuva, já no ano passado 
o volume foi de 925,8mm. 
Outra queda já havia sido 
registrada no ano anterior, 
segundo o índice de janeiro 
a setembro de 2012 choveu 
aproximadamente 963,2mm. 

Dos noves  meses  de 
2014, sete registraram que-
da no comparativo com o 
mesmo período deste ano. 
Em janeiro a diferença foi 
de aproximadamente 10%, 
com 162mm de chuva em 
2014 e 145mm em 2013. 
Em fevereiro a redução foi 
ainda maior, cerca de 60% 
em relação ao ano passado. 

A queda se seguiu nos 
meses seguintes com di-
ferenças s ignif icat ivas . 
Em abril de 2013 choveu 
88,8mm e no mesmo mês 
deste ano foram 58mm. Em 
maio foram 61,2mm e no 
mesmo mês deste 30,4mm. 

Já em junho a queda foi a 
maior até agora, 141,2mm 
em 2013 e apenas 0,9mm 
no mesmo mês deste ano. 
Em julho do ano passado 
choveu 60,4, já neste ano 
foram 26mm. 

No entanto, nos meses 
de março, agosto e setembro 
deste ano choveu mais que 
os mesmos meses de 2013. 
Em março de 2014 choveu 
177,9mm de água, já no ano 
passado foram registrados 
132mm. Em agosto choveu 

pouco em ambos os anos, 
em 2013 foram apenas 6,8 
mm e neste ano 19,6mm. Em 
setembro de 2014 choveu 
74mm e, no mesmo mês de 
2013, foram 28mm.

 
Final de Semana

Na última semana de se-
tembro, voltou a chover no 
Município, principalmente 
na sexta-feira, dia 26. Os 
índices do Saae marcaram 
aproximadamente 25mm 
de chuva, sendo 20 deles 

Estudantes dos sétimo ano 
visitaram no último dia 25 de 
setembro a eclusa de Barra 
Bonita, local de exuberantes 
imagens da Natureza. Eles 
foram acompanhados pelos pro-
fessores Renato Crescimano, 
de Geografia, José Mauricio 
e Thiago, de História, além de 
Diego, de Educação Física.

A Eclusa de Barra Bonita foi 
a primeira da América do Sul a 
ser explorada turisticamente, 
possuindo 142 metros de com-
primento, 12m de largura e 25m 
de desnível máximo. O tempo 
de eclusagem, movimento ver-
tical de deslocamento do navio, 
nas comportas de água, tanto 
para subir, como para descer é 
de doze minutos. A Eclusa é a 
atração turística mais divulgada 
e conhecida da cidade, além de 
ter um importante valor econô-
mico por viabilizar a Hidrovia 
Tietê-Paraná. 

Esse passeio foi uma aven-
tura inesquecível na vida de 
cada um dos participantes. Os 
estudantes passearam de barco e 
puderam admirar as belezas na-
turais, aves e peixes. O passeio 
foi um verdadeiro laboratório 
a céu aberto.  Aprender dessa 
forma tem gosto de aventura. É 
difícil avaliar o valor dessas ex-
cursões pedagógicas, pois são 
marcantes na vida dos estudan-
tes e educadores e contribuem 
significativamente no processo 

só na sexta-feira, o maior 
volume de chuva no mês de 
setembro. 

No entanto, a chuva tam-
bém causou alguns trans-
tornos à população. Algu-
mas vias públicas, como a 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, ficaram tomadas pela 
água dificultando a vida dos 
pedestres e motoristas. 

De acordo com o Portal 
Clima Tempo, não há pre-
visão de chuva até o fim da 
próxima semana.

Chuva de sexta-feira causou alagamentos e transtornos em algumas vias da cidade

Estudante do Colégio Montreal vi-
sitaram o Zoológico de Sorocaba, no 
último dia 23 de setembro, para realizar 
um estudo sobre a conscientização e 
importância da preservação do meio 
ambiente e respeito à natureza. Acom-
panhados pelas professoras e também 
pela bióloga e coordenadora do Ensino 
Médio, professora Priscila De Renzo 
Freaza, os alunos tiveram a oportunida-
de de participar de uma atividade rica 
em conhecimentos. 

“O passeio ao Zoológico de Soroca-
ba proporcionou aos nossos alunos uma 
experiência prazerosa e interessante, 
que teve como objetivo complementar 
o conteúdo trabalhado em sala de aula 
e, ainda, desenvolver nos alunos a ca-
pacidade de observar o modo de vida, 
alimentação e as características dos 
diferentes animais. Para muitos foi a 
primeira experiência num zoológico”, 
explica a professora Marcela de Souza 
Lima, do Jardim 1.

A visita ao serpentário foi um dos 
momentos mais apreciados pelos alu-
nos. "As crianças aprenderam um pou-
co sobre como esses répteis fazem para 
conservar sua temperatura corporal, 
como eles usam a língua para perceber 
estímulos do ambiente, como é sua pele 
e as diferenças entre as cores dos ani-
mais para se camuflar. Esta experiência 
no zoológico, além de ser uma diversão, 
desperta o interesse pelos seres vivos 
e para a consciência ambiental desde 
pequenos", afirma a bióloga Priscila 
De Renzo Freaza.

No final do passeio pedagógico, 
todos os alunos receberam um livrinho 
para colorir que foi confeccionado 
pela equipe do Colégio Montreal, com 
diversos desenhos dos animais que co-
nheceram, destacando suas principais 
características. “O presente encantou 
as crianças, que estavam ansiosas para 
contar aos pais a experiência vivencia-
da”, conta a professora.

Estudo sobre a preservação do 
meio ambiente foi realizado no 
Zoológico de Sorocaba

A floricultura Recan-
to das Flores já se 
abasteceu para a es-

tação mais colorida do ano e 
promete alegrar ainda mais a 
vida de quem ama flores. Ini-
ciada no dia 23 de setembro, 
a primavera não é conhecida 

como a estação das flores à 
toa. É nessa época que ocorre 
a colheita da maioria das flo-
res e plantas, vindas com mais 
qualidade e beleza do que em 
qualquer outra estação do ano. 

De acordo com a proprie-
tária da Recanto das Flores, 
Maria Geni Pacor,  infeliz-
mente os indaiatubanos não 
possuem muito a cultura de 

comprar flores só pela pri-
mavera. “Em alguns lugares 
existe essa cultura de sempre 
comprar flores para decorar 
a casa, principalmente na 
primavera, no entanto aqui 
em Indaiatuba não há muito 
disso. Geralmente as pes-
soas compram flores para 
presentear alguém e não 
simplesmente para alegrar 

o dia a dia”, conta. 
Segundo Maria, durante 

todo o ano o ritmo de venda 
de flores é bom, mas em al-
gumas datas essa procura é 
maior. O Dia das Mães e Dia 
Internacional da Mulher são 
as datas que lideram as ven-
das das mais diversas flores 
como orquídeas e girassóis. O 
Dia dos Namorados vem em 
terceiro lugar, com uma saída 
grande de buquês e cestas de 
café da manhã. 

No entanto, em todas as 
datas e épocas do ano um 
tipo de flor é sempre líder de 
pedidos: as tradicionais rosas 
vermelhas. “Elas são sempre 
as mais pedidas e se adequam 
a qualquer ocasião. Além das 
vermelhas, existem opções 
amarelas e de cores especiais 
como azul, roxo e outras co-
res. Nesses casos, são rosas 
tingidas artificialmente, que 
ficam com a mesma qualida-
de da rosa verdadeira, porém 
devido a química ela dura em 
torno de três dias a menos”, 
explica Maria. 

A florista destaca que o 
mito de que rosa é um presen-
te só para as mulheres caiu por 
terra. Ela afirma que é cada 
vez mais crescente a procura 
de opções para presentear os 
homens, geralmente acom-
panhadas de uma cesta de 
chocolates ou café da manhã. 

A florista ressalta que as 
flores sempre são uma ótima 
pedida, não só para presente-
ar. “Eu sempre falo para meus 
clientes que as flores alegram 
a vida da gente, deixa o am-
biente perfumado e colorido. 
É muito agradável chegar em 

casa e ver o quarto decorado 
com um arranjo de orquídeas, 
a sala com rosas, a cozinha 
com lírios e assim por dian-
te” diz. “Deixa a vida mais 
alegre, o dia começa melhor 
e flui com mais leveza”. 

Refúgio
A florista conta que criou a 

floricultura há quase 20 anos, 
com a ajuda e os conselhos de 
uma amiga. “Ela já trabalhava 
com flores e me chamou para 
fazer um curso sobre essa arte. 
Eu fiz alguns e me apaixonei e 
após alguns anos de sociedade 
com ela, abri a minha própria 
floricultura”, conta. 

Segundo ela, o trabalho é 
totalmente artesanal e requer 
cuidado, dedicação e amor. 
Além de organizar as flores, 

ela mesma confecciona os 
vasos, buquês e arranjos. 
“Temos opções a pronta 
entrega, mas também con-
feccionamos de acordo com 
o gosto do cliente”, diz. 

A floricultura também 
trabalha com arranjos para 
casamentos e outros even-
tos, neste caso os pedidos 
precisam ser feito com algu-
mas semanas de antecedên-
cia. Outro serviço oferecido 
pela Recanto das Flores é 
a entrega a domicilio dos 
produtos. 

Para conhecer a Recan-
to das Flores basta ir até 
a Avenida Ário Barnabé, 
1.287, no Jardim Morada 
do Sol. Pedidos também po-
dem ser feitos pelo telefone 
3935-8559.

Além de buquês e vasos, a floricultura trabalha com cestas especiais

de crescimento cognitivo de 
todos. Compartilhamento de 
emoções e de aprendizagem. 

O foco de interesse do tra-
balho é uma complementação 
dos conteúdos já abordados em 
História, Geografia e Ciências, 
referentes à água, à utilização 
e conservação dos rios, ao 
longo do tempo e no presente e 
à compreensão dos fenômenos 
de ocupação populacional e 
formação de cidades. 

O eixo aglutinador dessas 
reflexões é o rio Tietê, cuja 
observação em diferentes con-
textos, com registro de dados 
e posterior organização das 
informações obtidas, propiciará 
para nossos alunos uma amplia-
ção de questões inicialmente 
levantadas no estudo do meio 
para o centro de cidade de Salto, 
próxima a Indaiatuba.

As atividades são distribuí-
das ao longo do ano letivo com 
discussão, experiência em labo-
ratório de ciências como analise 
da água, de texto e dois estudo 
do meio em Salto, onde as aguas 
do rio tiete estão totalmente 
poluídas onde, e outro nesse 
momento de Barra Bonita onde 
encontramos um rio com agua 
potável e muito utilizado para 
as atividades econômicas. Fi-
zemos uma analise comparativa   
durante a viagem, juntamente 
com períodos de lazer livre e 
dirigido.
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Homem tem carro apreendido após descoberta de furto

Jovem ameaça se 
jogar de viaduto

DESMANCHE 

AVERIGUADO

TENSÃO FURTO 

A semana foi marcada 
por três ocorrências 
envolvendo coletivos 

da Viação Indaiatubana. Fo-
ram dois casos de acidentes 
de trânsito, no bairro Jardim 
Morada do Sol e no Centro, 
e uma ocorrência em que o 
coletivo pegou fogo no Par-
que das Nações. Em uma das 
ocorrências de acidente, um 
casal “namorava” dentro do 
carro quando ultrapassaram 
o sinal vermelho e atingiram 
o ônibus. 

O primeiro acidente de 
trânsito foi registrado na 
noite de sexta-feira, dia 26 
de setembro, na Avenida 
Ário Barnabé, no Jardim 
Morada do Sol. De acordo 
com informações, o veículo 
modelo Gol trafegava pela 

avenida quando o ônibus 
não respeitou a preferencial e 
acabou provocando o aciden-
te. Apesar do susto ninguém 
ficou ferido com gravidade. 

Já no domingo, dia 28 de 
setembro, por volta dás 6 ho-
ras da manhã, outro acidente 
foi registrado. Um operador 
de 23 anos trafegava pela 
Avenida Presidente Kenedy 
com um carro modelo Ecos-
port e, ao avançar pelo sinal 
vermelho, acabou colidindo 
contra o ônibus da Viação. 
De acordo com informações, 
no banco do passageiro do 
carro estava uma jovem de 
20 anos e ambos estariam 
“namorando” quando o aci-
dente ocorreu. 

Segundo depoimento do 
motorista do ônibus, os jovens 
estavam seminus e aparen-
tavam sinal de embriaguez. 
Além disso, no interior do 

carro havia copos de isopor, 
uma espécie de suporte para 
colocar bebidas.  

Incêndio 
O terceiro caso envolven-

do ônibus ocorreu na noite 
de segunda-feira, dia 29, no 
bairro Parque das Nações. 
Segundo informações, os 
responsáveis pelo ônibus sa-
íram do veículo para ajudar 
outro motorista, que estava 
com o ônibus quebrado, e 
deixaram o coletivo ligado. 
No entanto, quando retorna-
ram, uma explosão ocorreu 
dando inicio às chamas. 

A Polícia Militar foi cha-
mada e preservou o local 
até a chegada do Corpo de 
Bombeiros. As chamas foram 
controladas e felizmente nin-
guém se feriu. A Polícia Civil 
vai investigar se o acidente foi 
criminoso ou não. A Polícia Civil irá investigar se o incêndio foi criminoso ou não

Uma denúncia anônima levou a Guarda Civil até uma resi-
dência no Jardim Colonial na terça-feira, dia 30 de setembro, 
onde um homem estaria depenando uma moto. Ao chegarem 
ao local, os guardas flagraram quatro jovens desmontando uma 
moto modelo Titan na garagem da casa. Em averiguação, foi 
constatado que a motocicleta havia sido furtada no dia ante-
rior. Os jovens foram levados para a Delegacia de Polícia para 
averiguação. Segundo informações, um dos jovens é filho de 
um conhecido proprietário de um desmanche e comércio de 
peças usadas da cidade.

O desempregado Edi Carlos Crepaldi, de 29 anos, foi preso 
na manhã de terça-feira, dia 30 de setembro, após furtar produ-
tos de uma perfumaria no Jardim Morada do Sol. A Guarda Civil 
foi acionada e iniciou busca ao suspeito pelas ruas do bairro. 
Ao avistar a viatura, Crepaldi iniciou fuga, mas foi detido. Uma 
fiança de R$ 2,5 foi arbitrada, porém como o acusado não a 
pagou e acabou encaminhado à Cadeia Pública de Campinas. 

Um jovem de 21 anos, mora-
dor do bairro Cecap, teve o carro 
apreendido depois que a Polícia 
Civil confirmou que o mesmo 
havia sido furtado na cidade de 
Mogi Mirim. A vítima contou 
que comprou o veículo modelo 
Montana em Americana e que 

não sabia que o mesmo havia 
sido furtado. 

Segundo informações, uma 
denúncia anônima informava 
que o jardineiro possuía um ve-
ículo “dublê”, ou seja, um carro 
com a mesma placa de outro 
veículo. Chegando ao local, os 

investigadores investigaram as 
placas do automóvel, porém 
nada de irregular foi constatado. 
Mas, ao realizarem pesquisa com 
o número do chassi do carro, foi 
constado que o mesmo havia 
sido furtado em Mogi Mirim. 

Indagado, o jovem contou 

que havia comprado o carro de 
um desconhecido na cidade de 
Americana, por indicação de um 
amigo e como havia acabado de 
vender seu carro, estava com o 
dinheiro para uma nova compra 
à vista. No entanto, estranhou 
que o homem estivesse ven-

dendo por R$ 6 mil, um carro 
avaliado em aproximadamente 
R$ 20 mil. O vendedor informou 
que o mesmo possuía algumas 
prestações em atraso e diante 
disso fechou a compra. 

Porém informou que o homem 
não enviou o carnê de pagamento 

e que tentou várias vezes contato 
por telefone, porém sem sucesso. 

O jardineiro foi conduzido à 
delegacia para prestar esclareci-
mentos. Uma investigação irá apu-
rar se há ou não o envolvimento do 
homem no crime de receptação. O 
veículo foi apreendido. 

Um jovem de aproxima-
damente 26 anos ameaçou se 
jogar do viaduto da entrada do 
Distrito Industrial, próximo 
ao Center Jeans, na tarde de 
sexta-feira, dia 26 de setem-
bro. Após algumas horas de 
tensão, os guardas civis con-
seguiram retirar o homem do 
local, que foi encaminhado ao 
hospital e depois à Delegacia. 
A suspeita é que ele seja usu-
ário de entorpecentes.

De acordo com informa-
ções da Guarda Civil, uma 
denúncia anônima dava conta 
de que um homem em atitudes 
suspeitas estava rondando o 
comércio local. A guarnição 
então se dirigiu ao local para 

averiguação. 
Ao avistar os guardas, o jo-

vem saiu correndo e subiu na 
“mureta” do viaduto de onde 
jogou algo na rodovia. Em 
seguida ele começou a gritar 
que iria se jogar do local, caso 
os guardas se aproximassem 
dele. 

Após momentos de ten-
são, os guardas conseguiram 
conter o rapaz e o retiraram 
do local de perigo. O jovem 
foi encaminhado ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), onde recebeu atendi-
mento e posteriormente ele 
foi levado à Delegacia de 
Polícia. Após depoimento, ele 
foi liberado.
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Homem tenta 
enforcar companheira 

AGRESSÃODuas mortes são 
registradas na cidade
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Duas mortes foram 
registradas no Mu-
nicípio durante a 

semana. O eletricista Ade-
lino Inácio, de 58 anos, 
sofreu um grave acidente 
de trânsito e chegou a ser 
socorrido, porém não resistiu 
aos ferimentos e faleceu. Já 
o jovem Sérgio Figueiredo 
Júnior, de 22 anos, foi en-
contrado morto e em estado 
avançado de decomposição 
no Rio Jundiaí, na Estrada do 
Quilombo entre Itupeva e In-
daiatuba. Segundo informa-
ções, ele teria se envolvido 
em uma briga em um bar de 
Itupeva e desde então estava 
desaparecido. 

O acidente fatal ocorreu 
na Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), próximo à empresa 
Toyota, no inicio de terça-
-feira, dia 30 de setembro. 
Segundo informações da 
Polícia Rodoviária, o mo-
torista do caminhão contou 
que trafegava com veloci-
dade compatível para a via 
(60 Km/h) e que diminuiu a 
marcha para aguardar os veí-
culos que vinham no sentido 
contrário. Como não avistou 
ninguém iniciou a conver-
são para a esquerda e nesse 
momento surgiu a vítima 
trafegando sua motocicleta 
e veio a colidir com a lateral 
traseira do caminhão. Ainda 
de acordo com a Polícia Mi-
litar, a versão foi confirmada 
por testemunhas. 

No pneu da moto da víti-
ma, os policiais localizaram 
marcas de tinta do caminhão, 
que vão de encontro com a 
versão do motorista do veí-
culo. Inácio foi encaminhado 

em estado de emergência ao 
Hospital Augusto de Olivei-
ra Camargo (Haoc), onde 
passou por cirurgia e ficou 
internado. Porém, na tarde 
de quarta-feira, dia 1º, ele 
não resistiu aos ferimentos 
e veio a falecer. Inácio foi 

a 22º vítima de acidente de 
trânsito neste ano.

Mistério 
Também na tarde de 

quarta-feira, um jovem de 
22 anos foi encontrado mor-
to dentro do Rio Jundiaí. 
Segundo informações da 

Guarda Civil, Junior foi en-
contrado no local pela sua 
sogra que informou que ele 
estava desaparecido desde 
o último sábado, dia 27 
de setembro. A vítima era 
morador da cidade de Santo 
André e estava em Itupeva 
visitando a família. O corpo 
do jovem estava em avança-
do estado de decomposição 
e tinha uma corda enrolada 
na cintura, com dois parale-
lepípedos nas pontas. 

A Polícia Civil informou 
que provavelmente o jovem 
tenha sido jogado no local na 
madrugada de domingo, dia 
28. Além disso, havia per-
furações na nuca da vitima, 
porém somente o laudo ne-
croscópico do legista poderá 
determinar se as marcas são 
de tiros ou não, bem como a 
causa da morte. 

De acordo com informa-
ções, Junior se encontrava 
na condição de foragido da 
Justiça pelo crime de furto.

Sérgio Figueiredo Júnior foi encontrado boiando no rio pela sogra

Adelino Inácio pilotava uma motocicleta e colidiu contra um caminhão

O acusado identificado como Thiago 
foi preso por tentativa de homicídio 

Um homem identificado 
como Thiago tentou en-
forcar a companheira com 
uma corda na manhã de 
segunda-feira, dia 29, no Jar-
dim Morada do Sol. Ele foi 
detido pela Polícia Militar e 
levado à Delegacia de Defe-
sa da Mulher (DDM), onde 
foi autuado por tentativa de 
homicídio. 

Segundo informações, a 
vítima de 21 anos se prosti-
tuia e usava o dinheiro dos 
programas para consumir 
droga com o suspeito. Esse, 
por sua vez, alegou que o 
ciúmes motivou a agressão. 

Os policiais foram acio-
nados depois que a irmã da 
vítima a encontrou totalmente 
machucada. A mulher foi 
agredida durante todo o final 
de semana e chegou a pedir no 
domingo, dia 28 de setembro, 
aos policiais militares para que 
o companheiro, com quem 
manteve relacionamento por 
oito meses, não fosse preso.

Em depoimento, a víti-
ma contou que a discussão 
começou durante a manhã. 
“Fui dar um beijo nele e ele 
recusou. Quando ele veio 
me beijar eu não quis e aí 
começamos a discutir. Ele 
disse que eu era puta e me 
bateu de corda. Depois tirou 
minha roupa e queria que eu 
saísse para rua pelada” diz. 
“Ai ele me enforcou com a 
corda. Eu comecei a perder o 
movimento do corpo e fingi 
que tinha desmaiado para ele 
parar. Mas ele percebeu.” 

Ainda segundo a jovem, 

depois de tentar enforcá-
-la, o companheiro bateu 
com a corda em suas costas 
deixando diversas marcas.  
“Ele falou que ia me matar, 
porque eu estava fazendo 
programa e não gostava 
mais dele. Mas ele sempre 
ia comigo e, depois que eu 
fazia programa, ele pegava o 
dinheiro e nós consumíamos 
droga juntos”, conta. 

Vício 
Segundo a delegada ti-

tular da DDM Fernanda 
Hetem Matoso, a jovem já 
faz acompanhamento para 
a dependência química no 
CAPS Álcool Drogas e já 
ficou internada. Ela relatou 
que voltou a usar drogas há 
pelo menos 15 dias. 
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Primavera busca a 
1ª vitória na última fase

Mais Expressão

JME  

DIVULGAÇÃO 

DESTAQUE 

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

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

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Aifa)

Resultados da última rodada
Noroeste 1 x 0 Ferroviário
3 Estrelas 1 x 5 Rêmulo Zoppi

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Aifa)

Resultados da última rodada
Ferroviário B 1 x 11 Estrela FC 
Independente B 1 x 0 3 Estrelas B  
Estrela Dourada 3 x 1 União FC  
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

2ª Copa Vizzent Calçados/Clube 9 de Futsal

5ª rodada amanhã, dia 4

Horário  Partida
8h10   (Sub-10) Clube 9 A x Colégio Renovação 
8h35   (Sub-12) Clube 9 A x Colégio Renovação
9h   (Sub-14) Clube 9 A x Colégio Renovação 
9h30   (Sub-16) Clube 9 A x Colégio Renovação
10h  (Sub-08) Mann+Hummel x Show de Bola
10h30   (Sub-10) Mann+Hummel x Show de Bola
10h55   (Sub-12) Mann+Hummel x Show de Bola 
11h20   (Sub-14) Mann+Hummel x Show de Bola 
11h50   (Sub-16) Mann+Hummel x Show de Bola

Resultados da última rodada 
 (Sub-10) Colégio Conquista 6 x 0 Projeto Restitui 
 (Sub-12) Colégio Objetivo 1 x 1  Projeto Restitui
 (Sub-14) Colégio Objetivo 0 x 3 Projeto Restitui 
 (Sub-16) Colégio Objetivo 1 x 2 Projeto Restitui 
 (Sub-16) Colégio Rodin 0 x 1 Sesi 
 (Sub-14) Clube 9 B 0 x 4 Sesi 
 (Sub-12) Clube 9 B 1 x 3 Sesi 
 (Sub-10) Clube 9 B 1 x 0 Ponte Preta 
 (Sub-8) Clube 9 B 2 x 3 Ponte Preta

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 5

Horário Partida    Campo Categoria
8h 2G Bebidas x Ice Bears Engenharia 1 Super Máster
9h15  Colégio Meta x Marmoraria Uchôa  1 Super Máster 
10h30  Balilla x UnexFort   1 Máster
8h Marquinhos Tintas x Jornal Exemplo  2 Máster
9h15  Rodocar Mecânica x Lubeka  2 Veterano
10h30  Cachorrão Auto Center x Nova Opção 2 Veterano
9h15  Avlis Lativ x Atlântico Soluções  3 Adulto
10h30  Max Planck x Dominium   3 Adulto

Resultados da última rodada
Fisioterapia Calonga 4 x 2 Pai & Filhos
Marquinhos Tintas 2 x 3 Casa das Embalagens 
DD Max 4 x 6 Ópticas Ipanema  
De Cor Flex 3 x 2 LG Vacker
Escritório Indaiá 3 x 7 Embalimp 
Rodocar Mecânica 2 x 9 Cachorrão
Madeireira Madelasca 3 x 3 Dominium
JR Celulares 2 x 0 Cato Supermercados
Fonte: Clube 9 de Julho

11º Copa Congesa (Indaiatuba Clube)

Quartas de final domingo, dia 5
Horário   Partida
9h  J Ferres x Ovos Massanari 
10h30   Sorrento x Atlanta.

Resultados da última rodada 
All Rental 4 x 2 Fevale
Casagrande Turismo 0 x 1Colégio Renovação

2ª Copa Codarin (Indaiatuba Clube)
Semifinais hoje, dia 3
Horário   Partida
19h15  ENZ Hubert x Chut 
20h30  Mundo Verde x Cláudio Diogo 

Resultados da última rodada
Mundo Verde 5 x 0 Cláudio Diogo 
Codarinh 2 a 1 Chut

Apesar de já ter entra-
do em campo duas 
vezes, a equipe do 

Primavera ainda busca a pri-
meira vitória nessa última fase 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Fase. Amanhã, dia 
4, o time terá nova chance 
de conquistar um resultado 
positivo. Em casa, às 15 horas, 
o time enfrenta o Olímpia, 
com ingresso a R$ 10, sendo 
meia-entrada para estudantes 
e aposentados. A equipe de-
fende uma invencibilidade de 
dez jogos sem derrota. 

O time vem de dois empa-
tes. No confronto do último 
sábado, dia 27 de setembro, 
em Presidente Prudente, o 
Tricolor empatou em 2 a 2 
com o Grêmio. Com gols de 
Aldinho e Cris, o Primavera 
ficou a frente no marcador 
em duas oportunidades, mas 
deixou escapar a vitória aos 41 
minutos do segundo tempo.

Em Indaiatuba, na última 
quarta-feira, dia 1º, o time 
não conseguiu desempenhar 
o mesmo futebol do final de 
semana e, diante de um Nacio-
nal bem postado em campo, 
acabou ficando no 0 a 0 contra 
o time da Capital. Na mesma 
rodada, o Grêmio Prudente 
arrancou um empate também 
por 0 a 0 com o Olímpia, na 
casa do adversário. 

No final da partida, em en-
trevista ao Mais Expressão, 
o técnico Lelo disse que an-
siedade pode ter atrapalhado 
o time. “Toda vez que está-
vamos com a bola visávamos 

muito o gol e muita vezes aca-
bávamos entregando a bola 
no pé do adversário. No jogo 
de Prudente, tínhamos que 
marcar e investir nos contra-
-ataques. Hoje (quarta-feira) 
tínhamos a responsabilidade 
de conseguir roubar a bola 
e ir para frente, e isso gera 
uma ansiedade”, analisa. “Foi 
um jogo difícil de uma única 
oportunidade. Que soubesse 
aproveitar, sairia com o resul-
tado. Mas a partida foi muito 
equilibrada.” 

Um dos principais jogado-
res da equipe, o atacante Franc 
ainda não balançou as redes 
nessa última fase e lamentou 
os gols perdidos na partida 
contra o Nacional. “O problema 
de hoje (quarta-feira) foi no 
ataque, perdi algumas oportuni-
dades de gol, mas não podemos 

também tirar os méritos do 
Nacional, que é uma equipe 
muito forte e bem postada. 
Tenho certeza que o campeão 
sairá do nosso grupo”, analisa. 

Desafio 
Na partida de amanhã, o 

time do Primavera precisa 
de uma vitória para voltar à 
segunda colocação do grupo.  
O time deve ganhar o reforço 
do torcedor. Toda rodada de 
sábado, dos campeonatos mu-
nicipais, foi cancelada para que 
os torcedores pudessem com-
parecer no Gigante da Vila. 
“Esperamos que o torcedor 
não fique chateado, compare-
ça, pois estamos na briga pelo 
acesso”, diz. “A expectativa 
para sábado é positiva, temos 
um equipe forte, e vamos em 
busca dos três pontos.” 

Apesar de não ter conquis-
tado ainda um vitória nessa 
última fase do campeonato, 
o Fantasma da Ituana está há 
dez jogos sem perder. A últi-
ma derrota acontece no dia 10 
de agosto, quando perdeu em 
casa para o Pirassununguense 
por 1 a 0. 

Mas depender do atacante 
Franc essa marca não será ba-
tida. “Se for preciso, eu como 
até grama para conquistar 
essa vitória e trazer alegria 
para a torcida dessa cidade, 
que estou gostando muito”, 
prometeu o atacante Franc. 

Além de Primavera e Olím-
pia, amanhã jogam também 
Grêmio Prudente e Nacional, 
às 19 horas, no Prudentão 
em Presidente Prudente, com 
transmissão ao vivo da Rede 
Vida de Televisão.

Em jogo truncado e 
em casa, o Primavera 
ficou no 0 a 0 com o 
Nacional de São Paulo 

A equipe de xadrez de 
Indaiatuba conquistou exce-
lente resultado na 6ª etapa 
do Circuito Sesc de Xadrez/
Circuito Dinâmico de Xadrez 
FPX, realizado no último 
domingo, dia 28 de setem-
bro, em Campinas. Entre os 
destaques do torneio, Kauana 
Teixeira Aguiar ficou com a 
medalha de prata na categoria 
S16F, Brenda Marques com a 
medalha de bronze na catego-
ria S14F e Mitsuro Dairokuno 
com a medalha de bronze na 
categoria Absoluto. O grupo 
é integrado por alunos da es-
cola Annunziatta L. V. Prado, 
trainados por Evans Fritsch.
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NATAÇÃO DECISÃO 

Tornado disputa a final da Copa SP amanhã 
JEAN MARTINS
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ROGÉRIO BARBOSA 

Equipe conquista 31 medalhas no Regional Seleção de Indaiatuba 
busca vitória e classificação 

A final da Copa São Pau-
lo de Rugby terá como 
“palco” o campo do 

Bela Vista, em Indaiatuba. E a 
grande decisão do certame será 
amanhã, dia 4, quando serão 
colocados frente a frente as 
equipes do Indaiatuba Rugby 
Clube – Tornados e o Lechuza 
Ruyby Clube, formada por 
atletas de Itu e Sorocaba. O 
confronto acontece às 15 horas 
com entrada franca. 

O campo do Bela Vista fica 
na Rodovia João Ceccon, s/n, 
na estrada que liga Indaiatuba 
à Elias Fausto, ao lado do res-
taurante Moinho Bela Vista. 

Na grande final da compe-
tição, considerado a Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista, os dois times chegam 
com campanhas incontestá-
veis e semelhantes. O time in-
daiatubano soma sete vitórias 
e perdeu apenas para o Corin-
thians Rugby. Já o Lechuza 

também tem sete vitórias e 
foi derrotado pelo Tornados. 

O Tornado chega ainda 
a final com o melhor ataque 

do certame, com 315 pontos 
positivo. Para chega a grande 
decisão, o time passou pelo 
URA com vitória de 6 as 5.

Por sua vez, Lechuza, 
dono da maior defesa, sofren-
do apenas 100 pontos contra 
(versus 122 do Tornados), se 

classificou em segundo e ven-
ceu o ascendente Corinthians 
Rugby na semifinal. 

Para o diretor do Tornados, 
Leonardo Gatti, o confronto 
de agora será bem diferente do 
disputado na primeira fase. “O 
desafio agora é muito maior. 
Jogar uma final inclui não 
somente técnica e habilidade, 
mas também toda pressão 
psicológica e amor pelo seu 
clube”, analisa. “Sabemos da 
força do adversário, trata-se 
de uma equipe respeitável. 
Com certeza, será um grande 
e emocionante jogo."

Acesso 
O campeão da Copa São 

Paulo disputará a Primeira Di-
visão do Campeonato Paulista 
em 2015. Já o vice-campeão 
disputará a repescagem con-
tra a Poli Rugby, penúltimo 
colocado da Primeira Divisão. 

Chegar a divisão principal 
será um grande feito para 
as duas equipes, segundo 
o presidente do Tornados, 

Anderson Rosa Clark. "Lá 
(Primeira Divisão) estão cin-
co dos mais antigos times do 
Brasil, tradicionais e cheios 
de experiência. Tanto para 
o Tornados quanto para o 
Lechuza é uma oportunidade 
de grande valor”, reconhece. 
"Nós treinamos e lutamos 
arduamente para chegarmos 
até aqui. Indaiatubanos, pre-
cisamos de vocês e de sua 
torcida”, convida o capitão 
do time local, Alcino Amato, 
artilheiro atual do campeo-
nato com 11 tries. “vamos 
repetir 2012, o ano em que 
fomos campeões.”

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

Indaiatuba aposta na força de seu ataque para levantar o caneco da Copa SP

A equipe de natação da As-
sociação Desportiva Indaiatuba 
(ADI)/Secretaria Municipal de 
Esportes conquistou 31 meda-
lhas na disputa da 5ª etapa do 
Circuito Regional de Natação 
ARN, realizada no último do-
mingo, dia 28 de setembro, em 
Limeira. Ao todo foram cinco 
medalhas de ouro, 14 de prata 
e 12 de bronze.  

Na categoria Mirim 2, Ma-
ria Fernanda Betarelli conquis-
tou a prata nos 50m borboleta 
e Vinícius Marques o bronze 
também nos 50m borboleta. No 
Petiz 1, Luiz Felipe Leite e João 
Victor Militão conquistaram o 
bronze nos 50m peito e 50m 
borboleta, respectivamente. 

Na categoria Petiz 2, Giulia 
Karoline de Andrade conquis-
tou ouro nos 50m peito e prata 

nos 50m costas e 100m medley. 
Paula Stavarengo ficou com 
a prata nos 100m livre, 50m 
borboleta e nos 50m costas. 
Luis Guilherme Betarelli garan-
tiu a prata nos 50m borboleta, 
50m costas e bronze nos 100m 
medley.

No Infantil 1, Flávia Oli-
veira ficou com o ouro nos 
100m livre e nos 200m medley, 
além de prata nos 100m livre. 
Fernando Gabriel da Silva 
garantiu a medalha de bronze 
nos 100m livre. No Infantil 2, 
Amanda Ricardo  conquistou a 
prata nos 100m livre e o bronze 
nos 200m medley. Samara Cruz 
trouxe uma medalha de prata, 
nos 200m medley, e bronze nos 
100m livre. Diego Borges ficou 
com o ouro nos 200m medley e 
nos 100m livre.

Pelo Juvenil 1, Nathalia 
Kimberly conquistou a prata 
nos 100m livre e o bronze 
nos 200m medley. Beatriz 
Vieira conquistou a prata nos 
200m medley e medalha de 
bronze nos 100m livre. 

Equipe 
No revezamento Mirim a 

Petiz Feminino, a equipe A 
ficou com a prata nos 4 x 50m 
4 estilos e bronze nos 4 x 50m 
livre, com as nadadoras Paula, 
Letícia, Maria Fernanda e Giu-
lia. Já no revezamento Mirim 
a Petiz masculino, a equipe A 
ficou com o bronze nos 4 x 50m 
4 estilos e 4 x 50m livre, com os 
atletas Paulo, Luiz Felipe, João 
Militão e Guilherme.

A equipe ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes tem o 
apoio do restaurante Coelho 
na Brasa.

A treinadora Rosana Ono 
reconhece a evolução do gru-
po. “Tivemos ótimos resul-
tados, com 95% dos atletas 
melhorando suas marcas pes-
soais”, diz. “Entre os des-
taques, posso citar a Flávia 
Oliveira e o Diego Borges, 
que conquistaram duas das 
medalhas de ouro nas provas 
de 100m livre e 200m medley, 
com grande evolução.”

Natação de Indaiatuba se destaca e traz 31 medalhas no Regional 

A Seleção de Indaiatuba 
vive situação delicada em 
busca da classificação para a 
segunda fase do Campeonato 
de Seleção de Ligas, organi-
zado pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF). Após em-
patar em casa no último final 
de semana, contra Piracicaba, 
o time precisa a todo custo 

vencer Laranjal Paulista no 
confronto de amanhã, dia 
4, às 15 horas, na casa do 
adversário. 

No último domingo, dia 
28, Indaiatuba empatou em 2 
a 2 com Piracicaba, na partida 
realizada no estádio do Pri-
mavera. Na mesma rodada, 
em Salto, a equipe vizinha 

goleou Laranjal Paulista por 
7 a 0. Com a vitória, os sal-
tenses garantiram a primeira 
colocação do Grupo 5, com 
12 pontos, e classificando-se 
com uma rodada de antece-
dência. 

Com oito pontos, Indaia-
tuba precisa da vitória contra 
o já eliminado Laranjal Pau-
lista, para chegar a 11 pontos, 
não podendo ser alcançado 
por Piracicaba, com cinco 
pontos. 

Se a equipe local perder, 
precisa torcer por um tropeço 
do time piracicabano, que en-
frenta Salto em casa, também 
no sábado, às 15 horas no 
Barão de Serra Negra. Uma 
derrota dos Indaiatubanos e 
uma vitória dos piracicabanos 
deixam as duas equipes empa-
tadas com oito pontos, porém 
Piracicaba leva melhor, pois 
empata no número de vitórias 
(duas), mas no saldo de gols 
a vantagem é de Piracicaba. 
Caso Indaiatuba empate, a 
torcido é também por uma 
derrota dos piracicabanos. 
Contra o mesmo adversário 
de manhã, ainda na fase de 
turno, Indaiatuba ficou no 0 a 
0 jogando em casa. 

No último confronto, Indaiatuba empatou em 2 a 2 com Piracicaba
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Acenbi promove NipoFest Bon Odori 

BAILE DO HAWAI POLO SHOPPING

Ingressos começam a ser vendidos na segunda Turma da Mônica é atração no mês das crianças

JME
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A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo Bra-
sileira de Indaiatuba 

(Acenbi) promove no próximo 
dia 11, a 20ª NipoFest Bon 
Odori. O evento será reali-
zado no Pavilhão da Viber, 
das 18h a meia-noite. A festa 
foi anunciada em coletiva de 
imprensa realizada na última 
quarta-feira, dia 1º, na sede so-
cial da associação, onde estive-
ram presentes o presidente da 
Acenbi Akifiko Morita, o vice-
-presidente, Anésio Kimura, o 
coordenador do evento, João 
Kihashi e o diretor de relações 
públicas, Mário Alexandre.

Na ocasião, o presidente da 
Acenbi lembrou a mudança de 
nome do evento. Antes chama-
do como Festa do Chopp, hoje 
o tradicional evento passou a 
ser a NipoFest Bon Odori. “A 
mudança veio para mudar o 
foco da festa, pois queremos 
tirar o enfoque de bebida que 

o evento tinha e passar a focar 
na cultura e na gastronomia”, 
revela. “Porém, a qualidade 
da festa continua a mesma. 
É um evento familiar, onde 
todos desde crianças até idosos 
podem participar”, salienta. 

De acordo com Mário 

Alexandre, a festa tem como 
objetivo arrecadar verba para 
a manutenção da Acenbi. “A 
nossa associação cresceu e 
temos que manter e custe-
ar a estrutura. Somente as 
mensalidades de nossos as-
sociados não são suficientes 

para a manutenção, por isso 
realizamos eventos”, diz.

Os convites já estão à ven-
da e podem ser adquiridos an-
tecipadamente no valor de R$ 
45 o casal. O ingresso inclui 
duas canecas, dois espetos, três 
chopps ou três refrigerantes. 

No dia o valor da entrada será 
R$ 55. Os ingressos estão á 
vendas na Kanesaki Car Ser-
vice, Loja Nakayoshi, Bazar 
Ponto 1 e Perfumaria Origami. 
O estacionamento será terceiri-
zado no valor único de R$ 13.

Na gastronomia estarão 
à venda pratos típicos como 
yakissoba, tempura, sushi, 
sashimi, entre outros. E na 
cultura o público poderá con-
ferir e participar da dança 
Bon Odori que consiste em 
movimentos delicados e sim-
ples com gestos como colher, 
semear, agradecer e festejar.

De acordo com o coor-
denador Kihashi, durante o 
evento será jogados balas 
e bombons sob o público 
para desejar a todos muita 
abundância durante o ano. 
“Tradicionalmente são joga-
dos ‘moti’ (bolinho de arroz) 
para trazer prosperidade e 
abundância para as pessoas. 
Mas, como muitos não co-
nhecem o bolinho, iremos 
jogar doces”, explica. 

Expectativa 
Para o evento são espera-

dos cerca de 3 mil pessoas. 
“A nossa festa terá um am-
biente bem familiar como 
todos os eventos realizados 
pela Acenbi e esperamos um 
grande número de pessoas 
para nos prestigiar”, declara 
Kimura.

Além de ser uma festa 
cultural e gastronômica, a 
NipoFest também terá o seu 
lado social. No dia do evento 
será arrecadado produto de 
limpeza ou higiene pessoal e 
será enviado ao Fundo Social 
de Solidariedade (Funssol). 
“Pensamos também no lado 
social, em ajudar o próximo. 
O público sempre corres-
ponde a nossa expectativa 
de arrecadação”, disse Mário 
Alexandre. Ainda de acordo 
com o relações públicas, a 
Festa do Sushi foi a festa que 
teve a maior arrecadação de 
doações. “Foram arrecadados 
cerca mil quilos entre mate-
rial de limpeza e higiene”.

NipoFest Bon Odori foi anunciada em coletiva no último dia 1º e são esperado 3 mil pessoas

O Clube 9 de Julho realiza 
no dia 22 de novembro, o tra-
dicional Baile do Hawaii. O 
evento acontece a partir das 
22 horas, no Parque Aquá-
tico. Os ingressos começam 
a ser vendidos na próxima 
segunda-feira, dia 6, exclu-
sivamente na secretaria do 
clube. 

O primeiro lote de convites 
será de R$ 60 para convida-
dos, R$ 30 (meia-entrada) 
e R$ 20 para associados. A 
venda de mesa com quatro 
cadeiras custa R$ 80 para 
associado e R$ 100 para não 
associados. Já mesas com seis 
cadeiras, localizadas no deck 
piscina, custam R$ 120 para 
associado e R$ 150 para não 
associado. O estacionamento, 
exclusivo para associado se 
manterá no mesmo valor do 
ano passado R$ 10. 

Com o tema “Uma Noite 

Desde a última quarta-feira, 
dia 1º, o Polo Shopping Indaia-
tuba sedia a atração recreativa 
“O que Você quer Ser Quando 
Crescer?”, tematizado com 
os personagens da Turma da 
Mônica. O evento tem entrada 
gratuita, porém com a doação de 
1 kg de alimento não perecível. 

A atração permanecerá no 
shopping até o próximo dia 19 
de outubro e estará aberta ao 
público de segunda a sábado, 
das 14h às 22 horas, e aos do-
mingos, das 14h às 20 horas. 

No espaço as crianças po-
dem se divertir com brinque-
dos que remetem às principais 
atividades de cada profissão 
como astronauta, médico, 
cozinheiro, professor, marce-
neiro e engenheiro. 

nos Mares do Sul, Aloha Ho-
nolulu”, o baile novamente 
tem decoração assinada por 
Jimmy Silva, do Spazio Sce-
nico, que promete surpreender 
os convidados, fazendo com 
que se sintam realmente em 
uma ilha do Hawaii. 

A fachada será decorada 
com carrancas e esculturas, 
além de contar ainda com 
arranjos naturais e tropicais. 
Os recepcionistas também 
estarão com trajes típicos do 
Hawai. "Há muitos anos não 
fazemos um baile genuina-
mente havaiano", ressalta o 
decorador.

No cardápio a tradicional 
mesa de frutas, com diferentes 
opções: maçã, banana, melan-
cia, melão, laranja, abacaxi, 
kiwi, uva, goiaba e pêssego, 
além de cinco diferentes sa-
bores de sorvetes Fruity e o 
tradicional ula-ula. 

Além de toda a diversão nos 
espaços temáticos, os persona-
gens Mônica, Cebolinha, Cascão 
e Magali estarão presentes no 
Shopping nos dias 10, 11 e 12, 
para interagir e tirar fotos com 
as crianças. As fotos são gratuitas 
e as aparições dos personagens 
ocorrerão nos mesmos horários 
em todos os dias das 14h às 
14h30, das 15h às 1530, das 16h 
às 16h30 e das 17h às 17h30. 

Atividades
Para começar, as crianças 

se divertem no “Pulo do As-
tronauta”, um pula-pula gigante 
em forma de foguete. Já na 
atração “Doutor Chico” haverá 
diversos bonecos da Turma da 
Mônica, além de equipamentos 
médicos de brinquedo, para 

Atrações 
Depois do grande sucesso de 

2012 e 2013, quem retorna aos 
palcos do Clube é a banda Jair 
Supercap Show, levando para o 
Parque Aquático superior a me-
lhor seleção de músicas de festas 
da região. Para quem prefere um 
som eletrônico, o comando das 
pick ups ficará novamente a car-
go do DJ Rodrigo Bramucci e 
do DJ convidado Tom Hopkins, 
que tocarão no Parque Aquático 
inferior.

Durante a realização da 
festa, o Clube contará com 
o apoio da Sanare Serviços 
de Saúde e a censura é de 16 
anos. Não será permitida a en-
trada com garrafas de bebidas. 

O Clube 9 de Julho está 
localizado na avenida Pre-
sidente Vargas, 2.000. Mais 
informações no site www.
clube9.com.br ou pelo tele-
fone (19) 3875 9833.

simular o atendimento de um 
médico. O “Ateliê da Marina” é 
uma área na qual são desenvol-
vidas atividades com desenhos 
exclusivos da Turma da Môni-
ca, com espaço para exposição 
das criações dos baixinhos.

 Na “Marcenaria do Cas-
cão”, as crianças têm à dispo-
sição diversas ferramentas de 
brinquedo para desenvolver 
toda sua inventividade como 
marceneiros. No espaço “Ce-
bolinha Engenheiro”, blocos, 
tijolos e telhados de brinquedo 
permitem que sejam criados 
edifícios, torres, castelos, etc. 
Comida é o tema da área “Co-
zinha da Magali”, com paneli-
nhas, pratinhos, talheres e jogos 
de chá, para que a criança possa 
brincar de ser cozinheiro.

Baile do Hawaii promete agitar e surpreender os associados e convidados no mês de novembro

Turma da Mônica fará aparições nos dias 10, 11 e 12 de outubro a partir das 14 horas
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‘Dora, A Aventureira’ se apresenta em Indaiatuba Encontro de corais acontece amanhã 

Renata Gontijo Duo abre do ‘Menu Musical’ 
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A Secretaria Municipal 
de Cultura promove 
a partir de hoje, dia 

3, a 10ª edição do Festival 
Outubro Literário. A entrada 
é gratuita e aberta ao público 
em geral. O evento será re-
alizado em diversos pontos 
da cidade, com uma série de 
novidades. A programação 
desse ano inovou no forma-
to, saindo das tradicionais 
palestras e ganhando as ruas, 
buscando o leitor.

Nesse ano uma das novi-
dades são as performances 
poéticas realizadas den-
tro dos ônibus da cidade. 
“A proposta do ‘Poesia em 
Trânsito’ é levar a literatura 
para dentro do transporte 
público da cidade. Levar a 
literatura para onde o leitor 
está”, diz o coordenador de 
literatura da Secretaria de 
Cultura, Guilherme Salla. 
Outra novidade do festival 
é o “Vende-se Poemas de 
Graça” onde poetas insta-
lados em barracas nas ruas 
do centro produzirão e dis-

tribuirão para a população 
poemas feitos na hora. 

Com o objetivo de esti-
mular o interesse de crianças 
e adultos pelo universo da 
leitura e da escrita, Salla diz 
que a população aguarda an-
siosa a divulgação do evento, 

pois já faz parte do calen-
dário da cidade. “O festival 
já caminha para sua décima 
edição, contudo neste ano 
a literatura não se restringe 
somente ao mês de outubro. 
Outros projetos acontecem 
desde o início do ano e vem 

cultivando um público leitor 
fiel que tente a aumentar a 
participação e o interesse 
da população nos eventos 
desta edição”.  Os projetos 
pelo qual o coordenador 
se refere é o “Sarau Todas 
as Palavras”, e os projetos 
“Prefácios” e “Escritas Da-
qui”, ambos realizados no 
Casarão Pau Preto. Além das 
novidades, palestras serão 
realizadas ao longo do mês 
com convidados especiais. 

Para o coordenador, é 
importante a Secretaria pro-
mover projetos que levem 
cultura a população. “O 
papel da Secretaria é de faci-
litar e viabilizar a produção 
cultural local e para que 
isso aconteça é necessário 
que haja estímulo para que 
a população e os próprios 
artistas possam aperfeiçoar 
seu senso estético”, diz.

 
Festival

O Outubro Literário tem 
como objetivo de estimular 
o interesse de crianças e 
adultos pelo universo da 
leitura e da escrita. A partir 
de projetos maiores e já tra-

dicionais do calendário cul-
tural da cidade, como “Maio 
Musical” e o “Novembro em 
Cena”, surgiu a necessidade 
de incluir a literatura, devi-
do a sua importância para 
formação do cidadão e tam-
bém ao histórico de grandes 
poetas e escritores locais. 
“Sabemos que a formação 
do público leitor é uma tarefa 

de longo prazo e que exige 
uma continuidade nas ações, 
por isso ela prossegue para 
além do próprio Festival, 
se estendendo ao longo do 
ano com outros projetos, 
como o ‘Prêmio Acrísio de 
Camargo’ realizado em de-
zembro na comemoração do 
aniversário de Indaiatuba”, 
explica Salla. 

Confira a programação

Hoje, dia 3, 15 horas – E.E. Suely Maria Cação Ambiel 
Batista
Palestra Prosa Versada com Allan da Rosa – dirigido aos 
alunos do 3º ano do Ensino Médio 

Hoje, dia 3, 20 horas – Centro de Convenções Aydil Bo-
nachella
A Calimba e a Flauta, com Allan da Rosa

Amanhã, dia 4, 19 horas – Centro Cultural Morada do Sol
Zé Bocca em “Histórias do meu avô”: o contador de causos 
e orquestra de viola caipira de Indaiatuba. 

Dias 6, 13, 20 e 27 de outubro – segundas-feiras – 16h às 
19h – Linhas de ônibus
Poesia em Trânsito 

Quinta-feira, dia 9, 19h às 20h30 - Centro Cultural Morada 
do Sol
Escritas Daqui com Coletivo Estoriadores

O contador de histórias 
Zé Bocca é atração no 
festival dia 4 com “His-
tórias do Meu Avô” 

O teatro do Centro de Apoio 
a Educação de Indaiatuba (Ciaei) 
recebe no próximo dia 25, o espetá-
culo infantil “Dora, A Aventureira”. 
A apresentação será às 14 horas e os 
ingressos já podem ser adquiridos na 
loja Etiqueta Kids ou no site www.
bilheteriarapida.com.br.

O valor do ingresso para crianças 
de 2 até 12 anos é de R$ 15. Meno-
res de dois anos não pagam, porém 
devem ficar no colo dos papais. Já as 

A Secretaria Municipal de 
Cultura promove amanhã, dia 
4, a partir das 20 horas, o En-
contro de Corais que reunirá 
grupos do município e con-
vidados. A entrada é gratuita 
e acontece na sala Acrísio de 
Camargo, no Centro de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). 

De acordo com a Secreta-
ria de Cultura, Erika Hayashi 
Kikuti, o objetivo é a troca de 
experiência e aprendizado que 
acontece entre os professores 
e regentes. “Essa troca resulta 

em uma grande apresentação 
ao público”, disse. 

O evento contará com a 
apresentação do Coral Muni-
cipal de Jaguariúna (Comja), 
com regência de Antonio 
Fraga. Também se apre-
sentará o Jodlerklub Helve-
tia sob regência de Arnold 
Heuberger(Noldi), além dos 
corais infantis, da Terceira 
Idade e da Cidade de Indaia-
tuba, todos sob regência de 
Áurea Ambiel. “Esperamos 
casa cheia com a população 
prestigiando os nossos artistas 

e convidados”, revela Erika. 
Ainda de acordo com a 

secretaria, é importante à po-
pulação prestigiar um evento 
cultural como o encontro de 
corais. “O acesso à cultura é 
um dever do poder público 
e um direito do cidadão”, 
lembra. “Por esta razão a 
Secretaria de Cultura traba-
lha fortemente para oferecer 
durante todo o ano eventos 
gratuito, seja na área musical, 
de dança, teatro, leitura, artes 
plásticas, enfim todas as ex-
pressões artísticas”, finaliza.

O Shopping Jaraguá abre 
a sua agenda do “Menu Musi-
cal”, do mês de outubro, com 
Renata Gontijo Duo acompa-
nhada de Guilherme Lamas. 
A apresentação será neste 
domingo, dia 5, a partir das 
12h30, na praça de alimenta-
ção do empreendimento. 

No próximo domingo, dia 
12, será a vez de Mila e Vitor 
animarem o público com seus 
belos arranjos e interpretações 
próprias.

No dia 19, a atração será 
Jarbas Clareto.  No cenário 

musical desde os anos 90, o 
cantor encanta a todos os pre-
sentes no Shopping Jaraguá 
esbanjando talento ao som do 
pop rock, samba e bossa nova.

E para encerrar o “Menu 
Musical” de outubro, a apre-
sentação fica por conta de 
Kika Baldasseirine. O show 
acontece no dia 26.

A cada domingo do mês, 
um cantor diferente se apre-
senta na praça de alimentação 
do Shopping Jaraguá. As 
apresentações acontecem das 
12h30 às 15h30.

crianças maiores de 13 anos o valor 
do ingresso é de R$ 25. Os adultos 
podem adquirir a meia-entrada no 
valor de R$ 25, conforme Lei. O 
valor inteiro é de R$ 50. 

O evento também oferece o 
promocional antecipado, onde os 
adultos que não possuem o direito 
a meia-entrada possam adquirir os 
ingressos no valor de R$ 25. Para 
tanto é necessário à doação de 1 
litro de leite no ato da compra.  

Para quem comprar pela internet, 
deverá entregar a doação na entrada 
do evento. 

“Dora, A Aventureira" é uma 
adaptação livre baseado em uma sé-
rie de TV. A peça educativa mostra 
Dora, uma simpática menina com 
seu amigo Botas (um macaco de bo-
tas vermelhas), que vivem aventuras 
pelo infinito mundo, ajudando ami-
gos e ensinando os telespectadores 
a falarem inglês.

Renata 

Gontijo Duo 

abre o “Menu 

Musical” de 

outubro



100 minutos. Classificação 
12 anos. 

AS TARTARUGAS NIN-
JA  -  CONVENCIONAL 
DUBLADO Sábado (4) e 
Domingo (5): 15h20 Segunda 
(6), Terça (7) e Quarta (8): 
18h20. Ação / Aventura. 100 
minutos. Classificação 12 
anos.
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Cinema Horóscopo de 03 a 09/10 por Alex Costa Guimarães

O CANDIDATO HONES-
TO - Quinta (2) a Quarta (8): 
16h10 / 19h30 / 21h45. Lan-
çamento - Comédia. Nacional. 
102 minutos. Classificação 
12 anos. 

GAROTA EXEMPLAR 
- ATENÇÃO ESPECIAL 
AOS HORÁRIOS DESTE 
FILME - Legendado. Quinta 
(2) e Sexta (3): 17h30 / 20h25 
Sábado (4) e Domingo (5): 
14h40 / 17h30 / 20h25 Segun-
da (6), Terça (7) e Quarta (8): 
15h30 / 20h25. Lançamento 
- Drama / Suspense. 148 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

OS BOXTROLLS - ATEN-
ÇÃO ESPECIAL AOS HO-
RÁRIOS DESTE FILME 
-CONVENCIONAL DU-
BLADO - Quinta (2) e Sexta 
(3): 16h40 Sábado (4) e 
Domingo (5): 14h20 / 16h40 
Segunda (6), Terça (7) e 
Quarta (8): 15h10. Lança-
mento - Animação / Aventu-
ra. 96 minutos. Classificação 
Livre. 

O CANDIDATO HONES-
TO - Quinta (2), Sexta (3), 
Segunda (6), Terça (7) e 
Quarta (8): 17h15 / 19h40 / 
22h05 Sábado (4) e Domingo 
(5): 14h45 / 17h15 / 19h40 / 
22h05. Lançamento - Comé-
dia. Nacional. 102 minutos. 
Classificação 12 anos. 

OS BOXTROLLS - 3D 
DUBLADO Quinta (2), Sex-
ta (3), Segunda (6), Terça 
(7) e Quarta (8): 16h25 / 
19h00 Sábado (4) e Domingo 
(5): 14h00 / 16h25 / 19h00. 
Lançamento - Animação / 
Aventura. 96 minutos. Clas-
sificação Livre. 

A LENDA DE OZ - 3D DU-
BLADO Pré-estréia somente 
Sábado (4) e Domingo (5): 
14h25. Pré-estréia - Anima-
ção / Aventura. 88  minutos. 
Classificação Livre.

O PROTETOR - DUBLA-
DO Quinta (2) a Quarta (8): 
18h40 LEGENDADO Quinta 
(2) a Quarta (8): 16h00 / 
21h25. Thriller. 131 minutos. 
Classificação 16 anos. 

ficação 16 anos. 

HÉRCULES - CONVEN-
CIONAL DUBLADO Quinta 
(2) a Quarta (8): 19h10. Ação 
/ Aventura. 98 minutos. Clas-
sificação 14 anos. 

SE EU FICAR - LEGEN-
DADO Quinta (2) a Quarta 
(8): 21h10. Romance / Drama. 

A BELA E A FERA - DU-
BLADO Quinta (2) a Quarta 
(8): 15h25 / 20h15. Romance. 
112 minutos. Classificação 
12 anos. 

SERÁ QUE? - LEGENDA-
DO Quinta (2) a Quarta (8): 
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17h55. Comédia Romântica. 
102 minutos. Classificação 
12 anos.

MAZE RUNNER: COR-
RER OU MORRER - DU-
BLADO Quinta (2) a Quarta 
(8): 16h50 / 19h20. LEGEN-

A 100 PASSOS DE UM SO-
NHO - LEGENDADO Quin-
ta (2) a Quarta (8): 19h00. 
Estréia - Comédia Dramática. 
104 minutos. Classificação 
10 anos. 

LIVRAI-NOS DO MAL - 
LEGENDADO Quinta (2) a 
Quarta (8): 21h30. Suspense 
/ Terror. 119 minutos. Classi-

DADO Quinta (2) a Quarta 
(8): 21h45. Thriller. 114 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

HÉRCULES - 3D DUBLA-
DO Quinta (2) a Quarta (8): 
21h. Ação / Aventura. 98 mi-
nutos. Classificação 14 anos. 

O ariano estará enfrentando fortes emoções dentro de 
si. Pode ter que usar de toda sua força interior para 
manter seu equilíbrio. Saiba que seus medos não são 
reais como imagina que sejam. Ao mesmo tempo em 
que tudo parece pesado, saiba que nesse momento, você 
possui uma força de recuperação e de poder mudar o 
que precisa ser modificado. Use-a.

O taurino enfrenta uma grande lição neste momento 
em sua vida: seus valores pessoais que acredita até 
então tendem a ser usados como bases para manter seu 
equilíbrio interno. Saiba que sua forma de ver as coisas 
pode precisar ser reformada completamente renovada. O 
momento exige um pouco mais de recolhimento. Rela-
cionamentos com pessoas sérias ou com boa diferença 
de idade pode ocorrer.

Sua família pode precisar de mais atenção ou o nativo 
se vê envolvido com questões familiares para serem 
solucionadas. Se o nativo tem filhos, o momento exigirá 
maior atenção a ser dada. Afetivamente algumas dificul-
dades com seu cônjuge ou sócio comercial podem ser 
resolvidas com um bom diálogo, o momento favorece 
a isso.

O canceriano enfrenta mudanças em suas relações, no 
entanto, sua família, seu lar, exige cuidado e atenção. 
Sua maneira de agir tem que ser amadurecida, dentro 
de si o canceriano sente essa mudança chegando. Não 
perca seu foco profissional.

Vida social agitada para o leonino: sua profissão oferece 
boas oportunidades, romances tendem a ocorrer com 
mais freqüência, e sua vida financeira estará na depen-
dência do esforço que fizer. Apenas tenha cuidado para 
não perder documentos ou esquecer algumas coisas com 
muita facilidade, isso pode trazer algumas situações 
para resolver.

Ainda em seu inferno astral, o virginiano luta contra 
uma avalanche de emoções diariamente. Momento não 
é adequado para gastar, é bom ter cuidado, pois despesas 
tendem a surgir inesperadamente. Sua mente está agitada 
e necessita agir de modo tranqüilo. Casa, parentes, ou 
pais, podem trazer gastos não planejados. 

As questões financeiras marcam o foco dos librianos 
nesse momento. Evite atitudes precipitadas no campo 
emocional e financeiro. O nativo estará magnético e 
isso atrairá muitas pessoas, levando-o a ter facilidade 
nos relacionamentos. Sua mente permitirá que novas 
amizades sejam formadas.

O nativo de escorpião é chamado a ter uma aparência 
maior de seriedade e maturidade nas coisas que realiza. 
Sua maneira de agir será observada. Sua família, sua 
casa, ou pais, podem precisar de sua força e apoio. Nesse 
momento, pode iniciar uma oficialização de um romance.

Os sagitarianos precisam aprender que mudanças devem 
ser efetuadas em sua vida. Uma importante para esse mo-
mento é aprender que pode ter que sair de casa, mudar de 
casa, reformar a sua casa, ou então, recomeçar sua história 
de vida em outro local diferente do qual se encontra agora. 

Filhos em mudanças profundas, vida afetiva em refor-
ma antes de ter sua devida expansão. Dentro de casa 
pode surgir um desejo de largar tudo ou modificar 
algo. A família pode exigir muito do capricorniano. 
O momento é de muita transformação interior, tenha 
paciência consigo mesmo.

O aquariano tem como foco do momento seus rela-
cionamentos e sua vida profissional. Os outros podem 
mostrar ao nativo que alguns comportamentos que 
possui (como seu mau humor) trazem obstáculos em 
sua vida. Sua mente está muito agitada e trabalhando 
medos profundos dentro de si. 

O pisciano enfrenta questões no ambiente de trabalho, 
mas sua principal batalha será contra alguns medos 
que cria que não tem razão de ser. Cuidado co gastos 
inesperado. Para evitar surpresas financeiras, evite gastar 
desnecessariamente nesse período.
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Max Profissões 2014 Tatiane!!! Blog da Pimenta

Na noite de quarta-feira, dia 1º, a Faculda-
de Max Planck realizou a edição 2014 do Max 
Profissões. O evento foi direcionado aos alunos 
e interessados em saber mais sobre os cursos de 
graduação da faculdade, onde foi mostrado com 
muitos detalhes os seus cursos, entre eles, Nutrição 
e Gastronomia, Engenharia e Automação, Medicina 
Veterinária, Marketing, Farmácia, Fisioterapia, 
Educação Física, Arquitetura, Direito, Ciências 
Contábeis, Pedagogia, Gestão Ambiental e outros.

A linda Tatiane de Melo, curtindo um lanchi-
nho com os amigos no Let's Eat Hamburgueria 
Indaiatuba.

Na noite da última quarta-feira, dia 
1º, pelas mãos de Kleber Patricio, a pe-
quena Patrícia Lisboa recebeu os ami-
gos em um delicioso happy hour para 
o lançamento do seu Blog da Pimenta", 
no The Lounge Bar & Restaurante.

Leilão em prol do Lar de Velhos 
acontece amanhã

E viva Las Vegas!

Indaiatuba Weddings & 
Parties Fair 2014

Rotary Club e o Seminário Distrital de 
Juventude do Distrito 4310

O Leilão Beneficente em prol do Lar de Velhos Emmanuel 
acontece amanhã, dia 4, no salão social do Indaiatuba Clube. 
O evento visa angariar fundos para a manutenção dos trabalhos 
da entidade, que abriga cerca de 90 idosos. Os ingressos para o 
leilão continuam à venda, ao preço de R$ 100, e darão direito 
o almoço e bebidas. Ainda com o ingresso, o participante con-
correrá ao sorteio de uma TV de 42 polegadas. Os pontos de 
vendas dos ingressos são o Lar de Velhos Emmanuel, na Rua 
Pedro Gonçalves, 106, Vila Candelária; a Choc-Lar, na Rua 24 
de Maio, 815, Centro; e a construtora GPCI, na Rua Osvaldo 
Cruz, 1.256, bairro Cidade Nova. 

Claudiney Bravo apresentou para Indaiatuba 
um novo conceito em Feiras de Noivas no Espa-
ço Le Luh, no último dia 28. Um dos momentos 
empolgantes foi o desfile da Nishi Royale, que 
encantou e emocionou a todos os presentes, quan-
do uma de suas modelos foi pedida em casamento 
em plena passarela.

No último domingo, dia 28 de setembro, aconteceu no 
auditório da Prefeitura, o Seminário Distrital de Juventude, 
que é um evento anual promovido pelo Rotary Club, através 
da Governadoria do Distrito 4310. O objetivo do encontro 

foi esclarecer e orientar 
clubes e companheiros a 
respeito da importância 
do trabalho com jovens e 
como Rotary Internacional 
vem intensificando esse 
trabalho, por considerar os 
ganhos que o Rotary promo-
ve na comunidade apoiando 
iniciativas nesse sentido, 
com a ala mais jóvem do 
Rotary.

Casal de fotógrafo da cidade Marcelo + Dai Fotografia a 
dois, é aceito na maior associação internacional de fotógrafos 
de casamento do mundo o FEARLESS PHOTOGRAPHERS

Débora Packer e Serginho Camargo casando-
-se em Las Vegas. Parabéns aos dois!!!

Estreou no dia sábado, dia 27 
de setembro, no Espaço Estrada, a 
peça Momentos Estéreis, um texto 
inquietante, com um esplêndido tra-
balho de Nando Almeida e Fernanda 
Bugallo, e com direção primorosa 
de Paloma Dourado, concepção de 
cenário: Claudio Sampaio, sonoplas-
tia: Bruno Santana e produção de 
Vlademir Daniel, Kellen Tobaldini 
e Raphaela Silva. O Espaço Estrada 
fica na Rua Osvaldo Cruz, 807,  no 
bairro Cidade Nova.

Momentos Estéreis - Grupo de Teatro Estrada

Renata Castro, Prof. Marcelo Teixeira, João Vitor Tomazetto e Marcelo Canela 
do Colégio Rodin na Premiação Fórmula Trash

Vânia da A Nova Loja com Meire corretora da Exsa Empreendimentos 
na inauguração do Edíficio Elegance
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A Exsa Desenvolvimento Urbano em parceria com a Hcon 
Engenharia entregaram, na última quinta-feira, 25, um dos 
residenciais mais luxuosos da cidade, o Elegance

Ademir e Helena da Marmoraria Uchoa com o engenheiro Gustavo 
Prata, responsável pelo Elegance

Humberto Castro Diretor HCON e Durval Sombini Filho, Diretor 
Presidente da Exsa

Elegance é entregue em grande estilo

Sabrina Manfri, já escolheu seu 
vestido na Nishi Royale e a Nishi 
Hair para seu dia da noiva, na 
Weddings & Parties Fair

Luzia Nishi, a super competente  
cabeleireira da Nishi Hair, que 
foi responsável pelos cabelos das 
noivas do desfile

Giulia Cotrim Kondrat entre os pais, Flávia Maria Borges Kondrat e 
Wander Kondrat, no desfile da Nishi  Royale no Le Luh, domingo

As belas irmãs Sabryna e Sheila 
Soares no aniversário de Rose 
Silva da Estilo Próprio, terça, dia 
30, no Espaço R

A proprietária da Bella Carmela, 
Ísis Stivanelli Miskulin entre Gio-
vanni Rezende e Carol Barbiere 
consultores da Ellus, no Ellus 
Spacial Day, dia 26

Roberta Mari e Cristina Macedo, 
da Pink Poá, foram levar seu beijo 
à Rose Silva por ocasião de seu 
aniversário, terça

Fabiana Lima recebendo Ariene 
Kikuchi na sia La Fée Cafeteria, 
quarta, dia 01

Com a proposta de "ensinar a criança a ver" , não o que 
está escancarado, mas o que está escondido entre as inúme-
ras coisas existentes nesse mundo e  treinar o olhar para as 
coisas belas, fazendo com que criança  expanda seu olhar 
para o mundo, aconteceu no último sábado, dia 27, na La 
Fée Cafeteria a Exposição de fotos "Olha o Passarinho", 
da Educação Infantil do Colégio Escala. 

Meu neto, Theo que é "estudante" do colégio adorou a 
"posição"( exposição) assim como os outros amiguinhos e 
a avó coruja... babou!!!

Suely Romualdi, proprietária da 
Francesco Estofados e eu, no 
aniversário de Rose Silva, dia 30

A Poderosa Ariane Kikuchi conhe-
cendo a nova academia feminina, 
a Her's, quarta, dia 01

Um pedaço da Estilo Próprio

Terça, dia 30, a Rose Silva, proprietária da Estilo Próprio, 
Espaço R, comemorou seu aniversário rodeadas de amigas. 
Como agradecimento a presença  das convidadas, foram  pro-
gramados vários sorteios, inclusive das parceiras de Espaço R.  
Entre os brindes, um dos mais causou a cobiça das presentes, foi 
um puf confeccionado pela Francesco estofados, responsável 
por todas belas poltronas que enfeitam a loja. Adininhem quem 
ganhou?   Foi euzinha... Agora tenho um pedacinho da Estilo 
Próprio em minha casa. Parabéns e obrigada Rose e Sueli.

FOTOS: JME

A diretora do colégio Escala, Rosângela Maria da Silva ao lado da pro-
fessora e atriz Bárbara Gashler na exposição Olha o Passarinho

Theo Viana de Sousa no colo da tia, Regina Bertelli na exposição Olha o 
Passarinho, que aconteceu no La Fée, sábado, dia 27
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Plinio no Restaurante Açafrão

Paulo e Arlei no Restaurante Casa da Moqueca

Na Cantina Mamma Mia, mais convidados - Deyse Botega Camargo e familia

Lucia, Cristina e Mariza da Big House

Gilmar da Kemin no Restaurante Dom Apollo

Dr Aldo Galesco e Roberto no Restaurante Mamma Mia

Cristiane no Restaurante Rincão Gaúcho

Cláudio da Policomp no Restaurante Dom ApolloAdriana da Silva com sua filha Lana na Paleteria Arriba

Alexandre Gerbelli , Marli Gonçalves, Suely Stifter, Geraldo March, Ju-
arez Donizete, Milene Fornaziero, Leonardo, Angélica , Selma , Robson 
Marqui na trattoria do vinho curso básico de vinho para Iniciantes
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Rafael Peres comemora mais um aninho no Colégio Objetivo

Karolaine

Julia Murbach e Isabella Jacobsen comemoram aniversário no Objetivo

Enzo

Enrico Martini comemorando o aniversário no Colégio Objetivo

Alunos do 4º Ano do Colégio Meta apresentam feira culinária das regiões do Brasil

Alunos da Educação Infantil do Colégio Meta assistem à peça de teatro

Alunos da Ed Infantil do Colégio Meta assistem à peça de teatro

A Princesa Alice comemora mais um aninho
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Quando se pensa em delícias em salgados e doces, logo vem em 
mente o Ateliê Taiyô. Docinhos sem igual desde os tradicionais, até os 
mais sofisticados, como bombons, trufas e os famosos caramelados. 
Salgadinhos fritos e assados deliciosos, tortas salgadas e doces, buffet 
completo para festas e eventos em geral. Ligue já no 3834-8647/ 
982751957. Sua festa vai ser um sucesso!!! Na foto stand do Ateliê na 
última feira de noivas que aconteceu no Le Luh domingo passado

Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide Deco-
rações. Ela oferece papel de parede, cortinas, persianas, colchas, 
almofadas, além de pisos laminados, telas mosquiteiras e toldos. Ligue 
já e agende um horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!

Foi no ultimo dia 27 o aniversário de Cosmo Camplongo com “Feijoada 
e Samba”. Amigos e parentes se divertiram ao som da banda Pintou o 
Samba. Parabéns, felicidades sempre! Festa pra lá de boa! Na foto a 
Banda Pintou o Samba, o aniversariante Cosmo com a esposa Flavia e 
os filhos Domênico e Vicenzo

Com o final de ano, muitas festas, casamentos, 
formaturas, Natal e Réveillon. O vestido? Não é 
preciso se preocupar. Corra para a A Nova Loja 
conferir a nova coleção de vestidos de Festa que 
está de arrasar. Maravilhosíssimos, corra para 
espiar! Você vai adorar!!!

Casamento de  Ana Paula de Freitas e 
Carllos Eduardo Soares. É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes!

A Estilo Mil Coisas já recebeu a nova coleção 
Primavera/ Verão, das mais famosas marcas que 
você conhece e aprecia pela beleza e qualidade. 
Estes modelitos são da nova coleção Stroke, que 
por sinal superou as expectativas. Está belíssima. 
Vá espiar!!!!

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

Salão maravilhoso com estrutura com-
pleta para qualquer evento seja parti-
cular ou corporativo. Bem localizado, 
num os pontos mais nobres da cidade, 
o Parque Ecológico ao lado da Prefei-
tura. Capacidade para 1000 pessoas. 
E para festa infantil nada melhor que 
o Le Luh Kids com buffet completo, 
brinquedos específico para cada ida-
de, separados fisicamente, oferecem 
conforto e brincadeiras saudáveis 
aos pequenos. Projeto arquitetônico 
e luminotécnico desenvolvido espe-
cialmente para encantar as crianças, 
criando um ambiente colorido e lúdico. 
Trenzinho suspenso atravessa diferen-
tes áreas do Salão até a parte externa 
da construção. Tudo perfeito e lindo. 
Ligue e informe-se no 3392-6063 ou 
3017-0917. Você vai se encantar!!!

Foi o maior sucesso a 
Feira de Noivas 

“Wedding e Parties 
Fair”, que aconteceu 

no último domingo 
no Le Luh Eventos. A 
A nova Loja arrasou 

com seus maravi-
lhosos vestidos. 

Parabéns a todos 
participantes. Evento 

belíssimo.

Le Luh, o espaço certo para o seu evento

Você não pode deixar de conferir 
a nova coleção Primavera/Ve-
rão da Vitorello. Moda jovem be-
líssima para qualquer ocasião, 
até o número GG, para todas as 
idades, gostos e bolsos. Estão 
lindas, lindas! E aproveite a 
promoção Troca de Estação com 
30% off. Imperdível!!! 

Vá conferir as promoções e variedades de máquinas e acessórios para 
costura industrial e residencial na Olimaq. Se informe no 3935-3634

Saboroso Arroz preparado na manteiga combinado com macarrãozinho 
típico árabe. Você só encontra na Casa da Esfiha. Bom demais!

Feira das Noivas
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Laura, Giovanna, Andressa e Fabíola  alunas do 7º ano do Colégio Ro-
din, participaram do Cine Rodin,  com o filme "A Missão", importante 
complemento das aulas de história

Eléctra iniciando mais um projeto com segurança

As secretárias do Colégio Meta comemoram o seu dia com presentes. 
Parabéns!

Carlão presidente da equipe Rasga Barro e Edgar do Carvão Indaiá, vice 
presidente 

Adrielli Reis modelo plus size da 
Indaiá Vest. Vá conferir as novida-
des da loja

Virgínia, proprietária do Salão Status Hair Studio sempre muito 
atenciosa para atender seus clientes

A cliente Patricia mudou o visual com mechas vermelhas no Espaço 
Camila Medina. Mude você também, agende seu horário 3935-2804

Os 10 alunos do Colégio Objetivo Indaiatuba na Unicamp, onde fizeram a prova da fase final da Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior

Vandão recebe seus amigos no Rancho do Vandão com música ao vivo

Ana Paula e Thiago se casaram no ultimo dia 6, na igreja Santo Antonio, onde 
receberam as bênçãos de Deus. O Sica Foto e Vídeo parabeniza o casal
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CA09414 JD.JK - 2 DORM. / 2 SALAS / COZ. / WC / AS / GAR.2 
VAGAS. R$ 260.000,00

*AP01470 CIDADE NOVA - LANÇAMENTO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / WC / 
LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / TEMOS OPÇÕES PARA INVESTI-
DORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA + PARCELAS 
FINANCIADO PELA CAIXA / FASE FINAL DE ACABAMENTO / 
1º. ANDAR R$ 338.271,92 DEMAIS ANDARES CONSULTE-NOS.

PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

CH01237 TERRAS DE ITAICI - AT.1350M² AC.200M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / LAREIRA / LAVABO / COZ. / WC. / AS / EDICULA 
/ CHUR. / FORNO A LENHA / CERCA ELET. / AR.COND / GAR. 
R$ 800.000,00

*AP01150 TORRES DA LIBERDADE - AU.75m² – TODO 
MOBILIADO -  
2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. / ESCRITORIO 
/ WC / LAVANDERIA / GAR. / VENTILADORES DE TETO 
/ ED.COM SALÃO E PISCINA. R$ LOCAÇÃO SOB CON-
SULTA OU R$ 550.000,00

CH01246 RECANTO DAS FLORES - AT.5000m² - MOBILIADA - 4 
SUITES / SALA 2 AMBIENTES / LAVABO / COZINHA / WC / ÁREA 
DE SERVIÇO / EDICULA / PISCINA / CHUR. / GAR. R$ 4.000,00 
+ COND. + IPTU

CA09304 JD.REGINA - AT.288m² AC.213m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / AS / CHUR. / 
ALARME / CERCA ELET. / AQUEC.SOLAR / CANIL / CASA BON-
ECAS / GAR.2 VAGAS. R$ 620.000,00 OU R$ 2.500,00 + IPTU

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.900,00 – 21 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 850,00 À R$ 5.000,00 – 95 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 12.000,00 – 170 
IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.500,00 À R$ 15.000,00 
– 32 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

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.100,00 – 10 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 500,00 À R$ 3.000,00 – 67 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 6.000,00 – 102 
IMÓVEIS

AP02428 ED.HAMPTON GARDEN - AU.90M² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ. / AS. / DESPENSA 
/ GAR. R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

AP02407 ED.SIENA - AU.83m² - MOBILIADO - 3 DORM.
(2 SUITES) / SALA 2 AMB. / COZ. / WC / AS / VARANDA 
GOURMET / GAR.2 VAGAS. R$ 2.750,00 + 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

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 31 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
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 – 115 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 40.000,00 – 146 IMÓVEIS

SL01291 OFFICE PREMIUM - SALA COM 40m² E 2WC 
MAIS GAR.ROTATIVA. R$ 1.700,00 + COND. + IPTU
SL01319 CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 3 WC. 
R$ 6.000,00 + 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

TERRENOS

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

CASAS 

CA09341 VISTA VERDE - AT.175m² AC.150m² - 3 DORM.
(SUITE) / 2 SALAS / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.2 
VAGAS. R$ 420.000,00
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

AP01891 ED.ALTA VISTA - AU.102m² - 3 DORM.(SUÍTE) 
/ SALA / COZ. / 2WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 400.000,00
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 

TERRENOS

TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 200m² / PI-
SCINAS ADULTO E INFANTIL / QUADRA POLI / QUIOSQUES 
COM CHURRASQUEIRAS / PLAYGROUND / SALÃO FESTAS 
/ ESPAÇO GOURMET / ESPAÇO FITNESS / PERGOLADOS / 
SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PARTIR DE 150m² 
/ AMPLO LAZER / AREA VERDE DE 115.000m² / SEGU-
RANÇA 24hr / EXCLUSIVA AREA COMERCIAL / 3 min. DO 
PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA
TE01488 JD.DO IMPÉRIO - TERRENO DE ESQUINA COM 
218m². R$ 215.000,00
TE01442 JD.MARINGA - TERRENO COM 300m². R$ 
175.000,00
TE01436 TERRA MAGNA - TERRENO COM 420m². R$ 
260.000,00
TE01434 QUINTAS DA TERRACOTA - TERRENO COM 
1.231m². R$ 265.000,00
TE01464 MOACYR ARRUDA - TERRENO PLANO COM 
250m². R$ 212.000,00
TE01399 EUROPARK - TERRENO INDUSTRIAL COM 
1.000m.² R$ 500.000,00

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

LOCAÇÃO

VENDA

CA01156 - Cidade Nova: Sobrado com 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, lavanderia e Garagem. R$ 
583.000,00

CA00800- Res. Guarantãs: Sobrado 
em cond. com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, coz., lav. Área de lazer com-
pleta. Gar. para 02 carros. R$ 1.800,00

CA00518- Vila das Palmeiras: 02 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia. 
Garagem para 02 carros. Área de lazer no condomínio 
com Piscina e Churrasqueira. R$ 1.300,00/ R$ 300.000,00

CA00448 - Jardim Bela Vista: Casa com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha americana, 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 680.000,00

AP00516- Spazio Illuminare: Apartamento 
com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço. Área de lazer 
completa. R$ 1.100,00

SL00039- Vila Vitória: Salão com 80 m² em 
excelente localização com 01 vaga e wc. R$ 
3.000,00

GL00014- Centro: Galpão reformado no 
centro da cidade com 200 m², com sala e 
wc. R$ 3.000,00.

CA01230- Itaici: Casa em condomínio fechado com excelente 
acabamento em porcelanato, 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala 02 ambientes, coz. planej., lav. e  churr. R$ 520.000,00

CA01116- Montreal Residence: Casa com ótimo acaba-
mento em porcelanato com 03 suítes, sala 2 amb, cozinha, 
despensa, lav. Área de lazer completa. R$ 620.000,00

CA01157- Jardim América: Casa com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 
02 carros. R$ 370.000,00

ÓTIMA RENTABILIDADE !!! INVISTA EM UMA CARREIRA PROFISSIONAL. A IMOBILIÁRIA SPADELLA MORAES ESTÁ PRECISANDO DE CORRETORES DE IMÓVEIS.

INTERESSADOS POR FAVOR MANDE CURRÍCULO PARA ATENDIMENTO@SPADELLAMORAES.COM.BR. MAIS INFORMAÇÕES LIGUE (19)3816-7401
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V E N D A S - ) 19 9.9344-2403

AP0615 - 115 M² - JD. DI NAPOLI - 3 DORM. PLANEJ., SENDO 1 
ST. C/ ROUPEIRO, SALA 2 AMB., VARANDA, BHº SOCIAL, BHº 
EMP., COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 550.000,00

CH0097 - 1000 M² - RECANTO CAMPESTRE INT. - 4 STS., SENDO 2 C/ 
CLOSET, 3 SALAS, ESCRIT MOB., LAVABO, JD. INV., COZ. AMPLA C/ 
MESA, DESP., VARANDA C/ CHURRASQ. E LAVABO, ÁREA DE SERV., 
PISC. AQ., POMAR, DIVERSAS VG. R$ 800.000,00

SO0040 - 302 M² - COND. GREEN VIEW - 3 DORM., SENDO 
1 ST., SALA 2 AMB., LAVABO, BHº SOCIAL, JD. INV., MEZA-
NINO, TERRAÇO, COZ., ÁREA DE SERV., BHº EXT., CHUR-
RASQ., QUINTAL GRAMADO, 4 VG. R$ 795.000,00

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

SO0438 - 175 M² - COND. VISTA VERDE - 3 DORM., SENDO 
1 ST. C/ CLOSET., SACADA, SALA 2 AMB., LAVABO, COZ., 
DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL, GRAMADO, CHUR-
RASQ., FORNO, 4 VG. R$ 530.000,00

CA0489 - 300 M² - COND. MARIA DULCE - 3 STS., SENDO 1 CLOSET, 
SALA 2 AMB., ESCRIT., LAVABO, BHº SOCIAL, COZ. AMERIC., DESP., 
ÁREA GOURMET, GRAMADO, 4 VG. R$ 790.000,00

APARTAMENTOS

CHÁCARA

CASA

SOBRADOS

SALÕES

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

SL0053 - 50 m² - VL. MARIA
SALÃO COM 1 BHº SOCIAL. R$ 1.300,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0614 - 84 m² - COND. MAROC
3 DORM., SENDO 1 ST C/ ARM., SALA 2 AMB., VARANDA, COZ. E 
ÁREA DE SERV. PLANEJ., CORREDOR C/ ROUPEIRO, 2 VG SUBSO-
LO. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

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

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

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

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

CASAS

CA0372 - 450 m² - COND. SANTA RITA
3 STS. C/ ARM., SALA, VARANDA, COZINHA PLANEJADA, 
DESP., ÁREA DE SERVIÇO., 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, BANHEORO SOCIAL, LA-
VABO, SALA 2 AMBIENTES, COZINHA COM GABINETE, DESP., 
ÁREA DE SERVIÇO, 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
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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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APARTAMENTO COM 3 DORMS SENDO 1 ST, SALA, COZ. PLANEJ.,  
WC SOCIAL, GAR. R$ 1.500,00 Referência: AP00043

CASA TÉRREA EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO C/ 3 DORMS SENDO 1 ST, 
SALA, COZ. PLANEJ., WC SOCIAL, EDÍCULA C/ CHURR. C/ DORM E 

WC, GAR. P/ 2 AUTOS COBERTOS, R$ 650.000,00 Referência: CA00115

APARTAMENTO 
COM 

3 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 

SUITE COM ARMÁ-
RIOS, SALA 

PLANEJADA, COZ 
PLANEJADA COM 
FOGÃO, WC SO-

CIAL LAVANDERIA 
PLANEJADA, 

GARAGEM PARA 1 
AUTO, R$ 1.500,00 

Referência: 
AP00046

APARTAMENTO COM 3 DORMI-
TÓRIOS SENDO UMA SUITE, 2 
DORMITÓRIOS PLANEJADOS, 
SALA, COZINHA PLANEJADA, 
WC SOCIAL, 2 VAGAS DE GA-

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

PRÓXIMO AO GINÁSIO 
DE ESPORTES - CASA 
COM 3 DORMITÓRIOS, 
SENDO UMA SUÍTE - 

R$370.000,00 
Referência: CA00113

CASA TÉRREA COM  3 DOR-
MITÓRIOS SENDO UMA SUITE, 
SALA, COZINHA, WC SOCIAL, 
QUINTAL COM EDÍCULA, GA-

RAGEM PRA 4 AUTOS. ACEITA 
IMÓVEL DE MENOR VALOR. R$ 
550.000,00  Referência: CA00122

CASA TÉRREA COM  3 DOR-
MITÓRIOS SENDO UMA SUITE, 
SALA, COZINHA, WC SOCIAL, 
QUINTAL COM EDÍCULA, GA-

RAGEM PRA 4 AUTOS. ACEITA 
IMÓVEL DE MENOR VALOR.R$ 

550.000,00  Referência: CA00122

EXCELENTE APTO - 3D SENDO 1 STE C/ ARMÁRIO, SALA, COZ. PLANEJ. 
C/ FOGÃO E COIFA, LAV. GAR. P/ 2 AUTOS COB., VARANDA GOURMET C/ 
CHURR., ÁREA DE LAZER COMPLETA. R$ 2.200,00 Referência: AP00041

LINDO SOBRADO C/ 3 DORMS TODOS PLANEJADOS, SALA, COZ. 
PLANEJ, WC SOCIAL, LAVABO, DEP. DE EMPREG., QUINTAL COM 
CHURR., GAR PARA 3 AUTOS R$ 680.000,00 Referência: CA00064

EXCELENTE APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 ST, TODOS PLANEJADOS, SUITE COM CLOSET, 
SALA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, ÁREA DE LA-

ZER COMPLETA. R$ 3.500,00 Referência: AP00042

CASA COM 3 DORMITÓRIOS - SENDO UMA 
SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, 

LAVANDERIA, GARAGEM PARA 2 AUTOS. 
R$ 1.800,00 Referência: CA00125

EXCELENTE SOBRADO C/ 3 DORMS, SALA, COZINHA 
PLANEJADA, COPA ÁREA DE SERVIÇO, LAVANDERIA, 
DORMITÓRIO COM WC E COZINHA NOS FUNDOS, GA-
RAGEM P/ 4 AUTOS. R$ 2.600,00 Referência: CA00121

APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS TODOS PLANEJADOS SEN-
DO UMA SUITE, SALA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, LAVAN-

DERIA, GARAGEM PARA UM AUTO. R$ 2.000,00 Referência: AP00035

CASA COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, 
QUINTAL COM EDÍCULA, GARAGEM. R$296.800,00 

Referência: CA00106
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
V. TODOS OS SANTOS – SL00243 - RE-
CEPÇÃO C/ SALA DE ESPERA, 02 SALAS, 
COPA E WC. R$1.700,00+IPTU 

JD. POMPEIA – SL00272 - SALA COML C/ 
40M², WC E 01 VAGA. R$2.000,00+CON-
D+IPTU 

CASAS

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

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

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. OLIVEIRA CAMARGO – CA02485 - 01 
DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. 
R$900,00

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, LAV + ESTAC QUE CABE CAMINHÃO, 
TRATOR, MÁQ. AGRÍCOLAS ETC. RUA 
DOMACIR 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 INDAIA-
TUBA 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 



07BMais Expressão

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 
estacionamento, 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 
Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, 
garagem, salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - 1dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 950,00 + Iptu
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, 
garagem coberta R$ 1.300,00 + 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$900,00 + Cond + Iptu
AP00446 – Centro – Excelente localização – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, 
garagem .R$ 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 - 2D (sdo 1 suite), wc 
social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, gar R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem .R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00442 – Fonte de Trevi – Área de Lazer e Portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, 2vagas de garagem R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00447 – La Spezia – Apto Novo – portaria 24 hs - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, coz, lavand, varanda gourmet, garagem R$ 1.350,00 + Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.200,00 + Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa – 3dorm, 
sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00225 – Ed. Vitória – Jd. Pompeia – Prox. ao Centro – AU: 90m² - Área de 
Lazer Completa - 3dorm(Sendo 1 suite), sala 2 amb, wc c/ box e gabinete, coz c/ 
box, lavand, 2 vagas de garagem .R$ 1.450,00 + Cond. + Iptu
AP00444 – Jd. Santa Rita – AU: 101m² - Excelente Apto – 3dorm sendo 2 c/ 
armários e 1 suite, wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, lavand, 2 
vagas de garagem, salão de festas R$ 1.700,00 + Cond. + Iptu
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo Apto 
– 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ armários, wc 
social, varanda gourmet, garagem R$ 1.700,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localização – VARANDA 
GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de 
garagem R$ 1.550,00 + Cond. + Iptu
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

VENDA

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

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 Acaba-
mento – 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/ armá-
rios), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 carros R$ 365.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, 
wc social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, wc de empregada, 
edícula c/ sala, coz, 1 suite, churrasq c/ forno de pizza, pia, canil, garagem 
vários carros R$ 550.000,00
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova – Excelente localização 
- 3dorm(sendo 1 suite c/ closet), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz 
americana, churrasqueira c/ pia, lavand, edícula, garagem p/ 2 carros 
R$ 490.000,00
CA00952 – Jd. Sevilha – AT: 250m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social, coz c/ armários, lavand, churrasq, wc e dorm de empregada, 
garagem coberta 2 carros, port. Eletrônico, cerca elétrica R$ 520.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, lavand, 
quarto de despejo, churrasqueira e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, aque-
cedor solar, portão eletrônico R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores - 
1dorm c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, 
wc c/ box e gabinete, lavand, garagem coberta .R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 
24 hs, área de lazer .R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – 
Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 
garagem-(aceita financiamento bancário) R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, 2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, 
garagem R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer 
– Excelente 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 
Completa – Excelente Acabamento - 2 suites c/ armários(Sendo 1 c/ 
closet), sala de tv, sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, 2 
vagas de garagem R$ 580.000,00

CA00946 - Cond. Fechado - Linda Casa - 
AT: 300m² - AC: 240m² ,Ótimo Acab., todos os 

cômodos c/ armários, escritório, coz planeja, escadas 
em marmore travertino, aquecedor solar R$ 980.000,00

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

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

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

CECAP I – CA02638 - 03 DOR, SALA, COZ, WC, DESP, 
LAVAN, CHURR, QUINTAL E 03 VAGAS. R$370.000,00

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 PRONTA P/ MORAR 

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

CECAP I – CA02637 - FRENTE: 02 DOR, SALA, COZ, WC, 
LAVAN, QUINTAL, DES E 01 VAGA. FUNDOS: 02 DOR, 
SALA, COZ, WC, DESP, QUINTAL. R$450.000,00

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 24 h. R$150.000,00

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

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

PQ. S. TOMAZ DE AQUINO – AP00556 -  AU:123M². 03 DOR 
(1 SUITE), SALA, COZ, WC, LAV 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

JD. MORADA DO SOL – TR00724 - TERRENO DE 
125M² R$105.000,00

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. AC. CARRO NO NEGÓCIO. R$  115.000,00

TERRENO JD VALENÇA – TR00719 - 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 PARTIR 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, churras-
queira, garagem
COD.225 – PQ.SÃO LOURENÇO – 260 MIL – 2 dorms(1st), 
sala, copa, coz, wc, churr. com wc, 1 vaga de gar. 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 
closet), sala de estar, jantar e TV, coz, lavabo, lavanderia, wc 
social, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta.
COD.325 – JD.EUROPA II – R$510 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz planejada, lavanderia, wc, edicula, quintal, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta.
COD.328 – VILA VERDE – R$340 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, lavanderia, wc social, garagem.
COD.332 –JD. PAU-PRETO – R$450 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz. Planejada, lavanderia, wc social, va-
randa, edícula, churrasqueira, quintal, garagem para 2 carros.
COD.342 – PQ.DAS NAÇÕES – R$349 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, as, 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, chur-
rasqueira, aquec.solar, portão eletrônico, quintal, garagem 
para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com banheira), 
sala de estar, coz, wc social, lavanderia, lavabo, churrasqueira, quintal, 
garagem para 1 carro.
COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms (1st com 
closet), sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavabo, lavanderia, wc 
social, piscina, garagem.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem para 2 carros.
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. Planejada, 
wc social, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas de garagem coberta.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
lavanderia,  vaga de garagem 

TERRENOS

LOTES COND.QUINTAS DA TERRA COTA DE 1200 M² Á 2062M²  
R$ 300,00 O M²

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 – 4Ds(1st), 
sala de estar c/lareira, sala de jantar, varanda, copa, coz americana, 6wc, 
edicual, piscina, churr., fogão á lenha, campo de futebol, salão de jogos, gar.
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.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), sala, coz, copa, 
AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
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.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 ambientes, coz.
com a/e, dispensa, dorm. de empregada com wc, garagem, local para festa.
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.AMERICA – R$2.000,00 – 3dorms(1st), sala, coz. Com a/, wc, edícula 
com wc e churrasqueira, garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.800,00 – CASA MOBILIADA – 2 dorms(1st com 
closet), sala, coz, wc, as, garagem.
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, wc, garagem 
para 2 carros, portão eletrônico. NOVA.
JD.PRIMAVERA – R$1.600,00 – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz, wc, 
as, cgurrasqueira, garagem.

JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia.
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.
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$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, entrada 
para moto.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, sala, coz, wc, as, sem 
garagem.
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, lavanderia, wc, sacada, 
churrasqueira, piscina.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 –80m² com wc
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m², wc, pia com gabinete.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
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.

TERRENOS 

Buru de Salto – 300m² – próx. a Con-
domínios – A 4 km da Rodovia Santos 
Dummont (km 40) – Estrada do Lajeado 
(Concrebase) – R$90.000,00 – 40% de 
entrada + parcelas.
Brizola – 130m² – R$130.000,00. 

CASAS LOCAÇÃO

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

CASAS VENDA 

Tancredo Neves – 5 cômodos na frente 
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 locação – 
R$170.000,00 
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem 
para 2 carros - próximo ao Parque Ecológi-
co –  R$ 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

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!

FINANCIAMOS IMÓVEIS COM 
LOCALIZAÇÃO E ACABAMENTO À 

SUA PREFERÊNCIA. CONSULTE-NOS.

CHÁCARAS  

Chácara para locação – Com piscina, 
campo de futebol, churrasqueira e salão 
de festas - R$400,00 a diária. 
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 – Acei-
ta carro no negócio ou fazemos permuta 
com terreno.

SÍTIOS e FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, 
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



Mais Expressão14B

CASAS EM BAIRROS: 

CA022 P2 - JARDIM PAULISTA: 150M² TERR. 150M² CONST. 2 DORMS, 
SALA,COZ. LAVAND. WC, 2° CASA: SALA, COZ. 3 DORMS,  1 WC R$ 
392.000,00 ( ACEITA PEMRUTA ). 
CA023 P2 - PQ. DOS INDAIAS: 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 
CHURRQ + FOGÃO A LENHA R$ 175.000,00.
CA024 P2 – JD. MORADA DO SOL: 165M² TERR. 2 DORMS, SALA, COZ. 
COPA, LAVAND. 2 WC. EDIC. R$ 265.000,00 
CA025 P2 - JD. MORADA DO SOL: 125M² TERR. 150M² CONST. 2 DOR-
MS, SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. R$ 260.000,00. 
CA026 P2 - ITAMARACA: 300M² TERR. 163M² CONST. 3 DORMS, SALA, 
CO\. COPA, LAVAND. WC, DISPENS. CHURRQ. 5 VAGAS R$ 310.000,00. 
CA027 P2 - ITAMARACA: 142M² TERR. 114M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, 1 VAGA R$ 290.000,00.
CA028 P2 - JD. MORADA DO SOL: 250M² TERR. 220M² CONST. 2 DOR-
MS, SALA, COZ. LAVAND. WC, EDICULA R$ 250.000,00 
CA029 P2 - JD. VALENÇA: 130M² TERR. 120M² CONST. 2 DORMS. S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. WC, 2 VAGAS R$ 300.000,00. 

CA001 P4: LINDA CASA, BAIRRO TRANQUILO, 150M² TERR. 
129M² CONST. 3 DORMS, SALA, COZ. WC R$ 385.000,00. 

CASA: JD. MORUMBI: CASA NOVA 1 DORM. COZ. WC, LA-
VAND. 1 VAGA COBERTA, R$ 900,00 + IPTU. 

TERRENOS EM BAIRROS: 

TE04 - JD. SÃO CONRADO: 125M² R$ 120.000,00 
TE028 - JD. PAULISTA: 196M² R$ 180.000,00 
TE86 - DISTRITO JOIA ( INDUSTRIAL): 1.000 M²  R$ 500.000,00 
TE84 - BELA VISTA: 1.000M² R$ 380.000,00

TERRENOS EM CONDOMINIO: 

TEC051 - MONTREAL: 150M² R$ 155.000,00. 
TEC0334 - VENEZA: 150M² R$ 115.000,00. 
TEC038 - MONTREAL: 175M² R$ 175.000,00. 
TEC045 – TERRA MAGNA: 360M² R$ 235.000,00.

LOCAÇÃO

VENDA CA030 P2 - ITAMARACA: 125M² TERR. 97M² CONST. 3 DORMS, 
SALA, COZ. WC, R$ 240.000,00. 
CA031 P2 - JD. COLIBRIS: 150M² TERR. 87M² COSNT. 3 DORMS, S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS, CHURRQ. R$ 280.000,00. 
CA033 P2 - ITAMARACA: 125M² TERR. 95M² COSNT. 2 DORMS, 
SALA, COZ. COPA, 1 VAGA R$ 275.000,00. ( ACEITA CASA ATÉ 
R$ 350.000,00). 

CHACARAS: 

CHA010 P2  - VALE DO SOL: 1.012 M² TERR. 250M² CONST. 2 
DORMS, SALA, COZ. PISCINA, POMAR R$ 385.000,00
CHA014 P2 - VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 500M² CONST. 4 DOR-
MS, SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. AQUECEDOR, PISCINA, 
CHURRQ, VARANDA, LAREIRA R$ 550.000,00. 
CHA016 P2 - VALE DO SOL: 1.200M² TERR. 2 DORMS, SALA, COZ. 
WC, DORMIT. PISCINA R$ 405.000,00.
CHA025 P2 - TERRAS DE ITAICI: 2 DORMS, S/1 SUIT. SALA COZ. 
COPA, WC, CHURRQ. R$ 585.000,00. 
CHA045 P2 - ITAICI: 2.500M² TERR. 320M² COSNT. 3 DORMS, S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC. DISPENS. PORTÃO ELETRO. 
DORMT DE EMPREG. EDICUL. PISCINA, CHURRQ. POMAR, 6 
VAGAS, VARANDA, CANIL R$ 800.000,00. 

CASAS EM CONDOMINIO: 

CAC021 P.1 - SOBRADO (MONTREAL): 153M² TERR. 147M² CONST. 
3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, AQUECEDOR, 
CHURRQ. GARAGEM R$ 480.000,00. ( ACEITA TERRENO ). 
CAC052 P.1 - VISTA VERDE: 175M² TERR. 180M² CONST. 3 SUITS, 
SALA, COZ. CHURRQ. R$ 600.000,00. 
CAC058 P1 - (MONTREAL): 150M² TERR. 115M² CONST. 3 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ, 3 VAGAS R$ 
450.000,00. 
CAC074 P1 - VISTA VERDE: 175M² TERR. 170M² CONST. 3 DOR-
MS. S/ SUIT. SALA, COZ. LAVABO. ESCRIT. CHURRQ. 2 VAGAS 
R$ 530.000,00. 
CAC075 P1 - VILLAGIO DE ITAICI: 150M² TERR. 3 DORMS S/ 1 SUIT. 
SALA 2 AMB. COZ. PLANJ. WC, LAVAB. DISPENS AQUECEDOR, 
CHURRQ R$ 520.000,00. 

APARTAMENTO: SPAZIO ILUMINARE: 2 DORMS PLANJ. SALA, 2 AMB. COZ. 
PLANJ. TODO EM PORCELANAT, 1 VAGA, PISCINA E SALÃO DE FESTA 
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU. 
CASA: JD. VALNEÇA: 3 DORMS, S/ 1 SUIT. COZ. PLANJ. SALA 2 AMB. 
LAVAND. CHURRQ. WC R$ 2.000,00 + IPTU. 
CASA: (SOBRADO) PQ. DAS NAÇÕES: 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB., 
EDICULA,  2 VAGAS, CERCA ELETR. LAVAB. AQUEC. R$ 2.500,00  + IPTU.
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
AdvogadoAdega Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista

Ferro Velho

Decorações Decorações Eventos

Comida Japonesa CópiasCestas de Presente Churrasqueiras

Imobiliária Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Odontologia

Padaria Poços Artesianos

Manutenção

Lanches

Pousada Litoral Norte

Informática Informática Jóias

Projetos
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Veterinária Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante RestauranteRestaurante



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 de Instalação: Ensino 
fundamental completo. Não é neces-
sário experiência. Disponibilidade 
total de horário e viagens. Residir em 
Indaiatuba.
Ajudante Geral: Ensino fundamental 
completo. Noções de Almoxarifado e 
vivência em indústria. Disponibilidade 
para horas extras.
Analista Financeiro: Ensino superior 
completo em Administração, Economia 
ou afins. Vivência em indústria meta-
lúrgica. Domínio em gerenciamento 
de fluxo de caixa, planejamento fi-
nanceiro, inadimplência e negociação 
com clientes e fornecedores. Inglês ou 
Espanhol será um diferencial. 
Assistente Administrativo Junior: 
Superior em Ciências Contábeis, 
Administração ou similar (completo 
ou cursando). Conhecimento em con-
ciliação bancária, pagamento de títulos 
via borderô, contas a pagar e receber 
e lançamentos contábeis. Inglês e 
conhecimento em Datasul/Microsiga 
serão diferenciais.
Assistente Contábil: Curso técnico ou 
superior (completo ou cursando) em 
Contabilidade ou afins. Experiência em 
escritório contábil. Residir em Indaia-
tuba, Itupeva, Cardeal, elias Fausto, 
Salto ou Campinas.
Assistente de Vendas: Técnico em 
Elétrica, Eletrônica ou afins. Expe-
riência em negociação com clientes e 
follow up. Domínio do idioma Inglês ou 
Espanhol será um diferencial.
Auxiliar de Produção: Ensino funda-
mental completo. Desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar de Produção: Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia, In-
terpretação de desenho e Mecânica. 
Experiência em indústria será um 
diferencial.
Carpinteiro: Ensino fundamental 
completo. Experiência na função e 
conhecimentos em cálculos simples, 
adição ou contagens. Residir em In-
daiatuba, 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 forne-
cedores, ciclo operacional e estoque. 
Inglês ou Espanhol será um diferencial. 
Residir nas imediações de Indaiatuba.
Coordenador de Curso: Ensino médio 
completo. Experiência como monitor de 
sala de aula ou similar. Conhecimento 
em informática.
Cumim/Auxiliar de Garçom: Disponi-
bilidade de horário.
Eletricista de Manutenção: Ensino 
médio completo. Cursos de elétrica e 
NR-10. Experiência em manutenção 
corretiva e preventiva de máquinas.
Estagiário em Engenharia: Ensino 
superior (3º ou 4º ano) em Engenharia 
de Produção, Mecânica ou Automação 
Industrial. Inglês avançado/fluente.
Estagiário(a) Químico: Ensino técnico 
ou superior (cursando) em Química ou 
Engenharia Química. Noções de labo-
ratório. Desejável noções de fundição.
Executivo de Vendas: Superior com-
pleto em Administração, Negócios ou 
afins. Experiência no setor de vendas/
networking. Inglês e espanhol serão 
diferenciais.
Extrusor: Ensino médio completo. Am-
plo conhecimento em todo o processo 
de extrusão (extrusora balão - seg-
mento plástico). Residir em Indaiatuba.
Inspetor de Qualidade: Curso téc-
nico em Edificações 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, infor-

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AGENTE DE LIMPEZA – Código 
10018: Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
AJUDANTE GERAL – Código 5620: 
Ensino Fundamental completo. Não 
é necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR – 
Código 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 – Código 
8764: Formação superior completa 
em Administração, Logística ou En-
genharia de Produção. Conhecimento 
em implantação e utilização do siste-
ma ERP e controle em planilhas de 
Excel. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS - Có-
digo 7912: Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica ou áreas afins. Experiência 
em administração de projetos de 
peças automotivas. Possuir japonês 
fluente e inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR - 
Código 8761: Graduação em TI ou 
áreas afins. Experiência em suporte 
a sistemas, usuários, consultas SQL, 
desenvolvimento e/ou implantação de 
sistemas. Desejável conhecimento 
em integração Oracle ou SAP. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Código 9786: Formação superior 
completa em Administração, Ciências 
Contábeis ou áreas afins. Experiência 
na área de despesas, financeira ou 
contábil. Inglês intermediário. Residir 
em Indaiatuba ou Campinas. 
ASSISTENTE COMERCIAL – Códi-
go 9921: Graduação em andamento 
em Administração, Marketing ou 
áreas afins. Experiência em suporte 
a área de vendas. Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Campinas. 
ASSISTENTE DE CONTROLADO-
RIA – Código 9968: Cursando Ciên-
cias Contábeis. Desejável experiência 
em controladoria. Conhecimento em 
inglês e Excel. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Código 
9499: Ensino Fundamental completo. 
Não é necessária experiência na 
função.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Códi-
go 10163: Ensino Médio completo. 
Desejável experiência na função. 
Disponibilidade para o 2° ou 3° turno. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Códi-
go 10189: Ensino Médio completo. 
Desejável experiência na função. 
Disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba. 
COMPRADOR - Código 8909: For-
mação superior em Administração, 
Engenharia, Economia ou Comércio 
Exterior. Experiência em compras de 
materiais produtivos. Inglês avança-
do. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO - Có-
digo 7959: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ELÉTRICISTA DE MANUTENÇÃO 
- Código 9742: Ensino Médio com-
pleto. Experiências em montagem e 
instalações elétricas, montagem de 
painéis, comandos elétricos. Residir 
em Indaiatuba, Elias Fausto, Monte 

Mor ou Capivari. 
ENGENHEIRO DE PROCESSOS - 
Código 8930: Graduação completa 
em Engenharia. Experiência em 
gerenciamento de projetos. Conhe-
cimento em Lean Manufacturing e 
Auto Cad. Inglês avançado. Residir 
na região. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL 
- Código 8693: Cursando Técnico 
em Edificações ou Engenharia Civil. 
Desejável conhecimento em Auto 
Cad. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/MANU-
TENÇÃO - Código 8168: Cursando 
Engenharia Mecânica, Mecatrônica, 
Produção ou afins. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
ESTOQUISTA – Código 9916: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em estoque preferencialmente de 
materiais eletrônicos. Residir em 
Indaiatuba, Campinas ou Salto.
INSTRUMENTISTA ESPECIALISTA 
– Código 9958: Desejável formação 
Técnica. Experiência em instrumen-
tação e calibração de equipamentos 
preferencialmente no segmento 
químico. Curso de NR 10. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
- Código 9744: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em manutenção 
mecânica e hidráulica preventiva e 
corretiva. Residir em Indaiatuba, Elias 
Fausto, Monte Mor ou Capivari. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO - Códi-
go 7347: Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. CNH 
C. Possuir curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE MÁQUINAS – Códi-
go 9949: Ensino Médio completo. Ex-
periência em operação de prensa ou 
solda ponto. Residir em Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA - Código 9738: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em atendimento. Inglês intermediário. 
Residir em Indaiatuba.  
REPOSITOR - Código 8531: Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
SUPERVISOR (A) FINANCEIRO (A) 
– Código 10226: Graduação na área 
Financeira ou Administrativa. Experi-
ência em cálculos financeiros (juros, 
multas, aplicações financeiras), ope-
rações bancárias (fechamentos de 
câmbios, contratos de empréstimos), 
elaboração e manutenção fluxo de 
caixa. Residir na região de Salto. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
9969: Desejável formação Técnica 
em Eletrônica ou áreas afins. Ex-
periência em montagem de painéis 
elétricos. Desejável conhecimento 
em inversores de frequência, con-
troladores de temperaturas, PLC, 
motores, manutenção de máquinas e 
equipamentos e pneumática. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Có-
digo 9920: Formação Técnica em In-
formação ou áreas afins. Experiência 
em manutenção de notebooks. Resi-
dir em Indaiatuba, Salto ou Campinas. 

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.

Cadastre seu currículo em nosso site: www.globalempregos.com.br

Você poderá visualizar a vaga de interesse e 
candidatar-se à ela conforme código mencionado abaixo.

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. 

mática e auditoria interna. Vivência em 
empresas de pré-fabricados ou cons-
trução civil. Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Elias Fausto, 
Cardeal ou Monte Mor.
Inspetor de Qualidade: Técnico 
em Eletrônica, Mecatrônica ou afins. 
Conhecimento em ISO 9001, Excel 
e leitura e interpretação de desenho 
técnico. Experiência em indústria do 
segmento eletroeletrônico. Residir em 
Indaiatuba.
Líder de Produção: Técnico em Ele-
trônica, Elétrica ou afins. Experiência 
em linha de montagem. Conhecimento 
em montagem de componentes e pla-
cas eletrônicas. 
Montador: Ensino médio completo. 
Desejável curso técnico em Eletrônica, 
Mecatrônica ou afins. Experiência em 
montagem de componentes e placas 
eletrônicas. 
Montador Mecânico: Curso técnico 
em Mecânica, Mecânica de Usinagem 
ou Mecatrônica. Conhecimento em 
Caldeiraria/Serralheria, hidráulica, 
montagem de tubulações e desenho 
técnico (leitura e interpretação). De-
sejável noções de solda.
Operador Multifuncional (Pessoa 
Com Deficiência-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.
Recepcionista (Pessoa Com Defi-
ciência-PCD): Alfabetizado. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Técnico em Edificações: Ensino téc-
nico ou superior completo. Experiência 
em construção civil. Conhecimento 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 le-
gislação (CLT, NRs, Leis ambientais 
e bombeiro), informática, controle 
de qualidade e equipamentos de se-
gurança. Vivência em treinamentos. 
Experiência na função. Disponibilidade 
para mudanças temporárias de cidade 
(acompanhamento de obras).
Técnico em Segurança do Trabalho 
(fábrica): Curso técnico em Segurança 
do Trabalho. Conhecimento em legis-
lação (CLT, NRs, Leis ambientais e 
bombeiro), informática, controle de 
qualidade e equipamentos de segu-
rança. Vivência em treinamentos. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, 
Cardeal, Elias Fausto ou Monte Mor.
Técnico Eletrônico de Bancada: 
Ensino técnico em Eletrônica ou Au-
tomação Industrial. Experiência em 
manutenção de placas eletrônicas. 
Noções de máquinas CNC será um 
diferencial.
Técnico em Manutenção: Ensino 
médio completo. Experiência em 
manutenção de plataformas ou em 
máquinas similares (como empilhadei-
ras). Desejável curso técnico (completo 
ou cursando) em Mecânica, Elétrica, 
Mecatrônica, Eletrônica ou Automação 
Industrial. 
Vendedor(a): Ensino médio completo. 
Experiência em vendas. Desejável 
vivência em loja de varejo no ramo de 
calçados. Residir em Indaiatuba.
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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 JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. 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.
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.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Fundamental, curso do Senai de 
Elétrica e NR 10, com experiência na função, 
desejável no segmento químico. Residir em 
Indaiatuba.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE
Com Graduação Completa, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIA DE BIOLOGIA
Candidata cursando a partir do 3º semestre. 
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 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.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável curso 
Técnico Eletromecânico e possuir curso de 
NR 10, com experiência em manutenção cor-
retiva e preventiva na área mecânica (bombas 
e motores), e na área elétrica comando elétri-
cos e CLP. 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 experiência 
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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Quer comprar sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tem-
po? Ligue pra mim F: 
99205-4322/99763-
8709/94*2166 / 94*2168 
/ 3935-1372 
Casa na Cecap - 01 
D., sala, coz., dispensa. 
WC, lavand., garag. p/ 
02 carros, edícula com 
03 cômodos e wc nos 
fundos,  R$ 420.000, 00. 
Troca com chácara em 
Indaiatuba. F.19-3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Casa na CECAP - 02 
D., sala, coz., WC, lav., 
garag. P/ 02 carros, 
edícula c/ 03 cômodos 
e WC nos fundos, R$ 
390.000, 00. Troca com 
chácara em Indaiatuba. 
F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Casa Terra Magna - 
R$ 670.000,00 - 3 D., 
2 salas, piscina, 180,00 
m² const., 360,00 m² 
útil  aceita permuta em 
apartamento na cidade  
F. 98144-9224 
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 sui-
te), 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 
social, lavand.,1 vaga de 
garag. coberta. R$ 389 
mil F. 98136-7331
C o n d .  M o n t r e a l 
- OPORTUNIDADE - 
Casa no Cond. Montreal 
R$ 420.000,00 - 3 D., 
sendo 1 suite, 1 banhei-
ro, sala e 2 vagas de 
garag. - AT 150 m² AC 
104m² F. 98372-0000
J d .  E l d o r a d o  - 
R$270.000,00 2 D., sala 
, coz. planejada, banhei-
ro F. 98144-9224

Cond. Portal das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
máster, todas com saca, 
1 wc social, lavabo, área 
de luz, coz. americana, 
sala 2 amb., 2 vagas de 
garag. -  R$ 580.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 
suítes, sendo uma com 
closet, sala ampla, ga-
rag. para 4 autos, (2 
cobertos), edícula com 
churrasq. sendo uma 
com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos (2 
cobertos), edícula com 
churrasq., área com es-
paço para construção de 
piscina. R$ 600.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Vila das Palmei-
ras: R$ 300.000,00 F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Cond. Vista Verde - 
OPORTUNIDADE - R$ 
450.000,00 - 3 D, sendo 
1 suíte, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. - AT 
175 m² AC 105 m² F. 
98372-0000
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., WC e lavand. 
AT/ 275m² AC/60m² 
(casa em terreno de es-
quina frente para aveni-
da sendo comercial) R$ 
270.000,00F. 9.9887-
7771
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelen-
te casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000
J d .  M o n t e  V e r d e : 
R$300.000,00 F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, 
coz, WC, AS, varanda, 
quintal,2 salas comer-
ciais, WC, garag. para 
2 carros R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Morada do Sol: 
R $  2 7 5 . 0 0 0 , 0 0  F :  
9-97369154 c/ Lucilene.
J d .  M o r u m b i : 
R $  2 6 8 . 0 0 0 , 0 0  F : 
9-83398183 c/ Camila.
Jd. Paulistano com 3 
D. (1st),sala,coz,wc so-
cial, lavan., garag. para 
2 carros R$ 280 mil F. 
98136-7331

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. 
Res. Amstalden - R$ 
850.000,00 - Casa 3 
suítes, sala 2 amb., 
com área de luz, cozi-
nha planejada, piscina, 
churrasq., edícula com 
wc fechada em vidro, 4 
vagas , AC 230 m². At 
367 m²  - F. 98372-0000

Cecap – CA02616 - 01 
D., sala, coz, 01 WC, 
A.S e quintal separado. 
R$ 880,00 F. 38752215 
Imobiliária
Centro – AP00558 - Kit-
net mobiliada c/ vaga. R$ 
600,00 + COND + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 
- Amplo apartamento, 
Centro, 3 D., 1 wc e 1 wc 
de serviço, coz. ampla, 
sala, e área de serviço   
- F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - 
Amplo apartamento,  2 
D., 1 wc e 1 wc de serviço, 
coz. ampla, sala, e área 
de serviço, 1 vaga de 
garag. F. (19) 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 
casa comercial, exce-
lente localização, 4 D., 6 
salas, ótimo para casas 
de repouso, clínicas - AT 
479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
Centro: 02 D(1st), sala, 
coz, lav e garag. para 
02 carros. R$ 1.500,00. 
F: 9-9960-4202 c/ Allyne.
Cond. Casa Bella - 
CA0479 - 106,40 m² - 3 
D. (1 st c/ closet), WX, 
lavabo, sala 2 amb., va-
randa, churrasq., jd., 
cz. americana planej. c/ 
coifa., 3 vagas garag. R$ 
3.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333

J d .  P r i m a v e r a : 
R $  2 5 0 . 0 0 0 , 0 0  F : 
9-97369154 c/ Lucilene.
Jd. Regina - casa em 
construção (falta acaba-
mento), 3 D. (1 suíte), 
coz., sala 2 amb., área 
serv., wc social, garag. 2 
autos, excelente localiza-
ção,  tratar proprietário, 
F. 99444-9415 
M. do Sol – Rua 58 be-
líssima casa com 02 D., 
sala, coz, WC social, lav., 
garag. p/02 autoS +01 
Cômodo c/ WC nos fun-
dos, quintal, jardim em 
lote de 250m². Valor im-
perdível R$ 380.000,00. 
AC.  f inanc iamento . 
F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 
01 suíte, sala, coz., Wc 
social, lav., em abrigo 
cob., gar. p/ 02 autos 
em estrutura p/ sobra-
do.  R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 aceita 
lote no negócio, estuda 
parcelamento direto c/ 
o propr. com 50% de 
entrada. 
M. Sol – Rua 23 - casa 
com 02 D. sendo 01 suí-
te, sala, coz., WC social, 
lav., garag. p/ 02 autos 
em estrutura p/ sobrado. 
R$ 250.000,00 Só a Vis-
ta! F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobra-
do com 03 cômodos WC 
e lav. no pav. superior e 
.04 cômodos WC, lav. e 
garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita 
financ. R$ 230.000,00 F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 
coz. americana, WC, lav. 
coberta nos fundos. Am-
plo terreno na frente lote 
de 160m² R$ 155.000,00 
+ 45 parcelas de R$ 
412,00. Aceita permuta 
por casa em Indaiatuba. 
F. 19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 

Centro: 02 D, sala, cz, 
lavand. Não tem garag. 
R$ 1.200,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 
sts. (1 americana), sala 
2 amb., lavabo, cz., AS, 
quintal, jd., churrasq., 
pisc., 04 vagas garag. R$ 
4.300,00+ Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - 
Pavimento sup.: 3 sts. (1 
st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os 
WC’s. c/ armário planej.), 
sala 2 amb. c/ pé direito 
duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e 
AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet 
c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 6 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU. F.: 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de La-
zer, portar ia 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
C o n d .  M o n t r e a l  - 
CA0517 - 150 m² - 3 D. 
(1st), WC, cz. americana, 
AS, quintal, churrasq., 2 
vagas garag. Ótimo aca-
bamento. R$ 420.000,00 
F. 3392-0333
Cond. Pq. Dos Gua-
rantãs – SO0382 - 130 
m²  - 3 D. (1 st), WC, 
lavabo, sala 2 amb., cz. 
c/ gabinete, desp., AS, 
quintal, churrasq., 4 va-
gas garag. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 
m² - 3 D. (1 st), lavabo, 
WC social, sala 2 amb., 
cz., despensa, AS, quin-
tal, 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, 
lavabo, cz., desp., AS, 
quintal, churrasq., pisc., 
WC ext., 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts 
(1 st c/ closet e varanda), 
todos os D. e WC’s com 
armário planej.), lava-
bo, sala 2 amb., escrit., 
copa, cz. planej., AS, 
depósito/D. ext., edícula 
com churrasq., piscina, 
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 varan-
da, 1 c/ varanda (todos 
os D. e WC’s c/ armário 
planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. 
Planej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícu-
la c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici 
– Casa em condomí-
nio, com 2 D, sala dois 
ambientes, WC social, 
cozinha com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 
+ condomínio e IPTU 
F .  7829 .3854  –  Id 
55*94*16871
Jd Califórnia CA02601 
- 02 D., coz, WC, lavan 
+ estacionamento que 
cabe caminhão, trator, 
máquinas agrícolas etc. 
Rua Domacir Stocco Jr. 
871 R$1.600,00+ IPTU 
J d .  S ã o  P a u l o  – 
CA01971- 01 D., sala, 
copa, coz, WC, A.S, ga-
rag. R$ 990,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária

Jd  Esp l anada  I  – 
CA1695 - 04 D. (01 suí-
te), sala 02 amb, lavand., 
escritorio, WC, coz, A.S, 
churrasq, depend. em-
pregada c/ WC e 04 
vagas. Rua Pref. Luiz 
Teixeira de Camargo, 61 
R$ 500.000,00  Pronta 
p/ morar F. 38752215 
Imobiliária
Jd. Itamaracá - SO0407 
- 250 m² - 2 D. (1 st), 
sala, copa, WC, cz., edí-
cula c/ D., AS, 3 vagas 
garag. R$ 1.700,00 + 
IPTU  F. 3392-0333
Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej., 
sendo 1 st c/ closet, sala 
2 amb., WC, jd. Inverno 
cz planej., AS, quintal 
amplo, WC ext., chur-
rasq., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 
- 3 D., 1 suite planejada 
, 1 lavabo , sala dois 
ambientes, garag. para 
4 carros , cozinha pla-
nejada , lavanderia F. 
7808-3727
Jd. Santa Rita - CA0568 
- 125 m² - 3 D. (1 st), 
sala, cz., WC, AS, 2 
vagas garag., varanda 
gourmet. R$ 1.400,00 + 
IPTU  F. 3392-0333
Jd. Valença - CA0539 - 
125 m² - 3 D. (1st), sala, 
copa, cz., WC, AS, chur-
rasq., 2 vagas garag.  
R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jusce l ino  Kub i ts -
chek: 03 D(1st), sala, 
cz, lavand. e garag. 
p a r a  0 1  c a r r o .  R $ 
1.400,00 F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Res. Cocais - SO0426 - 
120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c/arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas ga-
rag. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333

P o r t a l  d e  I t a i c i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 
2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 5.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
P o r t a l  d e  I t a i c i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 
2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 5.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Res. Guarantãs: So-
brado 03 D,(1 st), sala, 
cz, lav. R$ 1.800,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Res.l Villa das Palmei-
ras: 02 D (1st), sala, cz 
planejada, lav e chur-
rasq. R$ 1.300,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Rua – 58 (sem garag.) 
excelente casa com 
03 D. e demais depen-
dências, com sacada 
(pavimento superior) 
R$900,00 + IPTU F. 
3 0 1 7 - 2 6 0 8 / 9 9 7 6 2 -
7997/3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ ga-
rag. R$ 900,00 F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Vila Maria Helena – 
CA1381 - 1 D., coz, wc e 
sem garagem R$ 700,00 
+ IPTU F. 38752215 
imobiliária
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs 
- 3 D. (sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garag.R$ 
1.250,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Vista Verde: 03 D, (1st), 
sala 02 amb., cz, área 
serv. R$ 2.800,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.



29BMais Expressão

CLASSIFICADOS
Cond. Place View - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. 
(1 st / arm.), WC, sala 
02 amb., cz. planej., 
A S ,  v a r a n d a  g o u r -
met  c /  churrasq. ,  2 
vagas garag., 1 vaga 
p/ moto. R$ 2.950,00 
+  Cond .  +  IPTU F . 
3392-0333
C o n d .  S e v i l h a  - 
AP0139 - 40,40 m² - 1 
D., WC, sala de TV c/ 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.100,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Duetto Di Mariah - 
AP0443 - 73,14 m² - 2 
D. (1 st), WC, escrit., 
sala 2 amb., varanda 
gourmet, churrasq., cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 
1.400,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Edifício Tuiuti -02 D. 
(01 Suíte), sala, coz., 
WC e lavand., 01 vaga 
de garag. R$ 2.000,00 
F. 9.9279-1177 
Jd. América:  02 D, 
sala, cz, área de serv. 
R$ 1.000,00. Não tem 
garag. F: 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Monte Verde- Pha-
tenor: 02D, sala, cz 
e área de serviço. R$ 
1.000,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Jd. Pedroso:  02 D, 
sala, cz, área de serv, 
lav e portaria 24 horas. 
R$ 1.100,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Rêmulo Zoppi- Ra-
venna: Móveis plane-
jados, 03 D (01 st), 
sala 02 ambientes, cz, 
lav, portaria 24 horas. 
R$ 1.500,00 F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Spazzio Illuminare : 
02D (01 st), sala, cz, 
área de serv, térreo. 
Área de lazer completa.  
R$ 1.100,00. F: 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: 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Apto Guarujá – Ense-
ada - 02 D. (01 Suite), 
sala, coz., lavand, chur-
rasq. na varanda, 02 
vagas de garag., pisci-
na aquec, churrasq. R$ 
450.000,00 F. 9.9887-
7771   
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 Gran Ville - R$ 
270.000,00, 3 D., todos 
com suíte; sala de estar, 
63m; garag. para um  
carro F. 98144-9224
Apto Residencial Soho 
- 3 D. (1 suíte), coz., 
sala 2 amb., área serv., 
wc social, 2 vagas ga-
rag., varanda, completa 
área de lazer. Entrada + 
transf. dívida (financia) 
ou R$ 425.000, a vista. 
Tratar proprietário F. 
99444-9415 
Centro - Apartamento 
Térreo , Centro, 2 dor-
mitórios, sala cozinha, 
wc social e wc de ser-
viço, área de serviço , 
excelente localização. 
Prédio com portaria 24 
horas , R$ 220.000,00 
F. 98372-0000
Jd. Eldorado - com 2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331
Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D., sen-
do 1 suíte, 2 vagas de 
garag., 2 salas, D., com 
armários planejados, 
coz. planejada, área de 
serviço, D. e WC de 
serviço  R$ 650.000,00  
F. 98372-0000
Taperás: Apartamento 
c/ 02 D, sala, cz e área 
de serv. Área de lazer 
completa. Entrada á par-
tir de R$ 10.000,00. Últi-
mas unidades, obras já 
iniciadas. F: 9-83398183 
c/ Camila.

Vista Verde: Aparta-
mento em local privi-
legiado c/ 03 D (01st) 
sala, cz, área de serv. 
Garagem para 02 carros. 
Área de lazer completa. 
Entrada de R$ 20.000,00 
F: (19) 9-83398183 c/ 
Camila.

Ed. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 D., 
sala, coz. c/ armários, 
wc, garag. R$ 900,00 + 
Cond. + IPTU. F. 99244-
8398
A p t o  C e c a p  -  R $ 
1.300,00, 3 D., todos 
com suíte , sala de estar 
, 63m; garag. para um 
carro  (19)98144-9224
Cond. Felicitá - AP0567 
- 84 m² - 3 D. (1st), sala 
2 amb., WC, cz., AS, va-
randa gourmet, 2 vagas 
garag. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 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. 3392-0333
Cond. Grand Ville - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. La Spezia - 
AP0565 - 70 m² - 2 D. 
(1st), sala 2 amb., WC, 
cz., AS, varanda gour-
met, 1  vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Murici - AP0578 
- 47 m² - 2 D., sala, cz., 
WC, AS, 1 vaga garag. 
R$ 950,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Spazio Illumi-
nare - AP0177 - 62 m² 
- 3 D. (1st), WC, sala 2 
amb., sacada, cz., AS, 1 
vaga garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333

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
Aluga - Centro: Galpão 
comercial localizado no 
centro, com 200 m² com 
coz. e wc. R$ 3.000,00. 
F: 9-9960-4202 c/ Allyne.
Aluga - Centro: Salão 
comercial com 50 m² 
no centro da cidade. R$ 
1.200,00. F: 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Aluga - Vila Vitória: Sa-
lão com 80 m² localizado 
em avenida. R$ 3.000,00. 
F: 9-9960-4202 c/ Allyne.
Centro - R$ 1.700,00 - 
Salão comercial, com 70 
m², sendo 1 recepção, 3 
salas, wc e área de ser-
viço, localizado no centro 
da cidade  F. 98372-0000
Centro – Sala comer-
cial com mezanino, 1 
vaga de estacionamen-
to, 55 m² R$ 1.700,00 
00 – F. 7829.3854 / Id 
55*94*16871
Centro – Sala comer-
cial ,  esquina, ót ima 
localização 50 m² R$ 
1.550,00 F. 7829.3854 – 
Id 55*94*16871.
Centro – Salão co-
mercial, 24 de maio 
100 m² - R$ 5.000,00 
00 F. 7829.3854 / Id 
55*94*16871.
Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 Escritório 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, cozinha, amplo terre-
no para estacionamento 
ou operação, com capa-
cidade para entrada de 
caminhão F. 98372-0000
Vl.  Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - Salão 
Comercial amplo, c/ 2 
WC’s e mezanino p/ es-
crit.. 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 baias, 1 casa com 3 
D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F. 3875-
6230 - Creci 04.732
Alto da Bela Vista: Am-
pla área verde, casa 
com 02 D, sala, cz. R$ 
2.100,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Chácara em Indaiatuba 
– próx. Ao Vale do Sol – 
5.000m² - R$ 95.000,00 F: 
3016- 1355/ 99752-2170 
/99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 3935-1372

Aluga - Chácara Viraco-
pos – 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 le-
nha, pisc., quintal, diversas 
vagas garag. R$ 2.300,00 
+ IPTU. F. 3392-0333
Aluga - Internacional de 
Viracopos - CH0108 - 400 
m² - Piso sup.: 2 sts. c/ arm. 
cama e varanda.Piso inf.: 2 
D. (1 st), WC, sala 2 amb., 
cz., copa c/ mesa, desp., 
canil, poço, varanda, chur-
rasq., WC ext. R$ 2.300,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Colinas I: Chácara am-
pla com área verde. 03 
D (01 st), sala, varanda, 
cz planejada, quintal. 
Área de lazer com pis-
cina. R$ 615.000,00. F. 
9-93147121 Vanderlei.

Chácara em Salto – 
a partir de 1.000m² – 
Linda topografia – R$ 
60.000,00 – Aceita carro 
no negócio ou fazemos 
permuta com terreno. 
F: 3016- 1355/ 99752-
2170 /  99205 -4322 / 
99763-8709/ 94*2168/ 
3935-1372
Chácara para locação 
– Com piscina, campo 
de futebol, churrasquei-
ra e salão de festas - 
R$400,00 a diária. F: 
99205-4322/ 99763-
8709/ 94*2166/ 94*2168/ 
3935-1372
I ta ic i :  Chácara  em 
condomínio fechado 
com portaria 24 horas. 
Casa com 02 D (1st) 
sala 02 ambientes, cz. 
R$ 2.800,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Elias Fausto - SP - 01 
alqueire, casa de 03 D., 
rico em água, pomar, 
pasto, a 3 km do centro. 
Apenas R$ 600.000,00. 
Aceita casa em Indaia-
tuba no negócio.  F. 
3 0 1 7 - 2 6 0 8 / 9 9 7 6 2 -
7997/3935-3294
Elias Fausto - SP - 
Chácara com 3.600m² 
casa de quatro cômo-
dos, luz, poço. Troca 
por casa em Indaia-
tuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Maragatas: Chácara 
em Salto com edícula 
com 01 cômodo c/ wc 
de 30 m², área total de 
5080 m². Energia trifá-
sica subterrânea, fossa 
e canil. R$ 350.000,00 
F. 9-93147121 Van-
derlei.
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CLASSIFICADOS
Monte Mor: Chácara 
com 06 D (05 st), sala, 
cz. Área de lazer com 
piscina, campo e chur-
rasqueira. Garagem para 
16 vagas. R$ 2.500,00. 
F: 9-9960-4202 c/ Allyne.
Rec. Campestre Vira-
cópos - R$ 420.000 - 
Chácara Com casa de 3 
d., sala ampla, cozinha 
americana, piscina.  AT 
1000 m² Fácil acesso F. 
98372-0000
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 
– 1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 5 
D. (1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. 
planej., copa, AS, va-
randa, churrasq., fogão 
à lenha, pomar, D. e 
WC ext., diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. F. 
3392-0333
Rib. Grande-SP - 04 
alqueires c/ 02 casas 
simples de 04 cômo-
dos cada uma, lavou-
ra, bosque, 02 tanques 
com peixes,abastecidos 
com água em forma 
de bica, luz, água de 
mina, a 60km do cen-
tro de Ribeirão Grande-
-SP R$240.000,00. Aita 
troca com casa em In-
daiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997 Estu-
da parcelamento direto 
com o proprietário
Terras de Itaici – Chá-
cas com 4 D. Sendo 1 
suíte, cozinha ampla, 
churrasq. e piscina. AT. 
1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000

Vale das Laranjeiras 
– Chácara – At. 3890 
m² - Casa c/ 3 D, sendo 
1 suíte, sala de esta 
com pé direi to al to, 
coz. planejada, área de 
churrasq. com wc, pis-
cina, campo de futebol 
e pomar R$ 850.000,00 
estuda-se permuta por 
apartamento ou casa 
com 3 D. em Indaiatuba 
F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara 
com 1000m² comple-
ta para locação finais 
de semana. Troca por 
casa em Indaiatuba. 
F. 3017-2608/ 99762-
7997.
Vendo ou troco -  Sítio 
com 5 1/2 alqueiros, 
pastos cercados com 
mourão tratado em eu-
calipto, água tratada 
e encanada da mina. 
Casa com 4 cômodos 
avarandada, energia 
eletr ica, 01 paiol ,  1 
cocheira p/ gado e 10 
cabeças. Região de 
Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815
Vendo Sítio – Indaia-
tuba - (estrada Indaia-
tuba/Itupeva) – 20 al-
queires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F. 
9.9887-7771
Videiras de Itaici – 
Chácara com 3 D. , 
sendo 1 suíte máster, 
salas de estar, jantar e 
TV, cozinha e área de 
serviço planejada, pis-
cina, portão eletrônico 
e alarme – R$ 3.000,00 
F. 98372-0000

Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m², 
Plano R$ 360.000,00. F. 
3834-8948
Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado – R$ 210.000,00 
F. 98372-0000
Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem 
localizado R$ 210.000,00 
F. 98372-0000
Av. Visconde de Indaia-
tuba – Terreno de amplo 
(660 m²) cercado em 
esquina, com escritório 
e 2 salas – R$ 6.000,00 
F. 98372-0000
Av. Visconde de Indaia-
tuba – Terreno de amplo 
(660 m²) cercado em 
esquina, com escritório e 
2 salas R$ 6.000,00 - F. 
98372-0000
Barcelona: Loteamento 
aberto com localização 
privilegiada próximo ao 
parque ecológico. F: 
9-83398183 c/ Camila.
Bréscia: Terreno em con-
domínio fechado á partir 
de R$ 157.000,00.  F: 
9-97369154 c/ Lucilene.
Cardeal - OPORTUNI-
DADE - Misto em novo 
Loteamento - Liberado 
par construir - 200 m² - 
R$ 50.000 de entrada 
e parcelas de R$ 970 
estuda-se proposta à 
vista, aceita-se veículo 
como parte da entrada  
F. 98372-0000

Cardeal - Oportunidade 
- Misto em novo Lote-
amento. Liberado par 
construir  200 m² - R$ 
45.000 de entrada e  58 
parcelas de R$ 970 F. 
98372-0000
Colibris Oportunida-
de Única: Terreno com 
150 m² de 97.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, aceita 
permuta. F. 7828-0418/ 
ID:114*97307
Cond. Village Terras 
de Indaiá: Terrenos á 
partir de 900,00 o m². F: 
9-93147121 c/ Vanderlei.
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 360 
m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. 
Parte alta - F. 7829.3854 
– Id 55*94*16871
Jd.  Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 9.9279-1177
Jd. dos Laranjais - 
9.000m² R$ 580.000,00 
F. 9.9887-7771
Jd. Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² 
e 420m² R$ 1.100,00 F. 
99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico – R$ 180.000,00 
F. 98372-0000
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico – R$ 180.000,00 
F. 98372-0000

Lote - 2.500m² próximo 
ao Vale do Sol - 3 km 
do asfalto R$ 55 mil F. 
99453-3758
M.Sol -  ½ lote docu-
mentado para financ. 
Apenas R$115.000,00 
F. 9-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Mantova: Terreno em 
condomínio fechado á 
partir de 204 m² com 
área de lazer. Á partir 
de R$ 137.000,00. F: 
9-97369154 c/ Lucilene.
Maritacas: Loteamento 
aberto com terrenos á 
partir de R$ 111.000,00. 
F: 9-93147121 c/ Van-
derlei.
Monte Carlo: Loteamento 
aberto R$ 83.500,00. F: 
9-93147121 c/ Vanderlei.
Parque das Bandeiras - 
R$ 260.000,00 - 1.000,00 
m² total F. 7808-3727
Sabiás: Loteamento 
aberto á partir de 150 m². 
Entrada R$ 10.000,00 
parcelado em 2x. F: 
9-97793589 c/ Caio.
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba, Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades F: 99752-
2170/94*2168
Terra em Indaiatuba 
R$ 60,00 o m²- ótima 
topograf ia de frente 
com a rodovia F: 99752-
2170/94*2168
Terreno Industrial - 
5.200 m² R$ 500,00 m² 
F. 9.9887-7771
Terreno Jd. Califórnia 
– TR00707 - 250m² c/  
casa nos fundos (2D 
,sala, coz, WC). Rua 
Domacir Stocco, 869 F. 
38752215 Imobiliária.
Terreno Jd. do Impé-
rio -TR00711 - 150M², 
quadra 13, lote 54 cond. 
Aceita Carro No Negó-
cio R$  115.000,00 F. 
38752215  Imobiliária 
Terreno Mosteiro - 
4.400m² R$ 200.000,00 
F. 9.9887-7771
Terreno no Distrito In-
dustrial - com 11.000m². 
R$ 2.000.000,00 F. 
98136-7331

Vendo - 1 alqueire em 
Salto com casa - R$ 
480.000,00. F: 99752-
2170/99205-4322/99763-
8709/94*2168
Vendo Área rodovia do 
açúcar (Salto) - 600.000 
m²  R$ 40,00 F. 9.9887-
7771
Vista Verde - 02 lo-
tes 175m² cada R$ 
160.000,00 (cada um) F. 
99887-7771

Maca peroba  rosa, 
m a c a  1 9 5 x 7 5 x 7 5 
(CxLxA), maca 195x 
65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira 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 - 02 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves 
1477 - Falar c/ Figueira
Alugo quarto para mo-
ças. Vila Avaí bem locali-
zado.  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.
Vendo - 01 cabeceira p/ 
cama box c/ 02 criados e 
03 gavetas, marfim, ótimo 
estado R$ 250 / 01 armá-
rio de cozinha completo 
c/ 04 peças em fórmica, 
cerejeira com cristaleira, 
conservado R$ 650 / 01 
aspirador de pó/água Wap 
Prosdócimo Hidro Vac 
A10. Ótimo estado 110v 
R$ 120 F. 3875-0283 / 
99137-3443

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 cria-
dos R$ 400 01 mesinha 
de telefone R$ 100 F. 
3875-7068 / 99778-4399
Vendo - 01 chiqueirinho 
novo R$ 150 / 02 camas 
infantil de gatinho (mar-
fim) R$ 100 as duas F. 
3392-8578 / 99152-0012
Vendo - 01 fritadeira 
elétrica (frita sem oléo) 
sem uso / 01 forno elé-
trico, sem uso F. 3017-
4557
Vendo - 01 máquina de 
costura reta industrial 
Mod. 191D R$ 500 / 01 
churrasqueira a bafo 
grande R$ 100 / 01 TV 
de 14” LG (tubo) R$ 
100 F. 99359-1484 / 
3329-7158
Vendo - 1 geladeira 240 
litros Consul R$ 400 / 1 
fogão 4 bocas Consul 
R$ 200 F. 997629374 
/33295179.
Vendo - aparelho de 
estética Corrente Rus-
sa / Vapor de Ozônio 
/ Conjugado Facial F. 
99447-3145 c/ Gildely
Vendo - bicicleta Mona-
rk barra circular aro 26, 
sem marcha F. 99334-
7959 / 3017-6626
Vendo - Lavadora Con-
sul 6 kg na caixa  / Por-
tão de garag. de ferro 3 x 
2.70 F. 3835-1581

Van Transit Ford (nova) 
ano 2013 completa, 14 
lugares,  l icenciada, 
IPVA. Negocia. Troca: 
maior ou menor valor. 
F. 3875-2215 /  99696-
8732 Imobiliária
Corsa Sedan- Novís-
simo 2008/2008, 1.4, 
econoflex, com alarme, 
trio elétrico e CD, com 
alarme. Prata F. 99119-
1817 c/ Adão

Vendo  -  Gol  P lus - 
86/86 - álcool, doc. Ok, 
R$ 5.000,00 F. 3894-
1801 c/ Admilson
Vendo F 250 - Cabine 
dupla, diesel, cor prata, 
prepara para trailer. R$ 
90.000,00 F. 9.9921-
4690

Vendo - PS3 fat des-
travado com HD exter-
no 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 + 
memory card + 10 jo-
gos por R$ 200,00 - F. 
3835-5918 ou 9927-
32955

Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua :7 
de setembro, 644 Cen-
tro F. 3875-2215
Precisa-se de Correto-
res -Entrar em Contato 
com Márcio F. 7808-
3727  89*22754
Ofereço-me para tra-
balhar como azulei-
j i s ta  pedre i ro .  Com 
mais de 30 anos de 
exper iências do al i -
cerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me como dia-
rista com experiências 
e indicações F. 99266-
1617/ 98116-0546 
Ofereço-me como pro-
fessor de Inglês (aos 
sábados de manhã) do 
ínicio do nível básico 
até nivel intermediário. 
F. 99240-3570
Ofereço-me para co-
locação de pisos e re-
vestimentos F. 99189-
7302 c/ Clóvis



31BMais Expressão



32B Mais Expressão


