
Prefeitura dará isenção de multas  
e juros para reduzir a Dívida Ativa
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Hipermercado de Indaiatuba será o primeiro do Brasil com iluminação 100% LED; no total, serão oferecidos mais de 65 mil itens

Durval Sombini, da Exsa, participa de encontro de empresá-
rios com o deputado federal Carlos Sampaio e o senador Aécio 
Neves, realizado na última sexta-feira, dia 6, em Campinas. 

Legolas está de volta na segunda aventura da nova franquia, 
que estreia no Topázio Cinemas do Polo Shopping e Jaraguá
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Ministro da Saúde 
inaugura a UPA 

Família busca por 
doador de medula

Apostas devem 
lotar as lotéricas

Empresas terão 
novas exigências

Inscrições abertas 
para investigador

Corrida reunirá 
atletas de ponta

Cachorrão fica com 
o vice na SuperBike

Visita Esperança

Mega da Virada Incentivos fiscais

Polícia Civil Comemoração

Temporada

Alexandre Padilha esteve 
na cidade no último sábado, 
dia 7, para abrir as portas 
da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24 horas) 
Dr. Paulo Kóide, no Jardim 
Morada do Sol, e anunciou 
novidades para o Haoc. 

Edson Delgado Junior, 36 
anos, casado com Adriana 
Larangeira e pai da pequena 
Ana Clara, de apenas seis 
anos, precisa encontrar um 
doador de medula compatível 
para ser curado da leucemia. 
Saiba como você pode ajudar.

O concurso especial 1.560 
da Mega Sena será sorteado 
no dia 31 de dezembro e a 
estimativa do prêmio é de R$ 
200 milhões. Em Indaiatuba, 
a Vando Loterias espera que o 
número de apostadores dobre 
nas próximas semanas. 

Votado e aprovado em 
Regime de Urgência Especial, 
o Projeto de Lei 197/2013 
amplia os critérios para ob-
tenção dos incentivos fiscais 
oferecidos pelo Programa de 
Incentivo ao Desenvolvimento 
Econômico do Município. 

A Polícia Civil abriu con-
curso para preencher 1.384 
vagas de investigador de polícia 
em todo o Estado. O edital foi 
publicado nesta quarta-feira, 
dia 11, no Diário Oficial do Es-
tado. As inscrições poderão ser 
feitas a partir de 13 de janeiro 
do ano que vem e vão até 14 de 
fevereiro. A taxa é de R$ 63,92.

Duas mil pessoas entre 
atletas profissionais, amado-
res, moradores e visitantes do 
município disputam no pró-
ximo domingo, dia 15, a 19ª 
Corrida Cidade de Indaiatuba, 
realizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes. Diversos 
atletas de ponta da categoria 
confirmaram presença.

O piloto de Indaiatuba, 
José Luiz Cachorrão, fechou 
a última e decisiva etapa da 
temporada da SuperBike Pro, 
realizada no último domingo, 
dia 8, no Autódromo Interna-
cional de Curitiba, no Paraná, 
na quarta colocação. Com 
os pontos conquistados, ter-
minou a temporada na vice-
-liderança da competição.
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Habitação

Social

Estreia

Governo rejeita divulgação 
da lista de contemplados

'O Hobbit: A Desolação 
de Smaug' tem 

lançamento mundial

Walmart abre sua portas na terça, dia 17



02A Mais Expressão

Pode chegar, 2014!
O ano de 2013 vai chegando ao fim e é o mo-

mento de fazer um balanço de tudo que aconteceu 
ao longo dos últimos 365 dias. Em Indaiatuba, a 
balança ainda parece equilibrada, se compararmos a 
outras cidades vizinhas e mesmo da Região Metro-
politana de Campinas. Mas não é hora de recuar. Se 
for para comparar, que sirvamos como referência do 
que há de melhor em todas as áreas da sociedade. 

O nosso Trânsito vem se tornando caótico, mes-
mo com a instalação de novos conjuntos metafóri-
cos e duplicações de importantes rodovias. Ainda 
temos que avançar muito. A questão da educação no 
trânsito é importante, assim como medidas estrutur-
ais concretas, que premitam aos motoristas seguir as 
leis - e exigir a punição para quem não as obedece. 

A Segurança parece ter encontrado um 'alívio' 
com a instalação das câmeras de monitoramento. 
Mas ainda está longe de ser ideal. Mais policiais nas 
ruas e a chegada de novas viaturas são necessidade. 
E porque não a instalação de uma Delegacia Sec-
cional por aqui? Indaiatuba já comporta - e merece 
- este 'carinho' do Governo do Estado. Aliás, como 
o governador Geraldo Alckmin estará por aqui hoje, 
dia 13, quem sabe não teremos boas novas? 

Todos sabem que 2014 é um ano atípico. Copa do 
Mundo e Eleições prometem uma temporada 'turbu-
lenta', mas também de oportunidades. Oportunidade 
de buscar ainda mais recursos, novas conquistas 
que, em um conjunto, colocarão Indaiatuba cada vez 
mais na vanguarda. Assim como muitos dizem ser... 

O que você faria 
se ganhasse  
na Mega Sena 
da Virada?

RENASÇA PARA A VIDA?

Feedback: Oportunidade de crescimento pessoal e em grupo

JORNADA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS DO 
COMÉRCIO NESTE NATAL

Você já percebeu que há pessoas que somente  reclamam da vida e tudo que falam vem um "NÃO" no meio 
da frase? Sempre falam dos problemas com um grande amor? e nada fazem para resolvê-los? Na primavera, uma 
jovem senhora semeou o seu jardim. Duas sementes acabaram sendo enterradas uma ao lado da outra. A primeira 
semente disse para segunda: — Pensa como será divertido, vamos crescer nossas raízes fundas no solo e quando 
elas estiverem fortes, nós vamos brotar da terra e nos tornar lindas flores para todo mundo ver e admirar! A segunda 
semente ouviu, mas estava preocupada. — Isso parece legal, ela disse, mas a terra não está muito fria? Eu estou 
com medo de estender minhas raízes nela. E se alguma coisa der errado e eu não me tornar muito bonita? Então a 
senhora pode não gostar de mim, eu estou com medo. A primeira semente, no entanto, não estava intimidada.Ela 
empurrou suas raízes para baixo na terra e começou a crescer.Quando suas raízes estavam fortes o suficiente, ela 
emergiu do solo como uma linda flor.A senhora inclinou-se cuidadosamente para ela e orgulhosamente mostrou 
a flor perfumada para todos os seus amigos.Mas enquanto isso a outra semente permanecia dormente.— "Vamos 
lá", a flor dizia todo o dia para a sua amiga, está quente e maravilhoso aqui em cima, no sol!A segunda semente 
estava muito impressionada, mas permanecia amedrontada e com insegurança empurrou uma raiz no solo. — "Ai", 
ela disse. Essa terra ainda está ainda muito fria e dura pra mim. Eu não gosto dela. Eu prefiro ficar aqui na minha 
própria concha onde estou segura e confortável. Há muito tempo par se tornar uma flor. Nada que a primeira 
semente dissesse mudava a mente da segunda. Então, um dia quando a senhora estava fora um pássaro faminto 
voou no jardim, ele ciscava o solo procurando algo para comer.A segunda semente que estava logo abaixo da 
superfície estava com muito medo de ser comida.Mas aquele era seu dia de sorte.Um gato pulou do peitoril da 
janela e espantou o pássaro.A semente suspirou de alívio!E neste momento tomou uma importante decisão: — É 
uma tolice desperdiçar meu curto tempo aqui na terra, ela disse. Eu vou seguir as minhas esperanças e sonhos de 
mudança em vez de meus medos. Então, sem outro pensamento, a segunda semente começou a espalhar as suas 

raízes e também cresceu e se tornou uma linda flor. FELIZ NATAL PARA VOCES Q1UE 
NOS ACCOMPANHARAM  NESTA PAGINA. TREVISAN JOSÉ, TREINAMENTOS 
AGORA SOMENTE EM 17-18 E 19-01-2014 - WW.SIGNATREINAMENTOS.COM.BR

Para atender a demanda dos consumidores, nesta época do ano os lojistas estendem o horário de 
funcionamento de suas lojas, abertas geralmente até as 22:00hs.

Com isso, exige-se mais dos seus funcionários, ou aumenta o número de empregados da empresa.
Quando o comerciante decide abrir mão de novos empregados e exige de seus funcionários já contrata-

dos que realizem jornada acima da jornada normal, devem observar os limites impostos pela lei trabalhista.
 A jornada normal de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo que o empregador 

poderá exigir do empregado trabalho extraordinário até 2 horas acima da jornada normal.
A hora extra deve ser paga com acréscimo de 50% caso não existe previsão na convenção coletiva 

da categoria de um adicional maior.
Há casos em que o empregador exija a hora extra do empregado lhe concedendo em outra oportunidade 

folga para compensar essas horas extras trabalhadas.
O sistema de compensação de horas deve ser acordado entre as partes, e se caso o empregado seja 

dispensado antes de ter a compensação das horas extras, deverá recebê-las junto com as verbas rescisórias.
Concluindo, todo empregado que laborar nesta época de natal, além da 8ª hora 

diária ou 44ª hora semanal, deverá receber essas horas extra com acréscimo de 50% 
ou mais se existir previsão na convenção coletiva, ou compensá-las em outra opor-
tunidade. Ainda, as horas extras devem ser pagas com reflexos em outras verbas 
trabalhistas.

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.) 

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

Mylene Dias Rezende é psicóloga, pós graduada em Administração de RH, Análise 
Transacional e Dinâmica dos Grupos. Mestre em Administração e Negócios, 
consultora em Gestão de Pessoas, com mais de 25 anos de experiência, professora 
universitária e coordenadora do curso de Gestão em Recursos Humanos

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

Editorial EnqueteArtigos

Douglas, 22, estudante –“Em 
um primeiro momento viaja-
ria, não deixaria de estudar 
e arrumaria alguma forma 
de multiplicar esse dinheiro. 
Inclusive já joguei para o 
próximo sorteio.”

Emerson, 25, programador 
–“Ficaria pelo menos um 
mês quieto para ninguém 
saber que eu ganhei. Depois 
eu começaria a investir em 
algumas coisas.”

Rebeca, 16, estudante –“Arru-
maria minha casa e gastaria com 
coisas pessoais.”

Guilherme, 19, vendedor 
–“Compraria uma casa em 
Miami e uma na França. Depois  
vários imóveis na cidade.”

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
14 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
14 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
15 DOM.   NÃO OPERA
16 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
16 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
16 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
16 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
16 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 TER. 176 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé OP Nº 2800
17 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 TER. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
17 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
17 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
18 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
18 QUAR. 110 C/B Av. Pres. Kennedy DEF Nº 1226
18 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
18 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
18 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
18 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
19 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
19 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
19 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
19 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
19 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
19 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
20 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
20 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
20 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
20 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

D : DIA DO MÊS   
SEM : DIA DA SEMANA  
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
6H30 ÀS 11H  -  11H30 ÀS 15H30  -  16H ÀS 20H
SENT : SENTIDO   
B/C : SENTIDO BAIRRO – CENTRO 
C/B : SENTIDO CENTRO – BAIRRO 
OP : SENTIDO OPOSTO  
DEF : DEFRONTE   
AOS SÁBADOS, OS RADARES FUNCIONAM DAS 9H ÀS 13H

Radares 14 a 20/12/2013

Desde sempre a convivência humana é complexa e desafiante. Pessoas convivem e trabalham com pesso-
as. Comunicam-se, simpatizam e sentem atrações, antipatizam e sentem aversões, aproximam-se, afastam-se, 
entram em conflito, competem, colaboram e desenvolvem afeto. O processo de interação humana é complexo 
e ocorre permanentemente sob forma de comportamentos manifestos e não-manifestos, verbais e não-verbais, 
pensamentos e sentimentos.

A forma de interação humana mais frequente e usual, contudo, é representada pelo processo amplo de comuni-
cação, seja verbal ou não verbal, o que, muitas vezes gera impressões, sentimentos, ressaltando as diferenças entre 
as pessoas. A forma com que essas diferenças são encaradas cria um determinado ‘clima’ e tem forte influência 
sobre a vida em grupo. Nos casos em que as diferenças são aceitas e tratadas abertamente, a comunicação flui, 
as pessoas sentem-se ouvidas e falam o que pensam, ampliando as possibilidades de troca de feedback. Caso 
contrário, a comunicação torna-se falha, incompleta, com bloqueios e distorções.

A qualidade da comunicação estabelecida em um grupo está intimamente relacionada ao processo de percep-
ção, componente de alta importância no desenvolvimento da competência interpessoal. No entanto, o treinamento 
perceptivo não se realiza espontânea nem facilmente. Requer paciência e pode ser demorado, e muitas vezes 
sofrido, exigindo coragem e disponibilidade psicológica no exercício de receber feedback (Moscovici, 2005, p. 37). 

Acredita-se que o autoconhecimento só pode ser obtido com a ajuda dos outros, por meio de Feedback, o qual 
precisa ser elaborado para auto-aceitação de componentes do eu cego que refere-se às características comporta-
mentais facilmente percebidas pelos outros, mas das quais não se está ciente. O Feedback auxilia na tomada de 
consciência destes pontos, pois é entendido como um processo de ajuda para mudanças de comportamento. É 
também uma comunicação entre duas ou mais pessoas, ou grupo, no sentido de fornecer-lhe informações sobre 
como sua atuação está afetando outras pessoas. Feedback eficaz ajuda o indivíduo ou grupo a melhorar seu de-
sempenho e assim alcançar seus objetivos.

A expressão Feedback tem sua origem na eletrônica, que significa retroalimentação. Este termo também 
denota importância no que diz respeito ao comportamento humano e as relações interpessoais, estabelecendo um 
processo de ajuda para o desenvolvimento individual, bem como, mudança de comportamento. Este processo é 
realizado através da comunicação a uma pessoa ou grupo, no sentido de fornecer informação de como sua atuação 
está afetando as outras pessoas. 

Para tornar-se realmente um processo útil, o Feedback precisa ser tanto quanto possível: 
- Descritivo ao invés de avaliativo;
- Específico ao invés de geral: Dirigido a um comportamento que o receptor possa modificar;
- Solicitado ao invés de imposto;
- Oportuno e esclarecido para assegurar uma comunicação precisa.
O Feedback natural e espontâneo exige uma atenta observação do receptor pelo emissor, pois toda pessoa que 

se preocupa com a qualidade da transmissão de sua informação e que esteja suficientemente ‘desligada’ de suas 
próprias preocupações, procurará ter uma escuta atenta, afirmam Amado & Guittet (2007 p. 61).

É necessário observar os sinais verbais e também os não-verbais transmitidos pelo receptor, pois representam 
grande significado e informação sobre o seu estado emocional, bem como demonstram o quanto está atento à 
informação que está sendo passada.

O Feedback pode facilitar uma ‘parada’ para a tomada de consciência e para a opção responsável, para que 
a pessoa encontre dentro de si sua resposta e caminhe com seus próprios pés, o caminho que escolher caminhar 
(Crema, 2005, p. 62). Caso contrário, o Feedback não passaria de uma violência de interpretação de um sobre o 
outro.  Além disso, em alguns casos o Feedback está associado ao ato de ‘maquiar as broncas’ e, por isso, muitos 
evitam o feedback, pois ‘odeiam ser criticados’. 

O ‘antídoto’ é estabelecer uma relação de confiança recíproca para diminuir as barreiras entre as pessoas, 
reconhecendo-o como uma importante ferramenta de desenvolvimento de competências interpessoais. O trei-
namento da modalidade propicia formas de interação e comunicação mais espontâneas, abertas e sadias. Por 
exemplo, quando alguém diz “na minha percepção, isto é assim...”, está transmitindo ideias e sentimentos seus 
sobre o assunto em questão, sem pretender que sua opinião seja considerada a verdadeira, a correta, pois não se 

trata de um julgamento. 
Assim, diante da afirmação qualificada e assumida como pessoal, diminui a 

necessidade dos outros de defenderem ardorosamente seus pontos de vista. Isso 
auxilia na consecução de produtividade e qualidade no trabalho não apenas pela 
competência técnica de seus membros, mas pelas habilidades interpessoais e pelo 
clima de confiança, respeito e afeição. 
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Câmara aprova Programa de Parcelamento 
Incentivado, com isenção de multas e juros

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Urgência

JME

A Câmara de Indaiatu-
ba aprovou quinta-
-feira (12), durante 

Sessão Extraordinária ocor-
rida no Plenário, o Projeto de 
Lei 198/2013 do Executivo 
Municipal, que Institui o 
Programa de Parcelamento 
Incentivado (PPI) no Mu-
nicípio de Indaiatuba. O 
programa isenta devedores 
de dívidas como IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano), taxas de alvará 
e outras, do pagamento de 
juros e multas contraídas 
até 31 de dezembro de 2012. 
Para aderir ao Programa é 
preciso procurar a Prefeitura 
até março de 2014.

O projeto é baseado em 
estudos realizados pela Se-
cretaria Municipal da Fa-
zenda e da Secretaria dos 
Negócios Jurídicos objeti-
vando uma maior eficácia 
na cobrança dos créditos 
do Município, bem como 
reduzir o número de inscri-
ções em dívida ativa, que 
atingem atualmente mais 
de 69.919, com valor de R$ 
407.954.685,09.

Segundo as secretarias 
municipais, Indaiatuba pos-
sui atualmente mais de 58 
mil execuções fiscais em 
andamento, inclusive ante-
riores a 1988 (há mais de 25 
anos) e, portanto, é impres-
cindível que sejam adotados 
procedimentos mais efica-
zes, voltados ao recebimento 
desses créditos. “Com efeito, 
está sendo oportunizada a 
possibilidade de efetiva qui-

incidentes sobre o débito e 
sobre a multa punitiva.

Por fim, quem parcelar 
em até 24 parcelas mensais 
e consecutivas, terá redução 
de 45% do valor atualiza-
do das multas punitiva e 
moratória e 45% do valor 
dos juros incidentes sobre 
o débito e sobre a multa 
punitiva. No parcelamento 
entre 12 e 24 parcelas, serão 
acrescidos juros e 1% ao 
mês. Além disso, para fins 
de parcelamento, o valor de 

Oposição reclama da falta de tempo para os debates
A bancada petista da Câ-

mara, formada pelos vere-
adores Carlos Alberto Re-
zende Lopes (Linho) e Derci 
de Lima, além do vereador 
Bruno Ganem, do PV, vota-
ram contra o projeto. Linho 
também votou contra a vota-
ção em Regime de Urgência 
Especial. Para o líder da 
Oposição, a questão não está 
em aprovar o Projeto, mas 
em apressar a sua votação, 
sem tempo para a abertura 
do debate junto à sociedade.

“Por sua importância, o Pro-
jeto não podia ser votado tão 

rapidamente. Era preciso discutir 
mais profundamente esta ques-
tão com a sociedade”, ressaltou 
Linho. “E qual o incentivo para 
quem pagou em dia? A Prefeitu-
ra fez uma pesquisa para apurar 
as razões da inadimplência? 
Nos últimos oito anos, o poder 
aquisitivo da população vem 
crescendo e a taxa de juros é 
uma das menores da história”, 
prosseguiu. “Particularmente, 
creio que a origem da maioria 
dos débitos vem do IPTU”.

Linho recordou de uma Lei 
praticamente idêntica, aplicada 
em 2009. “Este Projeto é uma 

cópia da Lei 5.649, de 2009. 
Naquela época, eu já alertava 
para isso. E está claro que não 
funcionou”, ressaltou. “Ao invés 
da anistia das multas e juros, 
não seria melhor dividir em 100 
vezes. E quem pagou em dia?”. 

O presidente da Câmara, ve-
reador Luiz Alberto ‘Cebolinha’ 
Pereira (PMDB) opinou. “A Pre-
feitura quer limpar estas questões 
(dívidas), dentro do que manda a 
Lei de Responsabilidade Fiscal e 
as Leis Federais”, afirmou. Após 
a aprovação da proposta, voltou 
a comentar. “Esta foi uma Sessão 
surreal. Discutimos aqui uma Lei 

que pede adesão, não estamos 
obrigando ninguém. Creio que 
das quase 70 mil inscrições da 
Dívida Ativa, nem 20% vão 
aderir ao Programa”, analisou. 

Derci questionou se quem 
pagou os impostos anterior a 
essa data não está sendo injus-
tiçado, mas lembrou que, muitas 
vezes, quem deixa de pagar é 
porque não podem. “Alguns 
trabalhadores deixam de pagar 
porque não podem tem condi-
ções. Muitos serão beneficia-
dos”, ressaltou. “Me preocupam 
as pessoas que têm condições de 
pagar, mas não o fazem”. 

tação, pelos contribuintes de 
seus débitos para com o Mu-
nicípio”, justifica o projeto.

O contribuinte pode-
rá aderir ao Programa de 
Parcelamento Incentivado 
de Tributos Municipais de 
Indaiatuba até 31 de março 
de 2014, prorrogável por até 
60 dias a critério do Poder 
Executivo, mediante aces-
so ao endereço eletrônico 
www.ppidetm.indaiatuba.
sp.gov.br.

CONDIÇÕES
O pagamento da dívida 

poderá ser realizado de dife-
rentes maneiras. A primeira 
é em parcela única, com 
redução de 100% do valor 
atualizado das multas puni-
tiva e moratória e de 100% 
do valor dos juros incidentes 
sobre o débito e sobre a mul-
ta punitiva. É possível ainda 
parcelar em até três parcelas 
mensais e consecutivas, 
com redução de 90% do 
valor atualizado das multas 
punitiva e moratória e 90% 
do valor dos juros inciden-
tes sobre o débito e sobre a 
multa punitiva.

Outra opção é o divisão 
em até seis parcelas mensais 
e consecutivas, com redução 
de 80% do valor atualiza-
do das multas punitiva e 
moratória e 80% do valor 
dos juros incidentes sobre 
o débito e sobre a multa 
punitiva. Para quem optar 
por quitar a dívida em 12 
parcelas mensais e conse-
cutivas, a redução será de 
50% do valor atualizado das 
multas punitiva e moratória 
e 50% do valor dos juros 

cada parcela não poderá ser 
inferior a R$ 50. 

O vencimento da Guia de 
Arrecadação Municipal, cor-
respondente à primeira parce-
la ou à parcela única será no 
dia 25 do mês corrente, para 
as adesões ocorridas entre os 
dias 1° e 15; e no dia 10 do 
mês subsequente, para as ade-
sões ocorridas entre os dias 16 
e 30 ou 31, se for o caso. 

O parcelamento previsto 
nesta Lei será considerado 
celebrado, com o recolhi-

mento da primeira parcela 
no prazo fixado; ou rom-
pido em quatro diferentes 
hipóteses. Na primeira, pela 
inobservância de qualquer 
das condições estabelecidas 
por Lei, ou então, em caso 
de atraso superior a 90 dias 
contados do vencimento, no 
recolhimento de qualquer 
das parcelas subsequentes à 
primeira.

O parce lamento  se rá 
rompido em caso de inadim-
plemento do imposto devi-

do, por qualquer estabele-
cimento da pessoa jurídica 
beneficiária, relativamente 
a fatos geradores ocorridos 
após a celebração do parce-
lamento. Em último caso, 
o rompimento acontecerá 
pelo descumprimento de 
outras condições a serem 
estabelecidas em resolução 
conjunta pela Secretaria da 
Fazenda e pela Secretaria de 
Negócios Jurídicos, através 
da Procuradoria Geral do 
Município.

Cebolinha afirma que a Prefeitura quer 'limpar' estas questões, dentro do que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal e outras Leis Federais
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REQUERIMENTOS
E a última Sessão Ordi-

nária da Câmara Municipal 
terminou exatamente como 
começou. Com a Oposição 
solicitando informações e o 
Governo adiando. Dois Re-
querimentos foram apresen-
tados e receberam pedidos 
de vista... para 2014. 

SEGURANÇA
O primeiro Requerimen-

to, de autoria do vereador 
Derci Jorge Lima (PT), 
solicita informações sobre 
equipamentos de segurança 
para os funcionários da Pre-
feitua instalarem os enfeites 
de Natal nas vias públicas.

LOCAÇÕES
O segundo Requeri-

mento, do vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT), solicita cópias 
dos contratos e notas fiscais 
dos serviços de locação de 
máquinas de terraplenagem 
e veículos automotores, a 
serviço da Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas 
(Semop) e da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e 
Meio Ambiente (Semurb). 

URGENTE
Os dois Requerimentos 

receberam pedido de vistas 
pelo vereador Maurício 
Baroni (PMDB), líder do 
Governo. Linho foi favorá-
vel ao pedido, mas fez um 
aviso. "Votei favorável, mas 
resposta é urgente. Quero 
dados do Executivo, para 
cruzar com os dados que me 
foram passados", afirmou. 
"Espero que a liderança do 
Governo não espere voltar-
mos do recesso", pediu.

RECESSO
Os vereadores agora 

saem para o recesso e retor-
nam à sua rotina de Sessões 
somente em 2 de fevereiro 
de 2014. Ainda bem. Pois o 
líder da Oposição na Câma-
ra parece ter se esquecido 
que a imprensa - e falamos 
aqui em nome de quem 
comparece às Sessões Ordi-
nárias da Câmara - é a única 
que sempre lhe dá voz. 

REVOLTA
Foi com um dos cader-

nos especiais de Aniversá-
rio publicados por um órgão 
de imprensa local em mãos, 
que Linho reclamou, refe-
rindo-se a uma entrevista 
feita com o prefeito Reinal-
do Nogueira (PMDB), que 
fala sobre as conquistas de 
2013. "Indaiatuba viveu só 
disso em 2013? Qual foi o 
grande projeto que desper-
tou o interesse da sociedade 
este ano? Não fui ouvido 
para dar a minha opinião", 
bradou. Realmente, nobre 
líder. Mas lembre-se que 
isto aconteceu ao longo de 
todo o ano de 2013. 

TANCREDO
Por meio de indicação, 

Bruno Ganem (PV) solici-
tou que o Executivo tome 
providências em relação à 
segurança no Jardim Tan-
credo Neves. Segundo o 
edil, o local é espaço de 
prostituição e tráfico de dro-
gas, com indícios, inclusive, 
da participação de menores 
de idade. "É preciso uma 
ação social urgente naquele 
bairro", determinou. 

ELOGIOS
O vereador Tulio José 

Tomass do Couto (PMDB), 
ferrenho crítico do pro-
grama Mais Médicos, não 
marcou presença na inau-
guração da UPA 24 Horas, 
que contou com a presença 
do Ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, mentor do 
programa. Para Linho, disse 
que "não estava em Indaia-
tuba". Mas ainda assim, 
elogiou novidades da pasta. 
"A chegada de uma prová-
vel faculdade de Medicina 
é um avanço e representa 
uma melhoria significativa 
na Saúde pública e privada", 
ressaltou, aproveitando ain-
da para elogiar a UPA. 

ATÉ MAIS
Esta coluna também en-

tra em recesso e volta na 
primeira semana de feve-
reiro. Mas assim como os 
vereadores, continuamos 
na ativa longe do Plenário!

Em sua última Sessão 
Ordinária em 2013, os 
vereadores da Câmara 

Municipal debateram indica-
ções, moções e Projetos por 
mais de três horas, na última 
segunda-feira, dia 9. Dos 14 
projetos constantes da Ordem 
do Dia, os vereadores votaram 
sete em Regime de Urgência 
Especial. Outros quatro pro-
jetos, que não estavam na Or-
dem do Dia, também entraram 
na pauta, também em Regime 
de Urgência Especial.

Dos que não estavam na 
Ordem do Dia, os vereadores 
aprovaram os seguintes proje-
tos, todos de autoria do Exe-
cutivo Municipal: o 192/2013, 
que denomina logradouros 
públicos do loteamento Jar-
dim Montreal Residence; o 
193 e o 194, que autorizam 
repasses de recursos finan-
ceiros vinculados a Secretaria 
Municipal de Saúde; o 195, 
que autoriza permuta de área 
pertencente ao Patrimônio 
Público Municipal por áreas 
pertencentes a particulares; 
o 196, que dispõe sobre a re-
visão do valor venal de lotes 
urbanos de loteamentos esta-

belecidos no Município para 
fins de lançamento do IPTU 
(Imposto Predial e Territoral 
Urbano); e o 197, que amplia 
os critérios para obtenção dos 
incentivos fiscais, através da 
criação do Programa de In-
centivo ao Desenvolvimento 
Econômico do Município de 
Indaiatuba (Proinde). Todos 
os projetos foram aprovados 
em Plenário. 

O vereador e líder do 
Governo, Maurício Baroni 
(PMDB), pediu vistas de dois 
requerimentos apresentados. 
O primeiro, de autoria do 
vereador Derci Jorge Lima 
(PT), solicita informações 
sobre equipamentos de se-
gurança para os funcionários 
da Prefeitura instalarem os 
enfeites de Natal nas vias 
públicas. O segundo, do 
vereador Carlos Alberto Re-
zende Lopes, o Linho (PT), 
requer cópias dos contratos 
e notas fiscais dos serviços 
de locação de máquinas de 
terraplenagem e veículos 
automotores que estão a ser-
viço da Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas 
(Semop) e da Secretaria de 
Urbanismo e Meio Ambiente 
(Semurb). O pedido foi apro-
vado pelos vereadores.

ORDEM
Da Ordem do Dia, os vere-

adores aprovaram o Projeto de 
Decreto Legislativo 13, do vere-
ador Hélio Alves Ribeiro (PSB), 
que dispõe sobre a concessão de 
Título Honorífico de Cidadã In-
daiatubana para Massue Tashiro 
(Diva), assim como o Projeto de 
Lei 171, do Executivo Municipal, 
que autoriza a transferência de 
recursos financeiros, em favor da 
Associação Desportiva Indaiatu-
bana (ADI), no exercício de 2014.

Também foi aprovado o 
Projeto de Lei 180, do Exe-
cutivo Municipal, que dispõe 
sobre a criação de cargos em 
provimento efetivo na Funda-
ção Indaiatubana de Educação 
e Cultura (Fiec), e o Projeto de 
Lei 181, também do Executivo, 
que dispõe sobre concessão de 
uso de imóvel pertencente ao 
Patrimônio Público Municipal 
à Sociedade Amigos de Bairro 
Jardim Brasil (Sobrasil). 

O Projeto de Lei 178, da 
Mesa da Câmara Municipal, 
que dispõe sobre a abertura 
de crédito suplementar; e o 
Projeto de Lei 179, do Exe-
cutivo Municipal, que dá nova 
redação ao caput do inciso I e 
respectiva alínea “a”, do art. 
1º, da Lei 6.067, de 23 de no-
vembro de 2012, e autoriza re-
passe de recursos financeiros 
vinculados a Secretaria Muni-
cipal de Educação, em favor 
das entidades que especifica, 
também foram aprovados.  

Os demais projetos da pauta 
tratavam do repasse de recursos 
financeiros para entidades vin-
culadas à Secretaria Municipal 
da Família e Bem Estar Social e 
também de montante vinculado 
à Secretaria Municipal de Saúde. 
Com exceção do Projeto de Lei 
171, que teve votos contrários 
dos vereadores Linho e Derci 
de Lima, todos os demais foram 
aprovados por unanimidade.
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Walmart Indaiatuba será primeiro
do Brasil com iluminação 100% LED

FOTOS: JME

Empreendimento irá gerar um total de 187 empregos diretos

Indaiatuba será o primeiro 
município no País a ter 
um hipermercado com 

iluminação 100% LED. O 
projeto inovador do Walmart 
Brasil, que amplia as iniciati-
vas sustentáveis de uma loja 
ecoeficiente, será responsável 
por gerar uma economia su-
perior a 27% em iluminação 

e diminuir os custos de ma-
nutenção do estabelecimento. 
A unidade local abre as suas 
portas na próxima terça-feira, 
dia 17, a partir das 9 horas.

Fruto de um investimento 
total de R$ 39 milhões, as 
novidades do Walmart Indaia-
tuba fazem parte de um pro-
grama global da empresa que 
visa o aumento da eficiência 
energética em suas unidades. 
O Brasil concentrará o maior 

investimento do Walmart 
global em substituição de 
tecnologia por opções que 
consomem menos energia. 
Faz parte deste investimento 
a adoção da tecnologia LED. 
Até 2015, serão 200 lojas. 

“Abrir um novo hipermer-
cado com iluminação 100% 
LED foi um desafio. Não 
havia soluções disponíveis 
no mercado. Foi necessário 
desenvolver luminárias e sis-
temas LED sob medida para 
o Walmart de Indaiatuba. O 
projeto foi desenvolvido por 
profissionais das áreas de 
design e compras do Walmart 

em conjunto com a Phillips”, 
detalha Márcio Panassol, dire-
tor geral de compras indiretas 
do Walmart Brasil. 

A adoção de sistemas LED 
foi responsável por um inves-
timento 40% maior em relação 
à iluminação convencional de 
um hipermercado. O retorno 
do investimento esperado é 
de aproximadamente quatro 
anos. Entre os custos com 
utilidades de uma loja, a ener-
gia elétrica é a que apresenta 
a maior participação (76%), 
seguida por água (10%), die-
sel para gerador (9%) e gás 
(5%). Analisando apenas os 

O Walmart de Indaiatuba 
gerou 187 empregos diretos 
e 300 indiretos. Conta com 
cerca de 7,9 mil metros qua-
drados de área construída, 
5,2 mil metros quadrados de 
área de vendas, 25 checkouts 
e 290 vagas de estacionamen-
to. Essa será a vigésima loja 
inaugurada pela rede neste 
ano. Até dezembro, o Walmart 
irá inaugurar um total de 22 
novas lojas e reformar mais 
de 40 unidades, representando 
investimentos de cerca de R$ 
1 bilhão em 2013. 

O hipermercado oferecerá 
um sortimento com mais de 
65 mil itens, organizados 
em diversas seções como 
eletroeletrônicos, alimentos, 

bebidas, mercearia, laticínios, 
açougue, peixaria congelada e 
fresca, papelaria, ferramentas, 
CDs e DVDs, pets, produtos 
para limpeza e jardinagem, 
camping, entre outros. A loja 
também contará com serviço 
de fotocenter e farmácia. 

Márcio explicou a escolha 
de Indaiatuba. “Temos um 
setor que analisa as áreas de 
expansão com dados micro-
econômicos da cidade e re-
gião”, revela. “E entendemos 
que Indaiatuba está em expan-
são. Além disso, conseguimos 
uma boa localização, próxima 
ao shopping, onde a maioria 
já vai naturalmente”, afirma. 
A previsão é de que três mil 
clientes passem pelo Walmart 

Indaiatuba diariamente. 
Além do modelo de negócio 

chamado Preço Baixo Todo 
Dia, o Walmart aposta na oferta 
de produtos regionalizados. “O 
Preço Baixo Todo Dia repre-
senta uma série de vantagens 
para os consumidores, como a 
liberdade de escolher qualquer 
dia da semana para ir às com-
pras, com a certeza de encon-
trar sempre produtos frescos e 
de qualidade, e redução na fila 
dos caixas, já que não há mais 
necessidade de ir ao supermer-
cado em dias específicos de 
promoção”, explica Oracir Ca-
dete da Silva, diretor Walmart 
Indaiatuba. “Contamos ainda 
com os produtos típicos da 
região. Ao todo, são mais de 50 

fornecedores locais, somando 
mais de mil itens regionais. O 
intuito é colocar na loja a ‘cara’ 
da cidade”, comenta. 

O Walmart Brasil opera 
hoje com 550 unidades e 
81,5 mil funcionários em 18 
estados brasileiros, mais o 
Distrito Federal. São nove 
bandeiras entre hipermercados 
(Walmart, Hiper Bompreço e 
BIG), supermercados (Bom-
preço, Nacional e Mercadora-
ma), atacado (Maxxi), clube 
de compras (Sam’s) e lojas 
de vizinhança (Todo Dia). 
O faturamento da empresa 
no Brasil em 2012 foi de R$ 
25,9 bilhões, o que representa 
10,7% de crescimento em re-
lação ao ano anterior. 

gastos com energia elétrica, a 
refrigeração é responsável por 
38% do total, ar condicionado 
com 34% e iluminação, 15%. 

CONSUMO
“Ao adotar o sistema 

LED de i luminação em 
100% da loja, o Walmart 
espera reduzir 190 mil kWh 
em um ano no consumo de 
energia elétrica em ilumi-
nação no hipermercado de 
Indaiatuba em relação a 
uma loja com iluminação 
tradicional. Como as lâmpa-
das LED têm uma vida útil 
em média três vezes maior, 

vamos reduzir também o 
custo operacional de manu-
tenção”, afirma Bruno Vaz, 
diretor de projetos e design 
do Walmart Brasil. 

Desde 2011, o Walmart 
adota a iluminação LED nos 
estacionamentos e câmaras 
frias em algumas de suas 
lojas. Em Indaiatuba, o LED 
está presente em todos os 
setores, inclusive dentro dos 
refrigeradores e freezers da 
área de venda. “Lâmpadas 
LED são mais eficientes 
em ambientes refrigerados 
em relação às tradicionais”, 
observa Bruno. 

Hipermercado abre as suas portas na terça-feira, dia 17, com mais de 65 mil diferentes itens e uma preocução em se aproximar de produtos da região Oracir Cadete da Silva, diretor Walmart Indaiatuba, recebe a imprensa local

Mais Expressão
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Mega da Virada deve lotar lotéricas  
da cidade nos próximos dias

JME

As apostas foram abertas 
no dia 11 de novem-
bro. No entanto, com 

a chegada do sorteio, a procura 
deve aumentar muito. O con-
curso especial 1.560 da Mega 
Sena será sorteado no dia 31 
de dezembro e a estimativa do 
prêmio é de R$ 200 milhões. 
Em Indaiatuba, a Vando Lo-
terias espera que o número de 
apostadores dobre nas duas 
últimas semanas de 2013. 

“Geralmente, a maioria dos 
apostadores deixa mesmo para 
a última hora. Agora, a procura 
maior está sendo pelos bolões, 
principalmente por empresas 
que vão parar neste final de 
ano”, afirma Solange Apare-
cida Pedro, gerente da Vando 
Loterias da Rua Candelária. 
No entanto, ela afirma que as 
próximas semanas serão de tra-
balho intenso. “A procura deve 
começar a crescer na semana 
que vem. Pelo menos se todo 
mundo que falou que ia voltar, 
realmente voltar”, brincou. 

A gerente revela o núme-
ro aproximado de apostas 
para a Mega da Virada. 
“Registramos cerca de 2.500 
apostas por semana, nas duas 
primeiras semanas de de-
zembro”, revelou. “Mas este 
número deve, pelo menos, 
dobrar nos próximos dias. 

Esta é a nossa expectativa”. 
Solange lembra ainda que, 

com o aumento da procura nos 
últimos dias de 2013, o siste-
ma de apostas costuma ‘cair’, 
obrigando os apostadores a 
terem paciência para tentar ga-
nhar o prêmio milionário. Até 
o fechamento desta edição, a 
Caixa Econômica Federal não 
havia confirmado o horário de 
atendimento das lotéricas nos 
último dias do ano.

NÚMEROS
Caso um único ganhador 

aplique o valor integral do 
prêmio na Poupança da 
Caixa, poderá se aposentar 
e viver com rendimentos de 
R$ 1,2 milhões por mês, o 
que equivale a cerca de R$ 
40 mil por dia. A fortuna 
também é suficiente para 
comprar um bairro inteiro 
com 400 casas, no valor de 
R$ 500 mil cada.

A Mega da Virada é o 
mais popular dos concursos 
especiais das Loterias da 
Caixa, e teve sua primeira 
edição em 2009, quando 
pagou R$ 144,9 milhões 
divididos por dois ganha-
dores, um de Santa Rita do 
Passa Quatro (SP) e outro 
de Brasília (DF). Já a última 
edição, em 2012, dividiu R$ 
244,7 milhões para três ga-
nhadores, de Aparecida de 

Goiânia (GO), Franca (SP) 
e São Paulo.

O prêmio da Mega da 
Virada não acumula. Caso 
não haja ganhador com as 
seis dezenas sorteadas, o 
valor será somado ao rateio 
dos acertadores de cinco 
números. Se não houver 
ganhadores nessa faixa, os 
acertadores da quadra divi-
dirão todo o prêmio e assim 
sucessivamente.

BOLÃO
Para participar do Bolão 

Caixa, basta formar um grupo, 
escolher os números da aposta, 
marcar a quantidade de cotas 
e registrar em qualquer uma 
das lotéricas do país. Ao ser 
registrada no sistema, a aposta 
gera um recibo de cota para 
cada participante que, em caso 
de premiação, poderá resgatar 
a sua parte do prêmio individu-
almente.

Os bolões para a Mega Sena 
têm preço mínimo de R$ 10, 
e cada cota deve ser de, pelo 
menos, R$ 4, sendo possível 
realizar um bolão de, no mí-
nimo, duas e no máximo 100 
cotas. Na Mega da Virada, 
caso dez pessoas organizem um 
bolão de 10 números, pagarão 
individualmente R$ 42, e cada 
apostador do grupo receberá R$ 
20 milhões, caso a aposta seja 
contemplada. A probabilidade 
de acerto da aposta simples, de 
seis números é de uma em 50 
milhões. Já no caso da aposta de 
10 números, aumenta para uma 
em 238 mil.

O apostador também pode 
adquirir cotas de bolões organi-
zados pelas lotéricas. Basta so-
licitar ao atendente a quantidade 
de cotas que deseja e guardar o 
recibo para conferir a aposta no 
dia do sorteio. Nesse caso, po-
derá pagar uma tarifa de serviço 
adicional de até 35% do valor da 
cota, a critério da lotérica.

As unidades da Vando Loterias já se preparam para receber um grande número de apostadores nos próximos dias, que sonham com o prêmio principal
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Votado e aprovado em 
Regime de Urgência 
Especial, o Projeto de 

Lei 197/2013, de autoria do 
Executivo Municipal, amplia os 
critérios para obtenção dos in-
centivos fiscais instituídos pela 
Lei 4.752, de 23 de agosto de 
2005, e alterações posteriores, 
que dispõe sobre a consolidação 
das normas relativas aos incen-
tivos fiscais, através da criação 
do Programa de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico 
do Município de Indaiatuba 
(Proinde). A proposta foi elo-
giada pelos vereadores, que em 
contrapartida disseram que ela 
merecia ser mais discutida. 

Com a aprovação do Pro-
jeto, além dos requisitos 
previstos na Lei 4.752, os 
interessados devem ainda 
empregar no mínimo 50% 
de trabalhadores residentes 
no município e destinar va-
gas a adolescentes e jovens 
aprendizes, nos termos do 
disposto no art. 9°, do De-
creto Federal 5.598/2005. 

Será preciso ainda licen-
ciar no município toda a frota 
de veículos utilizada pela em-
presa e faturar toda produção 
industrial ou prestação de 
serviços na unidade localiza-

da no município. A empresa 
deverá ainda destinar, a título 
de doação ou patrocínio, 
durante todo o período de 
isenção ou benefício, valor 
equivalente a 4% do Imposto 
de Renda devido, em projetos 
culturais nos termos dispos-
tos pela Lei Rouanet. 

Os interessados devem ain-
da destinar, a título de doação 
ou patrocínio, durante todo o 
período de isenção ou bene-
fício, valor equivalente a 1% 
do Imposto de Renda devido, 
em favor do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Indaiatuba, e 
destinar também, em favor do 
Fundo Municipal do Idoso, os 
percentuais mínimos estabele-
cidos em lei. 

Por fim, será preciso des-
tinar vagas a portadores de 
deficiência, nos termos do 
disposto na legislação vigente. 
Em sua justificativa ao Proje-
to, o Executivo afirma que a 
proposta atende a solicitação 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e da Secre-
taria Municipal da Família 
e do Bem Estar Social, no 
sentido de ampliar a contra-
partida dos beneficiários dos 
incentivos fiscais. 

DEBATE
Para o vereador Carlos 

Alberto Rezende Lopes, o 

Linho (PT), o Projeto merecia 
mais debates dentro da Casa. 
“Trata-se de um dos únicos 
projetos votados este ano, que 
realmente inova e acrescenta, 
ao criar e alterar critérios para 
isenções e incentivos fiscais a 
empresas que desejam se ins-
talar no Município”, afirmou.

Gervásio Aparecido da 
Silva (PP) apresentou ainda 
a possibilidade de uma emen-
da, caso o Projeto fosse nova-
mente discutido. “Gostaria de 
poder apresentar uma emen-
da, sugerindo ainda que se 
destine um número de vagas 
para trabalhadores com mais 

de 45 anos, que encontram, 
muitas vezes, dificuldades 
de retornar ao mercado de 
trabalho”, enfatizou. 

O presidente da Câmara, 
Luiz Alberto ‘Cebolinha’ 
Pereira (PMDB) não comen-
tou a votação em Regime de 
Urgência Especial, mas fez 

elogios ao Projeto. “Vale 
aqui um esclarecimento. As 
mudanças solicitadas são 
colocadas com base em leis 
federais”, explicou. “Con-
fesso que fiquei contente 
com esta Lei, que permeia 
diversos pontos que discu-
timos aqui ao longo do ano”.

Novas indústrias que quiserem se instalar no Distrito com incentivos fiscais precisarão atender normas, entre elas o licenciamento da frota de veículos

Mais Expressão
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Família de Indaiatuba busca doador  
de medula óssea durante campanha
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DIVULGAÇÃO

Mais uma campanha 
de cadastramento 
de doadores de 

medula óssea será realizada 
na cidade no próximo sába-
do, dia 21, das 9h às 13h, 
na Fiec (Fundação Indaia-
tubana de Educação e Cul-
tura), com o apoio da ONG 
Gabriel. Esta edição contará 
com a participação de uma 
família de Indaiatuba, que 
busca um doador: Edson 
Delgado Junior, 36 anos, 
casado com Adriana Laran-
geira e pai da pequena Ana 
Clara, de apenas seis anos, 
precisa achar um doador de 
medula compatível para ser 
curado da leucemia. 

Em 2011, depois de uma 
dor de garganta que me-
lhorava e voltava, Edson 
passou por um especialista 
e através de exames desco-
briu estar com leucemia, 
já em um quadro bastante 
avançado. Em pouco mais 
de um mês, perdeu 26 qui-
los.  “Como não tínhamos 
convenio, o médico já o 
encaminhou ao ambulatório 
da PUC. Ali ele iniciou o 
tratamento, fez quimiotera-
pia. Estava bem fraco, nem 
conseguia andar”, lembra 
sua esposa.

Em janeiro de 2012 Ed-

son teve alta, voltou a tra-
balhar, e imaginava-se livre 
da doença. Levava uma vida 
normal, mas em maio deste 
ano iniciou um novo trata-
mento, com outro protocolo, 
e entrou em remissão, uma 
fase em que a doença ainda 
não foi totalmente curada, 
embora esteja neutraliza-
da. No entanto, no final de 
outubro a doença voltou. 
“Até que a doença não volte 

você está curado, mas ela é 
oportunista. O tratamento 
é muito agressivo e preju-
dica outros órgãos. E dessa 
vez voltou mais rápido e o 
Edson está mais debilita-
do”, salienta Adriana, que 
conta com o apoio da ONG 
Gabriel. 

Edson está correndo con-
tra o tempo em busca de um 
doador  para que seja feito 
o transplante de medula, 

única forma de cura. As 
chances de achar o doador 
compatível são de um para 
cada um milhão de pessoas. 
Mesmo com essa estimativa, 
ele e sua família prometem 
não desistir. “As pessoas 
que poderiam ser compatí-
veis, como seu único irmão, 
primos, todos já fizeram os 
exames e não tem compati-
bilidade”, lamenta Adriana. 

A família de Edson tem 

esperanças de encontrar um 
doador a qualquer momento. 
E por isso estão mobilizan-
do o maior número de pes-
soas para participarem da 
campanha de cadastramento 
de doadores de medula ós-
sea que será realizada no 
próximo sábado, na última 
campanha de doação de san-
gue da Fiec. A expectativa 
é captar 300 doadores. “A 
doação não é direcionada 
ao Edson, mas o voluntário 
será cadastrado no banco de 
medula óssea, e pode salvar 
vidas. Agora a esperança 
é encontrar uma medula 
100% compatível com a sua 
tipagem genética para ser 
curado”, completa. 

No Brasil, Edson está 
cadastrado no Registro Na-
cional de Receptores de 
Medula Óssea (REREME). 
E através da Associação 
Brasileira de Linfoma e 
Leucemia (Abrale), Adriana 
conseguiu que seu marido 
também fosse cadastrado 
no banco de medula da 
Alemanha. 

SEJA UM DOADOR
O Brasil possui o terceiro 

maior registro de doadores 
de medula óssea do mundo. 
Perde apenas para os Esta-
dos Unidos e para a Alema-
nha. Os quase três milhões 
de voluntários dispostos a 

doar células-tronco da me-
dula óssea estão cadastrados 
no Registro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea 
(Redome), idealizado em 
1993 e gerenciado pelo Ins-
tituto Nacional do Câncer 
(Inca), com sede no Rio de 
Janeiro. Confira quem pode 
doar: 

- Qualquer pessoa entre 
18 e 55 anos com boa saúde 
poderá doar medula óssea. 
Esta é retirada do interior 
de ossos da bacia, por meio 
de punções, sob anestesia, 
e se recompõe em apenas 
15 dias;

- Os doadores preenchem 
um formulário com dados 
pessoais e é coletada uma 
amostra de sangue com 5 
a 10 ml para testes. Estes 
testes determinam as carac-
terísticas genéticas que são 
necessárias para a compati-
bilidade entre o doador e o 
paciente. Não é preciso estar 
em jejum;

- Os dados pessoais e os 
resultados dos testes são 
armazenados em um sistema 
informatizado que realiza o 
cruzamento com dados dos 
pacientes que estão neces-
sitando de um transplante; 

- Em caso de compati-
bilidade com um paciente, 
o doador é então chamado 
para exames complementa-
res e para realizar a doação

Edson Delgado Junoir, 36 anos, luta contra a leucemia e espera encontrar um doador  o mais breve possível
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Governo rejeita divulgação de 
contemplados na Habitação
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JME

Protótipo de sensor para 
prevenir deslizamento 

‘estreia’ em torneio

Protocolado  em 11 
de junho, o Projeto 
de Lei 74/2013, de 

autoria do vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT), foi rejeitado em 
segunda votação durante 
a 36ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada 
na última segunda-feira, dia 
9. A proposta dispõe sobre a 
divulgação da lista de espera 
dos munícipes cadastrados 
para acesso aos programas 
habitacionais do município.

Os únicos votos favo-
ráveis foram do autor da 
proposta e dos vereadores 
Bruno Ganem (PV), Derci 
Jorge Lima (PT) e Gervásio 
Aparecido da Silva (PP). 
Antes da votação, Linho de-
fendeu o Projeto. “É fato que 
a pessoa se frustra quando 
fica de fora da lista de con-
templados de um programa 
habitacional e quer saber 
a razão”, afirmou. “Vários 
casos chegam a esta Casa”. 

Linho falou sobre trans-
parência. “Esta frustração 
muitas vezes ocorre porque 
não se divulga claramente 
quem são os contempla-
dos.  A sociedade exige 
transparência”, enfatizou. 
“Este Projeto pede apenas 
a divulgação desta lista. 
Quem seria contrário? Qual 
a argumentação? A proposta 
não cria custo e livra o Exe-
cutivo do ‘peso’ de ter que 
ficar se explicando”. 

Após a rejeição ao Proje-
to, o presidente da Câmara, 
Luiz Alberto ‘Cebolinha’ 

A equipe Bazinga, for-
mada por 10 alunos do Co-
légio Objetivo Indaiatuba, 
apresentará seu projeto de 
pesquisa neste fim de sema-
na no torneio de robótica da 
FLL (First Lego League), em 
São Caetano do Sul. O tema 
deste ano é “Fúrias da Natu-
reza” (Nature’s Fury). Cada 
equipe deveria escolher um 
problema para desenvolver 
o projeto de pesquisa. 

Dentro de cada tema, as 
equipes poderiam escolher um 
eixo para trabalhar: prevenir, 
ficar a salvo ou reconstruir.  A 
equipe do Objetivo escolheu 
“deslizamentos de terra” e o 
eixo da prevenção para de-
senvolver o trabalho. “A ideia 
é ajudar as pessoas, por isso 
pensamos na prevenção”, afir-
ma a aluna Heloísa Martelli. 

Foram três meses de muita 
pesquisa. Durante esse pe-
ríodo a equipe do Objetivo 
conversou com o Secretário 
da Defesa Civil de Indaia-
tuba, visitou o Cepagri, na 
Unicamp, e também a Defesa 
Civil de Campinas. Os alunos 
também visitaram uma área de 
risco, em Campinas, conheci-
da como Morro dos Macacos. 

O professor de robótica, 
Felipe Oliveira, conta que os 
alunos pesquisaram bastan-
te, sempre buscando fontes 

diversas de informação. “De-
senvolvemos um protótipo 
de sensor de umidade que 
seria enterrado no solo. Ele 
serve para medir o nível de 
saturação no solo e aciona um 
alarme via rádio-frequência 
para a defesa civil, quando o 
solo está muito encharcado 
e há risco de deslizamento”, 
explica o professor. 

Segundo Felipe, o objetivo 
do protótipo é auxiliar a Defe-
sa Civil no monitoramento de 
áreas sujeitas a deslizamentos 
de terra. “De acordo com 
levantamentos que os alunos 
fizeram durante as pesquisas, 
o processo de monitoramento 
ocorre atualmente através de 
visitas periódicas, muitas ve-
zes diárias, às áreas de risco, 
o que torna o processo demo-
rado e custoso. Com o nosso 
sensor esse monitoramento 
pode ser feito à distância e 
seu custo está em torno de R$ 
150”, declara o professor.

Desde setembro, quando a 
equipe iniciou sua preparação 
para o torneio da FLL, os alu-
nos participam de duas aulas 
semanais. Mas com a pro-
ximidade da competição in-
tensificaram os treinamentos 
e nas duas últimas semanas 
têm se dedicado diariamente 
aos treinos. “Esperamos ir 
bem no torneio, porque achei 

Pereira (PMDB) fez seu 
comentário. “É importan-
te salientar que não existe 
sorteio. A seleção final é a 
Caixa Econômica Federal 
que faz, se os critérios esta-
belecidos forem atendidos”, 
destacou. “Além disso, vota-
mos a criação do programa 
habitacional no Plano Dire-
tor. Nós que sustentamos o 
Governo, estamos sempre 
apanhando. Se não tivésse-
mos votado, não tinha casa, 
nem lista”, afirmou.

LISTA
O vereador Luiz Carlos 

Chiaparine (PMDB) afirmou 
que o Executivo se compro-
meteu a oferecer a lista. “Meu 
voto contrário é uma ques-
tão de bancada, mas fomos 
orientados pela Secretaria de 
habitação de que haverá esta 
divulgação”, revelou. Ger-
vásio justificou o seu voto. 
“Meu voto foi favorável ao 
Projeto, mas é melhor expli-
car, antes que digam que sou 
da Oposição”, afirmou. 

O vereador recordou que já 
havia conversado com Linho 
sobre o Projeto. “Já havia 
apresentado Projeto solicitan-
do isso, mas conversei com o 
Linho e deixamos apenas a 
sua proposta”, lembrou. “Já 
fui secretário da Habitação e 
sei que a maior reclamação 
envolve os critérios para a 
escolha dos contemplados”, 
continuou. “Por isso, espera 
realmente que esta lista seja 
divulgado, ou então a solici-
taremos por outros meios”. 

Linho lamentou falta de 
transparência e afirmou 
que Projeto livra o Executivo 
do ‘peso’ de ter que ficar se 
explicando
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Polícia Civil abre 1.384 vagas para 
investigador de polícia no Estado

Outras 788 vagas de escrivão
também serão abertas dia 6

Procon divulga lista de universidades particulares com mais reclamações

REPRODUÇÃO

A Polícia Civil abriu 
concurso para preen-
cher 1.384 vagas de 

investigador de polícia em todo 
o Estado. O edital foi publicado 
nesta quarta-feira, dia 11, no 
Diário Oficial do Estado. As 
inscrições poderão ser feitas 
a partir de 13 de janeiro do 
ano que vem e vão até 14 de 
fevereiro, pelo site da Vunesp. 
A taxa é de R$ 63,92.

Conforme o edital, o sa-
lário inicial para o cargo de 
investigador de polícia é de 
R$ 3.160,08, correspondentes 
à soma dos valores do salário-
-base e da Gratificação pelo 
Regime Especial de Trabalho 
(RETP). Serão destinadas 
25% das vagas para a Capital, 
25% para a Grande São Paulo 
e 50% para o Interior.

Para concorrer ao cargo de 
investigador de polícia é neces-
sário ter idade igual ou superior 
a 18 anos, não registrar antece-
dentes criminais, estar em dia 
com as obrigações eleitorais 
e militares e ter diploma de 

graduação. É preciso também 
ser habilitado para a condução 
de veículos na categoria “B”, 
além de outros requisitos que 
constam no edital.

CONTRATAÇÕES
A Polícia Civil de São Paulo 

realizará a maior contratação 
de sua história, com o reforço 
previsto de mais de 2.800 no-

vos policiais. Além dos 1.384 
investigadores, serão mais 129 
vagas para delegado, 1.075 
para escrivão e 217 para agentes 
policiais que reforçarão o efetivo 

A Polícia Civil abriu con-
curso para preencher 788 vagas 
de escrivão de polícia em todo 
o Estado. O edital foi publicado 
ontem, dia 12, no Diário Oficial 
do Estado. As inscrições pode-
rão ser feitas a partir de 6 de 
janeiro do ano que vem e vão 
até 31 de janeiro, pelo site da 
Vunesp. A taxa é de R$ 63,92.

Conforme o edital, o salário 
inicial para o cargo de escrivão 
de polícia é de R$ 3.160,08, 
correspondentes à soma dos 
valores do salário-base e da 
Gratificação pelo Regime Espe-
cial de Trabalho (RETP). Serão 
destinadas 25% das vagas para 
a Capital, 25% para a Grande 

São Paulo e 50% para o Interior.
Além das 788 novas contra-

tações, mais 287 vagas remanes-
centes do último concurso para 
escrivão serão preenchidas com 
a nomeação de candidatos – tota-
lizando 1.075 futuros escrivães.

Para concorrer ao cargo de 
escrivão de polícia é necessá-
rio ter idade igual ou superior 
a 18 anos, não registrar antece-
dentes criminais, estar em dia 
com as obrigações eleitorais 
e militares e ter diploma de 
graduação. É preciso também 
ser habilitado para a condução 
de veículos na categoria “B”, 
além de outros requisitos que 
constam no edital.

Inscrições devem ser feitas a partir de janeiro, no site da Vunesp, e taxa é de R$ 63,92

Em época de vestibulares, 
para auxiliar na escolha de 
estudantes pela universidade 
a seguir, a Fundação Procon-
-SP preparou um ranking 
com as 10 instituições de 
ensino superior privadas que 
mais tiveram reclamações 
neste ano de 2013. De ja-
neiro a setembro, as queixas 
contra as universidades, os 
centros universitários e as 
faculdades aumentaram 19% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2012, com um total de 
1.129 registros.

O primeiro em reclama-
ções é o Grupo Uniesp, com 
problemas relacionados à 
oferta de curso de ensino 
superior gratuito ("Você na 
faculdade: a Uniesp paga") 
e contratação obrigatória do 

RANKING DAS INSTITUIÇÕES

Colocação Instituição   CIPs  Índice de Solução
1º  Grupo Uniesp   209  70%
2º  Anhanguera Educacional 178  71%
3º   Anhembi Morumbi  165  50%
4º   Uninove   129  79%
5º   UNIP    96  72%
6º   FMU    93  78%
7º   Unisa    52  77%
8º   Unicid    50  84%
9º   Estácio de Sá   45  42%
10º   Unicsul    31  83%
Fonte: SINDEC (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor)

em todas as regiões do Estado. 
As novas contratações fa-

zem parte das medidas previs-
tas no “SP Contra o Crime”, 
um conjunto de ações estraté-
gicas anunciado pelo governa-
dor Geraldo Alckmin e pelo se-
cretário da Segurança Pública, 
Fernando Grella Vieira, com o 

objetivo de diminuir os crimes 
e valorizar as polícias.

A Polícia Técnico-Cientí-
fica de São Paulo vai aumentar 
em 64% a quantidade de fun-
cionários que atuam na ins-
tituição, abrindo 1853 novas 
vagas, a maior contratação da 
história da instituição.

Fies (Programa de Finan-
ciamento Estudantil) para 
liberação do acesso às aulas e 
provas. O Grupo inclusive foi 
impedido, neste ano, de abrir 
novos cursos pelo Ministério 
da Educação (MEC).

Para as demais institui-
ções, a maioria dos alunos 
apontou problemas com a 
geração de boletos, como va-
lores incorretos, ou ainda não 
reconhecimento de pagamen-
tos, contratos cancelados por 
falta de alunos para formação 
de turmas, demora para entre-
ga de histórico escolar e diplo-
ma, entre outros. Anhanguera 
Educacional, Universidade 
Anhembi Morumbi, Universi-
dade Nove de Julho e Univer-
sidade Paulista, completam as 
cinco mais reclamadas.

NOTA OFICIAL
Única instituição de en-

sino superior com unidade 
em Indaiatuba, a Anhanguera 
Educacional comentou a no-
tícia por meio de nota oficial 
enviada por sua Assessoria 
de Imprensa. “A Anhanguera 
Educacional ressalta que o 
relacionamento com o aluno é 
uma prioridade para o Grupo. 
Mais de 155.000 atendimen-
tos foram realizados nos ca-
nais de relacionamento com o 
aluno só no primeiro semestre 
de 2013. A Anhanguera tam-
bém esclarece que o número 
de 178 CIPs (Cartas de Infor-
mação Preliminar) emitidas 
pelo Procon representa menos 
de 0,05% do total de 428 mil 
alunos do Grupo”.

Segundo a assessoria, o 

relacionamento com o es-
tudante vem sendo aprimo-
rado. “Para melhor atender 
o estudante, a instituição 
lançou no ano passado o 
Portal do Aluno, no qual é 
possível realizar serviços de 
secretaria, como a emissão 

de segunda via de boleto e 
solicitações de cancelamento/
transferência de curso ou de 
documentos, como atestado 
de matrícula, histórico esco-
lar, declaração de conclusão 
de curso, títulos não gerados 
e carteirinha estudantil. Além 

do portal, a Anhanguera dis-
ponibiliza diversos canais 
para o relacionamento com 
o estudante, que incluem o 
atendimento pessoal no DCA 
(Departamento de Controle 
Acadêmico), SAC, e-mail, 
chat e as redes sociais”.

Mais Expressão



13AMais Expressão

Academia  ...............................................................................................................................................................
Açougue .................................................................................................................................................................
Adega de refrigerantes e bebidas ..........................................................................................................................
Advogado ...............................................................................................................................................................
Agencia de emprego ..............................................................................................................................................
Agencia de Modelos ...............................................................................................................................................
Agência de Publicidade ..........................................................................................................................................
Agência de turismo .................................................................................................................................................
Aluguel de Caçambas/Máquinas ............................................................................................................................
Aluguel de roupas ...................................................................................................................................................
Ar condicionado - Automóveis  ...............................................................................................................................
Ar condicionado – Residencial ...............................................................................................................................
Arquiteto (a) ............................................................................................................................................................
Artigos para Decoração/Cortina .............................................................................................................................
Artigos para festas ..................................................................................................................................................
Assessoria/Consultoria ...........................................................................................................................................
Assistência Técnica Som/Imagem/Eletrônicos .......................................................................................................
Autoelétrica/Baterias ..............................................................................................................................................
Auto-escola .............................................................................................................................................................
Autopeças ...............................................................................................................................................................
Banho/Tosa .............................................................................................................................................................
Bazar/Armarinhos/Artesanato ................................................................................................................................
Berçário ..................................................................................................................................................................
Bicicleta – Venda/Conserto ....................................................................................................................................
Bolsas e Acessórios ...............................................................................................................................................
Buffet  .....................................................................................................................................................................
Cabeleireiro (a) .......................................................................................................................................................
Cafeteria .................................................................................................................................................................
Canal de TV ............................................................................................................................................................
Carvão e derivados ................................................................................................................................................
Casa de Repouso Geriátrica ..................................................................................................................................
Centro Automotivo ..................................................................................................................................................
Cerimonialista .........................................................................................................................................................
Choperia/Cervejaria ................................................................................................................................................
Churrascaria ...........................................................................................................................................................
Clínica de Estética e beleza ...................................................................................................................................
Clínica de Fisioterapia ............................................................................................................................................
Clínica de Gastroenterologia ..................................................................................................................................
Clínica de Psicologia ..............................................................................................................................................
Clínica Odontológica ..............................................................................................................................................
Clínica Veterinária ..................................................................................................................................................
Clube Social/Esportivo ...........................................................................................................................................
Concessionária de Veículos ...................................................................................................................................
Concreto Usinado ...................................................................................................................................................
Consórcios ..............................................................................................................................................................
Copias/Plotagens/Encadernadores ........................................................................................................................
Corretor(a) de Imóveis ............................................................................................................................................
Cursinho .................................................................................................................................................................
Decorador/Organizador de Festas e Eventos ........................................................................................................
Dedetizadora/Desentupidora/Limpa Fossas ..........................................................................................................
Delivery – Bebidas ..................................................................................................................................................
Delivery - Comida ...................................................................................................................................................
Delivery – Pastel .....................................................................................................................................................
Delivery – Pizzas ....................................................................................................................................................
Delivery – Salgados ................................................................................................................................................

Dentista  .................................................................................................................................................................
Depósito de gás/água .............................................................................................................................................
Depósito de Materiais construção ..........................................................................................................................
Depósito e Comércio de Sucatas ...........................................................................................................................
Despachante ..........................................................................................................................................................
Distribuidor de Água (caminhão) ............................................................................................................................
Distribuidor de Gelo/Chopp ....................................................................................................................................
Distribuidor de Ovos ...............................................................................................................................................
Doces - Bolos – Salgados ......................................................................................................................................
Empresa de Construção civil ..................................................................................................................................
Empresário (a) ........................................................................................................................................................
Engenheiro (a)  .......................................................................................................................................................
Equipamentos de Combate a Incêndio/Extintores .................................................................................................
Equipamentos para Costura - Compra/Venda/Manutenção ..............................................................................................................
Equipamentos para salão de beleza ......................................................................................................................
Escola de Curso Profissionalizante  .......................................................................................................................
Escola de Dança ....................................................................................................................................................
Escola de Dança ....................................................................................................................................................
Escola de Ensino Fundamental/Médio ...................................................................................................................
Escola de futebol ....................................................................................................................................................
Escola de Idiomas ..................................................................................................................................................
Escola de Informática .............................................................................................................................................
Escola de Música ...................................................................................................................................................
Escola pública ........................................................................................................................................................
Escritório de Contabilidade .....................................................................................................................................
Esquadrias de alumínio/ferro ..................................................................................................................................
Esquadrias de Madeira/Portas ...............................................................................................................................
Estética automotiva/Lava rápido ............................................................................................................................
Estúdio Fotográfico/Fotos Artísticas/Books/Filmagens ..............................................................................................................
Faculdade ...............................................................................................................................................................
Farmacêutico ..........................................................................................................................................................
Farmácia de manipulação ......................................................................................................................................
Farmácia/Drogaria ..................................................................................................................................................
Ferragem Armada ...................................................................................................................................................
Fisioterapeuta .........................................................................................................................................................
Floricultura ..............................................................................................................................................................
Fotógrafo ................................................................................................................................................................
Fotógrafo ................................................................................................................................................................
Funerária ................................................................................................................................................................
Funilaria para autos ................................................................................................................................................
Gesso/Forro/Divisória .............................................................................................................................................
Gráfica ....................................................................................................................................................................
Higienização/Manutenção de Pintura .....................................................................................................................
Hospital Particular/Clínicas/Hospital Público ..........................................................................................................
Hotel/Hotel Fazenda/Motel/Pousada ......................................................................................................................
Imobiliária - Locação ..............................................................................................................................................
Imobiliária – Venda .................................................................................................................................................
Indústria ..................................................................................................................................................................
Joalheria .................................................................................................................................................................
Jornal ......................................................................................................................................................................
Laboratório de Análises ..........................................................................................................................................
Laboratório Radiológico ..........................................................................................................................................
Lajes e Pré fabricados ............................................................................................................................................
Lanchonete .............................................................................................................................................................
Livraria ....................................................................................................................................................................



14A Mais Expressão

Secretário da Saúde 
afirma que Unidade é um 

marco na história local
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Alexandre Padilha inaugura UPA 
e anuncia novidades para Haoc
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Pela primeira vez em 
sua história, Indaiatuba 
recebeu a visita de um 

Ministro da Saúde para a inau-
guração de um novo empreen-
dimento da pasta. Alexandre 
Padilha esteve na cidade no 
último sábado, dia 7, para abrir 
as portas da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24 horas) 
Dr. Paulo Kóide, no Jardim 
Morada do Sol. De porte II, 
a UPA tem capacidade para 
atender 300 pacientes por dia. 

A nova UPA, que recebeu 
recursos da ordem de R$ 2 mi-
lhões do Ministério da Saúde, 
vai ajudar a desafogar o Hospi-
tal Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc), único do município 
a atender o Sistema Único de 
Saúde (SUS), que também 

O secretário municipal de 
Saúde, Dr. José Roberto Deste-
fani, falou sobre a inauguração 
da UPA. “Hoje é um dia muito 
especial. Não é exagero dizer 
que se trata de um marco, que 
tornou possível o que vocês 
verão daqui a pouco (com a 
inauguração)”, enfatizou. “Isto 
faz parte de um planejamento 
estratégico iniciado em 2009 
e que vem sendo atualizado 
constantemente”. 

Destefani anunciou que 
Indaiatuba atende todos os 
requisitos do Programa Saúde 
da Família (PSF). “Temos 
100% de aprovação em todas 
as unidades cadastrados no 
PMAQ”, revelou. O Progra-
ma Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica procura indu-
zir a instituição de processos 
que ampliem a capacidade das 
gestões federal, estaduais e 
municipais, além das Equipes 
de Atenção Básica, em ofer-
tarem serviços que assegurem 
maior acesso e qualidade.

O PMAQ está organizado 
em quatro fases que se com-
plementam e que conformam 
um ciclo contínuo de melho-
ria do acesso e da qualidade 
da Atenção Básica: Adesão e 
Contratualização; Desenvol-
vimento; Avaliação Externa; 
e Recontratualização. “As 
nossas Unidades respeitam 
as diretrizes da Atenção Bá-
sica”, afirmou Destefani. 
“Hoje, temos 160 mil usuá-
rios SUS no Haoc e em breve 
teremos novidades, como a 
chegada do Samu Regional”. 

O secretário revelou ainda 
números recentes do atendi-
mento no Hospital Dia ‘Dr. 
Renato Riggio Júnior’. “Este 
ano fizemos 10 mil consultas, 
400 cirurgias eletivas, 300 
endoscopias e 150 colonos-
copias”, contou, revelando 
ainda outra novidade para 
2014. “No ano que vem, o 
prefeito Reinaldo Nogueira 
lançará uma grande campa-
nha de combate às drogas e a 
partir de fevereiro, o Centro 
de Atenção Psicossocial em 
Álcool e Drogas (CapsAD) 
funcionará 24 horas”. 

Destefani encerrou agra-
decendo a visita do Ministro. 
“Toda a equipe da Saúde está 
feliz e motivada. Tenho certeza 
que muita coisa boa está por 
vir, não apenas na Saúde, mas 
em todas as áreas”, ressaltou.

O presidente da Câmara, 

vereador Luiz Alberto ‘Ceboli-
nha’ Pereira (PMDB) ressaltou 
a importância da presença de 
Alexandre Padilha em Indaia-
tuba. “Peço ao senhor que leve 
o nosso abraço a presidenta 
Dilma Roussef (PT) por esta 
inauguração”, afirmou. “Polí-
tica se faz na época de políti-
ca. Hoje temos que trabalhar 
juntos. Até porque quem nos 
procura não vem carimbado de 
que partido é. Precisamos tra-
balhar e acreditar na harmonia 
do dever cumprido”.

Padilha agradeceu o ca-
rinho. “Estou feliz de estar 
aqui e por ser o primeiro 
Ministro da Saúde a visitar 
Indaiatuba”, lembrou. “Posso 
dizer que o Governo Federal 
sempre tem muita tranquili-
dade ao fazer parcerias com 
esta cidade, pois sabe que o 
combinado será cumprido”. 

O Ministro falou sobre a 
importância da UPA. “Nin-
guém escolhe a hora de ter 
um problema e até então, a 
única opção era lotar o Pron-
to-Socorro e disputar atenção 
com casos mais graves. Vi-
mos que o atendimento preci-
sava ser ampliado e daí surgiu 
a ideia da UPA 24 Horas, que 
tem tudo o que um PS precisa 
ter”, afirmou. “Mas uma UPA 
não é que nem padaria: quem 
chega primeiro é atendido. 
Assim que chega, o cidadão 
é atendido por um técnico de 
enfermagem que analisa o pa-
ciente e faz uma classificação 
de risco”. 

Padilha revelou que sua 
equipe já visitar a UPA de 
Indaiatuba. “Me disseram o 
seguinte: se prepare. Você 
já pode ter visto igual, mas 
melhor nunca”, enfatizou, 
aproveitando para deixar um 
recado aos profissionais da 
Saúde. “A alma do serviço 
de saúde é quanto cada pro-
fissional oferece de amor ao 
próximo. Por isso, é preciso 
atender como se fosse um 
irmão, um parente”. 

Encerrou deixando uma 
boa notícia. “Ajudamos a 
construir, equipar e custear 
a UPA, com R$ 2,1 milhões 
por ano para contratação de 
médicos e compra de insumos. 
Mas em três meses voltaremos. 
E se tudo estiver de acordo, 
dobramos o valor”, revelou. 
“A UPA de Indaiatuba vai 
abrir suas portas para nunca 
mais vai fechar e chega para 
ocupar o espaço que faltava”. 

passará a receber R$ 4,1 mi-
lhões para custear 30 leitos. O 
anúncio foi feito durante visita 
do ministro ao hospital. “As 
UPAs vão reduzir a lotação do 
Pronto-Socorro da cidade, pois 
97% dos problemas que lotam 
os PS poderiam ser resolvidos 
nas UPAs”, afirmou Padilha. 

Do valor total investido pelo 
Ministério no Haoc, R$ 1,5 mi-
lhão será repassado para leitos 
clínicos, logo após a publicação 
da portaria. Os outros R$ 2,6 
milhões vão para leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento Inten-
sivo) e serão liberados a partir 
da habilitação e aprovação do 
Ministério da Saúde a aditivo, 
no âmbito do Plano de Ação 
da RUE (Rede de Atenção às 
Urgências do Estado) de São 
Paulo, o que possibilitará o 
reajuste de 69% no valor pago 
por um leito de UTI, passando 

de R$ 472 para R$ 800.  
Para a construção da UPA, 

que ocupa uma área de 1.754,18 
metros quadrados, o Ministério 
da Saúde investiu R$ 2 milhões 
em um fundo tripartite que con-
tou também com investimentos 
de R$ 2 milhões do Governo 
Estadual e R$ 1.693.351,98 
da Prefeitura, totalizando R$ 
5.693.351,98. Em equipamen-
tos e mobiliário foram investi-
dos cerca de R$ 1 milhão com 
recursos municipais.

Para o custeio mensal, o 
Governo Federal repassará 
R$ 175 mil, somando R$ 2,1 
milhões por ano. A UPA está 
equipada com 20 leitos de ob-
servação (seis femininos, seis 
masculinos,  seis pediátricos 
e dois leitos de isolamento). 
A unidade conta também com 
sala de raio X com câmara es-
cura; sala de sutura/curativos e 

pequenos procedimentos; salas 
de gesso, coleta de material, en-
fermagem e eletrocardiograma; 
sala de classificação de risco; 
dois elevadores; duas salas de 
exames infantis, quatro salas 
de exames adulto e uma sala de 
exames odontológicos; salas de 
aplicação/hidratação (oito pon-
tos), de inalação (seis pontos) e 
ultrassom, entre outras depen-
dências. São quatro médicos 
por plantão, especializados em 
clínica geral e pediatria.

As UPAs atendem proble-
mas de saúde como hiperten-
são arterial, febres, cortes e 
alguns traumas. Nas unidades, 
os pacientes são avaliados de 
acordo com uma classificação 
de risco, podendo ser libera-
dos, permanecer em obser-
vação por até 24 horas ou, se 
necessário, ser removidos para 
um hospital de referência.
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Combate a Dengue lança 
campanha 2013/14  

para evitar novos casos

CuidadosIndaiatuba ganha primeira loja 
temática de Picolés Mexicanos

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A equipe de Combate a 
Dengue da Secretaria da Saú-
de já está na rua para a cam-
panha 2013-2014. Já foram 
enviados 224 ofícios de alerta 
para as imobiliárias e corre-
tores de imóveis solicitando 
a fixação de cartazes e infor-
mativos para os profissionais 
da área. O objetivo é evitar 
situações de proliferação do 
mosquito em imóveis desa-
bitados para locação e venda. 

Também já foram enviados 
535 comunicados de alerta 
para imóveis cadastrados com 
piscina. No documento há infor-
mações de tratamento e limpeza. 
A equipe de Combate a Dengue 
firmou parceria com a Associa-
ção dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Indaiatuba e 
seus associados receberão ma-
terial com orientações direcio-
nado ao combate de criadouros 
encontrados em obras. 

Todos os laboratórios parti-
culares de análises clínicas do 
município receberam os pro-
tocolos para casos suspeitos 
de dengue e a necessidade de 
encaminhar para Laboratório 
de Referência. Um dos itens 
de destaque é a comunicação 
rápida ao Departamento de 
Vigilância em Saúde para 
que seja feito o trabalho de 
prevenção de casos suspeitos 
e controle de criadouros na 
área de residência do paciente 
suspeito de dengue. 

Por último, 17 supermerca-
dos da cidade receberam wob-
blers com lembretes de preven-
ção da dengue. Wobbler é um 
material de propaganda utilizado 
geralmente em supermercados, 
que é colocado nas gôndolas, na 
altura dos olhos, com o intuito de 
informar o consumidor sobre as 
vantagens de adquirir determi-
nado produto.

Inspirada no México e pio-
neira no Brasil, a Paleteria 
oferece o melhor das pa-

letas, sobremesas congeladas 
feitas artesanalmente com as 
frutas mais frescas e saborosas. 
As paletas, como são chamados 
os picolés no México, são feitas 
de forma natural. Tradicionais 
e procuradas em várias partes 
daquele país, têm como uma 
das principais marcas a produ-
ção artesanal.

O resultado não poderia 
ser mais delicioso, nutritivo e 
saudável. Quem experimenta 
saboreia a verdadeira fruta bem 

gelada, com as suas melhores 
qualidades. Ao contrário do 
que acontece com a maioria das 
sobremesas congeladas já exis-
tentes no Brasil, as paletas não 
têm conservantes e não passam 
por grandes processos indus-
trializados. Os ingredientes são 
rigorosamente selecionados e a 
produção manual passa pelos 
olhares atentos de quem enten-
de do assunto.

As paletas são ideais para 
serem saboreadas tanto no verão 
quanto no inverno, uma vez que 
podem ser elaboradas a base de 
água, trazendo como caracte-
rísticas a refrescância, as fibras 
encontradas nas frutas e a base 

DICAS
O controle da Dengue de-

pende da participação comuni-
tária. Faça uma vistoria em sua 
casa, procurando locais em que 
o mosquito possa se reproduzir 
e siga estas orientações.

Vaso de flores, plantas e xa-
xim: manter o prato que fica sob 
o vaso sempre seco e furado. 
deve-se adquirir pratos que se 
encaixem no fundo dos vasos 
não deixando espaços para o 
mosquito colocar seus ovos; 
(verificar antes o tamanho do 
fundo de seus vasos antes de 
comprá-los)

Vasos de flores: a água 
deve ser trocada duas vezes 
por semana, e o vaso deve 
ser lavado esfregando-se com 
uma esponja as paredes para 
eliminar possíveis ovos que 
estejam aderidos às mesmas, 
também lavar as raízes, caules 
das plantas e flores

Latas: devem ser furadas 
antes de ser jogada fora, para 
que não acumule água e colo-
cadas em lixeiras tampadas. To-
dos os objetos que acumulam 
água (copinhos descartáveis, 
tampas de garrafas, casca de 
coco, etc) devem ser esvazia-
dos e colocados em lixeiras 
tampadas

Garrafas vazias: guardá-
-las de cabeça para baixo em 
local coberto

Bebedouros de animais e 
aves: trocar a água todos os dias 
e lava-los com esponja

Pneus velhos: não jogar 
em terrenos baldios e em vias 
públicas, levá-los a uma bor-
racharia mais próxima de sua 
residência ou guardá-los em 
local coberto

Poços, tambores e outros 
depósitos de água: devem 
estar sempre tampados

Caixas d’água e cisternas 
de prédios: Devem ser limpas 
duas vezes ao ano e mantidas 
cobertas

Calhas e Piscinas: fazer a 
limpeza periodicamente

Lixo Caseiro: deve ser en-
sacado e colocado para coleta, 
em dias e horários previstos

Recipientes naturais: (oco 
de árvores e bambus) buracos 
devem ser tampados com ci-
mento

Brinquedos de crianças: 
não os deixe no quintal. Ao 
final do dia, guarde-os em local 
coberto

Bandeja de Geladeira: 
encontra-se na parte de trás da 
geladeira acima do motor, secar 
uma vez por semana

Gargalo de garrafas em 
muro: (cacos de vidros) que-
brá-los ou encher de cimento 
para não acumular água

Bromélias: Deve ser reti-
rada toda a água de suas folhas 
e regar sua base na terra, se a 
planta for muito grande, uti-
lizando uma mangueira jogar 
um jato de água bem forte 
renovando a água contida entre 
as folhas duas vezes por semana

de creme feita com uma receita 
mexicana especial, que as tor-
nam mais cremosas e calorosas.

A Paleteria também tem 
como opção as paletas rechea-
das, como a de brigadeiro mole, 
doce de leite e morango com 
leite condensado. As paletas se 
diferenciam também pelo tama-

nho e consistência. São maiores 
do que os picolés comuns e não 
derretem com a mesma rapidez 
desses produtos. A Paleteria 
fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.240, no bairro Ci-
dade Nova. Mais informações 
pelo telefone (19) 2516-4990.
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Tênis de Mesa sobe ao pódio no Top 16 da Liga Paulista
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Corrida Cidade de Indaiatuba
reúne diversos atletas de ponta 

LAÍS FERNANDES – SCS/PMI

DIVULGAÇÃO

Duas mil pessoas entre 
atletas profissionais, 
amadores, moradores 

e visitantes do município dis-
putam no próximo domingo, 
dia 15, a partir das 8 horas, em 
frente à Prefeitura Municipal, a 
19ª Corrida Cidade de Indaia-
tuba, realizada pela Secretaria 
Municipal de Esportes. Diver-
sos atletas de ponta da catego-
ria confirmaram presença.

Evento tradicional que 
marca o aniversário de Indaia-
tuba, comemorado em 9 de 
dezembro, a prova incluirá as 
opções de corrida de 10km e 
5km nas categorias masculina 
e feminina, e caminhada de 
5km, com pontos de hidrata-
ção ao longo do percurso em 
torno do Parque Ecológico. 

Como ocorre todos os 

A ex-jogadora de voleibol Virna Dias, medalhista olímpica e Embaixadora do Esporte, marcará presença no evento, que terá ainda Joilson Bernardo da Silva e Franck Caldeira de Almeida

Thaisi Romoli (centro) foi a segunda colocada no Juvenil Feminino e foi considerada a revelação da categoria

anos, as inscrições gratuitas se 
esgotaram em poucas horas, 
mas o público está convidado 
a prestigiar os participantes 
e poderá ainda tirar fotos e 
receber autógrafos da ex-
-jogadora de voleibol Virna 
Dias, medalhista olímpica e 
Embaixadora do Esporte. 

De acordo com dados da 
organização, cerca de 60% dos 
inscritos são indaiatubanos e 
os demais competidores são 
provenientes de 43 municípios 
do Estado de São Paulo. Além 
da participação dos atletas de 
alto rendimento do município, 
a competição, que é homolo-
gada pela Federação Paulista 
de Atletismo, será prestigiada 
por alguns dos principais cor-
redores do Brasil.

Nomes como Joilson Ber-
nardo da Silva, da equipe 
Clube BMF & Bovespa e 
integrante da Seleção Brasi-

leira de Atletismo nos Jogos 
Panamericanos de 2011, 
e Franck Caldeira de Al-
meida, da equipe Orcampi/
Unimed, campeão paname-
ricano da Maratona do Rio 
de Janeiro em 2007 e parti-
cipante dos Jogos Olímpi-
cos, estão confirmados. 

“Esta participação massiva 
de atletas renomados locais e 
de outras cidades mostra a re-
levância que a corrida ganhou 
nos últimos anos”, afirma o se-
cretário municipal de Esportes, 
Humberto Panzetti. “Também 
queremos valorizar nossos 
esportistas locais, concedendo 
uma premiação especial para 
o indaiatubano melhor colo-
cado e que não tenha chegado 
entre os três primeiros. Apro-
veito para convidar a todos 
a comparecer com amigos 
e familiares para participar 
desta festa”, completa.

PREMIAÇÃO
Para as corridas, haverá pre-

miação em dinheiro, sendo R$ 
2.000 para o primeiro lugar, R$ 
1.400 para o segundo e R$ 800 
para o terceiro, além de prêmio 
especial, também em dinheiro, 
para o indaiatubano (natural 
ou residente) melhor colocado. 

A retirada dos kits com-
postos de camiseta 100% 
poliamida, chip descartável 
(corrida) e número de peito, 
deve ser feita pelo próprio 
participante amanhã, dia 14, 
das 12h às 18h, e domingo, 
dia 15, das 6h às 7h30, em 
frente à Prefeitura. É neces-
sário apresentar documento 
de identificação com foto e 
comprovante da inscrição. 

A largada acontece às 8h 
de domingo, em pelotão úni-
co para todas as categorias, 
também em frente à Prefei-
tura. A competição acontece 

em qualquer condição climá-
tica e terá o apoio da Guarda 
Municipal, Polícia Militar, 
Demutran e Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. 

A Prefeitura Municipal 
fica na Avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé, 
2.800, no Jardim Esplanada 
II. Esta edição tem a SEW 
Eurodrive como patrocina-
dora master e a Toyota como 
patrocinadora, com apoio do 
Saae. Mais informações pelo 
telefone (19) 3825-6270.

SÃO SILVESTRE
A Secretaria Municipal de Es-

portes vai disponibilizar gratuita-
mente um ônibus para transportar 
os moradores de Indaiatuba que 
vão disputar a 89ª Corrida de São 
Silvestre 2013 em São Paulo. 
São 44 lugares e os interessados 
devem solicitar sua reserva pelo 
e-mail esportes03@indaiatuba.

sp.gov.br , informando nome 
e endereço completos, número 
de RG, telefone de contato e o 
número de inscrição na prova. 

Será enviado e-mail de con-
firmação. As reservas podem 
ser realizadas até o dia 20 de 
dezembro, ou até o término das 
vagas. O ônibus sairá às 5h30 
do Ginásio Municipal de Es-
portes, no dia 31 de dezembro. 
O horário oficial de largada das 
provas está agendado para 8h40 
(feminino) e 9h (masculino). 

A equipe de tênis de mesa 
de Indaiatuba, apoiada pela 
Secretaria Municipal de Es-
portes, conquistou o pódio 
no Top 16 da Liga Paulista, 
realizado no último dia 7, 
em Piracicaba. A competi-
ção reúne os melhores me-
satenistas de cada uma das 
24 categorias que são dispu-
tadas na Liga, classificados 
ao longo do ano a partir dos 
resultados obtidos nas 15 
etapas anteriores, compondo 
o ranking final. 

O município teve como 
destaque o segundo lugar 
no Juvenil  Feminino de 
Thaisi Romoli, considera-

da também a revelação da 
categoria, além de Matheus 
Roberto Salzbron, terceiro 
colocado no Infantil Mas-
culino. A coordenação é do 
técnico Guilherme Ifanger.

XADREZ
A equipe de xadrez de 

Indaiatuba conquistou o 
primeiro lugar em quatro 
categorias na 9ª Etapa do 
Circuito Solidário de Xadrez, 
realizada no último dia 8, em 
Mogi Mirim. Integrado por 
alunos da E.E. Annunziatta, 
sob a coordenação do técnico 
Evans Fritsch, o grupo de 17 
concorrentes que representou 

o município garantiu 11 me-
dalhas e quatro troféus, além 
de levar o prêmio pela maior 
delegação. 

Alcançaram a medalha de 
ouro Thiago Durães (cate-
goria S14), Kauna Teixeira 
(categoria S14F), Guilherme 
Mota (categoria S12) e Mit-
suro Dairokuno (categoria 
VET). O torneio teve seis 
rodadas de 21 minutos de 
tempo de reflexão para cada 
atleta e contou com 116 
participantes de diversas 
cidades. Foram arrecadados 
cerca de 150 quilos de ali-
mentos, doados a entidades 
assistenciais de Mogi Mirim. 

Mais Expressão
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Resultados

Equipe M19

Natação garante 
10 troféus e 19 medalhas 
na final do Circuito ARN

Tornados Rugby tem dois atletas
convocados para Seleção Brasileira

ESPORTES Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

José Luiz Cachorrão fica com 
o vice no SuperBike Series'13 

ANNA C.

O piloto de Indaiatu-
ba, José Luiz Ca-
chorrão, fechou a 

última e decisiva etapa da 
temporada da SuperBike 
Pro, a principal catego-
ria do SuperBike Series 
Brasil 2013, realizada no 
último domingo, dia 8, no 
Autódromo Internacional 
de Curitiba, no Paraná, na 
quarta colocação. Com 584 
pontos, ficou com o vice-
-campeonato da SuperBike-
Pro. O campeão foi Maico 
Teixeira, gaúcho de Alvo-
rada, que terminou a prova 
na segunda colocação, so-
mando 603 pontos. Os dois 
integram a Equipe Honda 
Mobil de Motovelocidade.

CLASSIFICAÇÃO FINAL - SuperBike Pro 

1º #36 Maico Teixeira   603 pontos
2º #51 José Luiz Cachorrão  584 pontos
3º #64 Danilo Andric   576 pontos
4º #34 Bruno Corano   566 pontos
5º #41 Massao Nishimoto 560 pontos

A equipe de natação de In-
daiatuba, apoiada pela Secretaria 
Municipal de Esportes, conquis-
tou 10 troféus e 19 medalhas 
para o município na etapa final 
do Circuito ARN, disputada em 
Paulínia, no último dia 8. Sob a 
coordenação da professora Ro-
sana Ono, os atletas superaram 
os resultados do ano passado, 
competindo nas categorias Petiz 
I, Petiz II, Infantil I e Infantil II. 

“Ficamos satisfeitos de 
comprovar o quanto a equipe 
evoluiu. No primeiro ano de 
participação, conquistamos um 
troféu de terceiro lugar. No ano 
passado, tivemos dois troféus 
de primeiro lugar, dois de se-
gundo e dois de terceiro. Este 
ano, subimos para 10 troféus, 
sendo dois de primeiro lugar, 
quatro de segundo e quatro de 
terceiro. Os resultados foram 
excelentes”, afirma Rosana. 

Na categoria Petiz I femini-
no, Gabriela Diniz ficou com o 
segundo lugar e Paula Stava-
rengo em terceiro. Pela Petiz II 
feminino, Flávia Oliveira foi a 
primeira colocada e Fernanda 
Oliveira foi a segunda. Na 
Infantil I feminino, Giovanna 
Finardi terminou em segundo 
lugar, seguida por Samara da 
Cruz, em terceiro. 

Thiago Brollo venceu a 
prova do Infantil I masculino, 
seguido por Victor Xavier, em 
segundo, e Diego Borges, em 
terceiro. Na Infantil II feminino, 
Izabella Diniz conquistou a 
terceira colocação. “Esta foi a 

última competição do ano para a 
equipe, tendo apenas agora a par-
ticipação de dois atletas – Thiago 
Brollo e Giovanna Finardi – na 
Copa São Paulo, dia 15 de de-
zembro”, completa Rosana.

O Circuito ARN é composto 
de oito etapas, onde são soma-
dos os pontos de cada atleta 
para o ranking do ano, com a 
premiação na etapa final para os 
três melhores colocados. 

JUNIOR
Os atletas da equipe de nata-

ção da ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes tiveram participa-
ção de destaque no XXXIII 
Campeonato Brasileiro Júnior 
de Natação – Troféu Júlio de 
Lamare, realizado entre 3 a 7 de 
dezembro, no Rio de Janeiro. 

Nicholas Theunissen levou o 
município ao pódio ao garantir 
o 3º lugar nos 200m peito, sua 
melhor marca pessoal, além do 
4º lugar nos 100m peito. A de-
legação da cidade foi composta 
ainda por Yuri Marinho, finalista 
em 5º lugar nos 50m livre e por 
Izabella Marconi, finalista com o 
6º lugar nos 200m costas. 

“Esta é uma prova bastante 
disputada, com a participação de 
quase 500 atletas de 34 entidades 
do país”, ressalta o técnico Cristian 
Soldano. “Nossa equipe está de 
parabéns pelos resultados, com 
melhora dos tempos em todas as 
provas e ainda chegando às finais 
com três atletas, subindo também 
no pódio. Para o próximo ano, 
queremos seguir neste progresso”.

"Estou muito feliz com 
essa conquista, o que mostra 
minha evolução como pilo-
to. Atribuo o resultado ao 
excelente trabalho da equipe 
e ao equipamento fantástico, 
a moto CBR 1000RR Fire-
blade”, afirmou Maico. “Eu 
tinha uma boa vantagem e por 
isso acabei segurando no iní-
cio. Tive uma oportunidade 
e acelerei para ultrapassar o 
Danilo Andric e fechar o ano 
com mais um pódio. Conse-
gui cinco vitórias e sete pole 
positions. O que mais quero 
é comemorar", completou. 

Cachorrão também con-
tou a sua estratégia. "O ob-
jetivo era apenas administrar 
a prova. Foram duas vitórias 
em 2013, em uma temporada 
que me dediquei ao extremo. 
Agradeço toda a equipe e 
a torcida que está conosco 

dentro e fora das pistas”, 
ressaltou. “Esse é o meu 
terceiro vice-campeonato no 
SuperBike Series, o que con-
firma a minha regularidade 
nos últimos anos. Os cam-
peões mudam, mas o vice é 
sempre o mesmo", brincou.

A CORRIDA
Na largada da SuperBi-

ke, Maico Teixeira perdeu 
algumas posições e aos pou-
cos foi recuperando. José 
Luiz Cachorrão também 
ficou um pouco mais para 
trás para evitar qualquer 

confusão. Na sexta volta, 
Maico ultrapassou Pretel e 
assumiu a terceira coloca-
ção. Em duelo com Danilo 
Andric ,  Maico ganha o 
segundo lugar na 11ª volta. 

Daí até o final, o gaúcho 
só administrou a posição e 
fechou a prova em segundo 
lugar. Cachorrão terminou 
em quarto lugar e a vitó-
ria ficou com o argentino 
Leandro Mercado, piloto 
convidado. A Equipe Honda 
Mobil de Motovelocidade 
tem patrocínio de Pirelli, 
Dainese e AGV.

Os atletas de rugby de 
Indaiatuba, Marcelo Rama-
lho Júnior e Pedro Vinícius 
Bedin, foram convocados a 
compor a Seleção Brasileira 
de Rugby M19 para 2014. 
Ambos integram a equipe 
juvenil do Indaiatuba Rugby 
Clube – Tornados, apoiada 
pela Secretaria Municipal 
de Esportes. 

“O rugby é mais uma mo-
dalidade que este ano passou 
a compor nosso programa 

educacional de base”, expli-
ca o secretário municipal de 
Esportes Humberto Panzet-
ti. “É importante termos o 
exemplo destes atletas locais, 
que estão de parabéns, no 
desenvolvimento de sua car-
reira esportiva, transmitindo 
à criançada valores como 
determinação e atuação ética 
para o sucesso”, ressalta. 

"Foi um passo muito im-
portante, tanto para os dois 
atletas convocados quan-

to para o clube”, comen-
ta Marcelo Amato, atleta e 
vice-presidente do Tornados. 
“Com certeza, são frutos que 
estamos colhendo, baseado 
no trabalho dedicado de to-
dos os envolvidos, atletas, 
dirigentes, treinadores e pais 
dos atletas", destaca. 

Marcelo, que tem 17 anos 
e está no Tornados há três 
anos e meio, fala sobre a 
expectativa de representar o 
país nas grandes competições 

nacionais e internacionais. 
“Essa convocação foi muito 
importante para mim e para 
o time, isso mostra o avanço 
que a equipe juvenil do Tor-
nados teve desde o começo”, 
enfatiza. “Agora é trabalhar 
duro para poder melhorar a 
colocação da Seleção Bra-
sileira no campeonato Sul-
-Americano Juvenil”, fala o 
atleta, que em 2012 participou 
ainda do Torneio Valentim 
Martinez, no Uruguai. 

Cachorrão terminou a última prova do ano e garantiu o vice-campeonato, seu terceiro dentro da categoria; o campeão foi o gaúcho Maico Teixeira
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Ginásio do Sesi

Festival de dança 
‘Os Saltimbancos’ terá 

duas apresentações
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A Fundação Pró-Memó-
ria de Indaiatuba lança 
a nova fase do Projeto 

Mais Leitura, agora voltado a 
Educação Patrimonial, que é 
um processo educativo com 
o objetivo de conscientizar os 
alunos sobre a importância do 
Patrimônio material e imaterial 
para construção da cidadania. 

Segundo o superintendente 
da Fundação, Carlos Gustavo 
Nóbrega de Jesus, essa troca 
de conhecimentos entre o in-
divíduo e a sua sociedade é 
importante para a comunidade 
entender que todos são sujeitos 
históricos. “Assim todos podem 
contribuir para construir uma 
sociedade mais justa”, comenta. 

Os livros disponibilizados 
no Projeto Mais Leitura pos-
suem informações que poderão 
reavivar a memória dos que 
viveram a época, como tam-
bém, informar os mais novos 
sobre aspectos históricos que 
contribuíram para transformar 
a Indaiatuba que conhecemos 
hoje. Os leitores podem ob-
servar as várias formas de se 
contar a História, seja através 
da escrita e ou das imagens. 

“A Fundação Pró-Memória 
de Indaiatuba, convida todos a 
participarem deste Projeto e é 
relevante salientar a necessida-
de de ler e entregar os livros, 

exercendo a solidariedade do 
compartilhamento do conhe-
cimento. Assim outros terão 
a oportunidade de conhecer 
mais sobre a História de In-
daiatuba e seus personagens”, 
ressalta o superintendente.

ESCOLA
O Projeto será ampliado, a 

partir do ano letivo de 2014, 
para as escolas do Ensino 
Fundamental e Médio, com a 
inclusão do ‘A Biblioteca Vai 
à Escola’. Os sete títulos que 
estão à disposição nos pontos 

de distribuição possuem pon-
tos comuns: todos são produ-
zidos pela Fundação, escritos 
por cronistas e historiadores 
e relatam particularidades da 
história indaiatubana.

Os livros são ‘O Crime do 
Poço: Uma Tragédia Indaia-
tubana’, de Eliana Belo Silva; 
‘Reminiscências de Indaia-
tuba’, de Antônio Zoppi; ‘O 
Ofício de Compartilhar His-
tórias’ de Ana Lígia Scachetti; 
‘Cronologia Indaiatubana’ e 
‘A Paróquia de Nossa Senhora 
da Candelária de Indaiatuba: 

1832 – 2000’, ambos de Nilson 
Cardoso de Carvalho; e ‘Um 
Olhar sobre Indaiatuba’ e ‘Um 
Olhar Infantil sobre Indaiatu-
ba’, de vários autores.

Os pontos escolhidos são: 
Shopping Ponto Azul, na Rua 
Ademar de Barros, 2 (Centro); 
Terminal Rodoviário da Praça 
Rotary, na Avenida Presidente 
Vargas; Prefeitura, na Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 2.800; Posto de Saúde 
IX, na Rua São Carlos, 585; 
Pronto Socorro do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo, 

na Avenida Nove de Dezem-
bro; e Hospital Dia, na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 199.

O projeto Mais Leitura nas-
ceu em 2010 com o objetivo de 
incentivar a leitura e é baseado 
no princípio do ‘livro livre’, que 
permite que qualquer pessoa 
leve um livro emprestado, sem 

que haja necessidade de efetuar 
nenhum cadastro, e devolva 
em algum espaço público onde 
estão afixados estandes do 
projeto. Mais informações na 
Biblioteca Pública Rui Bar-
bosa, que fica na Rua Osvaldo 
Cruz, 1.015 (Cidade Nova) ou 
pelo telefone (19) 3834-6319.

O festival de dança ‘Os 
Saltimbancos’ terá duas apre-
sentações no Ginásio do Sesi, 
nos dias 19 e 20, sempre a par-
tir das 20 horas. Os convites 
devem ser retirados com ante-
cedência até as 17 horas ou o 
término dos ingressos na sede 
da Secretaria de Cultura ou no 
Novo Centro Cultural Morada 
do Sol, mediante a doação de 
uma lata de leite em pó, que 
será doada ao Fundo Social de 
Solidariedade (Funssol).

Inspirado no famoso mu-
sical infantil, o espetáculo da 
Secretaria de Cultura destaca 
principalmente os aspectos 
lúdicos da história nas coreo-
grafias, abordando as desven-
turas dos quatro animais que 

se encontram em uma estrada, 
fugidos de seus patrões por 
maus tratos, e que decidem 
formar então um conjunto 
musical. Nesta trajetória, são 
destacados valores como li-
berdade, amizade, respeito, 
harmonia, felicidade e a busca 
por um futuro melhor.

Cerca de 200 alunos das 
aulas de dança de todos os 
polos culturais da Prefeitu-
ra participam do evento. O 
desenho dos figurinos é de 
Suzane Pereira, os figurinos 
de Magali Pupo, os cenários 
de Marcelo Rosa e a dire-
ção cênica de Gerê Canova. 
O Ginásio do Sesi fica na 
Avenida Francisco de Paula, 
1.200, no Jardim Tropical.

Hospital Dia 'Dr. Renato Riggio Jr' é um dos pontos escolhidos para receber as obras dos escritores de Indaiatuba

Pró-Memória lança nova fase do 
Mais Leitura com obras 'locais'

Mais Expressão
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Secretaria da Cultura premia os
melhores do Prêmio Acrísio 2013

ADRIANA PANZINI – SCS/PMI
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A Secretaria Muni-
cipal  de  Cul tura 
realizou na última 

quarta-feira, dia 11, a en-

Trio de Música de Câmara faz 
show e aula aberta à população

A apresentação gratuita do 
trio de música de câmara com-
posto por Nádia Zanotello, Ma-
rina Pierucci e Diego Munhoz, 
promovida pela Secretaria 
Municipal de Cultura, é atração 
na próxima quinta-feira, dia 19, 
a partir das 20h, na Câmara 
Municipal. Parte do projeto 
Concerto de Música de Câma-
ra, o concerto é composto por 
trios escritos exclusivamente 
para flauta, piano e canto, com 
repertório que conta com com-
positores como os franceses 
Maurice Ravel, Léo Delibés e 
S. Rackmaninoff, entre outros. 

O projeto Concerto de Mú-
sica de Câmara visa apresentar 
um repertório exclusivamente 
escrito para essa formação 
(Canto, Flauta e Piano) à socie-
dade, sendo este repertório um 
pouco desconhecido do públi-
co brasileiro, já que a música 
erudita no Brasil é considerada 
elitista e de difícil acesso, prin-
cipalmente fora das principais 
capitais. Música de câmara é a 
música erudita composta para 
um pequeno grupo de instru-
mentos ou vozes que tradicio-
nalmente podiam acomodar-se 
nas câmaras de um palácio. 

Três profissionais com 
constante atividade musical no 
Brasil e no exterior, formados 
por instituições renomadas e 
carreiras na área acadêmica e 
artística, Nádia, Marina e Die-
go tiveram a ideia de formar 
o grupo durante uma viagem 
de estudos pela Europa, após 
assistirem a muitos concertos e 
recitais de alto nível, com foco 
na música de câmara.  

A escolha de Indaiatuba 
para a estreia deste grupo, se-
gundo os músicos “ainda sem 
nome”, deu-se pela grande 
afeição das amigas Nádia e 
Marina pela cidade. Nádia é 
natural de Indaiatuba e Mari-
na mudou-se pra cidade com 
apenas alguns dias de vida, 
cresceram e chegaram a estu-
dar juntas em um colégio da 
cidade. Marina tocou na Cor-
poração Musical Villa-Lobos 
e voltou a encontrar Nádia no 
curso de graduação em música 
da Unicamp, onde conheceram 
o pianista Diego Munhoz. 

MASTERCLASS
No dia 20, sexta-feira, das 

14h às 18h, os músicos também 
realizam uma masterclass gra-
tuita aberta a todos os interes-
sados. A aula será voltada para 
alunos atuantes e ouvintes sem 
limite de idade. A ideia é que 
todos permaneçam durante as 
quatro horas de aula, para que 
possam aprender e apreciar a 
arte de todos os participantes. 

As aulas envolverão mú-
sica de câmera, prática em 
conjunto ou instrumento solo 
independente do nível de es-
tudo, com qualquer formação 
instrumental e vocal. Os alunos 
terão direito a certificado de 
participação no masterclass. O 
funcionamento se dará median-
te a aula em grupo, onde cada 
artista irá passar seus conheci-
mentos conforme a necessida-
de do aluno. O Centro Cultural 
Wanderley Peres fica na Praça 
Dom Pedro II, Centro. Mais 
Informações (19) 3825-2056.

trega do 9º Prêmio Lite-
rário Acrísio de Camargo 
às melhores obras entre as 
97 inscritas pelos muní-
cipes na edição 2013, nas 
categorias Poesia, Conto e 
Crônica. 

Os três melhores traba-
lhos, selecionados pelos ju-
rados Juliana Maringoni, 
Antonio da Cunha Penna e 
Sueli Aduan, receberam R$ 
2.500 (1º lugar), R$ 2.000 (2º 
lugar) e R$ 900 (3º lugar), e 

foram conferidas também 
menções honrosas. O con-
curso, que é anual, faz parte 
da programação especial em 
comemoração aos 183 anos 
de Indaiatuba, completados 
no dia 9 de dezembro. 

Na categoria Poesia, o 
primeiro lugar ficou com 
Janio Ribeiro, com “Pura 
Tecnologia”. David da Sil-
va, com “Dama da Noite”, 
foi o segundo e Frederi-
co  Alber to  dos  Santos , 
com “Acerolas ao Chão”, 
o terceiro. Beatriz Regina 
Guimarães Barbosa, com 
“O Vaso Exato”, Victor 
Simões Lobato, com “Al-
quemina”, Adrielli Fregati 
da Silva, com “Mensagem” 
e Paulo Roberto Sorrentino, 
com “Soneto em Repúdio a 
Beleza Artificial”, recebe-
ram menção honrosa.

O vencedor da categoria 
conto foi Luis Fernando 
Conti Rodrigues, com “Em-
baixo do Velho Pé de Ipê”. 
Victor Simões Lobato, com 
“Petalada”, foi o segundo, 
e Monique Cristine Paulino 
Simões, com “A Carta”, 
a terceira colocada. Mar-
lene Naves Chiepe, com 
“Imagem Revelada”, Irene 
Watanabe, com “Eulália”, 
Beatriz Regina Guimarães 
Barbosa, com “Sol de Ouro 
Velho”, e Josely Mônica 
Maia com “O Coelho que 
Comia Letras”, receberam 
menção honrosa.

Na categoria Crônica, 
primeiro lugar para Jacima-
ra Siqueira Miranda, com 
“Compulsão” .  Matheus 

Fer re i ra  Marques ,  com 
“Bocejo: Arte, História, 
Ciência e Tecnologia?”, 
foi o segundo e Irene Wa-
tanabe, com “Leopoldina”, 
a terceira colocada. Foram 
entregues ainda menções 
honrosas para Marlene Na-
ves Chiepe, com “A Folia 
o Meu Dezembro”, Janio 
Ribeiro,  com “Memória 
entre Poesia e o Concreto”, 
Arthur Lapolla Mainardi, 
com “Perdeu, Playboy!”, e 
Robson Castro Vianna, com 
“O Menino”.

Após a  cer imônia de 
premiação, o público que 
lotou o Plenário da Câ-
mara Municipal assistiu 
ao concerto da Orquestra 
de Indaiatuba, com “As 
Quatro Estações”, de Vi-
valdi. A apresentação teve 
a participação dos solistas 
Luis Fernando Dutra, Yuri 
Miranda, Felipe Oliveira e 
Silas Simões, com regência 
do maestro Paulo de Paula. 

O Prêmio Literário Acrí-
sio de Camargo é realizado 
anualmente pela Secretaria 
de Cultura e faz parte das 
comemorações oficiais do 
aniversário de Indaiatuba. 
Tem como objetivo divul-
gar o nome do autor da letra 
do Hino de Indaiatuba, bem 
como incentivar a produção 
literária no município. 

Jacimara Miranda (centro), vencedora da categoria Crônica, com os jurados Juliana Maringoni e Antonio da Cunha Penna, no Plenário da Câmara
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Prime Digital fecha parceria com a
Apple e vira revendedora da marca
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FOTOS: JME

Há 15 anos no mer-
cado, a Prime Di-
gital está sempre 

inovando em seus produtos, 
buscando sempre a qualida-
de em primeiro lugar e com 
profissionais capacitados 
para melhor atender seus 
clientes. Seu proprietário, 
Carlos Alexandre, começou 

a trabalhar com seu pai na 
loja de eletrônicos desde 
criança, obteve experiência 
e hoje com 21 anos assumiu 
a administração do negócio, 
que fica no Polo Shopping 
Indaiatuba.

Sempre atentos às ten-
dências da área de eletrô-
nicos, a Prime Digital pro-
cura sempre levar aos seus 
clientes vários modelos de 
celulares que reúnem ele-

gância, sofisticação e facili-
dade. Com um atendimento 
personalizado, a empresa 
atende seus clientes com 
exclusividade. “Nós procu-
ramos ter um diferencial no 
nosso atendimento. Como a 
concorrência hoje em dia é 
muito grande, a exclusivida-
de de alguns produtos e um 
atendimento eficaz sempre 
trazem o cliente de volta”, 
afirma Carlos.

ACESSÓRIOS
Além de ser especialista em 

celulares, a empresa também 
prioriza sua linha de acessó-
rios, como capas das marcas 
Swarovski, Belk, iLuv, além 
de películas, carregadores 
veiculares e fones de ouvido da 
renomada marca Beats, que se 
tornaram uma ‘febre’. Sempre 
buscando trazer mais conforto 
e praticidade para sua vida, se 
adequando ao seu estilo.

Em parceria com a Apple, 
a Prime virou revendedora 
autorizada da marca e traz 
diversos produtos renomados 
pelo mercado, como o iPhone, 
iPod, iPad e uma linha de aces-
sórios completa e exclusiva da 
marca. “Nossa satisfação é ver 
o sorriso e a felicidade de nos-
sos clientes quando adquirem 
nossos produtos. Em nossa loja 
não se encontra apenas celula-
res e câmeras, mas acessórios 

para que possa sair daqui com 
o kit completo. O melhor jeito 
de se presentear um ente que-
rido neste Natal, com certeza 
você encontra aqui”, conclui.

SERVIÇO
Prime Digital
Local: Polo Shopping In-
daiatuba
Endereço: Av. Filtros Mann, 
670, Jardim Tropical
Informações: (19) 3835-9126
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Professor é encontrado após 
dias sequestrado em São Paulo

ARQUIVO PESSOAL JME

Menor infrator

Morte em rodovia

23 porções de cocaína 
são localizadas com 

adolescente de 12 anos

Ciclista é atropelado por 
três carros em acidente 

no Distrito Industrial

Depois de aproximada-
mente treze dias desa-
parecido, o professor 

Adalberto Fernandes Pinto 
Junior, 38 anos, foi encontrado 
em São Bernardo do Campo, 
na Rodovia dos Imigrantes.

No dia 29 de novembro, o 
professor caminhava na Rua 
Santa Ifigênia, em São Paulo, 
para comprar algumas peças 
de computador, quando foi 
rendido por dois indivíduos, 
armados, que roubaram seu 
celular e mochila e em segui-
da o colocaram dentro de um 
carro. Já um pouco distante do 
local, Adalberto foi colocado 
no porta-malas do veículo e 
seguiu vendado até chegar a 
uma casa, onde ficou trancado 
em um pequeno quarto, amar-
rado e no escuro.

Segundo informações 
fornecidas pela vítima, ele 
não ouviu conversas entre 
os sequestradores durante o 
período que esteve lá. Era 
alimentado apenas por pirão 
de peixe e água.

 Sem muita precisão, entre 
o final da noite de quarta-
-feira, dia 11, ou começo 
do dia 12, Adalberto ouviu 
uma conversa entre eles e 
identificou a fala de um: “ 
Não é o Luis. Pode despachar 
ele”. Logo após, a vítima foi 
deixada na Rodovia dos Imi-
grantes, onde foi socorrida 
por funcionários e por Poli-
ciais Rodoviários. Luís não 
apresentava lesões corporais. Adalberto ficou desaparecido cerca de treze dias

Um adolescente de 12 anos 
foi flagrado traficando drogas 
no bairro Jardim Tancredo 
Neves, por volta das 19h, na 
última  sexta-feira, dia 6.

Uma viatura da Guarda 
Municipal fazia patrulha na 
Rua José Carlos Wolf quando, 
em determinado ponto, avis-
tou um garoto entregando algo 
a um rapaz. Na abordagem, 
confirmou-se que o menor K. 

P. G. A. estava ali traficando. 
Com ele foi encontrado vinte 
e três porções de cocaína e a 
quantia de R$ 122.

O menor foi encaminhado 
para a Delegacia e sua irmã 
se responsabilizou pelo ocor-
rido, assinando um termo de 
compromisso, se disponibili-
zando a acompanhar o ado-
lescente nos compromissos 
com a Justiça.

Por volta das 0h30 da 
quarta-feira, dia 11, um aci-
dente com vítima fatal acon-
teceu na Rodovia SP-75, na 
altura do Distrito Industrial. 
A vítima foi Celson Cruz 
da Gama, de 46 anos, que 
segundo o motorista que co-

lidiu com a bicicleta, entrou 
em frente ao veículo na con-
tramão, não dando opção de 
fuga ao carro, ocasionando o 
atropelamento de Celson. 

Em seguida, mais dois ve-
ículos também o atropelaram. 
A vítima morreu na hora.
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Mulher é presa com 190 
tubos de cocaína em casa

 JME

FOTOS: JME

FOTOS: JME
DA REDAÇÃO
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Assalto à residência

Santa Cruz

Casal assalta residência 
no Jardim do Sol e é 

capturado pela Guarda

Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas

Uma denúncia anônima 
levou a Guarda Muni-
cipal a mais um caso 

de tráfico de drogas nesta terça-
-feira, dia 10. Desta vez, foram 
apreendidos 190 tubos com 
cocaína e uma porção com dez 
gramas, além de 1.740 tubos va-
zios. O tráfico acontecia na Rua 
Fortunato Ré, no Jardim Morada 
do Sol, na casa da indiciada, 
Devanilda O. Ferreira, 37 anos. 

Segundo ela, as drogas es-
tavam em sua casa apenas para 
armazenamento. Recebia uma 
quantia por dia para guardar, 
não sendo ativa no tráfico. De-
vanilda foi autuada em flagran-
te e encaminhada para a Cadeia 
Pública Feminina de Paulínia.

Na tarde deste do-
mingo, dia 8, aconte-
ceu um assalto à resi-
dência no Jardim do 
Sol, nas proximidades 
do Bosque do Saber. 
Desta vez, a ação foi 
executada por dois in-
divíduos, sendo um 
deles uma mulher.

A vítima estava em 
frente à sua residên-
cia lavando a calçada, 
quando Juliana C. Mar-
chesim, 29 anos, solicitou um 
pouco de água para distraí-la, 
momento em que o segundo 
indivíduo, Diogo U. Campos, 
33, anunciou o assalto, simulan-
do estar armado, e a rendeu. Os 
assaltantes levaram mochila, 
notebook, celular e outros per-
tences, além da quantia de R$ 
107 e da moto Honda Biz, que 
utilizaram para fugir. 

Após a ciência da ocorrên-
cia, os Guardas Municipais 
foram acionados, mas quando 
chegaram ao local, apenas a 
vítima restava na cena. Já na 

busca aos indivíduos, uma 
viatura que adentrava o bairro 
Santa Cruz visualizou uma 
Biz jogada ao chão e, logo a 
frente, um casal. 

Na tentativa de abordagem, 
o rapaz tentou fugir, mas tam-
bém acabou sendo capturado. 
Confirmou-se então, que se 
tratava do casal que havia aca-
bado de cometer o assalto, no 
Jardim do Sol. Ambos foram 
levados à delegacia; Juliana 
foi encaminhada para a Cadeia 
Pública Feminina de Paulínia e 
Diogo ao 2º DP de Campinas.

Uma mulher foi apreen-
dida em flagrante por tráfico 
de drogas na noite deste sá-
bado, dia 7, na Rua da Caixa 
D’Água, no bairro Santa Cruz. 

Uma viatura da Guarda Mu-
nicipal realizava uma patrulha 
de rotina pelo local, quando 
os Guardas visualizaram uma 
mulher jogando um objeto no 
chão e permanecendo no local 
de maneira suspeita, em frente 
a um estabelecimento.  

A abordagem policial foi 
realizada e constatou-se que 
Yona B. Santos, 38 anos, 
tinha em sua posse um sa-
quinho com cocaína. Após a 

solicitação dos Guardas, ela 
retirou mais uma quantidade 
de cocaína dos bolsos, além 
da quantia de R$ 25.

Já na averiguação dos per-
tences da indiciada, foram 
localizadas mais porções de 
cocaína e 
t a m b é m 
de crack, a 
quantia de 
R$ 90, além 
de folhas 
de contabi-
lidade das 
drogas. 

Segun-
do Yona, 

ela era funcionária do estabe-
lecimento, mas a proprietária 
não sabia do seu envolvi-
mento com o tráfico. Ela foi 
levada à Delegacia e encami-
nhada para a Cadeia Pública 
Feminina de Paulínia.

Yona chegando à Delegacia de 
Indaiatuba após o flagrante

Pertences 
recuperados da 
vitíma
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Cinema Horóscopo de 13 a 19/12

Eventos e Exposições

O grande foco neste momento na vida do ariano é 
sua vida social. Seus relacionamentos estão forçando 
o nativo a avaliar rapidamente e enfrentar mudanças 
bruscas o que pode deixa-lo muito instável emocio-
nalmente e com isso sua irritação tende a aumentar. 
Analise o outro lado antes de tomar atitude.

Continua a fase de muita agitação no trabalho, no 
entanto, esse é o momento ideal para mudar postura 
em sua maneira de lidar com seus colegas de trabalho, 
tenha paciência com aquilo que achar diferente do 
que você compreende e com as relações ao seu redor. 
Risco de mudanças no trabalho.

O geminiano estará agindo para conhecer a si 
mesmo, desejará encontrar novas pessoas, estar em 
festas, clubes e baladas. Nesse moment, é possível 
ocorrer envolvimentos ou até mesmo rompimento 
com algumas amizades, tudo de forma inesperada. 
Reveja sua forma de analisar as situações.

Seriedade, maturidade, metodologia, paciência, 
sabedoria são as qualidade que mais estão sendo 
solicitadas ao nativo em sua vida doméstica (lar, 
casa, filhos, parentes, etc). Sua estabilidade material 
e emocional está sendo exigida nesse período. Não 
se deixe levar pelas emoções.

O trabalho ou a saúde será o foco de atenção do na-
tivo, haverá um entendimento de que precisa organizar 
sua visão de vida, seu entendimento dos fatos e com isso 
um certo amadurecimento será comum ocorrer nessa 
fase. Hora de crescer profissionalmente e no trabalho.

Fase muito introspectiva para o nativo, o momen-
to pede revisão de seus sentimentos, sua maneira de 
ganhar a vida, seus ganhos ou gastos poderá sofrer 
mudanças de forma inesperada, vida afetiva-sexual 
em profunda e intensas mudanças. Sua inteligência 
emocional será exigida ao máximo. Respire calma-
mente durante os dias.

O libriano está tendo que tomar várias atitudes du-
rante esse período, isso irá desenvolver uma maior ação 
em sua vida. Precisa ter cuidado para não extrapolar e 
perder a calma com as pessoas. A paciência pode estar 
curta. O momento exige profundidade e seriedade em 
seus gastos, ou em sua maneira de ganhar a vida.

Lidar com relacionamentos pode ser um ponto 
dificil para boa parte dos escorpianos nesse momento 
de sua vida. Suas atitudes podem ser mal interpre-
tadas ou pode ser que o nativo não tome atitude 
alguma quando deveria tomar. O momento pede 
racionalidade e menos emotividade em suas ações.

Agora que acabou o inferno astral, o sagitariano 
percebe que precisará mudar  sua consciencia, sua 
percepção de vida, pois tudo o que passou nos últimos 
30 dias serviu para mostrar o que precisa renovar em 
sua vida. Seu orgulho precisa ser trabalhado.

Grandes mudanças dentro de cas e na vida 
profissional, tudo ocorrendo de forma inesperada o 
que pode estressar o carpicorniano que gosta de ser 
metódico em suas ações. Suas maiores dificuldades 
estão em seus relacionamentos sociais, mas é possível 
que aja ganhos em disputas judiciais, nesse período.

Os seus ganhos estão muito relacionados com o 
progresso que conseguir realizar em seu trabalho. O 
momento pede que seja dinâmico, fraternal, alegre e 
cordial em seu ambiente de trabalho para conseguir 
expandir seus bens. Planos e projetos pessoais co-
meçando a expandir. 

Profissionalmente é um bom momento para expan-
dir. No trabalho existe a possibilidade de desenvolver 
novos projetos, de planejar novos sonhos, de mudar 
hábitos antigos e ir rumo ao futuro com novas ideias 
aplicadas a sua vida. Evite fixar em hábitos antigos ou 
em recordações que não são boas.

por Alex Costa Guimarães

O Hobbit: A Desola-
ção de Smaug 3D – 3D 
DUBLADO: Sexta (13) a 
Quinta (19): 14h15 e 20h15. 
3D LEGENDADO: Sexta 
(13) a Quinta (19): 17h40 
e 21h00. LANÇAMENTO 
MUNDIAL. Ação, Aven-
tura. 161 minutos. Classi-
ficação 12 anos

Diversão e Solidarieda-
de: Festival Novos Clássi-
cos Disney 3D – Universi-
dade Monstros 3D: Sábado 
(14) às 14h30 e Segunda 
(16) às 15h00. Enrolados 
3D: Sábado (14) às 16h50 
e Terça (17) às 15h00. A 
Bela e a Fera 3D: Domingo 
(15) às 14h30 e Quarta (18) 
às 15h00. O Rei Leão 3D: 
Domingo (15) às 16h50 e 
Quinta (19) às 15h00. In-
gresso ÚNICO a R$ 6,00, 
com renda total revertida 
para as obras assistenciais 
da Casa da Criança Jesus 
de Nazaré

Última Viagem a Vegas 
– Sexta (13) a Domingo 

(15): 15h10 e 21h25. Segun-
da (16) a Quinta (19): 15h30 
e  21h25.  2ª  SEMANA. 
Comédia. 105 minutos. 
LEGENDADO. Classifi-
cação 12 anos

Carrie: A Estranha – 
DUBLADO: Sexta (13) 
a Domingo (15):  17h25 
e 22h15. Segunda (16) a 
Quinta (19): 21h40. LE-
GENDADO: Sexta (13) a 
Domingo (15): 19h50. Se-
gunda (16) a Quinta (19): 

O Hobbit: A Desolação 
de Smaug – 3D DUBLADO: 
Sexta (13) a Domingo (15): 
14h10. Segunda (16) a Quinta 
(19): 16h00. 3D LEGENDA-
DO: Sexta (13) a Domingo 
(15): 17h15. CONVENCIO-
NAL (2D) LEGENDADO: 
Sexta (13) a Domingo (15): 
20h40. Segunda (16) a Quin-
ta (19): 20h00. LANÇA-
MENTO MUNDIAL. Ação, 
Aventura. 161 minutos. 
Classificação 12 anos

minutos.  Classif icação 
12 anos

Jogos  Vorazes :  Em 
Chamas – Sexta (13) a 
Quinta (19): 17h00 e 20h15. 
Na TERÇA (17), NÃO ha-
verá sessão às 20h15. 5ª 
SEMANA. Ação, Aventura. 
146 minutos. DUBLADO. 
Classificação 12 anos

Bons de Bico – Sexta 
(13) a Quinta (19): 15h00 e 
17h35. 6ª SEMANA. Ani-
mação, Comédia. 92 minu-
tos. DUBLADO. Classifica-
ção LIVRE

18h55. 2ª SEMANA. Ter-
ror, Suspense. 100 minu-
tos. Classificação 16 anos

Crô: o Filme – Sexta 
(13) a Quinta (19): 16h00 
e 19h10. 3ª SEMANA. Co-
média. 86 minutos. Classi-
ficação 12 anos

Um Time Show de Bola 
3D – Sexta (13) a Quinta 
(19): 14h45. 3ª SEMANA. 
Animação, Comédia. 106 
minutos. 3D DUBLADO. 

Classificação LIVRE

Vovô Sem Vergonha – 
Sexta (13) a Quinta (19): 
17h10, 19h30 e 21h50. 3ª 
SEMANA. Comédia. 92 
minutos. LEGENDADO. 
Classificação 14 anos

Thor: O Mundo Sombrio 
3D – Somente de Segunda 
(16) a Quinta (19): 17h20. 7ª 
SEMANA. Ação, Aventura. 
111 minutos. 3D DUBLA-
DO. Classificação 10 anos

Cine Holliúdy – Sexta (13) 
a Quinta (19): 16h20, 19h15 e 
21h15. ESTREIA. Comédia. 91 
minutos. Classificação 12 anos

Crô: o Filme – Sex-
t a  (13 )  a  Qu in t a  (19 ) : 
15h30, 19h35 e 21h35. 3ª 
SEMANA .  Comédia. 86 

Pepi’s Pizza Bar – na 
sexta, dia 13, a partir das 
22h, com a banda Supra 
Sumo. No sábado, dia 14, 
muito pop rock com a banda 

PopMind. No domingo, dia 
15, sertanejo com a dupla 
Richard & Gabriel. Avenida 
Itororó, 945. Informações: 
(19) 3875-3470

INDAIATUBA

Bazar de Natal da APAE 
– dias 14 e 15 de dezembro, no 
supermercado Pão de Açúcar, 
das 9h às 22h. Ótimas suges-
tões de presentes, como enfei-
tes, jogos de banho, utensílios 
em madeira e muito mais. 

Zoff Club – na sexta, dia 
13, DJ Sabrina Tomé, a DJ 
Top 1 do Ranking Feminino 
da DJ MAG. No sábado, 
dia 14, a atração é Captain 
Hook. Avenida Presidente 
Vargas, 731. Informações: 
(19) 3984-6471
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A turma do Fundamental da Green School apresentou peça de teatro sobre o nascimento de Jesus

Duda Julia Vitória

Giovana Alice

Mais Expressão
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Maysa, Daiane e Vitoria da Space Premium Outlet

Massao Kanesaki na inauguração do UPA24H ao lado do Dr. Cústudio e 
do Capitão André Jesus

Zé Ferreira que recebeu o título de Cidadão Indaiatubano, na Sessão 
Solene, junto com o Vereador Massao Kanesaki e o ex vereador Maurilio 
Gonçalves Pinto

Priscila Mendonça, Khriss Felipe e Cely Garcia provando as delícias que 
você só encontra na Fábrica dos Bolos

Juliana e Michelle na Noemi Modas 

Alex, Letícia, Daniele, Thais e Iara da Abraccio 

Sara e Ligia no Distribuidor Independente Herbalife - Renato Passos

Jeferson, Fábio e Eder Rodrigues da Real Auto Peças 
Cnfraternização do CPP - Centro do Professorado de Indaiatuba que 
aconteceu no Jhonnys Esfiharia

O simpático Sr. Orlando, proprietário do Placas e Fotos para Túmulos
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Com um coquetel delicioso, a Tecnoflex 
de Campinas apresentou a 1ª Mostra Office 
Decor onde estão apresentadas as principais 
tendências de móveis e decoração para o 
mercado corporativo. A Mostra reúne 25 re-
nomados arquitetos, designers, engenheiros e 
paisagistas de Campinas e região que criaram 
19 ambientes de escritórios nas dependências 
da nova loja da Tecnoflex, em Campinas 
(Avenida Anchieta, 510, Cambui). A mostra 
está aberta e poderá ser visitada de segunda a 
sexta-feira das 9h às 18h e, aos sábados, das 
9h ao meio-dia. A entrada é franca. Informa-
ções pelos telefones (19) 3232-3966.

Organizada por Graziele da Rosa e Renan Palma Junior a 1ª Mostra Office Decor tem por objetivo 
mostrar as tendências em móveis e decoração de ambientes corporativos, como Home Offices, clínicas, 
consultórios e escritórios para pequenas, médias e grandes empresas.

Inauguração da UPA 24hs

Coral Doxa Parada de Natal 2013

Galpão 1 – Gala 25 anos1ª Mostra Office Decor

Rotarys e o Projeto Restitui

Na tarde do dia 07/12, aconteceu a inauguração da UPA 24hs. O evento contou com a  pre-
sença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e demais autoridade, locais e convidadas, assim 
como a família do homenageado, pois a unidade de saúde, leva o nome do Dr. Paulo Koide, 
que foi um dos médicos mais antigos de nossa cidade. A UPA 24hs. está muito bem montada, e 
promete atender a população indaiatubana, com tratamento de primeiro mundo, para isso, além 
da ajuda com verbas para a construção, o governo federal ajudará mensalmente com 2 milhões, 
para a manutenção da UPA. 

O Rotary Clube de Indaiatuba Cocaes, em parceria com o Rotakids Indaiatuba, Rotaract 
Indaiatuba e outros voluntários, estiveram organizando uma excelente festa de final de ano para 
as crianças e jovens que fazem parte do Projeto Restitui , que funciona todos os sábados, das 9h 
às 12h, na Escola Estadual Profª Annunziatta Leonilda V. Prado. Muita alegria, marcou a festa 
com jogos, pintura, e comidinhas deliciosas para  todos.

O Shopping Jaraguá Indaiatuba, em parceria com a loja Di Gaspi, presenteou seus clientes 
com a apresentação de Natal do Coral Doxa. O evento, gratuito, aconteceu no domingo, 
dia 08 de dezembro.

A Prefeitura de Indaiatuba realizou na noite do dia 07/12/2013, sua linda "Parada de Natal". 
Muitas luzes, muitos anjos, e muita musica natalina, que encantou a todos que compareceram 
às principais ruas de Indaiatuba. Carros alegóricos ricamente confeccionado, com temas do 
Natal. Parabéns ao nosso prefeito Reinaldo Nogueira, por esta maravilha, e parabéns ao Eder 
pela confecção de todo o desfile, Lindoooooo!!!!

Erika Novachi, apresentou na noite do dia 09/12/2013, o espetáculo de gala em comemoração 
aos 25 anos de sua Galpão 1 Academia de Dança. Um espetáculo maravilhoso, onde foi mostrado 
as melhores coreografias montadas e premiadas nos 25 anos da academia. Muitas homenagens, 
muitas lágrimas e muita alegria. Parabéns Erika e Galpão, que venha mais 25 anos.
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A A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com 
seus vestidos longos para casamentos, formatu-
ras, natal e reveillon. Os vestidos estão maravi-
lhosos. Vá conferir!!!

Uma loja bem diversificada 
que atende toda família, 
com uma moda masculina e 
feminina para todas as ida-
des e moda infanto/juvenil. 
Durante o ano todo a loja 
realiza diversas promoções 
a preços acessíveis, isso 
só é possível pois compram 
em grande quantidade 
conseguindo repassar aos 
clientes sempre os melhores 
preços. Agora para o natal a 
cada R$50,00 em compras 
você ganha um cupom para 

concorrer no próximo dia 31 a uma moto 0Km CG Fan 125 para todos os clientes das 
lojas Skala do Centro, Morada do Sol e Elias Fausto. Vale a pena comprar e participar. 
Parabéns Carlos, sucesso sempre!!!

Skala Center completa 13 anos de sucesso

Você não 
pode deixar 
de conferir a 
nova coleção 
de colchas, 
almofadas, 
cortinas, 
persianas, 
tapetes e etc 
que a Adelaide 
Decorações 
oferece. Tudo 
em suaves 
pagamentos. 
Dê uma passa-
dinha na loja e 
confira!!!

Para presentear no natal, dê um pulinho na La Provence e monte um kit ao seu gosto. A loja 
oferece perfumes, hidratantes, sabonetes líquidos e em barras, difusores, perfumes para 
interiores e etc. Você vai amar e seu presente será um sucesso!

Os noivos Adriano e Camila. É a A Nova Loja homenageando seus clientes
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Natal brilhante 
Vivalinda. Peças 
exclusivas, atendi-
mento personalizado 
e presentes inesque-
cíveis. O Poder de 
Ser Mulher em todas 
as épocas do ano. 
Na Vivalinda tem um 
colar mais lindo que 
o outro!! São opções 
para todos os gostos 
e bolsos. Vá conhe-
cer e se encantar! 
Excelente opção 
para presentear 
neste natal!!!

Para as festas de final de ano, formaturas e casamentos você encon-
tra na Vitorello muitos vestidos longos sociais (muito branco) para o 
reveillon, moda praia para as férias, fitness para ginástica e também 
moda fashion para você curtir o verão. Vá espiar, está de arrasar!!!

Chegou mais uma novidade na Gran Tropical Center, a Rock & Soda 
Jeans com uma linha exclusiva de calças, camisetas e bermudas by 
Neymar Junior. Façam como o Thiago e aproveitem para presentear 
neste natal com mais essa tendência da moda masculina!
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Família comemorando aniverário da pequena Helena na Pizzaria Babbo Giovanni

Antônio Dias e José Filho do Restaurante Casa da Moqueca Isabelly, Priscila e Fernanda da Candelária Grill

Fabrício e Cristóvão na Pizzaria Babbo Giovanni 

Isabel e Samuel no Restaurante Dona Olga 

Emerson, José e Michel no Restaurante Dom Apollo Marcel e Regiane no Restaurante Kaishi Sushi

Daniel, Luciano e Luis Eduardo no Restaurante Casa da Moqueca 

Nelson e Juliana no Restaurante Kaishi Sushi

Ivone, José, Maria Alice, Lara e Pedro na Pizzaria Skinão 
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Cláudio, proprietário da Domus Capelli

Loide Rosa, Marcelo Manhães e Profª Rafaela Bimonti na formatura do 
5º ano do Objetivo Bruna e Francieli da Kolok Pneus

Bruno e Lucas da Infoweb Informática em mais um dia de trabalho 

A Modelo Taila Splitt, o Mister Fitness Angelo Ratti, a Miss Fitness 
Renata Blima e Raphael Faro Gerente da Loja Saúde & Forma patroci-
nadora do Evento Miss e Mister Fitness Indaiatuba e Região 2013

Equipe de vendas da Automec com a gerente Vasthy 

Milena, Claudemir e Isabel da Mercantil Seguros desejam um Feliz 
Natal a todos

Rodolfo, Evelyn e Alexandre da Drogaria Confiança do CentroFred, Rodolfo, Flávio, André e Romulo da Carmania

A formatura dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Rodin, 
realizada no último dia 5 foi um verdadeiro sucesso

Anne Konrad Wols e Andréia Alves  na formatura do Berçário do Objetivo

Bruna e Thaiane, alunas da Oasis Academia 

O Coral do IC se apresentou no evento de Natal do Pólo Shopping e na Missa do Jubileu de 50 anos de sacerdócio do Padre Chico da Igreja Santa Rita

Lu, Monica, Laiane, Leila, Fernanda e Maria Angelica da Multi Ponto
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VITRINE



CA08389 JD.M.DO SOL - AT.125M² AC.70M² - 2 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ.AMER. / WC / 2 AS / GAR.2 VAGAS / EDICULA. 
R$ 1.100,00 IPTU ISENTO

CA08441 JD.ALICE - AT.125m² AC.100m² - 2 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.300,00 + IPTU

*AP01340 EDIFI-
CIO BARBARA 

– AU.65m² - 
DORM. / SALA / 
WC / AS / GAR. 

R$ 900,00 + 
COND. + IPTU

AP02032 PATIO 
ANDALUZ - 
AU.69m² - 2 

DORM. + ARM.
(SUITE) / SALA 2 
AMB. / SACADA 
/ COZ. + ARM. / 

2WC / AS / GAR. 
/ ED.COM LAZER 

COMPLETO. 
R$ 1.600,00 + 

COND. + IPTU

CA08404 VILLAGIO DI ITAICI - AT.150m² AC.143m² - 3 DORM.
(SUITE + HIDRO) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / 
WC / AS / GAR.2+2 VAGAS / COND.COM CHUR. E PISCINA. 
R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

CA08522 JD.BELO HORIZONTE - AT.125m² AC.150m² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 
1.800,00 + IPTU

*SL00842 JD.REGINA - AT.580m² AC.605m2 - 2 SALÕES 
(TERREO E SUPERIOR) / 2 ESCRITÓRIOS / 4WC / 2 COZ. / 2 
DESPENSAS / 2 MEZANINOS / GAR.15 VAGAS / 2 PORTÕES 
ELET. / CERCA ELET. / ALARME / QUINTAL.  R$ 12.500,00 + 
IPTU OU R$ 6.250,00 + IPTU CADA.

*SL01084 CENTRO - SALÃO COM AT.500m² AC.370m² / COZ. 
/ 2WC (1 ADAPTADO) / FACHADA ENVIDRAÇADA / RECUO 5 
VAGAS. R$ 10.000,00 + IPTU

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 450,00 À R$ 1.800,00 
– 20 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 750,00 À R$ 5.000,00 
– 67 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 11.000,00 
– 95 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.800,00 À R$ 
15.000,00 – 26 IMÓVEIS

CA07891 JD.STA.RITA - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / AVABO / COZ.PLAEJ. / WC / AS / GAR.5 
VAGAS / CHUR + FORNO PIZZA + ADEGA. 
R$ 6.000,00 + 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

CA08116 VILLAGIO DE ITAICI - AT.150m² AC.156m² 
- 3 SUITES / SALA / COZ. / COPA / AS / GAR.2 
VAGAS / CHUR. / AREA LUZ. R$ 2.800,00 + COND 
+ IPTU

CA08161 CENTRO – COMERCIAL - 2 SUÍTES + ARM.
EMBUT. + AR COND. / 2 SALAS / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / 3WC / AS / EDÍCULA / WC EXT. / PISCINA 
(7x5) / CHUR. / AQUEC.SOLAR (BOILER 500L / 6 
PLACAS) / QUINTAL AMPLO (130m²) / GAR.2 VAGAS. 
R$ 2.600,00 + IPTU

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 600,00 À R$ 1.600,00 – 13 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 700,00 À R$ 3.500,00 – 52 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 4.500,00 – 59 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.500,00 Á R$ 5.000,00 – 3 IMÓVEIS

AP01878 CENTRO - AU.200m² - 4 DORM.(2 SUITES 
+ CLOSET) / SALA 2 AMB. / COZ. / 2WC / AS / 
HOME THEATER / DESPENSA / GAR.3 VAGAS. 
R$ 5.000,00 + IPTU

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

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

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

AP01819 VL.N.SRA.APARECIDA - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. + FOGÃO / WC / 
AS / GAR.2 VAGAS. R$ 2.100,00 + COND. + IPTU

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 1.500,00 Á R$ 13.000,00 – 22 
IMÓVEIS

CH01144 ALTOS DA BELA VISTA - 3 DORM.(SUITE) / 
SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / AS / EDÍCULA / 
PISCINA / CHUR. / GAR.6 VAGAS. R$ 3.000,00 + IPTU

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

CH01118 HELVETIA - AT.5.000m² AC.500m² - 5 DORM. 
+ ARM. / SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / 2WC 
/ AS / EDÍCULA / PISCINA / CHUR. / SAUNA / GAR.6 
VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 450,00 Á R$ 6.500,00 – 51 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 25.000,00 – 112 IMÓVEIS

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO - SALÃO COM AT.360m² E AC.250m² MAIS 2WC 
E COPA. R$ 5.500,00 + IPTU
SL00947 JD.ESPLANADA 1 - 3 SALAS COM 125m² E 
GAR.2 VAGAS. R$ 5.000,00 + IPTU

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

SL01134 JD.PARAISO - SALÃO COM 135m² / 
COZINHA / 2 BANHEIROS / AR CONDICIONADO 
/ PERSIANAS / GARAGEM 8 VAGAS. R$ 4.000,00 
+ IPTU

GALPÃO

GALPÃO – R$ 11,00 / m² Á R$ 100.000,00 – 25 
IMÓVEIS

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

GL00173 AMERICAN PARK - GALPÃO INDUSTRI-
AL COMERCIAL -  AC.5.157,00m² / ESCRITORIO 
/ LOBBY / REFEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. 
/ VESTIARIO / GUARITA / DOCA. R$ 100.000,00 
+ IPTU

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

G L 0 0 1 5 7  TO M B A D O U R O  -  G A L P Ã O  D E 
AT.1.535m² E AU.1.250m² COM AREA COMUM 
285m² E 1 DOCA / CONDOMÍNIO COM AREA 
LAZER + RESTAURANTE + SEGURANÇA 24 horas. 
R$ 12,00 / m².  

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 15.000,00 – 30 
IMÓVEIS

CADERNO DE NEGÓCIOS
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TRABALHAMOS COM TODOS OS TIPOS DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO CONSULTE-NOS

LOCAÇÃO

VENDA

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

AP00326- Cond. Resid. Raquel: 
Apto com móveis planejados 03 
dorms sendo 1 suíte c/ closet, sala, 
coz., AS, e área de lazer. R$ 3.220,00

SL00060- Centro: Sala comer-
cial com 10 m² e 01 banheiro. 
R$ 300,00

CA00730- Jd Pau Preto: Casa c/ 03 dorms, sala, cozinha, quin-
tal e garagem p/ 01 carro com 250 m² de terreno. R$ 350.000,00

CA00774- Condomínio Maison Blanche: Sobrado com 03 dorms sendo 
02 suítes, sala de estar/jantar/TV, cozinha, área de serviço, área de 
lazer completa  e garagem p/ 04 carros.R$ 3.500,00

AP00314- Cond. Resid. Patio Anda Luz: Apto em cond. fechado com 
02 dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada e área de lazer 
completa. R$ 1.700,00 + Cond. + IPTU

CA00706- Centro: Casa com 03 dorms  sendo 01 suíte, sala de 
estar/jantar, cozinha planejada, área de serviço e garagem p/ 02 
carros. R$ 1.600,00

CH00069- Cond. Polaris: Chácara em cond.  fechado com 04 dorms, 
sendo todos suítes, sala de estar/tv/jantar,cozinha, piscina, chur-
rasqueira e garagem para 06 carros. R$ 4.260.000,00/R$ 8.200,00

CA00882- Jd. Colonial: Casa nova com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, lavanderia e garagem para 02 carros. R$ 
1.400,00 + IPTU.

CA00917- Cond.  Jd Amstalden Residence: 
Sobrado com móveis  planejados,  com 03 suí-
tes, sala, cozinha, área de serviço, quintal com 
jardim e garagem p/ 04 carros. R$ 960.000,00.

CA00902- Jd Planalto (Salto): Casa com 02 
dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 250.000,00

CA00881- Jd Colibris:  Casa nova com 03 dorms 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, AS e garagem p/ 
2 carros. R$ 290.000,00 Aceita financiamento!

CA00926- Jd Regina: Sobrado com 03 dorms, sala, 
cozinha, área de serviço, churrasqueira e garagem 
p/ 02 carros. R$ 580.000,00

CA00895- Jd São Paulo:  Sobrado com móveis 
planejados, com 03 dorms, sendo 01 suíte, sala 
de estar/jantar/TV, cozinha, AS, piscina, churr., 
jardim e gar. p/ 06 carros. R$ 700.000,00

CA00894- Jd Esplanada: Sobrado com móveis planejados 
com 04 dorms sendo 01 suíte com closet, sala, cozinha, copa, 
escritório, quintal, churr. e gar. p/ 04 carros. R$ 700.000,00

CA00921- Jd Regina: Sobrado com 03 dorms, sen-
do 01 suíte, sala de estar/jantar, cozinha, área de 
serviço, piscina, churrasqueira e sauna e garagem 
p/  05 carros. R$ 550.000,00
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APARTAMENTOS

AP0399 - Resid. Villagio D’Amore
02 dorm. planej., bhº social c/ arm. 
e box, sala 02 amb., sacada, coz. 
planej. c/ forno, fogão cooktop, área 
de serv. c/ arm., área de lazer, 01 VG. 
R$ 1.700,00 + Cond. + IPTU

AP0367 - 74 m² - Resid. Villagio Di 
Toscana
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb., sacada, coz. c/ gabine-
te, área de serv., 01 VG. R$ 1.600,00 
+ IPTU

AP0430 - 76,87 m² - Res. Fonte de Trevi
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb., sacada, coz. planej., 
área de serv., 02 VG. R$ 1.300,00 + 
Cond. + IPTU

LANÇAMENTOS APARTAMENTOS 

AP0331 - 91 m² - Premium Residence 
03 dorm. sendo 02 st., bhº social, sala, 
coz., lavand., varanda gourmet, área de 
lazer, 02 VG. A partir de R$ 427.420,76 
à vista. *Consulte Financ.*

AP0160 - 80,40 m² - Resid. Mathilde 
03 dorm. sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb. c/ varanda gourmet c/ churrasq., 
coz., área de serv., área de lazer, 02 
VG. R$ 364.556,58

APARTAMENTOS 

AP0416 - 80 m² - Ed. Firenze 
02 dorm., sendo 01 st. c/ hidro. (todos c/ 
arm. embutidos), sala 02 amb., c/ terra-
ço, bhº social, coz. planej., área de serv., 
elevador social, 01 VG. R$ 370.000,00

AP0423 - 65 m² - Centro 
02 dorm., bhº social, sala, coz. planej., 
área de serv., 01 VG. R$ 245.000,00

AP0393 - 49 m² - Vl. das Praças 
Apart. mobiliado. 02 dorm., bhº social, sala, 
coz. americana e 01 VG. R$ 240.000,00

CASAS 

CA0395 - 200 m² - Cidade Nova I 
02 dorm., bhº social, sala, coz., área de 
serv., edícula, 02 VG. R$ 600.000,00

CASAS 

CA0394 - 190 m² - Vl. Rubens
03 dorm., sendo 01 st., sala, bhº 
social, coz., área de serv., 03 VG. R$ 
1.200,00 + IPTU

CA0393 - 150 m² - Pq. São Lourenço
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, sala 
02 amb., coz. planej., área de serv. 
planej., churrasq., quintal, 02 VG. R$ 
1.600,00 + IPTU

CA0129 - 150 m² - Aqui se Vive
02 dorm., bhº. social, sala de TV, coz., 
área de serv., 02 VG. R$ 900.00 + 
IPTU

SOBRADOS 

SO0337 - 116 m² - Resid. Jd. Valen-
ça 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., área de 
serv., espaço gourmet c/ churrasq., 
desp., quintal, 02 VG. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU

SO0301 - 150 m² - Centro 
Comercial - Piso sup.: 02 salas amplas, 
sendo 01 c/ sacada, bhº social. Piso 
inf.: recepção, bhº social, 04 salas, 
coz., área de serv., edícula c/ 01 sala e 
bhº social, quintal, 02 VG. R$ 2.300,00 
+ IPTU

SO0271 - 101 m² - Resid. Maria 
Bonita 
03 dorm. sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., área de 
serv., quintal, área de lazer, 02 VG. R$ 
1.600,00 + IPTU

SALA

SA0044 – 40,48 m² - Ed. Ambassador
Sala comercial ampla c/ bhº social. R$ 
500,00 + Cond. + IPTU

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria Helena
Ótima localização - salão comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezanino p/ escrit. 
R$ 3.500,00 + IPTU

SL0031 - 45 m² - Cidade Nova II
Salão comercial c/ sala e bhº 
social. R$ 1.500,00 +IPTU

CHÁCARAS 

CH0055 - 1200 m² - Resid. Terras 
de Itaici 
03 dorm. sendo 02 st. (01 máster 
c/ hidro.), bhº social, sala 02 amb., 
lavabo, coz. c/ arm., desp., área 
de serv., 04 canis, pomar, casa na 
árvore c/ dorm., varanda, escorre-
gador, diversas VG. R$ 3.500,00 + 
Cond. + IPTU
 
CH0070 - 1000 m² - Chácara Vira-
copos 
02 dorm. sendo 01 st. bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, coz., 
área de serv., bhº. externo, espa-
ço gourmet c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, diversas VG. 
R$ 3.000,00 + IPTU

CA0344 - 180 m² - Jd. Bom Princípio 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, sala, coz., 
AS., quintal, churr., 03 VG. R$ 400.000,00

CA0388 - 125 m² - Jd. Morada do Sol 
02 dorm., sala, coz. planej., bhº social, área 
de serv. e 02 VG. R$ 297.000,00

CHÁCARAS  

CH0057 - 4000 m² - Jd. dos Laranjais 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, sala 02 
amb., coz., área de serv., quintal, churr., 06 
VG. R$ 750.000,00

CH0025 - 1033 m² - Pq. das Bandeiras 
02 dorm., 02 bhºs. sociais, sala de TV, coz., 
área de serv., churrasq., pisc., varanda, 
pomar, quintal, diversas VG. R$ 380.000,00

SOBRADOS 

SO0213 - 386 m² - Jd. Santiago 
Piso sup.: 03 dorm. sendo 01 st. c/ 
hidro., sacada e bhº. social. Piso inf.: 
sala 02 amb., bhº. social, coz. e área 
de serv., quintal, churrasq., 02 dorm., 
bhº social e 02 VG. R$ 600.000,00

SO0307 - 150 m² - Pq. São Lourenço 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, sala 02 
amb., lavabo, coz., área de serv., quintal, 
churrasq. e 02 VG. R$ 450.000,00

LOTEAMENTO FECHADO 

TE0003 - 150 m² - Montreal Residen-
ce - R$ 170.000,00 (Estuda Financ.)

LOTEAMENTOS ABERTOS 

TE0359 - 351 m² - Jd. Regente - R$ 
280.000,00

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza -  
R$120.000,00 (Estuda Financ.)

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592
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SOBRADO NO MOR.DO SOL C/ 06 
APTOS C/01 DORM.,COZ.,W/C C/
RENDA DE3.300,00 MÊS POR APENAS 
R$330.000,00
R$ 270   MIL- JARDIM CALIFORNIA- 
297M² COMERCIAL, COM DUAS CASA 
PARA RENDA 
 300M²  -  MELHOR LOCALIZA-
ÇÃO DE INDAIATUBA- 02 CASAS 
COMERCIAL(TERRENO 10X30)
R$ 330 MIL- CIDADE NOVA- 268M² 
COM CONST. ANTIGA( EXCELENTE 
PARA CLÍNICA)

APARTAMENTOS:

R$ 95 MIL_ APTO CDHU + parcelas  
R$ 130 MIL-JARDIM MORUMBI- QUI-
TADO- 02 DORM. COZ. C/ ARMÁRIOS 
(REFORMADO)   
 150 MIL _COCAIS- 02 DORM., SALA, 
COZ. 01W/C
R$ 190 MIL – ANA ELIZA – 02 dorms, 
sala, coz, wc, a/s(01 dorm.c/ a/, (piso 
de madeira) 
R$  185 MIL  _ SOLAR DOS GIRASSÓIS- 
02 DOR. SALA, COZ. A/S, 01 W/C Todo 
reformado / com armários (lindo!) 
R$ 240 MIL-   CENTRO- 03 DOR., SALA 
COZ. 01 W/C, 01 VAGA DE GAR. COB.
(todo reformado)  
R$ 210 MIL - VILLA DAS PRAÇAS – 02 DORM. 
COZ. SALA, W/C  (MOBILIADO)Terreo
R$ 220 MIL_ Próximo a Kenedy- 02 dorm.
sala coz. w/c A/U 80m² 
R$ 235 MIL - Cidade Nova- A/U 85M. 03 
dorms,sala 02 amb, coz,gar c/armários
R$ 260 MIL – Portal das flores- 03 dorms, 
sala, coz planej, wc e gar
R$  275MIL -   GRAND VILLE- 03 DOR, 01 
SUITE-02 VAGAS DE GARAGEM- LAZER 
COMPLETO.

R$ 375 MIL - PATIO ANDALUZ  84m² - 3 
DORM.(01 SUITE) 02 VAGAS DE GAR. 
NO SUBSOLO, ENTRADA R$ 116.000,00 
/ financiamento.  
R$  400 MIL _  EDIFÍCIO MAROC- R$ 150 
MIL entrada - 03 DOR. (01 SUITE) A/U 84M² 
02 GAR. INDEPENDENTES COB.  
R$1.000 MILHÃO- Residencial Atenas- 
172m²A/U-03 suites-sala ampla,03 vagas 
gar., lazer completo.

LOTES EM CONDOMÍNIO:

HELVETIA PARK l e ll temos vários lotes 
a partir de 490m² (950,00 por m²)
R$ 140.MIL-Montreal Residence (150m²)
R$  120MIL-   150M²   REAL PARK
R$ 160 MIL-  185M² - Montreal Residence 
R$ 315.MIL-  390M² -  Maria Dulce
R$ 195 MIL - 420 m² - Terra Magna
R$ 200 MIL-  1054 M²Residencial prima-
vera em salto
R$ 223.MIL-  308M² TERRA NOBRE
R$ 310 MIL  -  300m² -  Portal do Ypês  G  
R$ 430 MIL - 495 m² - Maison D’Park
$ 225MIL _ 300M²  -  Maria Dulce
R$ 170MIL – Cond. Monte Serrat( em salto) 
A/T 1326M² 

TERRENOS:

R$ 78 MIL - 165 m² - Residencial  (em 
Cardeal)M.
R$  90.MIL -   125m² -  JD. Moradas do SOL
R$  185.MIL-   243m²-  JD. BELO HORI-
ZONTE
R$  120mil _   150m² _ JARDIM PAULISTA l 
R$  140MIL_ 126M² -JD. ADRIANA
R$ 200 MIL - 250 m² - Jd. Europa G
R $  1 6 0  M I L  _ 3 0 0 m ² -  J D .  D o s 
Colibris(comercial)
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CALIFÓRNIA
R$ 365 MIL – 520M² _ JD.São Luiz (plano 
todo murado) 

CASAS:

R$ 130MIL-   JD. MORADAS DO SOL- 01 
DOR., SALA,COZ.W/C , QUINTAL ( NÃO 
ACEITA FINANCIAMENTO)  
R$ 205.MIL – Jd. Morumbi – 02 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, wc, gar / 02 
autos (nova)
R$ 225 MIL - Jd Monte Verde – 02 dorms, 
sala, coz, WC R$  , gar, quintal 
R$  230 MIL -   JD. LAURO BUENO- 03 
DORM.01 W/C, COZ. SALA, COPA, GAR. 
PARA VÁRIOS CARROS 
R$ 290 MIL_     JD. ADRIANA- 03 dorm,01 
SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, coz. GAR. 
PARA 02 CARROS PORTÃO ELETRO-
NICO.  
R$ 260 MIL_     PARQUE DAS NAÇÕES 
03 DORM. 01 SUITE W/C SOCIAL GAR. 
P/ 02 CARROS. 
R$ 280 MIL –    JD. DO VALLE- 02 DOR. 
( 01 SUITE) W/C SOCIAL, COZ. C/ A/E, 
QUINTAL,ALARME(LINDA) 
R$ 250 MIL – Jd. Paulista II – 3 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz americana, wc, gar 
p/ 02 autos com portão eletrônico
R$  265 MIL _   JD REGENTE – 02 DORM. 
01 SUITE, W/C SOCIAL SALA COZ. GAR. 
PARA 02 CARROS (NOVA) 
R4  280mil _     JD.DO VALLE – 02 DORM.
(01 SUITE),W/C SOCIAL,SALA, COZ. C/ 
ARMÁRIOS PLAN./QUINTAL,GAR. P/ 02 
CARROS. 
R$ 290.MIL _   JD.M.D.S.--SOBR.- 03 
DORM. 02 W/C, TER.., EM BAIXO: SALA 
DE ESTAR,SALA DE JANTAR COZ.A/
S,CHURRAS, QUINTAL 
R$ 265 MIL – Jd. Belo Horizonte – 02 
dorms, sendo 01 suite, sala, coz, wc e gar 
p/ 02 autos( Nova)
R$  280 MIL _   JD. DO VALLE- 03 
DOR.  (O1  SUITE)  W/C SOCIAL , 
GAR. PARA 02 CARROS,PORTÃO 
ELETRONICO,QUINTAL(SEMI NOVA)

R$ 300 MIL – Jd. Colonial – 03 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz planej, chur-
rasqueira, e gar p/ 02 autos
R$ 340 MIL – Recanto do Valle - 03 dorms 
sendo 01 suíte, w/c social, Gar. P/ 02 autos, 
sala, coz. ampla s,aceita terreno
R$ 320.MIL  _  PARQUE BOA ESPER-
ANÇA- A/T 250M² 02 DORM. 02 w/c sala, 
copa, coz.+ edícula
R$ 350 MIL -  JARDIM REGINA-A/T 250 
M²-  03 DORM. (01 É SUITE) W/C SOCI-
ALR$ 360 MIL _ JARDIM AMÉRICA- 03 
DOR. (01 SUITE) W/C SOCIAL, SALA 
COZ. GAR. P/ 02 CARROS, PORTÃO 
ELETRONICO (NOVA)
R$ 320.MIL _    JD. ALICE-A/T 250M² A/C 
184M²- 03 DOR. 02 W/C COPA COZ. SALA 
DE ESTAR, GAR. P/03 CARROS,PORTÃO 
EL. 
R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 dorm. 
(O1 suite) w/c social /churrasqueira.Gar. 
p/ 02 carros. D.
R$ 410MIL _ JD. BOM PRINCÍPIO- 213 
M² DE AREA CONSTRUÍDA-02 DORM. 
GRANDES, SENDO 01 SUITE,COM 
ESPAÇO P/ 
H I D R O , S A L A  B O A , C O Z .  0 2 
AMBIENTES,CHURRASQ. C/ SOLARIUM, 
SALÃO DE JOGOS. GAR. PARA 02 CAR-
ROS PORTÃO ELETRÕNICO.
R$ 320 MIL _ PARQUE B. ESPERANÇA-
A/T 250M²- 02 DORM.C/ ARMÁRIOS(01 
SUITE),W/C SOCIAL,SALA,COZ.C/ 
A /E ,GAR.  P /  VÁRIOS  CARROS, 
EDÍCULA/C/ 02 QUARTOS.(EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO) 
R$ 390.MIL- JD. Bela Vista- A/T 250M², 03 
dorm.(01 suite) w/c social, sala 02 amb., 
coz.e W/C com armários. Edícula,gar. p/ 02 
cob.  R$ 400.MIL_ JD. São Francisco-A/T 
250M. A/C 180M. 03 dorm.(01 suite) W/C 
social- escritório,sala,coz.c/ A/E copa-A/S 
área de luz, edícula com churrasq. W/C 
e quarto

R$420 MIL JD. BOM PRINCÍPIO- A/T 
250m²  03 dorm.(01 suite com closet), 
w/c social, , coz., c/ armários  e w/c 
todos c/ armários)jardim, Sala 02 amb. 
com jardim de inverno,lavabo, espaço 
gourmet,com pia e churrasq.gar. para 
02 autos cob.  02 desc. 
R$ 350MIL-JD. Monte Verde-A/T 250M² 
03 dorm.(01 suite) w/c social sala 2 amb. 
Coz. área de serviço c/ w/c tubulação 
para aquecimento solar.
R$ 360 MIL – JD America – 3 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, gar p/ 2 carros 
dispensa churrasq.
 R$ 370 MIL- Vila Furlan -03 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, wc, a/s, churr, 
gar p/ 02 autos,edícula nos fundo
R$ 450 MIL – Jd. Bela Vista –03 dorms, 
sendo 01 suite, sala 02 amb, churras, 
quarto e w/c

CASAS EM CONDOMÍNIO:

R$450 MIL-COND. FLAMBOYAN- SO-
BRADO- 03 DORM. 01 SUITE,SALA, 
COZ. LAZER COMPLETO(ACEITO 
TERRENO)
R$ 450 MIL – Portal das Acácias- So-
brado com 03 dorms,  01 suite, sala, 
coz, wc, a/s, churr., gar (todo planejado)
R$ 430  MIL _  Villagio  Caribe – 03 
dor. Coz. e w/c  com Armários . ( área 
de lazer)
R$ 630 MIL _  JARDIM DOS AROMAS- 
A/T 220M² A/C 180M² 03 DORM. (01 
SUITE) W/C SOCIAL LAVABO (LAZERE 
COMPLETO)
R$ 550 MIL - Vista Verde – 03 dorms, 01 
suite c/ closet, sala 02 amb, coz, wc, a/s, 
portaria 24 hs, gar p/ 03 autos
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 
dorms com suítes, sala, coz, lavabo. 
wc,lavabo, churrasqueira, gar.Excelente 
acabamento.c/ A/E 

04B

CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA
3834-7757 / 3834-3997 / 3318-3000 / 3834-4254 / 98373-1000 / 7820-1927
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NOVIDADE - CASA

R$750,00 Monte Verde – quarto, 
sala, coz e wc. Garagem Individual 
R$900,00 Jd. Morada do Sol –  2 
quartos, sala, coz, wc, área de 
serviço e sacada. (CASA NOVA!!)

TEMOS CASA EM SALTO

R$900,00 – 2 dorm, sala, coz, wc, 
ótimo quintal, garagem com portao 
eletrônico. CASA NOVA! PROX DE 
TUDO  1º LOCACÃO.

CASAS 1 DORMITORIO

R$600,00 Jd Morada do Sol – quarto, 
sala, coz, wc w área de serviço.
R$800,00 Pq das nações – quarto, 
sala, coz, wc, área de serviço e 
sacada.
R$900,00 Cidade Nova – quarto, sala, 
coz e wc (fundos).

CASAS 2 DORMITORIOS

R$1000,00 Vila Rubens – quartos, 
sala, coz, wc.
R$1100,00 Jd Morada do Sol – 
quartos, sala, coz, wc e garagem..
R$1100,00 Jd Colibris – quartos, 
sala, cozinha, banheiro, quintal e 
garagem.
R$1100,00 Colinas 2 – quartos, 
sala, coz, wc e quintal e garagem. 
CASA NOVA!!!
R$1200,00 Cecap – quartos, sala, 
coz, wc, quintal e garagem.

R$1250,00 Pq. Indaia – quartos, sala, 
coz, wc e garagem.
R$1300,00 Jd Do Vale – quartos, sala, 
coz, wc, quintal e garagem.
R$1300,00 Jd. Paulista – quartos, 
sala, coz, wc e garagem.
R$1350,00 Parque das Nações – 
quartos sendo 1 suite, sala, coz, copa, 
quintal e garagem.
R$1500,00 Jd do Vale – quatos sendo 
1 suite, sala, coz, wc, escritório, área 
de serviço, garagem com portao 
eletrônico.
R$1700,00 Vila Areal – quartos sendo 
1 suite, sala, coz, wc, quintal com chur-
rasqueira, garagem.
R$2000,00 Jd. Morada do Sol - 
quartos sendo 1 suite, sala, coz, wc, 
sacada, quintal garagem para 3 autos. 
Embaixo um salão comercial de 70 m². 

CASA 3 DORMITORIOS

R$1100,00 Jd. Morada do Sol – quartos, 
sala, coz, wc e garagem.
R$1500,00 Cidade Nova – quartos sen-
do 1 suite, sala, coz, wc, área de serviço, 
quintal enorme e garagem para 4 autos.
R$1500,00 Mercedes – quartos, sala, 
coz, wc, quintal e garagem.
R$2000,00 Jd. Colonial – quartos sendo 
1 suite, sala, coz planejada, wc, quintal 
com cerca elétrica, varanda, garagem 
com portão eletrônico.
R$2000,00 Jd. Valenca – SOBRADO! 
quartos sendo 1 suite com sacada, sala 
de estar e jantar, coz, 2 wc social, área de 
serviço coberta, quintal com churrasquei-
ra e wc, gar. com portão eletrônico.

R$2500,00 Jd. Sevilha – quartos sendo 1 
suite com closed, sala, coz, 5 wc, sacada, 
quintal, escritório, garagem para 4 autos 
com portão eletrônico.
R$2500,00 Vila Rubens – quartos sendo 
1 suite, sala, coz, wc, área de serviço, 
quintal e garagem.
R$2500,00 Pq. São Lourenço – quartos 
sendo 1 suite, sala, coz, wc, escritório e 
garagem. SOBRADO!
R$2800,00 Vila Maria Helena – quartos 
sendo 1 suite, sala, coz, wc, área de ser-
viço, quintal com edícula sendo 1 quartos, 
sala, coz, wc. E oyima garagem.
R$5000,00 Jd Pau Preto – quartos sendo 
1 suite, sala de estar e sala de tv, coz, 
copa, wc, quintal com churrasqueira e 
garagem para 4 autos. 

CASAS DE 4 E 5 DORMITORIOS

R$1300,00 Jd. Oliveira Camargo – 5 
quartos sendo 1 suite, sala, coz, wc, 
varanda, quintal e garagem.
R$2500,00 Portal do Sol – 4 quartos 
sendo 2 suites, sala, coz, wc, quintal com 
churrasqueira, cerca elétrica, varanda e 
garagem com portão eletrônico. CASA 
NOVA, 1º LOCAÇÃO
R$3500,00 Vila Maria Helena – 4 quartos 
sendo 1 suite, sala, coz, wc, quintal e gar
R$6500,00 Cidade Nova – 4 quartos 
planejados sendo 2 suites com closed, 
sala de estar, sala de jantar, sala de tv, 
coz planejada, escritório, área de serviço, 
despensa, quintal com churrasquerira, 
cerca elétrica, garagem com portao 
eletrônico e edícula com 1 dorm e wc. 
EXCELENTE CASA! 

CASA EM CONDOMÍNIO

R$1600,00 Cond. Moradas de Itaici – 2 
quartos sendo 1 suite com hidro, sala, 
coz, wc social, quintal com churrasqueira 
e forno de pizza, garagem.
R$2200,00 Vila todos os Santos – 2 
quartossendo 1 suite com sacada, sala, 
coz, wc, área de serviço e garagem. 
CASA TODA MOBILIADA!
R$2500,00 Cond. Villagio de Itaici – 3 
quartos sendo 1 suite, sala, coz, wc, área 
de serviço com despensa e garagem. 
CASA TODA COM MOVEIS PLANEJA-
DOS, 1º LOCAÇÃO!
R$2700,00 Cond Vista Verde – 3 quartos 
sendo 1 suite, sala, coz, wc, quintal e 
garagem. SOBRADO!
R$3500,00 Cond. Vista Verde – 3 quar-
tos sndo todos suítes, sala, coz, área de 
serviço, quintal e garagem. 
R$3800,00 Cond Jd dos Aromas – 3 
quartos sendo 1 suite, sala, coz plane-
jada, quintal com piscina, sauna e chur-
rasqueira, garagem. OTIMA CASA!
R$5500,00 Cond. Esplendor – 3Ds sen-
do 1 suite, sala de jantar, sala de estar, coz, 
AS, quintal e gar. OTIMO CONDOMINIO!

APARTAMENTOS

R$ 800,00 Jd Oliveira Camargo – 2 
dorm, 1 wc, sala, cozinha, área de serviço, 
1 vaga garagem.
R$ 800,00 PAGOTE Jd Morumbi – 2 
dorm, sala, cozinha, área de serviço, 1 
wc, 1 vaga garagem.
R$ 800,00 + encargos – Centro – 1 
dorm, 1 wc, sala, cozinha, área de serviço

R$ 950,00 Jd. Portal do Sol- 2 dorm, 
sala, cozinha, 1 wc, área de serviço. 1 
vaga garagem.
R$ 1000,00 PACOTE Pq. Indaiá- 2 
dorm, 1 wc, sala, cozinha, área de 
serviço. 1 vaga garagem
R$ 1000,00 + encargos Jd. São Paulo 
– 2 dorm , 1 wc c/ box, sala. Cozinha. 
Varanda, 1 vaga garagem
R$ 1.000,00 + Encargos – Centro – 
Edificio Albatroz – 3 dorm, sendo 1 
suite com Hidro, 1 wc social, sala 2 am-
bientes, sacada, cozinha, despensa, 
área de serviço, garagem.
R$ 1.100,00 Jd paulista – 3 dorm sen-
do 1 suite, 1 wc social, sala, cozinha, 
área de serviço, área livre, garagem
R$ 1.150,00 – Centro – 2 dorm 
grandes, sala, cozinha, 1 wc social, 
área de serviço. Otima localização
R$ 1.300,00 + encargos – Jd San-
tiago – 3 dorm sendo 1 suite, sala 
cozinha planejada, wc social, varanda 
com churrasqueira, garagem
R$ 1.300,00 + encargos – Cidade 
Nova – 3 dorm planejados, sendo 1 
suite, sala, cozinha, wc, copa, área de 
serviço, sacada. Garagem
R$1.250,00 Cecap – 2 dorm, sala. Co-
zinha, wc, área de serviço, garagem.
R$ 1400,00 + encargos – Ed. Vitoria 
– 3 dorm planejados, sendo 1 suite, 
sala, cozinha planejada, wc, garagem.
R$ 1400,00 + encargos – Vila Areal 
– 3 dorm sendo 1 suite, sla, cozinha, 
wc social, garagem 1 auto
R$ 1600,00 + encargos Villagio 
D’amore – 3 dorm planejados, sala, 
cozinha planejada, wc, garagem.

APARTAMENTOS

ATENÇÃO INVESTIDORES

LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

VENDAS - (19) 9 9713-9953 / (19) 9 8316-0899

NOVIDADE - CASAS

TEMOS CASA EM SALTO

CASA 1 DORMITÓRIO

CASA 2 DORMITÓRIOS

CASA 3 DORMITÓRIOS
CASA 4 e 5 DORMITÓRIOS

R$ 2000,00 + encargos  - Centro – 3 
dorm sendo 1 suite, sala, cozinha, 
wc, garagem.
R$ 2600,00 Ed Jatobá – 3 dorm 
sendo 1 suite, sala, cozinha, wc, 
varanda. Área de serviço, garagem.
R$ 4000,00 Ed Raquel – 3 dorm 
sendo 1 suite, sala de estar, sala de 
jantar, sala de tv, varanda com chur-
rasqueira, copa, cozinha, despensa, 
área de serviço com banheiro, la-
vabo, garagem para 2 autos. TODO 
PLANEJADO COM ARMARIOS

SALA / SALÃO

R$ 650,00 – Jd Dom Bosco – 1 sala 
30m², 1 wc social
R$ 800,00 – Jd. Paulista – Salão 
42m² , 1 wc social
R$ 900,00 – Salão 40m² , 1 Wc social
R$ 1000,00 – Cidade Nova – Salão 
com 1 Wc social, copa com pia.
R$ 1000,00 – Jd paulista – Salão 
52m² 1 Wc 
R$ 1000,00 _ Jd São Francisco 40m² 
1 Wc Cozinha
R$ 1100,00 _ Jd Paulista 70m²  2 Wc 
R$ 1200,00 _ Vl Teller 60m² 2 WC
R$ 1300,00 _ Jd Paulista 45m² 1 Wc
R$ 1400,00 _ Jd Renata 70m² 2 Wc 
sendo 1 para deficiente 
R$ 2000,00 _ Cecap 170m² 4 salas 
cozinha piso superior, ótima para 
escritórios 

TEMOS NOVIDADES 
EM GALPAO E CHACARA 

VENHA CONFERIR! 

SALÃO / SALA

APARTAMENTOS

CASA EM CONDOMÍNIO

R$ 700 MIL _JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE, LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DUPLO, 
MEZANINO, COZ. PLANEJADA, LAVAN-
DERIA PLANEJADA,´REA GOURMET 
COM CHURRASQ. E PIA,AQUECIMENTO 
SOLAR E.     
R$ 880 MIL _ Beira da Mata- A/T 422,9² A/C 
281 - 03 suites(01 master)sala c/ pé dir. duplo 
e mesanino, piscina em alvenaria, churrasq., 
aquecedor solar ....

CHACÁRAS:
R$350MIL- 1000M²- OLHO D’AGUA-03 
DORM.01 W/C PISCINA PAISAGISMO, 
FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA IMÓV-
EL MENOR VALOR OU CARRO.
R$ 360 MIL – Mosteiro de Itaici – 02 Dorm 
01 suite, sala, coz, gar 02 autos
R$ 370 MIL – Chacara Alvorada – 02 Dorm, 
sala, coz, w/c, toda avarandada.
R$ 480 MIL – Chacara Alvorada – 04 Dorm, 
2 suites, 02 vagas, sala , coz, 05 w/c, área 
de churr, piscina, pomar e poço
R$ 700 MIL – Mosteiro de Itaici – 03 Dorm, 
01 suite, sala 02 amb, coz amer, pisc, churr, 
gar 06 autos, campo de fut, cas de hosp
R$ 1.500.MIL_ Cond. Monte Bello(salto) 
A/T 2.000m² A/C 600m². 03 suites, sen-
do o1 c/ closet e hidro+ 02 dormitórios 
todos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. com 
armários, piscina, churrasqueira, canil. 
Paisagismo,pomar.Aceito caminhonete, 
carro, e imóvel de menor valor.

SÍTIO- VIDEIRA-05 ALQUEIRES ( VALOR 
SOB CONSULTA) V.C.
R$ 800.MIL-SITIO EM CARDEAL-36.000 
M²-A 2 KM. DO ASFALTO - POÇO ARTE-
SIANO- REPRESA- CASA- 300 PÉS DE 
FRUTÍFERAS(TROCA POR CASAS EM 
INDAIATUBA).

SÍTIOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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TRABALHAMOS COM TODOS OS LOTEAMENTOS. CONSULTE-NOS

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS 
COMERCIAS

SL00057 – Sala Comercial – 
Piso Superior – Centro prox. 
ao Shopping – 30m² c/ banheiro 
R$ 650,00 + Iptu
SL00033 – Sala Comercial – 
Piso Superior – Centro – 46m² 
c/ banheiro R$ 900,00 + Iptu
SL00024 – SALÃO - Vila Brizo-
la – Frente p/ Rua dos Indaás 
– AU: 60m² c/ 2 banheiros R$ 
950,00 + Iptu
SL00048 – Cidade Nova - Ken-
nedy Office – Sala Nova - 56m² 
- c/ WC - Frente p/ Av. Pres. Ken-
nedy R$ 1.600,00 + Cond + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão 
Térreo – 70m² c/ banheiro e 
cozinha, prox a Av. Tamandaré 
R$ 1.800,00 + Iptu
SL00065 – Cidade Nova – Fren-
te p/ Av. Conceição - 72m² - c/ 
2 banheiros .R$ 2.100,00 + Iptu
SL0064 – Excelente Salão Co-
mercial – Esquina – Jd. Morada 
do Sol - 2 banheiros, cozinha R$ 
2.200,00 + Iptu
SL00056 – Frente p/ o Pq. 
Ecológico - AT: 300m² - AC: 
220m² - WC de deficiente, WC 
Mas e Fem, escritório, mesanino 
R$ 4.000,00 + Iptu

CASA

CA00932 – Vila Maria Helena 
– Casa de Fundos c/ Gara-
gem – Excelente Localização 
- 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem .R$ 900,00 + Iptu
CA00451 – Moradas de Itaici 
– Cond. Fechado – 2dorm, 
sala 2 amb, coz, wc social, 
lavand, quintal coberto, gara-
gem 2 carros R$ 1.400,00 + 
Cond. + Iptu
CA00193 – Moradas de Itaici – 
Cond. Fechado - 2 dorm(sendo 
1 c/ armários e Ar cond), sala, 
cozinha c/ armários, wc, lavan-
deria, churrasqueira coberta, 
wc externo, garagem 2 carros 
R$ 1.650,00 + Cond + Iptu
CA00415 – Casa Bel la – 
Cond. Fechado – Excelente 
área de lazer – 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), wc social 
c/ box e gabinete, sala 2 amb, 
lavabo, coz planej, churras-
queria, quintal, garagem 2 car-
ro R$ 2.400,00 + Cond. + Iptu
CA00893 – Vilagio de Itaici – 
Cond. Fechado – 3dorm(Sendo 
1 suite), sala, coz planej, wc, 
lavand, churrasq, garagem .R$ 
2.500,00 + Cond + Iptu

CA00846 – Cond. Fechado – So-
brado – Mobiliado - 3dorm(Sendo 
1 suite) todos c/ armários, wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz pla-
nej, lavand c/ armários, churrasq 
c/ pia c/ gabinete, cond. c/ área 
de lazer completa .R$ 2.600,00 + 
Cond + Iptu
CA00847 – Jd. Pompéia – Prox. 
ao Centro – Pode ser comercial 
- 3dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala de tv, sala de estar e jantar, 
coz, copa, lavanderia, mesanino, 
churrasq, coz externa ampla, 
wc masc e femin, sala de jogos, 
garagem p/ vários carros .R$ 
3.500,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP0056 – Cidade Nova - 2 dorm 
c/ armários, sala, coz c/ armário, 
banheiro, lavanderia, wc de em-
pregada, gar. 1 carro R$ 1.200,00 
+ Cond + Iptu
AP00366 – Jd. Santiago – Fon-
te de Trevi - Área de Lazer - 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social, coz, lavand, garagem 
R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00368 – Cidade Nova – Apto 
Novo – 3dorm, sala, coz, wc, 
lavand, 2 vagas de garagem .R$ 
1.300,00 + Cond. + Iptu
AP00360 – Vila Rubens – Apto 
Novo 1° Locação - 3dorm(Sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, coz, 
lavand, garagem .R$ 1.300,00 
+ Iptu
AP00349 – Portal das Flores 
– área de lazder comppleta 
- 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, garagem .R$ 1.400,00 + 
Cond. + Iptu
AP00361 – Ed. Vilagio D`Amore 
- 3dorm(sendo 1 suite c/ box e 
gabinete), sala 2 amb, coz c/ 
gabinete, wc social c/ box e ga-
binete), lavand, garagem, área 
de lazer completa .R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu

AP00379 – Jd. Santa Rita – 
Prox a Avenida 

Conceição – AU: 110m² - 
3dorm c/ armários(sendo 1 

suite), sala 2 amb, coz planej, 
wc social c/ box e gabinete, 
salão de festas, 2 vagas de 

garagem, port. eletrônico 
R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu

VENDA

TERRENO COND. FECHADO

TR00409 – Vista Verde – AT: 
175m² .R$ 175.000,00
TR00427 – Jd. Maringá – 316m² 
R$ 205.000,00
TR00472 – Green Park – 306m² 
.R$ 240.000,00
TR00160- Helveita Park I – 490m² 
- ótima topografia R$ 345.000,00
TR00466 – Explendor – Cond. 
Alto Padrão - 300m² - plano .R$ 
355.000,00

TR00214 – Maison du Park – 
495m² .R$ 420.000,00
TR00233 – Paradiso – 437,85m² 
R$ 330.000,00

TERRENOS

TR00425 – Jd. Bela Vista – Caído 
pra frente .R$ 158.000,00
TR00374 – Jd. Europa – AT: 
250m² - excelente terreno .R$ 
160.000,00
TR00285 – Jd. Maringá – Comer-
cial – 300m², plano R$ 165.000,00
TR00293 – Jd. Regina – Comer-
cial – 582m² R$ 370.000,00
TR00412 – Jd. Belo Horizonte – 
Comercial, frente p/ Rua dos In-
daiás - AT: 270m² .R$ 350.000,00 
TR00461 - Jd. Santorini – Lotes 
Comerciais e Industuriais de 
AT: 500m² e AT: 1.000m² - Ex-
celente Localização – Consulte-
-nos 

SÍTIO

ST00005 – EXCELENTE SITIO, 
AT: 22.500m², BAIRRO VIDEIRA 
– Casa principal c/ 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, lavabo, sala 
2 amb, coz americana, garagem 
coberta churrasq, canil, poço 
caipira, caixa d`água, casa de 
caseiro c/ 1 dorm, sala, coz, wc, 
lavand, mirante c/ excelente vista 
p/ cidade, mata nativa, diversas 
árvores frutíferas, água corrente 
c/ possibilidade de fazer açude 
– Estuda permuta p/ apto em 
Indaiatuba ou São Paulo (Região 
da Vila Mariana e Adjacências) 
.R$ 550.000,00

CHÁCARA

CH00079 – Terras de Itaici – AT: 
1.000m² - AC: 120m² - Toda 
Gramada - excelente área de 
lazer com churrasqueira, deck c/ 
piscina, despensa e banheiro .R$ 
430.000,00
CH00046 – Terras de Itaici – AT 
2.000m² - 4 suites(1 master c/ 
hidro), sala 3 amb, coz. planej., 
quarto e wc de empregada, pis-
cina, mini campo, mini pomar, 
portão eletrônico R$ 735.000,00
CH00060 – Terras de Itaici – 
3dorm(sendo 1 suite), sala, coz., 
wc, lavand., piscina, churrasq. 
c/ banhiero, campo de futebol, 
pomar, garagem coberta .R$ 
680.000,00
CH00098 – Terras de Itaici - AT: 
1.500m² - AC: 260m² - Ótima 
Chácara - 3 dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, despensa, mesanino, chur-
rasq, vestiário masc e fem, canil, 
garagem .R$ 750.000,00
CH00045 – Terras de Itaici – AT 
1.400m² - 3 suites c/ closet todos 
c/ varanda, sala 3 amb, coz. pla-
nej., lavand., churrasq., piscina, 
canil, edícula c/ 1 dorm e wc, toda 
gramada .R$ 850.000,00

CH00088 – Vale das Laranjei-
ras – AT: 3.000m² - 3dorm c/ 
armários(sendo 2 suites, 1 c/ hidro 
e closet), wc social, sala de jantar 
e estar, sala de home theater c/ la-
reira, coz planej, lavand, churrasq, 
forno e fogão a lenha, piscina, mini 
campo, sauna, salão de jogos, 
casa de caseiro c/ 1 dorm, sala, 
cozinha, banheiro .R$ 950.000,00
CH00091 – Terras de Itaici 
– AT: 2050m² - AC: 505m² - 
4dorm(sendo 3 suites c/ closet), 
sala 03 amb c/ pé direito duplo, 
mesanino, lavabo, escritório, larei-
ra, coz, despensa, churrasq, forno 
de pizza, piscina aquecida, campo 
de futebol .R$ 1.170.000,00
CH00087 – Vale das Laranjei-
ras – AT: 3.450m² - 2 suites c/ 
armários(sendo 1 c/ closet), sala 
2 amb, sala de TV, lavabo, coz 
planej, lavand c/ armário, dorm e 
wc de empregada, casa de hos-
pede c/ 2 suites c/ armários, coz, 
piscina, churrasq, canil, depósito, 
pomar, aq. solar, paisagismo R$ 
1.200.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00846 – Residencial Caribe 
– Lindo Imóvel - 3dorm(Sendo 1 
suite) todos c/ armários, wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz planej, 
lavand c/ armários, churrasq c/ pia 
c/ gabinete R$ 490.000,00
CA00865 – Vista Verde – CASA 
NOVA - 3dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz 
americana, lavand, churrasqueira 
R$ 520.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz americana, lavabo, wc social, 
churrasq, lavand, prep p/ aqueci-
mento solar .R$ 560.000,00
CA00722 - Altos de Itaici – Casa 
Nova – excelente acabamento 
em porcelanato – 3dorm(sendo 
1 suite c/ closet), sala 2 amb, 
lavabo, wc social, coz, lavand, 
garagem R$ 620.000,00 
CA00843 – Terra Nobre - ÓTIMO 
ACABAMENTO – PORCELANA-
TO - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
escritório, coz america, despensa, 
churrasq, prep. p/ ar condiciona-
do, aq. solar .R$ 660.000,00
CA00902 – Jd. dos Aromas 
– Excelente área de lazer - 
3dorm(Sendo 1 suite) todos c/ 
armários, coz planej, escritório 
mobiliado, wc social, sala 2 amb, 
lavabo, lavand, espaço gourmet 
c/ churrasq e forno de pizza, 
garagem .R$ 660.000,00
CA00462 – Portal dos Ypês 
–  ( O P O R T U N I D A D E )  – 
3suites(sendo 2 c/ closet), es-
critotio, lavabo, sala 2 amb, coz, 
lavand, churrasq, wc externo, 
quarto de despejo, (excelen-
te preço - aceita imóvel em 
condomínio fechado até R$ 
400.000,00 como parte de pag-
to) R$ 665.000,00

CA00648 – Portal de Itaici – 
Casa Nova – 3suites c/ closet 
e ar cond(sendo uma máster c/
hidro), sala , lavabo, escritório, 
coz americana e sala de jantar 
c/ ar condicionado, despensa, 
lavand, suite de hospede ou 
empregada c/ ar condicionado, 
churrasq, piscina, wc externo, 
aquecimento solar, garagem 
coberta.R$ 800.000,00(aceita 
terreno em condomínio como 
parte de pagto)

(OPORTUNIDADE)CA00343 
– Res. Amstalden – 3suítes(1 
master c/ hidro e closet), sala 2 
amb., sala de TV, lavabo, escri-
tório, suíte p/ hospedes, copa, 
coz. e despensa c/ armários, 

lavand. c/ armários, dorm e wc 
de empregada, espaço gourmet 
c/ churrasq., pia, 2 banheiros, 
quarto de despejo, aq. solar, 

garagem .R$ 860.000,00

CA00740 – Helvetia Park I – Casa 
Nova - 4 suites(sendo 1 master), 
sala de tv, jantar e estar, escritório, 
lavabo, coz, sala de brinquedos, 
sala de Home Theater, churrasq, 
piscina aquecida, wc externo .R$ 
1.600.000,00 

CASAS 

CA00719 – Jd. Remulozoppi – 
CASA NOVA 2dorm, sala, coz, 
wc, lavand, 1 garagem(aceita 
financiamento) .R$ 190.000,00
CA00915 – Jd. dos Colibris 
– Casa Nova – Aceita Finan-
ciamento - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 268.000,00 
CA00124 – Vila Furlan – AT: 
250m² - 3dorm(sendo 2 c/ armá-
rios), sala, coz, wc, lavand, gara-
gem varios carros .R$ 375.000,00

CA00933 – Linda Casa - 
Jd. Valença – Excelente 

Acabamento - Aceita Finan-
ciamento - 3dorm(sendo 1 
suite c/ Jardim de Inverno), 
sala, coz, wc social, lavand, 

churrasqueira, garagem cober-
ta 2 carros R$ 380.000,00

CA00320 –  Vi la  Fur lan  – 
4dorm(sendo 2 suites), sala 2 
amb, coz., lavand., wc e quarto de 
empregada, área de churrasq., c/ 
forno de pizza, portão eletrônico, 
garagem .R$ 420.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² 
- AC: 175m² - Excelente casa - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz ampla c/ armários, 
lavand, wc de empregada, Edícu-
la c/ sala, coz, 1 suite, churrasq c/ 
forno de pizza, pia, canil, garagem 
vários carros .R$ 485.000,00
CA00573 – Jd. Esplanada – 
3suites(sendo 1 c/ closet), lavabo, 
sala 2 amb, coz americana, des-
pensa, lavand, churrasq, garagem 
R$ 580.000,00

CA00366 – Jd. Bela Vista – 
3dorm(sendo 1 suite), wc, sala 
2 amb, escritório, lavabo, coz. 
americana, lavand., salão de 
festas c/ wc, gar 2 carros, port. 
eletrônico R$ 430.000,00
CA00778 – Jd. Esplanada II - 
03 Dorm. (sendo 01 suite com 
closet), sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, wc social, lavand, espaço 
gourmet c/ churrasq, 04 vagas 
de garagem, preparaçao para 
aquecimento solar, cerca eletrica 
e alarme R$ 550.000,00
CA00713 – Jd. Esplanada I – 
3dorm(sendo 1 suite c/ closet 
e hidro), wc social, sala 2 amb, 
lavabo, escritório, coz c/ despen-
sa, lavand, churrasq, wc e dorm 
de empregada, garagem, port 
eletrônico .R$ 560.000,00
CA00501 – Jd. São Paulo - Ex-
celente Sobrado - 3dorm(sendo 
1 suite c/ hidro e closet), wc c/ 
hidro, lavabo, sala de tv, estar 
e jantar, coz planej, lavand, 
edicula, c/ wc, churrasq, quintal 
amplo, aquecedor solar, gar p/ 
varios carros, port. eletrônico R$ 
620.000,00

APARTAMENTO

AP00303 – PATIO ANDALUZ 
– CIDADE NOVA – Apto Novo 
previsão de entrega Dez/2013 
– 3dorm(sendo 1 suite), sala 
2 amb, wc social, coz, lavand, 
garagem, área de lazer completa 
R$ 390.000,00(Saldo pra Finan-
ciamento R$ 218.000,00)
AP00259 – Jd. Morumbi - Re-
formado, Excelente Estado de 
Conservação - 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavand, garagem .R$ 
140.000,00
AP00359 – Jd. Nely – Apto Novo 
- 3dorm(Sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc, lavand, garagem, 
área de lazer completa(aceita 
financiamento) .R$ 250.000,00
AP00280 – Cidade Nova – Prox. 
a Av. Kennedy – 3dorm, sala 2 
amb, coz, 2 banheiros, lavand, 
garagem .R$ 255.000,00
CA00362 – Vila Brizola – Res. 
Vando - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem 2 carros, e uma 
vaga de moto - área de lazer 
completa .R$ 260.000,00

OPORTUNIDADE – AP00345 
– Viva Vista - 2dorm c/ 

armários(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz planej, lavand c/ armá-

rios, aquecedor a gás, 2 vagas de 
garagem - Área de lazer completa 

c/ piscina, churrasq, salão de 
festas, academia, quadra Aceita 
Financiamento .R$ 310.000,00

AP00206 – Centro – EXCE-
LENTE APTO - AU: 169,50m² - 
3dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz planej, despensa, 
lavand, dorm e wc de empregada, 
garagem R$ 650.000,00



TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APARTAMENTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS PARA ALUGAR, TEMOS OS MELHORES 
INQUILINOS E OS MELHORES FIADORES, SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO!!!

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

MORADA DO SOL – CA1582
02 DORM,  SALA,  WC,  COZ,  LAVANDERIA E GARAGEM 01 AUTO.
R$ 900,00 + IPTU R$ 33,00

MORADA DO SOL – CA02437
02 DORM (01 SUITE),  SALA,  WC,  COZ,  AREA DE SERVIÇO E GARAGEM 
02 AUTO. R$ 1.100,00 + IPTU INCLUSO

JD ALICE CA02472
02 DORM, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL E GARAGEM P/02 
AUTOS. R$ 1100,00 + IPTU

JD PAU PRETO CA02465
02 DORM ,  SALA,  WC,  LAVANDERIA,  PORTÃO ELETRONICO GARAGEM 
01 AUTO R$ 1100,00 + IPTU 50,00

JD UMUARAMA CA02462
02 DORM (01SUÍTE), WC, SALA, COZINHA, LAVANDERIA E VAGA P/02 
AUTOS 
R$ 1300,00 + IPTU

V. PIRES DA CUNHA – CA02197
02 DORM.,  SALA,  COZINHA,  WC,  LAVANDERIA E VAGA P/ 02 AUTOS.
R$ 1.000,00

COND FECHADO VILLAGIO DI ITAICI

casa terrea 03 dorm (01suíte), sala, cozinha,01wc, a/s,  area de churrasco com 
churrasqueira. area de lazer, piscinas (adulto e infantil), salão de festa, quadra 
esportiva, campo de futebol e portaria 24 hrs
R$ 1700,00 + COND R$130,00

APARTAMENTO ALUGA 

AP00574 CENTRO 
01 DORM, SALA, COZINHA/ A.S E GARAGEM P/01 AUTO
R$ 700,00 + COND + IPTU

CENTRO – AP0154
KITNET MOBILIADA COM VAGA DE GARAGEM
R$ 500,00 + COND. R$ 422,00 + IPTU

CIDADE NOVA – CA02439
02 DORM. C/ ARMARIOS E AR CONDICIONADO,  02 SUITES C/ MOVEIS 
PLANEJADOS E BOX,  SALA DE VISITA,  SALA DE JANTAR,  SALA DE TV,  
LAVABO,  GARAGEM COBERTA 02 AUTOS,  PISCINA,  VESTIARIO C/ WC,  
ÁREA DE LAZER 130M² E AQUECIMENTO SOLAR
R$ 2.600,00 

CASAS PARA VENDAS

JD FLORIDA CA02375
02 DORM,  SALA,  COZINHA,  WC,  CORREDOR COM LAVANDERIA,  CHUR-
RASQUEIRA COBERTA E GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS
a.t 125m² a.c 95m²
R$ 270mil

JD PAULISTA II CA02429
FRENTE 01 DORM,  SALA,  COZINHA,  WC E VAGA P/01 AUTO
FUNDOS 01 DORM,  SALA,  COZINHA E WC
AT 150 M² A.C 125M²
R$ 297MIL

JD MARINA CA02423
CASA NOVA,  03 DORM (01SUÍTE) COZINHA, SALA 02 AMB,  ESPAÇO 
GOURMET,  GARAGEM P/02AUTOS E QUINTAL
150 A.T
R$ 390.000,00

JD AMÉRICA CA02444
03 DORM (01SUÍTE),  SALA 02 AMB,  COZINHA PLANEJADA,  01 WC 
SOCIAL,  01WC SERVIÇO,  AREA DE SERVIÇO AMPLA , PISCINA AQUE-
CIDA C/ CASCATA E ILUMUNAÇÃO LED,  EDÍCULA C/CHURRASQUEIRA 
E VAGA P/ 02 AUTOS
AT 250 M² A.C 170M² R$ 435 MIL

CIDADE NOVA CA02446
03 DORM (01 SUÍTE),  SALA ESTAR, S ALA JANTAR,  COZINHA, WC,  
LAVANDERIA NOS FUNDOS. ÁREA COBERTA E DUAS VAGAS.
A.T 400 m² A.C 200m² R$ 530.000,00

VILA SUÍÇA CA02363
SOBRADO
03 SUÍTES COM CLOSET,  SALA 04 AMB,  WC SOCIAL,  COPA,  COZI-
NHA,  CHURRASQUEIRA COBERTA,  PISCINA,  GARAGEM P/ 03 AUTOS 
COBERTA,  ACEITA FINANCIAMENTO. SEM PERMUTA.
AT 352 m² A.C 280m² R$ 650mil
 
ALPES SUIÇOS CA02364
03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET,  SALA DE VISITA 03 AMB,  LAVANDERIA,  
CHURRASQUEIRA,  QUINTAL,  GARAGEM P/ 02AUTOS (UMA COBERTA)
AT 400m²   A/C 280m² R$ 700MIL

CHÁCARA AREAL CA02422
Casa.
04 DORM (02SUÍTES),  C/ ARMARIOS,  SALA ESTAR,  SALA JANTAR,  CO-
ZINHA C /ARMARIOS,  LAVABO,  WC,  LAVANDERIA,  CHURRASQUEIRA.
01 COMODO C/ WC,  PISCINA E VAGA COBERTA P/ 04 AUTOS
AT 430 m² A.C 298 m² R$ 850mil

CHACARA LAGOS DE SHANADU CH00301
03 dorm (01suíte),  sala 02amb,  WC,  cozinha,  varanda,  piscina (4x7) vaga 
coberta p/02 autos,  casa caseiro e edícula.
At 5.200 m² / a.c 250m²
R$ 950.000,00

VILA SUÍÇA CA02478
SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUITE 
MASTER,  01 SUITE - TODOS COM ARMÁRIO),  WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES,  LAVABO,  SALA JANTAR,  COZINHA 
COM ARMÁRIO,  ÁREA SERVIÇO,  DESPENSA,  CHURRASQUEIRA,  PISCI-
NA,  WC,  SALA DESPEJO E VAGA PARA 04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 
AQUECEDOR SOLAR,  BOILER E PORTÃO AUTOMÁTICO. 
AT: 300m² / AC: 325, 95m²
R$ 800.000,00

TERRENO  TR00669
JD ITAMARACA
175 m²
150 mil

TERRENO VILA SUÍÇA TR00670
A T 300 M² (MURADO) 
R$ 260MIL

ALTO DA BELA VISTA – TR00692
LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 250m²
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 36x)

PQ. RES. INDAIÁ – TR00679
LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 200m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 84x)

JD. UNIÃO – TR00677
LOTEAMENTO ABERTO A PARTIR DE 150m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 36x)

JD. DO IMPÉRIO – TR00678
LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 150m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 84x)

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS  ,  VISITE NOSSO SITE :
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA 700 KM) ANO 2013 
14 LUGARES,  LICENCIADA,  IPVA,  SEGURO.

ENTRADA + parcelas - (19) 38752215 / (19) 996968732

VENDO CARRO
SANTANA ANO 2002 97MIL KM,  ÚNICO DONO (NOVO).

COMPLETO (19)996968732 (19)38752215

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189 - OTIMA LOCALIZAÇÃO 
NO CENTRO DA CIDADE C/ 02 WC,  LAVANDERIA,  DEPÓSITO E 

ESCRITORIO. RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 430
SALÃO AMARELO R$ 2.500,00 

SALAS COMERCIAIS,  ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
RUA VOL JOÃO DOS SANTOS
LOCAÇÕES POR HORA,  DIÁRIA,  SEMANAL E MENSAL.
PARA AULAS PARTICULARES,  TREINAMENTOS,  NEGOCIAÇÕES,  
ENTREVISTAS,  PALESTRAS E REUNIÕES.
R$ 15,00 POR HORA 

06B Mais Expressão



07BMais Expressão

VENDAS:

CASAS: 

CENTRO – 02 dorms., sala, coz., wc 
social, lav., 01 dorm. de desp., 01 
dorm. nos fundos, AT.125 m2 – AC. 
110m2 – R$ 220 Mil.

JD. MORADA DO SOL – 03 dorms.,sala, 
copa, coz., wc social,  edícula c/ 3 co-
modos – AT.250m2  – Aceita troca por 
chácara- R$ 350 mil. 
JD. PRIMAVERA – 3 dorms., 1 (su-
íte), sala, coz., wc social, lav.,2 gar., 
AT.125m – R$240 Mil.
VILA MARIA HELENA – 2 dorms.,sendo 
1 (suíte), sala, copa,coz., wc social, lav.
cob.,quintal,3 gar., Edícula – AT. 290m2  
R$ 380 mil.
VL. MERCEDES – Casa 1 – 2 dorms., 
sala, coz., wc social, lavand., 3 gar., 
quintal. - Casa 2 totalmente independen-
te – 1 dorm., sala, coz.,wc social, quintal 
e 1 gar. – A/T 280 m2 – R$ 240 Mil.
JD.MORUMBI – 2 dorms., sendo 1 
(suíte),sala, coz., wc social, lav., 2 gar. 
– A/T. 125 m2 – R$ 190 Mil. 

JD. SANTIAGO – A/T. 386 m2 – A/C. 
249,60m2 – R$ 690 Mil.
JD. BELO HORIZONTE – 03 dormitó-
rios, 1 (suíte) e demais dependências. 
A/T. 150m2 – A/C. 119m2 – R$ 318 
Mil. 

COND FECHADO – CASAS:

VILLAGIO DE ITAICI – 3 dorms., 
sendo 1 (suíte plan), sala, coz.plan., 
wc social, espaço gour. churrasq.,  ga-
ragem, placas de aquec..R$ 475 Mil.

APARTAMENTOS :

CENTRO– 03 dorms., sala em L, coz. 
, wc. Social, lav., 01 garagem.Aptº 
mobiliado -  R$ 350 Mil.
J D .  R E G I N A  –  0 2  d o r m s . ,  0 1 
(suíte),sala, coz., wc social, lav., 01 
gar. R$ 220 Mil.
EDIFÍCIO VANDO - 2 dorms., sala, 
coz.plan., wc social, lav., 1 gar., área 
de lazer. R$ 220 Mil.
FONTE DE TREVI – 3 dorms., e de-
mais dependências – A/T.77,69 – R$ 
297 Mil.

TERRENOS :

CHACARA AREAL -  A/T. 576m2 – R$ 
400 mil. 

OPORTUNIDADE :  CIDADE NOVA 
AREA 750m2 JÁ APROVADO PARA 
16 APTº. SOB CONSULTA. TEMOS 
OUTRAS ÁREAS. 

TERRENO COND FECHADO 

JD. MONTREAL – A/T. 150 m2 – R$ 
138 Mil.
JD. PARADISO – A/T. 589 m2 – R$ 
451 Mil.
ALTO DE ITAICI – A/T. 396 m2 – R$ 
210 Mil.
MAISON DU PARC – A/T. 547 m2 – R$ 
530 Mil.

CHÁCARAS:

TERRAS DE ITAICI – A/T. 1750m2.R$ 
300 MIL.
JD. DE ITAICI – terreno 3000m2 – A/C. 
650 m2 – piscina, salão de festas, paisa-
gismo, toda murada. Valor sob consulta.

RECANTO VIRACOPOS- 2 dorms., 1 
(suíte), sala, coz., wc social- A/T1000 m2 
– A/C 140 m2 – R$ 320 Mil.
VALE DAS LARANJEIRAS – terreno 
3000m2 plano – próx. a portaria. R$ 330 MIL.
PQ. DAS BANDEIRAS – A/T. 1000m2 
– A/C. 272 m2 – casa com 04 dorms., e 
demais dependência, piscina  churrasquei-
ra – aceita permuta – R$ 450 Mil.

OPORTUNIDADE: SOBRADO ESPLA-
NADA II – 03 dorms., 1 (suíte), sala c/ 
2 amb., copa, coz. Planejada, lavand., 
dorm. empregada c/ wc., fogão a lenha, 
churrasq., 04 gar.. AT. 300m2 – AC. 227 
m2 – R$ 455 Mil.

SITIOS:

FRENTE P/ ROD. INDAIATUBA X ITUPE-
VA – 20.000m2 – Valor R$600 mil.
SUL DE MINAS – 2,5 Alqueires, quinze mil 
pés de café em produção, 02 casas, R$ 320 
mil – Troca por imóveis em Indaiatuba.

OPORTUNIDADE: CENTRO – PREDIO 
COMERCIAL 2 PAVIMENTOS – A/C. 480 
M2 – A/T 290 M2 – R$ 990 Mil. 

VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.203 – JD.MORADA DO SOL – R$230.000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, garagem.
COD.207 – VILA TODOS OS SANTOS – R$480.000,00 – 
2suites, sala, copa, coz, lavabo, varanda, wc social, dispen-
sa, edícula, churrasqueira, piscina, garagem para 6 carros.
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280.000,00 – 2dorms(1st 
com banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia 
coberta, garagem para 2 carros.
COD.217 – PQ.INDAIA - R$200.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc social, nos fundos lavanderia e quartinho de 
despejo.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$600.000,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, 
churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.327 – JD.VALENÇA - R$470.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, copa, coz, lavabo, wc social, lavanderia, dispensa, 
sacada, churrasqueira, quintal, portão eletrônico, garagem 
para 2 carros.
COD.333 – JD.VILA VERDE – R$340.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.343 – JD.REGENTE - R$480.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, lavabo, 2wc social, lavanderia, dis-
pensa, churrasqueira, portão eletrônico, garagem para 2 
carros. At:250m² AC:153m²
COD.361 – JD.DO SOL – R$385.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, copa, lavabo, wc social, lavanderia, quintal, 
edícula com 1 dorm e wc, portão eletrônico.
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

 
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608.000,00 
– 3dorms(1st com closet)sala de estar e jantar, coz.plane-
jada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.

COD.419 – COND.BEIRA DA MATA – R$870.000,00 – 4sui-
tes, sala de estar e jantar , copa, coz, wc social, lavanderia, 
dispensa, piscina, varanda, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – PORTAL DAS FLORES – R$265.000,00 – 3dorms, 
sala de estar, coz, as, garagem para 1 carro.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro.
AP.511 – JD.TROPICAL – R$280.000,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc social, 1 vaga de garagem, churrasqueira, piscina.
AP.517 – CIDADE NOVA – R$280.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1vaga na garagem.
AP.536 – CECAP – R$185.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem.

TERRENOS

TE.05 – FRANCISCO DE PAULA LEITE – R$2.500.000,00 
– terreno com 2126m²  COMERCIAL              

TE.11 – CARDEAL – R$88.000,00 + parcelas – Terreno  
de 200m²
TE.18 – JARDIM VENEZA – R$96.000,00 – Terreno com 
150m².
TE.19 – MARIA DULCE – R$260.000,00 – Terreno com 
300m².
TE.24 – ITAICI – R$210.000,00 – Terreno com 327m²
TE.29 – CONDOMINIO TERRA NOBRE – R$215.000,00 – 
Terreno com 336m².
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – terreno 
com 11.000m².
TE.42 – JD.MIRIM – R$2.000.000,00 – 3 alqueires.

LOTEAMENTO MONTREAL PARA CONSTRUÇÃO A 
PARTIR R$130.000,00 150m²

CHACARAS

COD.725 – VIDEIRA – R$580.000,00 – 4dorms, 2wc, sala, 
coz, as, quarto de empregada com wc, piscina.

COD.726 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$650.000,00 – 1dor-
ms, sala, coz, wc social, quiosque com churrasqueira e wc, 
piscina, quadra.      
COD.738 – COLINAS I – R$590.000,00 – 3dorms(2st), copa, 
coz, sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem 
para 6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.
COD.742 – ALVORADA – R$ - 450.000,00 - 3suites, sala 
de jantar e estar, copa, coz, 2wc, piscina, churrasqueira.
Aceita permuta.
COD.743 – LARANJAIS – R$700.000,00 – 2dorms, sala 
de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de 
bagunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, 
poço. AT:3.000  AC:234

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

VILA VITÓRIA – R$5.000,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros, na frente salão co escritório e wc, 
ao lado terreno para estacionamento. SOBRADO.
JD.MONTE VERDE – R$2.300,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, lavanderia, sacada grande, cerca elétrica, 
piscina 7x3, 5, garagem.
VILA TELLER – R$1.600,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc 
social, área de serviço, garagem coberta para 2 carros.
CASA NOVA
JD.REGENTE – R$1550,00 – 3dorms(1st), sala, coz com 
a/e, wc, lavanderia, garagem para 2 carros. CASA NOVA
JD.MORADA DO SOL – R$1.300,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc social, nos fundos wc, garagem.
JD.ITAMARACA – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, área de serviço, garagem.
COLINAS I – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem.
VILA MERCEDES – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 1 carro.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm, sala, coz, wc.
JD.BRASIL - R$550,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem

APARTAMENTOS

JD.PAU-PRETO – R$1.000,00 – 3dorms, sala, coz, wc, 
garagem para 1 carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.300,00 – 2dorms, sala 2 
ambientes com ar condicionado, coz, as fechada, wc com 
Box blindex, 1 vaga na garagem.
VILA NOSSA SENHORA CANDELARIA – R$2.000,00 – 
3dorms(1 suite com closet e hidro)wc social, lavabo, coz 
planejada, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

TERRAS DE ITAICI  - R$5.000,00 – SUPERIOR 
:4suites(sendo 1 com closet/master) varanda
INFERIOR:1 suite, escritório, sala de estar com lareira, sala 
de jantar, sala de TV, copa, coz, lavabo, embaixo da escada 
espaço de 2x2, , jardim de inverno, área gourmet completa, 
piscina 8x4, parquinho, pomar, poço semi – artesiano.
COLINAS II - R$4.500,00 – 3dorms(1suite), sala de estar 
e jantar, coz planejada, wc, dispensa, escritório, varanda, 
quintal, piscina, churrasqueira, garagem grande.

SALÃO

JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 50m², wc, mesanio.
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc.
JD.FLORIDA – R$1.100,00 – 80m², wc, lavanderia
JD.MORADA DO SOL  - R$1.800,00 – piso superior, 
120m², 2wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.450,00 – Frente:48m², wc. 
Fundos: 100m², 6m de altura e mesanino com 48m² e coz. 
Quintal c/área coberta e wc, rede trifásica, estacionamento 
para 3 carros.
CECAP – R$3.000,00 – salão com 112m², tendo 2wc(1 wc 
para deficiente), deposito, estacionamento.
VILA MERCEDES – R$3.500,00 – 250m², 2wc, vestiário, 
escritório, entrada para carro.azulejo meia barra.

SALAS

CENTRO - R$1.200,00 - com 86m², coz, wc
CIDADE NOVA – R$1.500,000 – sala com 49m², wc, 1 
vaga de garagem.
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS PARA ALUGAR, TEMOS OS MELHORES 
INQUILINOS E OS MELHORES FIADORES, SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO!!!

SALAS COMERCIAIS, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
RUA VOL JOÃO DOS SANTOS
LOCAÇÕES POR HORA,DIÁRIA,SEMANAL E MENSAL
PARA AULA PARTICULARES,TREINAMENTOS,NE-
GOCIAÇÕES,ENTREVISTAS,
PALESTRAS E REUNIÕES. R$ 15,00 POR HORA 

COND FECHADO VILLAGIO di ITAICI
casa terrea 03 dorm (01suíte),sala,cozinha,01wc,a/s, 
area de churrasco com churrasqueira. area de lazer,-
piscinas (adulto e infantil),salão de festa,quadra espor-
tiva,campo de futebol e portaria 24 hrs 
R$ 1700,00 + COND R$130,00

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 01 DORMITÓRIOS ALUGA

AP00574 CENTRO 
01 DORM,SALA,COZINHA/ A.S E GARAGEM P/01 
AUTO
R$ 700,00 + COND + IPTU

CENTRO – AP0154
KITNET MOBILIADA COM VAGA DE GARAGEM
R$ 500,00 + COND. R$ 422,00 + IPTU

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

JD PEDROSO – AP00548
02 DORM, SALA, WC, COZ,LAVANDERIA E 01 VAGA.
R$ 800,00 + COND.

PQ. TOMAS DE AQUINO – AP00553
02 DORM, 02 WC, SALA, COZINHA, LAVANDERIA E 
GARAGEM 01 AUTO 
R$ 1.000,00 + COND. 

MOACIR ARRUDA – AP00550
02 DORM,SALA 02 AMB., WC, COZ., LAVANDERIA, 
01 VAGA COBERTA, PORTARIA E PORTÃO ELE-
TRONICO
R$ 1.100,00

CENTRO – AP00545
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 
VAGA.R$ 1.300,00 + COND.
APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

JARDIM TROPICAL  AP00578
03 DORM(01 C/ARMARIOS)01wc,sala,cozinha,sala 
com sacada,lavanderia,01 vaga,área de lazer e portaria 
24hrs  R$ 1400,00 + COND R$ 270,00

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA 700 KM) ANO 2013 
14 LUGARES, LICENCIADA. IPVA, SEGURO.

ENTRADA + parcelas - (19) 38752215 / (19) 996968732

VENDO CARRO
SANTANA ANO 2002 97MIL KM, ÚNICO DONO (NOVO)

COMPLETO (19)996968732 (19)38752215

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189 - OTIMA LOCALIZAÇÃO 
NO CENTRO DA CIDADE C/ 02 WC, LAVANDERIA, 

DEPÓSITO E ESCRITORIO. RUA 15 DE NOVEMBRO 
Nº 428 - SALÃO AMARELO R$ 2.500,00 

CENTRO – AP00505
03 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA PLA-
NEJADA, LAVANDERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.600,00 + COND.

APARTAMENTO PARA VENDA

JD MORADA DO SOL AP00554 - 02 DORM,WC,CO-
ZINHA,LAVANDERIA,SALA E 01 VAGA. PORTÃO 
ELETRONICO.  03º ANDAR. R$ 170MIL COND R$ 
88,00

JD MONTE VERDE AP00562
02 DORM (01SUÍTE) NOVO ACEITA FINANCIAMEN-
TO MEDIANTE 50MIL DE ENTRADA. R$ 220.000,00

JD OLINDA AP 00525
03 DORM (01SUÍTE), SALA 02 AMB,01WC,COZI-
NHA,LAVANDERIA,VARANDA, 
02 VAGAS . 73M²  R$ 320MIL

CIDADE NOVA II  AP00547
03DORM(01SUÍTE),SALA,COZINHA,LAVANDE-
RIA,WC02 VAGAS. DOC OK.  90M² 345 MIL

JD SANTA RITA AP 00537
EXCELENTE APARTAMENTO.
03 DORM (01SUÍTE),SALA 02 AMB,WC, COZI-
NHA,A/S, VARANDA,COZINHA,02 VAGAS
102m² 430MIL

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO AP00556
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!!!! 03 DORM (01SUÍTE),SA-
LA,COZINHA,WC,LAVANDERIA,VARANDA E 02 
DUAS VAGAS. AREA TOTAL 123m² R$480 MIL

JD. POMPÉIA – AP00576
EMPREENDIMENTO NOVO - PREVISÃO ENTREGA 
03/2015
AU: 85,91m² - 03 DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUI-
TE), SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, ÁREA 
SERVIÇO, TERRAÇO GOURMET E 02 VAGAS PARA 
AUTO. R$ 488.000,00

LANÇAMENTO EM SALTO – AP00566
02 OU 03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, TERRAÇO GOURMET E VAGA DES-
COBERTA.
ENTRADA + PARCELAS (EM 36x)
CONSULTE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, VISITE 
NOSSO SITE: WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 
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CASAS - VENDE-SE

M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² 
COM 03 DORMITÓRIOS CONSTRUI-
DA NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA 
LIVRE NA FRENTE POR PREÇO 
IMPERDÍVEL APENAS:R$220.000,00.  
CORRA!!! F= 19-3017-0455/ 9762-
7997.
M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² 
COM 01 DORMITÓRIO CONSTRUIDA 
NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA LI-
VRE NA FRENTE POR PREÇO IMPER-
DÍVEL APENAS:R$200.000,00.  COR-
RA!!! F= 19-3017-0455/ 9762-7997.
JD DO VALLE. 02 DORM (01 SUITE 
C/ ARMÁRIO EMBUTIDO) COZ PLA-
NEJADA, GARAGEM P/ 03 AUTOS, 
EDÍCULA NOS FUNDOS. ÓTIMO ACA-
BAMENTO; APENAS: R$280.000,00 
F= 19-3017-0455 / 9762-7997 AINDA 
ESTÁ SENTADO AMIGO? CORRA!!!
M.SOL-RUA-17- 03 CÕM C/ENT P/
AUTOS. R$120.000,00. CORRA!!! F= 
19-3017-0455/ 9762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕ-
MODOS E WC EM LOTE DE 180M² 
APENAS R$110.000,00 QUITADO. F= 
19-3017-0455/ 9762-7997
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGAN-
TE COM WC, R$ 120.000,00 URGEN-
TE!!  F= F= 19-3017-0455/ 9762-7997.
VÁ ZUNINDO!!

M. SOL. RUA 68 02 DORM, SALA, 
COZ, WC LAVAND, MEZANINO NOS 
FUNDOS. R$ 140.000,00 URGENTE!!  
F= 19-3017-0455/ 9762-7997.
M.SOL-RUA-58 05 CÔMODOS PRE-
CISANDO PEQUENAS REFORMAS.
APENAS: R$145.000,00. F= 19-3017-
0455/ 9762-7997.CORRA!!
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-
-SALA-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 
02 AUTOS.R$170.000,00 CORRA!!! F= 
19-3017-0455/ 9762-7997.
JD LAGUNA.150² R$70.000,00 COR-
RA!!! F= 19-3017-0455/ 9762-7997
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² 
R$80.000,00 F= 19-3017-0455/ 9762-
7997

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL RUA 39 125M² R$105.000,00. 
F= 19-3017-0455/ 9762-7997CORRA!!
M.SOL RUA 80 125M² R$95.000,00. F= 
19-3017-0455/ 9762-7997CORRA!!
JD.COLIBRIS. 150M² R$ 110.000,00 
ACEITA FINANCIAMENTO. F= 19-3017-
0455/ 9762-7997 VÁ 
JÁ. !!!!
PORTHAL DO SOL  
150M² R$110.000,00 
– QUITADO. (OPOR-
TUNIDADE) F= 19-
3017-0455/ 9762-7997

CASA

Morada do Sol – R$ 130 mil reais -  03 
cômodos  Wc social 
 Morada do Sol,  170 mil  Reais – 2 
dormitórios, sala WC , cozinha ,área de 
serviço,    vaga para 2 carros, 
Morada do Sol – 170mil – 03 dormitó-
rios, sala, WC , cozinha, área de serviço, 
vaga para 2 carros . cômodos , área de 
serviço
Jd Paulista – 300mil – 02 dormitórios , 
1 suíte , sala, cozinha, área de serviço, 
vaga  2 carros coberta,   
Jd Morada do Sol: R$ 198 mil reais, 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
área de serviço, vaga para 02  carros
Jd Bom Principio:  R$ 360mil reais-  2 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
vaga para 02 carros, 

TERRENO

Jd Colibri – at 150m2 R$ 98.000,00
Morada do sol – 250m2     R$ 160.000,00 
Morada do Sol- 250m2 – R$ 190.000,00
Morada do Sol –R$  165.000,00
Jd Bela Vista- 250m2  - R$170.000,00 
Morada do Sol – R$ 110.000,00
Morada o Sol – R$ 105.000,00

CASA EM  CONDOMÍNIO

Condomínio  Guarantã- R$  115mil  03 
dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
WC social, vaga par 2 carros,   - mais 
mensalidade  e R$ 1300,00 mensais.
Helvécia  Park -  R$ 1.100,00 - 03 
dormitórios com suíte, sala 2 ambiente, 
cozinha, 2 ambiente, WC social, área de  
serviço,  área de lazer, piscina, churras-
queira, vaga 2 carros coberto
ÁREA DE TERRA  – AT 20.000 m2  – R$ 
180,00 m2

LOCAÇÃO 

Salão Comercial – Jd Paulista – R$ 
2.000,00 A.t 160m2
Salão comercial – Jd Morada do Sol R$ 
1.000,00;
Casa – jd   JK – 02 dormitórios, WC so-
cial, sala, cozinha, área de serviço vaga 
para 01 carro; RS1.1100,00;
Casa –  jardim Morada do Sol – 02 
dormitórios, sala, WC social, cozinha, 
lavanderia, vaga para 01 carro coberto,  
R$ 1.000,00.
Casa –Jd. Morda do Sol-  02 cômodos. 
R$600,00. 
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CA00036 CASA R$ 780.000,00  
COND.PRIMAVERA 6 dorms | 1 suíte | 2 salas 344,00 

m² const. | 1.062,00 m² útil - ACEITA PERMUTA

SALA

SL00003 SALAR$ 330.000,00 - KENNEDY 
OFFICE 2 banheiros 56,00 m² const.

CHÁCARA

CH00009 CHACARA R$ 1.280.000,00
TERRAS DE ITAICI 6 dorms | 2 suítes | 6 
vagas | 3 salas | 3 banheiros 540,00 m² const. 
| 2.000,00 m² útil

TERRENOS

TE00059 TERRENO R$ 213.000,00 COND. 
MARINGÁ 300,00 m² tota
TE00081 TERRENO R$ 200.000,00 JD. RE-
GINA 250,00 m² total
TE00012 TERRENO R$ 370.000,00 HELVE-
TIA PARK I 490,00 m² total
TE00090 TERRENO R$ 255.000,00 COND. 
BEIRA DA MATA 360,00 m² total
TE00092 TERRENO R$ 196.000,00 COND. 
ALTO DI ITAICI 300,00 m² total

10 Terrenos Jardins do Império 150 M² 
VALOR R$ 105.000,00 - CADA
4 Terrenos Jardim Colibri 150 M² MISTO 
NOVALOR R$ 100.000,00
2 Terrenos Jardim Bréscia 200 M² VALOR 
R$ 140.000,00 – CADA

APARTAMENTOS

AP00064 APARTAMENTO R$ 520.000,00- 
ACEITA PERMUTA
TORRE VIENA 3 dorms | 2 salas | 1 banheiro 
100,00 m² útil

APARTAMENTOS DE 70M² 
COM 3DORM 1 SUÍTE E  2 VA-
GAS DE GARAGEM   E TAM-
BÉM 63M² COM 3DORM 1SUÍTE 
E 1 VAGA DE GARAGEM- 
ÁREA DE LAZER COMPLETA 
; PISCINA, SAUNA, SALA DE 
GINASTICA , QUADRA POLIES-
PORTIVA. VALORES ABAIXO 
DO MERCADO. 

AP00044 APARTAMENTO R$ 220.000,00
COND. AZALEIA 2 dorms | 1 vaga | 1 sala | 1 
banheiro 60,00 m² útil
AP00074 APARTAMENTOR$ 210.000,00
COND. ANA ELISA  2 dorms | 1 sala 60,00 
m² útil
AP00082APARTAMENTO R$ 280.000,00 
PORTAL DAS FLORES - 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 2 salas | 1 banheiro 75,97 m² útil

CASAS

CA00089 CASA R$ 580.000,00 JD. EUROPA II 
3 dorms | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 140,00 
m² const. | 340,00 m² útil
CA00104 CASA R$ 400.000,00 BELA VISTA 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 
118,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00103 CASA R$ 435.000,00 BELA VISTA 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 
138,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00109 CASA R$ 585.000,00 PORTAL DAS 
ACACIAS 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
| 1 banheiro 163,00 m² const. | 148,00 m² útil
CA00099 CASA R$ 270.000,00 JD. ALICE 3 
dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 banheiro 110,00 m² 
const. | 125,00 m² útil
CA00100 CASA R$ 220.000,00 VL.BRIZOLA 
1 dorm | 1 sala 60,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00107 CASA R$ 880.000,00 COND. BEIRA 
DA MATA 3 dorms | 3 suítes | 4 vagas | 2 salas 
| 2 banheiros 281,00 m² const. | 422,00 m² útil
CA00116 CASAR$ 400.000,00 VISTA VERDE 
3 dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 banheiro 110,00 
m² const. | 175,00 m² útil
CA00111CASAR$ 440.000,00 JD. REGINA 3 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas | 1 banheiro 
162,00 m² const. | 258,00 m² útil

CA00123 CASAR$ 310.000,00 MONTE 
VERDE 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 
banheiro 80,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00118 CASAR$ 430.000,00 COND. MON-
TRAL 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
104,00 m² const. | 150,00 m² útil
CA00097 CASAR$ 1.650.000,00 COND. 
SANTA CLARA 4 dorms | 4 suítes | 2 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 330,00 m² const. | 450,00 
m² útil

LOCAÇÃO

AP00053 APARTAMENTO  R$2.000,00
PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 
84,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 6.000,00
SL00005 SALAO R$ 1.200,00
JD. POMPEIA 2 salas | 1 banheiro 60,00 m² 
útil
JD. AMERICA 500,00 m² const. | 600,00 m² útil
SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 m² 
const. – CENTRO
AP00065 APARTAMENTO R$ 1.500,00
COND. GRANDVILLE3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 2 salas | 1 banheiro 73,00 m² útil,
AP00076 APARTAMENTO R$ 900,00
COND. NAÇÕES UNIDAS 2 dorms | 1 vaga | 
1 sala | 1 banheiro 60,00 m² útil
AP00067 APARTAMENTO R$ 1.700,00
PÁTIO ANDALUZ 2 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 2 salas | 1 banheiro 68,00 m² útil
AP00072 PARTAMENTO R$ 2.000,00
PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 
| 1 banheiro 84,00 m² útil
AP00073 APARTAMENTO R$ 1.300,00
VILLAGIO D’AMORE 2 dorms | 1 vaga | 2 
salas | 1 banheiro 58,00 m² útil

Temos Vários 

APTºs neste 

Empreendimento
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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 Hospe-
de..AT/3.000m²....AC/ 600m² R$ 850.000,00
CH2383 – Terras de Itaici -  03 dorms(01 st), sala 02 
amb, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 
1.000m² AC/ 250m² R$ 700.000,00 
CH2312  – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb 
c/ varanda, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, la-
vanderia, 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
CH0240 – Terras de Itaici - 03 dorms, sendo 01 suite 
c/ armarios emb, 02 salas, coz planejada, piscina, 
churrasqueira c/ dorm e wc, casa de hopedes c/ 01 
suite, sala, coz americana, wc e varanda AT 1.500m² 
AC/ 340 R$ 660.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 
ambientes,  cozinha, lavanderia, piscina e churrasquei-
ra AT/ 1.000m² AC/ 160m² R$ 550.000,00.
CH2375 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st), sala 
02 ambs, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, 
piscina e churrasqueira completa....AT 1.000m².....AC/ 
250m²....R$ 650.000,00
CH2224 – Cafezal 8 – Itupeva - 03 dorms(01 st), sala 
02 ambientes, mezanino, piscina e churrasqueira AT/ 
1.00m² AC/ 220 m² R$ 550.000,00 . 

CASA VENDE

CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, escritório, 
sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, lavanderia, churrasquei-
ra, piscina em alvenaria AT/ 360m² AC/240m² R$ 890.000,00 
CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), coz americana c/móveis, despensa, área de serviço, 
piscina em alvenaria AT/495m² AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e 
lavanderia...AT/ 150m² AC/ 100m²...R$ 260.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, 
sala 03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha pla-
nejada, lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, 
despensa (casa totalmente mobiliada)..AT/ 430m² AC/ 380m² 
R$ 900.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina AT/1785m² AC/ 160m² 
R$ 685.000,00

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Jardim Morumbi – 02 dorm, sala, cozinha e WC 
com armários R$ 150.000,00
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozina, WC 
elavanderia , 01 vaga de garagem R$ 270.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (MOBILIADO) 02 DOR-
MS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRAS-
QUEIRA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA 
AQUEC . CHURRASQUEIRA R$ 430.000,00. 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada  R$ 800,00 m² 
TE2379 – Chácaras Alvorada –1.000m² R$ 200.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 220.000,00 c/
asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 310m² R$ 190.000,00
TE0043 – Terras de Itaici – 2 lote juntos – 1.000m² cada 
R$ 230.000,00(cada).
TE0053 – Vista Verde – 175m² R$ 180.000,00
TE0050 – Jardim Regente -   310m² R$ 220.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 
450.000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 450.000,00
TE0026 – Helvetia Park I – 576m2 R$ 440.000,00
TE0028 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 280.000,00

GALPÃO VENDE –SALTO

GA0026 – 1.400m² de Terreno e 950m² AC- Totalmente 
regularizado R$ 1.500.000,00

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 02dorms(01st), sala cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina e churrasqueira R$ 2.500,00.
CH0063 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(01 st), sala 
02 ambientes, cozinha, lavanderia e piscina R$ 3.000,00 
(Incluso IPTU e Condomínio).
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TERRENO

Terreno no Colibris 150 m² – R$ 95.000,00
Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 
160.000,00
Terreno Jardim Park Real 150m² condomínio fechado 
R$ 10.000,00 entrada mais parcelas 
Terreno comercial Jardim Portal Do Sol 150 m²- R$ 
105.000,00 
Terreno no Jardim Colibris – 250 m² (comercial) R$ 
175.000.00
Terreno no Jardim São Paulo - 300 m² - R$190.000,00  
Apartamento - (oportunidade) 2 dormitório, sala em L, 
cozinha, lavanderia e uma vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 – CECAP – em frente a Loja Bandeira 

CASAS
 
Casa Morada do Sol - Próx. ao Sumerbol – terreno de 
250 m²- 5 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 220.000,00 
– aceita carro no negócio.
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozinha, gara-
gem para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico - R$ 
280.000.00
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – garagem 
para 2 carros – R$ 290.000.00
Casa Morada do Sol, próximo ao Center Jeans – 2 
quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 240.000.00 - aceita 
terreno no negócio
Casa Morada do Sol – 2 dorm, sala, cozinha, garagem 
+ 2 cômodos independentes R$ 185.000,00
Casa Costa e Silva- 4 cômodos – R$ 180.000,00 - aceita 
terreno como parte de pagamento.
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 cômodos no 
fundo, 3 cômodos na frente e 3 cômodos parte superior, 
mais um terraço - R$ 250.000,00 aceita terreno como 
parte de pagamento  
Casa nova no Jardim Morumbi 4 cômodos, sendo 1 
suíte- R$ 190.000,00 – aceita financiamento
Casa no Jardim Monte Verde sendo 4 cômodos na 
frente e edícula nos fundos R$ 260.000,00 – aceita 
apartamento no negocio.

Casa JD. Morada do sol – Casa da frente -2 Dorm , Sala , 
Cozinha, 1 Banheiro e gar coberta – Casa dos fundos 1 Dorm, 
cozinha e banheiro – R$ 155.000,00 – Excelente  localidade .
Sobrado – Jd. Morada do Sol – 3 Dorm, 2 banheiros, 
sala, cozinha, lavanderia e edícula no fundo com 2 cô-
modos, garagem pra 2 carros coberta – R$290.000,00 
– Aceita casa térreo de menor valor no negócio. 
Casa Parque Boa Esperança - 3 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, portão automáti-
co, ar condicionado, garagem para 2 carros - R$390.000,00
Temos casa para financiamento.

LOCAÇÃO 

Sobrado com 3 quartos, sala, cozinha, copa, 2 banheiros, 
área de serviço, garagem pra 2 carros, portão automático, 
próximo Av. Ário barnabé – Jd. Morada do Sol
Salão comercial 80m² - R$ 1100,00 - Jd. Morada do Sol  
Salão comercial 100m² - R$ 1200,00 – Jd. Morada do Sol  
Casa com 4 cômodos grandes – R$1150,00 - Próx. Ao 
Distrito Industrial
Casa com 2 cômodos no Jd. Paulista - R$550,00 
Chácara para locação - Com piscina, campo de futebol, 
churrasqueira, salão de festas, estacionamento - R$450,00

CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro, 1.000 m² R$ 
58.000.00 - com água - aceita carro no negócio.
Chácara no Morro Torto 1000 m² só terra - R$ 120.000,00

SITIO 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 

3935-1372/3016- 1355/9205-4322/9752-2170/9763-
8709/ID: 97*149480 | CRECI 117437 CRECI 87510

VENDAS

SOBRADOS - MAISON BLANCHE -2 IMÓVEIS 
(LUCERNA E BERNA) -3 Suítes(1 Master) – 
Closet, Sacada, Armários, Sala 2 Amb – Home 
theater, Coz. Planejada c/ despensa. – Condo-
mínio fechado, Portaria 24 horas.

ALUGUEL

APTO – LONDON PLACE– 3 Dorm (Suíte) AE, 
Sala, Coz, WC, 1 Gar. - R$ 1.600,00 

SOBRADOS - MAISON BLANCHE - LUCER-
NA E BERNA– 3 Suítes (1 Master) – Closet, 
Sacada, Armários, Sala 2 Amb – Home theater, 
Coz. Planejada c/ despensa. = Condomínio 
fechado, Portaria 24 horas.
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo
 E-mail: selecao@joblinerh.com.br

Acesse nosso site: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3835-5215

EMPREGOS

Encaminhar currículo na Rua Silvio Candello - 1.867, Sala 03 - Jd. Morada do Sol - Indaiatuba/SP ou 
por e-mail vagas@rctbrasil.com.br  /  com o nome da vaga no assunto. 

Fone: (19)3816-1088 / 4105-3430. Horário de atendimento - Próximo ao Banco Itaú

VAGAS INDAIATUBA – RCT BRASIL

-½ Oficial de Marcenaria
Experiência na função e disponibilidade de horário.
-Ajudante geral 
Alfabetizado. Sexo masculino. Desejável experiên-
cia no segmento de Embalagens. Disponibilidade 
de horário.
-Ajudante de Motorista
Ensino fundamental completo. Experiência na 
função. Disponibilidade de horário. Sexo masculino.
-Analista Comercial
Ensino técnico completo. Experiência em gerencia-
mento de vendas e pós-vendas. Conhecimento em 
Logística será um diferencial.
-Analista Contábil
Ensino superior completo em Ciências Contábeis 
ou afins. Amplo conhecimento no setor. Inglês 
avançado.
-Analista de Logística (Key User SAP)
Graduação completa na área de TI ou Administra-
ção. Experiência em SAP. Inglês Fluente. Conhe-
cimento em pacote Office.
-Analista de Materiais
Cursando Engenharia, Administração ou afins. 
Inglês fluente. Experiência nas áreas relacionadas 
ao setor de suprimentos.
-Assistente Comercial de Locação
Ensino médio completo. Experiência em atendimen-
to. CNH B. Conhecimento em informática.
-Auditor de Qualidade
Ensino superior completo (ou cursando). Curso 
técnico na área de Qualidade. Conhecimento 
avançado em Informática, planilhas e gráficos. 
Experiência na função.
-Auxiliar de Atendimento/Balconista
Ensino Médio completo. Experiência em atendimen-
to. Disponibilidade para finais de semana.
-Auxiliar de Cozinha
Alfabetizada. Disponibilidade para trabalhar de 
finais de semana e a noite.
-Auxiliar Fiscal
Ensino superior completo ou cursando. Experi-
ência em escrita e auditoria. Conhecimentos no 
pacote Office.
-Auxiliar de Limpeza (Feminino)
Alfabetizada. Disponibilidade para trabalhar a noite 
e finais de semanas.
-Auxiliar de Serviços Gerais (Produção)
Ensino médio completo. Desejável conhecimento 
em conferência e recebimento de materiais, mon-
tagem de equipamentos e componentes eletrônicos. 
Residir em Indaiatuba.
-Auxiliar de Serviços Gerais (Pessoa com Ne-
cessidades Especiais)
Sexo masculino. Auxiliará na manutenção e limpeza 
de vestiário masculino.
-Auxiliar Financeiro
Conhecimento em rotinas de contas a pagar, receber 
e afins. Desejável estar cursando ensino superior em 
Administração ou afins. 
-Consultora de Vendas
Ensino médio completo. Experiência na área de 
vendas. Conhecimento em Ótica será um diferencial.
-Comprador Técnico
Curso Técnico ou Mecânico de automação completo. 
Desejável experiência na área. Inglês ou Espanhol 
avançado.
-Coordenador de Vendas
Cursando ou ser graduado em Administração de 
Empresas ou afins. Experiência na função, e domínio 
de em Excel e análise de mercado. Sexo masculino.
-Estagio em Comercial (Valinhos)
Ensino superior ou cursando em Administração 
ou afins. 
-Estágio em Engenharia
Cursando (3º ou 4º ano) Engenharia Mecânica, En-
genharia de Produção ou Administração. Inglês avan-
çado ou fluente e desejável conhecimento em SAP.
-Estagio em Mecânica
Ensino técnico em Mecânica, Mecatrônica, Elétrica 
ou Eletrônica. Sexo masculino.
-Eletricista Montador
Ensino médio completo. Desejável técnico em 

eletroeletrônico, mecatrônica e elétrica. Sexo 
Masculino.
-Facilitador de Logística
Ensino superior completo ou cursando. Desejável 
treinamento em SAP. Pacote Office e Inglês.
-Facilitador de Garantia de Qualidade
Ensino superior ou cursando Engenharia. Desejável 
experiência na função. Inglês avançado.
-Garçom
Disponibilidade para trabalhar a noite e finais de 
semana. Experiência na função.
- G e r e n t e  d e  V e n d a s 
Ensino superior completo ou cursando. Experiência 
na função e em coordenação de equipe. Conheci-
mento em planos comerciais e metas, e elaboração 
de relatórios de performances. 
-Gestor (Departamento Pessoal)
Com experiência em Gerenciamento de Departa-
mento De Pessoal. Ensino Superior completo em 
RH ou Administração. Amplos conhecimentos em 
Legislação Trabalhista. Residir em Indaiatuba.
-Inspetor de Qualidade
Ensino superior em áreas da qualidade. Desejável 
conhecimento em SAP, solda, montagem, instrumen-
to de medição. Inglês intermediário.
-Laminador
Experiência em moldar e laminar peças de fibra 
de vidro.
- Mecânico (Piracicaba)
Ensino técnico em Mecânica completo. Experi-
ência na função. Conhecimento em hidráulica e 
pneumática. 
-Mestre de Obras
Com experiência no ramo de Construção Civil obter 
conhecimento em Blocos Estruturais.
-Motorista de Caminhão
Será responsável pelo transporte, distribuição e 
coleta pertinentes a função. CNH Categoria D. 
Experiência na função. Sexo masculino.
-Operador de Estoque
Informática básica e experiência na função. Sexo 
masculino.
-Operador de Logística Multifuncional
Ensino superior completo ou cursando. Desejável 
experiência em serviços administrativos de ar-
mazém ou sistema WMS. Habilidade em operar 
empilhadeira.
-Planejador de Materiais
Cursando Engenharia, Administração ou afins, com 
experiência nas áreas relacionadas a suprimentos. 
Inglês Fluente.
-Recepcionista Bilíngue
Desejável ensino superior e inglês fluente. Disponibi-
lidade para trabalhar aos finais de semana.
-Representante Comercial (Estamparia)
Com experiência em vendas externas para atuar 
no segmento de estamparia automotiva, com bons 
conhecimentos na região de Indaiatuba.
-Supervisor de Operações
Ensino superior completo ou cursando. Desejável 
conhecimento em pacote Office, habilitado em 
empilhadeira. Experiência na área de expedição e 
armazém. Sexo Masculino.
-Supervisor de PCP
Superior completo. Desejável conhecimento em 
interpretação de desenhos detalhados, em cálculos 
de áreas, volumes, ou mecânica. Experiência de 2 
ano na área.
-Técnico Eletromecânico (URGENTE)
Curso técnico em eletrônico ou elétrico. Experiência 
em manutenção de talhas e pontes rolantes. 
-Técnico Eletrônico Externo
Técnico em Eletrônica ou similar. Conhecimento 
em reparos de equipamentos de áudio e vídeo. 
Análise de esquemas elétricos/eletrônicos. Dese-
jável conhecimento em ferramentas da qualidade. 
Disponibilidade para viagens constante.
-Técnico de Refrigeração
Ensino médio completo, e técnico em Mecânica, 
Mecatrônica, Elétrica ou Eletrônica. Experiência na 
área, ser habilitado, e ter disponibilidade de horário 
e viagens. Sexo masculino.
-Vendedor/Turismo - Ensino médio completo. 
Experiência em atendimento ao cliente efetuando 
vendas de pacotes, montagem de roteiros, emissão 
de passagens, reservas de hotéis, locação de carro. 
- Vendedor Técnico/Mecânica
Ensino técnico em Mecânica completo. Experi-
ência na função e conhecimento em hidráulica e 
pneumática.

ESTAMOS CADASTRANDO 
CURRÍCULOS PARA TODAS AS ÁREASRUA CANDELÁRIA, Nº 1255 - SALA 3 – CENTRO. Fones: (19) 

3825-8700 / 3801-4146
Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE DE COZINHA (265): Ensino Funda-
mental completo. Experiência em preparo de saldas, 
lavagem de bandejas, etc. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE IMPRESSOR (148): Ensino médio 
completo. Desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (250): Ensino Médio 
completo. Possuir noções de medidas e corte/solda. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO (151): Superior 
Completo ou cursando. Experiência no sistema SAP 
para emissão e controle de notas fiscais. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE CONTAS A PAGAR E RECEBER 
(165): Formação superior completa. Experiência em 
contas a pagar e contas a receber. Conhecimento 
em Sistema SAP. Residir na região de Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (249): Ensino 
Médio completo. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (239): Ensino Funda-
mental completo. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (247): Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. Residir em Indaiatuba. 
BORRACHEIRO (55): Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
COLORISTA (103): Ensino Médio completo. Expe-
riência em cromia e/ou escala pantone. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COORDENADOR (A) DE VENDAS (221): Formação 
superior completa ou cursando em Administração de 
Empresas ou áreas afins. Experiência em supervisão 
e coordenação de atividades de vendas. Residir na 
região de Indaiatuba.
ESTÁGIO COMERCIAL (171): Cursando superior 
em Administração, Marketing, Comunicação ou 
Publicidade. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM COMPRAS (270): Cursando superior 
em Engenharia de Produção, Mecânica ou afins. 
Residir em Indaiatuba ou salto.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA (269): Cursando 
superior em Engenharia de Produção, Mecânica ou 
afins. Desejável conhecimento em Autocad. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO MECÂNICO (223): Cursando Técnico em 
Mecânica, Mecatrônica, Elétrica ou Eletrônica. Residir 
na região de Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO DE MANUTENÇÃO (253): 
Ensino médio completo. Experiência nas áreas de 
Ferramentaria, Usinagem e Manutenção. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
FACILITADOR DE MONTAGEM: Formação Técnica 
em Mecânica, Mecatrônica ou similares. Experiência 
na área de montagem e liderança de equipe. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PINTURA: Formação Técnica 
em Química, Mecânica ou similares. Experiência em 
liderança de linha de pintura. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
FACILITADOR DE PRIMÁRIOS: Formação Técnica 
em Mecânica ou similar. Experiência em máquina 
de corte laser e/ou plasma. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE RECEBIMENTO: 
Ensino Médio completo. Experiência em inspeção 
de matéria-prima e/ou peças. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE MONTAGEM: 
Formação Técnica em Mecânica ou afins. Experiência 
em inspeção equipamentos ou similares. Residir na 
região de Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE PRIMÁRIOS E 
USINADOS: Técnico em Mecânica, Qualidade ou 
afins completo. Experiência em inspeção de itens 
fabricados (primários e usinados). Conhecimento 
em Leitura e Interpretação de Desenho Técnico 
Mecânico, Interpretação de GD&T, Ferramentas da 
Qualidade e Controle Dimensional.

INSPETOR DA QUALIDADE DE SOLDA: Técnico 
em Mecânica, Qualidade ou afins.  Curso de Solda-
gem ou Inspeção de Solda. Experiência em inspeção 
de juntas, componentes e conjuntos soldados. 
Conhecimento em simbologia de solda, processos 
de soldagem e ferramentas da qualidade. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRASSOM: Técnico 
em Mecânica, Qualidade ou afins.  Curso de Solda-
gem ou Inspeção de Solda. Experiência em Inspeção 
de Solda por Ultrassom e Processo e Inspeção de 
Soldagem. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
LAVADOR (102): Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
LÍDER DE PRODUÇÃO (252): Ensino Médio comple-
to. Experiência em liderança no processo produtivo. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO MONTADOR (203): Desejável formação 
Técnica. Experiência na função. Conhecimento em hi-
dráulica e pneumática. Residir em Indaiatuba ou Salto.
NUTRICIONISTA (266): Formação superior completa. 
Experiência em restaurante industrial. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE EXTRUSORA (161/238): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE LASER: 
Ensino Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PLASMA CNC: Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Campinas. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
PINTOR (262): Ensino Fundamental completo. 
Experiência em análise e preparo da superfície a 
ser pintada. Conhecimento em epoxy. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
PREPARADOR DE PINTURA: Desejável formação 
Técnica em Química ou afins. Experiência em prepa-
ração de tinta líquida. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SERRALHEIRO (271): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Possuir curso de solda Mig/
Mag. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE ATENDIMENTO (115): For-
mação superior completo. Experiência em vendas 
diretas. Desejável vivência em liderança de equipes. 
Residir na região de Itu.
SUPERVISOR DE MONTAGEM (20): Formação 
Técnica em Mecânica ou afins. Experiência em 
supervisão de equipes de montagem. Desejável 
conhecimento em torres de resfriamento. Disponibi-
lidade para viagens internacionais. 
SUPERVISOR (A) DE PÓS-VENDAS: Desejável 
formação superior. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE RECURSOS HUMANOS 
(243): Formação superior completa. Experiência 
em supervisão na área de Recursos Humanos e 
Departamento Pessoal. Conhecimento no sistema 
Folhamatic. Residir em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE VENDAS (155): Ensino superior 
completo. Experiência em supervisão de equipes no 
segmento varejo. Residir na região de Indaiatuba.
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (222): Desejável 
formação Técnica em Mecânica, Mecatrônica, Elétrica 
ou afins. Experiência em manutenção preventiva e 
corretiva, instalações e montagem de máquinas de 
gelo. Possuir CNH e disponibilidade para viagens. 
Residir na região de Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (A) (230): Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Salto, Itu ou Sorocaba.

AUXILIAR DE LIMPEZA – (FEM / MASC) - 
Com experiência na função. Para trabalhar 
em limpeza de indústria. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA – Possuir ex-
periência na função, residir em Indaiatuba, 
disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - Para 
trabalhar em restaurante industrial. Disponi-
bilidade de horários, Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE – Para trabalhar na área de cons-
trução civil Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE – Residir em Indaiatuba, ensino 
médio completo, experiência em atendimento 
ao publico, disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
AUXILIAR DE PRODUÇAO (MASC / FEM) – 
Possuir disponibilidade de horários, desejável en-
sino médio completo e experiência em produção 
com registro em carteira. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para trabalhar 
em Lavanderia Industrial. Residir em Indaiatuba, 
disponibilidade de horários.
BABÁ – Possuir experiência e carta de refe-
rencia, residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
COZINHEIRO (A) – Experiência em cozinha 
industrial, disponibilidade de horário e residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE MARCENEIRO – Possuir expe-
riência na função, residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE PRODUCAO – Residir em 
Indaiatuba ou região, possuir experiência como 
encarregado de linha de produção no setor de 
refrigeração e equipamentos de refrigeração 
como balcões, geladeira, câmara fria. Disponibi-
lidade de horários.
MAÇARIQUEIRO – Possuir experiência em 
maçarico ou tartaruga, residir em Indaiatuba 
ou região.
MECANICO DE REFRIGERACAO - Ensino 
Médio. Residir em Itu, Salto, Indaiatuba, 
Sorocaba. Experiência em manutenção de 
ar condicionado Split, com habilitação e 
veiculo próprio. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Possuir 
experiência em empilhadeira retrátil com 
elevação de quatro metros de altura. Dispo-
nibilidade de horários. Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Residir em Indaiatuba, experiên-
cia na função. Irá realizar trabalhos de sarrafo 
(contra piso).
PORTEIRO – (Para cadastro) Possuir expe-
riência na função. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba. 
PROGRAMADOR DE CNC – Residir em In-
daiatuba ou região, ensino médio completo, 
experiência em programação de maquinas de 
usinagem e processos de usinagem. 
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO – Possuir 
superior completo em logística. Residir em 
Indaiatuba ou região, experiência na função.
SERVENTE DE PEDREIRO – Residir em 
Indaiatuba. Experiência na função.
TECNICO EM TI / TELECOM – Possuir co-
nhecimento em Cabling (rede estruturada e 
convencional), conhecimento em instalação 
e manutenção de linhas telefônicas e insta-
lação, programação e manutenção de rede 
Wi-fi. Residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
TORNEIRO CNC – Residir em Indaiatuba ou 
região, ensino médio completo, experiência 
em usinagem e ajustagem de peças em Torno 
CNC. Programação de usinagem em torno 
retifica, cilíndrica e polimento. Para auxiliar 
em bancada fresa e retifica plana.
TECNICO QUIMICO – Possuir CRQ ativo, 
residir em Indaiatuba ou Salto, possuir con-
dução própria. Conhecimentos em Informática.
TECNICO ELETRONICO EM INJETORAS – 
Residir em Indaiatuba ou região, possuir curso 
tecnico, experiência na função. 
TORNEIRO MECANICO – Residir em Indaiatu-
ba ou região. Experiência na função.
VENDEDOR AUTO PEÇAS – Possuir expe-
riência com peças automotivas, residir em 
Indaiatuba, ensino médio completo, conheci-
mento em informática.
VENDEDOR (A) – Possuir experiência em 
vendas de veículos. Para trabalhar em con-
cessionária, residir em Indaiatuba, disponi-
bilidade para trabalhar em horário comercial, 
ensino médio completo, conhecimentos em 
informática.
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Conhecimento em ERP e inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba ou Região.
DESENHISTA MECÂNICO (6528): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo ou Cursando Superior em Engenharia de 
Produção, cursos de leitura e interpretação de desenho, 
usinagem, auto CAD, Solidworks. Possuir condução própria e 
disponibilidade de horários. Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino Médio. 
Vivência na função. Cursos de leitura e interpretação de 
desenho, metrologia básica, matemática básica, programação 
e operação de Torno CNC e Centro de Usinagem, desejável 
Auto Cad. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
FATURISTA (6584): Ambos os sexos. Superior cursando ou 
completo. Vivência na função, conhecimentos na área fiscal, 
pacote Office, rotinas de faturamento, emissão de notas fiscal 
entrada e saída, relatórios, sistema integrado, entre outras 
funções. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO (6543): Masc. Ensino Médio. Vivência 
na área de ferramentaria, conhecimentos na área de moldes, 
cursos na função. Residir em Indaiatuba.
FRENTISTA (6539): Ambos os sexos. Ensino Fundamental. 
Possuir disponibilidade de horários e condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
GARÇOM (6520): Ambos os sexos. Ensino Médio, vivência na 
função, disponibilidade total de horários. Residir em Indaiatuba.
GABARITADOR (6555): Masc. Ensino Médio. Desejável curso 
de metrologia. Vivência em indústria. Residir em Indaiatuba.
LAPIDADOR (6503): Masc. Ensino Médio, vivência na área de 
polimento de metais e/ou lapidação de vidros, disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO (6577): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função, conhecimento com fios e cabos no ramo 
de telefonia e comunicação, possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, conhecimentos em máquinas de corte e 
lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO ENCANADOR (6513): Masc. Ensino Médio. 
Vivência na função. Conhecimento com tubulações de PP, 
PVC, ferro fundido, aço inox, bombas d’ água (recalque e 
sapo) e submersas. Montagem e desmontagem de bombas 
e motores, noções com lixadeira, furadeira solda entre outras. 
Residir em Indaiatuba ou Região.
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (6081): Masc. Ensino 
Médio. Vivência na função, conhecimentos em ar condicionado 
ACJ, Shiller, Fancoil, aparelhos Split. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. Ensino Médio 
Completo. Possuir curso de mecânica geral, vivência em 
manutenção corretiva, preventiva, hidráulica e pneumática em 
equipamentos industriais.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6568): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função, possuir cursos na área e con-
dução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR DE MÁQUINAS (6495): Masc. Ensino Médio 
Completo, com curso SENAI em Mecânica Multifuncional ou 
ajustagem e outros. Disponibilidade para trabalhar 1º e 2º turno, 
noções de medidas e polegadas, vivência com montagem de 
máquinas em geral. Residir em Indaiatuba ou região.
MOTORISTA (6588): Masc. Ensino Fundamental. Vivência 
na função e com caminhão toco, possuir CNH D. Residir 
em Indaiatuba.
MOTORISTA (6606): Masc. Ensino Fundamental Completo. 
Vivência na função, CNH C ou D, conhecer região de Indaia-
tuba, Campinas e São Paulo, disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA/ATENDENTE (6552): Fem. Ensino 
Fundamental Completo. Irá atuar em loja de conveniência de 
posto de combustível. Conhecimentos básicos em informática 
e possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA (6481): Masc. Ensino Fundamen-
tal Completo. Vivência em máquinas de produção. Possuir 
condução própria.
OPERADOR DE MÁQUINAS (6613). Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Conhecimentos em máquinas de extrusão 
de cabos e fios. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE TORNO CNC (6612): Masc. Ensino Médio 
Completo. Ter curso e vivencia na função. Residir em In-
daiatuba ou Salto.
PORTEIRO (6591): Masc. Ensino fundamental. Vivência na 
função, disponibilidade total de horário para revezamento de 
turno, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os Sexos. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos em informá-
tica básica e em pesagem de caminhões, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (6547): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivência na função. Desejável curso 
de Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenho, Torneiro 
Mecânico, Automação Industrial, Mecânica de Usinagem 
Convencional. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6518): Ambos os sexos. Ensino Médio 
Completo. Vivência na área, ter disponibilidade de horários e 
inglês intermediário. Residir em Indaiatuba.
SERIGRAFISTA (6395): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função, conhecimento em Silk Screen e confecção 
de telas. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE MONTAGEM (6480): Masc. Ensino 
Técnico Completo em Mecânica, disponibilidade de horários, 
conhecimentos em informática (planilhas no Excel), vivência 
em supervisão no setor de montagem de máquinas. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou região.
TÉCNICO ELETROMECÂNICO (6604): Masc. Ensino Médio 
Completo ou Técnico em Mecânica, Mecatrônica, curso de leitu-
ra e interpretação de desenho, conhecimentos em informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA (6515): 
Masc. Ensino Médio Completo, possuir cursos SENAI ou curso 
técnico na área mecânica e elétrica, vivência em manutenção 
elétrica. Residir Indaiatuba ou Região.
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO (6598). 
Fem. Curso Técnico de Segurança do trabalho. Vivencia na 
função em indústria metalúrgica conhecimento em gestão 
ambiental e outros. Residir em Indaiatuba ou região.
TORNEIRO FERRAMENTEIRO (6603): Masc. Ensino Médio. 
Vivência na função, curso na área de torno mecânico e/ou 
ferramenteiro, conhecimento com instrumentos de medição, 
leitura e interpretação de desenho, informática, possuir condu-
ção própria. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na função. 
Conhecimento em torno universal pequeno e médio e fresa 
universal. Residir em Indaiatuba ou Região.
TORNEIRO MECÂNICO (6597): Masc. Ensino Médio, vivência 
na função, conhecimentos em instrumentos de medição. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (6541): Ambos os sexos. Técnico cursando ou 
concluído em Edificações, ter curso de Auto CAD, vivência na 
função. Residir em Indaiatuba.
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. Conheci-
mentos na função. Disponibilidade de horários. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fundamental, Não 
é necessária experiência. Possuir disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL DE OFICINA (6497): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Possuir CNH, ter disponibilidade de 
horários. Irá atuar em lavagem de peças e pequenos reparos 
em equipamentos e veículos, auxiliando os mecânicos de auto. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (5753): Masc. Ensino Médio, vivência na 
área. Residir em Indaiatuba ou Monte Mor. Vagas para Pessoas 
com Deficiência.
AJUDANTE GERAL (5850): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de 
semana. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamental  
Completo. Não precisa ter experiência, possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6571): Masc. Ensino Fundamental. Não 
é necessário vivência na função, possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6304): Masc. Trabalhará 
com montagem dos pallets, e serviços gerais em cerâmica. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE ELETRICISTA (6454): Masc. Ensino Médio, cursos 
de eletricidade básica (geral/ Instalador), NR10, SEP, NR33, 
Resgate nas Alturas, disponibilidade para viagens. Conheci-
mento em rede de distribuição subterrânea, possuir CNH B ou 
D. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6536): Ambos os sexos. Vivencia 
em contas a pagar e receber, fluxo de caixa, conciliações, e 
sistema integrado Microsiga. Ter condução própria. Vaga para 
trabalhar em Jundiaí.
ANALISTA FISCAL/FINANCEIRO (6608): Ambos os sexos, 
Superior Completo. Vivencia na função. Conhecimento em 
sistema ERP. Residir em Indaiatuba ou Região.
ANALISTA FISCAL/ CONTÁBIL (6609): Ambos os sexos. 
Superior Completo ou Cursando Contábeis. Inglês ou japonês 
(Intermediário). Vivencia em Escrituração Fiscal (ICMS, ICMS/
ST, IPI, PIS, COFINS), IRF, NF-e, SPED e Obrigações Aces-
sórias Fiscais, Classificação Contábil, Conciliações. Residir em 
Indaiatuba ou Região.
ANALISTA FISCAL PLENO (6586): Ambos os sexos. Su-
perior em Ciências Contábeis, conhecimentos na área fiscal, 
legislação tributária e conciliação e apuração de impostos. 
Sistema, GIA / SINTEGRA e outros, sistema SAP. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ANALISTA DE PCP JUNIOR (6596): Ambos os sexos. Ensino 
Superior cursando ou completo em Engenharia de Produção, 
Logística, vivência na função, conhecimento em Excel avançado 
e sistema integrado. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE MARKETING (6525): Ambos os sexos. Ensino 
Superior Completo. Vivência na função, cursos e vivência nos 
programas de Corel Draw, Adobe Illustrator, outros voltados 
para desenhos, imagens, etc. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (6558): Ambos os sexos. 
Ensino Médio. Vivência na função, possuir cursos na área. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE CONTAS A RECEBER (6582): Fem. 
Superior cursando ou completo. Conhecimento com sistema 
integrado, conciliação, extratos, boletos, internet Bank, controle 
de vencimentos, baixa de títulos, planilha no Excel, descontos 
de duplicatas entre outras funções. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL(6610) Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivencia em fechamento de folha de pa-
gamento, conhecimento em  sistema ERP. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6583): Fem. Ensino Médio 
Completo. Conhecimento em Recursos Humanos, faturamento, 
ordens de produção, atendimento ao cliente e PABX. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6476): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivencia no setor de almoxarifado e conhecimento 
em sistema SAP. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (6551): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Com vivencia na área, conhecimentos em separação de 
material, embalagens e controle de mercadorias, conhecimentos 
em Excel. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6600): Masc. Ensino Médio 
Completo. Conhecimento em informática e em sistema ERP, 
possuir curso de empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (6589): Masc. Ensino Funda-
mental. Vivência na função irá atuar na limpeza do local, limpeza 
de piscina, concertos em geral, possuir disponibilidade para 
trabalhar aos sábados. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6574): Masc. Ensino Fundamental 
Completo, não é necessária vivência na função, possuir condu-
ção própria. Residir em Indaiatuba.
COORDENADOR TI (6595): Masc. Técnico Completo ou 
superior cursando vivência na função, conhecimento em microin-
formática e hardware, configuração de rede, AD, DNS, DCHP, 
Ferewall, configuração de estações e demais equipamentos, 
ERP, integrações de sistema (WS (webservices) e texto), tele-
com,  telefonia móvel, chip de dados e integrações com soluções 
de mobilidade em Tablets e Palm-tops, pacote office e internet 
avançados. Conhecimento em NFe e suas vertentes (obrigações 
fiscais SPED, etc.), noções em citrix Metframe e RDP para cone-
xão remota externa, Habilidades em processos administrativos 
e fluxograma sistêmico (entendimento de processos internos 
de um ERP). Noções e visão de coordenação, atendimento aos 
usuários com visão de suporte técnico aos mesmos, possuir 
condução própria e residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (6549): Ambos os Sexos. Superior Completo. 
Vivencia na área industrial, assegurar abastecimentos de 
matéria prima, insumos, produtos e equipamentos e serviços. 

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 ATRA-
VÉS DO NOSSO SITE: WWW.GRUPOPROFI-

CENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE 

(19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO GRUPO 

PROFICENTER NO FACEBOOK! 

ANALISTA DE CONTAS A PAGAR/RECEBER: 
Ensino médio completo, experiência na função, 
conhecimento em SAP, residir em Indaiatuba, 
experiência em DDA.
ASSISTENTE COMERCIAL: Ensino médio com-
pleto, habilidade com informática e público, vivên-
cia com controle de caixa. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE FATURAMENTO: Ensino 
médio completo, experiência na função, conhe-
cimento em Microsiga.
AUDITOR DA QUALIDADE: Ensino médio com-
pleto, curso técnico na área, com experiência na 
função e disponibilidade de horário;
AUXILIAR DE CALDEIRARIA: Ensino médio 
completo, curso técnico, com conhecimento na 
função, residir em Indaiatuba ou Salto;
AUXILIAR DE COMPRAS: Ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba, experiência na área.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, conhecimentos 
em Word, Excel, rotinas administrativas, atendi-
mento telefônico.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, para serviço braçal, disponibilidade de 
horário para revezamento de turno;
AUXILIAR FISCAL: Com conhecimento e ex-
periência na função, cursos na área, residir em 
Indaiatuba ou Salto;
BALCONISTA: Ensino médio completo, disponi-
bilidade de horário, experiência em atendimento 
ao público.
CALDEIREIRO: Ensino médio completo, curso 
técnico, com conhecimento na função, residir em 
Indaiatuba ou Salto;
COMPRADOR: Ensino médio, experiência na 
função, conhecimento em cotação, emissão de 
pedido de compra, negociações, facilidades com 
sistema integrado. Necessário residir em Elias 
Fausto ou Indaiatuba.
COORDENADOR DE PRODUÇÃO: Ensino super 
completo, experiência em metalúrgica; 
COORDENADOR DE VENDAS: Ensino superior 
completo em Administração ou Engenharia, 
inglês avançado, experiência na função e co-
nhecimento em vendas de peças de reposição 
no ramo de maquinário.
EMBALADOR: Ensino fundamental completo, 
residir em Indaiatuba, para organização de 
estoque de gelo na câmara frigorífica, manuseio 
de máquinas e empilhadeira elétrica.
ESTAGIO EM ENGENHARIA: Estar cursando en-
genharia mecânica ou mecatrônica, curso técnico 
concluído, conhecimento em Catia V5, pacote 
Office e inglês. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTOQUISTA: Ensino médio completo, experi-
ência na função.
EXTRUSOR PLÁSTICO: Ensino médio completo, 
experiência na função.
FORNEIRO: Não é necessário experiência, 
residir em Indaiatuba.
LÍDER DE QUALIDADE: Ensino médio completo, 
cursos na área, experiência em medição tridimen-
sional, programação de máquinas tridimensional. 
Ter atuado como ( representante de diretoria 
será um diferencial. Habilidade em metrologia 
e treinamento. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE USINAGEM: Ensino médio completo, 
cursos na área, experiência em maquinas CNC, 
centro de usinagem, torno CNC, habilidade com 
liderança e treinamento. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
MOTORISTA: Disponibilidade de horário, ter 
experiência como motorista de caminhão Truck 
ou Toco, conhecer rotas em São Paulo.
OPERADOR DE PERFURATRIZ: Alfabetizado, 
com experiência no ramo de construção civil;
PASSADEIRA: Ensino médio completo, expe-
riência na área e atendimento ao publico, 2ª a 
Sábado, residir em Indaiatuba.
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau comple-
to, experiência em operação de máquinas injeto-
ras de plásticos e em troca de moldes. Desejável 
técnico em plástico e vivência em comando de 
pessoas. Informática básica.
PROMOTORA DE VENDAS: Ensino médio 
completo, comunicativa, habilidade com o pú-
blico, ter CNH.
SOLDADOR: Residir em Indaiatuba, experiência 
na área, conhecimento em Solda de Mig.
SUPERVISORA DE RH: Ensino super completo, 
experiência na função, conhecimento em RH, DP 
e leis trabalhistas. Foco em gestão de pessoas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto;
VENDEDOR: Ensino médio completo, com 
experiência na área, conhecimento em desenho 
técnico, leitura de planta de obra, projetos de 
móveis, design de interiores. Cursando Ar-
quitetura ou Design de Interiores. Conhecer o 
sistema Promob.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
AJUDANTE DE ELETRECISTA 
Ensino médio completo, curso básico de 
elétrica e de NR10. Local de atuação: Itu
AJUSTADOR MÊCANICO
Ensino médio completo, curso técnico ou 
cursando. Conhecimento de instrumentos 
de medição, montagem e ajuste mecâni-
co, trigonometria. 
ASSISTENTE COMERCIAL 
Superior completo ou em curso, atendi-
mento comercial à montadoras, elabora-
ção de propostas, conhecimento em ISO 
TS.Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTABIL FISCAL 
Superior completo, graduação em Conta-
bilidade ou em andamento. Experiência 
na área contábil f iscal (Concil iação 
contábil  obrigações acessórias, Sped, 
DCTF, DACON).
Local de atuação: Cabreúva
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
Superior completo ou cursando. Conheci-
mento em folha de pagamento e encargos 
trabalhistas. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR 
Superior completo em Comércio Exterior 
ou cursando. Inglês intermediário. Vivên-
cia na função. Local de atuação: Salto
ANALISTA FISCAL
Ensino superior, conhecimentos na 
área fiscal.
Local de atuação: Itu
ANALISTA DA QUALIDADE 
Formação superior,  experiência na 
área de qual idade.  Acompanhar a 
produção, verificação da conformidade 
dos produtos. Definir as atividades da 
auditoria através dos planos de controle. 
Conhecimento em desenhos, normas, 
procedimentos e folhas de instrução. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DA QUALIDADE DE FOR-
NECEDOR 
Conhecimento técnico para desenvolver 
controles dimensionais e inspeção de 
recebimento. Realizar visitas técnicas 
a fornecedores analise de processos 
e projetos. Implementar e fazer uso de 
ferramentas como: PPAP, FMEA, CEP, 
APQP, 8D, MASP, Diagrama de Ishikawa, 
Diagrama de Pareto. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE COMERCIAL 
Superior em administração, tecnólogo ou 
engenharia. Conhecimento informática: 
pacote Office. Experiência mínima na 
área comercial. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE PROCESSOS 
Cursando superior em processos in-
dustriais ou áreas relacionadas. Bom 
conhecimento em planilhas, indicadores 
e procedimentos de trabalho. Disponibi-
lidade de horário. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE VENDAS 
Ensino médio completo,  atendimento 
ao publico, com inglês ou japonês in-
termediário. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
DA ARTE 
Ensino médio completo, conhecimento 
em Adobe Illustrator e CorelDraw. Dese-
jável leitura e Interpretação de desenho. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE LIMPEZA 
Ensino fundamental completo. Conhe-
cimento na área de limpeza. Local de 
atuação: Itu
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, conhecimento 
em manutenção elétrica ou mecânica. 
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.

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 
Ensino médio completo. Experiência em 
rotinas na área ,conhecimentos em folha 
de pagamento, férias, ponto eletrônico, 
processos de admissão e  demissão. 
Local de atuação: Itu
COMPRADOR
Ensino superior, conhecimentos em com-
pras no ramo automotivo, inglês fluente.
Local de atuação: Itu
DESENHISTA 
Cursando engenharia ou técnico. Experi-
ência em 3D. Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO MÊCANICO 
Superior completo, conhecimentos em 
máquinas operatrizes mecânica, hidráu-
lica, pneumática.
 Local de atuação: Itu
ESTÁGIO DE INFORMATICA
Superior cursando: Análise de sistemas, 
Sistema da informação, Ciências da 
computação e áreas afins.
Conhecimento em formatação e instala-
ção de máquinas. Local de atuação: Itu
INSPETOR DA QUALIDADE 
Ensino médio completo, curso técnico 
ou cursando, experiência na função. 
Conhecimentos da norma ISO 9001 in-
terpretações de desenho, tridimensional 
(Manual) e inglês ou japonês básico. Local 
de atuação: Itu
MOTORISTA 
Conhecimentos em equipamentos de 
rastreamento. Curso MOPP.  CNH: E
Local de atuação: Salto
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM 
Ensino médio completo, curso técnico. 
Conhecimento em programação de CNC, 
interpretação de desenho mecânico, 
instrumentos de medição, preparação de 
ferramentas e usinagem de precisão. Ex-
periência na função. Local de atuação: Itu 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Ensino fundamental completo ou cursan-
do.CNH: B. Conhecimento em abaste-
cimento de empilhadeira, etiquetas de 
identificação e rastreabilidade. Local de 
atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES ES-
PECIAIS 
Ensino médio e disponibilidade de horário. 
Local de atuação: Salto
PROGRAMADOR PCP 
Ensino superior equivalente ou ensino 
médio técnico.
Conhecimento em PCP, Microsiga, 
treinamento de integração e treinamento 
operacional.
Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILINDRICA)  
Ensino médio completo, curso técnico. 
Conhecimentos em leitura e interpretação 
de desenho mecânico,  instrumentos de 
medição,  preparação para diferentes 
tipos de operação na retífica cilíndrica. 
Experiência com usinagem de precisão. 
Local de atuação: Itu
SUPERVISOR DE LOGISTICA 
Conhecimento  de custos logísticos, vivên-
cia em gestão de tráfego. 
Disponibilidade de horário. Local de atu-
ação: Salto
TÉCNICO EM INSTALAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE MÁQUINAS 
Ensino médio completo, curso técnico. Co-
nhecimentos em máquinas operatrizes me-
cânica, elétrica, comando CNC  e idiomas 
inglês ou japonês. Local de atuação: Itu
TÉCNICO QUIMICO 
Ensino técnico químico ou equivalente. 
Conhecimento em controle dimensional, 
inspeção de recebimento e formulação de 
poliuretano. Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC 
Ensino médio completo, curso técnico 
completo. Conhecimento em programa-
ção de torno CNC, leitura e interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos de 
medição, preparação de ferramentas e 
trigonometria. Local de atuação: Itu
VENDEDOR 
Ensino médio completo vivencia na área 
de vendas. Local de atuação: Itu
VENDEDOR DE MAQUINAS
Superior completo ou em curso, conhe-
cimento em máquinas operatrizes, aten-
dimento ao cliente, disponibilidade para 
viagens. Inglês nível intermediário. Local 
de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 

www.skalaempregos.com.br



18B Mais Expressão

AJUDANTE GERAL (15 VAGAS)- Ensino fun-
damental, irá trabalhar em serviços gerais e fundição, 
vagas efetivas para empresa metalúrgica em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (03 VAGAS) -  Ensino funda-
mental, irá trabalhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (05 VAGAS)   – Ensi-
no fundamental completo, irá trabalhar com carregamento 
e descarregamento de caixas, não precisa ter experiência 
podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, possuir 
curso de Usinagem, mecânica ou similar.
AJUSTADOR MECANICO - Ensino médio, expe-
riência na função.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio comple-
to, experiência com contas a pagar e receber, desejável 
conhecimento com sistema integrado SAP ou similar.
ANALISTA DA QUALIDADE SÊNIOR - Superior 
ou ensino Técnico, experiência com a cadeia automotiva, 
inspeção de recebimento, analise do produto acabado, 
conhecimentos em metrologia, MSA, ISO, CEP e 
ferramenta básica de qualidade.
ANALISTA DE LOGISTICA - Superior completo 
ou cursando, experiência na área de logística, emissão 
de notas fiscais e desejável conhecimento com o sistema 
Totvs ou similar.
ANALISTA DE VENDAS - Superior completo ou 
cursando Administração, marketing ou afins, experiência 
com vendas em empresa ramo metalúrgica, conhecimento 
com sistema integrado.
ANALISTA FINANCEIRO - Superior completo, 
conhecimento com contas a pagar e receber, domínio 
matemática financeira, vivencia com sistema integrado, 
sólidos conhecimentos em Excel, desejável inglês 
intermediário.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir condução própria.
AUXILIAR DE PCP - Ensino médio, experiência na 
função, desejável conhecimento com o sistema SAP.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (06 vagas) – Ensino 
fundamental completo, possuir disponibilidade de 
horário, desejável residir em Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de documentos, 
possuir curso de informática.
AUXILIAR ADM. DE VENDAS - Ensino médio 
completo, experiência na área de vendas, matemática 
financeira e informática, possuir disponibilidade para 
viagens, desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgico ou automobilística.
AUXILIAR FISCAL - Superior completo ou cursando, 
experiência com escrita fiscal, auditoria, conhecimentos 
com Windows e Excell, desejável possuir disponibilidade 
de horário.
ANALISTA FISCAL - Ensino médio completo, expe-
riência com apuração e fechamento de impostos, possuir 
experiência com o sistema SAP, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgica.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – Ensino médio, 
experiência na função, desejável ter trabalhado em em-
presa ramo metalúrgico e com conhecimento no sistema 
SAP, possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL - Superior completo ou 
cursando, experiência na área de vendas internas, conhe-
cimento com sistema integrado, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgico.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 
- Superior completo ou cursando,conhecimento em 
toda rotina de DP, recrutamento e seleção, folha de 
pagamento, férias, rescisões, benefícios, documentos da 
ISO, treinamentos e as demais rotinas de departamento.
ASSISTENTE DE FATURAMENTO -  Experi-
ência na função, desejável ter trabalhado em empresa 
metalúrgica.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino médio, 
experiência com recebimento fiscal, desejável conheci-
mento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior completo 
ou cursando,possuir boa comunicação e facilidade no 
relacionamento com clientes e pessoas, atendimento ao 
publico e possuir o curso de informática.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir condução própria e 
disponibilidade de horário, residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, experiência 
na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carregar e 
descarregar caminhão de mercadorias, possuir disponi-
bilidade de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, experiência 
na função, desejável experiência com o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica ou 
Tecnólogo, experiência na função, bons conhecimentos 
em PCP(M), Lean Manufacturing, cadeia automotiva, 
interface com cliente ( reprogramações de entregas e 
coordenação da equipe de PCP. 
DESENHISTA MECANICO - Cursando faculdade 
de Engenharia de Produção, possuir curso de leitura e 
interpretação de desenho, noções de usinagem, Auto Cad, 
Solidworks, conhecimento com Auto Cad e Solidworks.
DESENHISTA PROJETISTA - Superior completo 
ou cursando, experiência na função, conhecimento  
e experiência com  Solidworks, Magma Software ( 

simulador de processo de fundição ),  Auto Cad e leitura 
e interpretação de desenho.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino médio 
completo, curso de NR 10 e elétrica, experiência na 
função, vaga para empresa multinacional.
EMPILHADERISTA – Ensino médio, experiência na 
função, curso de empilhadeira e possuir disponibilidade 
de horário.
EMPILHADERISTA  (08 vagas ) Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir curso de empilhadeira, 
desejável residir em Salto.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Superior 
completo ou cursando, experiência com processos de 
compras, armazenagem e movimentação de matérias 
primas, produtos indiretos, insumos e serviços em 
empresas industriais, comerciais e de serviços.
FARMACEUTICO - Ensino Técnico, possuir CRF 
e conhecimento com manipulação de medicamentos.
FATURISTA - Ensino médio completo, experiência 
com faturamento de notas fiscais eletrônicas, apuração 
de impostos, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgica.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência com 
limpeza de chão de fabrica, banheiros, refeitórios, 
pátios, distribuição de café, desejável ter trabalhado 
em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE- Ensino médio, co-
nhecimento em mecânica de autos, inspeção do produto 
final, desejável conhecimento com inspeção de tratores 
de rodas e sistemas mecânicos.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino  médio, 
conhecimento em calibração de instrumentos, relógio 
comparador, apalpador, torre micrométrica, aferidor de 
relógios, rubosimetro, aferidor torquimetro, medidor 
interno e blocos padrões.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino funda-
mental completo, experiência com manutenção corretiva 
e preventiva em maquinas, equipamentos, ponte rolante, 
pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajustagem 
mecânica.
MOTORISTA - Ensino médio, possuir CNH D e 
conhecimento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
(03 vagas ) - Ensino médio completo, experiência 
com serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de operador 
de Empilhadeira.
OPERADOR DE FORNO - Ensino fundamental, 
experiência na função em empresa metalúrgica ou 
fundição.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino médio com-
pleto, experiência com operação de maquinas,leitura e 
interpretação de desenho e instrumentos de medição, 
possuir disponibilidade de horário.
OPERADOR DE MÁQUINAS   Ensino médio 
completo, experiência com operação de máquinas, 
conhecimento em medições de paquímetro, micrometro, 
relógio comparador, leitura e interpretação de desenho, 
processo de fabricação, máquinas operatrizes como fresa 
e retificas, possuir disponibilidade de horário, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE – Ensino 
fundamental, curso na área e experiência na função.
PINTOR - Experiência com pintura automotiva.
PREPARADOR DE CNC - Ensino médio, curso na 
área, experiência  na função.
PREPARADOR DE PRENSAS - Ensino médio, 
experiência em preparação de prensas.
PREPARADOR INJETORAS -   Ensino médio com-
pleto, experiência na função, desejável ter trabalhado em 
empresa ramo automobilística.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em Salto 
ou Indaiatuba.
SOLDADOR TIG  - Ensino fundamental, experiência 
com solda TIG, chaparia de inox e aço carbono..
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino Técnico 
em  Mecânica, experiência com produção seriada de 
peças usinadas para industria automotiva, prática de 
5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com metrologia, 
MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, Lean  Manu-
facturing, programação de centros de usinagem vertical 
e horizontal, preparação de centros de usinagem vertical 
e horizontal, CAD, Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior completo 
ou cursando, experiência na função na área de expe-
dição, logística, informática e possuir disponibilidade 
de horário.
TÉCNICO ELETROTECNICO - Ensino técnico, 
experiência na função.
TORNEIRO/FRESADOR - Ensino médio completo, 
experiência com fresa, torno e torneiro mecânico.
VENDEDOR INTERNO - Ensino Superior Completo, 
experiência com vendas internas de equipamentos 
pesados, máquinas industriais, negociação, pós vendas, 
elaboração de propostas, relatórios e planilhas.
VENDEDOR - Experiência em vendas, prospecção, 
follow-up (caldeiraria, corte a laser e dobra), leitura 
e interpretação de desenho, metrologia, informática 
e AUTOCAD.

Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  na  Rua Pedro Gonçalves, 845 – Centro – 
Indaiatuba/SP TELEFONE: (19) 3816 7975 | 4105 3462 | 9 8129 0173 

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br - REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO 0302.

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 GERAL- Com Ensino Fundamental 
Completo, experiência na área de produção e dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE COZINHA - Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO Com Ensino Funda-
mental Completo, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ALMOXARIFE Com Ensino Médio Incompleto, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FISCAL Graduação em Ciências Contábeis 
ou Economia, inglês fluente, com experiência na função 
e conhecimentos em sistema integrado SAP. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA QÚIMICO Com formação Técnica em 
Química Completo, CRQ ativo, experiência na função 
e em processos de galvanoplastia. Possuir domínio em 
pacote Office, Excel e internet. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA SAP Graduação em TI, curso de pro-
gramação SAP, com experiência em implantação 
do sistema SAP e módulos. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE LICITAÇÕES Cursando Superior 
em Administração, com experiência na função possuir 
conhecimentos em editais e preparação de documentos 
para licitações e participação de pregões eletrônicos. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA Com 
curso Técnico em Mecânica Completo, com experiência 
na função e disponibilidade para trabalhar em horário 
de escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL Com Ensino 
Médio Completo, com experiência em emissão e 
lançamento de   notas fiscais, cartas de correção e 
consulta de arquivos XML de notas fiscais. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 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 PRODUÇÃO Com Ensino Médio 
Completo, desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
BORRACHEIRO Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR(A) DE VENDAS Com Graduação 
Completa em Recursos Humanos ou Administração 
de Empresas, com experiência na função desejável 
em empresas de Consultoria em RH. Residir em 
Indaiatuba.
CONFERENTE Com Ensino Médio Completo e ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
COSTUREIRA INDUSTRIAL Com Ensino Fundamental 
Completo, com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
COZINHEIRO (A) Com Ensino Fundamental, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DE QUALIDADE Com curso Técnico ou 
Gestão da Qualidade, com experiência na função, fer-
ramentas da qualidade e conhecimentos em estatística, 
elaboração e interpretação de gráficos e domínio em 
pacote Office. Residir em Indaiatuba.
JARDINEIRO Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO Com Ensino 
Fundamental Completo, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE ELÉTRICA Com curso Técnico em 
Elétrica Completo, para atuar na área de manutenção. 
Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE MARCINEIRO Com Ensino 
Fundamental Completo, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO Com Ensino Médio 
Incompleto, com CNH categoria “D”, experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL Ensino Médio 
Incompleto, desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS Com 
Ensino Médio Completo, com experiência na função 
e disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHOPPING Com 
Ensino Médio Completo, e disponibilidade de horário 
de trabalho. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA Com Ensino Médio, com 
disponibilidade total de horário de trabalho. Residir 
em Indaiatuba.
PINTOR INDUSTRIAL Com Ensino Fundamental, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba. 
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA Com Ensino Médio 
Completo, desejável experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING Com Ensino Mé-
dio Completo, experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
SOLDADOR MIG/TIG Candidato com Ensino Fun-
damental, com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Com 
Formação Técnica Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) PARA SHOPPING Com Ensino Médio 
Completo, com experiência na função para trabalhar 
no Pólo Shopping, possuir disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
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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

AUXILAR ADMINISTRATIVO: Com 
experiência em contas a receber.
AUXILIAR DE DEPÓSITO:Ensino médio 
completo com experiência na área de 
depósito de industrias. 
A U X I L I A R  D E  M A N U T E N Ç Ã O 
PREDIAL:Para trabalhar com peque-
nas reformas.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO:Para tra-
balhar no 2°turno, com experiência na 
função. Curso de empilhadeira, disponi-
bilidade de horário.
ALMOXARIFADO:Conhecimento em 
toda rotina de almoxarifado.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Experiên-
cia  em toda rotina financeira,contas a 
pagar e receber,noção em compras, ar-
quivos, contratos,parametrização e afins.
ASSISTENTE DE MARKETING: Cur-
sos: corel drawn, adobe ilustrador, outros 
voltados para desenhos, imagens, etc.
Conhecimento: em ferramentas volta-
das a atividades da área Atividades a 
exercer: desenvolver artes como folders 
em corel drawn e photoshop, organizar 
feiras e eventos .
ASSISTENTE TECNICO: Com ensino 
médio completo ou técnico em mecâ-
nica ou mecatrônica, experiência com 
assistência técnica e montagem de 
bancada de testes, com curso leitura e 
interpretação de desenho.
ASSISTENTE DE VENDAS:Elaboração 
e acompanhamento de propostas, 
cadastro e suporte a clientes, emissão 
de pedidos e elaboração de relatórios.
AUXILIAR FISCAL/FATURAMENTO: 
Experiência com Lançamento
de notas fiscais; Faturamento ;CFOP; 
Impostos; ClassificaçãoFiscal; XML; 
Acompanhamento dos Livros Fiscais; 
Noções de Rotina do Almoxarifado .
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com dispo-
nibilidade de horários para atuar na 
limpeza de Hotel.
CAMAREIRA: Para atuar em hotel na 
arrumação de quartos.Disponibilidade 
de horários.        
COZINHEIRA(O):  Flexibilidade de 
horários com experiência em cozinha 
industrial ou restaurante.  
DESENHISTA MECÂNICO: Ensino 
Médio ou Faculdade em Engenharia 
de Produção (completo ou cursando) 
ou cursos Senai de Usinagem. Cursos 
Necessários: Leitura e Interpretação 
de Desenho, Noções de Usinagem, 
Auto CAD, SolidWorksConhecimento 
em Software: Auto CAD, SolidWorks 
Descrição da Função: Elaborar desenho 

de processo .
ESTOQUISTA :  Com cu rso  de 
Op.Empilhadeira.
FAXINEIRO: Limpeza do chão de fabri-
ca, banheiros, refeitórios, pátios, jardim 
de entrada e distribuição de café.
FRESADOR: Ensino médio completo, 
Usinagem, Leitura e Interpretação de 
Desenho, Conhecimento: em metalúr-
gica, Operar Fresa.
FRESADOR FERRAMENTEIRO: En-
sino Médio Completo, Curso Senai, 
experiência em operar torno mecânico, 
fresa, lixadeira, furadeira, etc.  CNH 
carro/Moto.
GERENTE DE SUPERMERCADO: 
Para atuar em rede atacadista e dispo-
nibilidade de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE:Com 
experiência na área da qualidade e 
Curso NR10.
LIDER CNC: Liderança no processo 
produtivo. Orientar  no preenchimento 
dos formulários do SGQ, na execução 
de manutenção corretiva e preventiva. 
Atua na liberação de peças para proces-
sos externos. Organização e controle 
de almoxarifado. Desenvolver novos 
processos. 
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO: 
Experiência em manutenção de ar con-
dicionado Split, balcões, geladeiras, fre-
ezer, com habilitação e veiculo próprio. 
OPERADOR DE MÁQUINA: Conheci-
mento leitura e interpretação de dese-
nho tecnico e metrologia. Não precisa 
ter experiência.
PCD/PNE: Com laudo médico e expe-
riência na área de produção/ajudante 
geral.
PREPARADOR DE TORNO CNC:Com 
cursos e conhecimento na preparação 
de torno.
PROJETISTA: Para atuar em empresa 
do ramo de moveis para escritório.Cur-
sando Técnico ou Superior.
PROMOTOR DE VENDAS: Experiência 
em promoção de vendas e reposição no 
ponto de venda.
SECRETÁRIA:Com noções de rotinas 
administrativas e auxilio na diretoria.
SOLDADOR: Ensino médio completo, 
com experiência e cursos na área.
SUPERVISOR DE PCP: Experiência na 
área de construção civil.
TÉCNICO ELETROTÉCNICO: For-
mação técnica completa, experiência 
mínima de 1 ano na função.  Possuir 
curso NR10.  
TORNEIRO FERRAMENTEIRO: Inter-
pretação de desenhos mecânicos de 
C40 e conjuntos, confeccionar peças, 
(Não Seriados) em diversos materiais, 
como: Aço, alumínio, Plásticos, Outros; 
através de processos de usinagem em 
torno mecânico, fresa, furadeiras, etc. 
VAGAS PARA LAVANDERIA IN-
D Ú S T R I A L :  C u s t o m i z a ç ã o , 
Lavagem,Passagem,Secagem.
VAGAS PARA SUPERMERCADO: 
Repositor, balconista,açougueiro, lider 
de lanchonete 
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CLASSIFICADOS

Casas para financiamento - 
ótimos preços venham confe-
rir F. 3016- 1355 / 99752-2170 
/ 99205-4322
Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção!  Excelente valor. F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Cond. Green Village - so-
brado, 1 suíte + 2 D., armá-
rio closet, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita permuta F. 
(19) 7828-0418  / ID 114*97307
Cond. Moradas de Itaici 
com 02 D., sala, coz., área 
de serviço e garag. p/ 02 
carros, área de lazer. R$ 
305.000,00. Aceita financ. 
Sandra F. 9-9757-1579
 Cond. Villagio Di Itaici - R$ 
530.000,00 com área de 
160m² F. (19) 9801-4860
Imóvel residencial – 4 alu-
guéis , excelente para in-
vestimento R$ 165.000,00 
F. 3016-1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Jardim das Maritacas - 
Terrenos de 210m² por R$ 
580,00/m², R$ 121.800,00 a 
vista ou parcelado por longo 
prazo. Aproveite, ante do au-
mento oficial em quatro dias. 
F. 19-997519921 /38750469 
creci 65362.
Jardim Europa - Ótima 
residência com 3 D., (1 suíte), 
garag, edícula com churrasq., 
wc e quartinho em terreno 
de 250m² R$ 380mil. F.(19) 
997519921 /38750469 creci 
65362.
Jardim Pau Preto - 3 súites, 
4 vagas,2 salas AT 500 m² 
AC 300 m² - R$ 3000,00 F. 
3329 7253
Jd Bom Principio casa nova 
com 03 D., sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, área de serviço 
e garagem p/ 02 carros. R$ 
380.000,00 Ricardo F.(19) 
9-9122-1066
Jd Eldorado - Casa térrea 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 2 
banheiros, 2 vagas AT 150 
m²  R$ 2500 F. 99295 0357

Jardim Amstalden - Super 
residência toda mobiliada 
com 284m² e AT 350m² de 
terreno, 3 D., 1 suíte, sala 2 
amb., lavabo, coz., piscina 
e espaço gourmet. No 1° 
andar:  Suíte com cama 
king, TV 42» 3D, blue ray, 
ar condic., Closet, banheira 
com cromoterapia, banheiro 
com 2 pias e 2 chuveiros + 
2 quartos completamente 
planej. Celmar, 1 com TV 
32” e cama casal box e outro 
com frigobar e sofá cama + 
banheiro social + hall com 
armário.Todo o andar com 
portas e janelas antirruído, to-
dos os quartos com varanda, 
aquec. solar. No Térreo: Sala 
2 amb. decorada com TV 52”, 
home theather + lavabo + coz. 
toda planej. Todeschini com 
geladeira side by side, forno 
elétrico, fogão de indução, 
adega para 120 garrafas, 
micro-ondas, máq. de lavar 
louça + lavand. planej. e 
com máq. de lavar roupas. 
No Quintal: Todo com projeto 
paisagístico e iluminação + 
deck de madeira + pergolado 
+ varanda com móveis de 
vime + piscina aquecida e 
iluminada + espaço gourmet 
com churrasq., 2 pias, TV 
42”, dvd, cook top, geladeira, 
mesas e cadeiras da Bhrama 
+ choppeira profissional de 2 
torneiras. R$ 1.440.000,00 
F. 19-997519921 / 38750469 
creci 65362.
Jd Regente - sobrado em 
construção com 04 D., sendo 
02 suítes, sala de estar/jantar, 
coz., área de serviço e garag. 
p/ 02 carros.R$ 405.000,00 
Sandra F. 9-9757-1579
Jd Regina - sobrado com 
03 D., churrasq. e garag. p/ 
02 carros. R$ 580.000,00 
Ricardo F. 7817-7946
Jd. Camargo Andrade - 02 
D., sala, coz, WC, lavand., 
garag. + 01 sobradinho nos 
fundos, tudo bem acabado 
por apenas R$ 250.000,00 
aceita troca por igual ou 
menor valor em região plana. 
F. 3017-0455 / 99762-7997.
Jd. Carlos Aldrovandi - de 
02 D. no R$ 850,00 Allyne F. 
(19) 9-9142-3026.

M. do Sol –   rua 10 c/ 04 
cômodos c/gar +01 com. e wc 
nos fundos falta acabamentos. 
R$130.000,00. F. 19-3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol –  67. 01 cômodo 
com WC, R$ 120.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua 68 02 D., sala, 
coz, WC, lavand, mezanino 
nos fundos. R$ 140.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 cô-
modos precisando peque-
nas reformas.apenas: R$ 
145.000,00. F. 3017-0455/ 
99762-7997
M. do Sol – 68 casa assobra-
dada sendo na parte inferior 
garage. espaçosa e na parte 
superior 01 D., sala, coz, WC, 
Lavand., sacada quintal com 
edícula nos fundos todo re-
vestido em piso cerâmico R$ 
190.000,00 toda documentada 
para financiamento. Ta espe-
rando o que? F. 3017-0455/ 
99762-7997.
M. do Sol - imóvel comercial 
próximo a Av. Ário Barnabé e 
bancos 390m² de área cons-
truída, sendo 02 pav. resi-
denciais e salão comercial no 
térreo, apenas R$700.000,00 
F. 3017-0455 / 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa es-
petacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo no 
pavimento superior: 05 D. 
sendo 02 suítes e 01 máster, 
sacada com frente para piscina 
c/ cascata artificial aqueci-
mento a gás nos D., área de 
churrasco completa, garag. 
para 04 carros. R$ 400.000,00. 
Aceita imóvel de menor valor, 
carro, estuda  parcelamento. 
F. 3017-0455 / 99762-7997.
Nair Maria - Salto SP - 02 cô-
modos e WC em lote de 180m² 
apenas R$ 102.000,00. Quita-
do. F. 3017-0455/ 99762-7997
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F. 3016- 1355 / 99752-2170 
/ 99205-4322 / 99294-5541 / 
99677-8689
Vendo casa em construção 
- com 03 D. sendo 01 suíte e 
garag. p/ 02 carros na Vila Lo-
pes por R$ 370.000,00 Sandra 
F.(19) 9-9757-1579

Jd. Colibris - 2 D. sendo 1 
suite, coz, lavand. e garag. 
p/2 carros R$ 220.000,00- 
Aceita Financ. (19)99406-
1174 / 7803-3985/100*48002
Jd. Colibris - casa nova 
com 03 D., sendo uma suíte 
e garag. p/ 02 carros. R$ 
290.000,00 Ricardo F.99122-
1066
Jd. do Sol - Área de 135m² 
R$ 280.000,00 F. (19) 9801-
4860
Jd. do Vale - com 3 D. 1 
suite, 2 vagas cobertas R$ 
335.000,00- Aceita terre-
no de menor valor. F. (19) 
9801-4860
Jd. do Valle - 02 D. (01 suíte 
c/ armário embutido) coz. 
planejada, garag. p/ 03 autos, 
edícula nos fundos. Ótimo 
Acabamento R$ 280.000,00 
F. 3017-0455 / 9762-7997 
 Jd. dos Aromas - com 
área de 225m² útil com 3 
D., 1 suite, 2 salas, WC, R$ 
620.000,00 - Aceita permuta 
F. (19)7808-3727 / 89*22754 
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 
D., sala, coz., WC, lavad., 
garag. para 02 autos R$ 
170.000,00 F. 3017-0455/ 
99762-7997
Jd. Monte Verde - casa nova 
no com 03 D., sendo 01 suíte, 
sala, coz. , lavand. e garag. 
p/02 carros. R$ 285.000,00 
Marlene F.(19) 7829-6350
Jd. Monte Verde - sobrado 
2 D. sendo 1 suite, CoZ, 
lavand., sala , 2 WC social 
e garag. P/ 2 carros valor R$ 
230.000,00- Aceita Financ. 
F. (19)99406-1174 / 7803-
3985/100*48002
J d .  M o n t e  V e r d e  R $ 
510.000,00 área de 330m²  
F.(19)9801-4860
Jd. Morada do Sol - com 
02 D., sala, cozinha, lavand. 
e garag. p/ 02 carros. R$ 
215.000,00 Allyne F.(19) 
9-9142-3026.
Jd. Primavera – 3 D., 1 
(suíte), sala, coz., wc social, 
lav.,2 gar., AT.125m  R$ 240 
Mil.  F. 3318-4326
Juscelino Kubitschek-  4 
cômodos na frente e 4 cômo-
dos no fundo R$ 250.000,00 
F. 3016- 1355 / 99205-4322 
/ 99752-2170

Vila  Mercedes –  com 2 casas, 
sendo independentes A/T 280 
m²  R$ 240 mil F. 3318-4325.
Vila Brizola -  01 D., sala, 1 
área de luz, podendo fazer 
outro dorm., wc com box, coz., 
lavand., AT 125m². Toda com 
piso frio. Valor negociavel, 
aceita proposta e permuta F. 
3392-5475
Vila Florença (Itaici) - Resi-
dência nova com 3 D. (1 suíte) 
R$ 280 mil. F. 19-997519921 
/38750469.

Alugo casa com 04 dorms, 
piscina, próximo a Vila Suiça 
R$ 3.300,00. Allyne F.(19) 
9-9142-3026.
Alugo Kitnet R$500,00 incluso 
agua, luz e gas, ótima localiza-
ção, proximo ao Parque Temá-
tico.F:9-9350-7886 c/ Junior
Centro – SO0301 – 150 m² - 
Comercial - Piso sup.: 02 salas 
amplas, sendo 01 c/ sacada, 
bhº social. Piso inf.: recepção, 
bhº social, 04 salas, coz., AS, 
edícula c/ 01 sala e bhº social, 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
2.300,00 + IPTU F. 3392-0333
Jd. América - CA0369 - 125 m² 
- 3D. sendo 01 suíte, bhº. social, 
sala de TV, coz. c/ gabinete, 
AS, quintal, 02 vagas garag. R$ 
1.400,00 + IPTU F. 3392-0333
Jd. Carlos Aldrovandi. - 02 D. 
R$ 850,00 Allyne (19) 9-9142-
3026.
Jd. Colonial - 3 D.(sendo 1 suí-
te), sala, coz, wc, lavand, garag. 
R$ 1.300,00 F.19 99244-8398
Jd. Dom Bosco - CA0382 - 150 
m² - 03 D. sendo 01 suíte, bhº. 
social, sala de TV, coz., AS, 02 
vagas garag. R$ 2.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - 2 D., depen-
dências com fino acabamento 
F. 3875-0868
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 suíte 
c/ closet, bhº. social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ sacada, escritó-
rio c/ armários, coz. planej., área 
de serviço, churrasq. quintal, 
02 vagas garag. R$ 2.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Pq. São Lourenço – CA0393 
– 150 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, sala 02 
amb., coz. planej., AS planej., 
churrasq., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo (todos 
os bhºs. c/ armário planej.), 
sala 02 amb. c/ pé direito 
duplo, home theater, escrit., 
despensa, coz. e área de serv. 
c/ planej., suíte emp. Planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (armário 
planej.), aquec. solar, quin-
tal, área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Res. Grandville - com 3D. 
, suite, 2 vagas de garag. 
R$ 1.500,00 + IPTU E Con-
domínio F. (19)7803-8201 
/80*10598
Res. Jd. Valença – SO0337 
– 116 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, espaço 
gourmet c/ churrasq., desp., 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Maria Bonita – SO0271 
– 101 m² - 03 D., sendo 01 suí-
te, bhº social, lavabo, sala 02 
amb., coz., AS, quintal, área 
de lazer, 02 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 03 suítes sendo 
01 com closet e varanda / 01 
com varanda (todos os dorm. e 
bhºs. com armário planej.), la-
vabo, sala 02 amb., escritório, 
copa, coz. totalmente planej., 
lavand., AS com gabinete, 
depósito/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., pisci-
na, quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 04 vagas garag. 
R$ 4.700,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - 
CA0392 - 150 m² - 03 D. sendo 
01 suíte planejada, bhº. social 
(todos os bhºs. c/ armário), 
sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, AS, quintal, área 
de lazer, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + IPTU F. 3392-0333

Resid. Villagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 03 suítes, 
sala de 02 amb. c/ varanda, 
lavabo,  coz. planej., AS, chur-
rasq., área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 3.350,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Vila Rubens - CA0322 - 255 
m² - 03 D., bhº. social, sala de 
TV, coz., AS, quintal, 02 vagas 
garag. R$ 1.700,00 + IPTU F. 
3392-0333
Vila Rubens - CA0383 - 125 
m² - 02 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala, coz. c/ armários, 
AS, quintal, 02 vagas garag. R$ 
1.350,00 + IPTU F. 3392-0333
Vila Rubens com 03 dorms, 
sendo 01 suíte e garagem p/ 
03 carros. R$ 1.200,00 Allyne 
F.(19) 9-9142-3026.
Vl. Maria Helena - CA0324 
- 355 m² - 06 D. sendo 01 
suíte, bhº. social (todos bhºs. 
c/ armários), lavabo, sala 03 
amb., varanda, coz. planejada, 
dorm. empregada, AS, edícula, 
churrasq., quintal, 04 vaga 
garag. R$ 3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Vl. Rubens – CA0394 – 190 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, sala, 
bhº social, coz., AS, 03 vagas 
garag. R$ 1.200,00 + IPTU F. 
3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 352 
m² - 03 D. sendo 01 suíte c/ 
hidro, bhº social, lavabo, sala 
02 amb., coz., despensa, AS, 
edícula nos fundos c/ dorm. e 
bhº. emp., churrasq., quintal, 04 
vagas garag. Armário embutido 
nos dorm., bhºs., coz. e AS. R$ 
3.000,00 + IPTU F. 3392-0333

Apto - (oportunidade) 2 D., sala 
em L, coz., lavand. e uma vaga 
coberta 162m²- R$ 196.000,00 
– CECAP – em frente à Lojas 
Bandeira F. 3016- 1355/99752-
2170/99294-5541
Apto Guarujá – Enseada - 02 
D.(01 st), sala, coz., lavand. , 
churrasq. na varanda, 02 va-
gas de garag., piscina aquec. 
churrasq. R$ 430.000,00. F. 
99887-7771   

Centro - 3 D., excelente nego-
cio  F. 98833-2632
Cidade Nova - 02 D., sendo 
01 suíte na. R$ 260.000,00. 
Heron F. 7817-7946
cond. Azaleia - com 2 D. 
Tota lmente  p lanejado. 
R$235.000,00. F. (19)7803-
8201 /80*10598
Duetto de Maria - com 03 
D. sendo 01 suíte e área de 
lazer completa. R$ 320.000,00 
Heron F.7817-7946
Edifício Ana Eliza no bairro 
Jd Alice, decorado com 02 
dorms, sala, cozinha, área de 
serviço e garagem p/ 01 carro. 
R$ 210.000,00 Marlene F.(19) 
7829-6350.
Edifício Grandville - com 3 
D., sala, cozinha e banheiro, 
2 vagas de garag., Área de 
70m² com área de lazer com-
pleta R$270.000,00- Aceita 
financ.F. (19)7808-3727 / 
89*22754
Edifício Tuiuti - 02 D.(01 ST), 
sala, coz., WC e lavand., 01 
vaga de garag. R$ 270.000,00 
F. 9.9279-1177 
Jd Morumbi - 2 dormitórios 
R$ 115.000,00 aceita carro 
como parte do pagamento. F. 
98372 0000
Jd. Alice - 2 D., sala, coz, 
lavand. , 1 WC social e 1 vaga 
de garag. R$200.000,00. Acei-
ta financ. F. (19)99406-1174 / 
7803-3985/100*48002
Jd. Alice - 2 D., sala, coz. pla-
nej, wc, lavand., garag., port. 
24 hs..R$ 185.000,00 (Aceita 
Financ)..F. 99244-8398
Jd. Umuarama - 2 dormitórios 
1 vaga - R$ 190.000,00 F. 
3329 7253 
Res .  Grandv i l l e  -  R$ 
255.000,00 F. (19)7803-8201 
/80*10598 
Torre Viena - área de 100m² 
R$ 520.000,00-Aceita permuta 
F.(19)7808-3727 / 89*22754
Vende-Se Apartamento - na 
planta 2 E 3 D., com pequena 
entrada e parcelas a partir de 
R$ 800,00 F. (19)7803-8201 
/80*10598 
Vende-se Apartamento - na 
planta com uma pequena 
entrada com 3D. e suíte 1 á 2 
vagas de garag. Área de lazer 
completa F. (19)7808-3727 / 
89*22754
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Ótima Localização, Cid. 
Nova - R. Paul Harris, 2 
D., 1 suíte, sala de estar e 
jantar,c, AS, Varanda 35m², 
salão de festas na cobertura, 
1 vaga de garag. R$1.650 + 
impostos  F. 98181 4225 c/ 
Leonardo
Parque Indaiá - apto com 02 
D., no R$ 800,00 F. 9-9142-
3026 Allyne
Res. Fonte de Trevi  – 
AP0430 – 76,87 m² - 03 D. 
sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb., sacada, coz. 
planej., AS, 02 vagas garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Grand Ville - com 3 D. 
c/ 1suite , 2 vagas de garag. 
R$ 1.500,00 + IPTU e Con-
dominio TEL: (19)7808-3727 
/ 89*22754 
Res. Nuova Cittá - AP0378 
- 65 m² - 02 D. sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 
amb. c/ varanda gourmet c/ 
churrasq., coz. c/ armário 
planej., AS, área de lazer, 
01 vaga garag. R$ 1.200,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Vila Rubens - com 03 D., 
sendo 01 suíte e garag. p/ 03 
carros. R$ 1.200,00 Allyne F. 
9-9142-3026.

Aluga - Casa comercial, 
centro 7 salas , 4 banheiros 
AT 850 m² AC 278 m² - 
R$9.000,00 F. 98372 0000
Aluga - Cozinha Industrial 
- Região central - AT 150 m² 
- R$ 1.800,00 - F. 3329 7253 
Aluga - Sala comercial re-
gião central AT 50 m² - R$ 
1.600,00 F. 3329 7253 
Aluga - Sala comercial re-
gião central com 3 salas, 
AT 90 m² - R$ 1.200,00 F. 
98372 0000
Aluga - Sala piso superior 
- cidade nova I - 85 m² - R$ 
1.500,00 F. 3329 7253 
Aluga - Salão comercial Av. 
Presidente Kennedy, 150 m² 
- R$ 6.000,00 F. 98372 0000

Alugo apto todo mobiliado 
no Ed. Raquel com 03 D. 
sendo 01 suíte. R$ 3.200,00 
Allyne F. 9-9142-3026.
Apartamento todo mobi-
liado , 2 dormitórios - R$ 
1.550,00 F. 99295 0357
Ed. Asturia – AP0248 – 58 
m² - 02 D., bhº social, sala c/ 
varanda, coz., AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. 
c/ armários, wc, garagem R$ 
900,00 + Condomínio + Iptu 
F. 99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 
- 74 m² - 3 D. sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 
ambientes, cozinha, área de 
serviço (todos com armários 
planejados), 02 vagas ga-
rag. R$ 1.800,00 + IPTU F. 
3392-0333

Res. Portal das Flores - 
AP0389 - 78 m² - 03 D., bhº 
social, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz. c/ armário planej., AS, área 
de lazer, 01 vaga garag. R$ 
1.000,00 F. 3392-0333
Res. Victória – AP0323 – 88 m² 
- 3D. sendo 1 suíte, bhº social, 
sala 2 amb., coz., AS, área de 
lazer, 1 vaga gar. R$ 1.500 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio D’Amore - 
AP0399 - 66 m² - 02 D. c/ arm. 
Planej., bhº social c/ armário 
planej. e box, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz. c/ arm. Planej. 
e forno/fogão cooktop, AS c/ 
armário planej., área de lazer, 
01 vaga garag. R$ 1.700,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio D’Amore - 
AP0419 - 95 m² - 03 D., sendo 01 
suíte (dorm. c/ armários), sala, 
sacada, bhº social, coz planej., 
AS, 2 vagas garag. R$ 1.500 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Toscana - 
AP02367 – 74 m² - 3D. sendo 1 
st., bhº. social, sala 2 amb., sacada, 
coz. c/ gabinete, AS, 01 vaga gar. 
R$ 1.600 + IPTU F. 3392-0333

Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 
de 250 gramas, 2 de 150 
gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfria-
mento, 1 talha, 1 estufa, 1 
balança F (11) 9 8362-9657 
/ (11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezani-
no p/ escritório. R$ 3.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Alugo Chácara com 1450 
m² -  4 dormitórios, 3 banhei-
ros, piscina, churrasqueira 
- R$ 2.500,00 F. 98372 0000
Chácara em Salto - per-
to do Pesqueiro, 1.000 m² 
R$ 58.000.00 – com água 
– aceita carro no negó-
cio. F. 3016-1355/99752-
2170/99205-1322/99294-
5541/3035-1372

Chácara Terras de Itaici - 03 
dorms (01 st), sala, cozinha, 
Wc, churrasq., poço semi arte-
siano. AT/ 1.000m² AC/ 180m² 
R$ 430.000,00 F. 99100-2791
Chácara Vale Do Sol - 02 
D., sala, coz., wc, piscina R$ 
400.000,00 F. 99946-7771
Chácara Viracopos – CH0070 
– 1000 m² - 02 D., sendo 
01 suíte, bhº social, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., AS, 
bhº. externo, espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas vagas 
garag. R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Chácaras Alvorada - 02 sui-
tes, sala, coz., salao de jogos, 
casa de caseiro, piscina. AT/ 
2.400m² R$ 700.000,00. F. 
99100-2791
Mosteiro de Itaici - 04 suítes, 
sala 03 amb. c/ varanda, sala 
de jantar, lavabo, coz. planej., 
lavand., despensa, piscina c/
churrasq. completa, casa de 
caseiro, quadra de tênis, campo 
de futebol, baias e poço artesia-
no AT. 10.000m² AC/ 700m² R$ 
1.500.000,00 F.  9.9887-7771

Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos - 2 baias - 1 casa 
com 3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00 – 3875-6230 - 
CRECI 04.732
Resid. Terras de Itaici - 
CH0055 - 1200 m² - 03 D. 
sendo 02 st. (01 máster c/ hi-
dro.), bhº social, sala 02 amb., 
lavabo, coz. c/ arm., desp., 
AS, 04 canis, pomar, casa 
na árvore c/ dorm., varanda, 
escorregador, diversas vagas 
garag. R$ 3.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Sitio 1 alqueire em Elias 
Fausto, casa, piscina, toda 
gramada, churrasq., fogão 
a lenha- R$ 370.000,00 F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Sul de Minas - 2,5 alqueires, 
quinze mil pés de café em 
produção, 02 casas, R$ 320 
mil – Troca por imóveis em 
Indaiatuba.  F. 3318-4326
Vende-se Chácara em Monte 
Mor, 1000m², R$ 35.000,00. 
A 16 km de Indaiatuba. F: 
9 9219-7935/ 2516-0055/ 9 
9460-7221
Vendo - área em Indaiatuba 
de 10 alqueires R$ 106,00 
o m²  na beira da rodovia  
F. 991187850 / 996727947  
CRECI 74092
Vendo - Chácara de 5000m² 
no Videiras R$ 550.000,00 
excelente oportunidade F. 
981367331 CRECI 74092
Vendo - sitio de 4 alquei-
res R$ 60,00 o m² na beira 
da rodovia em Indaiatuba 
F. 991187850 / 996727947  
CRECI 74092
Vendo - sitio de 8 alqueires 
em Indaiatuba R$ 40,00m² na 
beira da rodovia F. 991187850 
/ 996727947  CRECI 74092 

Área Dentro de Elias Fausto 
- 48.000 m² R$ 30,00m² F. 
99887-7771
Área Elias Fausto/Monte Mor 
- 280.000 m² com 500 metros 
de frente para rodovia R$ 25,00 
metro quadrado. F.  99887-7771
Comercial – Portal dos 
Ipês - Venda urgente de lote 
Comercial com 359m² (12m 
de frente para a Av. João 
Ambiel) de R$325mil por 
R$ 298mil, somente à vista. 
19-997519921 /38750469 
creci 65362.
Cond. Beira da Mata - 380 m² 
R$ 265.000,00. Ótima locali-
zação, aceita permuta F. (19) 
7828-0418  / ID 114*97307
Cond. Beira da Mata - área 
de 360m² R$255.000,00 
F.(19)99406-1174 / 7803-
3985/100*48002
Cond. Bréscia - 2 lotes com 
área de 200m² F. (19)7803-
8201 /80*10598

Aluga- Salão Amarelo - Rua 
15 de Novembro Nº 428. Óti-
ma localização no Centro da 
cidade c/ 02 WC, lavand. de-
pósito e escritório. R$ 2.500,00 
F. 38752215
Cidade Nova I - SL0028 - 300 
m² - Excelente localização, em 
avenida. Salão amplo c/ 02 
bhºs. sociais, cozinha ampla. R$ 
4.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Cidade Nova I - SL0033 - 
194,88 m² - Salão comercial 
de 194,88 m² c/ sala, cozinha, 
02 bhºs sociais. R$ 6.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Galpão no Salto - AT/1.400m² 
e 950m² AC- Totalmente re-
gularizado R$ 1.500.000,00. 
Aceita 30% em permuta R$ 
1.500.000,00  F. 9.9887-7771
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil F. 33184325
Temos galpões para locação 
no Distrito Industrial ótima loca-
lidade.F. 3016- 1355 / 99752-
2170 / 99294-5541
Vendo - loja loja na Morada do 
Sol R$ 12 mil, na rua principal 
do ônibus F. 99182-6759 / 
99332-6181
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Cond. Colibris - 4 lotes com 
área de 150m² F. (19)7803-
8201 /80*10598
Cond. Jardins dos Impérios 
- 10 lotes com área de 150m² 
F. (19)7803-8201 /80*10598
Cond. Vista Verde - 175m² 
excelente localização, boa 
topografia, rua da mata nativa 
e área de lazer. Em valoriza-
ção direto c/ o proprietário R$ 
165.000,00 F. 98108-1310
Jardim dos Laranjais - 9.000 
m² R$ 450.000,00 F.  9946-
7771
Jardim Europa II - dois lotes 
de 250m² cada, ótima localiza-
ção e topografia de R$170mil 
por R$ 149mil cada, somen-
te à vista. F. 19-997519921 
/38750469.
Jardim Florença - 160m² R$ 
95.000,00 F. 9.9887-7771
Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos R$ 800,00 m² F. 99887-
7771
Jardim Regente - 04 lotes jun-
tos - 1.080 m² R$ 750.000,00 
F. 99887-7771
Jd. Colibris - 150m² R$ 
110.000,00 aceita financiamen-
to. F. 3017-0455/ 99762-7997 
Jd. dos Colibris - 150m² - óti-
ma topografia R$ 95.000,00 F.: 
99244-8398
Jd. Esplanada II - terreno 
plano R$ 205.000,00 área 
de 305m²-Aceita permuta F. 
(19)7803-8201 /80*10598
Jd. Laguna - 150² R$70.000,00 
F. 3017-0455/ 99762-7997

Vendo - Air Soft, marca Tó-
kio Marui R$ 700 F. 98247-
4690 tim
Vendo - diversos itens (com-
ponentes para computadores) 
detalhes somente por telefone 
F. 3935-8233 das 10 hs às 
16 hs.
Vendo - Grade de ferro 2.75 
alt. x  3.14 larg. F. 3835-1581
Vendo - Iphone 4 , 16 giga, 
travado R$ 600 F. 98247-
4690 tim
Vendo - lote ou peça avulsa 
de monitores 18” - cor - LCD 
marcas LG / HP / PHILLIPS / 
AOC F. 3935-8233
Vendo -  Maca peroba 
rosa,  maca 195x75x75 
(CxLxA), maca 195x65x85 
(CxLxA) ambas tem a cabe-
ceira removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 cada 
F. 7814-5723
Vendo - mesa bilhar semi 
profissional 2.30 x 2.60 com 
5 tacos mais dois jogos de 
bolas seminova, estudo tro-
ca por algo meu interesse, 
pano vermelho novo com 
as pernas trabalhadas com 
pés de borrachão R$ 1.400 a 
vista e R$ 1.700 para troca F. 
99193-6819 
Vendo  -  Poste  Padrão 
CPFL  F. 99294-9077
Vendo - Sofá R$ 500,00 e 
Geladeira R$300,00 usados, 
em bom estado.F: 3392-3595/ 
9 8727-3287 c/ Alessandra

Jd. Laguna -150² R$70.000,00 
F. 3017-0455/ 9762-7997
Jd. Montreal – A/T. 150 m² R$ 
138 Mil F. 3318-4326
M. do Sol –  rua 39 125m² 
r$110.000,00. F. 3017-0455/ 
9762-7997 
Morada do Sol - 125 mts - R$ 
110.000,00 próximo ao cristo. 
F. 3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Nair Maria - Salto SP -180m² 
r$90.000,00 aceita financia-
mento. F. 3017-0455/ 99762-
7997
Portal do Sol  - 150m² 
R$110.000,00 – quitado. 
(oportunidade) F. 3017-0455/ 
99762-7997
Terra em Indaiatuba - R$ 
120.00 o mt²- ótima topografia 
de frente com a rodovia  F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Terras de Itaici - 02 lotes 
juntos de 1.000 m² cada- R$ 
210.000,00 (cada). F. 7850-
3952
Terras de Itaici - 1.000 m² R$ 
220.000,00 F. 7850-3952
Terreno Alto Itaici - 378 mt² 
-  R$ 200.000,00 F.3016- 
1355/9752-2170 /9205-4322
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F.  99887-7771
Terrenos no Portal de Itaici 
- Com 425m² por R$ 310 mil, 
com 406 m² por R$ 280 mil e 
com 357m² por R$ 275mil. F. 
997519921 /38750469 creci 
65362

URGENTE: Vende-se terreno 
250m² próximo ao Center 
Jeans. R$ 210.000,00. Cel: 
(19)98276-3340

Camisetas e uniformes para 
empresas escolas e igrejas F. 
3936-5869 
Procuro edícula ou casa 
com 2 comodos para alugar.
Tratar c/ Jane F:3329-5029/ 
99480-5271
Senhora procura - 1 pessoa 
para dividir o aluguel (mulher) 
F. 99701-6754 c/ Jane
Trabalhe em casa - Ambos 
os sexos, acima de 18 anos. 
Trabalho todo feito pelo cor-
reio F. 3016-1339. Ligue para 
receber o material informativo 
gratuito.
Vendo - 2 balcão expositor, 
1 frio , 1 quente, c/ vidro 
trincado e precisando de 
manutenção R$ 500,00 cada 
F. 98247-4690 tim
Vendo - 2 camas de soltei-
ro em madeira maciça c/ 2 
colchões R$ 150,00 cada F. 
3835-4083
V e n d o  –  2  I n g r e s s o s 
para o Show da Banda 
Helloween 01/12 em São 
Paulo - Espaço das Américas 
R$ 150,00 cada F. 99100-
0754

Vendo - Toldo de 3.50 x 
3.00, alfaceira 2.00 x 1.00, 
30 caixas para mercado F. 
99360-1768 / 99687-6325
Vendo - Bebê conforto cinza, 
Piccolina / Galzerano em 
ótimo estado, indicado para 
crianças de até 13 kg. Foi usa-
do por aprox. 6 meses e esta 
perfeito. R$ 120,00. Interes-
sados entrar em contato por 
email: elietepmoraes@yahoo.
com.br F. (19) 99189-1511
Vendo ou Arrendo - Lan 
House - Motivo de saúde F. 
3935-8233
Vendo PS3 + 3 Jogos - Lan-
çamento R$ 1.000  F. 98941-
8484  c/ Vinicius 
Vendo terreno em lotea-
mento aberto a partir de R$ 
90.000,00 Allyne F. (19) 
9-9142-3026

Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lugares, 
licenciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  F.(19) 
38752215 / (19) 996968732
Santana Quantum - 91 - 
vendo ou troco por moto F. 
3935-1633
Siena Flex - 2011 – 4 por-
tas R$ 1.398,00 + parc. de 
R$ 472,00 F.(011) 4602-
4427/4028-0845

New Civic LXS - 2008 – 
verde, automático, banco 
couro, modulo subir vidro, 
pastilhas novas, pneus semi 
novo, carro top só pegar 
e viajar estudo troca por 
carro de menor valor, carro 
muito lindo R$ 39.000,00 F. 
99193-6819 
 Peugeot 207 SW - 2011 - 
Au tomá t i co ,  comp le to , 
impecável, 47.000 km R$ 
30.000,00 F. 99203-0556 / 
98160-4875
Honda Fit LXL - 2008 - 
verde, preço de tabela R$ 
29.2000,00 F. 3834-5481 / 
99597-3040
Montana Sport - 1.8 - 2006 
- prata, R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-0170
Ford Fiesta Sedan 1.6 - 
2007/2008 – completo, cor 
cinza com apenas 56.000 km 
Vendo ou troco por menor 
valor R$ 22700,00 F. 3801-
0497 / 992179504 c/ Suzy
Santana - 2002, completo, 
97.000 km F. (19) 99696-
8732 (19)3875-2215

Biz 125 - 2006 - azul, partida 
eletrica, ótimo estado F. 9 
9241-8063 - Felipe

BIZ 125 - 2011 - Partida elé-
trica, flex, vermelha, ótimo es-
tado. F: 9 9241-8063 - Felipe
BIZ ES - 2003/2004 - verde 
musgo - R$ 3.000,00, ótimo 
estado de conservação F. 
3935-5630 – Falar com Jef-
ferson ou 99487-8730 - Falar 
com Michele.
CG Titan 150 ESD - 2005/
Mod. 2006  -  48.063km, 
segundo dono, alarme R$ 
4.000,00 F. 99460-3109
Honda CG Today - 89 - preta, 
pneus, relação e motor novo 
F. 99280-6727 c/ Eduardo
Moto CB 300- 2011 c/ apenas 
3.500 kms preta R$ 9.000,00 
ou troco por bis F. 3875-0756 
/ 98192-2620 . 
Moto CB 300-2012  cor azul 
apenas 4.800 kms F. 99855-
3177  Falar com Fábio
Vendo Biz 125, ano 2011, 
partida elétrica, preta, com 
alarme. Tratar com Felipe 
F:19 9 9241-8063

“Doação de Cães e Gatos - 
GAPA - Todos os sábados, 
das 10 às 13hs, na Dog’s 
Place, na Av. Engº Fábio R. 
Barnabé, 4181, marginal do 
Pq. Ecológico, sentido bairro/
centro.»

Vendo - Filhotes de Pinsher 
macho F. 99513-7876

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera 
,1 controle , HD interno de 
80 giga e 30 jogos dentro 
do HD interno último lan-
çamentos R$ 1.100,00 F. 
98247-4690 tim

Agência de Webdesig-
ner ,  l o ca l i zada  no  Jd . 
Pau Preto, abre vagas p/ 
moças como aux. adm., 
necessario conhecimento 
básico de Informatica e ro-
tinas de escritório. Damos 
preferência para moças 
habilitadas em CNH A/B . 
As interessadas deverão 
enviar currículo para www.
dspnet.com.br/curriculum
Faço faxina - F. 99446-
0479 c/ Andressa
Faço faxina / passo rou-
pa.Tel: 3318-1952 c/ Sueli
Faço faxina residêncial ou 
escritório F. 3016-4598 / 
99930-1477
Faço serviço de pedreiro, 
p intor ,  gesseiro F.  (11) 
97333-6530
Marido de Aluguel - fa-
zemos qualquer serviços 
e reparos e consertos em 
sua residência F. 99674-
2791 vivo /  99327-7872 
claro c/ Figueiredo
Ofereço-me para fazer 
faxina  -  em res idenc ia 
ou fabrica c/ referencia F. 
3016-5550 c/ Mary
Ofereço-me  para fazer 
fax ina  em res idênc ias , 
fábricas F. 99257-5530 
Ofereço-me  pa ra  pas -
sar roupa, fazer faxina F. 
3318-1952 c/ Sueli
Ofereço-me  para traba-
lhar aos finais de semana 
como Recepcionista, Cai-
xa, Balconista ou Auxiliar 
Geral Free-Lancer. Tenho 
25 anos, experiência nes-
tas áreas F (11) 96918-
7062 Thais “
Ofereço-me  para traba-
lhar como caseiro.F:19 9 
8713-1485/Laercio
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso e  como domést i -
c a  o u  l i m p e z a  e m  e s -
critórios.F: 9 9228-1544 
Lourdes
Ofereço-me  para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso F.  99701-6754 c/ 
Jane
Ofereço-me  para traba-
lhar como cuidadora infan-
til em minha casa. Possuo 
referêrencia F. 3875-4575. 
O f e r e ç o - m e  p a r a  t r a -
b a l h a r  c o m o  p e d r e i r o , 
encanador,  jard inei ro e 
eletrecista F. 3801-6828 / 
99130-7264 / 99776-6841 
c/ Odair
O f e r e ç o - m e  p a r a  t r a -
balhar  de domést ica F. 
98403-0679 / 3016-2037 
c/ Cristiane
Ofereço-me para t raba-
lhar de motorista, carro 
ou moto F. 99820-2326 / 
99315-7323 Welton
Técnica em enfermagem a 
procura de pessoas para 
dar banho. F. 3318-0814/ 
99743-5310
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Mais Expressão

Advogado

Advogado Aquecimento SolarÁgua e Gás

Auto Mecânica

Acessórios Cabeleireiros

Artigos em Geral

Academia

23B

Auto Peças



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações

Decorações

Celular

Cestas de Presente

CalhasBolo

Drogaria

24B

Ferro e Aço

Construção/Arquitetura
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Informática

Gesso Imobiliária

Jóias
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Limpeza Materiais para Construção Móveis Planejados

Frios e Laticínios



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Pet Shop

Pet Shop

Panificadora Papelaria

Piscinas Poços Artesianos
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Rações e MedicamentosProdutos Alimentícios

Pousada Litoral Norte

Refrigeração Reparações Automovitas

Óleo Automotivo



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Segurança Patrimonial

Segurança Patrimonial Som Automotivo

Tintas Veterinária VidraçariaUniformes

27B

RestauranteReparações Automovitas



28B Mais Expressão


