
Indaiatuba ganhou mais duas fábricas na manhã de terça-feira, dia 11. Durante festa de solenidade, foi dado o pontapé inicial as fábricas John Deere e John Deere – Hitachi. A cerimônia contou 
ainda com as visitas do governado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e do vice-presidente do Brasil Michel Temer. As duas fábricas tiveram investimento de US$ 180 milhões.
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Três dias da Festa do 
Peão terão entrada franca

Michelli Azevedo de Paula, de 28 anos, foi morta com um tiro no rosto na última quarta-feira

Tema será prevenção 
ao uso de drogas

Daiane do Santos 
visita Indaiatuba

GRATUITO

CARNAVAL

EX-ATLETA

A edição da Festa do Peão deste ano, marcada para aconte-
cer entre os dias 7 e 11 de maio, terá entrada gratuita em três 
dos cinco dias de evento. As atrações são: Teodoro & Sampaio 
(quarta-feira, dia 7), Munhoz & Mariano (quinta-feira, dia 8), 
Bruno e Marrone (sexta-feira, dia 9), Thaeme e Tiago (sábado, 
dia 10) e Rio Negro e Solimões (domingo, dia 11).

A ex-ginasta e atleta olímpica Daiane dos Santos estará em 
Indaiatuba na próxima quinta-feira, dia 20, durante realização 
do projeto Sesc Verão 2014, cujo tema é “Toda Hora é Hora. 
Esportes é agora”. A visita de Daiane ocorre das 14h às 16h30, 
na quadra 23, localizada na Rua AntonioBrunetti, na Praça 
Darci Barnabé, no Jardim Morada do Sol.
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Suspeito de estupro 
em agosto é preso

Greve tem adesão 
de 80% na região

Consumo de água 
aumenta 40%

Sessões de Câmara 
retornam na segunda

Telefonia lidera 
reclamações

Horário de Verão 
termina domingo

ESTUPRO

CORREIOS

ESTIAGEMPOLÍTICA

PROCONECONOMIA

Foi apreendido ontem, 
dia 13, Rogério Fernando de 
Souza, 30 anos, acusado de 
lesão corporal e tentativa de 
estupro contra um menino 
de 4 anos em agosto do ano 
passado, no Jardim Carlos 
Aldrovandi. Rogério foi en-
contrado em Itirapina.

A greve dos Correios está 
prejudicando em 50% as entre-
gas na região. Em Indaiatuba, 
nove profissionais aderiram à 
greve.  Na região, a adesão é 
próxima a 80% e os Centros de 
Encomenda de Sumaré, Jundiaí, 
Limeira e Campinas estão total-
mente paralisados. Haverá uma 
assembleia hoje, dia 14, e uma 
audiência na segunda, dia 15.

Mesmo sem enfrentar 
racionamento como outras 
cidades da região, Indaiatuba 
registrou falta d’água em al-
guns bairros no último final 
de semana. Esse problema 
foi relatado por moradores 
de vários bairros. O Saae 
afirma que o consumo de 
água cresceu 40%.

A primeira Sessão Or-
dinária da Câmara de Ve-
readores de Indaiatuba em 
2014 está marcada para 
a próxima segunda-feira, 
dia 18, no Plenário Joab 
José Puccinelli ,  às 18h. 
Os vereadores voltam às 
atividades após quase dois 
meses.

As empresas de telefonia li-
deraram o ranking de reclama-
ções em 2013, no Município, 
segundo uma lista divulgada 
pelo Procon Indaiatuba, órgão 
vinculado à Secretaria Muni-
cipal de Negócios Jurídicos. 
A lista é complementada ainda 
com bancos e financeiras, com 
sete empresas relacionadas.

O Horário de Verão chega 
ao fim neste domingo, dia 
16, à zero hora, quando os 
relógios das regiões Sul, Su-
deste, Centro-Oeste e Distrito 
Federal deverão ser atrasados 
em uma hora. A estimativa do 
Ministério de Minas e Ener-
gia éque a economia chegue 
a R$ 400 milhões.

Pai é suspeito de matar a própria filha 

Jhon Deere inaugura fábricas em Indaiatuba 
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A desvalorização das 
empresas de telefonia

Quais são os 
cuidados que 
você usa para 
economizar água?

ESPERANDO CAIR DO CÉU?

RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO

OS BENEFICIOS DOS OVOS DE GALINHA

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.) 

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

Radares do dia 15 a 21/02

Dr. Nilson Munhoz OAB/SP 269.537. Av. Ario Barnabé, 1.111, Indaiatuba/SP

Editorial EnqueteArtigos

“Como estamos com esse 
problema de falta de água, 
coloco água em baldes para 
usar no dia a dia, assim acre-
dito que consigo economizar 
mais do que pegar água da 
torneira”.

Vanda Milanio, 54 anos, 
autônoma.

“Procuro economizar o máximo 
possível de água, não lavo calça-
da, evito ficar gastando água para 
limpar a casa, só uso o necessário 
mesmo para consumo e para la-
var roupa uma vez por semana”. 
Sidnei Lourenço de Oliveira, 33 
anos, frentista.

“O problema é que, sin-
ceramente, eu não tenho ne-
nhum cuidado pra economizar 
água, aliás, estou trabalhando 
muito e não tenho tempo pra 
fazer nada”. Eduardo Araú-
jo, 21 anos, estudante.

“Economizo água tomando 
banho rápido e deixo água 
separada em vasilhas para 
poder economizar mais, assim 
consigo separar o que vou 
usar durante o dia e a noite”. 
Doralice Moja, 60 anos, 
aposentada.

 Atraso de salários, recolhimento irregular do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) pela empresa, dentre outros situações de descumprimento 
do contrato de trabalho, podem caracterizar falta grave do empregador, dando 
causa ao rompimento do contrato de trabalho por culpa patronal, nos termos 
do artigo 483, da CLT.

Reconhecida a rescisão indireta (culpa patronal), o empregado faz jus ao 
recebimento de todas as verbas rescisórias, como se fosse demitido imotivada-
mente, inclusive a indenização de 40% sobre o FGTS. Isso porque a rescisão 
teve origem em uma quebra de contrato por parte do empregador.

As situações mais comuns que ensejam a rescisão indireta é a falta ou atraso 
do pagamento do salário, sendo esta a principal obrigação do empregador no 
contrato de trabalho.

Cabe ao trabalhador diante do descumprimento do contrato de trabalho, 
procurar o sindicato da sua categoria, ou um advogado da sua confiança, para 
que seja analisado se é caso de rescisão indireta, em caso positivo, o caminho 
é o ajuizamento de uma reclamação trabalhista.

Infelizmente o ovo é visto como um vilão. , mas não e bem assim Ele é 
uma fonte de proteína e outros 13 nutrientes essenciais. Seus benefícios são 
inúmeros..Ele contem :Ácido fólico, ferro, zinco, proteína, fósforo, manganês, 
potássio… A lista é enorme. A presença especial está na colina, que faz parte 
das vitaminas do complexo B. “Ela atua na redução da absorção do colesterol 
ruim e além de tudo pode reduzir a fadiga muscular.

Um  ovo, tem média, tem 77 kcal em sua forma cozida na água. Já o frito 
em óleo, tem o seu valor calórico em 128 kcal e a sua gordura aumenta em 
40%. Assim, dá para ver que ele não é um tremendo vilão – o ideal é sempre 
preferi-lo na forma cozida. “Na verdade, pela sua alta porcentagem de gorduras 
monoinsaturadas, ele pode até ajudar a emagrecer. Isso porque elas ajudam a 
queimar as insaturadas, que são difíceis de eliminar”,  Mas, também por esse 
motivo de ter muita gordura, fique atenta à quantidade. “

 Agora vou dar uma dica para os atletas 
A clara não tem gordura e é riquíssima em um tipo de proteína chamada 

albumina. Seu consumo é indicado para os esportistas, depois do treino, para 
ajudar na recuperação e na restauração dos músculos. Porém, duas claras por 
dia fornecem a quantidade suficiente de proteínas – e não é preciso mais do que 
isso – já que o excesso pode sobrecarregar os rins.  Muitos atletas, no entanto, 
consomem as claras cruas, pois acreditam que, assim, potencializam a absorção 
da proteína. Isso é um erro, pois a cocção não prejudica a absorção do nutriente 
– na verdade, elimina o risco de contaminação pela bactéria salmonela.

Já a gema, além da proteína, contém o ômega 3, colina, ácido fólico e mi-
nerais. “Todos eles são muito importantes para um correto funcionamento do 
organismo”

.Agora quanto ao consumo eu recomendo que as  pessoas saudáveis podem 
consumir um ovo por dia – sempre atentas ao limite de ingestão 
diária total de colesterol, que não deve ultrapassar 300 mg.  

Mas lembre-se que ele esta sempre presente em vários 
pratos,receitas e isso também conta.

HIGIENE ....ARMAZENAMENTO....

Ora, se é para ir na feira e escolher a fruta, escolha a melhor! Leve para casa a mais 
suculenta, mais brilhante, mais doce. Se é para ir ao açougue, e se o dinheiro dá, leve 
a melhor carne, se pode comprar file-mignon vai levar "coxão-duro" para o bife? Vai 
comprar uma roupa? Então escolha o melhor tecido, o melhor caimento e por favor: 
escolha o número que se ajuste ao seu corpo. Na hora do perfume, gosto não se dis-
cute, cada um com o seu, mas por favor, não exagere, perfume é complemento, não é 
banho. Vai prestar um concurso? Então primeiro estude, depois faça promessa, porque 
eu te garanto, nenhum "santo" , "vai descer" em você para fazer a sua prova. Todo 
mundo quer o melhor da vida! Mas, poucos sabem o que é "o melhor". Nos pedidos 
que fazem aos céus são infantis, acham que voltar com tal pessoa é o máximo, quando 
poderiam pedir para conhecer alguém que realmente valha a pena. Gente desistindo 
da luta no meio do caminho, gente topando "qualquer coisa" para "ser feliz", dando 
dízimo da aposentadoria da mãe, comprando fitinha benzida pelo "sei lá quem", e a 
auto-estima no chão, derrubada, vazia. É hora de acreditar no seu potencial! É hora de 
pedir caviar aos céus, acreditando que você merece o melhor. É hora de acreditar no 
seu potencial! É hora de pedir caviar aos céus, acreditando que você merece o melhor. 
Chega de sofrer até pelo que não existe! Só você, criatura divina, pode mudar o seu 
jogo. Não tem pastor, santo, anjo, padre abençoado, nem fita mágica que dê um jeito 
em quem não quer ter jeito! Faça a sua parte, desperte, lute! Caiu? Levante! Escor-
regou? Apoie-se! Errou? Peça perdão e comece. Chorou? Limpe o rosto e prossiga! 
Doeu? Assopre e siga!  Tá sem rumo? Compre um guia. Amou? Que bom, aprendeu o 
valor do amor. Não deu certo? comece de novo. É este o dia certo, para a pessoa certa, 
na hora certa:  Você é a pessoa certa, na hora certa, no dia certo. O resto é confusão 

mental. Por favor, queira ser feliz e lute por esse direito, a vitória só 
depende de você. VISITE WWW.SIGNATREINAMENTOS.COM.
BR. -  FACEBOOK TREVISAN JOSÉ.

Mais uma vez as empresas de telefonia 
apareceram no topo das mais reclamadas 
na cidade, segunda o Procon Indaiatuba. A 
lista divulgada pelo órgão é mais uma prova 
da falta de estrutura das empresas do ramo 
no Brasil. 

Quem não está cansado de pagar altas 
taxas de telefonias e ser maltratado por 
telefone quando a única solicitação a em-
presa é que sua conta não chegou em sua 
residência?

A verdade é que as empresas não valori-
zam seus clientes, consumidores, os quais 
deveriam ter cadeiras cativas. São eles que 
confiam inicialmente no trabalho dessas 
corporações, pagam caro pelos serviços, 
e como recompensa são ignorados quando 
mais precisam delas.

Mas a situação preocupante também pode 
ser encarada de outra forma. Se as empresas 
de telefonia, bancos e financiadoras não 
tratam a população como devia, aos poucos, 
o povo está correndo atrás de seus direitos 
e o discurso do “deixa pra lá” não faz mais 
parte da vida do brasileiro.    
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Captação de recursos é tema de palestra

A primeira Sessão Or-
dinária da Câmara 
de Vereadores de 

Indaiatuba em 2014 está 
marcada para a próxima 
segunda-feira, dia 18, no 
Plenário Joab José Pucci-
nelli. Os vereadores voltam 
às atividades durante as 
sessões, após quase dois 
meses, e realizam o primei-
ro encontro a partir das 18 
horas. Todas as sessões da 
Câmara são abertas ao pú-
blico em geral. 

Os 12 vereadores encer-
raram suas atividades no 
ano passado no dia 23 de 
dezembro e retornaram aos 
seus gabinetes no dia 2 de 
janeiro deste ano.  

Para 2013, o presidente 
da Câmara, o vereador Luiz 
Alberto Pereira, o Ceboli-
nha (PMDB), espera um ano 
tranquilo na Casa, apesar 
das Eleições. “Ano eleito-
ral é outro clima”, ressalta. 
“Acredito que o grande de-
safio é discutir os assuntos 
pertinentes ao Município 

A Secretaria de Desenvol-
vimento promove na próxima 
quinta-feira, dia 20, a palestra 
“Captação de Recursos Junto 
aos Bancos Inclusive BNDES, 
Desoneração da Folha de Paga-
mento e Contribuições Previ-
dências; Fusões e Aquisições”. 
O evento, gratuito, acontece 
às 9 horas, no auditório da 
Prefeitura. 

A palestra, que visa orientar 
as empresas sobre as possibili-
dades financeiras e tributárias, 
será ministrada pelo consultor 
financeiro Fernando Bortolo-
zzi, pelos advogados Rooswelt 
dos Santos e Fábio Maschio; e 
pelo diretor da empresa BBC 
Fusões e Aquisições, Toni 
Bonaccorso.

Durante o evento serão 
abordados os seguintes tó-
picos: Captação de recursos 
juntos aos bancos, inclusive do 
Banco Nacional do Desenvol-
vimento (BNDES); Desone-
ração da folha de pagamento 

e que não haja discursos 
eleitorais. Quem for candi-
dato, o que é garantido por 
lei, que discuta os assuntos 
referentes suas campanhas 
fora das Sessões.”

O líder do governo na 
Casa, o vereador Maurício 
Baroni (PMDB), também 
espera que os vereadores 
que forem candidatos nes-
sas Eleições, não atrapalhe 
o andamento das sessões e 
que o bom relacionamento 
continue com a oposição. 

Baroni lembra ainda que 
o primeiro passo dos vere-
adores este ano é a votação 
do Regimento Interno da 
Câmara. “É uma das princi-
pais pautas a serem votadas 
em 2014”, lembra. “Esse 
regimento foi discutido o 
ano passado inteiro e tem 
alguns artigos importantes, 
como a mudança no número 
de vereadores.”

Já o líder da oposição, o 
vereador Carlos Alberto Re-
zende Lopes, o Linho (PT), 
declara que este ano não 
haverá nenhuma mudança 
panorâmica nas sessões. 
“O trabalho nas sessões não 

das empresas e contribuições 
previdenciárias e por fim, fusão 
e aquisições de empresas.

Os interessados em parti-
cipar da palestra devem fazer 

traz muitas surpresas. Sabe-
mos que só será aprovado o 
que for de interesse do pre-
feito (Reinaldo Nogueira, 
PMDB)”, diz. 

BALANÇO 
No final do ano passado 

a Câmara divulgou o balan-
ço das atividades de 2013. 
Nesse período, foram rea-
lizadas 1.046 Indicações. O 
vereador Massao Kanesaki 
(DEM) protocolou o maior 
número delas, sendo 224. 
O segundo colocado foi o 
vereador Maurício Baroni 
(212), seguido por Hélio 
Ribeiro (PSB), com 104.

Dos 56 requerimentos, 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes, o Linho (PT), protoco-
lou 34; Bruno Ganem (PV) 
protocolou 11 e Cebolinha, 
quatro. Das 358 Moções, 
147 foram feitas pelo ve-
reador Maurício Baroni; 
75 pelo vereador Massao 
Kanesaki e 40 por Gervásio 
Aparecido da Silva (PP).

O Executivo Municipal 
foi responsável pelos 119, 
de um total de 198 Projetos 
de Lei votados pela Câmara. 

PREOCUPAÇÃO 

Ponto de ônibus volta a ser discutido
A alteração do local de 

embarque e desembarque 
das linhas Indaiatuba/Cam-
pinas volta a ser discutida na 
próxima segunda-feira, dia 
17. Sem horário divulgado, 
o presidente da Câmara, o 
vereador Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha (PMDB), 
se reunirá com o gerente de 
transportes da Empresa Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
de Campinas (Emdec), Pe-
dro Meloni.

O principal assunto a ser 
abordado será a mudança 
do ponto final do ônibus 
que faz a linha Indaiatuba/
Campinas, ocorrida no final 
do ano passado e que tem 
gerado muitas reclamações 
por parte dos usuários do 
transporte intermunicipal.

No último dia 29, o pre-
sidente da Câmara esteve 

reunido com o gerente de 
Planejamento da VB Trans-
portes, Gerson Rossi. “Ger-
son esteve em meu gabinete 
atendendo a um ofício meu, 
mas lembrou que o itinerá-
rio é definido pela Prefei-
tura de Campinas, por meio 
da EMTU. Ele também disse 
que a empresa pode voltar 
a fazer o antigo percurso a 
qualquer momento e sem 
nenhum problema, mas para 
isso é preciso autorização da 
Emdec. Por isso vamos até a 
Emdec saber o que acontece 
por lá e o que pode ser feito 
pela população de Indaia-
tuba que se utiliza desse 
serviço”, explica .

O CASO  
A VB Transportes mudou 

em dezembro o itinerário do 
ônibus que percorre o trecho 

Indaiatuba/Campinas. O 
novo local de desembarque 
é mais estruturado que o an-
terior, porém, é considerado 
pelos usuários longe das 
linhas que dão acesso a ou-
tros pontos da cidade, além 
de perigoso, principalmente 
ao escurecer. 

O fato gerou uma infini-
dade de reclamações nos ga-
binetes dos vereadores e nas 
redes sociais. A VB esclare-
ceu durante reunião com o 
presidente da Câmara que 
a mudança é determinada 
pela Prefeitura de Campinas 
e que a empresa não pode 
interferir nessa mudança. 
O encontro que acontece 
segunda-feira, dia 17, entre 
o presidente da Câmara e o 
gerente da Emdec, pretende 
buscar uma solução para o 
problema.

a inscrição na Secretaria de 
Desenvolvimento pelo telefone 
3834-9360 ou pelo e-mailde-
senvolvimento@indaiatuba.
sp.gov.br.

Dos 79 projetos restantes, 
25 são de autoria da banca-
da petista: 14 do vereador 
Derci de Lima (PT) e 11 do 

vereador Linho.
A Câmara ainda aprovou 

seis Projetos de Resolução, 
13 Projetos de Decreto Le-

gislativo, uma emenda à 
Leio Orgânica do Município 
(Lomi) e quatro Projetos de 
Lei Complementar.

Vereadores retornam às sessões na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas
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Bairros registram falta 
d’água após consumo excessivo
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Turma do Gabi faz 
campanha contra o desperdício

Número de queimadas aumenta na SP-75

JME

GIULIANO MIRANDA/DCS-SAAE

Mesmo com a falta de água Indaiatuba é uma das poucas cidades da região que não enfrenta período de racionamento

Mesmo sem enfrentar 
racionamento como 
outras cidades da re-

gião, Indaiatuba registrou falta 
d’água em alguns bairros no 
último final de semana. Esse 
problema foi relatado por mo-
radores de bairros como Vila 
Maria Helena, Vila Furlan, Vila 
Castelo Branco, Carlos Aldro-
vandi, entre outros. 

Um dos bairros que sofreu 
com a falta de água foi o Jardim 
Monte Verde. De acordo com 
a dona de casa Drika Dias, de 
40 anos, foram quase 48 horas 
sem nenhuma gota de água 
nas torneiras. “Entendo que a 
estiagem é comum nessa época 
do ano, mas o que me deixa 
extremamente indignada é não 
ter nenhum aviso sobre essa 
falta”, reclama. “Tenho uma 
caixa d’água grande e às vezes, 
quando não vem água da rua, eu 
a esvazio sem saber. Canso de 
ver pessoas lavando carros na 
rua e desperdiçando. Além dos 
moradores, será que as empresas 
também colaboram reutilizando 
água?”, questiona.

Moradora no Jardim Olinda, 
a advogada Cândida Ambiel, 
de 52 anos, relata que percebe 
que os vizinhos estão mais 

Um dos focos de incêndio este ano ocorreu em área no Jardim Carlos Aldrovandi

conscientes nessa época. “Não 
vejo ninguém lavando a calça-
da, carro ou desperdiçando. Os 
vizinhos estão entendendo que 
precisa economizar”, diz. “A 
gente fica triste ao saber que há 
pessoas desperdiçando e sem 
consciência da importância de 
todos nesse momento difícil que 
a cidade passa. Mas deve haver 
o bom senso para avisarem 
quando vai faltar água”, afirma.

De acordo com o Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos 
(Saae), o consumo de água 
cresceu 40% nos últimos dias e 
o sistema não consegue repor o 
volume de água que é consumi-
do na mesma velocidade. Com 
isso, os locais mais altos da 
cidade podem ficar sem abaste-
cimento temporariamente.

O Saae disponibilizou o nú-
mero 0800 77 22 195 para de-

núncias contra usuários que in-
sistem em desperdiçar água com 
a lavagem de calçadas, veículos 
e quintais. “É um momento que 

O número de queimadas 
registradas este ano nas margens 
da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), no perímetro de In-
daiatuba, já é maior do que no 
ano passado. De janeiro até 
ontem, dia 13, nove ocorrências 
foram registradas na rodovia, 
contra nenhum caso nos meses 
de janeiro e fevereiro do ano 
passado. Ainda durante todo o 
ano de 2013, foram 54 casos de 
focos de incêndio.

As informações foram di-
vulgadas pela concessionária 
Rodovias das Colinas, empresa 
que administra a rodovia. O 
aumento é devido o clima mais 
seco que o normal registrado 
este ano.

Porém, a Colinas alerta para 
outros causadores dos focos 
de incêndio, tais como por 
atos criminosos, bitucas de 
cigarros jogadas nas matas ou 
por negligência de pessoas que 
efetuam queimadas sem devidas 
precauções.

A Colinas informou ainda 
que quando algum foco de in-
cêndio é registrado às margens 
da SP-75, a concessionária 
aciona o Corpo de Bombeiros 
da cidade e a Polícia Militar 
Rodoviária. A empresa também 
desloca seus próprios recursos 
como o caminhão-pipa e veícu-
los de inspeção de tráfego para 

combater o fogo e realizar a si-
nalização adequada da rodovia.

Como forma de conscienti-
zação, os usuários também são 
informados por meio dos pai-
néis eletrônicos de mensagem 
distribuídos pelos trechos de 
concessão.

   
AUMENTO

O crescimento de queimadas 
em áreas do Município também 
foi confirmado pelo Corpo de 
Bombeiros. A corporação não 
soube informar quantos casos 
foram registrados de janeiro a 
fevereiro, nos anos de 2013 e 
2014, mas garante que houve o 
aumento.

Este ano, alguns focos de 
incêndio foram registrados nos 
bairros Colinas 1 e 2, Videiras, 

O Estúdio EMT, em parce-
ria com o cartunista e escritor 
Moacir Torres, criou uma 
cartilha de conscientização 

da Turma do Gabi contra o 
desperdício de água.  

Os personagens levam 
até o público uma cartilha de 

conscientização sobre o uso 
responsável da água. O mate-
rial está disponível na internet 
(turmadogabi.blogspot.com). 

todos devem colaborar fazendo 
uso racional e responsável da 
água, em razão da falta de chuva 
e do calor”, afirmou a autarquiaem 

comunicado.O telefone para de-
núncias vem recebendo cerca de 
20 ligações todos os dias, segundo 
o assessor Sérgio Squilanti.

PREVISÃO
Segundo a Assessoria de 

Comunicação do Saae, a pouca 
quantidade de chuva que caiu 
nos últimos dias ainda não é 
suficiente para reabastecer a 
cidade, mas que as previsões 
são positivas. Segundo o Insti-
tuto Nacional de Meteorologia 
(INMET), nesta sexta-feira, dia 
14, uma frente fria avança pelo 
oceano e chega ao sul do estado 
de São Paulo, trazendo mudança 
de tempo e mais umidade. Há 
chance de chuvas locais fortes, 
principalmente à tarde. Para 
sábado, dia 15, o tempo deve 
ficar nublado e instável. Espera-
-se chuva para domingo, dia 16. 

Há possiblidade de granizo 
e rajadas de vento que variem 
entre 60 e 90 km/h.Segundo o 
INMET a capital deve ter, pela 
primeira vez no ano, uma máxi-
ma abaixo dos 30°C.

Itaici, Jardim Colibri, Jardim 
Monte Verde e na região da 
estrada do fogueteiro. “Ano 
passado nesse mesmo período 
não houve queimadas, já este 
ano aconteceram várias devido 
à estiagem do mês de janeiro”, 
informa o cabo Mattos do Corpo 
de Bombeiros.

A recomendação para que 
não aconteça esse tipo de ocor-
rência, é que os usuários não 
joguem bitucas de cigarros para 
fora do veículo. Mesmo sendo 
pequenas, é o suficiente para 
que um incêndio se inicie prin-
cipalmente em épocas do ano 
típicas de estiagem.No municí-
pio, o trabalho de fiscalização a 
queimadas é responsabilidade é 
do Setor de Meio Ambiente da 
Prefeitura.
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Greve dos Correios faz cair 
pela metade entregas na região

Fatec recebe diretor e 
gerente da Siagri 

O IHESS realiza 
inscrições para oficinas 

para à terceira idade
JME

A greve dos Correios está 
prejudicando em 50% 
as entregas na região. 

Em Indaiatuba, nove profis-
sionais aderiram à greve, cinco 
da agência da Cidade Nova e 
quatro do Jardim Morada do Sol.  
Na região, a adesão é próxima a 
80% e os Centros de Encomen-
da de Sumaré, Jundiaí, Limeira 
e Campinas estão totalmente 
paralisados. As informações 
são do diretor regional do Sin-
dicato dos Trabalhadores dos 
Correios de São Paulo (SinTect), 
Charles Rodolfo Wulck, filia-
do à Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresa de 
Correios e Telégrafos e Simila-
res (TenTect).

As reivindicações dos tra-
balhadores são referentes a 
alterações no convênio médico, 
no plano de carreira e na troca 
do horário de entrega da tarde 
para a manhã. A próxima as-
sembleia geral está marcada 
para esta sexta-feira, dia 13, na 
Agência Central de Campinas, 
com uma passeata. Em todo 
o Brasil a adesão é de cerca 
de 60 mil pessoas, segundo o 
sindicato, atingindo 13 estados. 
Na próxima segunda-feira, dia 
17, haverá uma audiência no 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), em Brasília, para tentar 
um novo acordo. 

Apesar da paralisação dos funcionários, agências continuam funcionando normalmente

A Faculdade de Tecno-
logia de Indaiatuba (Fatec-
-ID) receberá na próxima 
segunda-feira, dia 17, no 
auditório principal, o diretor-
-presidente da Siagri, Car-
los Barbosa, e o gerente de 
comunicação e marketing, 
Ivo Honório Filho, para um 
workshop sobre Agroserviço 
e Novas Perspectivas para o 
Agronegócio. 

Carlos Barbosa fará parte 
da mesa redonda do evento, 
a partir das 11h10, e também 
irá ministrar a palestra sobre 
ERP para Agronegócio, às 
14 horas. O workshop é uma 
realização da Faculdade de 
Tecnologia de Indaiatuba/
Centro Paula Souza (FA-
TEC) e do Departamento de 
Engenharia Mecatrônica da 
Escola Politécnica da USP, 
com o apoio institucional 
da Associação Brasileira do 
Agronegócio (ABAG). 

O evento pretende reunir 
profissionais de diversos 
segmentos, instituições e do 
governo para uma breve dis-
cussão do problema, além de 

O Inst i tuto Henrique 
da Silva Semente (IHESS) 
realizará inscrições dos 
interessados em participar 
das oficinas socioeducati-
vas gratuitas destinadas a 
pessoas com idade a partir 
de 45 anos. Os interessados 
podem se cadastrar no dia 
22 de fevereiro (sábado), 
das 9h às 12 horas, na sede 
da instituição, que fica na 
Rua Regente Feijó, nº 6 
(anexo da Fiec 2), no Bairro 
Cidade Nova. 

Entre as atividades ofere-
cidas estão: Alfabetização, 
Alongamento, Arteterapia, 
Espanhol, Fotojornalismo, 
Ginástica Funcional, Infor-
mática, Inglês, Leitura de 
Vida, Libras (Língua Brasi-
leira de Sinais), Matemática, 
Tai Chi Chuan e Yoga.Os 
interessados serão inscritos 
por ordem de chegada e de-
verão apresentar uma foto 
3x4, CPF, RG e comprovante 
de endereço – conta de água, 
luz ou telefone (original). No 
ato da matrícula, é solicitada 

realizar um levantamento de 
possíveis ações para iniciar 
um processo integrador, que 
resulte em novas perspectivas 
neste setor e que fomente 
uma rede de pesquisa em 
novas tecnologias para o 
agronegócio.

SOBRE A SIAGRI
A Siagri atua há 15 anos 

com o desenvolvimento de 
software ERP exclusiva-
mente para agronegócio. A 
carteira de clientes da Siagri 
é constituída por pequenas, 
médias e grandes empresas 
de agronegócios, como distri-
buidores, lojas agropecuárias, 
produtores agrícolas, além de 
companhias que atuam nos 
segmentos de originação de 
grãos, sementeira, algodoei-
ra, entre outros. Predominam 
clientes da região centro-
-oeste, seguindo as tendên-
cias dos mapas da soja e do 
milho. Dentro da cadeia do 
agronegócio, a Siagri atende 
clientes que trabalham com 
cereais, fibras e confinamento 
de gado.

uma contribuição semestral, 
para despesas com materiais, 
de R$ 50,00.

As oficinas acontecem 
uma vez por semana, no 
período da manhã, e cada 
pessoa pode escolher até 
duas atividades, sendo uma 
teórica e outra prática. As 
aulas terão início no dia 10 
de março. “Para participar, 
basta ter vontade de aprender 
ou reaprender, porque nunca 
é tarde para adquirir conhe-
cimentos”, afirma Doraci 
Aparecida da Silva Semente, 
coordenadora pedagógica do 
IHESS.

SERVIÇO
Inscrições para oficinas so-
cioeducacionais do IHESS
Data: 22 de fevereiro (sá-
bado)
Horário: 9h às 12h
Local: sede da instituição 
– Rua Regente Feijó, nº 6, 
Cidade Nova
Mais informações:  (19) 
3834-7804 e no site www.
ihess.com.br

Transporte intermunicipal tem reajuste na tarifa
JME

Transporte intermunicipal ficará mais caro a partir deste domingo 

A partir da 0 hora deste 
domingo, dia 16, as pas-
sagens de ônibus intermu-
nicipais serão reajustadas 
em 6,54%.  Os passageiros 
podem comprar seus bilhe-
tes rodoviários com o preço 
atual até amanhã, dia 15, 
com validade de 12 meses. 
Os novos valores valem para 
as linhas intermunicipais do 
Estado de São Paulo, exceto 

as que operam dentro das 
regiões metropolitanas, re-
gulamentas pela Empresas 
Metropolitanas de Transpor-
tes Urbanos (EMTU).

O cálculo do reajuste 
representa a recomposição 
de custos operacionais entre 
agosto de 2012 e dezembro 
de 2013. Foram considera-
das as variações de diversos 
itens como os salários da ca-

tegoria reajustados em cerca 
de 8% e o custo do óleo die-
sel que subiu 15%. O último 
reajuste ocorreu em novem-
bro de 2012 (6,85% para 
ambas as linhas) e a inflação 
no período considerado para 
o cálculo acumulou 9,08%.

A VB Transporte  foi 
questionada pela reportagem 
sobre quais linhas sofreriam 
o reajuste, mas até o fecha-

mento da matéria ninguém da 
empresa quis se manifestar. 

GRATUIDADE
Desde o último dia 23, 

idosos a partir de 60 anos 
têm garantidos dois assentos 
gratuitos nos ônibus inter-
municipais rodoviários. Ao 
todo são 631 linhas atendi-
das por uma frota de 2.670 
ônibus.

Hoje, dia 14, a greve dos 
funcionários dos Correios com-
pleta 14 dias. “Não há previsão 
do fim da greve e o retorno dos 
trabalhadores”, garante Wulck.

Por nota, a Assessoria de 
Comunicação Social dos Cor-
reios afirmou que todas as 
agências estão abertas e todos 
os serviços estão disponíveis, 
com exceção dos serviços de 
entrega com hora marcada 

em algumas localidades. A 
empresa implantou plano de 
contingência para garantir a 
entrega, mas devido à paralisa-
ção parcial, pode haver atraso 
em alguns serviços.  

Segundo a empresa, no in-
terior do Estado de São Paulo, 
92,51% do efetivo trabalhou 
normalmente na última quinta-
-feira, dia 13. Em Indaiatuba, 
ainda segundo os Correios, 

92% do efetivo trabalhou nor-
malmente. 

Sobre o plano de saúde, os 
Correios reafirmam que não 
haverá nenhuma alteração no 
atual plano de saúde dos tra-
balhadores, o CorreiosSaúde, e 
que nenhuma mensalidade será 
cobrada, os dependentes re-
gularmente cadastrados serão 
mantidos e o plano de saúde 
não será privatizado. 

Mais Expressão
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Retirada de cartão de 
estacionamento é facilitada

Cidade ganha o primeiro taxi adaptado para deficientes

Cidade deve ganhar mais dois semáforos
JME 

DIVULGAÇÃO  

Visando a melhoria 
do trânsito, Indaia-
tuba deve receber 

mais dois semáforos.  O 
primeiro já está instalado 
no Jardim Morada do Sol, 
no cruzamento entre a Ave-
nida Ário Barnabé com a 
Rua João Martini, duas das 
principais vias do bairro. 
O segundo equipamento 
atende a uma reinvindicação 
antiga dos motoristas e no 
meio do ano deve ser ins-
talado na rotatória defronte 
ao Hospital  Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc).

O novo semáforo na Ário 
Barnabé – o quinto da ave-
nida – terá duas fases e co-
meça a funcionar neste final 
de semana. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Obras e 
Vias Públicas, José Carlos 
Selone, o equipamento foi 
instalado após acompanha-
mento do Departamento de 
Trânsito no local, quando 
foi identificado que o cru-
zamento é um ponto de 
risco de acidentes. “O ob-
jetivo é ordenar o trânsito 
e melhorar as condições de 
tráfego no cruzamento, que 
apresenta um volume gran-
de de veículos e também 
de pedestres, em virtude do 

comércio local”, completa.
A novidade no cruza-

mento foi aprovado pelos 
motoristas que passa pelo 
local. “Costumo passar aqui 
todos os dias e este semáfo-
ro será muito útil”, reconhe-
ce a vendedora Érica Bravo 
Alencar Feitosa, de 32 anos. 
“É um local muito perigoso 
e quando estiver em funcio-

namento reduzirá o número 
de acidentes.”

O benefício com o semá-
foro vai além dos motoris-
tas e deve ajudar também 
quem tinha dificuldades 
para caminhar pelo local. 
“Vai ficar muito mais fácil 
atravessar neste trecho, aqui 
sempre foi um lugar muito 
perigoso para pedestres e 

O processo para a retirada do 
cartão de estacionamento para 
idosos e pessoas com deficiência 
(PCD) está menos burocrático, 
segundo a Secretaria Municipal 
de Administração. A partir de 
segunda-feira, dia 17, o soli-
citante comparece ao Depar-
tamento de Trânsito Coletivo, 
leva seus documentos e na hora 
o cartão é emitido.

Os documentos originais 
necessários para dar entrada no 
cartão são: RG, CPF, compro-
vante de residência e Certificado 
de Registro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV).

O atendimento acontece 
de segunda a sexta, das 8h às 
16h30. A emissão é gratuita. 
O Departamento de Trans-
porte Coletivo fica na Aveni-
da Francisco de Paula Leite, 
2.263, no Jardim Kyoto. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3894-2049.

A concessão do cartão de es-
tacionamento para idosos e PCD 

é regulada pela Lei Federal nº 
10.741/03 (Estatuto do Idoso) e 
pela Lei Federal 10.098/00, que 
estabelece normas gerais e cri-
térios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

O cartão tem validade em 
todo o território nacional e poderá 
ser utilizado nas vagas especiais 
sinalizadas em vias públicas. Sua 
falta implica em multa e o mes-
mo precisar ser renovado a cada 
cinco anos. Apenas o original 
deve ser utilizado. Só pode ser 
utilizado pelo titular e o mesmo 
poderá utilizar o cartão em qual-
quer veículo, não importando 
quem é o proprietário ou quem 
está dirigindo. O documento 
não isenta do pagamento nas 
vagas sinalizadas em áreas de 
Zona Azul. O cartão também 
deve ser utilizado nas vagas 
sinalizadas em locais privados 
como shoppings, supermerca-
dos, bancos, etc.

Indaiatuba ganhou o pri-
meiro taxi adaptado para o 
transporte de pessoas com 
necessidades especiais e di-
ficuldades de locomoção. 
O veículo, um Fiat Doblô 
Essence, foi certificado esta 
semana pelo Departamento de 
Transporte Coletivo (DCT), 
vinculado à Secretaria Muni-
cipal de Administração. 

O automóvel dispõe de 
plataforma elevatória instala-
da no espaço do porta-malas, 
possibilitando que o passagei-
ro entre no veículo sem sair 
da cadeira de rodas. Há ainda 
um sistema de segurança 
com travas e cinto para evitar 
incidentes.

O táxi também pode ser 
utilizado pelos usuários em 
geral e a tarifa é a mesma 
dos veículos convencionais. 
O proprietário do veículo, o 
taxista José Mario Giavoni 
investiu no Plano Nacio-
nal de Mobilidade, arcando 
com todas as adaptações às 
especificações técnicas e de 

motoristas. A melhora será 
evidente”, comemora a es-
tudante Monique Rodrigues, 
de 22 anos. 

Mudança
Já o semáforo da Aveni-

da Francisco de Paula Leite, 
defronte ao Haoc, deve ser 
instalado em junho deste 
ano. Além do equipamento, 

a obra prevê ainda a retira-
da da rotatória, umas das 
poucas ainda existentes no 
Município. O projeto prevê 
outras mudanças no trânsito 
do local, porém as altera-
ções não foram divulgadas 
pela Prefeitura. A instalação 
é um pedido antigo de quem 
trafega pelo local, tanto de 
carro ou a pé, já que o trecho 

conta com grande fluxo de 
veículos. 

Atualmente, Indaiatuba 
conta com 26 pontos de 
semáforo no Município.  O 
mais recente, em janeiro 
deste ano, foi o semáforo de 
pedestres instalado em fren-
te à Prefeitura, na confluên-
cia com a Rua Pedro Donda. 
O equipamento funciona 
como semáforo de pedestres 
e no final da tarde, 17h, é 
programado para funcionar 
como um semáforo comum 
para ordenar a saída de ve-
ículos dos estacionamentos 
do Paço Municipal.

Em novembro 2013, fo-
ram instalados semáforos 
na Avenida Francisco de 
Paula Leite, na confluên-
cia com a Alameda Filtros 
Mann; na Rua Ademar de 
Barros e na Rua Tuiuti, em 
frente as duas entradas do 
Ponto Azul; na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé (Marginal Direita), 
em frente à unidade 1 da 
Fiec, na confluência com a 
Rua Ivan Roberto Canavezi.

Os semáforos do cruza-
mento das ruas Padre Bento 
Pacheco e Ademar de Bar-
ros, no Centro, e da avenida 
Presidente Vargas, na con-
fluência com as avenidas 
Kennedy e Trabalhadores, 
foram instalados em março 
de 2013.

Semáforo deve trazer mais segurança a pedestres e carros que atravessam avenida 

segurança.
De acordo com Giavoni, 

a motivação por este trabalho 
vem desde 1986. “Meu pai, 
Carlito José Giavoni, iniciou 
a profissão de motorista de 
táxi no município e eu tinha 
apenas oito anos de idade. 
Mais tarde, em 1999, atuei 
como seu auxiliar e percebi a 

dificuldade que era transpor-
tar um cadeirante”, lembra. 
“Tempos depois me afastei e 
fui trabalhar em outros luga-
res, mas sempre relacionado a 
transporte e na área da saúde, 
exercendo a minha profissão 
de técnico em radiologia mé-
dica e sempre observando este 
problema das pessoas com 

Veículo adaptado facilitará o transporte de portadores de necessidades especiais

dificuldades de locomoção. A 
partir daí, fui pesquisar como 
se transformava um veiculo 
para esse tipo de transporte 
e resolvi passar a prestar este 
tipo de serviço também.”

Para contratar o serviço do 
taxi, basta entrar em contato 
pelos telefones (19) 9.9971-
0333 ou pelo (19) 7816-4145.
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ELIANDRO FIGUEIRA/ACS-PMI

Relógios devem ser atrasados à zero hora deste domingo

O Horário de Verão 
chega ao fim neste 
domingo, dia 16, à 0h, 

quando os relógios das regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Distrito Federal deverão ser 
atrasados em uma hora. Um 
balanço da Companhia Pau-
lista de Força e Luz (CPFL 
Piratininga), que atende 27 
municípios da região e a Bai-
xada Santista, revela que em 
119 dias o consumo de energia 
teve redução de 0,3%, chegan-
do a 1,53% no horário de pico.

A estimativa do Ministério 
de Minas e Energia é que o 
Horário de Verão ajudasse o 
Brasil a economizar cerca de 
R$ 400 milhões. Em 2012, o 
montante economizado pelo 
país com o racionamento fi-
cou entre R$ 130 e R$ 150 
milhões.

O estudante Diego Mu-
nhoz, de 20 anos, diz que, 
apesar de o Horário de Verão 
ter sido criado para a economia 
de energia, isso se inverteu. 
“Toma-se muito mais banho, 
por exemplo. Como o horário 
de dormir ficou mais tarde, 
o cidadão toma um banho às 
19 horas, que ainda está sol, 
e outro antes de dormir. Re-
almente, se economiza com o 
Horário de Verão? Até ar con-
dicionado se usa mais”, avalia. 

A economia no consumo 
divulgada pela CPFL corres-
ponde a 19.269 MWh, volume 
suficiente para atender, ainda 

segundo a Companhia, uma 
cidade como Sorocaba du-
rante três dias, ou Santos por 
quatro dias. A economia é 
possível em razão do melhor 
aproveitamento da luz natu-
ral, já que essa defasagem de 
uma hora torna os dias “mais 
longos”.

A também estudante Na-
thali Ruiz, de 22 anos, discorda 
e acha que os dias ficam mais 
curtos. “Mesmo sabendo que o 
Horário de Verão é importante 
para a economia de energia, 
os dias parecem mais curtos. 
Logo de manhã ainda está tudo 
escuro e de noite ainda temos 

o sol a pino. Fica mais fácil 
perder a hora”, analisa.

A medida do Horário de 
Verão foi adotada pela pri-
meira vez no Brasil em 1931, 
mas de forma consecutiva, 
e acontece há 28 anos. Os 
estados que adotam a medida 
são: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Distrito Federal. 

Atualmente, vários países 
fazem mudança, entre eles, 
membros da União Europeia, a 
maioria dos países que forma-

vam a antiga União Soviética, a 
maioria do Oriente Médio (Irã, 
Iraque, Síria, Líbano, Israel, 
Palestina), parte da Oceania 
(Austrália, em parte do seu 
território, e Nova Zelândia), a 
América do Norte (Canadá, Es-
tados Unidos e México), alguns 
da América Central (Cuba, 
Honduras, Guatemala, Haiti e 
Bahamas) e da América do Sul 
(Brasil, Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Chile).

ADAPTAÇÃO 
Em geral, as pessoas levam 

alguns dias para voltar à rotina 
e padrão do sono com o fim do 

Horário de Verão. Algumas, 
no entanto, precisam de mais 
tempo e podem apresentar 
cansaço, fadiga e até mesmo 
chegar à exaustão. O Insti-
tuto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual 
(Iamspe) dá dicas de como se 
adaptar à mudança. 

“Na primeira semana, as 
pessoas devem aumentar a 
ingestão de líquido e fazer 
refeições leves, mantendo o 
mesmo horário, assim o cé-
rebro se adapta o mais rápido 
possível com a mudança”, 
explica a diretora do Serviço 
de Clínica Médica do Hospital 

do Servidor Público Estadual 
(HSPE), Vera Soibelman.

A dona de casa Érika Ca-
lefo, de 28 anos, não gosta 
dessa época. “Passo muito 
mal minha pressão abaixa não 
tenho disposição pra fazer 
nada. Meu filho estuda a tarde 
ele sofre demais com o calor”, 
diz. Apesar disso, considera a 
medida válida na economia.

Crianças até quatro anos, 
que ainda não têm compro-
misso escolar, se adaptam na-
turalmente à nova realidade. Já 
as crianças maiores, que cum-
prem atividades com horário, 
sentem as mesmas dificuldades 
de adaptação que os adultos. 

Em qualquer idade, se os 
sintomas ultrapassarem três 
semanas, o ideal é procurar o 
médico, que avaliará o caso e 
indicará o tratamento adequa-
do. “Algumas pessoas chegam 
a apresentam irritabilidade, 
dor de cabeça, diarreia e mu-
danças de humor”, destaca a 
especialista.

Segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de 40% da po-
pulação brasileira tem alguma 
queixa relacionada à insônia, 
e mudanças súbitas no padrão 
de sono das pessoas tendem a 
diminuir a capacidade de con-
centração e percepção.

Estudo de pesquisadores 
suecos em 2008 apontou que, 
nas três semanas que suce-
deram ao Horário de Verão, 
houve um aumento de ataques 
cardíacos em relação a outras 
épocas do ano. 
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Unidade móvel do Cref estará na cidade 
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Procon Indaiatuba atende à população semanalmente de segunda a sexta-feira

As empresas de te-
lefonia lideraram o 
ranking de reclama-

ções em 2013, no Município, 
segundo uma lista divulgada 
pelo Procon Indaiatuba, órgão 
vinculado à Secretaria Muni-
cipal de Negócios Jurídicos. A 
lista é complementada ainda 
com bancos e financeiras, com 
sete empresas relacionadas. 

No topo da lista divulgada 
pelo órgão aparece o nome 
da Telefônica do Brasil, com 
208 reclamações, sendo 168 
atendidas e outras 40 não 
atendidas. Na segunda colo-
cação está a Claro. A empresa 
recebeu no ano passado 174 
reclamações de seus clientes. 
Foram 122 denúncias atendi-
das contra 52 não atendidas. 
Outras dez empresas foram re-
lacionadas. (Confira no box).

Em 2013, segundo o Pro-
con, foram registradas 1.111 

reclamações. Dessas, 308 não 
foram atendidas. As audiên-
cias com acordo apresentaram 
número significativo. Foram 
595 casos resolvidos contra 
201 sem solução. Outros 
1.435 casos acordos foram 
obtidos por meio de cartas 
preliminares sem abertura de 
processo.  

O total geral de atendimen-
to foi de 9.461, contra 7.482 
em 2012, o que inclui ainda 
atendimento sobre questões 
trabalhistas (2.880), Nota 
Fiscal Paulista (1.540) e con-
sultas por telefone (1.888). 

Questionada, a Telefônica 
informou, via assessoria de 
imprensa, que o volume de 
atendimento realizados no 
Procon Indaiatuba, em 2013, 
representa 0,17% dos 116.688 
mil acessos da companhia no 
município, entre telefonia fixa 
e móvel, internet e TV por 
assinatura.

A empresa esclarece ainda 
que trabalha e investe ininter-

ruptamente para prestar ser-
viços e atendimento de quali-
dade a seus clientes. A maior 
parte dos R$ 24,3 bilhões 
aplicados no País entre 2011 
e 2014 destina-se à expansão, 
aumento de capacidade e me-
lhorias da infraestrutura de 
redes e sistemas.

Já a Claro não respondeu 
aos questionamentos da re-
portagem até o fechamento 
da matéria.  

ATUAÇÃO 
O Procon Indaiatuba rea-

lizou ainda 42 visitas em atos 
fiscalizatórios no comércio 
do Município referentes ao 
cumprimento da legislação 
nas relações de consumo. 

O órgão atende de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17 horas, pessoalmente na 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, 2.263, no Jardim Kyo-
to, ou por telefone no (19) 
3834-7601. É o principal 
órgão de defesa do consu-

midor e está ligado à Se-
cretaria Estadual de Justiça. 
Em Indaiatuba, existe desde 
1989 vinculado à Secretaria 
Municipal de Negócios Jurí-
dicos e o seu maior objetivo 

é resolver problemas no 
relacionamento entre em-
presas e clientes, sempre de 
maneira amigável. Quando a 
reclamação é feita, o Procon 
notifica a empresa e pede os 

devidos esclarecimentos. 
Não ocorrendo o acordo, o 
órgão orienta o consumidor 
a entrar com processo judi-
cial no Juizado Especial de 
Pequenas Causas. 

Indaiatuba recebe, entre 
os dias 24 e 28 deste mês, a 
visita da Unidade Móvel de 
Atendimento do Conselho 
Regional de Educação Físi-
ca da 4ª Região (Cref4/SP). 
A seccional volante ficará 
instalada no estacionamento 
do Ginásio Municipal de Es-
portes, localizado na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 1250, 
no Jardim América.

A unidade móvel atenderá 
os profissionais da categoria 
em horário comercial. Na 
segunda-feira, dia 24, o aten-
dimento será das 13 horas às 
16h30. De 25 a 27, das 8h30 
às 12 horas e das 13 horas às 
16h30. Na sexta-feira, dia 28, 
das 8h30 às 12 horas.

A unidade móvel leva ao 
interior do Estado os serviços 
existentes na sede do Cref4/

SP, na capital. Tais como: 
solicitação de registro, nego-
ciação da anuidade, informa-
ções sobre fiscalização, entre 
outros. 

Cidades como Santos, So-
rocaba, Registro e Rio Claro 
já receberam a visita da uni-
dade móvel, sempre com altos 
índices de aprovação. Esta é 
a segunda vez que Indaiatuba 
recebe a unidade.

Posição  Empresa   Atendidas  Não Atendidas  Total
1°   Telefonica   168   40    208
2°   Claro S/A   122   52    174
3°   Banco Daycoval  70   81    151
4°   BV Financeira  105  13   118
5°   Banco Bradesco  74   32    106
6°  Sky Brasil   67   6    73
7°   NET Serviços  38   12    50
8°   Tim Celular    33   17    50
9°   Banco BGN   42   7    49
10°   Banco Panamericano  31   16    47
11°  Banco Santander   30   14    44
12°  Banco BMG    23   18    41
         Fonte: Procon

Empresas mais reclamadas em Indaiatuba

Mais Expressão
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John Deere inaugura duas fábricas na cidade

DIVULGAÇÃO

Alunos do Objetivo se preparam para fase final da FLL
COLÉGIO OBJETIVO

PRAZO

IPTU com desconto deve 
ser pago até hoje

Termina hoje, dia 14, o 
prazo para o pagamento do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) com desconto 
de 5% da cota única. O prazo 
também é o mesmo para o 
pagamento da taxa de coleta 
de lixo e CIP para o exercício 
2014.

Já quem optar pelo pa-
gamento parcelado, terá 3% 
de desconto para quitação 
pontual. As parcelas vencem 
entre os dias 15 e 25 de cada 
mês. Este ano, segundo a Pre-
feitura, o IPTU não sofreu au-
mento. O que houve, segundo 
o Executivo, foi a aplicação da 
correção de 3,97% correspon-
dente à variação da Unidade 

Fiscal do Estado de São Paulo 
(Ufesp), estabelecida pelo go-
verno estadual em R$ 20,14. 

De acordo com a Pre-
feitura, foram lançados em 
2014 R$ 88.278.051,78 para 
101.066 contribuintes, sendo 
76.596 predial e 24.497 terri-
torial. A previsão de arrecada-
ção é de R$ 79 milhões.

A Secretaria da Fazenda 
informou que já postou todos 
os carnês do IPTU e salienta 
que aqueles que não recebe-
ram em casa podem procurar a 
Prefeitura para retirar o carnê, 
de acordo com a Secretaria, 
cerca de 800 não foram entre-
gues por falta de atualização 
no endereço.

Indaiatuba ganhou mais 
duas fábricas, as quais 
foram inauguradas na 

ressaltar a parceria de suces-
so entre as duas empresas. 
“Parecem dois craques em 
campo, com uma dobradi-
nha entre Pelé e Maradona”, 
brincou. 

Por sua vez, o vice-pre-
sidente Michel Termer res-
saltou a importância dos go-
vernos no desenvolvimento 
do País. “A inauguração 
das duas fábricas mostra 
o empenhos dos governos 
Federal, Estadual e Muni-
cipal, no crescimento do 
Brasil”, diz. 

A empresa
A Deere & Company é 

líder mundial na produção 
e fornecimento de equipa-
mentos agrícolas. A empre-
sa, norte-americana, nasceu 
em 1837, quando John Der-
re começou a produção de 
arados de aço polido, em 
Illinois. Ao longo do tempo, 
a empresa passou a atuar 
em diversos setores, como 
o de ferramentas manuais e 
de jardinagem; maquinário 
florestal e equipamentos pe-
sados para construção civil. 

A joint-venture com a 
japonesa Hitachi nasceu há 
25 anos. Pelas estimativas 
da direção, as duas fábri-
cas inauguradas ontem em 
Indaiatuba devem colocar 
o Brasil na segunda posi-
ção no ranking do maiores 
geradores de receita para o 
conglomerado. O País vai 
assumir, no caso, a coloca-
ção do Canadá do ranking. 
Só os Estados Unidos con-
tinuarão gerando negócios 
mais lucrativos.

manhã de terça-feira, dia 
11. Durante festa de sole-
nidade, foi dado o pontapé 
inicial as fábricas John De-
ere e John Deere – Hitachi. 
A cerimônia contou ainda 

com as visitas ilustres do 
governado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB), e 
do vice-presidente do Brasil 
Michel Temer. 

As duas fábricas tiveram 

investimento de US$ 180 
milhões, sendo US$ 124 
milhões aplicados na cons-
trução da Joh Deere e o res-
tante utilizados na Hitachi, 
por meio de uma parceria 

que se estende desde 1988. 
Todo o investimento deve 
retornar nos próximos 20 
anos, segundo as empresas. 

Com as fábricas em In-
daiatuba, O Brasil  deve 
se tornar o segundo país 
em que a John Deere mais 
investe,  f icando apenas 
atrás dos Estados Unidos. 
Atualmente, o País está na 
terceira colocação, ficando 
atrás ainda do Canadá.

Para o presidente mundial 
da divisão de Construção e 
Florestal da John Deere, Mi-
chael Mach, o investimento 
no Brasil se dá por conta da 
franca expansão do País. “O 
potencial de investimentos 
em infraestrutura é muito 
alto no País, o que nos deixa 
confiantes no sucesso desse 
empreendimento”, ressalta. 
“A John Deere vem crescen-
do muito na América Latina 
nos últimos anos e a inaugu-
ração das fábricas é mais uma 
grande conquista para nós.”

 Estrutura 
As duas empresas foram 

construídas numa área de 
200 mil metros quadrados. 
Para trabalhar em ambas 
foram contratadas ao todo 
600 funcionários e outros 
1,8 mil trabalhadores de 
forma indireta.

Na fábrica da John Deere 
serão produzidos retroesca-
vadeiras e pás-carregadei-
ras. Já na fábrica da John 
– Hitachi serão produzidas 
as escavadeiras hidráulicas. 

Em discurso, o gover-
nador Geraldo Alckmin 
lembrou de futebol para 

A equipe avançada de Robó-
tica do Colégio Objetivo está se 
preparando para a fase final do 
Torneio da FLL, a First Lego 
League, marcada para os dias 
21, 22 e 23 de fevereiro, em 
Taguatinga, em Brasília/DF. 
Participarão desta fase 60 equi-
pes de todo o Brasil. A vaga para 
disputar a final foi conquistada 
durante o Torneio Regional São 
Paulo, realizado em dezembro.

De acordo com o professor 
de Robótica do Objetivo, Felipe 
Oliveira, para a etapa final, tudo 
que foi apresentado antes deve 
ser melhorado. “Depois do Tor-
neio Regional recebemos a ava-
liação da equipe. Através desses 
relatórios foi possível saber o 
que precisávamos melhorar e 
é esse trabalho que vem sendo 
desenvolvido junto à equipe”, 
explica o professor. 

A Bazinga, como é chamada 
a equipe do Colégio treinando 

bastante e esperamos ir bem”, 
declara o aluno Lucca Ferraz 
Vaz, integrante da equipe. “Eu 
acho que vai ser um torneio mui-
to legal, apesar de competitivo e 
acirrado. Nós estamos nos dedi-
cando, nos esforçando muito e 
por isso acredito que podemos 
conseguir uma boa posição na 
final”, afirma o aluno Guilherme 
S. Guimarães de Brito.

Segundo o professor, o nível 
da apresentação da pesquisa e do 

robô deve ser mais elevado. Mas 
ele está confiante. “Além dos 
ajustes que fizemos na pesquisa 
e no robô, contamos com um 
novo equipamento. No final de 
2013, a Lego lançou um novo 
controlador de robô, o EV3. 
Agora, nós já estamos trabalhan-
do com ele e isso fez a equipe 
ganhar em precisão e agilidade, 
o que pode fazer muita diferença 
no nosso desempenho”, afirma 
o professor Felipe.

O aluno Guilherme conta 
que os torneios da FLL são 
diferentes de qualquer outra 
competição. “Apesar de ser 
competitivo, de exigir da equipe 
o seu melhor, o torneio nos en-
sina a respeitar o outro, mostra 
que ajudar o próximo é bom e 
que quando você ajuda também 
é ajudado. Ensina a trabalhar 
em equipe, a ouvir o outro e a 
aprender com os nossos erros.”, 
ressaltou Guilherme.

desde o período de férias. “Os 
alunos retornaram no dia 22 e 
até o dia 31 fizemos treinos de 6 
horas diárias. Quando iniciaram 
as aulas, passamos a treinar três 
vezes por semana. A equipe está 
motivada” conta Felipe. “Foi 
a primeira vez que participei 
de um Torneio da FLL. Achei 
muito legal e organizado. As 
equipes se ajudam, é muito bom. 
Acredito que o Nacional vai ser 
assim também. Nós treinamos 

Equipe do Colégio Objetivo representa a cidade em Taguatinga, em Brasília

DIVULGAÇÃO

Retroescavadeiras e pás-carregadeiras serão produzidas nas fabricas da John Deere
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Centro de Especialidades da Mulher e 
da Criança são transferidos para a UPA

JME

Os atendimentos ao 
Centro de Especia-
lidades da Mulher e 

da Criança estão sendo rea-
lizados, desde segunda-feira, 
dia 10, na Unidade de Pron-
to-Atendimento (UPA 24h) 
do Jardim Morada do Sol. 
Ainda esta semana os dois 
centros atenderam seus pa-
cientes também nos antigos 
prédios e a mudança deve 
ocorrer gradativamente. 

A enfermeira e coordena-
dora da Atenção Básica da 
Rede Municipal de Saúde, 
Fátima Maia, explica que a 
mudança faz parte da ade-
quação que a Secretaria está 
realizando nas três unidades 
do Jardim Morada do Sol: 
Ambulatório de Pediatria, 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS 7) e a UBS 4. “Essas 

unidades terão atendimento 
nas especialidades básicas 
de clínica médica (adulto), 
pediatria, ginecologia e obs-
tetrícia para toda a família 
em uma mesma Unidade e 
mais próximo da residência. 
A UBS 7 e a UBS 4 já estão 
atendendo a população nos 
moldes do Programa Saúde 
da Família (PSF) com três 
equipes cada, como já acon-
tece no Parque Corolla que 
tem quatro equipes”, relata.  

Fátima informou que a 
UBS 7, o antigo Ambulató-
rio da Mulher, atenderá os 
moradores dos Jardins Pau-
lista, Paulista 2, Paulistano 
e parte do Jardim Morada 
do Sol e São Conrado, sem 
que haja a necessidade de 
grande deslocamento para 
uma consulta como ocorria 
anteriormente.

A unidade vinha sendo 
alvo de reclamações dos 

Projeto Ecobike volta a 
funcionar até às 17 horas 

Campanha contra o HPV acontece em março 
A Secretaria Municipal 

de Saúde realiza a partir de 
março, a Campanha Nacional 
de Vacinação contra o HPV 
(papilomaríus humano). A 
imunização, destinada a meni-
nas de 11,12 e 13 anos, acon-
tece de 10 de março a 10 de 
abril. A dose da vacina estará 
disponível em todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
e pólos do Programa Saúde 
da Família (PSF). (Confira os 
locais no box).  

Atualmente, Indaiatuba 
tem uma população estimada 
de 4.838 meninas na faixa-
-etária que precisa ser imuni-
zada. Do total, 1.582 meninas 
têm 11 anos, 1.621 meninas 
com 12 anos e 1.635 meninas 
com 13 anos. O Município 
precisa imunizar 80% desta 
população. 

De acordo com a diretora 
do Departamento de Vigilân-
cia em Saúde, Rita de Cássia 
Jiampaulo Ferraz Vaz, o obje-
tivo desta campanha é atingir 
as meninas desta faixa-etária 
que ainda não tiveram contato 
com o vírus, ou supostamente 
não iniciaram sua vida sexual. 
“O objetivo da vacina HPV é 

a redução dos casos de câncer 
de colo de útero e das verrugas 
genitais. Este é o terceiro tipo 
mais frequente de câncer entre 
as mulheres”, ressalta. 

O primeiro tipo de câncer 
que mais acomete as mulheres 
é o câncer de mama e o segun-
do é de cólon e reto. A vacina 
contra ao HPV é injetável e 
será ministrada em três doses: 
primeira dose, segunda em 
seis meses e a última em 60 
meses (cinco anos).

A vacina que será utilizada 
no Brasil é Quadrivalente, 

visa redução de verrugas ge-
nitais (condilomas), evidência 
de maior proteção para as 
pessoas que nunca tiveram 
contato com o vírus, não tem 
efeito para tratamento, não 
substitui a realização do Pa-
panicolau, pois a vacina não 
confere proteção contra todos 
os tipos de câncer (70%). As 
pessoas vacinadas continuam 
necessitando usar o preserva-
tivo, pois a vacina não confere 
proteção contra todos os tipos 
não oncogênicos (90%). A 
vacina é bem tolerada e há 

Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa Esperança;
UBS IV, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol;
UBS V (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici;
UBS IX (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio, Vila Teler;
UBS X Jardim Califória - Rua Basílio Martins, Jardim Califórnia;
UBS XI João Pioli, Avenida Manoel Ruz Peres, Jardim João Pioli;
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Residencial Indaiá;
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, Jardim Oliveira Camargo;
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim Aldrovandi;
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, Jardim Morada do Sol;
PSF Jardim Brasil, Rua Lourenço Martins do Amaral 241, Jardim Brasil;
PSF Jardim do Sol, Rua Domingos Casa Grande, 107, Jardim Mercedes;
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá;

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde

Confira os endereços das UBS e PSF

pacientes, que relatavam a 
falta de funcionários, super-
lotação e demora no agenda-
mento das consultas.

ATENDIMENTO 
As consultas de pediatria 

já estão sendo realizadas na 
UBS 4, na Rua Hélio Pistoni, 
S/N, no Jardim Morada do 
Sol. Também serão ofereci-
das consultas de ginecologia 
na Unidade 4. 

O espaço dispõem seis 
consultórios,  sendo um 
odontológico, além de salas 
de inalação, vacina, serviço 
social e enfermagem. No 
Centro serão atendidas as 
especialidades: neurope-
diatria, endocrinopediatria, 
hematologia pediátrica, neo-
natologia de risco, patologia 
cervical (doenças do colo 
uterino), ultrassonografia, 
pré-natal de alto risco e 
mastologia.

poucas reações adversas como 
dores locais, febre e cefaléia.

VÍRUS 
O HPV é nome genérico 

de um grupo de vírus que 
engloba mais de cem tipos 
diferentes, pode provocar a 
formação de verrugas na pele, 
lábios, boca, cordas vocais, 
anal, genital e da uretra. As 
lesões genitais podem ser de 
alto risco, porque são precur-
soras de tumores malignos, 
especialmente do câncer do 
colo do útero.

Com o fim do horário de 
verão, no domingo, dia 16, 
o Projeto Ecobike volta a 
funcionar no horário normal 
a partir de segunda-feira, dia 
17. As estações de Ecobike 
da Prefeitura e da sede da 
Guarda Municipal voltam a 
abrir das 8h às 12 horas e das 
13h às 17 horas, de segunda 
à sexta-feira. Aos sábados, 
domingos e feriados o horário 
permanece o mesmo, das 8h 
às 12 horas e das 14h às 18 ho-
ras. Somente as duas estações 
estavam atendendo até as 19 
horas, a estação localizada na 
Praça Dom Pedro 2 não havia 
alterado o horário.

Inaugurado em julho de 
2012, o Projeto Ecobike fun-
ciona há 19 meses, sob o 
comando do Departamento 
de Trânsito da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas, que 
é responsável pelo projeto 
em parceria com a Secreta-
ria de Urbanismo e do Meio 
Ambiente. Até ontem, dia 
13, foram registrados 35.542 
empréstimos de bicicletas.

São disponibilizadas gra-

tuitamente 200 bicicletas 
ecológicas que utilizam qua-
dro fabricado com garrafas 
PET, além de dez bicicletas 
com cadeirinha acoplada para 
o transporte de crianças, e 
cinco bicicletas duplas para 
passeios em família.

Os usuários do Projeto 
Ecobike devem ser pessoas 
maiores de 18 anos ou me-
nores acompanhados por um 
responsável maior de idade. 
Para utilizar as bicicletas os 
interessados podem fazer o 
cadastro pelo link disponível 
no site da Prefeitura, no www.
indaiatuba.sp.gov.br, ou di-
retamente nas estações, onde 
também deve ser validado o 
cadastro mediante apresen-
tação de CPF, comprovante 
de endereço atualizado e um 
documento com foto. Cada 
CPF dá direito a retirada de 
outras duas bicicletas extras 
para menores. O tempo per-
mitido para uso é de quatro 
horas contínuas, que pode 
ser renovado, e as bicicletas 
podem ser devolvidas em 
qualquer estação.

Mais Expressão
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Max Planck inaugura primeiro 
Hospital-Escola Veterinário

Autoridades e representantes da faculdade discursando sobre a inauguração

JME
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Alunos são aprovados em Universidades Públicas
Colégio Rodin

A Faculdade Max Plan-
ck inaugurou, na ma-
nhã da última terça, 

dia 11, o seu Hospital-Escola 
Veterinário, localiza na Ro-
dovia João Ceccon, nº 60, no 
Bairro Bela Vista. A abertura 
da unidade contou com a 
presença de autoridades do 
Município e representantes 
da faculdade.

O campus inclui salas 
de aula equipadas, unidade 
ambulatorial de atendimen-
to para pequenos animais, 
laboratório de patologia ani-
mal, laboratório de análises 
clínicas e diagnóstico por 
imagem, curral, e baias para 
internação de recuperação 
dos pacientes, espelhados 
por três mil metros de área 
construída.

A faculdade também am-
plia os projetos sociais, com 
a inserção do Programa de 
Controle Populacional de 
cães e gatos, que tem como 
objetivo conscientizar os 
proprietários de animais do-
mésticos sobre suas respon-
sabilidades e diminuição de 
procriação descontrolada. 

O prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB) ressaltou a 
importância da inauguração 
do Hospital-Escola Veteriná-
rio para os alunos, no fator de 
aprendizagem, e também para 
a população, por cooperar 
para a mão de obra qualifica-

da no serviço. “Nos últimos 
cinco anos, viemos investindo 
cerca de R$ 5 milhões na área 
de educação e qualificação 
profissional, por este motivo a 
cidade vem crescendo tanto”. 

Com um corpo docente 
qualificado, formado por pro-

fissionais que acompanham 
o constante avanço técnico, 
e toda esta infraestrutura, os 
alunos formados pelo curso 
de Medicina Veterinária da 
Faculdade Max Planck sai-
rão aptos a atuar em diversas 
áreas como produção animal, 

reprodução, clínica, cirurgia, 
laboratório, vigilância sani-
tária, medicina e conservação 
de animais silvestres, indus-
trialização e comercialização 
de produtos de origem animal, 
fabricação de rações e produ-
tos biológicos. “A construção 

do Hospital é fruto de um 
projeto de melhoria constante 
na qualidade do curso. Com 
isso, nossos alunos terão a 
possibilidade de vivenciar 
ali o dia a dia de um médico 
veterinário, o que dará a eles 
a oportunidade de tornarem-se 
profissionais completos, já 
que terão este contato prático 
durante todo o curso”, salienta 
o diretor de unidade, Pedro 
Stávale Junior.

PARCERIA 
Outra novidade que a fa-

culdade trouxe foi a parceria 
firmada com a Organização 
Não-Governamental (ONG) 
Cães para Adoção, que man-
tém um canil, no qual a fa-
culdade presta apoio técnico, 
envolvendo alunos e profes-
sores na manutenção da saúde 
dos animais. A capacidade de 
atendimento do hospital gira 
em torno de 40 animais que, 
após passarem por um proces-
so de triagem com coleta de 
sangue e urina, são vacinados 
e vermifugados e recebem 
todo o tratamento necessário 
para serem encaminhados para 
adoção. 

Mais informações sobre a 
entidade no site www.caespa-
raadocao.com.br.

Depois de uma maratona 
de provas e estudos, os resul-
tados dos vestibulares fizeram 
a alegria de ex-alunos do 
Terceirão do Colégio Rodin. 
Os estudantes obtiveram um 
desempenho de destaque nas 
principais universidades pú-
blicas do país.

Entre os aprovados estão: 

a aluna Thais Mitie Nakahira, 
pelo Sisu na UFABC (Univer-
sidade Federal do ABC), no 
curso de Ciência e Tecnolo-
gia; na Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), no curso de 
Engenharia Ambiental e na 
Universidade de São Paulo 
(USP), no curso de Adminis-
tração; o aluno Luís Fernando 

Beloto Cabral na Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp), no curso de História da 
Arte; a aluna Beatriz Queiroz 
dos Santos na Universidade do 
Estadual de Londrina (UEL) e 
na Unesp, no curso de Medici-
na Veterinária.

A aluna Ingrid Pacheco 
também foi destaque nas 
aprovações das principais 
universidades do país. Ela foi 
aprovada na Unifesp, na USP 
e Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), para 
cursar o bacharelado em En-
fermagem. João Filipe Pava-
rina Kasahara foi aprovado na 
Unesp, no curso de Ciências 
da Computação, na USP, no 
curso de Engenharia de Minas 
e na UNICAMP, para cursar 
Engenharia Física. Giovane 
Gonçalves Penasso foi apro-
vado na Unesp e na USP, no 
curso de Zootecnia. Já, a aluna 
Beatriz Epiphaneo Galvão foi 
aprovada na Unesp, no curso 
de Ecologia e na UNICAMP, 
no curso de Tecnologia em 

Controle Ambiental. Laís Me-
gumi Yamamoto foi aprovada 
na USP, no curso de Química. 
Luís Fernando Beloto Ca-
bral foi aprovado na USP e 
na UNICAMP, no curso de 
História e o aluno Vitor Al-
meida Favarin foi aprovado 
na UNICAMP, para ingressar 
no curso de Educação Física.

 
Benefício 

Para os interessados na 
preparação para os exames, 
que desejam alcançar apro-
vações em universidades pú-
blicas do país, o Colégio 
Rodin realiza um concurso 
de bolsas de até 100% para 
o Pré-Vestibular Rodin. Os 
interessados têm até as 18 
horas do dia 14 de fevereiro 
para se inscrever, pelo te-
lefone: (19) 3392-6008 ou, 
presencialmente, na escola. 
A prova será realizada no dia 
15 de fevereiro, às 9 horas. O 
curso recebe, exclusivamente, 
alunos que já finalizaram o 
Ensino Médio.
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Buffet Indy Kids está há 8 anos no 
mercado animando festas infantis

FOTOS: JME

JME

Indy KidsBrinquedos Temáticos

Há oito anos o Buffet 
Indy Kids surgiu em 
Indaiatuba e entrou 

para o mercado de festas in-
fantis, levando a seus clientes 
a melhor prestação de serviços 
com qualidade e atendimento 
personalizado. Com grande 
experiência em festas infantis, 
a empresa oferece um espaço 
de diversão e alegria para 
meninos e meninas realizarem 
suas festas de aniversário.

O Buffet fica localizado 
na Avenida Visconde de In-
daiatuba, 790, na Vila Vitó-
ria. Com um espaço amplo 
e aconchegante, a estrutura 
comporta 100 pessoas, além 
de ter decorações personali-
zadas.

O Buffet conta com uma 

estrutura de Camarim de Fes-
tas, Parede de Escalada, Ga-
mes, Kid Play, Wii Play, Rock 
Band, Lambada, Air Game, 
Tombo, Carrossel, Simulador 
de SnowBoard, Cama Elásti-
ca, Pista Oficial de Autorama, 
Monitores Uniformizados, 
Gargonetes, Fraldário, Espaço 
Baby, Recreação, Ambientes 
Climatizados, Mesa com café 
expresso na saída, Espaço 
para Festas Infantis, Teen e 
Adulto.

O principal objetivo do 
buffet é ser a melhor empresa 
de eventos infantis, prestan-
do serviços com qualidade 
e personalizados. “Nosso 
diferencial é o atendimento, 
nos preocupamos muito com 
o que o cliente desejo, pois 
quem procura um Buffet, 
procura comodidade, entrega 
o sonho da sua festa em nos-

sas mãos, então procuramos 
fazer o melhor para agradar o 
cliente”, revela a proprietária 
Vanessa Nacata.

A empresa se preocupa 
ainda com as diferentes ne-
cessidades de tamanho das 
festas infantis e valoriza seus 
clientes individualmente. 
“Damos a atenção de que 
eles precisam, oferecendo 
nosso trabalho e deixando sua 
festa mais feliz e divertida.
Nós buscamos atender bem 
todos os clientes, de uma for-
ma agradável que possamos 
passar nossa seriedade, via 
email, telefone e pessoalmen-
te”, conclui Vanessa.

HISTÓRIA
O buffet surgiu está no 

mercado há oito anos, ideali-
zado pela proprietária Vanes-
sa Nacata e uma amiga, onde 

levaram a sério a oportunida-
de de abrir uma empresa de 
buffet Infantil em Indaiatuba. 
A ideia foi crescendo e se 
tornando concreta, até que 
conseguiram montar a empre-
sa de festas infantis.

“Trabalhava fora da cida-
de, mas queria um emprego 
em Indaiatuba. Foi então que 
percebi que aqui não tinha 
buffet Infantil. Eu e uma 
amiga minha tivemos uma 
ideia de abrir um negócio. 
Abrimos de sócias, mas hoje 
estou sozinha a frente da 
empresa”, diz a proprietária 
do Indy Kids.

SERVIÇO
Avenida Visconde de Indaia-
tuba
N° 790, Vila Vitória
Indaiatuba- SP
Telefone: (19) 38016232Vanessa Nacata

Mais Expressão
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Secretaria anuncia programa 
Esporte Cidadão 

JME

ROGÉRIO BARBOSA

A Secretaria Municipal 
de Esportes apresentou 
na última quarta-feira, 

dia 12, durante coletiva de 
imprensa, o programa Esporte 
Cidadão, que atenderá inicial-
mente 8 mil crianças na idade 
escolar, com o objetivo de 
chegar à 10 mil até o final do 
ano. O programa terá patrocínio 
da Toyota e da John Deere, no 
valor de R$ 1.150 milhão. O 
objetivo é ampliar o programa 
municipal de esporte educacio-
nal, anteriormente denominado 
Programa de Recreação, Inicia-
ção e Aperfeiçoamento (Pria).

As inscrições serão reali-
zadas no sábado, dia 22, das 
8h às 14 horas, em todas as 
modalidades e núcleos esporti-
vos. Podem participar crianças 
de 6 a 17 anos, regularmente 
matriculadas na rede escolar 
pública ou privada. Para efe-
tivar a adesão, o responsável 
deve comparecer ao núcleo 
de escolha, preencher a ficha 
de inscrição e apresentar RG e 
comprovante de endereço. As 
aulas acontecem duas vezes por 
semana com horários pela ma-
nhã e à tarde. Mais informações 
pelo telefone (19) 3825-6270.

para a população, totalmente 
custeado pela iniciativa priva-
da”, finalizou Panzetti. 

OBRAS 
Outro anúncio feito na oca-

sião foi a construção de uma 
nova quadra esportiva profis-
sional no Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET), apta a re-
ceber jogos oficiais federados e 
confederados, com recursos da 
ordem de R$ 3,5 milhões pelo 
PAC 2 do Governo Federal. 

“Após a publicação da con-
cessão no Diário Oficial, que já 
aconteceu, estamos agora na 
fase de elaboração do projeto 
da quadra, com todas as espe-
cificações, para posterior envio 
para a aprovação da Caixa 
Econômica”, disse o prefeito. 

Ainda durante a coletiva, 
a Prefeitura divulgou que na 
segunda-feira, dia 10, reali-
zou uma vistoria no Ginásio 
Municipal de Esportes, a fim 
de levantar as necessidades de 
reparo e iniciar a reforma no 
imóvel. Construída nos anos 
70, a arena hoje não possui 
dimensões que possibilitem 
a realização de jogos oficiais 
federados e confederados 
em sua sede, mas o espaço é 
regularmente utilizado para 
a prática esportiva de várias 
modalidades dos programas 
da Secretaria de Esportes, re-
cebendo cerca de 700 pessoas 
por dia. Sua estrutura permite 
ainda abrigar atividades festi-
vas. “A nova quadra atenderá 
a demanda dos jogos oficiais 
e o Ginásio Municipal con-
tinuará sediando as demais 
atividades”, afirmou Panzetti.

A primeira fase do projeto 
será desenvolvida ao longo 
de um ano. Os recursos serão 
usados para expandir a equi-
pe de profissionais dedicada 
ao programa, possibilitando 
assim que mais crianças e 
jovens se beneficiem da prá-
tica esportiva gratuita em 22 

modalidades e 20 núcleos 
espalhados pela cidade. 

“Esta primeira etapa servi-
rá como uma espécie de pro-
jeto piloto para o Ministério 
do Esporte, que implementa 
pela primeira vez uma parce-
ria público-privada com estas 
características, via Lei de In-

centivo”, destacou o prefeito 
Reinaldo Nogueira. 

Durante a coletiva, o se-
cretário municipal de Esportes 
Humberto Panzetti explicou 
ainda que a parceria confere 
maior flexibilidade para a 
expansão do Esporte Cidadão. 
“Não adianta apenas aumen-

tarmos o número de partici-
pantes se não aperfeiçoarmos 
a estrutura de atendimento, 
que hoje inclui mais de 50 
professores no total, certifi-
cados pela Unifesp, além de 
coordenadores e técnicos” 
explicou. 

Segundo ainda o secretário, 
o Município será avaliado pelo 
ministério a cada três meses. 
“Estamos confiantes que te-
remos a chegada de mais par-
ceiros. A longo prazo estamos 
perseguindo aquilo que é o 
sonho de todo gestor público – 
e tenho certeza de que do nosso 
prefeito também – que é ter um 
programa como este, voltado 

Prefeito e secretário anunciam projeto que atenderá inicialmente 8 mil crianças 

O final de semana será de 
decisão na Supercopa Vila 
Avaí de Futebol Minicampo 
2014. No próximo domingo, 
dia 16, as equipes do grupo 
C e D entram em campo para 
definir os classificados para 
as quartas de final do certa-
me. Na última rodada, quatro 
times das chaves A e B garan-
tiram vagas na próxima fase.  

O primeiro confronto será 
pelo Grupo C. A partir das 
8h30, a equipe do Colégio 
Meta/Tribuna, lanterna da 
chave com apenas um ponto, 
busca a primeira vitória no 
campeonato diante do SPQV, 
que por sua vez é o segundo 
colocado com dois pontos. 

A segunda partida da roda-
da envolve também dois times 
da Chave C. Terceiro coloca-
do com dois pontos, o time da 
Auto Escola Marquinhos terá 

páreo duro contra o Clube 9 de 
Julho que, com quatro pontos, 
praticamente está classificado 
para fase seguinte. O confron-
to está marcado para às 9h30.

Pelo Grupo D, outros dois 
confrontos ocorrem no campo 
da Vila. O primeiro marcará 
o duelo de líderes. Às 10h30, 
o time da vidraçaria Tayô, 
segundo colocado com três 
pontos, busca a primeira co-
locação do grupo contra o Pai 
e Filho, líder do certame com 
quatro pontos. 

No último duelo do final de 
semana, ainda com chances de 
classificação, o Vila Avaí está 
na terceira colocação, com 
três pontos, e busca mais uma 
vitória no campeonato diante 
do Marquinhos Tintas. Apenas 
com um ponto somado, a equi-
pe do Marquinhos tem poucas 
chances de classificação. 

Classificados
Outras quatro equi-

pes, das chaves A e B, 
já garantiram acesso à 
próxima fase. Na roda-
da do último domingo, 
dia 9, o Exsa/Tsunami 
goleou o Jogou Aonde? 
pelo placar de 11 a 2. Já 
Nova Aliança e Crois-
sant/JR Despachantes 
ficaram no empate de 
2 a 2. Tsunami e Nova 
Aliança avançaram para 
as quartas de final. 

Na Chave B,  o 
Amigos do Cachorrão 
venceu o Sabinos pelo placar 
apertado de 2 a 1. Na outra 
goleada da rodada, o Bacana 
Lanches venceu o Lava Rápido 
Polo por 5 a 0. Bacana Lanches 
e Amigos do Cachorrão se-
guem na busca pelo “caneco” 
do certame. 

Na busca pela artilharia do 
certame Jeferson Fernandes, 
Croissant, e Alexandre Carva-
lho, do Exsa, balançaram as re-
des quatro vezes cada. Outros 
sete jogadores marcaram três 
gols cada e também estão de 
olho na artilharia. 

Na última rodada, o Amigos do Cachorrão 
(à dir.) venceu o Sabinos por 2 a 1
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Ex-ginasta Daiane dos 
Santos visita Indaiatuba
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COMPETIÇÃO 

Atletas representam a 
cidade em competições de hipismo

A ex-ginasta e atle-
ta olímpica Daiane 
dos Santos estará em 

Indaiatuba na próxima quinta-
-feira, dia 20, durante reali-
zação do projeto Sesc Verão 
2014, cujo tema é “Toda 
Hora é Hora. Esportes 
é agora”. A visita de 
Daiane ocorre das 
14h às 16h30, na 
quadra 23, loca-
lizada na Rua 
Antonio Bru-
netti, na Praça 
Darci Barnabé, no 
Jardim Morada do 
Sol. A ex-competidora 
visita ainda outras cidades 
da região.  

Em fevereiro, o projeto 
visa às atividades envolvendo 
as modalidades de ginástica 
artística e rítmica. Durante a 
visita, Daiane conversará com 
os presentes, durante um bate-
-papo em que a ex-atleta falará 
também sobre sua vivência 
junto à ginastica. 

O evento é gratuito e aberto 
ao público em geral. O projeto 
é uma parceria com a Secre-
taria Municipal de Esportes e 
tem por objetivo aproximar o 
público dos atletas, estimular o 
contato com os ídolos e contri-

buir para 
o desen-

volvimen-
to da prática 

de esportes 
em crianças 
e jovens. 

A l é m 
d e  I n -
daiatuba, 
a  e x -
-ginasta 
t a m b é m 

visita ou-
tras cidades 

da região. 
Hoje, dia 14, 
Daiane con-
versa com os 
moradores de 
Americana. 
Na próxima 

quarta-feira, 
dia 19, é a vez 

de Jundiaí rece-
ber a ex-atleta. Na 

sexta-feira, dia 21, 
o bate-papo com 

Daiane dos Santos 
ocorre em Campinas. 

A ex-ginasta ganhou des-
taque no cenário internacional 
após ganhar o Campeonato 
Mundial da modalidade em 
2003, o primeiro ouro indivi-
dual da ginástica do Brasil em 
competições de destaque. Após 
a conquista em Anaheim, nos 

EUA, Daiane garantiu, pela 
primeira vez na história, vaga 
nas Olimpíadas de Atenas 2004.

PROJETO
O projeto Sesc Verão 

2014 tem como foco prin-
cipal trazer ao público da 
região de Campinas diversas 
atividades físicas, esportivas 
e de lazer com o objetivo de 
estimular a prática esportiva 
e oferecer uma oportunidade 
para a prática do esporte. 
As modalidades são as mais 
diversas como parede de es-
calada, slackline, hidrobike, 
atletismo, golfe, boliche, 
esgrima, muay thai, boxe, 
tênis de campo, entre outras 
atividades.

O Sesc Verão é uma ação 
da Campanha Nacional Move 
Brasil cujo objetivo maior é 
contribuir para aumentar o 
número de pessoas, de todas 
as idades, praticando esportes 
e atividade física no país, até 
2016.

O ano passado, o Sesc 
Campinas levou para algumas 
cidades da região o atleta de 
tênis Fernando Meligeni que 
também participou de um 
bate-papo e vivência com 
o público. A atividade teve 
uma grande participação da 
população que aproveitou 
a oportunidade para ficar 
mais perto de seu ídolo.

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

Ex-ginasta vem à cidade 
para um bate-papo sobre sua 

carreira no esporte

As amazonas Clara e Fá-
tima Vecchio Machado da 
Silva, de 9 e 14 anos, irão 
defender as cores de Indaia-
tuba em três campeonatos 
de hipismo. Cearenses, mas 
residentes no Município, as 
atletas buscam os títulos do 
Campeonato Paulista, Bra-
sileiro de Salto e de Salto 
Nacional. As três compe-
tições servem de seletiva 
para o Campeonato Sul-
-Americano de Young Rider 
que acontece no Chile, em 
outubro deste ano. 

A primeira disputa ocor-
re no próximo mês, na 2ª 
Etapa do Torneio de Verão 
do Campeonato de Salto 

Nacional em São Paulo, re-
alizado entre os dias 20 e 23.

Além dos t í tulos das 
competições, as atletas lo-
cais também buscam vaga 
no Sul-Americano do Chile, 
que ocorre de 7 a 12 de ou-
tubro deste ano. 

As atletas fecharam par-
ceria com o Município neste 
mês. Atualmente elas trei-
nam no Centro Hípico Ran-
cho Império, localizado no 
Recanto Campestre Inter-
nacional de Viracopos, em 
Indaiatuba. As amazonas, 
das categorias Pré-Junior e 
Mini-Mirim, são treinadas 
pelo cavaleiro Ricardo Ney 
Pironhe. 

DESEMPENHO 
Em 2012, Fátima liderou 

o ranking nacional da Confe-
deração Brasileira de Hipismo 
(CBH) e conquistou a Copa 
das Confederações e o Circui-
to Norte Nordeste (CNNE). 
Já a irmã Clara, foi campeã 
do CNNE e vice-campeã 
cearense. 

Em 2013, devido a um 
surto de Mormo, doença al-
tamente contagiosa e fatal 
para os equinos, o que le-
vou a uma quarenta de dois 
meses, não sendo permitido 
qualquer trânsito dos animais, 
as cavalarianas deixaram de 
disputar etapas importantes 
do brasileiro.

Mais Expressão
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Três dias da Festa do Peão 
terão entrada gratuita

Polo Teatro apresenta 
Rapunzel em dois horários

Menu Musical recebe 
dueto Mila e Victor

OPORTUNIDADE

ATRAÇÃO

A coletiva de lançamento do evento foi realizada na última quarta-feira, dia 12

A novidade para a edi-
ção da Festa do Peão 
deste ano, marcada 

para acontecer entre os dias 
7 e 11 de maio, é a entrada 
gratuita em três dos cinco 
dias de evento. Com exceção 
de sexta e sábado, nos outros 
dias não será cobrado ingres-
so. As atrações são: Teodoro 
& Sampaio (quarta-feira, 
dia 7), Munhoz & Mariano 
(quinta-feira, dia 8), Bruno e 
Marrone (sexta-feira, dia 9), 
Thaeme e Tiago (sábado, dia 
10) e Rio Negro e Solimões 
(domingo, dia 11).

As novidades foram anun-
ciadas pela Comissão Or-
ganizadora, formada pelo 

vice-presidente Odair Zanetti, 
pelo presidente Jucelino Soa-
res de Almeida (Filé) e pelo 
diretor de estrutura e rodeio, 
Toninho Paraná, em coletiva 
de imprensa realizada na últi-
ma quarta-feira, dia 12.

A venda dos ingressos para 
os dias 9 e 10 começará dia 
1º de março. O 1º lote de pas-
saportes custará R$ 40. Já os 
camarotes estão disponíveis 
por R$ 2,5 mil (10 pessoas); 
R$ 4,5 mil (20 pessoas) e R$ 
6,5 mil (30 pessoas). 

“Em 2013 recebemos cerca 
de 50 mil visitantes”, afirmou 
Filé. “Este ano, com a gratui-
dade do ingresso, esperamos 
que a Festa do Peão reúna, nos 
cinco dias, aproximadamente 
100 mil pessoas”, completou. 

Além dos shows no palco 

principal, o evento contará 
ainda com rodeio profissio-
nal, com narração do locutor 
Gleydson Rodrigues em duas 
noites, feira comercial – so-
bretudo do segmento country 
–, balada universitária, praça 
de alimentação coberta, baile 
country e uma estrutura que 
incluirá arquibancada coberta 
e camarote vip e individual, 
além de estacionamento para 
quatro mil carros. O parqui-
nho funcionará em todos os 
dias, no horário da festa que, 
no domingo, dia 11, abrirá os 
portões às 13 horas. 

Mantendo a tradição, no 
domingo que antecede o even-
to, dia 4, acontecerá o Desfile 
dos Cavaleiros, um passeio 
que percorrerá as principais 
avenidas de Indaiatuba, até 

chegar ao recinto da Festa, 
onde acontecerá o almoço 
caipira com costela no buraco 
e A Festa, evento tradicional 
que este ano ocorre no mes-
mo dia do passeio, reunindo 
dezenas de artistas. 

A Festa do Peão de In-
daiatuba acontece no local 
mesmo local do ano passado, 
às margens da Rodovia San-
tos Dumont (SP-75), próximo 
ao Polo Shopping Indaiatuba.

SERVIÇO
O quê: Festa do Peão
Quando: entre 7 e 11 de maio
Onde: às margens da Rodovia 
Santo Dumont (SP-75)
Quanto: entrada gratuita nos 
dias 7, 8 e 11; R$ 40 nos dias 
9 e 10
Informações: (19) 3017 4799.

O conto infantil Rapunzel 
é a atração do Polo Teatro na 
próxima quarta-feira, dia 19, 
às 18h30 e 20h30, no Polo 
Shopping, com entrada gratui-
ta. O espetáculo será apresen-
tado pela Cia Arte & Manhas, 
de Campinas, com adaptação 
de Tamires Faustino e direção 
de Leonardo Cassano.

Na peça teatral, conhecida 
pelos cabelos longos, Rapun-
zel chama a atenção de todos 
não só pela beleza, mas tam-
bém pela tristeza que carrega 
em seu olhar e nas melodias 
que canta. Aprisionada por 
uma bruxa malvada no alto de 
um castelo, a jovem é mantida 
longe de tudo e de todos.

Até que um novo morador 
chega às redondezas: um prín-
cipe que tem “Valente” até 
mesmo em seu nome. O rapaz 
se encanta com a beleza de 
Rapunzel e decide arquitetar 
um plano para libertar a doce 
menina de cabelos longos da 
prisão. Será que o príncipe 
Valente vai conseguir? Como 
a bruxa malvada vai reagir ao 
saber dos planos de Valente?

A CIA 
Com um repertório de 16 

espetáculos infantis, a Arte & 
Manhas tem como maiores 
sucessos os clássicos: "A Via-
gem de um Pequeno Príncipe", 
"Cigarra X Formiga: a Dispu-
ta", "A Princesa e o Sapo", "A 
História de Dona Baratinha", 
"A Tartaruga e a Lebre", "João 
e Maria perdidos na Floresta", 
"Chapeuzinho Vermelho em: 
Uma Surpresa para o Lobo", 
"Um Pequeno Cravo e uma 
Linda Rosa" entre outras.

Além de teatro, a empresa 
de empreendimentos culturais 
também desenvolve oficinas de 
arte-educação, além de perso-
nagens artísticos, monitores e 
arte-educadores em eventos que 
sejam necessários profissionais 
que são apaixonados por cultura. 

SERVIÇO
O quê: espetáculo infantil Ra-
punzel
Onde: Polo Shopping (Al. Fil-
tros Mann, 670)
Quando: quarta-feira, dia 19
Horário: 18h30 e 20h30
Entrada gratuita

O dueto Mila e Victor é a 
atração do Menu Musical do 
próximo domingo, dia 16, no 
Shopping Jaraguá, a partir das 
12h30, com entrada gratuita. 

Os artistas trazem em sua 
bagagem um repertório di-
versificado com samba, forró, 
MPB e diversos outros ritmos 

brasileiros. O dueto é admirado 
pela qualidade dos arranjos e 
pela versatilidade das vozes. O 
show inicia às 12h30, na praça 
de alimentação do shopping.

O projeto cultural “Menu Mu-
sical”, além de proporcionar um 
programa agradável a todos os pú-
blicos, promove talentos musicais. 

Mais Expressão
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Tema do Carnaval será 
Prevenção ao Uso de Droga
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20 anos

CONFIRMADAS

Copa do Mundo é o tema do Baile do Havaí do IC

Faici divulga
 mais três atrações

DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA/ACS-PMI

Escolas de samba acertam os últimos detalhes para fazer bonito no Carnaval da cidade

Gustavo Lima é uma das atrações que retornam à Faici

O tema do desfile do 
Carnaval deste ano 
das escolas de samba 

da Indaiatuba será a Preven-
ção ao Uso de Drogas. O des-
file das escolas confirmadas 
até agora (Samba Acadêmicos 
do Sereno e Imperador de 
Santa Cruz) será no domingo, 
dia 2, às 20h30, em frente ao 
barco da Raia de Remo, na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na Marginal 
do Parque Ecológico. 

Pelo projeto de Lei que 
deve ser enviado à Câmara 
Municipal na próxima se-
mana, este ano a premiação 
será, caso haja aprovação dos 
vereadores, R$ 40 mil para a 
escola vencedora, R$ 25 para 

o segundo lugar e R$ 8 mil 
para o bloco.

A programação será aberta 
na noite de sábado, dia 1º de 
março, com o Grito de Car-
naval no estacionamento do 
Parque da Criança. A popula-
ção poderá se divertir com o 
Carnaval das Marchinhas na 
segunda-feira, dia 3, na Praça 
Prudente de Moraes. Todas as 
atrações serão gratuitas.

O secretário de Urbanis-
mo, José Carlos Selone, ex-
plicou a possibilidade do 
Projeto Educando para a Vida, 
da Secretaria de Defesa e 
Cidadania, montar um bloco 
para o desfile. “Ainda estamos 
acertando alguns detalhes e 
em breve teremos a confirma-
ção”, avisa.

Serão montadas arquiban-
cadas, inclusive com espaço 

reservado para deficientes 
e idosos, sistema de som, 
iluminação e praça de ali-
mentação, que ficará sob a 
responsabilidade das escolas 
participantes. 

PROGRAMAÇÃO
Quem abrirá o desfile 

será o Bloco da Pastoral da 
Juventude, com o tema da 
Campanha da Fraternidade 
2014 “Fraternidade e Tráfico 
Humano”. Na sequência, 
entrará na avenida a escola 
Imperador de Santa Cruz e, 
fechando o desfile, a campeã 
de 2013, a escola Acadêmicos 
do Sereno. 

O bloco terá 30 minutos 
e as duas escolas terão 55 
minutos cada para se apre-
sentar, com intervalo de 10 
minutos entre elas. Em caso 

de chuva forte, a apresentação 
será transferida para segunda-
-feira, dia 3. 

Para a realização do even-
to, a Marginal Esquerda do 
Parque Ecológico ficará in-
terditada entre as ruas Miguel 
Domingues e Manoel Ruz Pe-
rez. Nesse trecho, a interdição 
também será feita nas últimas 
quadras de todas as ruas que 
dão acesso à Marginal.

A população novamente 
ajudará a escolher a escola 
vencedora por meio de enquete 
no site da Prefeitura. Como foi 
feito no ano passado, assim 
que encerrarem as apresenta-
ções entrará no ar uma enquete 
no site da Prefeitura – www.
indaiatuba.sp.gov.br – por 
onde a população poderá votar 
na escola que achar que foi me-
lhor. A votação estará aberta 
até às 12 horas da quarta-feira 
de cinzas e o resultado será 
conhecido no mesmo dia. 

MAIS ATRAÇÕES
O Grito de Carnaval, no 

sábado, será realizado a par-
tir das 20 horas, tendo como 
atração principal a Banda 
Bahia Brasil e o grupo de 
dança Swingueira Negra. Já 
o Carnaval das Marchinhas, 
acontece na segunda-feira, 
das 19 horas às 23h30, com 
o grupo Folia Carnaval das 
Marchinhas. Na praça Pru-
dente de Moraes também 
será montada uma praça de 
alimentação, que ficará sob a 
responsabilidade da Associa-
ção Desportiva de Indaiatuba 
(ADI) e do Grupo de Ajuda 
dos Deficientes Físicos de 
Indaiatuba (Gaadin). Para 
o evento serão interditadas 
as ruas 15 de Novembro e 
Cerqueira César, somente no 
entorno da praça.

Marcado para o próximo 
dia 22 de fevereiro, às 22 ho-
ras, o já tradicional Baile do 
Havaí do Indaiatuba Clube 
terá como tema a Copa do 
Mundo 2014, que acontece 
no Brasil. A atração musical 
ficará por conta da Banda 
Santa Fé Show. 

Com o objetivo de deixar 
o espaço do Salão Social do 

IC no clima para a festa e pre-
parar os associados e convi-
dados para as comemorações 
da Copa do Mundo, o local 
terá uma decoração especial 
feita por Vladimir Seneme.

A entrada para os asso-
ciados do IC é gratuita. Já 
os convidados precisam ad-
quirir o ingresso que já está 
à venda na Secretaria Social 

A edição da Feira Agropecu-
ária, Comercial e Industrial de 
Indaiatuba (Faici) deste ano con-
firmou mais três atrações para a 
festa, marcada para acontecer 
entre os dias 7 e 17 de agosto. 
Os cantores Eduardo Costa 
(sábado,  dia 9) e Gusttavo Lima 
(sábado, dia 16) voltam à cidade 
e a dupla Jads e Jadson faz a 
estreia na sexta-feira, dia 15. Já 
confirmados estão a dupla Jorge 
& Mateus (quinta-feira, dia 7) e 
Fernando & Sorocaba (quinta-
-feira, dia 14). Com isso, há duas 
datas com atrações a confirmar 
pela organização. 

Segundo o presidente da 
Faici, José Marques Barbosa, 
em breve o público saberá 

quem são as outras atrações. 
“As próximas serão divulga-
das em breve, estamos apenas 
aguardando algumas defini-
ções”, afirma. A Faici 2014 é 
uma realização da Cia. Azul em 
parceria com o Clube do Boi, e 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba, Unepxmil 48 
Horas e Brahma. 

SERVIÇO
O quê: Faici
Quando: entre 7 a 17 de 
agosto
Onde: Rua Prata, 375-525 
(Distrito Industrial)
Mais  informações:  (19) 
7851-7368 ou 99234-6618; 
www.faici.com

A festa tem como objetivo preparar os associados e convidados ao 
clima da Copa do Mundo

do Clube. As vendas aconte-
cem de segunda à sexta-feira 
entre às 8h e 17 horas; e aos 
sábados das 8h e 11 horas. 
Os ingressos serão vendidos 
no horário do Baile, porém, 
a diretoria do Indaiatuba 
Clube orienta os interessa-
dos a realizar a compra di-
retamente nas bilheterias do 
Indaiatuba Clube e pede que 

os convidados não adquiram 
entradas comercializadas por 
cambistas.

SERVIÇO
O quê: Baile do Havaí
Onde: Indaiatuba Clube 
(Rua Dr. Oswaldo Cruz, 40)
Quando: sábado, dia 22
Ingressos à venda na Secre-
taria do Clube

IMPRENSA IC
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Pai é o principal suspeito de matar 
jovem de 28 anos com tiro no rosto

DESAPARECIDO

RÊMULO ZOPPI

Dois jovens são apreendidos por tráfico de drogas

Indaiatuba registrou no fim da 
madrugada de quarta-feira, 
dia 12, o terceiro homicídio 

de 2014 (segundo caso com ví-
tima mulher), no Jardim Morada 
do Sol, Rua Antônio Canteli, 
antiga Rua 77. Michelli Azevedo 
de Paula, de 28 anos, foi atingida 
por um tiro no rosto, por volta 
das 5 horas, enquanto estava 
dormindo em sua cama, ao lado 
de sua filha de 9 anos. 

Uma testemunha relatou que 
quando saia de sua casa havia um 
Fiat Uno prata estacionado em 
frente à residência de Michelli e 
quando retornou, aproximada-
mente 20 minutos depois, ouviu 
os disparos, tentou observar o 
que havia acontecido e notou que 
o Fiat/Uno já não estava mais lá. 
Minutos depois, a filha de Mi-
chelli saiu na rua, gritando que 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

sua mãe estava na cama baleada. 
A vítima foi socorrida ainda com 
vida, mas chegou ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), já em óbito.

Segundo informações do de-
legado titular, Marcelo Eduardo 
Bueno da Silveira, o principal 
suspeito do crime é o pai de 

Michelli, que possui um carro 
igual ao que estava em frente à 
casa no momento da ocorrência. 
O suspeito esteve por lá  na noite 
anterior, jantou com a filha e foi 
embora. Michelli ainda ligou 
para o irmão e contou do encon-
tro tranquilo que teve com o pai.

 Segundo o irmão da vítima, 

desde a separação de seus pais, a 
mãe deles já estava sendo ame-
açada. Michelli apoiou sua mãe, 
o que irritou o suspeito. O irmão 
tentou entrar em contato com 
o pai diversas vezes, mas não 
teve sucesso em contata-lo. Há 
relatos que por volta das 7 horas, 
o suspeito teria sido visto em 

Boituva, próximo à residência 
da ex-mulher.

O caso está aos cuidados 
da delegada Fernanda Hetem 
Matoso, da Delegacia da Mu-
lher (DDM) de Indaiatuba. Não 
se sabe o paradeiro do suspeito 

e novas informações podem 
ser divulgadas a qualquer mo-
mento. A solicitação da prisão 
preventiva já está em andamento. 
Até o fechamento desta edição, 
nenhuma novidade foi divulgada 
sobre o caso.

Família pede apoio de toda 
população de Indaiatuba para a 
localização de Valdeci Saraiva, 
de 46 anos, que está desapare-
cido desde o dia 5 deste mês. 
A última vez que foi visto es-
tava na unidade ll do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
na Rua José da Costa,Jardim 
Pau Preto. Ele estava de cami-
seta vermelha, bermuda jeans e 
calçava chinelos. Valdeci sofre 
de esquizofrenia. Qualquer 
informação entrar em contato 
com a Guarda Municipal, dis-
cando para 153.

Na tarde  de  segunda-
-fe i ra ,  d ia  10,  a  Guarda 
Municipal  real izou mais 
uma apreensão de tráfico 
de drogas. Desta vez o local 
da ocorrência foi no Jardim 
RêmuloZoppi, na Rua Jose 
Borghesi. 

Durante a ronda rotineira 
no bairro, os guardas avis-
taram dois indivíduos em 
atitudes suspeitas, próximos 
a uma árvore. Diante a apro-
ximação da viatura, ambos 
tentaram fugir, mas os guar-
das os detiveram. Tratava-

-se de A. A. A., 16 anos, e 
Michael Alexandre Paulino, 
18 anos. Com o menor, foi lo-
calizado um pino de cocaína 
e a quantia de R$ 120, já com 
Michel, nada foi encontrado. 
Na averiguação do local, 19 
pinos da mesma substância 

foram localizados.
Os dois foram levados à 

delegacia, juntamente com 
os entorpecentes. A. foi libe-
rado, mediante presença dos 
seus responsáveis, e Michael 
foi autuado, em flagrante, 
por tráfico de drogas.

Quarto em que Michelli dormia com sua filha

Dinheiro e drogas apreendidas

JME
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Suspeito de estuprar 
menino de 4 anos é detido

CASO DE 2012

ESTRADA VELHA

INCÊNDIO

Foragido é apreendido em 
Salto traficando drogas

Usuário de crack é 
encontrado morto

Incêndio na loja de produtos elétricos pode ter sido criminal
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Foi apreendido ontem, 
dia 13, Rogério Fernan-
do de Souza, 30 anos, 

acusado de lesão corporal e 
tentativa de estupro contra um 
menino de 4 anos em agosto do 
ano passado, no Jardim Carlos 
Aldrovandi. Rogério foi en-
contrado em Itirapina. Segun-
do informações, ele foi abor-
dado pela polícia local, nada 
foi constado, mas ele mesmo 
chegou a mencionar que tinha 
um boletim de ocorrência em 
Indaiatuba. As informações 
foram levadas à delegacia. Em 
comunicação entre as duas ci-
dades, foi identificado que ele 
estava foragido e com a prisão 
temporária decretada. Após ser 

ouvido, ele será encaminhado 
para a cadeia anexa ao 2º DP 
de Campinas.

RELEMBRE O CASO
Em agosto de 2013 dois 

garotos, um de 4 e outro de 8 
anos, estavam brincando na 
rua, quando Rogério passou 
no local e convidou o garoto 
mais novo para dar uma volta, 
e supostamente acender uma 
fogueira. Os responsáveis pelo 
garoto logo sentiram sua falta 
e saíram à procura. O rapaz 
estava em cima do garoto no 
momento que foi avistado. 
O pescoço da criança estava 
machucado.

Ele foi acusado por lesão 
corporal e está sendo investi-
gado sobre a possível tentativa 
de estupro. 

Foi flagrado nesta segun-
da-feira, dia 10,traficando en-
torpecentes na cidade de Sal-
to, Emerson Lima de Souza, 
35 anos. O rapaz está ligado 
a um caso de homicídio, em 
Indaiatuba, que aconteceu em 
2012, no Jardim Morada do 
Sol, e estava sendo procurado. 
Ele foi encaminhado à cadeia 
anexa ao 2ºDP de Campinas, 
por flagrante de tráfico de 
drogas. A prisão preventiva, 
pelo homicídio, já está em 
andamento.

RELEMBRE O CASO
O lutador de capoeira, Éder 

Henrique de Araújo, foi assas-
sinado na noite de 28 de julho 

de 2012, com vários golpes de 
faca. O caso foi esclarecido 
logo em seguida, mas os acu-
sados Pedro Henrique Milezi 
e Emerson Lima de Souza 
conseguiram fugir e até então 
o caso estava aberto, porém 
arquivado.

Um incêndio de 
grande proporção, na 
esquina da Rua 24 de 
Maio com a Rua Pedro 
de Toleto, assustou a 
população de Indaiatu-
ba na noite de sábado, 
dia 8, por volta das 21h. 
Estima-se que o prejuí-
zo esteja em torno de R$ 
1 milhão.

Segundo informa-
ções dos proprietários, 
avaliando as filmagens 
daquela noite, um indi-
víduo adentrou ao esta-
belecimento e minutos 
depois saiu. Suspeita-se 
que o incêndio tenha 
sido criminal. A Polícia 
Civil abre investigações 
para analisar o caso.

Um homem foi encontrado 
morto na Estrada Velha, na última 
sexta-feira, dia 7, precisamente na 
divisa de Campinas/Indaiatuba. 
Ele foi atingido por dois tiros, no 
ombro direito e nas costas.

Segundo informações do fun-
cionário da Fazenda São Martinho 
de Itaguassu, por volta das 3 
horas, alguns disparos de arma de 
fogo foram ouvidos. Aproxima-
damente às 6h30, o funcionário 
localizou o corpo no acostamento 
da estrada.

Com a avaliação da Polícia 

Civil, possivelmente o crime tenha 
acontecido por desentendimentos 
motivados por drogas. A cena do 
crime foi exatamente na divisa das 
duas cidades, pois o par de chinelo 
da vítima encontrava-se do lado de 
Campinas e logo a frente o corpo, 
que já estava do lado de Indaiatuba. 

Posteriormente, a vítima foi 
reconhecida como Aldo Pereira 
da Silva, de 30 anos, pelo irmão, 
que afirmou que  Aldo era usuário 
de crack há cerca de 15 anos e que 
desde então a família sempre teve 
problemas com o vício dele. 

Rogério chegando do DP de Indaiatuba

Loja Continental ainda em chamas na noite de sábado

JME

JME

JME
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Cinema Horóscopo de 14 a 20/02

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

12 ANOS DE ESCRAVI-
DÃO – Pré-estreia - LEGEN-
DADO: Sexta (14)  a  Quinta 
(20): 21h05. Drama - 135 min. A 
partir da próxima sexta, dia 21, 
lançamento em todos horários 
do dia. Classificação 14 anos.

OPERAÇÃO SOMBRA: 
JACK RYAN – LEGENDA-
DO: Sexta (14) a Domingo 
(16): 17:20  /  21:45h. Se-
gunda (17) a Quinta (20): 
20:40h. Ação / Suspense. 105 
min. Classificação 14 anos.

A MENINA QUE ROUBA-
VA LIVROS - LEGENDA-
DO: Sexta (14) a Domingo 
(16): 16:00 / 18:45 / 21:30h. 
Segunda (17)  a  Quinta (20):   
16:00  /  20:00h. Drama. 132 
min. Classificação 10 anos.

TURA CONGELANTE 
– CONVENCIONAL DU-
BLADO: Sexta (14)  a  Do-
mingo (16):   15:10  /  19:35 
h. Segunda (17)  a  Quinta 
(20):   18:20 h. Animação / 
Aventura. 108 min. Classi-
ficação Livre.

C A Ç A D O R E S  D E 
OBRAS-PRIMAS – LAN-
ÇAMENTO - LEGENDA-
DO: Sexta (14)  a  Quinta 
(20):   16:05  /  19:10  /  
21:45 h. Drama / Ação. 119 
min. Classificação 12 anos.

TRAPAÇA - LEGENDA-
DO: Sexta (14)  a  Domin-
go (16):   15:35  /  18:30  /  
21:25 h. Segunda (17)  a  
Quinta (20):   16:20  /  20:25 
h. Comédia Dramática. 138 
min. Classificação 14 anos.

HÉRCULES - 3D DUBLA-
DO: Sexta (14):   17:10  /  
19:35  /  22:05 h. Sába-

do (15)  e  Domingo (16):   
14:40  /  17:10  /  19:35  /  
22:05 h. Aventura Épica. 
98 minutos. Classificação 
14 anos  

INDAIATUBA

Zoof Club- na sexta-feira, dia 14, com a Zoff Club 
ID,atração:Marcos Thorpe vs Alan B (Marcos Thorpe 
Birthday). No sábado, dia 15, o We Love Rio – Esquenta 
Carnazoffcom a atração: DJ Tartaruga (DJ oficial do 
programa Esquenta da Rede Globo). Sempre a partir 
das 23h. Avenida presidente Vargas, 731. Informações 
(19) 39846471.

Pepi’s Pizza Bar- na sexta-feira, dia 14, com a banda 
SilverRocks. No sábado, dia 15, a banda Pop Mind, com 
o melhor do pop/rock. No domingo, dia 15, é a vez da 
dupla sertaneja Felipe & Rafael. Sempre a partir das 21h. 
Avenida Itororó, 945. Informações (19) 38753470.

Botequim do Presidente- na sexta-feira, dia 14, muito 
sertanejo com a dupla Renan & Jordão. No sábado, 
dia 15, a atração fica por conta do cantor Raí. Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações 
(19) 33924309.

Zoa Zoa Club Show-no sábado, dia 15, a partir das 23h, o 
cantor de forró Soró Silva e Banda TokEspecial.Rua Ouro, 
239, Recreio Campestre Joía. Informações (19) 30176609.

Manchester Music- na sexta, dia 14, a partir das 21h, 
Trio 2 e Uma. No sábado, dia 15, a partir das 21h, Tequila 
Inside. Rua Humaitá, 700. Informações (19) 33923557 ou 
35004599.

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin-a partir desta sexta-feira, dia 14, 
estreia do espetáculo “Bem Vindo, Estranho”, adaptado 
e estrelado pela atriz global Regina Duarte. Avenida 
Iguatemi, 777. Informações (19) 32943166.

Teatro Amil- o espetáculo “Eu Te Amo”, que estreou no 
último dia 7, vai até dia 2 de março. Sexta e sábado às 21h 
e domingo às 19h. Avenida Guilherme Campos, 500 (Santa 
Genebra). Informações 919) 37569890 ou 37569891.

Apesar do foco do ariano continuar nos desen-
volvimento de seus relacionamentos, a sua vida 
profissional abre uma possibilidade enorme nessa 
fase. Seu ambiente de trabalho pode trazer uma ne-
cessidade de aprender a lidar com as emoções e a se 
expressar de forma adequada com as pessoas, nem 

todas possuem o mesmo entendimento das coisas. 

Muita agitação,  irritabilidade e risco de discutir 
com as pessoas no ambiente de trabalho. O momento 
pede que o nativo harmonize sua força de trabalho e 
suas ações, suas atitudes não podem ser duvidosas, 
nem desequilibradas. No comércio há risco de dis-
cussões ou perda de clientes por postura inadequada. 
Mercúrio pede revisão dessa postura. 

O momento mostra uma intensa necessidade 
(talvez ainda não clara totalmente) de renovar sua 
maneira de pensar e falar. Momento para refletir 
e mudar sua filosofia de vida. Hora de rever seus 
conceitos filosóficos e metafísicos. Evite postura 
fanática.

O canceriano se questionará acerca do tipo de 
relacionamento que possui e desejará intensidade de 
envolvimento, mergulhar e desaparecer no outro. O 
momento solicita maior maturidade interior, pois é 
provável o desejo de mudança de casa ou risco de 
discussão dentro dela. Dificuldade em expressar, 
pensamentos confusos, respire bem antes de falar.

O leonino pode fazer projetos para seu futuro rela-
cionado com sua vida afetiva, mas como mercúrio está 
retrogrado, é bom ver com calma e não se precipitar 
nessa concretização imediata do que planejou. Gastos 
estão relacionados com sua vida amorosa ou com con-
tratos. Irritabilidade fácil, mantenha a calma.

O trabalho está sendo uma fonte de estresse para 
o nativo desse signo. Por outro lado, sua mente pode 
precisar se manter organizada e aprender a trabalhar 
sua maneira de falar para evitar dar pano pra manga 
e fofocas diversas. Riscos de problemas com docu-
mentos ou perda deles.

O libriano estará focado demais em sua família ou 
seu lar. Uma grande mudança dentro de sua intimida-
de está em andamento e se relfetirá em sua maneira de 
ganhar a vida ou de batalhar por aquilo que acredita, 
ou em sua alimentação.

O escorpiano precisa aprender a controlar sua 
força emocional e essa é a época que o forçará a 
lidar com isso. Seu temperamento emocional será 
colocado a flor da pele e precisará lidar com isso até 
entender como manipular sua força interior. Uma 
vez harmonizado, poderá usar essa energia poderosa 
na cura e regeneração de seu corpo e do ambiente que vive.

Algumas amizades podem se perder no processo 
que está levando o sagitariano a ser mais adulto em 
suas posturas. Perceberá que seu comportamento de 
tudo ou nada não estará trazendo resultados nesse 
momento e o forçará a usar sua inteligência para 

manter tudo harmonizado ao seu redor. 

Seus projetos encontram nessa fase um apoio 
maior e uma nova forma de conseguir realizá-los. 
Mudanças em sua aparência física vêm ocorrendo 
desde o início do mês e ainda continua, aproveite 
para renovar mesmo tudo, inclusive sua forma de se 
apresentar aos outros.

É importante o aquariano rever seus modos, 
sua aparência e sua presença diante dos outros. Sua 
identidade pessoal estará sendo revista e tudo o que 
acha que precisa ser modificado estará ressaltado 
nesse período. Sua atitude pode deixar o parceiro 

conjugal confuso. Busque sua espiritualidade. 

As dificuldades com sua família ou seu lar 
provenientes de má comunicação ou até mesmo de 
discussões ou fofocas, tendem a diminuir após seu 
aniversário. Imprevistos financeiros podem ocorrer, 
mas tenha calma e evite gastar de forma impensada.

U M A  A V E N T U R A 
LEGO - 3D  DUBLADO: 
Sexta (14)   e  de  Segun-
da (17)  a  Quinta (20):   
16:35  /  18:50 h. Sábado 

(15)  e  Domingo (16):   
14:20  /  16:35  /  18:50 
h .  CONVENCIONAL  
DUBLADO: Sexta (14)  
a  Domingo (16):   15:10  
/  17:40 h. Segunda (17)  
a  Quinta (20):   17:40 h. 
Animação / Aventura. 95 
min. Classificação Livre.

47 RONINS – 3D DU-
B L A D O :  S e x t a  ( 1 4 )  
a  Quinta (20):   21:05 
h.Ação, Aventura. 120 
minutos. Classificação 
14 anos

O  L O B O  D E  W A L L 
STREET: LEGENDA-
DO: Sexta (14)  a  Quinta 
(20):   20:05 h. Drama / 
Policial. 179 min. Classi-
ficação 18 anos.

FRANKENSTEIN - EN-
TRE ANJOS E DEMÔ-
NIOS - DUBLADO: Sexta 
(14)  a  Domingo (16):   15:35  
/  18:00  /  20:20 h. Segunda 
(17)  a  Quinta (20):   17:00  /  
20:20 h. Aventura / Suspense. 
85 min. Classificação 12 anos.

MUITA CALMA NESSA 
HORA 2 – NACIONAL - 
Sexta (14)  a  Quinta (20):   
16:30  /  19:10 h. Comédia. 
113 min. Classificação 12 
anos.

FROZEN - UMA AVEN-
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INFANTIL Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Sarah e RaulMaria Luiza

JuliaIsabela

Galerinha super animadaDomenico

Mais Expressão
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SOCIALBoanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

No Kaliper's

Rota Kids e o Almoço do Bem do Lar São Francisco de Assis aos Sábados

Cavalcante & Fiori and Bellu's
 Banda Santo Remédio se apresentou no Kaliper's  na noite do dia 06/02, e como sempre catando muito e agradando a todos 

os presentes. As noites de quinta-feira no Kaliper's são das melhores. No dia 07 fi a vez da Banda Unha Encravada e DJ Edu 
Pacheco, como sempre gente alegre e bonita.

Na noite do dia 12/02, foi inaugurada a "Cavalcante & 
Fiori and Lu Bellu's, um novo conceito de loja. Dondocas de 
plantão e rapazes inteligentes,fizerem bonito na recepção, que 
foi organiza por Tânia D'Avila.

O Rota Kidas de Indaiatuba, teve sua reunião ordinária, como sempre na manhã do sábado dia 08/02/2014, na Casa da 
Amizade. Logo após a reunião, um grupo significativo do Rota Kids, foram almoçar no Lar São Francisco, que a partir desta 
data, também terá o Almoço do Bem aos sábados, alem das quartas. Quanto ao lar, Marquinhos e Janete, e todos os voluntário, 
estavam em uma alegria só com o sucesso do almoço, muita gente comparecendo.

Yázigi e o Dia Mundial da Internet 
Segura

Lançamento do Paulistânia 
Residencial

Hospital-Escola Veterinário da 
Max Planck

Rotary Club de Indaiatuba Cocaes

John Deere Construção Inaugura duas fabricas no Brasil

No dia 11 de fevereiro, comemora-se o dia mundial da in-
ternet segura, e Lucimara e seu Yázigi não deixou por menos, 
organizou uma roda de conversa com pais alunos e convidados, 
afim de discutirem o tema e também validar um dos pilares do 
Yázigi que é a Consciência Global. Este tema também será 
trabalhado em sala de aula, para que os alunos tenham mais 
argumentos nesse encontro. O assunto foi discutido com os 
alunos e visitantes blogueiros e jornalistas.

Na noite do dia 10/02, Waldir Rodrigues, Gabriel Fernandes, 
Edgar Picelli e Luiz Fernando, receberam no The Lounge, fami-
liares, amigos e investidores, para o lançamento do "Paulistânia 
Residencial", um projeto que traz a Indaiatuba um novo con-
ceito residencial que une modernidade, estilo, arte, segurança 
e qualidade de vida. Em uma localização privilegiada, com 
acabamento em materiais sustentáveis, e uma releitura do perí-
odo modernista, com toques contemporâneos, aliados a formas 
cubistas e cores fortes, além de oferecer um cenário ideal para 
quem deseja viver em grande estilo. O empreendimento estará 
localizado à Rua Voluntário João dos Santos, 925 - Pau Preto, 
em Indaiatuba.

Na manhã do dia 11/02/2014, a Faculdade Max Planck, 
recebeu autoridades, corpo docente, corpo discente e impren-
sa para a inauguração do seu Hospital-Escola Veterinário. O 
hospital está no Campus II, localizado à Rod. João Ceccon na 
Fazenda Espirito Santo, Indaiatuba SP.

Com um investimento de US$ 180 milhões, a inauguração marca uma nova fase da 
companhia e do mercado de máquinas de construção do País. A John Deere deu mais um 
importante passo no setor, com a inauguração de duas fábricas em Indaiatuba. uma delas 
em parceria com a Hitachi Construction Machinery. O evento que reuniu autoridades, 
convidados, CEOs e políticos locais, aconteceu no final da manhã do dia 11/02/2014. 
Estiveram presentes o Vice-Presidente da nação, Sr. Michel Temer, o Governador de SP, 
Sr. Geraldo Alckmin, o Prefeito Reinaldo Nogueira, e também estiveram presentes o CEO 
da Hitachi, o CEO da John Deere americana.

Reunião do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, com presen-
ça das entidades envolvidas na campanha "Sorvete Solidário".
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Edilma e Neta da Pizzaria Babbo Giovanni

Samara de Sá no Restaurante Candelária Grill

Roberto, Lourdes, Almir, Julita, Nelci, João e Gelson na Pizzaria Skinão Regis e Susy no Restaurante Dom Apollo

Pollyana e Samuel no Restaurante Kostela do Japonês

Pedro, Cláudia, Lucas e Márcio na Pizzaria San Peppers

Aparecido, Luis Fernando e Renato no Pit Stop Chopp

André e Érika no Restaurante Casa da MoquecaThiago e Marquinhos no Pit Stop Chopp

Tadeu e Marcelo no Restaurante Casa da Moqueca
Marcio, Daniel, Gabriel e Graziela do Salão Marcio e Graziela no Res-
taurante Candelária Grill
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

No próximo sábado, dia 22/02, haverá aula aberta de teatro às10h, com entrada gra-
tuita, para todas as idades. Aula de teatro, com ênfase em jogos teatrais, para atores 
e não atores.

OBJETIVOS
- aprender a explorar o espaço 
- trabalhar o ritmo e a expressão corporal
- explorar a atenção individual e o entrosamento em grupo
- extimular a imaginação
- exercitar o corpo e a mente

Espaço Cultural Stahl Soler terá aula aberta de teatro

A linda Milena 
Ravanini, 
completou no 
último dia 11 
seus 15 ani-
nhos. Sua mãe 
Val, seu pai 
Ricardo, seu 
irmão Vinicius 
e sua cunhada 
Daiane te de-
sejam muitos 
anos de vida e 
muita saúde. 
Parabéns, que 
Deus te aben-
çoe sempre!

Wagner da Cassião Auto Center 

Pedro Herrero Caldeiras e Leonardo Watanabe Jimenes Amador na volta 
às aulas no Colégio Objetivo IndaiatubaMárcia Campos e Ana Mora da Adonis Artigos Importados e Nacionais

Mayra da Forma Caseira

Marco Aurélio e Zelão da Casa do Churrasqueiro 

O Lindo Léo

Fernanda, Fernando e Emerson da GT Serviços Automotivos

Felipe e Isabella na Paleteria ArribaCarlos e Selma da Selma Jóias
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

A coleção de vestido de festa da A Nova Loja está fazendo 
o maior sucesso. Variedade de lindos modelos e padrona-
gens no aluguel ou venda. Se eu fosse você ia até a loja 
conferir!!!

Preencha suas tardes de quinta e sexta-feira 
com aulas de Arte em Cerâmica na Escola Callio-
pi. Veja telefone no anúncio abaixo 

A Adelaide 
Decorações 
oferece mara-
vilhosas corti-
nas, colchas, 
almofadas, 
persianas, pa-
pel de parede, 
pisos lamina-
dos e tapetes. 
Dê um pulinho 
na loja e con-
fira de perto. 
Ótimos preços 
e suaves pa-
gamentos!!!

Na hora de um bom lanche que tal Beirute de Picanha da 
Casa da Esfiha? Não existe nada melhor!!!

Quem completa hoje mais um ano de vida é a grande amiga Daniela, 
proprietária da Samia Bijuterias e Semi-Jóias. Parabéns Dani, felicida-
des sempre e que Deus te conserve essa pessoa maravilhosa. Beijos!!!

Dia 18 quem aniversária é o nosso chefinho Admilson Redecopa, pro-
prietário do Grupo Mais Expressão. Parabéns, felicidades sempre. São 
os votos dos seus colaboradores do Jornal e Revista.

Encontro de gigantes Marcos ex-goleiro do Palmeiras e Marcos Randi 
em recente evento em Campinas

Juliana Facchini e Juliano casaram-se no dia 25 de Janeiro. É a A Nova 
Loja homenageando seus clientes!

Hoje quem faz 5 ani-
nhos é o meu querido 
netinho Domênico. 
Vovó te ama demais. 
Parabéns, felicidades 
sempre. Mil beijos!!!

Continua a promoção fitness da Vitorello que 
está fazendo o maior sucesso. Blusinhas, le-
gging e shortinhos só R$29,90. Alto Giro com 
30% off à vista e 20% off parcelado. Corra!!!

A combinação perfeita para o verão, como a Jaqueline que veste camisa 
de cetim com shorts em estampa étnica, você encontra na Gran Tropi-
cal Center. Venha conferir!
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Érick e Lucimara da Trust Seguros 

Valéria da Zamppieri Modas

Sr. Orlando da Placa e Fotos para Túmulos sempre muito simpático

Sheila, Ton e Sabrina do Camarim Beauty Lounge apresentando o lan-
çamento Redken New Diamond Oil. Agende seu horário!

Raquel da Castelinho Dog sempre muito carinhosa com todos os animaizinhos

Marques da Real Time Games convida a todos para conferir as novida-
des em jogos que a loja oferece

Maikon, Jéssica, Isabela e David da Electra Segurança Eletrônica

Inês, Mário e Karen do Despachante LíderGi Arthuso, Elaine Alves Oliveira e Sonia Albertini na Paleteria Arriba

Cliente Jéssica Alves aproveitando as novidades juntamente com Ralph 
no Space Premium Outlet

Alegria e muitas risadas marcaram a volta as aulas das alunas do 
Colégio Rodin, Amanda Damingo Florence Wagner e Isabella Rodrigues 
Francischetti, na foto acompanhadas do diretor Marcelo Canela
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CA08680 BELLEVILLE ITAYCY - AT.150m² AC.106m² - 3 
DORM.(SUITE + CLOSET) / SACADA / SALA 2 AMB. / LAVABO 
/ COZ.AMER. / WC / LAVANDERIA / DESPENSA / AQUEC.
GAS / PORCELANATO / LAMINADO / GAR.2 VAGAS / COND.
COM PISCINA + CHUR. + SALÃO. R$ 3.000,00 INCLUSO 
COND. E 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.

CA08637 JD.SEVILHA - AT.125m² AC.65m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR. R$ 235.000,00

CA08670 JD.PARADISO - 4 SUITES(2 COM CLOSET) / SA-
LAS 3 AMB. / COZ.AMER.PLANEJ. + FOGÃO / COPA / AS / 
SPA / OFURÔ / AQUEC.SOLAR / ÁREA GOUMERT / PISCINA 
AQUEC. / GAR.4 VAGAS. R$ 13.000,00 + IPTU

CA08617 VL.ROMANA - 3 SUITES / SALA 3 AMB. / LAVABO 
/ COZ.PLANEJ. / WC / AS / EDÍCULA / PISCINA / AREA LUZ 
/ ESPAÇO GOURMET / GAR.2+2 VAGAS. R$ 4.500,00 + 
COND.+ IPTU

CA08616 JD.ESPLANADA - AT.360m² AC.362m² - 3 SUITES + 
ARM.(1 COM CLOSET)/ SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. 
/ WC / AS / EDÍCULA / PISCINA / ÁREA GOURMET / DORM.
EMP. / GAR.4 VAGAS. R$ 5.500,00 + IPTU

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

*SL01133 CIDADE NOVA I – EXCELENTE LOCALIZAÇÃO NA 
AVENIDA MAIS NOBRE DA CIDADE - SALÃO COM 250m² MAIS 
WC. R$ 5.500,00 + IPTU

CASAS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.650,00 – 29 
IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 800,00 À R$ 5.000,00 – 77 
IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 700,00 À R$ 12.000,00 – 99 
IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.000,00 À R$ 
15.000,00 – 33 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$ 900,00 À R$ 1.600,00 – 9 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 750,00 À R$ 3.500,00 – 55 
IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 4.500,00 – 72 
IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 – 3 
IMÓVEIS

AP00968 VILLAGE AZALÉIA - AU.70m² - 3 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.000,00 + COND. + IPTU

AP01878 CENTRO - AU.200m² - 4 DORM.(2 SUITES + 
CLOSET) / SALA 2 AMB. / COZ. / 2WC / AS / HOME THE-
ATER / 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$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 23 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 IN-
VERNO / GAR 4 VAGAS / PISCINA / CHUR / CAMPO 
DE FUTEBOL. R$ 4.000,00 + COND. +  IPTU

CH01021 VALE DAS LARANGEIRAS - AT.5.000m² 
AC.700m² - 4 SUITES / 4 SALAS / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / COPA / DESPENSA / 3WC / SUITE 
DE EMP. / CHUR. / PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 
10.000,00 + COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 450,00 Á R$ 6.500,00 – 47 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 25.000,00 – 125 IMÓVEIS

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCAL-
IZAÇÃO - 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 / COZ. 
/ 2WC / AR COND. / PERSIANAS / GAR.8 VAGAS. 
R$ 4.000,00 + IPTU

GALPÃO

GALPÃO – R$ 11,00/m² Á R$ 100.000,00 – 27 
IMÓVEIS

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

GL00173 AMERICAN PARK - GALPÃO INDUS-
TRIAL COM ÁREA CONSTRUIDA 5.157,00m² / 
ESCRITORIO / LOBBY / REFEITÓRIOS CLIMA-
TIZADOS / COZINHA / VESTIARIO / GUARITA / 
DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU

GL00147 CALDEIRA  - ÁREA DO TERRENO 
5.955m2 ÁREA CONSTRUIDA 4.046m2 - RECEP-
ÇÃO / ESCRITÓRIOS / REFEITÓRIO / AMBU-
LATÓRIO / VESTIARIOS / RECUO / PÉ 12m. R$ 
18,00 / m2 + IPTU

GL00157 TOMBADOURO - GALPÃO DE AT.1.535m² 
E AU.1.250m² COM AREA COMUM 285m² E 1 
DOCA / CONDOMINIO COM AREA LAZER + 
RESTAURANTE + SEGURANÇA 24 HORAS. R$ 
12,00 / m².  

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 25.000,00 – 31 IMÓVEIS

CADERNO DE NEGÓCIOS



02B Mais Expressão

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

CA00943- RemuloZoppi: Casa com 02 dorms, sala, 
cozinha, lavanderia e garagem p/ 02 carros. R$ 
1.000,00 + IPTU.

CA00516- Cond. Vista Verde:Casa com 03 dorms 
sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada, garagem 
p/ 03 carros. R$ 1.800,00 + Cond + IPTU.

CA00733- Carlos Aldrovandi: Casa com 02 dorms, 
sala, cozinha, área de serviço e garagem p/ 01 
carro. R$ 800,00

AP00281- Jardim Paulista II:Apto com 02 dorms, 
sala, cozinha, área de serviço e garagem p/ 01 carro. 
R$ 750,00 + IPTU + Cond.

CA00969- Cond. Amstalden Residence: Sobrado c/ 
móveis planej. c/ 3Ds sendo 1 suíte, piscina aquecida, 
churr. e gar. p/ 3 carros. R$ 5.500,00 + Cond + IPTU.

CA00365-Jardim Dom Bosco: Sobrado com 04 
dorms com 01 suíte, cozinha com armários, pis-
cina e garagem p/ 04 carros. R$ 3.500,00 + IPTU

AP00292- 
Edifício 
Grauna: 
Apto 
com 03 
dorms 
sendo 01 
suíte, ga-
ragem p/ 
01 carro 
em ótima 
localiza-
ção. R$ 
1.000,00 
+ Cond. 
+ IPTU

AP00355- 
Cond. Place-
View: Apto 
com móveis 
planejados 
com 02 dor-
ms, sendo 
01 suíte com 
closet, sala, 
cozinha, 
garagem p/ 
02 carros 
e área de 
lazer. R$ 
2.300,00 + 
Cond.

CA00688- Cond. Jd Portal de Itaici: Sobrado em cond. fechado com 
03 suítes sendo 02 com closet,móveis planejados, churrasqueira, 
piscina. R$ 850.000,00

CA00972-Jardim Morumbi: Casa em fase de acabamento com 02 dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 220.000,00 Aceita financiamento!

AP00321- Cond. Village Azaleia: Apto com 03 dorms, sala, cozinha planejada, garagem p/ 01 carro. 
R$ 230.000,00 Aceita Financiamento!

AP00334- Cond. SpazioIlluminare:Apto com 02 dorms, sala, cozi-
nha planejada, garagem p/01 carros e área de lazer. R$ 220.000,00 
Aceita financiamento!

CA00875- Jardim Monte Verde: Casa com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, garagem p/ 02 carros. R$ 285.000,00 Aceita 
financiamento!

VENDA

LOCAÇÃO



A L U G U E L

V E N D A S

APARTAMENTOS

AP0455 - 64,93 m² - Ed. Cerejeiras
02 dorm., bhº social, sala, coz. 
c/ arm. (fogão cooktop), área de 
serv. c/ arm., 01 VG. R$ 1.000,00 + 
Cond. + IPTU

AP0364 - 77 m² - Resid. Villagio 
D’Amore
03 dorm., sendo 01 st., bhº. social, 
sala 02 amb. c/ sacada, coz., área 
de serv., área de lazer, 01 VG. R$ 
1.400,00 + Cond. + IPTU

AP0430 - 76,87 m² - Resid. 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 LOTEAMENTOS

Lotes Comerciais de 150 m² - Loca-
lização estratégica, ideal para mini 
mercados, padaria, farmácia, oficinas, 
etc. De R$ 800,00 a R$ 1000,00 o m².

LANÇAMENTOS APARTAMENTOS 

AP0331 - 91 m² - Premium Residence 
03 dormitórios, sendo 02 suítes, 
banheiro social, sala, cozinha, la-
vanderia, varanda gourmet, área de 
lazer, 02 vagas de garagem. A partir 
de R$ 428.574,79 à vista. *Consulte 
Financ.*

AP0160 - 80,40 m² - Resid. Mathilde 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
banheiro social, sala 02 ambientes 
com varanda gourmet com churras-
queira, cozinha, área de serviço, área 
de lazer, 02 vagas de garagem R$ 
365.358,60

APARTAMENTOS 

AP0278 - 69 m² - Resid. Portal das Flores 
03 dorm., planej., bhº social, sala, sacada, 
coz. planej., área de serv. c/ arm., 01 VG. R$ 
300.000,00

AP0439 - 49 m² - Cond. Vila das Praças 
02 dormitórios, sala 02 ambientes, banheiro 
Social, cozinha planejada, área de serviço, 01 
VG. R$ 235.000,00

AP0423 - 65 m² - Centro 
02 dormitórios, banheiro social, sala, cozi-
nha planejada, área de serviço, 01 VG. R$ 
230.000,00

AP0434 - 94 m² - Resid. Valquiria
03 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., 01 VG. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU

CASAS 

CA0380 - Resid. Villagio Di Itaici
02 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., edícula c/ 01 st., 
quintal, área de serv., 02 VG. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 

CA0322 - 255 m² - Vl. Rubens
03 dorm., bhº social, sala de TV, 
coz., área de serv., quintal, 02 VG. 
R$ 1.700,00 + IPTU

CA0351 - 125 m² - Jd. Alice
03 dorm., sendo 01 st., bhº. social, 
sala de TV, coz., área de serv., quin-
tal, 02 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

CA0414 - 150 m² - Jd. Portal do Sol
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
sala, coz., área de serv., quintal, 02 
VG. R$ 1.600,00 + IPTU

SALA

SA0011 - 25 m² - Centro
Excelente localização - Sala comer-
cial ampla c/ bhº social, 01 VG. R$ 
1.200,00+ 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

SOBRADOS 

SO0337 - 116 m² - Resid. Jd. Va-
lença 
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$ 
2.000,00 + 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

CHÁCARA

CH0070 - 1000 m² - Chácara 
Viracopos 
02 dorm., sendo 01 st. bhº so-
cial, sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., área de serv., bhº externo, 
espaço gourmet c/ churrasq. e 
fogão a lenha, pisc., quintal, di-
versas VG. R$ 3.000,00 + IPTU.

CASAS 

CA0406 - 148 m² - Villa das Praças 
Móveis planej. 02 dorm., sendo 01 st. master, sala 02 
amb., bhº social, coz., área de serv., terraço c/ churr. e 
área p/ pisc. americana, 03 VG. R$ 425.000,00

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

SOBRADOS 

SO0040 - 302 m² - Resid. Green Village 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, mezanino, lavabo, 
sala 02 amb., coz., área de serv., dorm. emp., bhº 
emp., quintal, churrasq., 04 VG. R$ 795.000,00

SO0271 - 100,81 m² - Resid. Maria Bonita 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, sala 
02 amb., coz., área de serv., quintal, piscina, 02 
VG. R$ 375.000,00

CHÁCARAS 

CH0098 - 1429 m² - Rec. Camp. de Viracopos 
Chácara murada c/ sobrado de 05 dorm., sendo 01 
st., 04 bhºs sociais, escrit., sala 02 amb., coz. planej., 
copa, área de serv., varanda, churr., fogão à lenha, 
pomar, dorm. c/ bhº, diversas VG. R$ 650.000,00

CH0092 - 3100 m² - Videiras de Itaici 
03 dorm., sendo 01 st. (c/ arm. embutidos), sala, 
bhº social, coz. americana, área de serv., ilha 
gourmet c/ churr., forno a lenha e pia, pisc., po-
mar, canil, rancho e lago, 02 VG. R$ 630.000,00

 
LOTEAMENTOS FECHADOS 

TE0003 - 150 m² - Montreal Residence - R$ 
17.000,00 ent. + 420 parc. (Financ. Caixa)

TE0396 - 300 m² - Terra Nobre – R$ 
200.000,00 (Estuda Financ.)

LOTEAMENTO ABERTO 

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza - R$ 15.000,00 
ent. + 420 parc. (Financ. Caixa)

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592
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R$ 130 MIL-JARDIM MORUMBI- 
QUITADO- 02 DORM. COZ. C/ 
ARMÁRIOS (REFORMADO)   
R$ 150 MIL _COCAIS- 02 DORM., 
SALA, COZ. 01W/C
R$ 190 MIL – ANA ELIZA – 02 
dorms, sala, coz, wc, a/s
R$  185 MIL  _ SOLAR DOS GI-
RASSÓIS- 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)
R$ 220 MIL_ Próximo a Kenedy- 02 
dorm.sala coz. w/c A/U 80m² 
R$250MIL -Cidade Nova- A/U 85M. 
03 dorms,sala 02 amb, coz,gar c/
armários
R$ 270 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$  340 MIL-  Duplex
R$ 400MIL -  PATIO ANDALUZ  
84m² - 3 DORM.(01 SUITE) 02 
VAGAS DE GAR. NO SUBSOLO, 
ENTRADA.  
R$ 400 MIL _ EDIFÍCIO MAROC- - 
03 DOR. (01 SUITE) A/U 84M² 02 
GAR. INDEPENDENTES COB.  
R$ 875 MIL- Residencial Atenas- 
172m²A/U-03 suites-sala ampla,03 
vagas gar., lazer completo.

LOTES EM CONDOMÍNIO:

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$ 190.MIL-  308 M²  ALTO DE ITAICI
R$ 223.MIL-  308M² TERRA NOBRE
R$ 310 MIL  -  300m² -  Portal do 
Ypês  G  
R$ 430 MIL - 495 m² - Maison D’Park
R$ 380 MIL – 517.86 M² JARDIM 
PARADISO
R$  225MIL _ 300M²  -  Maria Dulce
R$ 170MIL – Cond. Monte Serrat (em 
salto) A/T 1.326M² 

TERRENOS:

R$ 78 MIL - 165 m² - Residencial  (em 
Cardeal)M.
R$  95.MIL -   125m² -  JD. Moradas 
do SOL
R$ 105 MIL-    150m² JARDIM DOS 
COLIBRIS ( Excelente localização) 
R$  185.MIL-   243m²-  JD. BELO 
HORIZONTE
R$  120mil _   150m² _ JARDIM 
PAULISTA l 
R$  140MIL_ 126M² -JD. ADRIANA
R$ 200 MIL - 250 m² - Jd. Europa G
R$ 160 MIL _300m²-  JD.  Dos 
Colibris(comercial)
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CAL-
IFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz 
(plano todo murado) 

CASAS:

R$ 205.MIL – Jd. Morumbi – 02 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, wc, gar / 02 
autos (nova)
R$ 240 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 02 CARROS 
R$ 335 MIL_     JD. ADRIANA- 03 
dorm,01 SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, 
coz. GAR. PARA 02 CARROS PORTÃO 
ELETRONICO.  
R$ 335 MIL_     PARQUE DAS NAÇÕES 
03 DORM. 01 SUITE W/C SOCIAL 
GAR. P/ 02 CARROS. 
R$ 280 MIL – Jd. Paulista II – 3 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz americana, 
wc, gar p/ 02 autos com portão ele-
trônico
R$  265 MIL _   JD REGENTE – 02 
DORM. 01 SUITE, W/C SOCIAL SALA 
COZ. GAR. PARA 02 CARROS (NOVA) 
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$ 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 ESPERAN-
ÇA- A/T 250M² 02 DORM. 02 w/c sala, 
copa, coz.+ edícula (precisa reforma)
R$ 360 MIL _ JARDIM AMÉRICA- 
03 DOR. (01 SUITE) W/C SOCIAL, 
SALA COZ. GAR. P/ 02 CARROS, 
PORTÃO ELETRONICO (NOVA)R$ 
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/ HIDRO,SALA BOA,COZ. 
02 AMBIENTES,CHURRASQ. C/ 
SOLARIUM, SALÃO DE JOGOS. 
GAR. PARA 02 CARROS PORTÃO 
ELETRÕNICO.
R$ 320 MIL _ PARQUE B. ESPE-
RANÇA-A/T 250M²- 02 DORM.C/ 
A R M Á R I O S ( 0 1  S U I T E ) , W / C 
SOCIAL,SALA,COZ.C/ A/E,GAR. P/ 
VÁRIOS CARROS, EDÍCULA/C/ 02 
QUARTOS.(precisa reforma) 
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$ 450 MIL – Jd. Bela Vista –03 dorms, 
sendo 01 suite, sala 02 amb, churras, 
edícula c/ 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- 
Sobrado com 03 dorms,  01 suite, sala, 
coz, wc, a/s, churrasqueira, 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 (LAZ-
ERE 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.Ex-
celente acabamento.c/ A/E 
R$ 700 MIL _ JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE, LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DU-
PLO, MEZANINO, COZ. PLANEJADA, 
LAVANDERIA 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 al-
venaria, churrasq., aquecedor solar ....

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

3 DORM SENDO UMA SUITE 
COM CLOSET E HIDRO , 
SALA , SALA DE ESTAR 
, COZ PLANEJADA , WC 

SOCIAL COM BOX  , PISCINA 
, CHURR. , COZINHA  , 5 MIL 

METROS QUADRADOS  , 
PORTAO ELETRONICO.

CASAS 

R$ 550,00 Kitnet - Jardim Re-
gina - quarto, wc, cozinha.
R$ 690,00 Casa – M.d.s – dorm, 
coz, wc, sala, área de serviço .
R$ 800,00 Casa – Cecap – 3 
dorm, sala, coz, área livre/ ser-
viço, wc, garagem e quintal. 
R$ 1.000 Casa – Remulo Zoppi 
– 2 dorm, sacada, wc, sala, coz, 
área livre/serviço, garagem, 
portão eletrônico
R$ 1.100,00 Casa – m.d.s – 3 
dorm, wc, sala, coz, garagem
R$ 1.200,00 Casa  - Cecap -  2 
dorm, wc, sala, cozinha, área 
livre, área de serviço, garagem p 
2 autos e quintal. 

R$ 1.250,00 Casa – Parque 
Indaia- 2 dorm, 2 wc, sala, 
cozinha, área de serviço, 
garagem e quintal 
R$ 1.300,00- Casa- M D S- 3 
dorm, sala, cozinha, 2 wc, 
garagem p/ 2 altos. 
R$ 1.400,00 Casa Jd Va-
lença, 3 dormitórios, 1 suite, 
2 wc, sala, sala de star, coz-
inha, quintal, cerca elétrica, 
portao eletrônico, 2 vaga p/ 
carro. 
R$ 1.500,00 Casa- Jd Hu-
bert- 3 dorm, sacada, wc, 
sala, cozinha, copa, área 
de serviço, churrasqueira e 
garagem.
R$ 1.600,00- casa- Jd santa 
cruz- 3 dorm, suíte, sala dois 
ambientes, sacada, wc, coz-
inha, copa, área livre, área 
de serviço, dispensa, quintal, 
cerca elétrica, churrasqueira 
e garagem para 3 autos. 
R$ 1.700,00 – mds – 3 dorm 
e 1 suite, sala, coz, área de 
seviço, wc, churrasqueira, 
edícula, garagem 4 carros.
R$ 1.800,00 – Itaíci – 2 dorm, 
wc, copa/coz, sala de estar, 
área de serviço.

R$ 1.950,00 – Monte Verde 
– 3 dorm e 1 suite, 2 wc, 
sala 2 ambientes, coz, área 
livre/serviço, quintal, cerca 
elétrica, portão eletrônico, 
garagem para 3 carros.
R$ 2.000,00 – M.d.s – 3 
dorm, 1 suite, sacada, sala, 
coz, área de serviço, chur-
rasqueira, edícula, portão 
eletrônico e garagem.
R$ 2.200,00 – Vila Todos 
os Santos – 2 dorm, 1 suite, 
sacada, wc, sala, coz, área 
livre/ serviço e garagem co-
berta.
R$ 2.400,00 – Jd Regina – 
3 dorm, 1 suite/hidro, sala, 
coz, edícula, churrasqueira, 
quintal, cerca elétrica, portao 
eletrônico, alarme residencial 
e garagem para 4 carros.
R$2800,00 – Jd.Regente – 3 
dorm sendo uma suíte , sala 2 
amp , coz planejada , piscina 
churrasqueira , ótima casa 
R$ 2.800,00 – Moacir Aruda 
– 3 dorm, 1 suite, sacada, 2 
wc, sala 2 ambientes, copa/
coz, área livre/serviço, dis-
pensa, quintal, cerca elétrica 
e garagem.   

DESTAQUE:

R$ 2.800,00 – Moacir Aruda – 
3 dorm, 1 suite, sacada, 2 wc, 
sala 2 amb., copa/coz, área 

livre / serviço, dispensa, quin-
tal, cerca elétrica e garagem.   

R$ 3.200,00, MEGA OFERTA 
– JD REGENTE – 3 DORM, 1 
SUITE COM CLOSET, LAVABO, 
SACADA, 4 WC, MEGA SALA 
PARA 2 AMBIENTES, COPA/ 
COZINHA PLANEJADA, AM-
PLA AREA LIVRE/SERVIÇO, 
DISPENSA, PISCINA, SAUNA, 
CHURRASQUEIRA, VARANDA, 
QUINTAL, ACADEMIA, CERCA 
ELETRICA, PORTAO ELETRO-
NICO, GAR. PARA 4 AUTOS.
Obs: CASA PERFEITA, INTEIRA 
MOBILIADA. 

R$ 1.000 casa – 2 dorm.- sala 
– cozinha – wc – lav. – garagem
RS 1.300 sobrado – 3D sendo uma 
suíte . – sala – coz. – churr. – gar.

R$ 1.700 casa – nova – 1 dorm 
e 2 suites – sala – jd. Inverno – 
coz. – lavanderia – garagem 2 
carros – portão eletrônico 

R$ 2.000 casa – m.d.s – 3dorm 
e 1 suite – sacada – sala – 
coz. – churrasqueira – área 
de serviço -  garagem – portão 
eletrônico 

A P A R T A M E N T O S 
 
R$ 1000,00 JD Pedroso 
-2dorm – sala –cozinha –
area –de serviço – garagem 
R$ 1000,00 JD São Paulo-
2dorm – sala-cozinha-portao 
eletrônico-garagem 
R$ 1150,00 centro -2 dorm- 
área de serviço – sala – cozinha 
e banheiro
R$ 1300,00 JD Santiago 3 
dorm-sala-cozinha planejada-
suite-area de serviço-garagem
R$ 1300,00 cidade nova 
-3dorm-sala 2 amb-copa-coz-
inha-2banheiro- área de serviço
R$1400,00 pq são lourenço-
sala 2 ambientes-3 dormitorios-
2banheiros-cozinha-area de 
serviço-area livre-despensa-
garagem-piscina
R$1500,00 pau preto –sala-
3dormitorios sendo 1 suite-
sacada-banheiro-cozinha-area 
de serviço-garagem 2 autos

APARTAMENTOS LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

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

CHÁCARA EM 
CONDOMINIO FECHADO 
OTIMA LOCALIZACAO

CASAS

R$2,000 cidade nova-sala 
2 ambientes-4dorm-1suite 
–sacada-3banheiro-area 
de serviço-cerca elétrica-
piscina-portaria24hrs-el-
evador
R$2,500  cidade nova 4 
dorm-1suite-sacada-3ban-
heiro-area de serviço-pi-
scina-sauna-varanda-cerca 
elétrica-portaria24hrs-ac-
ademia-salão de festas-
salão de jogos

Salões 

R$ 900,00 Santa Cruz  
R$ 1000, 00 São Francisco 
R$ 1,100,00 Jd Paulista 
R$ 800,00 Jd paulista 
R$ 2,000,00 Cecap 
R$ 1,200,00 Vila Teler 
R$ 1,300,00 Jd Paulista 2 
R$ 1,500,00 Morada do sol 
R$ 1,700,00 Cidade nova 
R$ 2,000,00 California 53 
R$ 2,100,00 Morada do Sol 
R$ 2,500,00 Cidade nova

TEMOS GALPOES , 
CHACARAS VENHAM 

CONFERIR ! 

SALÕES

DESTAQUE

APARTAMENTOS

CHACÁRAS:

R $ 3 5 0 M I L -  1 0 0 0 M ² -  O L H O 
D ’ A G U A - 0 3  D O R M . 0 1  W / C 
P I S C I N A  P A I S A G I S M O , 
FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CAR-
RO.
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 
Bel lo(sa l to)  A/T 2 .000m² A/C 
600m². 03 suites, sendo o1 c/ 
closet e hidro+ 02 dormitórios to-
dos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. 
com armários, piscina, churrasquei-
ra, 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 AR-
TESIANO- REPRESA- CASA- 300 PÉS 
DE FRUTÍFERAS(TROCA POR CASAS 
EM INDAIATUBA). 

SÍTIOS

CHÁCARA

Mais Expressão



Mais Expressão 05B

CA00946 - COND. FECHADO - LINDA CASA - AT: 300M² - AC: 
240M² ,ÓTIMO ACABAMENTO, TODOS OS CÔMODOS C/ AR-
MÁRIOS, ESCRITÓRIO, COZ PLANEJA, ESCADAS EM MAR-
MORE TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR...R$ 980.000,00

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS
 
SL00033 – Sala Comercial – Piso Superior – Centro – 
46m² c/ banheiro R$ 900,00 + Iptu
SL00049 – Sala Comercial – Piso superior – Cidade 
Nova – AU: 50m² R$ 1.000,00 + Iptu
SL00066 – Sala Comercial – Jd. Eldorado - AU: 70m² - 
excelente salão c/ 2 banheiros, copa lavand R$ 1.150,00 
+ Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banhei-
ro e cozinha, prox a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00064 – Jd. Morada do Sol – AC: 140m² salão de 
esquina – 2 banheiros, cozinha R$ 1.900,00 + Iptu

CASA

CA00789 – Centro – ótima localização - 2 dorm, sala, 
coz, wc social, lavabo, lavand, não possui garagem R$ 
900,00 + Iptu
CA00460 – Moradas de Itaici(Cond. Fechado) – área 
de lazer e portaria 24hs - 2dorm, sala 2 amb, wc, coz 
c/ armários, lavand, garage R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
CA00938 – Jardim Sevilha – Casa Nova – 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem coberta 2 carros 
R$ 1.500,00 + Iptu
CA00231 – Cidade Nova – ótima localização - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, 
garagem R$ 1.700,00 + Iptu
CA00950 – Cidade Nova – Sobrado - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem 2 
carros R$ 2.300,00 + Iptu
CA00415 – Casa Bella – Cond. Fechado – Excelente 
área de lazer – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc 
social c/ box e gabinete, sala 2 amb, lavabo, coz planej, 
churrasqueria, quintal, garagem 2 carros .R$ 2.400,00 + 
Cond. + Iptu
CA00949 – Vista Verde – Cond. Fechado – CASA NOVA 
- 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz c/ armários, wc 
social c/ box e gabinete, churrasq, lavand, aquec. solar, 
garagem R$ 2.500,00 + Cond. + Iptu
CA00846 – Res. Caribe – Cond. Fechado – todos os 
cômodos c/ armários -3dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ ar-
mários, churrasq c/ pia e gabinete, garagem R$ 2.500,00 
+ Cond + Iptu

APARTAMENTO

AP00366 – Jd. Santiago – Fonte de Trevi - Área de 
Lazer - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, garagem R$ 1.200,00 + 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 gabinete), lavand, garagem, área de lazer completa 
R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente 
localização – VARANDA GOURMET - 2dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de 
garagem R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu

AP00349 – Portal das Flores – área de lazder com-
pleta – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, garagem R$ 
1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00077 – Cidade Nova – Apto Amplo – 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, wc social 
c/ box e gabinete, lavand, garagem 2 carros R$ 1.550,00 
+ Cond + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente 
localização – VARANDA GOURMET - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de 
garagem .R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
AP00387 – Jd. Santa Rita – Lindo Apto - Amplo, to-
dos os cômodos c/ armários – 3dorm(Sendo 1 suite) 
c/ armários, wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz 
planejada, lavand c/ armários, garagem 2 carros .R$ 
2.000,00 + Cond. + Itpu

VENDA

TERRENOS

TR00467 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - R$ 160.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima 
localização) R$ 180.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 
300.000,00

SÍTIO

ST00005 – EXCELENTE SITIO, AT: 22.500m², BAIRRO 
VIDEIRA – Casa principal c/ 3dorm(sendo 1 suite), wc so-
cial, 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
 

CASAS COND. FECHADO

CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo 
acabamento - AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, lavand, 
garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 
3dorm(sendo 1 suite c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, 
coz americana, despensa, lavand, churrasq, forno de 
pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² 
- 3dorm(sendo 1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc 
social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, 
lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc 
externo, garagem(aceita financiamento) R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente 
Acabamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 
1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 2 amb, coz 
planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc 
externo, dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna 
para reuso de água, escadas em mármore travertino R$ 
980.000,00

CASAS 

CA00873 – Jd. Morumbi - Casa Nova - Excelente 
Acabamento - 2dorm, sala, cozinha, wc social, lavand, 
garagem R$ 225.000,00

CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 
3dorm(sendo 2 c/ armários), sala, cozinha, wc social, 
lavand, garagem p/ 3 carros .R$ 365.000,00
CA00402 – Jd. Moacyr Arruda – Prox. a Av. Conceição 
- 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, 
quarto de despejo, garagem 2 carros .R$ 380.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, 
sala, copa, cozinha, wc social, lavand, wc externo .R$ 
380.000,00
CA00559 – Jd. Belo Horizonte – AT: 150m² - AC: 130m² 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, lavand, gara-
gem coberta 2 carros R$ 390.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz ampla c/ 
armários, lavand, wc de empregada, edícula c/ sala, coz, 1 
suite, churrasq c/ forno de pizza, pia, canil, garagem vários 
carros .R$ 485.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² 
- 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, 
cozinha americana, escritório, lavand, quarto de despejo, 
churrasqueira e wc externo, garagem .R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 
2 amb, lavabo, cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira 
c/ wc externo, garagem, aquecedor solar, portão eletrônico 
.R$ 689.000,00 
CA00573 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 180m² - 3 
suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz america-
na, despensa, lavand, churrasq, garagem R$ 580.000,00 

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao 
Centro) – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem(aceita 
carro como parte de pagto) .R$ 195.000,00
AP00345 – Jd. Santhiago – Lindo Apto – área de lazer 
completa – 2 dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social c/ 
box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, lavand c/ armários, 
aquecedor a gás, garagem coberta R$ 310.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e por-
taria 24hs - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 
coz planejada, lavand, garagem R$ 370.000,00
AP00389 – Jd. Santa Rita – Lindo apto - AU: 101m² - 
acabamento em porcelanato - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
armários), wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, cozinha 
planejada, lavand c/ armários, 2 vagas independentes de 
garagem, salão de festas R$ 450.000,00



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

1 DORMITÓRIO  ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZINHA,WC,LAVANDERIA E 
GARAGEM P/ CARRO PEQUENO.
R$ 750 + IPTU

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

PAU PRETO – CA1674
02 DORM. (01 SUITE), SALA, COPZ, COINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL E 01 
VAGA COBERTA. R$ 1.200,00 + IPTU

REMULO ZOPPI – CA02480
02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL E VAGA COBERTA P/ 
1 AUTO. R$ 1.000,00 + IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

JD. BELA VISTA – CA02497
CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 SUITE), SALA 02 AMB., 
COZINHA, DESPENSA, QUINTAL, ESPAÇO GOURMET C/ CHURRASQUEIRA E 
GARAGEM. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

JD. CALIFÓRNIA – CA02505
SOBRADO: 03 DORM. (01 SUITE), SALA 02 AMB., AREA DE LUZ, A.S., CHURRAS-
QUEIRA E VAGA PARA 02 AUTOS. R$ 1.600,00 + IPTU

V. FURLAN – CA02520
TÉRREA: 03 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, WC, QUINTAL E VAGA PARA 
02 AUTOS.
R$ 1.200,00 + IPTU

ALPES SUÍÇO – CA02519
SOBRADO: 04 DORM. (01 SUITE C/ CLOSET) TODOS COM VARANDA, SALA (02 
AMB.), COZINHA PLANEJADA, DESPENSA, 02 WC, PISCINA E VAGA COBERTA 
PARA 03 AUTOS. PORTÃO ELETRÔNICO.
R$ 3.500,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

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

JD. ALICE – AP00583 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA 
COBERTA. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

CENTRO – AP00584 - 02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA, LAVANDERIA 
E 01 VAGA. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

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

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

JD. PEDROSO – AP00273 - 03 DORM. (01 SUITE C/ ARMÁRIO), SALA, WC, 
COZINHA PLANEJADA, LAVANDERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA. R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU

CASAS PARA VENDAS

OPORTUNIDADE 
MORADA DO SOL ,RUA ANT 59,   CA02481 
2 IMOVEIS ,TERRENO DE 250 M². CASA 1. 02 DORM,SALA,02 WC,COZINHA,LA-
VANDERIA E AMPLO QUINTAL CASA 2 , 01 DORM,WC,COZINHA E LAVANDERIA.
R$ 280.000,00 

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

JD PAULISTA II CA02429 - FRENTE 1D, SALA, COZ., WC E VAGA P/01 AUTO. FUNDOS 
01 DORM, SALA, COZINHA E WC AT 150 M² A.C 125M² R$ 297MIL

CIDADE JARDIM – CA02488 - 02 DORM., SALA, COZINHA PLANEJADA (02 AMB.), 
WC, LAV., ÁREA DE LUZ, QUINTAL NOS FUNDOS, 02 VAGAS DE GAR. (01 COBER-
TO) E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 150m² / AC: 75m² R$ 290.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02516
01 DORM., SALA, COZINHA, WV, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E VAGA PARA 
01 AUTO COBERTO. AT: 125m² / AC: 87m² 
IMÓVEL NOVO!!

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 AQUECIDA 
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, COZINHA, 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, COZINHA 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 DORMs. (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, PISCINA, 
WC, SALA DESPEJO E VAGA PARA 04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 
A Q U E C E D O R  S O L A R ,  B O I L E R  E  P O R T Ã O  A U T O M Á T I C O . 
AT: 300m² / AC: 325,95m² R$ 800.000,00

JD SEVILHA CA02453 - SALA 03 AMB,03 DORM (01 SUÍTE MASTER), 
LAVANDERIA,COZINHA,WC E GARAGEM. AT 260 / AC 280  - R$640.000,00

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 3D., SALA, COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA, 02 
VAGAS COBERTAS E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 135m² / AC: 137m² R$ 350.000,00

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

TERRENO ADEMAR DE BARROS - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO TR00704 
250 M²  PLANO. COM CASA ANTIGA 300 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

TERRENO JD. MORADA DO SOL (TR00698) - TERRENO DE 184m² R$ 96.000,00

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

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

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 

SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252
25M²C/ WC.
R$1.100,00 + COND. + IPTU. 

SALA COMERCIAL CENTRO – SL0155
20m² C/ WC. R$ 600 + COND. + IPTU

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

06B Mais Expressão
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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!!!

SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252
25M²C/ WC.
R$1.100,00 + COND. + IPTU. 

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

SALA COMERCIAL CENTRO – SL0155
20m² C/ WC.
R$ 600 + COND. + IPTU

CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZINHA,WC,LA-
VANDERIA E GARAGEM P/ CARRO PEQUENO.
R$ 750 + IPTU

OPORTUNIDADE!!!
MORADA DO SOL ,RUA ANT 59,   CA02481 
2 IMOVEIS ,TERRENO DE 250 M²
CASA 1. 02 DORM,SALA,02 WC,COZINHA,LAVANDERIA E AMPLO 
QUINTAL 
CASA 2 , 01 DORM,WC,COZINHA E LAVANDERIA.
R$ 280.000,00 

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 01 DORMITÓRIOS ALUGA

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

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

JD. ALICE – AP00583
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA COBERTA.
R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

MOACIR ARRUDA – AP00550
02 DORM,SALA 02 AMB., WC, COZ., LAVANDERIA, 01 VAGA COBER-
TA, PORTARIA E PORTÃO ELETRONICO
R$ 1.100,00

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

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA, LAVANDERIA E 01 VAGA.
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

JD. PEDROSO – AP00273
03 DORM. (01 SUITE C/ ARMÁRIO), SALA, WC, COZINHA PLA-
NEJADA, LAVANDERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTO PARA VENDA

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

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

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

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

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

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

TERRENO ADEMAR DE BARROS
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
TR00704 
250 M²  PLANO. COM CASA ANTIGA 
300 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

JD. POMPÉIA – AP00576
EMPREENDIMENTO NOVO - PREVISÃO ENTREGA 03/2015
AU: 85,91m²
03 DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUITE), 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 DESCOBERTA.
ENTRADA + PARCELAS (EM 36x)

CONSULTE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
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

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

SALÕES E SALAS ALUGA

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

VANDERIA, DEPÓSITO E ESCRITORIO.
RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 428

SALÃO AMARELO 
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CASAS - VENDE-SE

M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² COM 03 
DORMITÓRIOS CONSTRUIDA NOS FUNDOS E 
GRANDE ÁREA LIVRE NA FRENTE POR PREÇO 
IMPERDÍVEL APENAS:R$220.000,00.  CORRA!!! 
F= 19-3017-2608/99762-7997
M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² COM 
01 DORMITÓRIO, SALA, COZ, WC, CONS-
TRUIDA NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA 
LIVRE NA FRENTE POR PREÇO IMPERDÍVEL 
APENAS:R$200.000,00.  CORRA!!! F= 19-3017-
2608/99762-7997
JD DO VALLE. 02 DORM (01 SUITE C/ ARMÁRIO 
EMBUTIDO) COZ PLANEJADA, GARAGEM P/ 
03 AUTOS, EDÍCULA NOS FUNDOS. ÓTIMO 
ACABAMENTO; APENAS: R$280.000,00 F= 19-
3017-2608/99762-7997 AINDA ESTÁ SENTADO 
AMIGO? CORRA!!!
M.SOL-RUA-17- 03 CÕM C/ ENT P/ AUTOS. 
R$130.000. CORRA!!! F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM 
LOTE DE 180M² APENAS R$115.000,00 QUITA-
DO. F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.EDÍCULA C/02 CÕ-
MODOS E WC EM LOTE DE 180M² APENAS 
R$105.000,00+ 38 X R$370,00 F= 19-3017-
2608/99762-7997
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGANTE COM 
WC, R$ 125.000,00 URGENTE!!  F= 19-3017-
2608/99762-7997 .VÁ ZUNINDO!!
M. SOL. RUA 68 02 DORM, SALA, COZ, WC LA-
VAND, MEZANINO NOS FUNDOS. R$ 150.000,00 
URGENTE F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AUTOS.
R$165.000,00 AC.FINANCIAMENTO.CORRA!!! 
F= 19-3017-2608/99762-7997

JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AUTOS.
R$170.000,00 AC.FINANCIAMENTO.COR-
RA!!!
F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AU-
TOS.R$160.000,00 CORRA!!F= 19-3017-
2608/99762-7997
RUA-86 M.SOL ÓTIMACASA COM 02 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZ, WC LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS +SOBRADINHO 
NOS FUNDOS APENAS :R$235.000,00. 

TERRENOS-VENDE-SE

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$63.000,00 + 
77 X R$490,00  F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$85.000,00 
ACEITA FINANCIAMENTO. F= 19-3017-
2608/99762-7997
JD LAGUNA.150² R$80.000,00 CORRA!!! F= 
19-3017-2608/99762-7997
M.SOL RUA 39 125M² R$115.000,00. F= 19-
3017-2608/ 99762-7997CORRA!!
M.SOL RUA 80 125M² R$105.000,00. F= 19-
3017-2608/ 99762-7997CORRA!!
JD.COLIBRIS. 185M² R$ 115.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F= 19-3017-2608/ 99762-
7997 VÁ JÁ. !!!!

EXIJA A CREDENCIAL 
DO SEU CORRETOR!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO 

FACEBOOK - 
PREDIALIMOVEIS.
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

SALA

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

TERRENOS

TE00081 TERRENO R$ 200.000,00
JD. REGINA 250,00 m² total
TE00012 TERRENO R$ 370.000,00
HELVETIA PARK I 490,00 m² total
TE00090 TERRENO R$ 255.000,00
COND. BEIRA DA MATA 360,00 m² total
TE000114 Jd Paulista II R$ 115.000,00 150mts 
TE00107 Jd M. do Sol R$ 120.000,00 125mts

10 Terrenos Jardins do Império 150 M² VA-
LOR 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

Ap00090 Apto Jd Vitoria II  R$ 240.000,00 
2 dorms sendo 1 suíte | 1 vaga | 1 banheiro | 1 
sala - 49,00 m² útil ( Moveis Planejado Cozinha/
Dorm/Banheiro)
AP00064 APARTAMENTO R$ 520.000,00- 
ACEITA PERMUTA
TORRE VIENA 3 dorms | 2 salas | 1 banheiro 
100,00 m² útil
AP00044 APARTAMENTO R$ 220.000,00
COND. AZALEIA 2 dorms | 1 vaga | 1 sala | 1 
banheiro 60,00 m² útil

APARTAMENTOS 
DE 70M² COM 
3DORM 1 SUÍTE E  2 
VAGAS DE GARA-
GEM   E TAMBÉM 
63M² COM 3DORM 
1SUÍTE E 1 VAGA DE 
GARAGEM- ÁREA 
DE LAZER COMPLE-
TA ; PISCINA, SAU-
NA, SALA DE GI-
NASTICA , QUADRA 
POLIESPORTIVA. 
VALORES ABAIXO 
DO MERCADO.    

A P 0 0 0 8 2 A P A R T A M E N T O  R $ 
280.000,00 PORTAL DAS FLORES 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 75,97 m² útil
APARTAMENTO PÁTIO ANDALUZ R$ 
420.000,00 - ACEITA TERRENO OU 
CARRO
3 DORMS 1 SUÍTE 2 VAGAS COBER.

CASAS

CA00131 CASA R$ 330.000,00
JD. UMUARAMA 2 dorms | 1 suíte | 3 
vagas | 2 salas | 1 banheiro 115,00 m² 
const. | 150,00 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
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. MONTREAL 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
CA00117 Cs Jd Colibri R$ 270.000,00 
3 dorms sendo 1 suíte | 2 vagas | 1 sala
150,00 m² útil | 87,00 m² const.
CA 00140 Cs Jd Colibri R$ 360.000,00
3 dorms sendo 1 suíte | 3 vagas | 1 banheiro 
| 2 salas
180,00 m² útil | 150,00 m² const.

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,
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
AP00085 APARTAMENTO R$ 1.700,00
COND. GRANDVILLE 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala | 1 banheiro 70,00 m² útil
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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, pis-
cina, Campo de futebol e Casa de Hospede..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, lavanderia, 
despensa, piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, 
quadra de tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano..
AT..10.000m² AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 am-
bientes, escritório, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, 
murada com portão eletrônico..AT/ 1.000m² AC/ 250m² R$ 
750.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambien-
tes,  cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira....AT/ 1.000m² 
AC/ 160m² R$ 550.000,00.
CH2375 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st), sala 02 ambs, co-
zinha, lavanderia, dep. De empregada, piscina e churrasqueira 
completa AT 1.000m² AC/ 250m² R$ 650.000,00

CASA VENDE

CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, es-
critório, sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, lavanderia, 
churrasqueira,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), cozinha americana c/móveis, despensa, área de servi-
ço, 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/178m² AC/ 160m². 
R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m AC/160m R$ 450.000,00.

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 
e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 270.000,00
Apto0026 – Guarujá – Enseada (Mobiliado) 02 Dorms(01 St), 
Sala, Cozinha, Lavanderia , Churrasqueira Na Varanda, 02 Vagas 
De Garagem, Piscina Aquec . Churrasqueira R$ 450.000,00.

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privi-
legiada, 708m², 550m² e 420m². R$ 1.100,00  
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. .415m² R$ 230.000,00
TE0043 – Terras de Itaici – 2 lote juntos – 1.000m² cada  R$ 
230.000,00(cada).
TE0053 – Colibri  150m² .R$ 105.000,00
TE0026 – Vila Rica – 150m² R$ 105.000,00
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 – AT/1.400m²  e 950m² AC- Totalmente regularizado 
R$ 1.500.000,00. Aceita 40% em imóvel.

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ 
lareira, cozinha americana com AE, banheiro, lavanderia, 
piscina R$ 3.300,00.
CH0063 – Terras de Itaici- 03 dorms(01 st), sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia e piscina e churrasqueira R$ 
2.700,00.

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, cozi-
nha, lavanderia e garagem....R$ 1.500,00
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem .....R$ 2.200,00.
Apto0031 – Azaléia – 02 dorms, sala cozinha e lavanderia  
Mobiliado R$ 1.000,00
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TERRENOS 

Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 
160.000,00 
Terreno Jardim Park Real 150m² condomínio fechado 
R$ 18.000,00 entrada mais parcelas 
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 

BAIRRO SÃO JOSE - SALTO / sp,terreno com 
150m²,construção 129m²02 dormitorios,cozinha 
grande,banheiro com box blindex, pastilha de vidro, sala 
de jantar, sala de TV, edicula area de serviço, acabamento 
em gesso, com ventiladores e luminárias, garagem para 
02 carros com portão automático, 100% documentação 
okay, aceita financiamento bancário- R$ 200.000.00
Casa Jd. Morada do Sol - 2 Dorm., sala, cozi-
nha, WC, edícula nos fundos e área de churras-
queira em cima - ótima localidade - R$170.000,00. 
Casa Jd. Morada do Sol 3 aluguéis - R$ 200.000,00 
Casa Morada do Sol - Próx. ao Sumerbol – ter-
reno de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fun-
do - R$ 220.000,00 – aceita carro no negócio.  
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozinha, garagem 
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 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 Jd Monte Verde sendo 4 cômodos na frente e edícula 
nos fundos R$ 260.000,00 - aceita apartamento no negócio.
Casa JD. Morada do sol – Casa da frente -2 Dorm , Sala , Cozi-
nha, 1 Banheiro e garagem coberta – Casa dos fundos 1 Dorm, 
cozinha e banheiro – R$ 160.000,00 – 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 automático, ar 
condicionado, garagem para 2 carros - R$390.000,00
Temos casa para financiamento. 
Casa - 3 cômodos- R$135.000,00 

LOCAÇÃO  

Casa Jd. Morada do Sol - 4 cômodos na frente mais 2 cômo-
dos no fundo - ótima localidade - R$1100,00
Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de área 
coberta R$2.500,00
Chácara para locação - Com piscina, campo de futebol, 
churrasqueira e salão de festas - R$450,00 

CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro Micai, 1.000 m² R$ 
60.000,00 – já 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 Mon-
te 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.

VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.202 – VILA RUBENS – R$296.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.203 – JD.MORADA DO SOL – R$230.000,00 
– 2dorms, sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, 
garagem.
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280.000,00 – 
2dorms(1st com banheira), sala, copa, coz, wc social, 
lavanderia coberta, garagem para 2 carros.
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 desco-
berta.SOBRADO
COD.333 – JD.VILA VERDE – R$340.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros.
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, gragem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490.000,00 – 
3dorms(1st), sala, copa, coz, wc social, lavanderia, 
dispensa, , churrasqueira, portão eletrônico, garagem 
para 2 carros.
COD.351 – VILA MARIA HELENA – R$350.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, hall de entrada, coz, 
wc social, lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
COD.353 –  JD.VALENÇA – R$330.000,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros.
              
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

C O D . 3 0 4  –  C O N D . V I L L A G I O  D E  I T A I C I  – 
R$608.000,00 – 3dorms(1st com closet)sala de estar 
e jantar, coz.planejada, lavabo, wc social, dispensa, 
varanda, churrasqueira, garagem para 2 carros.

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

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$250.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150.000,00 – 2dor-
ms, 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.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem
Apartamentos  com 2 e 3 Dorms no Pátio Anda Luz

TERRENOS

TE.05 – FRANCISCO DE PAULA LEITE – R$2.500.000,00 – 
terreno com 2126m²  COMERCIAL              
TE.18 – JARDIM VENEZA – R$96.000,00 – Terreno com 150m².
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.38 – CENTRO – R$480.000,00 – Terreno com 320m² .
TE.43 – JD.DOS COLIBRIS – R$105.000,00 – Terreno com 
150m².
TE.45 – PORTAL DO SOL – R$115.000,00 – Terreno com 
152m².

CHACARAS  

COD.738 – COLINAS I – R$650.000,00 – 3dorms(2st), 
copa, coz, sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, gar. 
para 6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.

COD.743 – LARANJAIS – R$700.000,00 – 2dorms, 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, de-
posito de bagunça, churrasqueira, portão eletrônico, 
aquecedor solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.746 – VALE DO SOL – R$380.000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, 
garagem.

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$2.500,00 – 2 dorms(1st com 
a/e), sala, coz, copa, lavanderia, sacada grande, cerca 
elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.
JD.PAULISTA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz com 
armário embutido, wc, sem garagem.
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorms, sala, 
coz, 2 wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$480,00 – 1dorm, coz, wc
JD.MORADA DO SOL R$380,00 – 1dorm, wc

APARTAMENTOS

JD.JEQUITIBÁ – R$840,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem. 
CECAP – R$950,00 – 2dorms, sala em L, coz, wc, 1 
vaga de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1.000,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 1 carro.
VILA GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO
CIDADE NOVA – R$1.500,00 – 2dorms (1st), sala, 
coz, wc social, 2 vagas de garagem.

CIDADE NOVA – R$1.700,00 – 3dorms(1st) com a/e, 
sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de 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

CIDADE NOVA – R$600,00 – salão com 60m², piso 
frio, coz, wc.
JARDIM.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 50m², wc, mezanino.
JARDIM FLORIDA – R$1.100,00 – 80m², wc, lavanderia.
JARDIM DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 
1 wc. 
JARDIM DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
 JD.MORADA DO SOL  - R$1.800,00 – piso superior, 
120m², 2wc.
JARDIM 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, esta-
cionamento 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
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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. Próximo ao Banco Itaú

Ajudante Geral: Experiência em peque-
nas manutenções, jardinagem e limpeza. 
Disponibilidade para trabalhar aos finais 
de semana.
Almoxarife/Operador de Empilhadeira: 
Curso de Empilhadeirista (com certifica-
do). Desejável ensino superior ou técnico 
em Logística. Experiência em inventário, 
almoxarifado de materiais diretos e indi-
retos, expedição e afins.
Analista Contábil Sênior: Curso superior 
em Ciências Contábeis ou afins. Amplo 
conhecimento em DIPJ. Inglês avançado. 
Experiência na área contábil.
Analista de Custos: Curso superior em 
Administração ou afins. Amplo conhe-
cimento na função. Inglês avançado. 
Vivência em indústria.
Assistente Comercial: Ensino médio 
completo. Experiência no setor imobiliá-
rio. CNH categoria B. Conhecimento em 
informática.
Assistente Comercial: Ensino superior 
completo (ou cursando) em Marketing, 
Administração ou afins. Experiência na 
função.
Assistente de Recebimento: Ensino 
superior completo em Administração ou 
afins. Experiência em recebimento fiscal 
e faturamento (preferencialmente em 
Indústria). Cursos relacionados à função 
e conhecimento em pacote Office e SAP.
Auxiliar de Limpeza (Fem/Masc): Expe-
riência em limpeza. Disponibilidade para 
trabalhar no 2º Turno. 
Auxiliar de Limpeza (Fem/Masc): Ex-
periência em limpeza. Horário comercial.
Auxiliar Financeiro: Desejável ensino 
superior (cursando) em Administração ou 
afins. Experiência em contas a pagar e re-
ceber, cobrança, fluxo de caixa e demais 
rotinas. Disponibilidade para horas extras. 
Balconista: Ensino médio completo. 
Disponibilidade para trabalhar no 2º Turno 
e finais de semana. Desejável experiência 
em atendimento (haverá treinamento).
Estagiário em Engenharia: Ensino su-
perior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia 
de Produção, Mecânica ouo Mecatrônica. 
Inglês avançado/fluente (imprescindível). 
Desejável noções em Logística.
Garçom/Garçonete: Ensino fundamental 
completo. Disponibilidade para trabalhar 

no 2º turno e finais de semana. A empresa 
oferece fretado.
Gestor de Depto. Pessoal: Ensino supe-
rior completo em Administração ou afins. 
Amplo conhecimento em Depto. Pessoal 
e Legislação Trabalhista. Experiência 
em liderança. Disponibilidade para horas 
extras.
Montador: Ensino médio completo. Dese-
jável curso técnico em mecânica. Sólida 
experiência em montagem mecânica de 
máquinas e equipamentos, realização de 
testes e inspeções. Conhecimento em 
leitura e interpretação de desenho, me-
trologia, hidráulica e pneumática. Noções 
de Lean Manufacturing, TPM e operação 
de ponte rolante.
Motorista (cat D) (02 vagas): Ensino mé-
dio completo. Experiência em caminhão 
baú. Residir em Indaiatuba ou Salto.
Operador de Estoque (02 vagas): 
Ensino médio completo. Experiência em 
armazenagem de material, organização 
e controle.
Operador Logístico Multifuncional: 
Desejável ensino superior em Logística. 
Curso de Empilhadeira (com certificado). 
Experiência em sistema WMS e demais 
rotinas da função.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Ex-
periência em pintura manual (com pistola), 
Lean Manufacturing e TPM.
Recepcionista: Ensino médio completo. 
Experiência em atendimento. Disponibili-
dade para trabalhar no 2º Turno e finais 
de semana. A empresa oferece fretado.
Técnico Eletrônico Externo: Curso técni-
co em Eletrônica. Experiência em sistemas 
de áudio e vídeo, análise de esquemas 
elétricos/eletrônicos. Disponibilidade 
para viagens.
Técnico de Assistência Técnica (02 
vagas): Curso técnico em Mecânica, 
Elétrica ou Mecatrônica. Desejável inglês 
avançado/fluente. Experiência em assis-
tência externa a clientes. Experiência em 
montagem de manuais e treinamentos. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
Soldador: Ensino médio completo. Cur-
sos na área de solda. Experiência em 
Solda MIG MAG e Eletrodo Revestido. 
Conhecimento em Lean Manufacturing 
e TPM.
Supervisor Contábil: Ensino superior 
completo em Ciências Contábeis ou afins. 
Amplos conhecimentos na área contábil. 
Inglês avançado/fluente. Experiência em 
liderança.

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ATENÇÃO!!

PARA MELHOR ATENDÊ-LOS 
ESTAMOS MODERNIZANDO NOSSSA TEC-

NOLOGIA DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.

CADASTRE-SE EM NOSSO NOVO SITE: www.
globalempregos.com.br

ANALISTA DA QUALIDADE (99): Formação supe-
rior na área de Qualidade ou Eng. Produção. Experiência 
na área da qualidade de produto e produção, preferen-
cialmente em produtos plásticos. Possuir inglês em nível 
avançado. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (129): Ensino Médio 
completo. Experiência em inspeção de peças no final 
do processo produtivo. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (309): Ensino Médio 
completo. Experiência em rotinas administrativas. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (249): Ensino 
Médio completo. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE APOIO LOGÍSTICO (519): Ensino 
Fundamental completo. Não é necessário experiência na 
função. Disponibilidade para atuar no 2°turno. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (305): Ensino Funda-
mental completo. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
BORRACHEIRO (55): Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
CHEFE DE SEÇÃO (312): Desejável formação supe-
rior. Experiência em atendimento. Residir em Indaiatuba. 
CHEFE DE SERVIÇOS AO CLIENTE (227): 
Ensino Médio completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
COMPRADOR (180): Formação superior em Adminis-
tração, Comércio Exterior ou áreas afins. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (324): Ensino 
Médio completo. Conhecimento em painel elétrico, 
manutenção estrutural (predial) e fechamento de motores. 
Possuir curso de NR 10. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM COMPRAS (690): Cursando 2° ou 
3° ano do curso superior em Administração. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM SUPRIMENTOS/COMPRAS (324): 
Cursando superior em Administração. Desejável conheci-
mento em informática. Residir em Indaiatuba.
FACILITADOR DE MONTAGEM: Formação Técni-
ca 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 lideran-
ça 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. 
GERENTE COMERCIAL (329): Formação superior 

completa. Experiência na função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Campinas.
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: Desejável 
formação técnico em Mecânica, Qualidade ou afins.  
Curso de Soldagem ou Inspeção de Solda. Experiência 
em inspeção visual e dimensional de juntas, componentes 
e conjuntos soldados no processo Mig/Mag. Conheci-
mento em simbologia de solda, processos de soldagem e 
ferramentas da qualidade. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRASSOM: Técni-
co em Mecânica, Qualidade ou afins.  Curso de Soldagem 
ou Inspeção de Solda. Experiência em Inspeção de Solda 
por Ultrassom e Processo e Inspeção de Soldagem. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
LAMINADOR (279): Ensino Médio completo. 
Experiência em laminação de fibra de vidro. Residir 
em Indaiatuba.
MÉDICO DO TRABALHO (96): Formação superior 
em medicina. Experiência em medicina do trabalho. 
Residir na região de Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (519): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na função. Possuir 
curso de empilhadeira. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE LASER: 
Ensino Médio completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PLASMA CNC: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Campinas. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
PREPARADOR DE PINTURA: Desejável formação 
Técnica em Química ou afins. Experiência em preparação 
de tinta líquida. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SOLDADOR (333): Ensino Médio completo. Desejável 
formação técnica. Experiência em solda Mig/Mag. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE PÓS-VENDAS (38): Desejável 
formação superior. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR DE VENDAS (140): Ensino superior 
completo. Experiência em supervisão de equipes no 
segmento varejo. Residir na região de Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (122):

AUXILIAR DE LIMPEZA – (FEM / 
MASC) - Com experiência na fun-
ção. Para trabalhar em limpeza de 
indústria. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 
(Fem / Masc) - Para trabalhar em res-
taurante industrial. Disponibilidade 
de horários, Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA – Possuir 
experiência na função, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
BALCONISTA – Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horários (Para 
trabalhar aos finais de semana). Pos-
suir experiência em atendimento ao 
publico desejável em padaria. Para 
trabalhar em Loja de conveniência.
AJUDANTE – Para trabalhar na 
área de construção civil. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE DE MARCENEIRO – 
Possuir experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE PRODUCAO 
– Residir em Indaiatuba ou região, 
possuir experiência como encarre-
gado de linha de produção no setor 
de refrigeração e equipamentos de 
refrigeração como balcões, geladei-
ra, câmara fria. Disponibilidade de 
horários.
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL – Residir em Indaia-
tuba. Possuir disponibilidade de ho-
rários. Possuir curso de metrologia, 
leitura interpretação de desenho 
mecânico ou mecânico de usinagem. 
Com ou sem experiência.
OPERADOR DE FORNO – Possuir 
curso Técnico na área industrial. 
Experiência como operador de ma-
quinas. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Residir em Indaiatuba, 
experiência na função. Irá realizar 
trabalhos de sarrafo (contra piso).
PORTEIRO – (Para cadastro) Pos-
suir experiência na função. Dispo-
nibilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA TRILINGUE – 
Possuir experiência na função e 
Inglês e Mandarim avançados.
TECNICO ELETRONICO EM IN-
JETORAS – Residir em Indaiatuba 
ou região, possuir curso técnico, 
experiência na função em Injeção de 
plásticos. Para trabalhar em empresa 
de Monte Mor.
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conhecimento com inspeção de peças e montagem de vidros. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/SERRELHERIA (6651): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivência em produção, conhecimentos em medi-
das, solda corte, dobra, pintura de material acabado. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6574): Masc. Ensino Fundamental 
Completo, não é necessária vivência na função, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino Médio. Vi-
vência 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.
FORNEIRO (6625): Masc. Ensino Médio, Vivência na função, 
conhecimento em operar forno, disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6644): Masc. Ensino Fundamental. Vivência na 
função, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
FRENTISTA (6539): Ambos os sexos. Ensino Fundamental. 
Possuir disponibilidade de horários e condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior em 
Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e processos. 
Com inglês avançado. Residir em Indaiatuba ou Região.
LAPIDADOR (6503): Masc. Ensino Médio, vivência na área 
de polimento de metais e/ou lapidação de vidros, disponibi-
lidade de horário. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO (6619): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função, desejável conheci-
mento na área de vidros. Residir em Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino Funda-
mental. Vivência na função, conhecimentos em máquinas 
de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. Ensino Mé-
dio Completo. Possuir curso de mecânica geral, vivência em 
manutenção corretiva, preventiva, hidráulica e pneumática 
em equipamentos industriais.
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 monta-
gem 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.
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 AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. Vivência 
em manuseio de aço, conhecimento com serralheria, mode-
lagem de aço, polimento de metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6624): Masc. Ensino 
Médio Completo, com curso de empilhadeira e vivencia 
com empilhadeira elétrica e a gás. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS (6613): Masc. Ensino 
Fundamental 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 Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR INDUSTRIAL (6656): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivencia na área industrial. Possuir disponibili-
dade total de horários. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivência na função, conhecimentos 
em informática 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 Me-
cânico, Automação Industrial, Mecânica de Usinagem Con-
vencional. 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.
RECEPCIONISTA (6652): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Noções rotinas administrativas, conhe-
cimento no pacote Office. Residir em Indaiatuba.
RETIFICADOR (6602): Masc. Ensino Médio Completo, 
com cursos técnicos na área e vivencia em retifica plana, 
cilíndrica e de coordenadas (raios, ângulos, retifica em 
diâmetros internos e externos, retífica em faces). Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SERIGRAFISTA (6395): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função, conhecimento em Silk Screen e con-
fecção de telas. 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 ELETRÔNICO (6658): Masc. Técnico em eletrô-
nica ou eletrotécnica. Vivencia na área de manutenção de 
máquinas injetoras e sopradoras. Com disponibilidade total 
de horários. Residir em Indaiatuba ou Salto.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na função. 
Conhecimento em torno universal pequeno e médio e fresa 
universal. Residir em Indaiatuba ou Região.
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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 (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 (6279); Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivencia na área industrial. 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.
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.
ASSESSOR CONTÁBIL (6645): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivência na área de Vendas/Comercial, conhecimentos em 
documentos da ISO 9001/2008. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/COMERCIAL (6617): Ambos 
os sexos. Superior cursando em Administração, Logística ou Pro-
cessos de Produção, conhecimento de informática (pacote Office), 
desejável conhecimento em sistema integrado. Disponibilidade 
para trabalhar aos sábados. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE CONTAS A RECEBER (6582): Fem. Superior 
cursando ou completo. Conhecimento com sistema integrado, con-
ciliação, 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 EXPEDIÇÃO/LOGISTICA (6657): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia no setor de estoque,  PPCP e operador 
de empilhadeira. Conhecimentos em Excel. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (6647): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função, conhecimento de normas 
técnicas de qualidade. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função, possuir cursos com certificados em 
leitura e interpretação de desenho, meios de medicação (EMEI´S), 
operador de empilhadeira e informática. Ter disponibilidade de 
horários, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6654): Fem. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Conhecimento em Administração, curso 
de Informática. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6583): Fem. Ensino Médio Com-
pleto. 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 Indaia-
tuba ou Salto.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (6637): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Curso de operador de Empilhadeira e vivencia em SAP. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino Médio. Vivência 
em Indústria do ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6629): Ambos os sexos. Ensino 
Fundamental. Vivência na área de produção, noções da área de 
qualidade, conhecimento com inspeção de peças, normas técnicas 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6643): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Conhecimentos em serralheria e/ou ferramen-
taria solda elétrica e MIG. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/BORRACHA (6650): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivência na função, conhecimento em 
normas técnicas de qualidade e com cursos na área. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO/MONTAGEM (6621): Ambos os 
Sexos. Ensino Médio. Vivência na função no ramo de vidros, 
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AJUDANTE GERAL: Ensino médio completo, 
experiência em conferência, recebimento e 
expedição, curso completo de operador de empi-
lhadeira, residir em Indaiatuba;
ASSIST. ADM.: Ensino superior completo ou 
cursando, experiência faturamento, contas a pagar 
e receber, compras, folha de pagamento e conhe-
cimento em sistema ERP. Residir em Indaiatuba;
ASSIST. DE RH/FISCAL: Desejável ensino 
superior ou técnico, conhecimento em toda rotina 
de RH e fiscal, residir em Indaiatuba;
AUX. DE EXPEDIÇÃO: Ensino médio completo, 
exp. em recebimento e envio de mercadoria, 
possuir CNH, residir em Indaiatuba;
AUX. DE LIMPEZA: Ensino fundamental comple-
to, experiência na função, residir em Indaiatuba;
AUX. DE OPERAÇÕES: Ensino fundamental 
completo, disponibilidade para carregar peso e 
inicio imediato, residir em Indaiatuba;
AUX. DE PRODUÇÃO: Ensino médio completo, 
para serviço braçal, disponibilidade de horário para 
revezamento de turno;
AUX. DE SUPORTE TÉCNICO: Cursando Redes 
de Computadores ou equivalente, conhecimento 
em rotinas administrativas, residir em Indaiatuba;
AUX. TÉCNICO: Ensino médio completo, 
cursando ou formado em técnico de eletrônica, 
eletrotécnica ou mecatrônica, residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itu;
EXTRUSOR PLÁSTICO: Ensino médio completo, 
experiência na função, disponibilidade de horário, 
residir em Indaiatuba;
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba, exp. na função, conheci-
mento em vendas e informática, atendimento 
ao público;
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino médio completo, 
experiência com esquadrias de alumínio, desde 
fundição até instalação; 
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conhecimento 
em caldeiraria, serralheria, estruturas metálicas, 
solda, usinagem. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Ensino médio completo;
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau comple-
to, exp. em operação de máquinas injetoras de 
plásticos e em troca de moldes. Desejável técnico 
em plástico e vivência em comando de pessoas. 
Informática básica;
TEC. EM MAN. DE EMPILHADEIRAS: Ensino 
técnico equivalente concluído e experiência na 
função;
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, expe-
riência na função, conhecimento em informática, 
residir em Indaiatuba;
VENDEDOR (A): Ensino médio completo, com 
experiência na área, conhecimento em desenho 
técnico, leitura de planta de obra, projetos de mó-
veis, design de interiores. Cursando Arquitetura ou 
Design de Interiores. Conhecer o sistema Promob;
VENDEDOR: Ensino médio completo, residir em 
Indaiatuba, Salto ou região, conhecimento em 
construção civil;
VENDEDORA: Cursando ou superior completo 
em arquitetura ou design de interiores, residir em 
Indaiatuba, conhecimento em CAD e Sketchup;
VENDEDORA: Ensino médio completo, com ou 
sem experiência, residir em Indaiatuba ou Salto, 
Conhecimento na área comercial.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
AJUSTADOR MÊCANICO - Ensino médio 
completo, curso técnico ou cursando. Conheci-
mento de instrumentos de medição, montagem 
e ajuste mecânico, trigonometria. Local de 
atuação: Itu
ALMOXARIFE - Ensino médio completo, cur-
sando superior em administração ou tecnólogo. 
Experiência na função. Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTABIL - Formação em 
ciências contábeis com CRC ativo. Domínio 
em contabilidade gerencial, conhecimento em 
impostos direitos IRPJ / CSLL/ DIPJ. Local de 
atuação: Salto
ANALISTA CONTABIL - Superior completo em 
Ciências Contábeis. Conhecimentos em classi-
ficação contábil e rotinas de fechamento. Pos-
suir Excel avançado. Local de atuação: Salto
ANALISTA CONTABIL FISCAL - Superior 
completo ou cursando ciências contábeis. 
Experiência na área contábil fiscal (Conciliação 
contábil  obrigações acessórias, Sped, DCTF, 
DACON). Local de atuação: Cabreúva
ANALISTA CREDITO E COBRANÇA - Su-
perior completo ou cursando  Administração 
de empresas. Experiência na função. Possuir 
Pacote Office (Excel). Local de atuação: Salto
ANALISTA FINANCEIRO - Formação superior 
completo em Ciências Contábeis/Administração 
ou Economia. Conhecimentos em rotinas 
administrativas e lançamentos contábeis. 
Desejável idioma inglês e espanhol. Local de 
atuação: Salto 
 ANALISTA FISCAL - Superior completo em 
Administração/ Contabilidade.
Experiência na área fiscal e conhecimento 
em legislação tributária. Local de atuação: Itu
ANALISTA DE SISTEMA JR - Superior com-
pleto ou cursando ultimo ano. Experiência em 
instalação e configuração de banco de dados 
relacional. Conhecimento em regras de negó-
cios e processos. Local de atuação: São Roque
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Ensino 
médio completo, experiência na área admi-
nistrativa fiscal e recursos humanos. Local de 
atuação: Itu
ASSISTENTE DE VENDAS - Ensino médio 
completo,  atendimento ao publico, com inglês 
ou japonês intermediário. Local de atuação: Itu
CONSULTOR DE NEGÓCIOS - Desejável 
superior vivencia na área comercial. Local de 
atuação: Itu e região
COORDENADOR(a) DE RECURSOS HUMA-
NOS - Formação superior completo. Experiên-
cia em rotinas de RH e departamento pessoal. 
Domínio do desenvolvimento das estratégias, 
fornecendo suporte/orientações ás chefias para 
o desempenho de suas funções. Coordenar 
as atividades de administração de pessoal e 
movimentação de funcionários. Imprescindível 
o inglês fluente. Local de atuação: Salto
ENGENHEIRO MÊCANICO - Superior comple-
to, conhecimentos em máquinas operatrizes 
mecânica, hidráulica, pneumática. Local de 
atuação: Itu
ENGENHEIRO DA QUALIDADE DE FORNE-
CEDORES - Formação superior em engenharia 
química ou elétrica. Experiência na área de qua-
lidade de fornecedores. Local de atuação: Itu  
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FERRAMENTEIRO - Ensino médio completo, 
curso técnico. Experiência na função.
FORNEIRO - Ensino médio completo, formação 
técnica, conhecimento em tratamento térmico 
por indução. Leitura e interpretação de desenho 
técnico. Local de atuação: Itu
FRESADOR CNC - Desejável ensino médio 
completo. Experiência em programar e operar 
fresa CNC ou centro de usinagem. Local de 
atuação: Itu 
GERENTE OPERACIONAL - Superior comple-
to, experiência na área de hotelaria. Possuir o 
inglês fluente.
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
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Ensino médio 
completo, curso técnico em mecânica. Experiên-
cia na função. Local de atuação: Salto
MOTORISTA - Experiência na função. Possuir 
CNH: C/E. Local de atuação: Itu
NUTRICIONISTA CHEFE - Superior em nutrição 
ou gastronomia, inglês intermediário. Experiência 
na função.
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 preci-
são. Experiência na função. Local de atuação: Itu 
PEDREIRO - Experiência na função. 
Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Ensino médio e disponibilidade de horário. Local 
de atuação: Salto.
PROGRAMADOR CNC - Ensino médio comple-
to, experiência na área de ferramentaria e opera-
ção de centro de usinagem. Conhecimentos em 
moldes de injeção e sopro. Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILINDRICA) - En-
sino médio completo, curso técnico. Conheci-
mentos em leitura e interpretação de desenho 
mecânico,  instrumentos de medição,  preparação 
para diferentes tipos de operação na retífica ci-
líndrica. Experiência com usinagem de precisão. 
Local de atuação: Itu
SECRETÁRIA EXECUTIVA - Superior completo, 
experiência na função. Possuir idioma inglês. 
Local de atuação: Itu
TÉCNICO ELETROMECÂNICO - Ensino médio 
completo, curso técnico em Eletromecânica, 
elétrica ou mecânica. Experiência na função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS - Ensino médio completo, curso 
técnico. Conhecimentos em máquinas operatri-
zes mecânica, elétrica, comando CNC  e idiomas 
inglês ou japonês. Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - Ensino técnico 
em elétrica, eletrônica ou mecatrônica. Conheci-
mento em pneumática, mecânica e CLP. Local 
de atuação: Itu
TÉCNICO QUIMICO - Superior completo ou 
cursando química / biologia. Vivência na área.
Local de atuação: Indaiatuba
TÉCNICO DE LABORATÓRIO - Ensino médio 
completo, curso técnico em química. Experiência 
em analises físico-química.Desejável idioma 
inglês. Possuir CRQ. Local de atuação: Salto  
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 DE MAQUINAS - Superior completo 
ou cursando, conhecimento em máquinas ope-
ratrizes, atendimento ao cliente, disponibilidade 
para viagens. Inglês nível intermediário. 
Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO - Desejável superior em 
Administração, experiência na área comercial. 
Inglês básico. Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 

www.skalaempregos.com.br
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AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, irá trabalhar 
em serviços gerais e fundição, vagas efetivas para empresa 
metalúrgica em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, irá traba-
lhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino fundamental 
completo, irá trabalhar com carregamento e descarrega-
mento de caixas, não precisa ter experiência podendo ser 
o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, possuir 
curso de Usinagem, mecânica ou similar.
ASSISTENTE DE DEPTO. PESSOAL - Experiência 
com fechamento de folha de pagamento, cálculos de férias, 
verbas rescisórias, apontamento de ponto eletrônico e as 
demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio completo, 
experiência com contas a pagar e receber, desejável 
conhecimento com sistema integrado SAP ou similar.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio completo, 
experiência com contas a receber e planilhas Excel.
ANALISTA  DA QUALIDADE - Ensino médio comple-
to, conhecimento com a Norma TS 16949, PPAP, FMEA, 
MSA,  APQP, CEP, IMDS, auditorias internas e externas, 
efetuar testes de dureza nas peças, acompanhar as linhas de 
inspeção final e pré inspeção e traçagem de peças, inspeção 
de layout e auditoria do produto.
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 ferra-
menta 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 DE RH - Superior completo ou cursando, 
experiência com fechamento de cartão de ponto eletrôni-
co, toda a rotina de folha de pagamento, recrutamento e 
seleção e as demais rotinas do departamento.
ANALISTA FINANCEIRO - Superior completo, 
conhecimento com contas a pagar e receber, domínio mate-
mática financeira, vivencia com sistema integrado, sólidos 
conhecimentos em Excel, desejável inglês intermediário.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental com-
pleto, experiência na função, desejável ter trabalhado em 
empresa, desejável possuir condução própria.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental 
completo, possuir disponibilidade de horário, desejável 
residir em Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de documentos, 
possuir curso de informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino médio 
completo, experiência com serviços bancários, organiza-
ção e separação de documentos, atendimento telefônico, 
possuir CNH.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVENTARIO 
- Ensino médio, experiência com inventario, planilhas 
Excel, disponibilidade para trabalhar no horário das 00:00 
hrs as 09:00 hrs.
AUXILIAR ADM. DE VENDAS - Ensino médio com-
pleto, experiência na área de vendas, matemática finan-
ceira e informática, possuir disponibilidade para viagens, 
desejável ter trabalhado em empresa ramo metalúrgico 
ou automobilística.
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 empresa 
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 FATURAMENTO -  Experiência 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 PCP - Ensino médio completo, expe-
riência com apontamento de produção, conhecimento com 
leitura e interpretação de desenho e metrologia.
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 dispo-
nibilidade 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. 
COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Superior comple-
to, experiência em operação de maquinas convencionais, 
centros de usinagem, fresas, instrumentos de medição e 
ter trabalhado em empresas metalúrgicas.

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 experi-
ência 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.
ELETRICISTA ELETRONICO - Formação Técnica 
em Mecatrônica ou afins, experiência em automação, dis-
ponibilidade para trabalhar no primeiro ou segundo turno.
EMPILHADERISTA – Ensino médio, experiência na 
função, curso de empilhadeira e possuir disponibilidade 
de horário.
EMPILHADERISTA  -  Ensino fundamental, experiên-
cia 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 pri-
mas, produtos indiretos, insumos e serviços em empresas 
industriais, comerciais e de serviços.
FATURISTA - Ensino médio completo, experiência 
com faturamento de notas fiscais eletrônicas, apuração 
de impostos, desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgica.
FATURAMENTO - Ensino médio completo, experiência 
com emissão e controle de notas fiscais eletrônicas, apu-
ração de impostos, tributação Estadual e Fiscal, desejável 
ter trabalhado em empresa ramo metalúrgico.
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, conhe-
cimento 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 conhe-
cimento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL ( 12 
vagas )- Ensino médio completo, experiência com serviços 
administrativos de armazém, sistema WMS (qualquer 
sistema) e possuir curso de operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino médio 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 dis-
ponibilidade de horário, residir em Salto ou Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS - Ensino médio, 
experiência com paquímetro, instrumentos de medição, 
desejável ter trabalhado em empresa ramo metalúrgico, 
residir em Salto.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL - Ensino médio, 
experiência na função e com pintura industrial, desejável 
ter trabalhado em empresa ramo metalúrgica.
PINTOR - Experiência com pintura automotiva.
PREPARADOR DE CNC - Ensino médio, curso na área, 
experiência  na função.
PREPARADOR DE PRENSAS - Ensino médio, expe-
riência 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.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, experiência 
com PABX, atendimento a clientes, planilha Excel, arqui-
vos e as demais rotinas administrativas.
SOLDADOR TIG  - Ensino fundamental, experiência 
com solda TIG, chaparia de inox e aço carbono.
SOLDADOR - Ensino fundamental, experiência com 
solda TIG, Mag e Elétrica, possuir curso na área.
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  
Manufacturing, programação de centros de usinagem verti-
cal 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 expedição, 
logística, informática e possuir disponibilidade de horário.
TÉCNICO ELETROTECNICO - Ensino técnico, 
experiência na função.
TÉCNICO ELÉTRICA INDUSTRIAL - Ensino técnico, 
experiência na função.
TÉCNICO EM MECÂNICA - Ensino técnico, expe-
riência na função.
TRATORISTA - Vaga para uma empresa, possuir alguma 
experiência agrícola.

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.

Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre loja sala 2 em cima da Drogaria 
Dom Bosco  - Indaiatuba-SP   - 

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

AJUDANTE DE ARMADOR: Com experiência em 
Armação de Ferragens ter disponibilidade de horário.
AJUDANTE GERAL: Com experiência em PVC e lona 
e montagem de toldo.
 AJUDANTE DE LABORATÓRIO: Para atuar em 
Laboratório de Analises Clinica no setor de coletas, 
possuir COREN.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Experiência em linha 
de montagem de produtos. Auxiliar no processo de 
montagem das peças. Manusear parafusadeira para 
montagem de peças.
AUXILIAR DE FABRICA: Para trabalhar de Ajudante 
de Pedreiro com experiência, ter disponibilidade para 
trabalhar em Obras no Estado de São Paulo.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com experiência e disponi-
bilidade de horários. Vagas Masculinas e Femininas.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Para 
trabalhar com pequenas reformas.
AUXILIAR DE MONTAGEM: Disponibilidade para 
viagens e disponibilidade para trabalhar como Ser-
vente de Pedreiro.
ANALISTA DE PHP: PHP, servidor Web Apache, 
desejável experiência com programação PL/ SQL, 
Ireport, Crystal Reports. Ter inglês para leitura; 
Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando as 
áreas: TI/ Web Designer/ Tecnologia em Desenvol-
vimento de Sistemas 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Superior cursando 
administração e ou logística. Conhecimento cadastro 
de produtos e acompanhamento de entrega de pedi-
dos. Nível intermediário Excel e Microsiga Protheus.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Com experiência 
no setor de Compras, Negociação com Fornecedores 
e Analise de Custos.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Experiência  em toda 
rotina financeira,contas a pagar e receber,noção em 
compras, arquivos, contratos,parametrização e afins.
ASSISTENTE FISCAL: Atuar no departamento fiscal 
com apuração de impostos federais, estaduais e 
municipais. Realizar preenchimento de obrigações 
acessórias nos regimes de lucro real, lucro presu-
mido e Simples Nacional. Experiência na área de 
escrita fiscal.Ensino Técnico ou Ensino Superior 
na área contábil. Desejável conhecimento sistema 
integrado Microsiga. Disponibilidade para trabalhar 
segunda a sábado.
ASSISTENTE DE LOGISTICA: Controlar o for-
necimento de materiais produtivos/ improdutivos, 
fazer follow up das entregas, analisar carteira de 
clientes. Experiência na função, necessário nível 
superior na área.
ASSISTENTE DE QUALIDADE: Com experiência na 
área da qualidade e normas técnicas.
BIOMÉDICO, FARMACEUTICO OU BIOLOGO: Com 
experiência em Laboratório de Analises Clinicas.  
COMPRADOR: Experiência na área de compras, 
com perfil de liderança, Possuir CNH, conhecer 
SP, proativa, Irá realizar compras de Materiais de 

Escritório e compra de mercadorias para Obra de 
Construção Civil e outros. 
COZINHEIRA (O): Organizar e supervisionar servi-
ços da cozinha no restaurante, planejando cardápio 
e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização 
dos alimentos, observando métodos e padrões de 
qualidade dos alimentos. Restaurante comercial. 
Necessário experiência na função e disponibilidade 
de horário.
DESENHISTA MECÂNICO: Ensino Médio ou Fa-
culdade em Engenharia de Produção (completo ou 
cursando) ou cursos SENAI de Usinagem. Cursos 
Necessários: Leitura e Interpretação de Desenho, 
Noções de Usinagem, Auto CAD, SolidWorks Co-
nhecimento em Software: Auto CAD, SolidWorks 
Descrição da Função: Elaborar desenho de processo. 
DOBRADOR: Com conhecimento em dobra de 
metais; para atuar em metalúrgica. 
INSPETOR DE QUALIDADE: Com experiência na 
área da qualidade e Curso NR10.
LIDER DE LOGISTICA: Com experiência em 
liderança na área logística, armazém, expedição, 
movimentação de materiais, etc. e com experiência 
em operação de empilhadeira.
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança no processo 
produtivo. Atua na liberação de peças para processos 
externos. Conhecimento em Serigrafia.
MOTORISTA: Experiência na função, separação 
de pedidos e entrega de pedidos para os clientes 
e auxiliar no carregamento e descarregamento da 
carga. Conhecer São Paulo.
OPERADOR CENTRAL DE CONCRETO: Recebi-
mento de pedidos de concreto, realizar o controle da 
balança através de sistema informatizado.
OPERADOR DE PRODUÇÃO SERIGRAFIA: Recebi-
mento de pedidos, separação de tela para serigrafia 
indicada, limpeza de vidro para receber a serigrafia, 
encaminhamento para queima, confecção de tela, 
gravação e desgravação de tela.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, dobra e po-
limento do aço, serigrafia, inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, lapidação e polimento de 
vidros, corte policarbonato, corte e lixamento de peça 
em vidro, pré-forno.
PEDREIRO: Para trabalhar em Obras no Estado de 
São Paulo, com experiência na área  e disponibili-
dade total para viagens e mudanças.
PINTOR: Preparar as superfícies externas e internas, 
raspando-as, amassando-as e cobrindo-as com uma 
ou várias camadas de tinta. Necessário disponibili-
dade de horário.  
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO: Conhe-
cimento metrologia básica leitura e interpretação 
de desenho, automação industrial e Mecânico de 
Usinagem convencional. Nível técnico.
RECEPCIONISTA: Para atuar em Hotel, com dispo-
nibilidade de horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: Com disponibilida-
de para turnos, para cobrir folgas.
SOLDADOR: Ensino médio completo, com experi-
ência e cursos na área.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO: Para trabalhar em 
Obras no Estado de São Paulo, irá supervisionar 
e orientar a equipe, conhecimento em cálculos de 
áreas, Geométricos e Trigonométricos, volumes 
ou mecânica. 
TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO: Irá 
atender funcionários que se dirigem ao ambulatório 
médico, dispensando-lhes cuidados simples de 
enfermagem, como aplicação de medicamentos, 
curativos e outros, de acordo com orientação do 
médico ou enfermeiro.
TRATORISTA: Para dirigir trator, com experiência
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AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experi-
ência na área de produção e disponibilidade 
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 Fundamental Completo, com 
curso de Operador de Empilhadeira ou 
Ponte Rolante. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia em máquinas de corte e dobra. 
Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Com Ensino Médio Incompleto, com expe-
riência na função. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Graduação em Administração de Empre-
sas, inglês fluente e experiência em rotina 
administrativa. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA SAP
Graduação em TI, curso de programação 
SAP, com experiência em implantação do 
sistema SAP e módulos.
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu ou 
Salto.
ASSISTENTE DE COMPRAS
Graduação Completa em Administração de 
Empresas, domínio em informática planilhas 
em Excel, possuir experiência na função, 
compra de matéria –prima e suprimentos, 
desenvolvimento de novos fornecedores e 
demais rotina da área.
Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função.
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função.
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função.
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função.
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função.
Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência 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.
CALDEREIRO
Com curso Técnico em Caldeiraria ou SE-
NAI, com experiência na função, possuir 
conhecimentos em leitura e interpretação 
de desenhos, solda mig e eletrodo e solda 
de perfis e montagem de estrutura. Possuir 
condução própria.
Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função.
Residir em Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função.
Residir em Indaiatuba.
ENGENHERIO CIVIL
Com Graduação Completa e CREA ativo, 
com experiência em obras de infraestrutura 
urbana (água, esgoto, drenagem, terrapla-
nagem e pavimentação), gerenciamento 
de empreteiras, contratações, acompanha-
mento de cronograma e execução da obra, 
fechamentos do mês e análise de projetos. 

Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com experiência 
em empresa no segmento de tubos.
Residir em Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTÁGIÁRIO ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO
Cursando a partir do 3º semestre de Enge-
nharia de Produção.
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da 
Computação ou Tecnologia da Informação, 
desejável ter atuado na área.
Residir em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experiência 
no segmento de tubos.
Residir em Indaiatuba ou Salto.
GERENTE DE SEGURANÇA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e na área de segurança 
patrimonial.
Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Qualidade, 
com experiência na função, ferramentas da 
qualidade e conhecimentos em estatística, 
elaboração e interpretação de gráficos e 
domínio em pacote Office.
Residir em Indaiatuba.
LIGADOR DE DG
Com Ensino Médio Completo, possuir habili-
tação A/B e desejável possuir moto.
Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA CARRETEIRO
Com Ensino Médio Completo, habilitação 
“E”, curso MOPP atualizado, com experiência 
na função.
Residir em Indaiatuba e Salto.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
Com Ensino Médio Incompleto, com CNH 
categoria “D”, experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Ensino Médio Incompleto, desejável expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com experiên-
cia na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função e empilhadeira elétrica retrátil 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, e disponibi-
lidade de horário de trabalho. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade 
total de horário de trabalho. Residir em 
Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e experi-
ência no segmento de serviços de limpeza. 
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.
RECEPCIONISTA
Com Ensino Médio Completo, com experi-
ência na função e possuir disponibilidade 
total de horário, irá trabalhar como folguista. 
Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO
Com Formação Técnica Completo, com ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função para trabalhar no Pólo 
Shopping, possuir disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR INTERNO
Cursando Engenharia e experiência no 
segmento de tubos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
VIGILANTE Com Ensino Médio Completo, 
curso concluído de vigilante com experiência 
na função, disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
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Bom para Investimento - so-
brado com duas casas + um sa-
lão comercial, ótima localização. 
Vende -se ou troca, aceita casa 
de menor valor em Indaiatuba 
ou Salto F. 99145-3229
Casa - 3 D., 2 vagas de ga-
ragem, sendo 1 suíte com 
varanda, 3 banheiros, coz. 
americana, ampla sala de 
jantar, sala de estar, área de 
serviço, porcelanato em toda 
área interna
Casa em Condomínio com 2 
D., coz. com armários, banheiro 
com blindex R$ 295.000,00 F. 
98372-0000
Casa em construção na 
Vila Lopes – próx. ao Pq. 
Ecológico, com 03 D., sendo 
01 suíte, garag. p/ 02 carros. 
R$ 370.000,00 F. 9-9757-1579 
c/ Sandra
Casa no  Cond.  Vi l lagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/ 
churrasq. R$ 400.000,00 F. 
98372-0000
Casa no Jd. Monte Verde com 
área de 125m² R$ 310.000,00 F. 
99801-4860
Casas para financiamento - 
ótimos preços venham conferir 
F. 3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção!  
Excelente valor. F. 3016- 1355 / 
99752-2170 / 99205-4322
Cond. Green Village - sobrado, 
1 suíte + 2 D., armário closet, 
quartos e coz. R$ 415.000,00. 
Aceita permuta F. (19) 7828-
0418  / ID 114*97307
Cond. Villagio Di Itaici - R$ 
530.000,00 com área de 160m² 
F. (19)99801-4860
Cs Jd Colibri R$ 270.000,00 , 
3 dorms sendo 1 suíte | 2 vagas 
| 1 sala ,150,00 m² útil | 87,00 
m² const.
Cs Jd Colibri R$ 360.000,00 , 3 
dorms sendo 1 suíte | 3 vagas | 
1 banheiro | 2 salas, 180,00 m² 
útil | 150,00 m² const.

Jardim Amstalden - Su-
per residência toda mobilia-
da com 284m² e AT 350m² de 
terreno, 3 dormitórios, 1 suíte, 
sala 2 ambientes, lavabo, cozi-
nha, piscina e espaço gourmet 
R$ 1.440.000,00 19-997519921 
/ 38750469 creci 65362
Jd Monte Verde - com 03 D. 
sendo 01 suíte, garag. p/ 02 
carros. Aceita financiamento. 
R$ 285.000,00 F. 7829-6350 
c/ Marlene
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. do Sol - Área de 135m² R$ 
280.000,00 F. (19)99801-4860
Jd. do Vale - com 3 D. 1 suíte, 2 
vagas cobertas R$ 335.000,00- 
Aceita terreno de menor valor. 
F. (19)99801-4860
Jd. do Valle - 02 D. (01 suíte c/ 
armário embutido) coz. planeja-
da, garag. p/ 03 autos, edícula 
nos fundos. Ótimo Acabamento 
R$ 280.000,00 F. 3017-0455 / 
9762-7997 
Jd. Esplanada- 3 suítes, coz. 
planejada, 2 vagas cobertas R$ 
650.000,00 F. (19)99801-4860
Jd. Esplanada II - CA0211 - 
300 m² - 03 suites, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer c/ churrasq. 
e quintal, 04 vagas garag. R$ 
400.000,00 F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - CA0329 - 250 
m² - 03 D. sendo 02 suítes, 02 
bhºs sociais (todos bhºs c/ arm. 
), lavabo, sala 02 amb., coz. 
planej., D. empregada, des-
pensa, AS., quintal, churrasq., 
04 vagas garag. R$ 585.000,00 
F. 3392-0333 
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 D., 
sala, coz., WC, lavad., garag. 
para 02 autos R$ 170.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
Jd. Tancredo Neves - 2 D. sen-
do 1 suíte, sala, cozinha, lavan-
deria e garagem R$ 215.000,00 
F. 3834-8160 / 98323-1010
M. do Sol –  67. 01 cômodo 
com WC, R$ 120.000,00 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-
4322/99294-5541/99763-
8709 
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) - Residên-
cia nova com 3 D. (1 suíte) R$ 
280 mil. Aceita-se financia-
mento, estuda-se imóvel de 
menor valor. F. 997519921 / 
38750469.

Jd. Colonial - 3 D.(sendo 1 suí-
te), sala, coz, wc, lavand, garag. 
R$ 1.300,00 F.19 99244-8398
Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Casa Nova - 3 D. sendo 1 
suíte, WC social, sala, coz. com 
lavand., amplo quintal fundos, 
garag. 3 carros R$ 2.000,00 F. 
99798-8024
Casa próx. a Vila Suíça - com 
04 D., piscina, R$ 3.300,00. F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
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
Cond. fechado no Vista Ver-
de - Sobrado com 03 suítes, 
cozinha planejada, churrasq. 
R$ 2.000,00  F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Cond. Fechado, Villaggio de 
Itaici - com 03 D., garag. p/ 03 
carros. R$ 2.500,00. F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Jd. Carlos Aldrovandi - 02 
D. R$ 850,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne

Juscelino Kubitschek-  4 
cômodos na frente e 4 cômo-
dos no fundo R$ 250.000,00 
F. 3016- 1355 / 99205-4322 / 
99752-2170
M. do Sol –   rua 10 c/ 04 
cômodos c/gar +01 com. e wc 
nos fundos falta acabamentos. 
R$130.000,00. F. 19-3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua 68 02 D., sala, 
coz, WC, lavand, mezanino nos 
fundos. R$ 140.000,00 F. 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 cômodos 
precisando pequenas 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 constru-
ída, sendo 02 pav. residenciais 
e salão comercial no térreo, 
apenas R$700.000,00 F. 3017-
0455 / 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa espe-
tacular em lote de 250m² em 02 
pavimentos sendo no pavimento 
superior: 05 D. sendo 02 suítes 
e 01 máster, sacada com frente 
para piscina c/ cascata artificial 
aquecimento a gás nos D., área 
de churrasco completa, garag. 
para 04 carros. R$ 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
OPORTUNIDADE  - Jd. Mo-
rada do Sol , ant. Rua 59, 
- CA02481 - 2 imóveis ,terreno 
de 250 M², casa 1. 02 D., sala, 
02 WC, coz., lavand. e amplo 
quintal. Casa 2 , 01 D.,WC,coz. 
e lavand. R$ 280.000,00 F. 
3875-2215

Jd. Morumbi - SO0291 - 103,83 
m² - 3 D. sendo 01 suíte c/ 
closet, bhº. social, lavabo, sala 
02 amb. c/ sacada, escritório 
c/ armários, coz. planej., AS, 
churrasq. quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Morumbi - casa nova com 
03 D. sendo 01 suíte e garag. p/ 
02 carros.R$ 1.000,00 + IPTU 
F. (19) 9-9142-3026 Allyne
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., despen-
sa, coz. e área de serv. c/ pla-
nej., suíte emp. Planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de lazer, 06 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
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 
suíte, 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
Res. Villagio Di Itaici - SO0331 
- 150 m² - 03 suítes, sala de 02 
amb. c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., área 
de lazer, 02 vagas garag. R$ 
3.350,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Vl. Georgina - CA0400 - 100 
m² - 03 D., bhº social, sala, coz. 
planej., AS., quintal, 01 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + IPTU F. 
3392-0333
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, chur-
rasq., quintal, 04 vaga garag. R$ 
3.500,00 + IPTU F. 3392-0333
Vl. 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
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

Apartamento - Pré-Lança-
mento na Av. Candelária com 
100m², 3 D. sendo 1 suíte. 
Entrega em agosto de 2016 
com 30% de entrada parcela-
da – F. 997519921 /38750469 
creci 65362.

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 Belvedere - (Masotti) R$ 
73.000,00 + parcelas. Pronto em 
Dezembro 2014 F. 3016-5334
Apto CDHU -  2 quartos, 
sala, coz, wc, lav, garagem. 
R$90.000,00 + parcelas. Tratar 
c/ Sonia. F: 99263-1167(CLA-
RO) 98390-7608(TIM) 98735-
1715(OI)
Apto Guarujá – Enseada - 02 
D.(01 st), sala, coz., lavand. , 
churrasq. na varanda, 02 va-
gas de garag., piscina aquec. 
churrasq. R$ 430.000,00. F. 
99887-7771   
Apto  Jd  V i tor ia  I I   R$ 
240.000,00 2 dorms sendo 1 
suíte | 1 vaga | 1 banheiro | 1 
sala , 49,00 m² útil ( Moveis Pla-
nejado Cozinha/Dorm/Banheiro)
Cond.  Aza le ia  -  com 2 
D. Totalmente planejado. 
R$235.000,00. F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Fechado no Cond. Fon-
te di Trevi com sacadas nos 03 
D., varanda gourmet, coz. pla-
nejada, 02 garag. cobertas, área 
de lazer com piscina, churrasq., 
salão de festas. R$ 320.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Ed. Guarapary - AP0423 - 65 
m² - 02 D., bhº social, sala, coz. 
planej., AS., 01 vaga garag. R$ 
245.000,00 F. 3392.0333

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. Umuarama - 2 dormitórios 
1 vaga - R$ 190.000,00 F. 
3329 7253 
Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. coberta. 
R$ 190.000,00 F. 7829-6350 
c/ Marlene

Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. 
c/ armários, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + Iptu F. 
99244-8398
ALUGO PARA TEMPORADA 
- Ap. no Guaruja - Praia da En-
seada - a 2 quadras da praia - 2 
quartos, wc, sala, coz, mobilia 
completa, com ar condicionado. 
F: (19) 9 8293-6467 c/ José.
Apto - 03 D., (1 suíte) 2 vagas 
R$ 1.6000 + IPTU + cond. F. 
3816-5974
Apto - 03 D., (1 suíte) 2 vagas 
R$ 1.7000 + IPTU + cond. F. 
3816-5974
Apto Térreo -  coz. planej., box 
de vidro, 1 vaga coberta, 3 D., 
E 1 banheiro social R$ 1.220,00
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Res.  Vi l lagio D’Amore - 
AP0419 - 95 m² - 03 D., sendo 
01 suíte (dorm. c/ armários), 
sala, sacada, bhº social, co-
zinha planej., AS, 02 vagas 
garag. R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Toscana 
- AP0367 – 74 m² - 03 D. 
sendo 01 st., bhº. social, sala 
02 amb., sacada, coz. c/ ga-
binete, AS, 01 vaga garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-0333
Solar dos Girassóis - Parque 
Indaiá. com 02 D., R$ 800,00 
F.9-9142-3026 c/ Allyne

Aluga- Salão Amarelo - Rua 
15 de Novembro Nº 428. 
Ótima localização no Cen-
tro da cidade c/ 02 WC, la-
vand. depósito e escritório. F. 
38752215

Cond Pátio Anda Luz- Apto 
com 03 dorms sendo 01 suíte, 
garagem p/ 02 carros e área de 
lazer completo. R$ 1.700,00 + 
Cond. + IPTU (19) 9-9233-3124 
Jessica
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. Ceccioca - AP0409 - 74 m² 
- 3 D. sendo 01 suíte, bhº social, 
sala 02 amb., coz., AS (todos 
com armários planejados), 02 
vagas garag. R$ 1.800,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Jardim Paulista - com 02 D., R$ 
750,00. F. 9-9142-3026 c/ Allyne
Pátio AndaLuz R$ 2.000,00 
Tel. 7808-3727 / 89*22754
Res. Fonte de Trevi – AP0430 
– 76,87 m² - 03 D. sendo 01 st., 
bhº. social, sala 02 amb., saca-
da, coz. planej., AS, 02 vagas 
garag. R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Grand Ville na Cecap - 
com móveis planejados com 03 

D., sendo 01 suíte e garag. p/ 02 
carros. R$ 1.600,00 F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Res. Grandville - com 3D. , 
suite, 2 vagas de garag. R$ 
1.600,00 + IPTU E condomínio 
F.F. (19)7808-3727 
Res. Nuova Cittá - AP0378 - 65 
m² - 02 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. c/ varanda 
gourmet c/ churrasq., coz. c/ ar-
mário planej., AS, área de lazer, 
01 vaga garag. R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Victória - AP0323 - 88 
m² - 03 D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb., coz., AS, 
área de lazer, 01 vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Vi l lagio 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

 Casa comercial - com 2 suí-
tes, 2 salas, e 2 vagas AT 480 
m² R$ 2.600,00 F. 99295-0357
Casa Comercial - no centro, 
com 7 salas, 4 banheiros AT. 
850 m² AC. 278 m² R$ 9.000 
F. 99798-8024
Cidade Nova I - SL0028 - 300 
m² - Excelente localização, 
em avenida. Salão amplo c/ 
02 bhºs. sociais, cozinha am-
pla. R$ 4.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Distrito Industrial- Alugo gal-
pão com 400 m². R$ 6.000,00. 
F- (19) 9-9142-3026 c/ Allyne
Galpão em 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 es-
quina 340mil F. 33184325
Salão Comercial - na Av. 
P res .  Kennedy  ,  150  m² 
- salão, 2 salas, 2 banhei-
r o s  e  c o p a  R $  6 . 0 0 0  F . 
98372-0000
Salão comercial, Av. Pres. 
K e n n e d y ,  e x c e l e n t e  l o -
cal ização,  com 91 m² R$ 
2.800,00  F. 98372-0000 
Temos galpões para loca-
ção no Distrito Industrial 
ót ima loca l idade .F .  ( 19) 
3935-1372
V e n d o  -  L a n c h o n e t e , 
P i z z a r i a  e  R e s t a u r a n -
te  no  Jd .  T rop i ca l ,  t oda 
insta lação,  montada F.  9 
8156-7744 / 3329-0944 c/ 
Adriano

Vendo - Pizzaria no Pq. Eco-
lógico, excelente clientela, coz. 
completa c/ forno de 2 esteiras, 
salão p/ 50 pessoas F. 3875-7439 
/ 98515-0444 c/ Sergio ou Gizela
Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 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 mezanino p/ escri-
tório. R$ 3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Vl. Maria Helena – SL0032 – 
450 m² - Sala ampla c/ bhº social 
e excelente localização.R$ 
6.000,00 + IPTU F. 3392-0333

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
Chácara em Salto - perto 
do Pesqueiro, 1.000 m² R$ 
60.000.00 – com água – aceita 
carro no negócio e parcela-
mento. F. 3016-1355/99752-
2170/99205-1322/99294-
5541/3035-1372
Chácara Terras de Itaici - 03 
D. (01 st), sala, cozinha, Wc, 
churrasq., poço semi artesiano 
AT/ 1.000m² AC/ 180m² R$ 
430.000,00 F.(019) 9.9946-
7771
Chácara Terras de Itaici - casa 
com piscina. Aceita financia-
mento. R$ 350.000,00 Marlene 
(19) 7829-6350
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., quin-
tal, 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
Chácaras em Itu  área de 
1.000m² R$ 40.000,00 F. 
99126-5388

Excelente Chácara Alto Pa-
drão -  4 suítes , sala 3 amb., 
estúdio de música, campo de 
futebol gramado, quadra de 
areia, casa de caseiro, piscina, 
vestiário. Negocia-se troca 
100% em imóveis em Indaiatuba 
R$ 2.000.000,00  F. 98372-0000
Res. Terras de Itaici – CH0055 
– 1200 m² - 03 D. sendo 02 st. 
(01 máster c/ hidro.), bhº social, 
sala 02 amb., lavabo, coz. c/ 
arm., desp., AS, 04 canis, po-
mar, casa na árvore c/ dorm., 
varanda, escorregador, diversas 
vagas garag. R$ 3.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Sitio 1 alqueire em Elias Faus-
to, casa, piscina, toda gramada, 
churrasq., fogão a lenha- R$ 
370.000,00 F. 3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-4322
Sí t io  2  A lque i res  -  R$ 
500.000,00 F. 99173-9843 / 
122*20480
Terras de Itaici - 01 D., sala 
02 ambs, coz., varanda e chur-
rasq., toda murada AT/ 1.000m² 
AC/ 140m² R$ 440.000,00. 
F.(019) 9.9946-7771
Vendo - 3 alqueires no Jd. Mirim 
R$ 2.000.000,00 F. 99118-7850 
/ 99672-7947 CRECI 74092    
Vendo - área em Indaiatuba de 
10 alqueires R$ 106,00 o m²  na 
beira da rodovia  F. 99118-7850 
/ 99672-7947  CRECI 74092
Vendo - Chácara de 5000m² 
no Videiras R$ 550.000,00 ex-
celente oportunidade F. 98136-
7331 CRECI 74092
Vendo - sitio de 4 alqueires R$ 
60,00 o m² na beira da rodovia 
em Indaiatuba F. 99118-7850 / 
99672-7947  CRECI 74092
Vendo - sitio de 8 alqueires 
em Indaiatuba R$ 40,00m² na 
beira da rodovia F. 99118-7850 
/ 99672-7947  CRECI 74092 
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CLASSIFICADOS
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
Terras de Itaici - com caída 
para o fundo , A.T 1000m² 
asfalto , portaria 24 horas 
, com pista de Cooper. R$ 
240.000,00 F. 7829-6350 c/ 
Marlene
Terreno comercial de 380 
m² na marginal do parque 
ecológico - ótima localização 
R$ 810.000,00 F. 99295-0357
Terreno em Cond. Fechado 
Terras de Itaci - com poço 
artesiano, pés de frutas, com 
orquidário, lago para pesca, 
pista de caminhada. Com 1000 
m². R$ 310.000,00. F. 7829-
6350 c/ Marlene
Terreno em Itu - com área 
11.000m² por R$ 95.000,00 F. 
99126-5388
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F.  99887-7771
Terreno Jardim dos Colibris 
- Planto - 150 m² R$ 97.000,00 
F. 98372-0000
Terreno no Carlos Andro-

vandi - área 10x25m² R$ 
130.000,00 F. 99173-9843

V e n d o  -  M a c a  p e r o b a 
r o s a ,  m a c a  1 9 5 x 7 5 x 7 5 
(CxLxA), maca 195x65x85 
(CxLxA) ambas tem a cabecei-
ra removível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e escada de 
inox R$ 850 cada F. 7814-5723
Alugo - mesas e cadeiras para 
festas em geral F. 99783-2900 
c/ Mário
Brechó e bazar de roupas e 
sapatos - Para bebe macacão 
semi novo R$5,00, bermuda 
jeans, tenho 60 peças, roupas 
a R$2,00 cada. Rua Minas 
Gerais, 234 - fundos, Cid. Nova 
II (atrás do telhadão)
Faça serviço de consultoria 
financeira particular F. 3017-
6626 / 99461-5804
Manicure - Manicure e Pedicu-
re ganhe sobrancelha / Pé R$ 
12,00 - Mão R$ 8,00 Atendo 
também em domicílio. Faço 
definitiva, (selante R$50,00)  
F. 9 9369-5615 

Vendo - Forno Elétrico 220V, 
44 litros novo, marca Fisher 
Grill R$ 280,00 / 01 cama de 
solteiro cor tabaco semi-nova 
R$ 100,00 /  TV Samsung 
29” em perfeito estado com 
controle remoto  R$ 280,00 
F. 3017-5541 / 98279-7368
Vendo - GPS 5” TV digital, 
Guia 4 Rodas R$ 250,00 F. 
99666-0008
Vendo - Iphone 4 , 16 giga, 
travado R$ 600 F. 98247-
4690 tim
Vendo - Portão de ferro 2.75 alt. 
x  3.14 larg. F. 3835-1581

Van Transit Ford - 2013 (nova 
700 Km)  - 14 lugares, licen-
ciada, IPVA, seguro. Entrada 
+ parcelas  F.(19) 3875-2215 / 
(19) 99696-8732
Corolla XEI - Ano 2007/2008, 
cor prata, flex, cambio meca-
nico, completo.R$ 20.000,00 + 
23 parcelas R$ 800,00.Aceito 
Corsa 1.0 Classic, ou Corsa 
Sedan 1.4 Premium no  valor. 
F: 9 9377-6378
Fiesta - 96 - azul, motor novo, 
c/ alarme R$ 5.000,00 F. 99351-
7835
Fusca - 70 - azul, motor 1500, 
doc. Ok precisa de reforma Rua 
Prof. Oswaldo Antônio Tuon, 
686 Jd. do Valle ll F. 99703-1602
Fusca - 75 - azul, motor 1300, 
doc. Ok. Rua Prof. Oswaldo 
Antônio Tuon, 686 Jd. do Valle 
ll F. 99703-1602
Gm - Zafira 2009 - câmbio 
automático, ar cond., direção 
hidrálica, Travas e vidros elé-
tricos verdes, bancos de couro, 
7 lugares, Flex, 2.0 Cinza, em 
perfeito estado com 81.500 km 
e 1ª parcela do IPVA paga. R$ 
32.000,00. Tratar com Cyro 19-
997519921 /38750469.
Gol - 2009, único dono (novo)
completo F. 99696-8732 /3875-
2215
Ipanema - 94 - ótimo estado F. 
99267-7603
Meriva 2010 - Completa, 1.8 
, preto, automático, só venda.
R$27.900,00 c/ Ricardo. F: 9 
9889-2807
Montana Sport - 1.8 - 2006 
- prata, R$ 15.000,00 F. 9 8805-
6612 / 3875-0170
Renault Clio - 2001- Flex, 4 por-
tas, para reforma R$ 6.000,00 F. 
3935-8651

Procuro casa para alugar 
daqu i  3  meses ,  em bom 
estado de dois ou três cô-
modos, de até R$ 600 com 
espaço para uma biz, Tenho 
2 alugueis adiantado e com-
provo boas referencias como 
pagadora. F.19-99276-9594 
c/ Camila
Procuro sala, em salão ou 
centro de estética p/ aluga-
raos sabados. Trabalho c/ 
estetica facial. F: 9 99420-
6907 - Gleica
Sony lens - Mod. DSC W310 
c/ carregador de bateria e 
cabo USB, R$300,00. F:9 
9616-4021 c/ Carol.
Vendo -  01 fr i tadeira elé-
tr ica,  01 chapa p/  lanche 
com 3  que imadores  com 
suporte R$ 400,00 os dois 
F. 98379-0583
Vendo - 01 geladeira Consul 
usada em ótimo estado F. 
7801-5378 / 99166-1799
Vendo - 01 Máquina comple-
ta para fabricar guardanapos 
de papel personalizado / 01 
maquina para fabricar toa-
lhas de papel e bobinas de 
presentes personalizados F. 
(11) 9 6604-8199
Vendo - 1 fogão 6 bocas inox 
R$150 / 1 fogão de ferro fun-
dido c/ chaminé 5 bocas R$ 
1.900 / 1 cadeira de balanço 
antiga cerejeira R$ 900,00 / 
1 tanque de louça R$ 200 / 1 
máq. de cortar grama R$ 350 
/ 1 maquina de fazer beirada 
R$ 120 / 1 projetor antigo na 
caixa R$ 300 / 1 ventilador 
de teto s/ lampada R$ 50 / 
1 lustre cristal tipo imperial 
R$ 950 / 1 lustre bronze c/ 5 
lampadas R$ 250 / 1 aspira-
dor de pó semi novo R$ 60 
F. 99267-7603
Vendo - 2 balcão expositor, 
1 fr io , 1 quente, c/ vidro 
t r incado e prec isando de 
manutenção R$ 500,00 cada 
F. 98247-4690 tim
Vendo - Air Soft, marca Tókio 
Maru i  R$  700  F .  98247-
4690 tim
Vendo - Calças sociais mas-
culinas, semi-novas, tam: 40 
e 42. R$20,00. Rua Minas 
Gerais,234, Cid.Nova.(atras 
do telhadão)
Vendo - Câmera Digital Sony 
mod. DSC W310 c/ carrega-
dor de bateria e cabo USB R$ 
300 F. 99616-4021

Biz C100 - azul, 2005 F. 99762-
9374
Biz 2005 - partida eletrica, doc. 
Ok F. 99351-7835
Titan Mix EX - 2010 preta c/ 
baú, 14.500 km rodado, doc. 
Ok, IPVA 2014 pago, revisada, 
pneu traseiro novo R$ 5.500,00 
F. 98845-8192

“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. Ecológi-
co, sentido bairro/centro.”
Vendo Fox Paulistinha - F. 
3935-8609

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 lançamentos R$ 1.100,00 
F. 98247-4690 tim

Ofereço-me para fazer faxina 
em residências, fábricas F. 
99257-5530 
Técnica em enfermagem - Ofe-
rece para dar banho/curativos 
em pessoas acamadas. F. 
3318-0814/ 99178-5031
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora infantil em mi-
nha casa. Possuo referêrencia 
F. 3875-4575. 
Faço serviço de pedreiro, pin-
tor, gesseiro F. (11) 97333-6530
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro, encanador, jardi-
neiro e eletrecista. Passeio com 
cães F. 3801-6828 / 99130-7264 
/ 99776-6841 c/ Odair
Ofereço-me para passar rou-
pa, fazer faxina F. 3318-1952 
c/ Sueli

Vendo Sítio Rio Negro - 
28.000m², Casa Simples com 
água R$ 270.000,00 F. (019) 
9.9946-7771

Jd. dos Colibris - 150m² - ótima 
topografia R$ 95.000,00 F.: 
99244-8398
 Lotes a venda - entrada + par-
celas F. 7829-6350 c/ Marlene
 Jardim das Maritacas - Ter-
renos de 210m² a vista ou 
parcelado por longo prazo.  F. 
997519921 / 38750469 creci 
65362.
Aluga-se - Terreno comercial 
363m² R$ 1.100,00 + IPTU F. 
3816-5974
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 
- Última oportunidade - lote 
Comercial com 359m² (12m de 
frente para a Av. João Ambiel) 
de R$350mil por R$ 298mil, 
somente à vista. F. 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. Bréscia - 2 lotes com 
área de 200m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Colibris - 4 lotes com 
área de 150m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Jardins dos Impérios - 
10 lotes com área de 150m² F. 
(19)7803-8201 /80*10598
Distrito Industrial II- terreno 
industrial com 1.000 m². R$ 
600.000,00 F. 9-9757-1579 
c/ Sandra
Jardim dos Laranjais - 9.000 
m² R$ 450.000,00 F.  9946-7771
Jardim Paradiso - 03 lotes jun-
tos – 708m², 550m² e 420m² R$ 
1.100,00 F. (19) 9.9887-7771

Jardim Europa II - com 340 m², 
próximo a praça ecológica. Acei-
ta financiamento. R$ 175.000,00 
F.7829-6350 c/ Marlene
Jardim Regente - 04 lotes 
juntos - 1.080 m² R$ 750.000,00 
F. 99887-7771
Jardim Veneza área de 150m² 
no valor R$ 92.000,00 F. 7808-
3727/ 89*22754
Jd M. do Sol R$ 120.000,00 
125mts 
Jd Paulista II R$ 115.000,00 
150mts 
Jd. Bela Vista -  Terreno 
misto, plano no excelente 
localização R$ 170.000,00 F. 
99295-0357
Jd. Colibris  -  150m² R$ 
110.000,00 aceita financiamen-
to. F. 3017-0455/ 99762-7997 
Jd. Colibris  -  terreno c/ 
169,75m², quadra10, lote 38 
R$ 125.000,00 F. 99798-4520 
Jd. Esplanada II - terreno plano 
R$ 205.000,00 área de 305m². 
Aceita permuta F. 7803-8201 
/80*10598
Jd. Laguna - 150² R$70.000,00 
F. 3017-0455/ 99762-7997
J d .  L a g u n a  - 1 5 0 m ² 
R$70.000,00 F. 3017-0455/ 
9762-7997
M. do Sol –  Rua 39 125m² 
R$110.000,00. F. 3017-0455/ 
9762-7997 
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$90.000,00 aceita financia-
mento. F. 3017-0455/ 99762-
7997
Ótimo terreno em Salto-SP 
- 171m² (6 x 28,5), quitado e 
com a documentação ok. Aceita 
financiamento R$ 78.000,00 F. 
99216-4875 - 3016-3259
Portal do Sol  - 150m² R$ 
110.000,00 – quitado. (oportu-
nidade) F. 3017-0455/ 99762-
7997
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F. (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 
60.00 o mt²- ótima topografia 
de frente com a rodovia. F. (19) 
99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372

Ofereço-me para trabalhar 
de motorista, carro ou moto 
F. 99820-2326 / 99315-7323 
Welton
Ofereço-me para trabalhar aos 
finais de semana como Recep-
cionista, Caixa, Balconista ou 
Auxiliar Geral Free-Lancer. Te-
nho 25 anos, experiência nestas 
áreas F (11) 96918-7062 Thais “
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso e 
como doméstica ou limpeza 
em escritórios.F: 9 9228-1544 
Lourdes
Faço faxina / passo roupa.Tel: 
3318-1952 c/ Sueli
Ofereço-me para trabalhar 
de doméstica F. 98403-0679 / 
3016-2037 c/ Cristiane
Faço faxina residêncial ou escri-
tório F. 3016-4598 / 99930-1477
Marido de Aluguel - fazemos 
qualquer serviços e reparos e 
consertos em sua residência F. 
99674-2791 vivo / 99327-7872 
claro c/ Figueiredo
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro.F:19 9 8713-1485/
Laercio
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso F. 
99701-6754 c/ Jane
Ofereço-me para passar roupa 
F. 98317-5168

Ofereço-me para trabalhar 
como caseira e doméstica. 
Tenho referencias, já tra-
ba lhe i  em supermercado 
F. 3017-4891 / 99309-7273
Ofereço-me para trabalhar 
como pedre i ro  F.  99325-
5676
Ofereço-me para trabalhar 
como caseira c/  referencia, 
t rabalhe i  mui tos anos de 
doméstica F. 9909-7273 / 
3017-4891 / 98724-1943
Ofereço-me para costurar 
em casa,  exper iencia em 
costura reta e overloque.F: 
3392-3595/ 9 8727-3287
Ofereço-me para trabalhar 
de faxineira F.  3835-1581
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos, 
babá ou arrumadeira com 
disponibilidade para morar 
no emprego. Tenho expe-
riencia na area de produção 
F. 99363-6011 / 994041608
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista em escritórios, 
residencias e pós obras. F:9 
8428-7364
O f e r e ç o - m e  p a r a  b a b á , 
cuidadora de idosos p/ morar 
ou arrumadeira, auxiliar de 
produção. F: 9 9363-6011/ 
99404-1608 - Eldineia.
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Decorações para Festas Decorações Decorações

Cestas de Presente Comida Japonesa

Drogaria

24B

Construção/Arquitetura Contabilidade

Frios e Laticínios Gesso



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Informática Informática

Informática Jóias

25B

Materiais para Construção Móveis Planejados

Móveis Planejados Óleo Automotivo Panificadora Papelaria

ImobiliáriaImobiliária



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Poços Artesianos

26B

Rações e Medicamentos

Produtos Alimentícios

Reparações Automovitas Restaurante Segurança Patrimonial

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Som Automotivo Telefonia Digital e Internet

Pet ShopPet Shop



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Veterinária VidraçariaUniformes

27B

Tintas



28B Mais Expressão


