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Projeto deve beneficiar 
mais de 300 famílias

Final da Copa Sol-Sol 
acontece amanhã

Banda Titãs é a principal 
atração da Virada Cultura

Presidente da Câmara se 
encontra com Michel Temer

Daiane dos Santos 
participa de evento

HABITAÇÃO

DECISÃO

CONFIRMADA 

VISITA ILUSTRE

O vice-presidente da República, Michel Temer, com o 
companheiro de partido, o presidente da Câmara, Luiz Alberto 
‘Cebolinha’ Pereira durante inauguração das novas unidades 
John Deere.tif

A ex-ginasta e atleta olímpica Daiane dos Santos visitou 
Indaiatuba na tarde de ontem, dia 20, para uma tarde de au-
tógrafos e de muito bate-papo. Durante duas horas e meia, 
a ex-atleta falou sobre sua carreira, distribuiu autógrafos e 
tirou inúmeras fotos. A visita de Daiane faz parte do projeto 
Sesc Verão 2014.

Na noite de ontem,  dia 
20, um roubo causou pânico 
nos moradores da Rua Pro-
fessora Francisca Lucinda 
Bueno, no Jardim Califórnia, 
após assalto a um estabeleci-
mento comercial. Três assal-
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Aulas de simulador 
são adiadas para julho

Passagem para 9 
cidades fica mais cara

Camarotes já podem 
ser comprados 

Greve pode chegar ao 
fim na próxima semana 

PRORROGADA

REAJUSTE

FAICI 

CORREIOS

A obrigatoriedade das 
aulas de simulador para 
tirar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), válida 
desde o primeiro dia do ano, 
foi prorrogada até o dia 30 de 
junho, pelo Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), e 
devem ser exigidas só partir 
do dia 1º de julho. 

Viajar para São Paulo, 
Boituva, Capivari, Elias 
Fausto, Itapetininga, Itu, 
Porto Feliz, Salto e Tatuí 
está mais caro desde a úl-
tima segunda-feira, dia 17. 
As tarifas de transporte 
intermunicipal de responsa-
bilidade da Artesp subiram, 
conforme adiantado na últi-
ma edição.

Os Camarotes Corpora-
tivos para a edição 2014 da 
Feira Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Indaiatuba 
(Faici) já estão à venda. Com 
capacidade para 10, 20 e 40 
lugares, os camarotes são 
espaços reservados em local 
privilegiado, com atendimen-
to personalizado.

A greve dos Correios com-
pletou 21 dias e deve terminar 
na próxima semana. Na segun-
da-feira, dia 24, será realizada 
uma reunião de conciliação no 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), em Brasília. Se não 
houver solução, haverá um 
julgamento dois dias depois. 
Na região, a adesão continua 
próxima a 70%.

A 8ª edição da Virada Cultural Paulista terá diversas 
atrações gratuitas por todo o estado. Em Indaiatuba, o show 
principal será da banda de rock Titãs. O evento está marcado 
para os dias 24 e 25 de maio. Além dos Titãs e outras atra-
ções, a cidade receberá a banda inglesa Asian Dub Fundation. 
As atrações foram divulgadas na semana passada. 

Assaltante invade casa 
e mantém mulher como refém

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

JME

JME

tantes armados adentraram 
no comércio para roubar, 
porém foram surpreendidos 
e não conseguiram concluir 
a ação.

Segundo os vizinhos, o trio 
foi surpreendido pela polícia 

quando deixava o local. Dois 
dos indivíduos conseguiram 
fugir, mas o terceiro teria 
adentrado em uma residência. 

Com a invasão, alguns 
moradores da casa consegui-
ram fugir, mas uma mulher 

não conseguiu se evadir e 
foi mantida como refém por 
cerca de uma hora. Após 
ameaças, o indivíduo liberou 
a refém e fugiu. (Confira 
mais informações na edição 
da próxima semana). 
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Aumenta a passagem e o 
respeito continua baixo

A greve dos 
correios está te 
prejudicando?

Loucura x Amor

NOME INSERIDO INDEVIDAMENTE NO SCPC OU SERASA 
GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

TORTAS E EMPADAS

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. 
(Richard Bach.) 

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

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

Radares do dia 22 a 28/02

Editorial EnqueteArtigos

“Olha, eu moro em cháca-
ra, eu venho até a cidade para 
receber a correspondência na 
agência,  até agora eu tenho rece-
bido as postagens, mas as contas 
de cartão de crédito não vieram 
esse mês deve ser por causa dis-
so. Hoje foi o vencimento e tive 
que ligar para pegar o código de 
barras para poder pagar” Aldo 
Ivacick, 68 anos, Aposentado

“As entregas estão normais. 
Não alterou nada. Não está me 
prejudicando, toda semana o 
carteiro dos Correios está lá. 
Não sei outras coisas, outros 
tipos de entregas. Mas cartas e 
contas estão chegando normais” 
Antônio Maria, Vigia, 62 anos 

“Normal, não estou sentindo 
diferença nenhuma, está tran-
quilo, por enquanto. Tomara 
que continue assim.  Porque a 
situação está precária. Vejo que 
a greve está afetando bastante 
os outros. Para mim não atra-
palhou. “ Felipe Barroca, 19, 
Vendedor

“ Moro no Veredas e mui-
tas vezes demora. Antes da 
greve os Correio iam com 
mais frequência. Por exem-
plo, meu pai fez um cartão de 
crédito e demorou muito pra 
chegar a senha.” Thalia Silva 
Correa, 15 anos, Estudante

“Sim, sinto a diferença. As 
contas lá em casa não estão 
chegando, as contas atrasam, 
cartas urgentes que não che-
gam. Na minha casa sentimos 
muito a diferença. A entrega 
tá demorando muito” Victor 
Daniel, 14 anos, Estudante

Não é raro alguém comprar algo à prazo e ao realizar o cadastro parar adquirir o crédito é 
informado que tem restrição em seu nome mesmo sabendo que não deve a ninguém.

Para a surpresa dessa pessoa, seu nome foi negativado sem ao menos ser informada o moti-
vo, mesmo ciente de que não está em dívida com ninguém ou se estava, já tinha pago a dívida 
e pedido a exclusão.

São vários os motivos que ensejam esse dissabor ao consumidor, como por exemplo, algo 
que já foi pago, mas o credor não retirou a restrição; dívida prescrita que já deveria ter a ins-
crição excluída após os 5 anos previstos em lei; recentemente o caso mais comum é o do uso 
do CPF e outros documentos do consumidor por outras pessoas que contratam serviço em seu 
nome sem ele saber.

 Recente reportagem feita por um famoso jornal mostra que dados de pessoas como CPF, 
RG endereço, estado civil, são vendidos na Rua 25 de Março em São Paulo como se fossem 
produtos de consumo.

Ocorre que alguém pode usar esses dados e contratar serviços que não demandam a presen-
ça do titular das informações para fechar o negócio, prática essa muito comum para contratar 
serviços de telefonia móvel.

Diante dessa insegurança, o judiciário tem aplicado pedagogicamente sanções a quem realiza 
a negativação por mero descontrole administrativo ou falta na fiscalização nas contratações. Daí 
porque as empresas de telefonia móvel encabeçam o topo das litas de reclamações do Procon.

Portanto, aquele que tem o nome inscrito no SCPC ou Serasa indevidamente sofre lesão a 
direito imaterial, como a honra, bom nome e dignidade. Ocorrendo tal fato, deve procurar o 
judiciário para garantir a reparação por meio de indenização por danos morais além da exclusão 
do seu nome nos órgãos já mencionados se comprovado o erro por parte de quem negativou.

Vale ressaltar que, aqueles que já contam com inscrição no Serasa e SCPC 
no momento da negativação indevida, não tem direito a indenização, pois 
não houve danos se o nome já estava negativado, somente direito a exclusão.

A Empada ou empadinha  ou ainda tortinha ou torta é uma espécie de salgado 
popular no Brasil e em Portugal. De origem desconhecida, é encontrado em 
quase todos os lugares do mundo. Provavelmente, tem origem nos pastelões 
portugueses, que consistiam em grandes tortas salgadas, com recheios diversos, 
com forte influência medieval.

No século XIX os pastelões pequenos eram conhecidos como empadas de 
caixa. Uma outra razão do sucesso das empadas , empadões e tortas, era de 
que serviam como refeições para os seguidores da Igreja Católica, nos dias de 
abstinência de consumo de carne de vaca ou suína. Em Portugal, as empadas 
ou tortas de frango são hoje as mais populares, sendo possível encontrá-las na 
maior parte dos cafés e pastelarias, assim como adquiri-las em supermercados.

O salgado é feito de massa podre (massa preparada de farinha com gordura 
para assar),ou massa fina tradicional com recheios variados: carne, carne-seca, 
frango, requeijão , camarão, palmito, entre outros.

Esse salgado e muito apreciado pelo nosso povo, mas os estrangeiros quan-
do visitam nosso pais também não deixam de provar e gostam muito, alguns 
comparam com as quiches, mas com a tampinha. 

A CROISSANT & CIA  inovou e confeccionou esse salgado    com massa 
fina  e muito saborosa qual tem agradado bastante os aprecia-
dores da iguaria.

Voce pode encontrar de vários sabores são muito gostosas, 
sou suspeita em falar pois gosto de todas.

A Loucura resolveu convidar os amigos para tomar um café em sua casa.Todos 
os convidados foram. Após o café, a Loucura propôs: - Vamos brincar de esconde-
-esconde? - Esconde-esconde? O que é isso? - perguntou a Curiosidade. - Esconde 
- esconde é uma brincadeira. Eu conto até cem e vocês se escondem. Ao terminar de 
contar, eu vou procurar, e o primeiro a ser encontrado será o próximo a contar. Todos 
aceitaram, menos o Medo e a Preguiça. -1,2,3,... - a Loucura começou a contar. A 
Pressa escondeu-se primeiro, num lugar qualquer. A Timidez, tímida como sempre, 
escondeu-se na copa de uma árvore. A Alegria correu para o meio do jardim. Já a 
Tristeza começou a chorar, pois não encontrava um local apropriado para se esconder. 
A Inveja acompanhou o Triunfo e se escondeu perto dele de baixo de uma pedra. A 
Loucura continuava a contar e os seus amigos iam se escondendo. O Desespero ficou 
desesperado ao ver que a Loucura já estava nonoventa e nove. - Cem - gritou a Lou-
cura. - Vou começar a procurar. A primeira a aparecer foi a Curiosidade, já que não 
agüentava mais querendo saber quem seria o próximo a contar. Ao olhar para o lado,  
a Loucura viu a Dúvida em cima de uma cerca sem saber em qual dos lados ficar para 
melhor  se esconder. E assim foram aparecendo a Alegria, a Tristeza, a Timidez...Quan-
do estavam todos  reunidos, a Curiosidade perguntou:- Onde está o Amor? Ninguém 
o tinha visto.. A Loucura começou a procurá-lo. Procurou em cima da montanha, nos 
rios, debaixo das pedra s e nada do Amor aparecer.Procurando por todos os lados, a 
Loucura viu uma roseira, pegou um pauzinho e começou a procurar entre os galhos, 
quando de repente o uviu um grito.Era o Amor, gritando por Ter furado o olho com 
um espinho! A Loucura não sabia o que fazer. Pediu desculpas, implorou pelo perdão 
do Amor e até prometeu segui-lo para sempre. O Amor aceitou as desculpas...Hoje, 

o Amor é cego e a Loucura o acompanha sempre. Venha para o trei-
namento Leader Training da Signa, dias 14-15 e 16-03-2014 - www.
signatreinamentos.com.br – 3875-7898

Todo começo de ano é a mesma coisa: todos 
os preços aumentam. Aluguel, material escolar, 
gasolina, IPVA, IPTU e, claro, as passagens de 
ônibus. O ideal seria é que os serviços também 
tivesse essa melhora anual, mas isso está longe 
de acontecer.

Os ônibus continuam defasados em horário e 
em atendimento também. O serviço não melhora, 
mas o preço sempre sobe. É preciso que, assim 
como há um reajuste aos gastos, haja também uma 
adequação às necessidades do usuário. Pessoas 
são mais do que números e mais importantes do 
que o lucro, mas a realidade é outra. O respeito 
é essencial, porque os usuários tem toda a vida 
cotidiana prejudicada por um serviço precário.

Não há aumento nas linhas, melhores condições 
dos veículos e muito menos condições de trabalho 
aos motoristas e cobradores – isso em nível muni-
cipal, intermunicipal, estadual e nacional.

Fica sempre a torcida para que as empresas res-
peitem os usuários entendendo que eles são parte 
fundamental dessa cadeia da sociedade. Mas, até 
agora, nem as empresas se conscientizaram disso, 
nem os usuários perceberam que, sem eles, os ôni-
bus não rodam. É um jogo de empurra-empurra, 
do “engana que eu gosto” que o brasileiro gosta 
muito. Finge que me transporta com dignidade que 
eu te pago a passagem imposta. Afinal, há solução?
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SOLIDARIEDADE VESTIBULAR

Doação de sangue acontece sábado Colégio Rodin festeja aprovações

Viajar para São Pau-
lo, Boituva, Capi-
vari ,  Elias Faus-

to, Itapetininga, Itu, Porto 
Feliz, Salto e Tatuí está 
mais caro desde a última 
segunda-feira, dia 17. As ta-
rifas de transporte intermu-
nicipal de responsabilidade 
da Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) subiram, conforme 
adiantado na última edi-
ção, 7,24%. O reajuste não 
atingiu linhas que circulam 
dentro das regiões metro-
politanas e regulamentadas 
pela Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos de 
São Paulo (EMTU), como a 
para Campinas, por exem-
plo. O último reajuste havia 
sido em novembro de 2012.

Antes, quem saia de In-
daiatuba para São Paulo 
pagava R$ 25 pelo bilhete. 
Agora, com o aumento, a 
passagem custa R$ 26. O 
bilhete para Boituva era de 
R$ 16,30 e subiu para R$ 
17,25. A viagem para Capi-
vari subiu de R$ 9,15 para 
R$ 9,65. A de Elias Fausto 
está em R$ 5,25, antes era 
R$ 5. 

QUANTO AUMENTOU?

Destino  Valor atual Valor  anterior
Boituva  R$ 17,25 R$ 16,30
Capivari  R$ 9,65  R$ 9,15
Elias Fausto  R$ 5,25  R$ 5
Itapetininga  R$ 32,75 R$ 30
Itu   R$ 8,20  R$ 7,40
Porto Feliz  R$ 12,80 R$ 12,15
São Paulo  R$ 26  R$ 25
Salto  R$ 5,85  R$ 5,85
Tatuí  R$ 24,15 R$ 22,9

Indaiatuba e sim de Campi-
nas. Não é justo que eu não 
consiga comprar passagens, 
porque eles dão preferência 
para quem é de lá. Campinas 
que se vire e coloque ônibus 
para passar em Viracopos”, 
critica.

O auxiliar de produção 
Silvio de Oliveira, de 40 
anos, viaja quase que dia-
riamente para Capivari e 
também não concorda com 
o aumento. “Não foi justo, 
principalmente para quem 
depende do transporte inter-
muncipal. Para quem ganha 
salário mínimo, o aumento, 
por menor que seja, acaba 
pesando no bolso”, ressalta.

Em 2013, 271 veículos 
zero quilômetro passaram a 
integrar a frota do Sistema 
de Transporte Intermuni-

cipal.  Ao todo, são 631 
linhas rodoviárias e 431 
suburbanas. Os passageiros 
que viajam com frequência 
podem comprar seus bi-
lhetes rodoviários antes do 
reajuste com validade de 12 
meses. 

MUNICIPAL 
A reportagem questionou 

a Viação Indaiatubana sobre 
um possível aumento nas 
passagens e a empresa afir-
mou que não tinha nenhuma 
informação sobre o aumen-
to de tarifa porque quem 
concede a autorização é o 
Poder Público. Por sua vez, 
a Secretaria Municipal de 
Administração afirmou que 
não há previsão de aumento 
das tarifas que atualmente 
custam R$ 2,90.

Passagem para linhas intermunicipais está mais cara desde o começo da semana  

Amanhã, dia 22, é dia de 
doação de sangue na Fun-
dação Indaiatubana de Edu-
cação e Cultura (Fiec). A 
campanha, em parceria com 
o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da Unicamp 
(Hemocentro), ocorre das 9h 
às 12 horas. O evento conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazen-
do algum tipo de tratamento, 
usando medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado a vaci-
na contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não tiver 
parceiro (a) fixo (a), pesar 
menos de 50 quilos, tiver 
feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida alcoó-
lica na noite anterior, fumar 
horas antes, etc.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 
foto. Ter entre 16 (dos 16 até 
18anos incompletos, apenas 
com consentimento formal 
dos responsáveis) e 67 anos, 
11 meses e 29 dias; não es-

Depois de uma verdadeira 
maratona de estudos e provas 
para os vestibulares, chegou a 
hora de comemorar as apro-
vações nas principais univer-
sidades do país! Para tanto, o 
Colégio Rodin, de Indaiatuba, 
buscou uma forma diferente 
de festejar com ex-alunos do 
Terceirão e Pré-Vestibular, fa-
miliares, amigos e professores.

Na última sexta-feira, 14, a 
escola promoveu o “Coquetel 
dos Aprovados”, para que os 
estudantes pudessem comemo-
rar a conquista ao lado daqueles 
que tanto contribuíram para esse 
sucesso.  

Entre os convidados, esti-
veram presentes na confrater-
nização: a aluna Thais Mitie 
Nakahira, aprovada pelo Sisu na 
Universidade Federal do ABC 
(UFABC), no curso de Ciência 
e Tecnologia; 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, aprovado na 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), no curso de 
História da Arte e a aluna Ingrid 
Pacheco, na Unifesp, na USP 

tar em jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos nas 
quatro horas que antecedem 
a doação.

Há também o cadastra-
mento de candidatos para 
doação de medula óssea.

WANIELLY AMORIM DIVULGAÇÃO

JME

A passagem de Itapeti-
ninga subiu de R$ 30 para 
R$ 32,75. Já em Itu, o bi-
lhete foi para R$ 8,20, antes 
era R$ 7,40. O translado 
para Porto Feliz custava R$ 
12,15 e agora está R$ 12,80. 
Ir para Salto custava R$ 4 e 
agora é R$ 5,85. A viagem 
para Tatuí subiu para R$ 
24,15, antes era R$ 22,90.

Diante do aumento, a 
estudante Débora Nogueira, 
de 22 anos, acredita que a 
empresa responsável pelo 
transporte intermunicipal 
precisa melhorar as con-
dições do serviço. “Para 
aumentar as passagens tem 
que melhorar a linha, co-
locando mais horários, por 
exemplo. Muitas pessoas 

trabalham aqui e vão para 
São Paulo no final de sema-
na”, diz. 

Débora ainda reclama 
que a empresa prioriza pas-
sageiros de Campinas. “Eles 
dão preferência para quem 
embarca em Viracopos, ou 
seja, pessoas de Indaiatu-
ba ficam sem passagens. 
Viracopos não faz parte de 

Os próximos dias de do-
ação de sangue são: 29 de 
março, 26 de abril, 31 de 
maio, 28 de junho, 30 de 
agosto, 27 de setembro, 25 
de outubro, 29 de novembro 
e 20 de dezembro.

e na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), para 
cursar o bacharelado em Enfer-
magem.

O aluno João Filipe Pavarina 
Kasahara também foi destaque 
nas aprovações das principais 
instituições de ensino superior 
do país. Ele foi aprovado na 
Unesp, no curso de Ciências da 
Computação, na USP, no curso 
de Engenharia de Minas e na 
Unicamp, para cursar Enge-
nharia Física. Laís Megumi Ya-
mamoto foi aprovada na USP, 
no curso de Química e Vitor 
Almeida Favarin foi aprovado 
na Unicamp, para ingressar em 
Educação Física. Ainda presti-

giaram o evento os alunos: Cauã 
Martins, Douglas Koje, Selena 
Wolf, Rodolfo Hackmann, 
Willian Ferreira, Renata Barros, 
Paula Barros, Bruno Paulucci, 
Adriano Borella, Bruno Ma-
deira e Guilherme Civolani, 
todos igualmente aprovados 
em concorridas faculdades e 
universidades brasileiras.  

“Estamos todos muito feli-
zes e satisfeitos com os resul-
tados obtidos nos vestibulares 
pelos nossos estudantes. Para-
benizamos todos os aprovados 
e desejamos sucesso nesta nova 
e importante etapa”, destacou o 
diretor do Colégio Rodin, Mar-
celo Canela.
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Apenas quatro projetos 
entram em votação na Câmara 

ROSE PARRA/ACS-CMI

JME

AGORA?  

Durante a Sessão Or-
dinária da Câmara, na se-
gunda-feira, dia 17, um 
grupo formado por apenas 
quatro pessoas, alguns com 
camisetas do Partido Socia-
lismo e Liberdade (PSOL), 
estiveram na Câmara para 
protestar contra o aumento 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU). Sei 
que toda forma de protesto 
é valida, mas não é um pou-
co tarde questionar agora 
o valor do imposto, uma 
vez que muitos já devem 
ter sido pagos na semana 
passada, com cota única e 
com desconto?

ENFIM 

Enfim, alguma auto-
ridade se preocupou com 
a alça da Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), defronte 
a fábrica da Unilever, e 
que dá acesso a Rua dos 
Indaiás, Polo Shopping e 
Jardim Oliveira Camargo. 
Naquele trecho, muitos 
acidentes ocorreram e são 
inúmeras as reclamações 
dos motoristas. Por outro 
lado, Prefeitura e Rodovias 
das Colinas faziam um jogo 
de empurra-empurra. Na 
segunda-feira, o vereador 
Hélio Alves Ribeiro (PSB) 
fez uma indicação pedindo 
a melhoria da sinalização 
no local. 

RISCO 

Já o vereador Derci Jorge 
Lima (PT) pediu para que 
a Secretaria Municipal de 
Esportes seja transferida 
para outro prédio público, 
por entender que o Ginásio 
Municipal de Esportes ne-
cessita de reformas e que 
atualmente oferece risco aos 
funcionários da secretaria. 
A vistoria no local já foi fei-
ta e as obras devem iniciar 
em breve. Custo acreditar 
que os funcionários continu-
arão no ginásio mesmo com 
o local em reforma. 

ESTRUTURA 

Ainda durante a Sessão 
Ordinária da Câmara, o verea-
dor Bruno Ganem (PV) pediu 
a secretaria competente para 
que os ônibus sejam adaptados 
para atender a idosos, gestantes, 
portadores de necessidades 
especiais e com mobilidade re-
duzida. Sei que tanto nas linhas 
municipais quanto na intermu-
nicipais tem ônibus adaptados, 
mas o que acontece, na maioria 
das vezes, é que o equipamento 
não funciona como devia. Sem 
falar da falta de vontade dos 
motoristas no auxílio ao embar-
que do usuário. 

PREOCUPADOS 

Plausível a atitude do pre-
sidente da Câmara, o vereador 
Luiz Alberto Pereira, o Ceboli-
nha (PMDB), em se reunir com 
os órgãos competentes para ver 
um ponto “descente” para que 
os Indaiatuba embarquem e 
desembarquem em Campinas, 
no ônibus da VB Transportes. 
Com uma rodoviária de dar 
inveja a qualquer cidade, e um 
terminal metropolitano ao lado, 
antes os indaiatubanos eram 
obrigados a pegar o ônibus, por 
exemplo, n uma rua ao lado da 
rodoviária, muitas vezes às es-
curas e sem qualquer segurança. 
Agora, mudaram. Colocaram 
o ponto a quilômetros da ro-
doviária. 

NA PELE

Posso dizer que senti na pele 
as dificuldades que o indaia-
tubano sofre quando decide ir 
para outra cidade de ônibus. No 
final do ano voltei do Paraná, 
após bons dias de férias. Tive 
que descer em Campinas, pois 
em Indaiatuba pouquíssimas 
linhas interestaduais têm per-
missão de acesso. Outro fato 
lamentável para uma cidade 
em franca expansão. Ao chegar 
em Campinas, fui informado da 
mudança do ponto de embarque 
para Indaiatuba. Com três malas 
nas costas, andei quilômetros 
para tentar achar o novo ponto 
e fica bem longe da rodoviária. 

A primeira Sessão Or-
dinária da Câmara 
no ano, realizada na 

noite de segunda-feira, dia 
17, foi marcada por apenas 
quatro projetos na Ordem do 
Dia. Em contrapartida, foram 
apresentadas 62 indicações de 
projetos, 18 moções, quatro 
requerimentos e outras 17 PLs 
que foram para análises das 
Comissões.  Os vereadores 
retornaram as atividades nas 
sessões após quase dois meses 
de recesso. 

O primeiro Projeto de Lei 

Os vereadores Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT), e Maurício Ba-
roni (PMDB) apresentaram, 
respectivamente, moções 
de repúdio contra a Com-
panhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL) e contra o 
comando da Polícia Militar 
no interior.

Linho justificou sua mo-
ção de repúdio a CPFL por 
conta das inúmeras inter-
rupções no fornecimento 
de energia elétrica em In-
daiatuba. 

Já Barone, repudiou o 
fato da Força Tática, grupo 
especial da Polícia Militar, 
não atuar mais em Indaia-
tuba e ficar concentrada em 
Campinas. “A mudança veio 
do Governo do Estado e aca-
tada pelo comando da PM no 
interior. Antes Indaiatuba 
tinha duas viaturas da Força 

Tática e atualmente estamos 
sem”, lamentou. 

MUDANÇA 
Os vereadores votaram 

favorável a mudança no 
calendário das sessões para 
o mês de março. Segundo o 
Regimento Interno da casa, 
“serão realizadas quatro 
sessões Ordinárias, mensal-
mente, todas as segundas-
-feiras, com início às 18h; 
em caso de feriados nacio-
nal, estadual e municipal 
ou pontos facultativos, as 
Sessões Ordinárias serão 
realizadas no primeiro dia 
subsequente”. 

No entanto, no mês de 
março, em função dos feria-
dos de Carnaval, os vereado-
res aprovaram por unanimi-
dade, sessões nos dias 10, 17, 
24 e 31. Na segunda-feira, 
dia 3, não haverá sessão.

votado no ano foi do verea-
dor Célio Massao Kanesaki 
(DEM), o qual denomina 
a Avenida Sérgio Ueda lo-
gradouro público. O PL foi 
aprovado em votação única. 

O segundo projeto na Or-
dem do Dia foi de autoria do 
vereador Derci Jorge de Lima 
(PT), que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de cobertura de 
locais destinados ao depósito 
ou estacionamento de veícu-
los automotores apreendidos 
em virtude do descumprimen-
to da lei. Na ocasião, foi apro-
vada emenda com o seguinte 
texto: “Obrigatório somente 
aos novos permissionários”.

No projeto, o autor da lei 

justificou que atualmente os 
pátios não possuem cobertura 
como obrigatoriedade, fato 
que acaba gerando inúmeros 
prejuízos, sejam causados 
pela natureza ou pelo próprio 
homem de forma dolosa e 
irresponsável. 

Quem descumprir a lei 
será notificado por escrito 
e terá o prazo de cinco dias 
para apresentar sua defesa. 
Após o prazo de defesa ou 
indeferimento da mesma por 
parte da Prefeitura, o estabe-
lecimento deve ser multado 
em 200 Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo (Ufesps). 
O projeto foi aprovado por 
unanimidade.

VISTAS
Outro projeto na Ordem do 

Dia foi de autoria do vereador 
Maurício Baroni (PMDB). O 
PL dispõe sobre a aplicação de 
multa para quem for flagrado 
jogando lixo nas ruas, fora dos 
locais destinados. O projeto 
recebeu pedido de vistas do ve-
reador Carlos Alberto Rezende 
Lopes (PT).

O PL prevê que as pena-
lidades previstas na lei sejam 
estabelecidas por meio de um 
Ato de Infração lavrado contra 
o infrator, contendo as seguin-
tes informações: local, data e 
hora da lavratura; qualificação 
do autuado; a descrição do 
fato constitutivo da infração; o 
dispositivo legal infringido; a 
identificação do agente autuante, 
contendo sua assinatura, cargo, 
função e o número de matrícula/
identificação; e a assinatura do 
cidadão autuado.

Cabe a Prefeitura adotar as 
medidas necessárias para regula-
mentar a lei, bem como designar 
os órgãos responsáveis pela fis-
calização e execução da mesma. 
Todos os recursos financeiros 
provenientes das multas aplica-
das serão destinados a Secretaria 
Municipal de Urbanismo e do 
Meio Ambiente. 

Outro projeto aprovado na 
noite de segunda-feira é do ve-
reador Gervásio Aparecido da 
Silva e declara “Cidades Irmãs” 
os municípios de Indaiatuba, o 
Estado de São Paulo e Benguella 
(Angola).

Primeira Sessão Ordinária do ano, realizada na segunda-feira, teve cerca de uma hora e meia de duração

Moções de repudio são apresentas contra a PM e a CPFL

ROSE PARRA/ACS-CMI

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Greve dos Correios deve 
terminar na próxima semana
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DIVULGAÇÃO
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DESEMPENHO 

Objetivo comemora 
aprovações nos vestibulares

Alunos do Colégio Objetivo comemoraram o ótimo desempenho nos 
vestibulares

Agências dos Correios funcionam normalmente; previsão do fim da greve é para a próxima semana 

A greve dos Correios 
completou 21 dias 
e  deve  te rminar 

na próxima semana. Na 
segunda-feira, dia 24, será 
realizada uma reunião de 
conciliação no Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), 
em Brasília. Se não houver 
solução, haverá um julga-
mento dois dias depois.

Na região, a adesão con-
tinua próxima a 70%. As 
informações são do diretor 
regional do Sindicato dos 
Trabalhadores dos Correios 
de São Paulo (SinTect), 
Charles Rodolfo Wulck, 
filiado à Federação Na-
cional dos Trabalhadores 
em Empresa de Correios 
e Telégrafos e Similares 
(TenTect).

As reivindicações dos 
trabalhadores são referentes 
a alterações no convênio 
médico, no plano de carreira 
e na troca do horário de en-
trega da tarde para a manhã. 
Em todo o Brasil a adesão é 
de cerca de 60 mil pessoas, 
segundo o sindicato, atin-
gindo 13 estados.

O Correios afirmou, via 
assessoria, que 92,81% dos 
empregados trabalham nor-
malmente. Em Indaiatuba, 

o índice de empregados 
trabalhando foi de 95%. 
No interior de São Pau-
lo, 10,89% dos carteiros 
não compareceram. Ainda 
segundo o Correio, todas 
as agências estão abertas 
e todos os serviços estão 
disponíveis.

Sobre o plano de saú-
de, os Correios reafirmam 

Abraços, sorrisos, agra-
decimento e muita alegria 
marcaram a festa Cabeças-
-Dinossauros do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba, realizada 
no dia 15 de fevereiro. O 
encontro reuniu professores, 
coordenações, a direção do 
Colégio e ex-alunos.  

A festa também foi o mo-
mento de comemoração para 
os aprovados no vestibular 
2014.  Até o dia 18 de feve-
reiro, o Objetivo Indaiatu-
ba somava 294 aprovações, 
sendo 155 em universidades 
públicas. 

Muitos desses aprovados 
participaram da festa e apro-
veitaram o momento para re-
ver os amigos e também para 
agradecer, especialmente os 
professores. Renan Nishimo-
to, que estudou no Objetivo 
desde o Pré e foi aprovado em 

Engenharia Civil na UNESP, 
era um deles. “Estou muito 
feliz! Com certeza valeu a 
pena o esforço de todos esses 
anos. Quero agradecer todos 
os professores porque o que 
aprendi com eles vou levar 
para minha vida toda. É claro 
que o meu esforço conta, mas 
sem eles eu não conseguiria!”, 
disse Renan. 

Aprovado em Ciências 
Biológicas na PUC Campinas, 
na UFSCAR e na Unicamp, o 
aluno do curso extensivo no-
turno, Luccas Zillig, ressalta 
o ambiente estimulante que 
encontrou no Objetivo. “No 
Objetivo você fica com vonta-
de de estudar. Tudo motiva o 
aluno, a estrutura, o material, 
os professores, que possuem 
uma didática excelente. Se 
você sonha com uma aprova-
ção, o Objetivo é o seu lugar.”

que não haverá nenhuma 
alteração no atual plano de 
saúde dos trabalhadores, 
o CorreiosSaúde,  e  que 
nenhuma mensalidade será 
cobrada, os dependentes 
regularmente cadastrados 
serão mantidos e o plano de 
saúde não será privatizado. 

Na semana passada, a 
Justiça do Trabalho negou 

liminar à Fentect, que bus-
cava a suspensão da Mesa 
Nacional de Negociação 
Permanente (MNNP) e dos 
benefícios já adquiridos 
pelos 19 sindicatos de todo 
Brasil que participam da 
mesa — como o adicional 
de 30% às carteiras gestan-
tes que atuem em atividades 
internas.
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FUNDAÇÃO PREVENÇÃO 

Pró-memória lança selo comemorativo Campanha contra a Dengue 
é realizada em bairros 
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Aulas de simulador são adiadas para julho  
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Rodrigo Valle Ferrari mostra simulador que só poderá ser utilizado realmente em julho

A obrigatoriedade das au-
las de simulador para tirar a 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), válida desde o 
primeiro dia do ano, foi pror-
rogada até o dia 30 de junho, 
pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), e devem 
ser exigidas só partir do dia 1º 
de julho. A decisão foi divul-
gada no último dia 13, após o 
órgão ter visitado 12 estados 
e constatado dificuldades de 
adequação à norma.

Em nota, o Detran afirmou 
que havia solicitado ao órgão 
federal que a exigência dos si-
muladores fosse adiada por 90 
dias porque os equipamentos 
comprados pelas autoescolas 
estão em processo de entrega 
pelas quatro empresas homo-
logadas pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran). A legislação federal 
não obriga as autoescolas a 
comprar o simulador, que 
pode ser compartilhado. Ain-
da segundo o Detran, cerca de 
mil equipamentos teriam sido 
vendidos no estado. 

Em Indaiatuba, segundo 
o proprietário de um Centro 
de Formação de Condutores 
(CFC), o empresário Rodrigo 

Valle Ferrari, as empresas da 
cidade já estão adequadas à 
norma. “Nós sabíamos dessa 
obrigatoriedade e por isso cor-
remos com as reformas e para 
adquirir os equipamentos exi-
gidos pela resolução”, conta.

Para as autoescolas que 
já tiverem o equipamento, a 
utilização é livre, segundo o 
Detran. Mas Ferrari afirma 
que não há possibilidade. 
“Não tem um sistema libe-
rado. A fabricante ainda não 

nos forneceu os trajetos para 
treinarmos os nossos condu-
tores, apenas um trecho de 
teste que dura apenas cinco 
minutos. Enquanto isso, toda a 
estrutura fica parada”, afirma. 

Segundo o Detran, a emis-
são de habilitações não foi 
prejudicada pela exigência do 
simulador. Até 30 de junho os 
candidatos a primeira CNH da 
categoria B (carro) ou em pro-
cesso de reabilitação poderão 
prosseguir com sua formação 

normalmente.
Ainda em processo de 

retirada da CNH, a auxiliar 
administrativa Janaiara de 
Melo da Silva, de 20 anos, 
comemora a não obrigatorie-
dade das aulas. “Além de não 
ter que pagá-las, não acredito 
que as aulas de simulador me 
ajudaria quando fosse para as 
ruas”, diz. 

A orientadora de apren-
dizagem Paloma Figueiredo 
Reis, de 19 anos, conta que 

deu entrada na CNH no ano 
passado justamente para não 
pagar as aulas de simulador. 
Segundo ela, além do valor 
parar tirar a carta ser um ab-
surdo, não julga importante 
o treinamento no simulador. 
“Acho que se aprendermos 
na prática, não precisa de um 
simulador” ressalta.

Mas por outro lado, Fer-
rari, que também é diretor de 
ensino de um CFC na cidade, 
afirma que a inclusão do simu-
lador é benéfica. Ele ressalta 
que pesquisas atestam que 
esse processo facilita, prin-
cipalmente para quem nunca 
dirigiu e nem passou por de-
terminadas situações no trân-
sito. “Estamos corrigindo um 
erro de 30 anos. Na Europa 
isso já existe há tempo”, diz.

AUMENTO 
A nova resolução prevê 

cinco aulas de meia hora cada 
nos simuladores antes de o 
aluno fazer as aulas práticas 
de direção. A decisão do go-
verno foi em 2010, motivada 
por um pacto na Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
para redução de 50% da mor-
talidade por acidentes de 
trânsito até 2020.

O Detran afirmou que não 
tem controle sobre o valor 
cobrado pelas autoescolas 

pelos serviços por elas pres-
tado, somente as taxas são 
as mesmas regulamentadas 
em todo o estado e recebem 
reajustes anuais. 

O Governo do Estado, por 
meio do Detran, encaminhou 
proposta ao Departamento 
Nacional de Trânsito (Dena-
tran), para que as cinco aulas 
de meia hora cada no simula-
dor fossem incluídas dentro 
da carga horária práticas de 
direção veicular. Hoje, a le-
gislação prevê a realização de 
45 horas de aulas teóricas, 20 
horas de prática e mais 2h30 
de aulas no simulador.

Mas por outro lado, a nova 
portaria encareceu ainda mais 
o processo de habilitação. O 
valor do curso de CFC subiu 
R$ 50,00, segundo Rodrigo. 
“Houve um grande investi-
mento e é natural que isso seja 
repassado”, afirma. No custo 
total, as aulas com o simula-
dor devem encarecer a CNH 
em R$ 300,00. 

Para Ferrari, não há como 
não repassar os valores para o 
consumidor final. “Houve um 
alto investimento e o repasse 
só não seria feito se o próprio 
governo fizesse esse subsídio, 
como é nos Estados Unidos, 
onde a CNH custa U$S 50, 
caso contrário, o valor será re-
passado. É natural”, finalizou.

JME

A Fundação Pró-Memória 
de Indaiatuba realizou sexta-
-feira, dia 14, na Câmara, a 
Sessão Solene para o lança-
mento do selo comemorativo 
dos 20 anos da Fundação. 
Durante o evento, foram 
realizadas homenagens aos 
colaboradores e palestra com 
os professores Dr. Marcos 
Tognon, da Universidade 
Estadual de Campinas, e 
Eduardo Salmar, Universi-
dade Metodista de Piracicaba 
(UNIMEP), os quais explica-
ram a importância do Patri-
mônio Histórico e o restauro 
do Casarão Pau Preto.  

Durante o lançamento do 
selo, o presidente da Fun-
dação agradeceu a presença 
de todos e os cidadãos de 
Indaiatuba que ajudaram a 
construir a Fundação Pró-
-Memória. Lembrou princi-
palmente dos quatro grandes 
colaboradores já falecidos: 

Silvia Sannazaro, Nilson 
Cardoso de Carvalho, Lúcia 
Sttefen e João José Mendes. 
Agradeceu a aos membros 
do Conselho Administrati-
vo como Antônio da Cunha 
Penna, Deize Barnabé, Lau-
ro Ratti, Jose Luiz Sigristy, 
Paulo Lui e Rubens de Cam-
pos Penteado e demais mem-
bros do Conselho Consultivo 
e funcionários. Também aos 
prefeitos que acreditaram 
na Fundação e deram apoio 
para a preservação da me-
mória de Indaiatuba.

O vice-prefeito Antônio 
Carlos Pinheiro agradeceu 
a presença de todos e em 
nome do prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB) declarou 
que acredita na importância 
do trabalho da Fundação e a 
preservação da memória da 
cidade de Indaiatuba.

O presidente da Câmara 
Municipal, Luiz Alberto Pe-

reira (PMDB) declarou que 
há vinte anos era vereador 
e foi convidado pelo então 
ex-prefeito Flávio Tonin e 
algumas pessoas envolvidas 
no projeto para conhecer 
a Fundação Pró-Memória 
de Rio Claro. “Agradeço 
os prefeitos que vieram e 
a trataram a Fundação Pró-
-Memória com respeito. 
Trataram com seriedade a 
história de nossa cidade. 
Temos a certeza que nossa 
história está bem preserva-
da”, comenta.

O superintendente da 
Fundação, Carlos Gustavo 
Nóbrega de Jesus, agrade-
cendo todos envolvidos na 
obra; aos parceiros Con-
gesa e Exsa, a Prefeitura 
Municipal e suas diversas 
secretarias, Conselheiros e 
funcionários da Fundação, 
e comunidade que, segundo 
ele “zela tanto pelo Patri-

mônio Histórico da cidade”. 
Gustavo salientou, ain-

da, que de agora em diante, 
para manter o Casarão em 
perfeito estado, há de ter 
uma política de manuten-
ção, senão há o risco do 
Patrimônio voltar a ter pro-
blemas como tinha antes do 
restauro. A Fundação apro-
veitou o evento para prestar 
homenagem aos Fundadores 
do Pró-Memória, Antonio 
Reginaldo Geiss, Antonio 
da Cunha Penna e Nilson 
Carvalho (in memorian), 
por serviços prestados à 
comunidade.

Os professores Dr. Mar-
cos Tognon (Unicamp) e 
Eduardo Salmar (Unimep) 
explicaram a importância 
do Patrimônio Histórico e 
o como foi o restauro do 
Casarão Pau Preto. Como 
foram realizadas as técnicas 
construtivas. 

O trabalho contra a Dengue 
continua sendo realizado no 
Município. A equipe de Con-
trole do Mosquito da Dengue 
trabalhou durante a semana nos 
bairros Jardim São Francisco, 
loteamento Terras de Itaici e 
Jardim Bom Princípio. Foram 
feitas investigações e buscas 
ativas de casos suspeitos. Este 
ano, já foram notificados 14 
casos, sendo três confirma-
dos, sete descartados e quatro 
aguardando resultados.

Também foram retirados 
sete sacos de 100 litros de 
criadouros e nove coletas de 
larvas (um vaso de planta, dois 
pratos, uma lata, um balde, um 
vaso sanitário, um consumo 
(bebedouro) animal e dois 
criadouros fixo de alvenaria. 
No loteamento Terras de Itai-
ci, com duas coletas de larvas 
(num ralo e piscina) e não 

foram retirados criadouros. 
Foram aplicados 11 comuni-
cados de advertência e cinco 
terrenos em processo de noti-
ficação para limpeza, em um 
total de 597 imóveis visitados.

O médico veterinário e co-
ordenador do Programa de 
Controle do Mosquito da Den-
gue, Odenir Sanssão Pivetta, 
agradeceu a todos os parceiros, 
como supermercados, lojas, 
bares, farmácias, consultórios, 
salões de beleza, padaria entre 
outros, que permitiram a fixa-
ção de cartazes. As empresas, 
condomínios, clubes, Shopping 
Polo e Jaraguá, permitiram a 
fixação de placas educativas 
sobre o Combate a Dengue em 
suas cancelas. Também as insti-
tuições religiosas que durante as 
missas e cultos estão lendo um 
texto de alerta sobre a doença 
para os frequentadores.

Mais Expressão



10A Mais Expressão

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

Projeto deve beneficiar cerca de 300 famílias

Curso de libras está 
com as inscrições abertas

Lista do passe-bolsa será divulgada em março 
BENEFÍCIO COLÉGIO OBJETIVO

ROSE PARRA/ACS-CMI

DIVULGAÇÃO 

Projeto “João de Barro” foi divulgado a imprensa na manhã da última quarta-feira

Curso de Libras terá aulas para nível avançado e iniciante 

Cerca de 300 famílias 
carentes da cidade 
deverão ser benefi-

ciadas pelo Projeto de Lei 
“João de Barro”, enviado 
à Câmara pela Prefeitura, e 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a auxiliar 
os proprietários na melhora 
de habitações populares em 
situação de vulnerabilidade, 
insalubres ou com instala-
ções precárias. O projeto 
e os requisitos necessários 
foram apresentados durante 
coletiva de imprensa na ma-
nhã de quarta-feira, dia 19. 

O projeto visa melhora-
ras nas condições das mora-
dias, visando resguardar as 
condições de habitabilidade 
e melhor qualidade de vida 
e bem estar da população. 
“Para se beneficiarem do 
projeto os proprietários 
ou possuidores do imóvel 
deverão se enquadrar cumu-
lativamente nos critérios de 
acordo com a Lei”, explicou 

Estão abertas as ins-
crições para o Curso de 
Libras, do Centro de Refe-
rência em Atenção à Pessoa 
com Deficiência. A capaci-
tação é destinada tanto para 
os funcionários públicos, 
da área de atendimento, 
quanto para a comunidade 
em geral .  As inscrições 
podem ser feitas até o pró-
ximo dia 28. 

Os interessados devem 
procurar o Centro de Refe-
rência em Atenção à Pes-
soa com Deficiência, pelo 
telefone (19) 3875-2816 
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o prefeito Reinaldo Noguei-
ra (PMDB).

Os critérios descritos de 
acordo com o Projeto de 
Lei, são: ser proprietário 
ou possuidor de um único 
imóvel e que o utilize como 
residência própria e de sua 
família, há mais de dois 

anos; ter renda familiar 
não superior a três salários 
mínimos, ou per capita de 
até meio salário mínimo 
nacional; não ser integrante 
de família beneficiada an-
teriormente com o projeto.

O Projeto também defi-
ne as obras de recuperação 

que serão autorizadas após 
vistoria e laudo técnico, 
sendo: recomposição de 
alvenaria; obras de instala-
ções prediais nos sanitários 
e cozinha, incluindo tubula-
ções, conduítes, fiação, etc; 
fechamentos ou aberturas de 
vãos; recomposição de arga-

ou pelo e-mail pessoacom-
deficiencia@indaiatuba.
sp.gov.br. 

O curso terá turmas ini-
ciantes, com carga horária 
de 30 horas, e avançado 
com período de durante de 
45 horas. Quem iniciou no 
ano passado dará continui-
dade no curso para melho-
rar a fluência e ampliar a 
carga horária.

As aulas são ministradas 
no Centro de Referência, 
localizado na rua da Caixa 
d’Água, nº 162, no Jardim 
Santa Cruz.

A lista do projeto passe-
-bolsa, da Secretaria Munici-
pal da Família e do Bem Estar 
Social, deve ser divulgada 
no próximo mês. De acordo 
com a Pasta, 917 pessoas fi-
zeram inscrição para receber 
o benefício, que visa ajudar 
estudantes em situação de 
carências que estão cursando 
ensino técnico ou superior.

Em troca, os beneficiados 
se comprometem a reali-
zar atividades comunitárias 
solicitadas pela Secretaria 
da Família. Atualmente, a 
secretaria realiza o processo 
de análise das inscrições para 
definir os estudantes benefi-
ciados. 

O primeiro pagamento 
será ainda no mês de março 

massa; adequação de aces-
sibilidade de seus ocupantes 
com mobilidade reduzida; 
colocação, recomposição, 
substituição, retirada ou re-
cuperação de revestimentos 
que estejam colocando em 
risco os moradores e subs-
tituição ou recomposição de 
esquadrias, portas, janelas, 
alambrados, vitrais, peito-
ris, beirais, grades, etc.

A inclusão do imóvel no 
Projeto João de Barro será 
por meio de levantamento 
realizado pelos órgãos com-
petentes do Poder Executi-
vo, a adesão do proprietário 
ou ocupante e após vistoria, 
análise técnica e respectiva 
aprovação. Aqueles que se 
enquadram nas condições 
prévias, devem realizar a 
adesão na Secretaria de 
Habitação, a qual fará a tria-
gem com assistente social 
da pasta e levantamentos 
sobre a situação da família. 

PROCEDIMENTO 
Após esse processo, o 

caso é encaminhado para a 

Secretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia que 
fará a vistoria no imóvel em 
parceira com a Defesa Civil 
e Vigilância Sanitária para 
emitir um laudo, aprovar e 
elaborar o projeto.

Caso a edificação exis-
tente não esteja devida-
mente aprovada, o órgão 
competente deverá, previa-
mente, proceder à respecti-
va regularização dentro do 
“Programa Pró-Cidadão”, 
da Secretaria Municipal de 
Habitação.

O Projeto deve passar 
ainda por aprovação na 
Câmara nos próximos dias 
e, se aprovado, os interes-
sados já podem procurar 
a Prefeitura para adesão. 
“Será realizada uma par-
ceria com a Toyota para 
custear as adequações e 
também será utilizado o 
Fundo Municipal de Ha-
bitação. O custo das obras 
terá uma variável entre 15 
e 30 mil reais dependendo 
de cada projeto”, finaliza 
Reinaldo.

Segundas-feiras:
Iniciante - 8h às 10h
Iniciante – 10h às 12h
Iniciante – 13h às 15h
Comunidade - 15h às 17h
Quintas-feiras:
Avançado 1 – 8h às 11h
Treinamento Avançado 2 – 
13h às 17h
Uma vez por mês ensaio do 
coral “O Som do Silêncio”, 
às quintas-feiras das 13h às 
17h
Todas as quintas-feiras:
11h às 12h – Básico de Li-
bras para alunos do Projeto 
Gente Eficiente.

e terá a validade de 10 meses 
em pagamentos mensais. O 
projeto contempla estudantes 
em uma primeira graduação 
ou curso técnico. 

Os resultados serão dis-
ponibilizados no site da Pre-
feitura, no www.indaiatuba.
sp.gov.br, além de jornais 
locais, sempre pelo número 
de protocolo.

OPORTUNIDADE 

PAT divulga vagas de emprego
O Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de In-
daiatuba está com vagas de 
emprego disponível. São mais 
de dez oportunidades em diver-
sas áreas, pelo Programa Mais 
Emprego. Os interessados 
nas oportunidades devem se 
cadastrar na unidade do PAT 
ou pelo e-mail maisemprego.
mte.gov.br.

Para o cadastro são neces-

sários os documentos pessoais, 
como RG, CPF, Carteira de 
Trabalho e o Cartão Cidadão. 
O PAT funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16 horas, 
e fica localizado na Rua Jacob 
Lyra, 344, no Parque das Na-
ções. 

O PAT é uma parceria com 
o Governo do Estado de São 
Paulo coordenado pela SERT 
que faz intermediação entre 

empresas que precisam de mão 
de obra e profissionais que pro-
curam emprego. Além disso, o 
posto presta serviços de inscri-
ção para o seguro-desemprego, 
emissão da carteira de trabalho, 
inscrição para o Programa 
Estadual de Qualificação Pro-
fissional (PEQ) e para o Pro-
grama de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Padef). Todos os 
serviços são gratuitos.

Ajudante de padeiro 
Atendente de balcão
Atendente de lanchonete
Auxiliar de corte
Auxiliar de creche
Auxiliar de limpeza

Cozinheiro de restaurante
Empregada doméstica
Fiscal de loja
Mensageiro
Oficial de serviços gerais
Operador de impressora

Op. de supermercados
Porteiro
Repositor de mercadorias
Servente de obras
Técnico de refrigeração
Fonte: PAT

Vagas disponíveis 
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Chuva ameniza calor, mas economia deve continuar Reunião sobre PCM 
reúne 150 proprietários

Reunião discute ponto de ônibus 
ROSE PARRA/ACS-CMI

JME

Reclamações de usuários levam autoridades locais a procurar solução para embarque e desembarque em Campinas 

Uma reunião realizada na 
segunda-feira, dia 17, 
discutiu a mudança do 

ponto de ônibus de embarque e 
desembarque dos indaiatubanos 
em Campinas. No encontro, es-
tavam presentes o presidente da 
Câmara, Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB); e os ve-
readores Hélio Ribeiro (PSB) e 
Maurício Baroni (PMDB).

Também participaram da 
reunião o gerente de Transportes 
Públicos, Planejamento e Mobi-
lidade da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas 
(Emdec), Pedro Meloni; além 
do assessor da presidência do ór-
gão, José Carlos Pinto de Souza.

Na ocasião, foi discutida 
a mudança do ponto final da 
linha que atende  Indaiatuba-
-Campinas, a qual foi alterada 
no final do ano passado e que 
gerou inúmeras reclamações dos 
usuários do transporte intermu-
nicipal, por conta das condições 
do ponto. 

Os representantes de In-
daiatuba ressaltaram, durante 
o encontro, os transtornos que 
a mudança vem causando. O 
vereador Hélio Ribeiro lem-
brou ainda a dificuldade en-
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frentada pelos passageiros da 
Viação Garcia que faz a linha 
Campinas-Paraná. “O número 
de moradores de Indaiatuba 
que utiliza essa linha é grande. 
Eles também têm sofrido com a 
mudança”, lembra Hélio. 

Por não ter autorização da 
Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp), os ônibus 
da empresa não têm permissão 
para acessar as rodoviárias de 

Indaiatuba, Salto e Itu, como era 
feito em anos anteriores.  

Além dos usuários que uti-
lizam os ônibus que fazem o 
trajeto Indaiatuba-Campinas 
todos os dias, como diversos 
trabalhadores e muitos estu-
dantes, os vereadores também 
falaram em nome dos usuários 
esporádicos, que também estão 
reclamando da mudança.

O presidente da Câmara 

voltou a lembrar do sofrimento 
da população de Indaiatuba e 
ressaltou ainda que o novo local 
de desembarque seja melhor es-
truturado que o anterior. “O pon-
to é considerado pelos usuários 
longe das linhas que dão acesso 
a outros pontos da cidade, além 
de perigoso; principalmente ao 
escurecer”, enumerou. “Temos 
recebido uma infinidade de re-
clamações e queremos resolver. 

A chuva voltou na ma-
drugada da última sexta-
-feira, dia 14, mas ainda há 
necessidade de economia. O 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos (Saae), afirmou 
que os reservatórios estão 

totalmente abastecidos, mas 
que as pessoas precisam se 
conscientizar da necessi-
dade de economizar. Não 
chovia desde 30 de janeiro.

O índice pluviométrico 
da autarquia apontou que 

sexta-feira, dia 14, choveu 
8,2 milímetros, no sábado, 
dia 15, choveu 8 mm, no do-
mingo, dia 15, pouco mais 
de 1 mm, e segunda-feira, 
dia 16, cerca de 5 mm. O 
dia que mais choveu no ano 

Central de Controle Operacional do Saae monitora o consumo de água na cidade

Cerca de 150 proprietá-
rios de loteamentos na região 
de Itaici compareceram à 
reunião com o prefeito Rei-
naldo Nogueira (PMDB) e o 
superintendente do Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
tos (Saae), Nilson Gaspar 
para esclarecer dúvidas sobre 
o Plano Comunitário de Me-
lhorias (PCM). O encontro 
foi realizado no Centro Inte-
grado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), no 
último sábado (15).

O PCM foi lançado para 
implantar as redes de abaste-
cimento de água e de coleta 

de esgoto, nos imóveis da 
margem esquerda do Rio 
Jundiaí. O superintendente 
do Saae abriu o encontro, 
detalhando os custos e as-
pectos técnicos da obra. 
Gaspar especificou também 
as obras que serão execu-
tadas pela Prefeitura e pelo 
Saae, como contrapartida do 
PCM, que somam quase R$ 
130 milhões.

O prefeito se compro-
meteu em realizar esforços 
para a possibilidade de obter 
recursos para o empreen-
dimento, junto ao governo 
federal e estadual.

Não me importo em voltar aqui 
outras vezes e, se necessário, ir 
a órgãos superiores. O que eu 
quero é resolver o problema dos 
usuários.”

CONTRAPARTIDA 
Em resposta, o gerente da 

Emdec explicou que a alte-
ração ocorreu porque o local 
de desembarque gerava uma 
área de conflito no trânsito. 

“O ônibus ficava, inclusive, 
sem um local adequado para 
desembarque dos passagei-
ros”, disse. “Daí a necessi-
dade dessa reorganização.” 

Pedro Meloni adiantou 
que a mudança do local de 
desembarque atingiu as três 
cidades que não compõem 
a zona Noroeste, que inclui 
Indaiatuba, Valinhos e Vi-
nhedo mas, que já devido 
ao alto número de recla-
mações, está em estudos 
uma medida preventiva 
para solucionar o problema. 
A pedido dos vereadores, 
Meloni se comprometeu a 
encaminhar as solicitações 
dos vereadores também ao 
Secretário de Transportes 
de Campinas, Carlos Barrei-
ro. A reunião foi encerrada 
com a promessa do gerente 
da Emdec de que o caso será 
levado às esferas superiores 
para que haja uma solução. 

Em reunião realiza no 
final de janeiro, o gerente de 
planejamento da VB Trans-
portes, responsável pela 
linha, disse que a empresa 
pode voltar a fazer o antigo 
percurso a qualquer momen-
to e sem nenhum problema, 
mas que para isso é preciso 
autorização da Emdec.

foi 6 de janeiro, quando o 
índice registrou pouco mais 
de 37mm.

A previsão do tempo do 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (INMET) é que 
entre hoje e o fim de semana 
as temperaturas aumentem 
assim como a umidade. O 
tempo também fica mais ins-
tável. No domingo, dia 23, 
a aproximação de uma área 
de baixa pressão promove 
chuvas mais generalizadas 
e potencialmentefortes em 
grande parte do estado.

As denúncias pelo ser-
viço telefônico 0800 77 22 
195 diminuíram, segundo 
o próprio Saae. No último 
sábado, por exemplo, foram 
14 ligações. Em 10 dias 
foram 112 denúncias entre 
ligações e e-mails. Apesar 
disso, não houve nenhuma 
notificação ou multa e os 
fiscais estão orientando 
para que a população não 
desperdice. O serviço está 
disponível  para receber 
informações sobre usuários 
que insistem em desperdiçar 
água com a lavagem de cal-
çadas, veículos e quintais.

Mais Expressão
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Boteco do Bacalhau inaugura hoje
DIVULGAÇÃO

ESPECIAL

A partir de hoje, dia 
21, às 18 horas, In-
daiatuba ganha uma 

nova casa culinária, o Boteco 
do Bacalhau. Todos os pratos 
estarão com um desconto es-
pecial de 30%. O novo espaço 
conta com uma decoração 
requintada e um ambiente 
aconchegante para a família 
ou amigos se divertirem onde 
possam apreciar de pratos 
deliciosos, culinária dife-
renciada, petiscos e porções 
variadas para todos os gostos. 

Os proprietários Matteus 

e Rozângela explicam: “há 
cerca de uma década e 
meia começaram a eliti-
zar uma das palavras mais 
populares da língua portu-
guesa, transformando-a 
em locais com charme 
e nobreza. Botecos que 
se chamam botecos 
são obrigados a ter 
uma boa variedade de 
petiscos e sem esquecer, 
obviamente, daquela cer-
veja gelada e bolinho de 
bacalhau”, conta.

O ambiente também é um 
diferencial. “Temos uma de-
coração original, requintada, 
deixando o ambiente bem 

tranquilo e familiar. Quere-
mos que todas as pessoas que 
atendermos se sintam à von-
tade”, diz. A localização e a 
facilidade no estacionamento 
também são boas referências 

para o novo local que fun-
ciona de terça a sábado, a 
partir das 18h.

O Boteco surgiu com 
o intuito de trazer a po-

pulação uma especialidade 
diferenciada, o bacalhau, prato 
português, com receitas anti-
gas e com bom sabor. “Além 
do bacalhau, nosso cardápio 
oferece pratos como carnes, 
frangos, peixes, porções e 
petiscos isso para garantir o 

bom atendimento. Além disso, 
temos deliciosos coquetéis 
e bebidas variadas”, diz Oli-
veira.

O proprietário convida a 
todos para experimentarem 
o cardápio do novo local. “O 
nosso principal objetivo aqui 
no Boteco do Bacalhau é 
atender a todos os clientes da 
melhor forma possível, temos 
a certeza que vamos agradar a 
todos”, finaliza.

O Boteco do Bacalhau 
fica na Avenida Dr. Jácomo 
Nazário, 914, Cidade Nova, 
em frente a academia Gaivota. 
Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3329-6330. 
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Rock dos Titãs agita 
Virada Cultura em maio ADRIANA PANZINI / SCS-PMI

D
IVULG

AÇÃO
 

O bom som dos Titãs será a principal atração da Virada Cultura Paulista em Indaiatuba 

As eliminatórias estão marcadas para os dias 26 e 27 de abril no Ciaei

CULTURA & LAZER

A 8ª edição da Virada 
Cultural Paulista terá 
diversas atrações gra-

tuitas por todo o estado. Em 
Indaiatuba, o show principal 
será da banda de rock Titãs. 
O evento está marcado para 
os dias 24 e 25 de maio. Além 
dos Titãs e outras atrações, a 
cidade receberá a banda ingle-
sa Asian Dub Fundation. As 
atrações foram divulgadas na 
semana passada. 

No evento do anúncio, 
Indaiatuba foi representada 
pela secretária municipal de 
Cultura Erika Hayashi Kikuti, 
que ressaltou a satisfação de 
ter a cidade participando mais 
uma vez da iniciativa pela 
sétima edição consecutiva. 

“Trabalhamos muito para 
que a nossa parceria com o 
Estado se consolide cada vez 
mais e nos permita continuar 
trazendo relevantes proje-
tos culturais”, destaca. “A 
Secretaria de Estado ainda 
abre espaço para o diálogo 
com o município. Participa-
mos da escolha do Titãs, por 
exemplo, entre uma série de 
opções, agregando uma visão 
local a um grande projeto 
estadual”, completa a secre-
tária, informando ainda que 
a partir desta etapa começam 
a ser definidas as 

atrações da programação 
paralela municipal, que deve 
ser complementar à principal 
e será divulgada em breve.

Este ano, a Virada Cultural 
será realizada em dois finais 
de semana – 24 e 25 de maio 
e 31 de maio e 1º de junho, 
incluindo 28 cidades no total. 

O Titãs é uma banda de 
rock brasileira formada em 
São Paulo e ativa há 31 anos, 
tornou-se uma das quatro 
maiores bandas do BRo-
ck, ao lado de Legião 
Urbana, Os Parala-
mas do Sucesso e 
Barão Vermelho. 

Estão abertas as inscrições 
para o Festival de MPB 2014, da 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Podem participar solos, duplas 
e bandas deste gênero musical 
e suas vertentes. As inscrições 
podem ser feitas pessoalmente 
de segunda a sexta, das 8h às 16 
horas; ou via correspondências, 
que devem ser enviadas até o dia 
28 de março a sede da Secretaria 
de Cultura.

Cada artista deve doar uma 
estante de partitura por ficha de 
inscrição e apresentar duas mú-
sicas próprias, sendo que somen-
te a última estará concorrendo.

As eliminatórias acontecem 
nos dias 26 e 27 de abril, na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado Centro Integrado de 
Apoio à Educação em Indaiatu-
ba (Ciaei), a partir das 16 horas. 
A final com os 10 melhores 
selecionados está agendada para 
11 de maio, no mesmo horário 
e local. 

Serão avaliados os critérios 
de interpretação (expressão mu-
sical, afinação, dicção e presença 
de palco, composição (estrutura 

poética e contexto da obra) e de-
sempenho musical (criatividade, 
arranjo, técnica e entrosamento). 
Os três primeiros colocados 
receberão prêmios em dinheiro. 
Ainda serão premiados a melhor 
composição e o melhor interpre-
te. Os valores desses prêmios 
ainda não foram divulgados.

FESTIVAL 
O Festival tem por objetivo 

incentivar a composição musi-
cal, estimular o interesse da po-
pulação e mostrar a importância 
da arte como fonte de cultura e 
lazer, aprimorando e desenvol-
vendo ainda a cultura musical. 

Em 2013, a banda Dois 
Dobrado, de Indaiatuba, levou 
o disputado primeiro lugar entre 
33 concorrentes de 10 diferentes 
cidades dos Estados de São Pau-
lo e de Minas Gerais. 

O regulamento completo e 
a ficha de inscrição estão dispo-
níveis no site www.indaiatuba.
sp.gov.br. Informações (19) 
3825-2056. A Secretaria Mu-
nicipal de Cultura fica na Praça 
Dom Pedro II, s/nº, no Centro.

Algumas de suas músicas de 
maior sucesso são Sonífera 
Ilha, Flores, Polícia, Família, 
Comida, O Pulso, Go Back, 
Domingo, Enquanto Houver 
Sol, Homem Primata, Bichos 
Escrotos, Cabeça Dinossauro, 
Pra Dizer Adeus, Marvin, 
AA UU, Epitáfio, Diversão, 
Porque Eu Sei Que é Amor e 
Televisão. A formação atual 
conta com Branco Mello 
(vocal e baixo), Paulo Miklos 
(vocal, guitarra e saxofone), 

Sérgio Britto (vocal, tecla-
do, e baixo) e Tony 

Bellotto (guitarra).

Mais Expressão
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Escolas detalham desfiles de Carnaval

Estrutura que receberá as duas escolas de samba de Indaiatuba começa a ser montada na Marginal do Parque

CULTURA & LAZER

VINIL CLIMA 

INÍCIO 

Cantor Edu Ribeiro participará 
de show do Reguera 

Copa será o tema do Carnaval do Clube 9

Desfile de Cavaleiros abre a Festa do Peão

O show da banda Reguera 
terá uma participação mais 
do que especial neste domin-
go, dia 23. A partir das 18 
horas, o cantor Edu Ribeiro, 
conhecido pelo hit “Me Na-
mora”, se apresenta no Vinil 
Music Pub. Os ingressos 
antecipados custam R$ 10. 

Nascido em São Paulo, 
Carlos Eduardo Ribeiro que-
ria ser jogador de futebol, até 
ganhar o primeiro violão, aos 
14 anos. Amante de reggae 
e de surf, devido ao trabalho 
do pai, o cantor passou tem-
poradas na Angola, em plena 
Guerra Fria e no Chile, em 
tempos de Pinochet. Essas 
experiências refletiram nas 
canções. 

A Reguera está se apre-
sentando uma vez ao mês 
no Vinil Music Pub e vai 
trazer diversos convidados 
a cidade. “Edu Ribeiro é o 
nosso primeiro convidado, 

mas vamos trazer outras par-
ticipações especiais durante 
o ano. É sempre um prazer 
tocar em casa”, ressalta a 
vocalista do Reguera, Kayte 
Araújo.

A banda local faz parte do 
Movimento Reggae Brasil, 
criado no início do ano por 
meio da união de bandas de 
reggae com o objetivo de 
fortalecer o estilo musical no 
país. Idealizado pelo cantor 
Neto Trindade, o movimento 
conta com o apoio das ban-
das Planta e Raiz, Maskavo, 
Mato Seco, Tribo de Jah, 
entre outras.

SERVIÇO
O Vinil Music Pub está 

localizado a Avenida Pre-
sidente Kennedy,1576, na 
Cidade Nova, em Indaiatuba 
e mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3329-2278.

Representantes das es-
colas Acadêmicos do 
Sereno e Imperador 

de Santa Cruz detalharam 
na última quarta-feira, dia 
19, como será o desfile do 
Carnaval indaiatubano. O 
evento acontece no dia 2 de 
março, às 20h30, na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na Marginal do 
Parque Ecológico, em frente 
à Raia de Remo. O tema do 
desfile será a Prevenção ao 
Uso de Drogas. 

Durante o encontro, o car-
navalesco da Acadêmicos do 
Sereno, Éder Farias, informou 
que a escola trabalhará três 
conceitos, com o samba “Sem 
Drogas, ‘tô’ de bem com a 
vida”. O primeiro mostrará os 
malefícios que a droga causa 
aos usuários; o segundo trará 
o tratamento e a recuperação 
dos usuários, e, o terceiro, 
falará sobre os benefícios por 
não ser um usuário de drogas 
ou mesmo de ser um usuário 
recuperado. 

A porta bandeira Tamara 
dos Santos representou a es-
cola de samba Imperador de 
Santa Cruz e falou do desafio 
de trabalhar este tema. “É 
um tema difícil, mas estamos 

trabalhando para mostrar em 
nosso desfile que sempre há 
um caminho para se libertar 
das drogas”, resume.

Com o samba enredo “A 
tentação da vida me fez provar 
da realidade à alucinação”, o 
desfile da Imperador também 

será dividido em três partes, 
sendo que o primeiro carro 
abordará os vários caminhos 
que levam às drogas; o segun-
do, representará a balada, que 
é onde muitas vezes a droga 
é oferecida, e o terceiro carro 
trará a “salvação”, ou seja, a 

recuperação.  
Estão confirmadas para 

o desfile de Carnaval de In-
daiatuba as escolas de Samba 
Acadêmicos do Sereno e 
Imperador de Santa Cruz, 
além do bloco Pastoral da 
Juventude. A exemplo dos 

anos anteriores a Prefeitura 
montará as arquibancadas na 
avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé (Marginal 
Esquerda), com espaço reser-
vado para deficientes e idosos, 
e toda a estrutura necessária 
no entorno, como sistema de 
som, iluminação e praça de 
alimentação, que ficará sob a 
responsabilidade das escolas 
participantes. 

O desfile será aberto pelo 
Bloco da Pastoral da Juventu-
de, com o tema da Campanha 
da Fraternidade 2014 “Fra-
ternidade e Tráfico Huma-
no”.  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 mi-
nutos cada para se apresentar, 
com intervalo de 10 minutos 
entre elas. Em caso de chuva 
forte, a apresentação será 
transferida para segunda-feira 
(03), no mesmo horário. 

A escola vencedora será 
escolhida por meio de enquete 
no site da Prefeitura, como foi 
feito no ano passado. 

PROGRAMAÇÃO
A programação do Carna-

val 2014 de Indaiatuba será 
aberta na noite de sábado, 

dia 1º de março, às 20 horas, 
com o Grito de Carnaval no 
estacionamento do Parque 
da Criança. No domingo, 
dia 2, acontecerá o desfile 
de rua no Parque Ecológico, 
em frente ao “barco” da Raia 
de Remo, às 20h30. O Car-
naval das Marchinhas será na 
segunda-feira, dia 3, às 19h30, 
na Praça Prudente de Moraes. 
O prefeito anunciou que a fo-
lia deve continuar no Parque 
Ecológico, nas proximidades 
do “barco”, também na noite 
de segunda-feira, com anima-
ção de trio elétrico. Todas as 
atrações serão gratuitas.

O Grito de Carnaval será 
animado pela Banda Bahia 
Brasil e o grupo de dança 
Swingueira Negra, que pro-
metem agitar o público que 
prestigiar o evento. Já o Car-
naval das Marchinhas será 
animado pelo grupo Folia 
Carnaval das Marchinhas. 
Na praça Prudente de Moraes 
também será montada uma 
praça de alimentação, que 
ficará sob a responsabilidade 
da Associação Desportiva de 
Indaiatuba (ADI) e do Grupo 
de Ajuda dos Deficientes Fí-
sicos de Indaiatuba (Gaadin). 
Para o evento serão interdita-
das as ruas 15 de Novembro e 
Cerqueira César, somente no 
entorno da praça.

O tema do Carnaval 2014 
do Clube 9 de Julho será a 
Copa do Mundo 2014 no Bra-
sil. O primeiro evento do salão 
social está marcado para os 
dias 2 e 4 de março. O  clima 
de diversão ocorre em dois ho-
rários: das 15h30 às 18h30, a 
matinê para as crianças; e das 
19h às 23h30, para os adultos, 
com o Grupo Sempre a Frente 
e participação da Bateria Clas-
se A e passistas. 

Os ingressos para o Carna9 
na Copa começam a ser ven-
didos na segunda-feira, 24. 
Já os associados só precisam 
apresentar a carteirinha do 
Clube na portaria, nos dias 
do evento.

A decoração incluirá flâ-
mulas, bandeiras e serpenti-
nas, tudo nas cores da Seleção 
Brasileira e será assinada por 
Jimmy Silva. Haverá ainda 
painéis com imagens do mas-

cote da Copa e outras sur-
presas que remetem ao tema, 
preparadas pelo decorador. 

Como nos anos anterio-
res, o Carnaval do 9 abrirá 
com o tradicional desfile das 
Peruas, marcado para iniciar 
às 9 horas. O passeio de trem 
sairá do Clube pela Avenida 
Presidente Vargas, passando 
pelas ruas centrais da cida-
de, seguindo para o Parque 
Ecológico. Após parada, o 

grupo retorna ao Clube pela 
Avenida Presidente Kennedy. 
De volta ao Clube, acontecerá 
um desfile com premiação. O 
desfile é destinado somente 
para associados e os interes-
sados devem inscrever-se na 
secretaria do Clube.

O Clube 9 de Julho fica na 
Avenida Presidente Vargas, 
2000. Mais informações pelo 
telefone (19) 3875-9833, ou 
pelo site www.clube9.com.br.

A programação de eventos 
que antecede a edição 2014 da 
Festa do Peão Indaiatuba tem 
início neste domingo, dia 23, 
com o Desfile dos Cavaleiros. 
A saída acontece da Cerâmica 
Indaiatuba e prossegue até o 
Pesqueiro da Hípica. A anima-
ção musical ficará a cargo da 
Banda Birds e Moda de Viola. 

O cardápio terá porco no rolete 
à vontade.

A Festa do Peão Indaiatuba 
está marcada para acontecer 
entre os dias 7 a 11 de maio, 
reunindo as duplas Teodoro & 
Sampaio; Munhoz & Mariano; 
Bruno & Marrone; Thaeme e 
Thiago; e Rio Negro e Soli-
mões, que se apresentarão no 

palco principal. 
Entre as novidades desta 

edição está a gratuidade em três 
dos cinco dias de festa, ou seja, 
com exceção de sexta-feira (9) 
e sábado (10), nos demais dias, 
não será cobrado ingresso do 
público.

Sediada no mesmo local, 
às margens da Rodovia Santos 

Dumont (SP-75) – próximo ao 
Polo Shopping Indaiatuba, a 
Festa do Peão Indaiatuba, que 
em 2013 recebeu em torno de 
50 mil visitantes, este ano, com 
a gratuidade do ingresso, deve 
reunir, nos cinco dias, aproxi-
madamente 100 mil pessoas. 
Mais informações da festa pelo 
telefone (19) 3016-4799.
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Camarotes corporativos 
da Faici já estão à venda
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Feira de livros volta 
ao Polo Shopping

Jaraguá tem feira para 
público infanto-juvenil

Tardes do Rock ocorre neste domingo
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Os Camarotes Corpo-
rativos para a edição 
2014 da Feira Agro-

pecuária, Industrial e Comer-
cial de Indaiatuba (Faici) já 
estão à venda. Com capacida-
de para 10, 20 e 40 lugares, os 
camarotes são espaços reser-
vados em local privilegiado, 
com atendimento personaliza-
do e estacionamento próprio, 
além de acesso exclusivo ao 
lounge, que se trans-
forma em balada 
ao final do show 
principal. 

Em 2014, a 
arena da Fai-
ci traz novi-
dades, com 
o aumento 
no  número 
de Camarotes 
Corpora t ivos 
com capacidade 
para 10 pessoas. 
“Este é o mais pro-
curado, então resol-

vemos aumentar o número 
disponível de Camarotes para 
10 pessoas. Por isso, os cama-
rotes do andar E, que fica mais 
alto, custarão R$ 4 mil. No 
andar D, o valor será de R$ 6 
mil”, afirma o presidente da 

Faici, José Mar-
ques Barbosa. 

Os Cama-
rotes Corpo-

rativos para 20 pessoas, que 
ocupam o andar C da arena, 
custam R$ 12 mil. No andar 
A e B, estarão localizados os 
camarotes para 40 pessoas, 
destinados às empresas patro-

cinadoras da festa, 
além do Cama-

ro te  Brahma 
Country, que 
está de volta 

pelo terceiro ano consecutivo. 
Outra novidade é a lo-

calização do Camarote Vip 
Fusion, que em 2014 será 
montado em frente ao Cama-
rote Brahma Country, mas do 
lado contrário da arena. 

Para adquirir seu Cama-
rote Corporativo , basta li-
gar para (19) 3875-4663, 
99234-6618 ou 7851-7368. 
“Estes Camarotes se esgotam 
rapidamente, então pedimos 
aos interessados que entrem 

em contato 
conosco o 
mais rápi-

do possível”, 
ressalta o presi-

dente da FAICI. 

FESTA
A Faici 2014 acontece 

de 7 a 17 de agosto e é uma 
realização da Cia. Azul em 
parceria com o Clube do Boi, 
e apoio da Prefeitura Munici-
pal de Indaiatuba e Unepxmil 
48 Horas. Informações: (19) 
3875-4663, 7851-7368 ou 
99234-6618. 

Jorge e Matheus será uma das atrações deste ano

A banda Dose Letal será uma das atrações do evento na Concha Acústica

A Feira de Livros da Editora 
Pé da Letra está de volta ao Polo 
Shopping, com entrada franca. 
Além de livros infantis com 
ótimos preços, a feira traz uma 
programação cultural diversifi-
cada nos finais de semana até o 
dia 16 de março. 

Crianças e adultos poderão 
mergulhar no universo da lei-
tura, com milhares de títulos, 
que misturam contos clássicos 
infantis e novas histórias de 
escritores nacionais e estran-
geiros. 

O acervo da feira foi com-
pletamente atualizado em rela-
ção à edição de 2013 e o desta-
que deste ano são os livros-brin-
quedo: brochuras com partes 

montáveis, mini-fantoches, 
livros-pelúcia, entre outros, são 
algumas das novidades.  

Além de toda a riqueza 
cultural dos livros, a feira traz 
uma programação cultural ex-
clusiva, que inclui caricaturista, 
contação de histórias e música 
infantil. Esta semana, a atração 
será um pocket show com o 
escritor e músico James Misse, 
em conjunto com uma banda 
infantil, que se apresentam no 
sábado, dia 22, a partir das 17h. 

A Feira de Livros funciona 
no mesmo horário do Shopping: 
de segunda a sábado, das 10h 
às 22 horas, e aos domingos e 
feriados das 14h às 20 horas. 
Toda a programação é gratuita. 

A feira Unique Expo 
Teen&Kids estará no Sho-
pping Jaraguá no próximo 
final de semana, no sábado e 
domingo, dias 22 e 23, apre-
sentando diversos expositores, 
a feira traz novidades e ideias 
de produtos e serviços dire-
cionados ao público infantil 
e juvenil. O evento é uma 
realização da Loggar Entre-
tenimento.

Um dos atrativos do evento 
é a demonstração de deco-
rações para festas, princi-
palmente infantis e de 15 
anos. Além disso, opções de 
bartender, DJs especializados, 
modelos de convites, lembran-
cinhas e docinhos estão entre 
as empresas expositoras, bem 
como uma agência de viagens 
com sugestões de passeios e 
roteiros de viagens que agra-
dam toda a família. 

A programação conta com 
a presença do cartunista Mo-
acir Torres, criador da Turma 
do Gabi, juntamente com o bo-
neco do personagem e, ainda, 
com apresentações do palhaço 
Koringa, da Banda Emotion, 
que se apresenta especialmen-
te para os pequenos. O evento 
contará ainda com um DJ in-
fantil, que tocará as principais 
tendências musicais; além de 
pintura facial feita por Val 
Barbosa. No domingo, será 
promovido um desfile que 
apresentará as tendências de 
moda para o público infanto-

-juvenil, com a participação 
das lojas Marisa, Di Gaspi e 
Lu Conz. 

ATRAÇÃO 
O projeto cultural Menu 

Musical, do Shopping Jara-
guá, recebe Guilherme Lamas 
Trio neste domingo, dia 23, a 
partir das 12h30, com entrada 
gratuita. 

O trio é formado por Gui-
lherme Lamas no violão de sete 
cordas solo, Murilo Begnami 
no violão de sete cordas base 
e Roberto Amaral no pandeiro. 
Os músicos são especialistas 
em choro, tendo como princi-
pais influências Pixinguinha e 
Jacob do Bandolim. O público 
poderá apreciar clássicos da 
música nacional, com des-
taque para o genuíno samba 
brasileiro, além de canções da 
bossa nova. 

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO
16h – Apresentação do palha-
ço Koringa
18h – DJ infantil 
19h – Banda Emotion com 
músicas para crianças.
DOMINGO
16h – Apresentação do palha-
ço Koringa
17h – Desfile infantojuvenil 
com as lojas Marisa, Digaspi 
e Lu Conz.
18h – Encerramento com Ban-
da Emotion.

A edição de fevereiro do 
Tardes do Rock está marcada 
para este domingo, dia 23, na 
Concha Acústica do Parque 
Ecológico, a partir das 18 
horas. No palco, estarão pre-
sentes as bandas Dose Letal 
(ex-Snake ‘n Bones), Licantro-
pos e Cavaleiro Dragão, todas 
inspiradas no estilo do heavy 
metal dos anos 80. 

A banda Cavaleiro Dragão, 
de Hortolândia, foi formada 

em 2007 e seu repertório tem 
ênfase no heavy metal oiten-
tista, com composições pró-
prias em português. A banda 
é composta por Mauro (guitar-
ra), Rafael (guitarra), Andrey 
Cardoso (baixista), Charles 
Arce (vocal) e Jayme Neto 
(baterista). O grupo lançou 
em 2012 seu primeiro CD, que 
leva o nome da banda e inclui 
sete faixas como “Vilarejo do 
Rei” e “O Grande Guerreiro”. 

Já a banda local Licantro-
pos, formada em 2005 pelos 
amigos Alison Augusto da 
Silva e Diego Alcon, tem como 
influência grandes nomes do 
metal nacional, como Salário 
Mínimo, Harppia, Platina e 
Stress. A proposta, segundo os 
integrantes, é fazer metal can-
tado em português, nos moldes 
dos anos 80. Além de Alison 
(vocal) e Diego (guitarra e ba-
cking vocal), a formação atual 

traz Ricardo Teixeira (guitarra), 
Eber Silas de Oliveira (baixo) 
e Rafael Viturino (bateria e 
backing vocal). 

A Dose Letal (ex-Snake n’ 
Bones), originária de Indaiatu-
ba, surgiu do embrião de uma 
antiga banda de hard rock, a 
Alone, também com ênfase no 
repertório do metal nacional 
e no hard & heavy oitentista 
das ruas de Los Angeles. É 
composta por Brian (vocal), 
Alex (baixo), Rodrigo “Rod” 
(guitarra solo), Elvis (guitarra 
base) e Guilherme “Mllesi” 
(bateria). 

PROJETO 
A Concha Acústica fica na 

altura da Vila Areal do Parque 
Ecológico, na Avenida Eng. 
Fábio Roberto Barnabé.Infor-
mações (19) 3825-2056.

Realizado todo último do-
mingo de cada mês, o projeto 
tem o objetivo de valorizar 
os grupos de rock da cidade e 
região, oferecendo mais uma 
opção de lazer à população 
com entrada gratuita. 

Mais Expressão
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Daiane visita Indaiatuba 
em tarde de autógrafos 

Atleta local disputa 
Mundial de Muay Thai

Pista do velódromo está 30% concluída

REPRESENTANTE 

OBRAS

ESPORTES

A ex-ginasta e atleta 
olímpica Daiane dos 
Santos visitou Indaia-

tuba na tarde de ontem, dia 
20, para uma tarde de autó-
grafos e de muito bate-papo. 
Durante duas horas e meia, a 
ex-atleta falou sobre sua car-
reira, distribuiu autógrafos e 
tirou inúmeras fotos. A visita 
de Daiane faz parte do projeto 
Sesc Verão 2014, cujo tema é 
“Toda Hora é Hora. 

O evento foi realizado no 
ginásio localizado na Rua 
Antonio Brunetti, antiga 24, 
no Jardim Morada do Sol, local 
onde funciona um projeto de 
ginástica da Prefeitura. A ex-
-ginasta atendeu a população 
em geral e alunos dos projetos 
do Município. O evento teve 
entrada gratuita. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Daiane falou da fe-
licidade de estar bem próximo 
ao povo, em especial, na tarde 
de ontem, ao lado dos indaiatu-
banos. “Foi muito legal visitar 
a cidade, que possui grandes 
centros de ginástica”, ressalta. 
“E não tem coisas melhor do 
que sentir esse calor humano 
dos brasileiros.”

Em sua carreira, Daiane 
ganhou destaque no cenário 
internacional após ganhar o 
Campeonato Mundial da mo-
dalidade em 2003, o primeiro 
ouro individual da ginástica 
do Brasil em competições de 
destaque. Após a conquista em 
Anaheim, nos EUA, Daiane 
garantiu, pela primeira vez na 

estão treinando firme e com 
certeza darão um show nos 
Jogos Olímpicos”, diz. “Vai 
ser difícil acompanhar tudo 
de fora. Hoje, vendo algumas 
competições, entendo alguns 
comentários dos torcedores.”

Além de Indaiatuba, em 
fevereiro a ex-ginasta passou 
por outras cidades da região. 
Hoje, dia 21, o bate-papo com 
Daiane dos Santos ocorre em 
Campinas. 

PROJETO
O projeto Sesc Verão 2014 

tem como foco principal trazer 
ao público da região de Campi-
nas diversas atividades físicas, 
esportivas e de lazer com o 
objetivo de estimular a práti-
ca esportiva e oferecer uma 
oportunidade para a prática do 
esporte. As modalidades são as 
mais diversas como parede de 
escalada, slackline, hidrobike, 
atletismo, golfe, boliche, esgri-
ma, 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.

história, vaga nas Olimpíadas 
de Atenas 2004.

Para as Olimpíadas do Rio 
de Janeiro, em 2016, a atleta 
diz estar confiante na Seleção 

Brasileira e confirma que ficará 
ainda mais nervosa ao ter que 
assistir a competição de casa. 
“Tantos os meninos quanto as 
meninas da ginástica brasileira 

O atleta e professor de 
muay thai do Indaiatuba Clu-
be, Renato Moreira, conheci-
do como Buldog, de 22 anos, 
buscará o título do Campeo-
nato Mundial da categoria. O 
evento ocorre entre os dias 10 
e 25 de março, na Tailândia, 
país que é conhecido como o 
local onde o esporte nasceu.

Buldog competirá ao lado 
de atletas que pesam até 67 
quilos. O total de lutas prati-
cadas pelo lutador ainda não 
foram divulgadas. 

O convite para representar 
o Brasil na competição sur-
giu após o professor passar a 
treinar com a equipe do Grão 
Mestre (GM) Paulo Nikalai 
em Campinas.

De acordo com o atleta, 
como todas as 25 vagas da 
equipe já haviam sido preen-
chidas por outros lutadores 
que treinavam com o GM 
antes de ele passar a frequen-
tar os treinamentos. Ele conta 
as chances de participar do 
campeonato eram mínimas, 
porém, a oportunidade de estar 
no campeonato veio após de-
sistência de outro competidor. 

“Eu treinei bem, me empenhei 
e ele gostou. Depois de ter me 
falado que não tinha vaga, ele 
me mandou uma mensagem 
dizendo que eu tinha sorte 
e que estava convocado”, 
revela.

Segundo o professor, além 
dos treinamentos realizados 
em Campinas, todo o suporte 
oferecido pelo Indaiatuba Clu-
be também é muito importante 
nessa conquista. “O Indaia-
tuba Clube sempre me deu 
suporte, me ofereceu cursos, 
possibilitou que eu pudesse 
realizar um treinamento inten-
sivo com o professor Jonathas, 
que me auxiliou muito, sem 
falar no incentivo que me foi 
dado para que eu pudesse ir 
para a Tailândia realizar um 
sonho e conhecer o país do 
Muay Thai”, comenta.

Além de todo o suporte 
citado pelo atleta, o Indaiatu-
ba Clube está incentivando o 
professor na disputa do Cam-
peonato Mundial.

Junto com o professor do 
IC, o atleta Gustavo Erake 
também vai representar a 
cidade.

Buldog será um dos 
representantes brasi-
leiros no Mundial de 
Muay Thai, disputado 
na Tailândia 

IMPRENSA/IC

As obras da pista do veló-
dromo está com 30% conclu-
ído, segundo o secretário de 
Planejamento Urbano e En-
genharia, Sandro de Almeida 
Lopes Coral.  A previsão de 
entrega da obra é para o mês 
abril. Localizada no Jardim 
Regina, A pista terá 250 me-
tros lineares e ocupará a área 
de 2.876,76 m². 

O investimento na obra é 
de R$ 1.322.992,26, sendo 
R$ 975 mil referentes ao 
convênio com o Ministério 
de Esportes. 

A ordem de Serviço para 
a construção do Velódromo 
de Indaiatuba foi emitida pela 

Secretaria de Engenharia em 
junho de 2012. O prazo ini-
cial para a conclusão era de 
dez meses, mas em janeiro 
de 2013 as obras tiveram de 
ser paralisadas para a reali-
zação de estudos de ajuste da 
técnica de execução da pista 
em concreto armado, porque 
foram constatados problemas 
em outras pistas do mesmo 
modelo, que prejudicavam a 
sua funcionalidade. 

Coral explicou que os tra-
balhos puderam ser retomados 
no final de abril de 2013, mas 
como a obra recebe verba do 
Governo Federal, o repasse 
não foi feito suspenso até que 

a Caixa Econômica analisasse 
e aprovasse a reprogramação. 
“Tivemos que fazer a altera-
ção no cronograma da obra, 
com um novo prazo de con-
clusão para o final de março 

de 2014”, explica Coral.
O Velódromo de Indaia-

tuba cumpre as exigências da 
Union Cycliste Internationale 
(UCI) para receber eventos 
internacionais de ciclismo.

Daiane distribuiu autógrafos e muito carinho aos fãs presentes no 
ginásio na tarde de ontem

Mais Expressão
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Sol-Sol e União Tribuna fazem clássico decisivo 
DA REDAÇÃO

esportes@maisexpressao.com.br

CLUBE 9ADI

Finais da Copa Arena 
acontecem domingo

Futsal adulto masculino 
inicia pré-temporada em Indaiatuba

ROGÉRIO BARBOSA

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Disputa pelo caneco do campeonato acontece em três categorias

ESPORTES

Sol-Sol e União Tribu-
na definem amanhã, 
dia 23, quem será o 

campeão da edição 2014 da 
3ª Copa Sol-Sol de Futsal. A 
grande decisão acontece às 
16 horas, no ginásio da Sol-
-Sol. Antes, por volta das 15 
horas, ocorre a disputa do ter-
ceiro colocado, entre Meni-
nos do G5 x Borussia Futsal. 
O custo do ingresso será um 
litro de leite, o qual será do-
ado a entidade Voluntárias de 
Apoio no Combate ao Câncer 
(Volacc) de Indaiatuba.  

A equipe anfitrião vai em 
busca do tri-campeonato do 
certame. Para chegar à deci-
são, a equipe da Sol-Sol go-
leou o Meninos do G5 por 7 a 
0, pelas semifinais disputadas 
no último sábado, dia 15. O 
time chega à decisão invicto 
no campeonato.

A Sol-Sol estreou no cer-
tame com dois empates: 2 a 2 
contra o Humble e 3 a 3 com 
o próprio União Tribuna.  De-
pois foi só vitórias: venceu o 
Cebi Brasil por 6 a 5, o Man-
chester Voador/Croissant & 
Cia por 5 a 2; e fechando a 
primeira fase, goleada de 7 a 
2 sobre o Estrela Futsal.    

O União Tribuna tem 
campanha semelhante a da 
Sol-Sol, com quatro vitórias, 
dois empates e nenhuma 
derrota. O pontapé inicial no 
campeonato foi contra o Cebi 
Brasil, quando a equipe con-
quistou os três primeiros pon-
tos após vitória de 5 a 3. Na 
segunda partida o time empa-
tou em 3 a 3 com a Sol-Sol. 
No terceiro confronto, vitória 
de 4 a 1 contra o Manchester 
Voador. Na quarta rodada, o 
União empatou em 1 a 1 com 
o Elite/Tigres Azuis. Na últi-
ma rodada da primeira fase, o 
time venceu o Humble por 7 

O clima de decisão deve 
tomar conta do Clube 9 de Julho 
neste final de semana. Domingo, 
dia 23, o ginásio do clube recebe 
as finais da Copa Arena de Futsal 
2014. Após quase dois meses de 
disputa, em 42 jogos, a grande 
final do certame contará com 
partidas decisivas nas categorias 
Adulto, Veterano e Máster. Ape-
nas associados do clube podem 
acompanhar os confrontos. 

O primeiro jogo está marca-
do para às 8 horas, com a final do 
Máster. Após vencer o Junior’s 
na semifinal, pelo placar de 5 a 
1, o Aquarela busca o “caneco” 
diante do Natureza, que garantiu 
a vaga na final após empate de 4 
a 4 com o Ecan. 

Na sequência, a decisão 
acontece no Veteranos, às 8h50. 
O Los Muchachos venceu o Nós 
Travamos por 3 a 1 nas semifi-
nais e agora busca o título do 
certame diante do Independente 

que, para chegar a final, passou 
pelo Juventude por 3 a 2.

O último confronto está mar-
cado para às 9h40. Em quadra, 
Calha Nova e Quebra Gelo se 
enfrentam pelo título da catego-
ria adulto. Para chegar a grande 
final, o Calha Nova venceu o 
Kosmos por 5 a 4, enquanto que 
o Quebra Gelo venceu o Turma 
do Funil por 5 a 2.

Tanto a equipe campeã 
quanto a vice receberão meda-
lhas e troféu. O certame premia-
rá ainda o goleiro menos vazado, 
o destaque da competição em 
cada categoria e o artilheiro. Os 
goleadores do campeonato são: 
Márcio (Natureza), da categoria 
Máster, com 10 gols marcados; 
Kleber (Liberdade) e Fabiano 
(Independente), da categoria 
Veterano, ambos com 9 gols; 
e Fininho (Quebra Gelo), que 
balançou as redes em oito opor-
tunidades.

Sem saber o que é perder 
no certame, União Tribuna 
busca o segundo título do 
campeonato

Jogadores da ADI fazem avaliação visando a disputa do Campeonato Paulista de Futsal  

a 0. Nas semifinais, a equipe 
voltou a ganhar: vitória de 4 
a 4 sobre o Borussia e vaga 
garantida na decisão. 

De acordo com o regula-
mento do campeonato, caso 
a partida da final termine 
empatada, haverá prorroga-
ção de 10 minutos, com dois 
tempos de cinco minutos 
cada. Se persistir igualdade, 
a equipe que tiver melhor 
campanha na fase de classifi-
cação garantirá o “caneco” da 
competição. União Tribuna e 
Meninos do G5 levam vanta-
gem nesse quesito.

Além de troféu e meda-
lhas, a premiação será de R$ 
1 mil para o primeiro coloca-
do, R$ 500 para o segundo, 
R$ 200 para o terceiro colo-
cado e R$ 100 para o quarto. 
Haverá ainda premiação para 
o artilheiro do certame, o 
goleiro menos vazado e o 
troféu para a equipe mais 
disciplinada.

A equipe futsal adul-
to masculino da Associa-
ção Desportiva Indaiatuba 
(ADI) já iniciou sua pré-
-temporada para as disputas 
deste ano. A equipe, parcei-
ra do Clube 9 de Julho, se 
apresentou na segunda-feira 
passada, dia 10, e treina for-
te para o Campeonato Pau-

lista, que começa em março. 
A tabela do campeonato 
ainda não foi divulgada. 

Como atividade inicial, 
os jogadores participaram 
de testes físicos com su-
porte do Departamento de 
Avaliação da Faculdade de 
Educação Física (FEF) da 
Unicamp, incluindo lactato 

mínimo, Rast (Running-ba-
sed anaerobic sprint test), 
velocidade, salto vertical 
e antropometria (conjunto 
de técnicas utilizadas para 
medir o corpo humano). “O 
teste de lactato mínimo é um 
método desenvolvido para 
identificar a intensidade 
de exercício onde ocorre a 

transição entre dois movi-
mentos distintos em nosso 
organismo, através da aná-
lise de amostras sanguíneas 
obtidas durante uma ativi-
dade padronizada”, explica 
o coordenador do Departa-
mento de Avaliação Física 
da ADI, André Ferrari. 

Segundo Ferrari, dessa 
forma é possível identifi-
car a intensidade máxima 
onde o atleta ainda realiza 
o exercício aerobiamente, 
ou seja, o ponto máximo 
em que é possível susten-
tar por tempo prolongado 
determinada atividade. “Já 
o Rast, aplicado durante a 
análise do lactato, verifica a 
velocidade e aceleração da 
corrida, bem como suas res-
pectivas fadigas”, completa.

O grupo realizou ainda 
testes isocinéticos, utiliza-
dos para detectar equilíbrio 
muscular e nível de força. 
O preparador físico da ADI 
Ricardo Stocchi de Oliveira 
aponta os benefícios que os 
testes podem trazer ao plane-
jamento estratégico para os 
jogos. “Com as informações 
obtidas podemos projetar as 
condições dos atletas naque-
le pique final dos jogos. Ten-
do o desempenho individual 
de cada jogador é possível 
trabalhar as necessidades de 
cada um de forma persona-
lizada”, afirma.
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Pai acusado de matar a filha está foragido 
e tem prisão temporária decretada

REINCIDENTE INUSITADO

Adolescente de 12 anos é apreendido 
por tráfico de drogas pela quinta vez

Assaltante rouba mini mercado e 
assustado deixa moto para trás

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Marin Moisés Azevedo, de 54 anos, é acusado de matar a própria filha e está foragido Local onde o pai matou a filha na semana passada 

DIVULGAÇÃO

JME

Foi decretada a prisão 
temporária de Marin 
Moisés Azevedo, 54 

anos, na última sexta-feira, dia 
14. Ele é acusado de ser autor 
do assassinato de sua filha, Mi-
chelli de Azevedo, de 28 anos, 
que aconteceu na madrugada 
da última quarta-feira, dia 12.

 A decisão da temporária 
resultou de uma somatória de 

evidências que foram relata-
das. Além das testemunhas 
terem visto o carro semelhante 
em frente à residência, havia 
uma marreta que estava na 
casa, que a princípio não 
fazia parte da cena do crime. 
Após ouvir depoimentos, foi 
constatado que Marin havia a 
emprestado, de um conhecido, 
por volta das 22h30 de terça-
-feira, noite que antecedeu o 
assassinato. 

Segundo a delegada da 

Delegacia da Mulher (DDM), 
Fernanda Hetem Matoso, 
Marin continua ameaçando 
a família por telefone, mas 
não se sabe até então o para-
deiro do acusado. A delegada 
pede a colaboração de todos 
para encontrar sua localiza-
ção. A reportagem do Mais 
Expressão procurou mais 
informações sobre o caso até 
o fechamento desta edição, 
nenhuma novidade sobre o 
caso foi divulgada.

RELEMBRE O CASO
Na madrugada da última 

quarta-feira, dia 12, Michelli 
Azevedo, de 28 anos, foi 
assassinada com um tiro no 
rosto, em sua casa, ao lado de 
sua filha de 9 anos. A jovem 
foi socorrida ainda com vida, 
mas já adentou ao hospital 
em óbito.

Marin, pai da vítima, foi 
o primeiro suspeito do crime, 
pois já existiam ameaças 
direcionadas à família. Ele 
foi visto pela última vez em 
Boituva.

O adolescente K. P. G. A., de 
12 anos, foi flagrado na tarde do 
último domingo, dia 16, traficando 
drogas no Jardim Teotonio Vilela.

Era por volta das 15h30 
quando o adolescente comer-
cializava drogas livremente na 
rua para um indivíduo, momento 
em que uma viatura da Guarda 
Municipal passou pelo local e 

presenciou a cena. Na aborda-
gem o menor foi identificado, 
juntamente com o indivíduo que 
estava adquirindo uma pedra de 
crack. Com o jovem foi encon-
trada apenas a quantia de R$ 
49, mas em dialogo ele acabou 
revelando que havia mais crack 
em sua residência. Averiguando 
o local, no quarto do adolescente 

foram encontradas mais 37 uni-
dades da droga. Segundo a irmã 
do menor, esta foi a quinta vez 
que ele ‘arruma problemas’ com 
a venda de drogas. O garoto foi 
encaminhado à delegacia e pos-
teriormente à entidade de acolhi-
mento Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente 
Rio Amazonas.

Um assalto a um mini 
mercado aconteceu na ma-
nhã desta quarta-feira, dia 
19,  na Rua João Peron, 
antiga 76. 

Um indivíduo de moto 
estacionou seu veículo em 
frente ao mercado e aden-
trou ao estabelecimento 
ainda com capacete e anun-

ciou o assalto, mencionando 
estar armado. A vítima, filho 
de proprietário de 18 anos, 
estava sozinha e não reagiu 
em momento algum. O as-
saltante levou R$ 200.

Um rapaz que estava tra-
balhando em frente ao mini 
mercado presenciou a cena 
e seguiu o suspeito, que em 

algumas ruas à frente parou 
a motocicleta, desceu da 
moto, sentou na calçada e 
contava o dinheiro, quando 
foi surpreendido. No susto o 
bandido levantou, saiu cor-
rendo e pulou o muro de uma 
residência. A motocicleta, 
que foi deixada por ele foi 
apreendida .
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Jovem de 24 anos tenta se 
suicidar em quarto de hotel

INCÊNDIO

INCÊNDIO

GM flagra pichação 
de menores

Rapaz é flagrado traficando 
drogas em trailer de lanche no Cecap

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Pertences do jovem que tentou suicídio foram recolhidos pela Guarda Municipal

Câmeras flagram jovem pichando; posteriormente ele foi preso pela GM

JME

REPRODUÇÃO

A Guarda Municipal 
atendeu uma ocor-
rência de tentativa de 

suicídio de um jovem de 24 
anos, na tarde de ontem, dia 
20, no quarto de um hotel, na 
Rua Pedro de Toledo.

Segundo o representante 

do hotel, o jovem se hospe-
dou no fim da tarde de quarta-
-feira, dia 19, sozinho, não 
aparentando nenhum indício 
de alteração no humor. Ele 
repousou a noite normalmen-
te, solicitou toalha, água e 
coisas para comer.

Logo pela manhã, a ca-
mareira presenciou a porta 
entreaberta e a abriu para ver 

o porquê. Ele estava caído ao 
chão, com um corte no pes-
coço e sangrando muito, mas 
ainda consciente. A camarei-
ra acionou ajuda e o rapaz foi 
levado ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc).

Segundos os guardas mu-
nicipais que atenderam a 
ocorrência, no quarto que 
ele estava hospedado, fo-

ram encontrados pertences 
pessoais comuns (carteira, 
documentos e celulares), um 
par de aliança e uma lâmina 
de barbear, que ele usou para 
a tentativa. Ainda segundo 
as informações recebidas, 
o motivo que teria levado o 
rapaz a este ponto seria o fim 
de seu relacionamento com a 
namorada.

Até o fechamento desta 
edição, ontem, dia 20, segun-
do a assessoria do hospital, 
o rapaz tinha passado por 
cirurgia e está internado na 
UTI.

A Guarda Municipal fla-
grou dois casos de pichação 
de menores na noite da última 
quarta-feira, dia 19. Um foi 
registrado do lado oposto ao 
Parque Temático e o outro 
no Jardim Pompéia. Encami-
nhados à Delegacia, os me-
nores receberam a multa de 
R$ 757,06 cada um. Por lei, 
o valor deve ser pago pelos 
responsáveis.

O primeiro caso foi fla-
grado pelo monitoramento 
do Centro de Operações, 
Atendimentos e Despacho 
(Coade). O menor pichava os 
bancos de cimento do local 
por volta das 2h30. Aciona-
da, a guarnição apreendeu 
o menor com duas latas de 
spray e duas garrafas pets 
com tinta látex. Na Dele-
gacia, o mesmo assumiu a 
autoria dessa e de outras pi-

chações. Os responsáveis não 
foram localizados e o Conse-
lho tutelar foi acionado.

O segundo caso ocorreu na 
Rua das Camélias, no Jardim 
Pompéia, por volta das 22h30. 
A viatura em patrulhamento 
avistou o menor praticando o 
ato e fez a abordagem. Com 
ele foram encontradas duas 
garrafas pet de tinta e dois 
rolos para a pintura. O menor 
foi liberado ao responsável. 

A Lei Federal 12.408/11 
diz que a pichação deve ser 
punida com três meses a um 
ano de detenção e multa. 
Caso a pichação seja feita 
em monumento ou coisa 
tombada em virtude do seu 
valor artístico, arqueológico 
ou histórico, a pena mínima 
aumenta para seis meses. As 
denúncias de pichação podem 
ser feitas pelo telefone 153.

A Guarda Municipal rea-
lizou uma apreensão de mais 
um traficante na noite de 
terça-feira, dia 18, no Boule-
vard, no bairro Cecap. Foram 
localizados nove papelotes 
de cocaína e 14 de crack.

A viatura, em ronda ro-
tineira, passava em frente a 
um trailer de lanche, quando 
flagrou dois indivíduos em 
atitude suspeita,um entre-
gando uma nota de R$ 10 

para outro, ocasionando a 
abordagem de ambos. Na 
averiguação dos rapazes 
nada foi encontrado, porém 
no porta guardanapo, que 
estava na mesa, foram en-
contrados nove papelotes de 
cocaína.

 Ainda mantendo atitudes 
suspeitas, um dos indiví-
duos mantinha seu olhar, 
atenciosamente,  voltado 
para duas tampinhas de re-

frigerante que estavam no 
chão. Constatou-se ali 14 
papelotes de crack, sete em 
cada tampinha. Marcos Mi-
randa Pereira, de 27 anos, 
foi autuado por tráfico de 
drogas e encaminhado para 
a cadeia anexa ao 2ºDP 
de Campinas. O segundo 
indivíduo foi caracterizado 
como usuário de drogas, 
compareceu à delegacia mas 
foi posteriormente liberado.
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Cinema Horóscopo de 21 a 27/02

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

ROBOCOP – Lançamento- 
LEGENDADO: Sexta (21) a 
Quinta (27): 16h00 / 19h20 / 
21h45. Ação / Policial - 117 min. 
Classificação 14 anos.

UM CONTO DO DESTINO 
- Lançamento - Legendado 
- Sexta (21) a Quinta (27): 
16h30 / 19h00 / 21h30. Drama 
Romântico / Fantasia. 118 min. 
Classificação 12anos.

12 ANOS DE ESCRAVI-
DÃO – Lançamento - LE-
GENDADO: Sexta (21) a 
Domingo (23): 15h40 / 18h30 
/ 21h05. Segunda (24) a Quinta 
(27): 17h00 / 20h00. Drama - 
135 min. Classificação 14 anos.

CIDADÃO KANE –  Ses-
são especial -LEGENDA-

TURA CONGELANTE 
–  C O N V E N C I O N A L 
DUBLADO: Sexta (21) a 
Domingo (23): 15h20. Se-
gunda (24) a Quinta (27): 
18h00. Animação / Aventu-
ra. 108 min. Classificação 
Livre.

ROBOCOP – Lançamento-   
DUBLADO: Sexta (21): 16h20 
/ 19h50 / 22h20. Sábado (22) e 
Domingo* (23): 13h40 / 16h20 
/ 19h50 / 22h20. * Atenção: 
domingo, dia 23, não haverá a 
sessão das 22h20. Segunda (24) 
a Quinta (27): 16h20 / 19h50. 
LEGENDADO: Segunda (21) 
a Quinta (27): 21h40. Ação / 
Policial - 117 min. Classificação 
14 anos.

POMPÉIA - 3D - Lançamento 
- 3D DUBLADO: Sexta (21) e 
de Segunda (24) a Quinta (27): 
19h00. Sábado (22) e Domingo 
(23): 14h25 / 19h00. 3D LEGEN-
DADO - Segunda (21) a Quinta 
(27): 16h45 / 21h20. Aventura 
Épica -  105 min -Classificação 
14 anos. 

RODÊNCIA E O DENTE DA 
PRINCESA - Lançamento - 3D 
Dublado: Sexta (21) e de Segun-
da (24) a Quinta (27): 16h00. 
Sábado (22) e Domingo (23): 
14h00 / 16h00. Animação - 87 

INDAIATUBA

Zoof Club- na sexta-feira, dia 21, com Blackout, 
atração: Dj Fanez + residentes. No sábado, dia 22, o 
The Flirt terá como atração DrumMixxx (projeto do 
ex-BBB Rafinha com o DJ Gui Raffi). Sempre a partir 
das 23h. Avenida Presidente Vargas, 731. Informações 
(19) 39846471.

Pepi’s Pizza Bar- na sexta-feira, dia 21, com a banda 
SupraSumo. No sábado, dia 22, a banda Rock Express, 
com o melhor do pop/rock. Na quinta, dia 27, é a vez 
da dupla sertaneja Renan & Rangel. Sempre a partir das 
21h. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 38753470.

Botequim do Presidente- na sexta-feira, dia 21, muito 
sertanejo com a dupla Deuber & Leandro e participação 
de Syang. No sábado, dia 22, a atração fica por conta 
do cantor Waltinho Silva. Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 363. Informações (19) 33924309.

Zoa Zoa Club Show-no sábado, dia 22, a partir das 23h, 
a banda Camisa Suada com a abertura da banda de forró 
Pegada Louca. Rua Ouro, 239, Recreio Campestre Joía. 
Informações (19) 30176609.

Manchester Music- na sexta, dia 21, a partir das 21h, 
Banda The Brown Sugar Band. No sábado, dia 22, a partir 
das 21h, DNA Rock. Rua Humaitá, 700. Informações (19) 
33923557 ou 35004599.

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin-“Não Leve a Sério”, com o CQC 
Maurício Meirelles terá as últimas sessões neste sexta, dia 
21, e sábado, dia 22, às 19h. Sessão extra domingo, dia 23, 
às 17h. 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.

Foco nas amizades, nos projetos de vida, nos 
sonhos... É o momento de pensar mais em seu 
futuro. Amigos no trabalho apóiam o nativo e 
o ajuda a organizar suas idéias com relação aos 
seus projetos. Tenha paciência que a fase de difi-
culdades nos relacionamentos sociais e conjugal 

está na fase final.

Recordar fatos antigos, viajar para longe ou 
desenvolver nova filosofia de vida acerca de sua 
maneira de sentir e gerenciar suas emoções, são 
indicações fortes para esse momento. Busque a 
maturidade de suas emoções e evite a fadiga com 
os outros.

Viajar para longe, ir em busca de um romance 
em outra cidade distante, isso parece ser uma 
idéia boa para o geminiano nessa etapa de vida. 
Há desejos de mudança de casa ou de mudar a 
aparência da casa. O nativo pode ir para um lugar 
onde já esteve antes nessa fase.

Alguns cancerianos podem se envolver em 
relações ocultas nessa fase de sua vida. Pessoas do 
passado podem ressurgir. Gastos com viagens para 
longe e para divertir-se. Dentro de casa um risco 
grande de discussões ou irritação. 

O leonino continua na fase onde sua vida afetiva 
torna-se parte se seus projetos principais e onde seus 
gastos mais intensos vem daí. Vida profissional me-
lhorando e com possibilidade de grandes avanços. O 
trabalho estará reforçando seus progresso material.

É provável que para o virginiano um romance 
importante ocorra com pessoas que vem de longe, 
ou do estrangeiro. Trazendo uma estabilidade 
para sua mente que vem sofrendo transformações 
intensas a quase um ano e meio. 

O libriano tem sua visão direcionada para sua 
família, seu lar ou para assuntos relativos à vida 
doméstica. Seus relacionamentos ainda podem 
sofrer rupturas inesperadas, pois a irritabilidade 
que o libriano sente não é fácil. O momento pede 
para ter tranqüilidade e paciência para conseguir 

a concretização de parte de seus sonhos.

Sua vida amorosa volta a ser ativada, mas dessa 
vez o nativo precisa ser mais espiritualizado, me-
nos materialista, permitindo descobrir que apesar 
de tudo ter seu preço, algumas delas não estão à 
venda, mas estão disponíveis a um coração aberto 
e sem truques. Use seu carinho para conquistar.

O nativo passa por mudanças em sua ma-
neira de sentir. Seus desejos ou sentimentos 
de segurança emocional e material estão em 
reforma. Muito do que ele usou como barreira 
protetora contra as coisas do mundo, agora 
não o protegem mais como antes e exige uma 

participação maior de seu entendimento da vida e o força a 
ser mais amadurecido.

A mudança de aparência, de hábitos e de 
modos de se posicionar perante os outros, está 
sendo fortemente focado no dia a dia do nativo. 
O nativo pode se achar feio e ter desejos de 
mudar sua aparência ou apenas para obter mais 
saúde, visto que se não cuidar nessa época, corre 
o risco de surgir algum problema de saúde.

O aquariano poderá enfrentar fortes limi-
tações emocionais e sentimentais nessa fase. 
É solicitado que trabalho na libertação de 
seus sentimentos e eles podem estar caóticos. 
A alegria surge quando o nativo se torna ele 
mesmo e não segue sentimentos alheios.

Esse inferno astral está um pouco apertado 
para o pisciano em geral. Vários setores de sua 
vida entram em estado de limitação, isso como 
um modo de favorecer o nativo a mergulhar 
mais em si mesmo e não viver tanto de um 
modo externo e sem visão interior, espiritual.

min. Classificação Livre.

CAÇADORES DE OBRAS-
-PRIMAS – LANÇAMENTO 
- LEGENDADO: Sexta (21) e 
de Segunda (24) a Quinta (27): 

17h40 / 20h30. Sábado (22) e 
Domingo (23): 15h10 / 17h40 / 
20h30 Drama / Ação. 119 min. 
Classificação 12 anos.

TRAPAÇA - LEGENDADO: 
Sexta (21) a Domingo (23): 
18h40. Segunda (24) a Quinta 
(27): 20h10. Comédia Dramá-
tica. 138 min. Classificação 14 
anos.

HÉRCULES - 3D DUBLADO: 
Sexta (21) a Domingo (23): 
19h25 / 22h00. Segunda (24) 
a Quinta (27): 19h25 Aventura 
Épica. 98 minutos. Classificação 
14 anos  

UMA AVENTURA LEGO - 
3D  DUBLADO: Sexta (21): 
17h10. Sábado (22) e Domingo 
(23): 14:50 / 17h10. Segunda 
(24) a Quinta (27): 15h40. 
Animação / Aventura. 95 min. 
Classificação Livre.

DO: Somente na Terça (25): 
20h15. Drama. 119 min. Clas-
sificação 14 anos.

A MENINA QUE ROU-
BAVA LIVROS - LEGEN-
DADO: Sexta (21) a Do-
mingo (23): 17h30 / 20h20. 

Drama. Segunda (24), Quarta 
(26) e Quinta (27): 20h20. 132 
min. Classificação 10 anos. 
*Excepcionalmente este fil-
me não será exibido na terça, 
dia 25

FROZEN - UMA AVEN-
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Giovana

Gabriela e Helena

Felipe e Matheus

Ana Karina, Amanda e Paola na Pizzaria Babbo Giovanni

Ana Julia

Os irmãos Vicenzo e Domênico

Mais Expressão
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Poupatempo Mutirão resgata tradição japonesa do 
trabalho coletivo na ACENBI

Indaiatuba Recebe Virada Cultural 
em 24 e 25 de maio com Titãs

PREFEITO FALA SOBRE ESCOLHA DO 
TEMA DESTE ANO PARA DESFILE DE 
CARNAVAL

OBJETIVO COMEMORA APROVAÇÕES 
NOS VESTIBULARES COM GRANDE FESTA 

Os seis 
anos de 
Rosa e 
Banjamin

Evento da Congesa, mostrou a 
importância da vida saudável

FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA LANÇA SELO DE 20 ANOS

Feira apresenta produtos e serviços para público infantojuvenil no Jaraguá

O prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira (PMDB) rece-
beu no final da tarde do dia 12//2, em seu gabinete o secretário 
de Estado de Gestão Pública, Davi Zaia. O encontro teve o 
objetivo de falar sobre as obras do prédio do Poupatempo que 
tem previsão para ser inaugurado em março. Após a reunião no 
Gabinete ambos foram até as obras para conferir o andamento 
da construção do prédio. O Poupatempo ficará localizado na 
rua das Primaveras, Vila Bergamo.

No dia 08 de Fevereiro, aconteceu no parque ecológico 
um evento idealizado pela Congesa que promoveu a saúde 
e a qualidade de vida que o local proporciona. As atividades 
aconteceram na Central de Vendas da construtora, ao lado do 
seu novo empreendimento na região, o Winds.

No evento, que aconteceu das 9h às 16h os participantes se 
encontraram para passar um dia divertido e aproveitaram os 
benefícios que a região proporciona. No local havia um pro-
fissional especializado com balança de bioimpedância que deu 
dicas de um melhor estilo de vida. Durante todo o dia teve um 
buffet servindo comidas e bebidas saudáveis. Pela manhã, às 
dez horas, começou a caminhada com a presença de professores 
da Academia Gaivota assegurando um bom alongamento antes 
do início do passeio e prática correta do exercício.

Indaiatuba recebe nos 
próximos dias 24 e 25 de 
maio a 8ª edição da Virada 
Cultural Paulista e terá entre 
as atrações já confirmadas a 
apresentação da banda Titãs 
e do grupo inglês Asian Dub 
Foundation. As novidades do 
evento foram apresentadas 
hoje (13) em cerimônia reali-
zada no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo, com a 
presença do governador Ge-
raldo Alckmin e do secretário 
de Estado da Cultura Marcelo 
Mattos Araújo.

Comemorando 
seis anos de convi-
vência amorosa, Rosa 
Virginia e Benjamin 
Honnicutt, celebra-
ram em grande estilo 
no dia 11/02.

Abraços, sorrisos, agradecimento e muita alegria marcaram 
a festa Cabeças-Dinossauros do Colégio Objetivo Indaiatuba, 
realizada no dia 15 de fevereiro. O encontro reuniu professores, 
coordenações, a direção do Colégio e ex-alunos. A festa também 
foi o momento de comemoração para os aprovados no vestibular 
2014. Até o dia 18 de fevereiro, o Objetivo Indaiatuba somava 
294 aprovações, sendo 155 em universidades públicas.

A Fundação Pró-Memória 
de Indaiatuba realizou sexta-fei-
ra (14) na Câmara Municipal, a 
sessão solene para o lançamento 
do selo comemorativo dos 20 
anos da Fundação, homenagens 
aos colaboradores e a palestra, 
com os professores Dr. Marcos 
Tognon (Unicamp) e Eduardo 
Salmar (Unimep) que explica-

ram a importância do Patrimônio Histórico e o restauro do Casarão Pau Preto. A cerimônia contou com as presenças do vice-prefeito, 
Antônio Carlos Pinheiro (PTB), que representou o prefeito Reinaldo Nogueira (PMDB); o presidente da Fundação Pró-Memória Antônio 
Reginaldo Geiss; o superintendente da Fundação Pró-Memória Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus; o presidente da Câmara Municipal Luiz 
Alberto Cebolinha Pereira; o Deputado Estadual Rogério Nogueira (DEM) e o Gerente de Vendas do Varejo da Empresa Brasileira dos 
Correios e Telégrafos, Emerson Yuzo Togashi.

A Fundação aproveitou o evento para prestar homenagem aos Fundadores do Pró-Memória, Antonio Reginaldo Geiss, Antonio da 
Cunha Penna e Nilson Carvalho (in memorian), por serviços prestados à comunidade.

Os professores Dr. Marcos Tognon (Unicamp) e Eduardo Salmar (Unimep) explicaram a importância do Patrimônio Histórico e o 
como foi o restauro do Casarão Pau Preto. Como foram realizadas as técnicas construtivas.

No próximo fim de semana, nos dias 22 e 23 de fevereiro, o Shopping Jaraguá 
Indaiatuba recebe a feira Unique Expo Teen & Kids, realizada pela Loggar Entre-
tenimento. Apresentando diversos expositores, a feira traz novidades e ideias de 
produtos e serviços direcionados ao público infantil e juvenil. Um dos atrativos do 
evento é a demonstração de decorações para festas, principalmente infantis e de 15 
anos. Além disso, opções de bartender, DJs especializados, modelos de convites, 
lembrancinhas e docinhos estão entre as empresas expositoras, bem como uma 
agência de viagens com sugestões de passeios e roteiros de viagens que agradam a 
toda a família. A programação conta com a presença do cartunista Moacir Torres, 
criador da Turma do Gabi, juntamente com o boneco do personagem e, ainda, 
com apresentações do palhaço Koringa, da Banda Emotion, que se apresenta 
especialmente para os pequenos, de um DJ infantil com as principais tendências 
musicais, e com pintura facial feita por Val Barbosa. No domingo, será promovido 
um desfile que apresentará as tendências de moda para o público infantojuvenil 
com a participação das lojas Marisa, Di Gaspi e Lu Conz.

A Associação Cultural, Esportiva Nipo-Brasileira de Indaia-
tuba (ACENBI) realizou no domingo (dia 16 de fevereiro) um 
mutirão para fazer a manutenção de sua sede de campo. Partici-
param dezenas de familiares de associados de diferentes idades. 
Segundo o presidente da ACENBI, Akifiko Morita, o mutirão 
faz parte da história da entidade desde seus primeiros tempos. 
“O trabalho voluntário representa a essência das associações de 
imigrantes japoneses fundadas no Brasil”, explica ele.

O prefeito Reinaldo Nogueira (PMDB) falou à imprensa na 
manhã de quarta-feira (19) sobre o tema proposto às escolas de 
samba da cidade para o Desfile de Rua, que é “Prevenção ao 
uso de drogas”. O tema é baseado no projeto antidrogas que 
a Prefeitura lançará em março deste ano. Durante a coletiva 
à imprensa, representantes das duas escolas que participarão 
do desfile, Acadêmicos do Sereno e Imperador de Santa Cruz, 
apresentaram seus enredos. O Desfile será realizado no próximo 
(02), a partir das 20h30, na avenida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, Marginal Esquerda do Parque Ecológico, em frente 
ao “barco” da Raia de Remo.
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Lurdes, Lilian, Laura, Rafaela, Cristiana e Eliane no Restaurante Casa 
da Moqueca

Sirino e Rosi na Pizzaria Skinão

Rodrigo, Antonio e Ueslei no Restaurante Dom Apollo

Reginaldo e Larissa na Pizzaria Babbo Giovanni

Marcos Carnevale, Rubens Pimental e Fernando Nogueira no Restau-
rante Casa da Moqueca Luiz Carlos e Gabriel na Pizzaria San Peppers Jéssica, Luciene e Raquel no Restaurante Rincão Gaúcho

Eliésia com Gabriel no Restaurante Candelária GrillAndréa e Fernando no Restaurante Rincão Gaúcho
Aline, Audrey, Giovana, o aniversariante Douglas, Maria, Edmilson e 
João Paulo na Pizzaria Babbo Giovanni

Eliza, Caroline, Fernando e Karina no Restaurante Kaishi Sushi

Adriele, Keller, Israel e Thaís no Pit Stop Chopp 

Claudia, Beto e Luisa no Restaurante Kaishi Sushi
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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

Tamires, Letícia, Fran, Débora e Thalyta da Traffinhos Kids

Renan e Vinicius da Agropec Narezzi

Márcio, Isabela e Alessandro, equipe Inovações Imóveis
Júnior, Paulo, Alesssandra e Filipe da Todeschini

Fabrício Representante da D2 na Space Premium Outlet Cirurgião Dentista Dr Ben Hur com sua esposa Audrey

Bruna, Manoela e Jéssica do Grupo Proficenter

Bruna e Mariana da GB Cartuchos

Antonio da Drogal com Selma da Selma Jóias

Alan, Mateus, Fernanda, Guilherme, Adriano, Ruan e Amanda da Gdias Som Automotivo
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Maravilhosos vestidos para festas 
com muito glamour você encon-
tra na ‘’A Nova Loja’’, venda e 
aluguel. Vale a pena conferir de 
perto. Demais!

O Colégio Rodin homenageou seus 27 alunos aprovados em Universidades Públicas com um delicioso coquetel, 
com presença de alunos, pais, mestres e convidados. Foi um evento emocionante e de muita alegria. Parabéns a 
todos os alunos nesta nova empreitada. Parabéns Canela pelo maravilhoso ensino do Colégio Rodin. Sucesso!

A Népolis oferece presentes, variedades e papelaria 
em geral. O diferencial da papelaria é o horário de 
atendimento: de segunda a sexta das 9 às 20 horas 
e sábado das 9 às 14 horas, além é claro de xerox, 
encadernação e da variedade de produtos que 
oferece como: capinhas e películas para celulares, 
maquiagem, bolsas, sorvetes, refrigerantes, água, 
pilhas, rádios, relógios, GPS (R$ 260,00), rolo de 
5m de Led com a fonte (só R$ 60,00) e muito mais. 
Na hora de um presente é uma excelente opção. 
Vale a pena conferir na rua Almirante Tamandaré, 
936 - Cidade Nova - Fone 3318-4003. O James e 
Viviana estão esperando sua visita. Parabéns Fábio e 
Patrícia neste novo empreendimento!

Colégio Rodin homenageia seus alunos aprovados em Universidades

NéPOLIS Papelaria e Variedades é inaugurada

INAUGURAÇÃO

Na Gran Tropical Center você encontra uma varie-
dade incrível de fantasias adulto e infantil, para 
o carnaval. São diversos modelos e personagens. 
Faça como a Sophia e não deixe de conferir!

Você não pode perder a Promoção 
da Vitorello: Moda Jovem e Festas 
com 30%off e Fitnnes Alto Giro 
com 30%off à vista e 20%off par-
celado e ainda Fitnnes Vitorello 
com 20%off à vista e blusinhas, 
legging e shortinhos por apenas 
R$ 29,90. Não dá para perder! 

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

Victor Hugo de Souza, Marcelo Canela, Miryam Canela, Yasmin Canela e 
Maria Isabel

Maravilhoso, surpreendente o Petit Gateau da Casa 
da Esfiha. Deliciosíssimo!!!

Luiz, proprietário do 
famoso Restaurante e 
Cervejaria Meninos de 
Itu, acaba de chegar em 
Indaiatuba. O Restautan-
te é famoso pelas delicio-
sas parmegianas.
Oferece A La Carte, 
Self-Service por kilo e 
Marmitex. Vá conhecer na 
Rua: Ademar de Barros, 
238 - Fones: 3329-4232 
/ 3329 - 4243. Parabéns 
Luiz e sucesso!Odirlei Silva  e Ana Claudia. É a A Nova Loja homenageando seus clientes!

O diretor do Colégio Marcelo Canela com a esposa Miryam Canela

Na hora de decorar sua casa não se esqueça da “Adelaide Decora-
ções”. Oferece maravilhosas cortinas, colchas, almofadas, persianas, 
papel de parede e pisos laminados. Mil opções, confira!
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Dra Sueli Midori Oshiro da Cães e Gatos com a linda Kiara

Vinícius Vantuil na festa Cabeças-Dinossauros promovida pelo Colégio 
Objetivo

Jenifer, Bianca e Aline animadas com a Nova Coleção Shoe Shop

Giulia Tiengo e Caroline Tiengo no Feito Para Dançar

Evandro, Luciano, Lucas, Bruno e Erik de volta às aulas na Faculdade 
Max Plack

Equipe Armazém do Jeans

Débora Razori e Renan Nishimoto na festa Cabeças-Dinossauros pro-
movida pelo Colégio Objetivo

Dr. Renato Rosa, Loide Rosa e Jade Valim comemorando as aprovações 
no vestibular na festa do Objetivo

As amigas Vanalice e Paula com o free-dancer do IC Edson no Feito 
Para Dançar do IC

Bruno, proprietário da Adler Modelismo recém inaugurada na rua XV de 
Novembro, 1428 - Centro - 3318-4512

Ana Paula, da Nature Kids, anuncia a Promo;áo da loja de at[e 50% nas 
roupas infantis do 0 ao nº 18. Náo perca!!!
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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

*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.

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

CA08577 JD.SEVILHA - AT.65m² AC.65m² - 2 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.250,00 + COND. + IPTU

AP02029 GRAND VILLE - AU.63m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / SACADA / COZ. / 2WC / AS / GAR. / COND.COM 
PISCINA E AREA GOURMET. R$ 295.000,00

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

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

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

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

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

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

AP01960 ED.JATOBA - AU.120m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA 2 AMB. / SACADA / LAVABO / COZ.PLANEJ. 
/ WC / GARAGEM 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

AP00968 VILLAGE AZALÉIA - AU.70m² - 3 DORM. 
/ SALA / COZ. / WC / AS / GAR.  R$ 1.000,00 + 
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 / 
AQUECEDOR SOLAR / TORNEIRA ELETRICA / 
CANIL / LAREIRA / BRINQUEDOTECA / JARDIM DE 
INVERNO / GARAGEM 4 VAGAS / PISCINA / CHUR-
RASQUEIRA / 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 INDUSTRIAL 
COM AC.5.157,00m² / ESCRITORIO / LOBBY / RE-
FEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. / VESTIARIO / 
GUARITA / DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU

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

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS
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AP00340-Edifício Roccaporena:Apto com 02 
dorms, sala, cozinha, lavanderia e garagem 
p/ 01 carro, no centro da cidade.R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU.

CA00506- Cond. VillaggiodiItaici: Casa em 
cond. fechado com 03 dorms sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, área de serviço, área de lazer 
completa e garagem p/ 03 carros. R$ 550.000,00

CA00984- Cond. Portal de Itaici: Casa em 
fase de acabamento 03 suítes, sala, cozinha, 
despensa, piscina e garagem p/ 02 carros. R$ 
800.000,00

CA00828 - Jardim Primavera: Casa com 03 dor-
mitórios, sala, cozinha, lavanderia e garagem 
para 02 carros. R$ 350.000,00

CH00118-Cond. Terras de Itaici: Casa com 
03 dorms com 01 suíte, cozinha planejada, 
piscina, churrasqueira, garagem p/ 05 carros. 
R$ 680.000,00

AP00335- Condomínio Residencial Mirim II: 
Apto 02 dormitórios, sala, cozinha planeja-
da, garagem p/01 carro com área de lazer. 
R$145.000,00 

CH00032- Parque da Grama:Chácara em con-
domínio com 02 dormitórios, sala, cozinha, 
área de serviço, piscina e churrasqueira. R$ 
450.000,00

CA00430-Cond. Vista Verde: Sobrado com 03 
dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavande-
ria, churrasqueira e garagem p/04 carros. R$ 
530.000,00

CA00839-Cond. Maringá: Casa com 03 suítes, 
sala de estar/jantar, cozinha planejada, chur-
rasqueira e quintal e garagem p/03 carros. R$ 
699.000,00

AP00348- Cond. Di Napoli: Apto com 03 dor-
ms sendo 01 suíte com closet, garagem p/02 
carros e área de lazer completa. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU.

AP00338- Cond. Villagio Azaleia: Apto todo 
mobiliado com 03 dorms, sala, cozinha e ga-
ragem p/01 carro. R$ 1.400,00 já está incluso 
cond. e IPTU.

AP00326- Cond. Residencial Raquel: Apto 
todo planejado com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, em ótima localização. R$ 3.220,00 + 
Cond. + IPTU.

AP00161- Cond. Villa Felicitá: Apto com 03 
dorms sendo 01 suíte, sala de estar/jantar, 
cozinha planejada, garagem p/02 carros e área 
de lazer completa. R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU.

CA00516- Cond. Vista Verde: Casa com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
planejada, garagem p/ 03 carros. R$ 2.000,00 
+ Cond + IPTU.

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 - Localização 
estratégica, ideal para mini mercados, pada-
ria, farmácia, oficinas, etc. De R$ 800,00 a R$ 
1000,00 o m².

LANÇAMENTOS APARTAMENTOS 

AP0331 - 91 m² - Premium Residence 
03 dorm., sendo 02 st., bhº social, sala, coz., 
lavand., varanda gourmet, área de lazer, 02 
VG. A partir de R$ 440.255,60 à vista. *Con-
sulte Financ.*

AP0160 - 80,40 m² - Resid. Mathilde 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb. 
c/ varanda gourmet c/ churrasq., coz., área de 
serv., área de lazer, 02 VG. R$ 365.358,60

SALA  

SA0045 - 56 m² - Kennedy Offices 
Excelente localização. Sala comercial c/ 02 
bhºs sociais e 02 VG. R$ 330.000,00

APARTAMENTOS 

AP0423 - 65 m² - Centro 
02 dorm., bhº social, sala, coz. planej., área de 
serv., 01 VG. R$ 230.000,00 

AP0460 - 72 m² - Resid. Maria do Carmo 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., sacada, 
bhº social, coz., área de serv., quintal, 01 VG. 
R$ 320.000,00

AP0439 - 49 m² - Cond. Vila das Praças 
02 dorm., sala 02 amb., bhº social, coz. planej., 
área de serv., 01 VG. R$ 235.000,00

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 so-
cial, 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 dormitórios, sendo 01 suíte, 
banheiro social, sala 02 amb. 
c/ varanda, coz., área de serv., 
bhº externo, espaço gourmet c/ 
churrasqueira e fogão a lenha, 
piscina, quintal, diversas VG. R$ 
3.000,00 + IPTU

CASAS 

CA0406 - 148 m² - Villa das Palmeiras
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 

SO0327 - 250 m² - Jd. Regente 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, salas 02 
amb., lavabo, coz., despensa, sacada, escrit. 
c/ bhº, área de lazer c/ churrasq., 04 VG. R$ 
535.000,00

SO0251 - 120 m² - Pq. Guarantãs 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., coz., 
área de serv., churrasq. c/ pia, 02 VG. R$ 
360.000,00

CHÁCARAS 

CH0098 - 1429 m² - Recanto Campestre de 
Viracopos 
Chácara murada c/ sobrado de 05 dorm., sen-
do 01 st., 04 bhºs sociais, escrit., sala 02 amb., 
coz. planej., copa, área de serv., varanda, 
churrasq., 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/ churrasq., forno a lenha e pia, 
pisc., pomar, 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)

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

03BMais Expressão



R$ 210 MIL – ANA ELIZA – 02 
dorms, sala, coz, wc, a/s
R$ 210 MIL - VILLA DAS PRAÇAS 
– 02 DORM. COZ. SALA, W/C  (coz. 
com armários)
R$ 215.MIL-  RES..AZALÉIA 64m² 
DE A/U 03 DORM. 01 W/C 01 VAGA 
DE GAR. COBERTA.
R$ 220 MIL_ Próximo a Kenedy- 02 
dorm.sala coz. w/c A/U 80m² 
R$ 275 MIL- GRANN VILLAGE – 03 
DOR. 01 SUITE, 01 VAGA  DE GAR. 
, LAZER COMPLETO.
R$ 285 MIL – Portal das flores- 03 
dorms, sala, coz planej, wc e gar
R$ 350 MIL- ESPÁZIO ILUMINARE- 
COBERTURA-  03 DORMITÓRIOS 
SENDO O1 SUITE C/A/E 02 W/C 
SOCIAL COZ. COM A/E PISO POR-
CELANATO, TETO  REBAIXADO, 
COM SANKAS E ILIMINAÇÃO, 
SALAS DE ESTAR, JANTAR E TV. 
(LINDO!!!)  
R$ 400 MIL _ EDIFÍCIO MAROC- - 
03 DOR. (01 SUITE) A/U 84M² 02 
GAR. INDEPENDENTES COB.  
R$ 900 MIL- Residencial Atenas- 
172m²de A/U  03  suites, 03 vagas 
gar., lazer completo, sala ampla.

LOTES EM CONDOMÍNIO:

R$ 140.MIL-Montreal Residence 
(150m²)
R$ 120MIL-   150M²   REAL PARK
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$ 170MIL –  1.326m² - Cond. Monte 
Serrat (em salto)  

TERRENOS:

R$ 78 MIL - 165 m² - Residencial  
(em Cardeal)M.
R$  83,MIL -   RESIDENCIAL 
LAGUNA(SALTO) 171M² 6X28.50M.
(ACEITA FINANCIAMENTO)
R$  95.MIL -   125m² -  JD. Moradas 
do SOL
R$ 120 MIL-   150m² JARDIM DOS 
COLIBRIS ( Excelente localização) 
R$  140MIL_  126M² -JD. ADRIANA
R$ 170 MIL - 250 m² - Jd. BELA 
VISTA
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CAL-
IFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz 
(plano todo murado) 

CASAS:

R$ 205.$ 125M²   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$305MIL_ JD. DO VALLE- 03 
dorm,01 SUITE,  w/c SOCIAL, 
,sala, coz. GAR. PARA 02 CARROS 
PORTÃO ELETRONICO.CHUR-
RASQUEIRA  
R$ 260 MIL_ PARQUE DAS NAÇÕES 
02 DORM. 01 W/C SOCIAL GAR. P/ 
02 CARROS. 
R$ 290.MIL_ JARDIM BELO HORI-
ZONTE-03 DORM. 01 SUITE, ÀREA 
DE LUZ, GARAGEM P/ 02 CARROS. 
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$ 380 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$ 350MIL  -  JARDIM BOM 
PRINCÍPIO-  A/T 162.50M²= 6.5m 
x25m.  A/C132 M²- 03 dormi.(sendo 
o1 suite) W/C social, garagem para 
até 03 carros.(aceita terrenos).
 R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 
dorm. (O1 suite) w/c social /chur-
rasqueira.Gar. p/ 02 carros. D
R$  360 MIL – JARDIM ADRIANA- 
SOBRADO- 04 DORM. 02 SALAS- 
02W/C- + SALÃO COMECIAL ÁREA 
TOTAL CONSTRUÍDA 220M² ACEITA 

TROCA POR CASA TÉRREA DE 
MENOR VALOR DE DOIS DORM.
(JD. DO VALLE/ JD. ADRIANA/BOM 
PRINCÍPIO.
R$ 390.MIL- JD. Bela Vista- A/T 
250M², 03 dorm.(01 suite) w/c social, 
sala 02 amb., coz.e W/C com ar-
mários. Edícula,gar. p/ 02 cob.  
 R$420 MIL JD. BOM PRINCÍPIO- A/T 
241m²  03 dorm.(01 suite com closet), 
w/c social, , coz., c/ armários  e w/c 
todos c/ armários)jardim, Sala 02 
amb. com jardim de inverno,lavabo, 
espaço gourmet,com pia e churrasq.
gar. para 02 autos cob.  02 desc
. R$ 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$ 440.000,00- JD. REGINA- A/T 
250M²-A/C 120m ²- 03 DOR. SENDO 
01 SUITE W/C SOCIAL , CHUR-
RASQUEIRA, DESPENSA, ALARME, 
CERCA ELÉTRICA, INTERFONE 
ACEITA  IMÓVEL DE MENOR VAL-
OR, QUINTAL COM  ESPAÇO P/ 
CONST. DE PISCINA E JARDIM  
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. FLAMBOY-
AN- SOBRADO- 03 DORM. 01 
S U I T E , S A L A ,  C O Z .  L A Z E R 
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 ARO-
MAS- A/T 220M² A/C 180M² 03 
DORM. (01 SUITE) W/C SOCIAL 
LAVABO (LAZER COMPLETO)
R$ 560 MIL - Vista Verde – 191 m² 
de área construída, tubulação para 
ar cond. Aquecedor solar   03 dorms, 
suítes com sacasa, sendo 01 com 
closet,espaço p/ escritório, lavabo  
sala 02 amb, coz, wc, a/s, portaria 
24 hs, gar p/ 04, espaço gourmet 
co, pia e churrasq,lav. Despensa, 
ampla área de luz- no condomínio 
tem playground- s~lão de festa e 
churrasqueira.  
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 
dorms com suítes, sala, coz, lavabo. 
W/C SOCIAL, churrasqueira, gar.
Excelente acabamento.c/ A/E 
R$ 700 MIL _ JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE, LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DUPLO, 
MEZANINO, COZ. PLANEJADA, 
LAVANDERIA PLANEJADA,ESPAÇO 
GOURMET COM CHURRASQ. E 
PIA,AQUECIMENTO SOLAR .  
R$ 880 MIL _ Beira da Mata- A/T 
422,9² A/C 281 - 03 suites(01 mas-
ter)sala c/ pé dir. duplo e mesanino, 
piscina em alvenaria, churrasq., 
aquecedor solar ....

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

VIDEIRA-05 ALQUEIRES ( VALOR 
SOB CONSULTA) V.C.
R$ 800.MIL-SITIO EM CARDEAL- 
36.000 M² -A 2 KM. DO ASFALTO 
- POÇO ARTESIANO- REPRESA- 
CASA- 300 PÉS DE FRUTÍFERAS 
(TROCA POR CASAS DE MENOR 
VALOR EM  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$ 1 300,00 + Cond  + Iptu
CA00938 – Jardim Sevilha – Casa Nova – 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem coberta 2 carros 
R$ 1 450,00 + Iptu
CA00231 – Cidade Nova – ótima localização - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, 
garagem R$ 1 700,00 + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond  Fechado – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete e box, lavand, garagem, área de lazer completa, 
segurança 24 hs R$ 2 200,00 + Cond  + 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/ armários, churrasq c/ pia e gabinete, garagem  R$ 2 
500,00 + Cond + Iptu

APARTAMENTO

AP00392 – Jd  Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, 
wc social, lavand, garagem, portaria 24hs  R$ 1 100,00 
+ Cond
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 loca-
lização – 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 completa 
–  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 loca-
lização – 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

TR00476 – Jd  Veneza – AT: 150m²  R$ 90 000,00
TR00467 – Jd  Bela Vista – AT: 250m² -  R$ 160 000,00
TR00483 – Jd  Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima 
localização)  R$ 180 000,00
TR00482 – Cond  Fechado – Green Park - AT: 300m² 
R$ 270 000,00
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 aca-
bamento - AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 sui-
te), 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 Aca-
bamento - 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 Acaba-
mento - 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, garagem 
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   

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd  Pedroso (Prox  ao Centro) 
– 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem(aceita carro como 
parte de pagto) R$ 195 000,00
AP00392 – Jd  Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand, garagem, portaria 24hs  R$ 220 000,00
AP00391 – Ed  Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, gara-
gem, portaria 24 hs, área de lazer  R$ 245 000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 
24hs - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz pla-
nejada, lavand, garagem  R$ 370 000,00
AP00389 – Jd  Santa Rita – Lindo apto - AU: 101m² - aca-
bamento 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!!!

OPORTUNIDADE ALUGA 

Apartamento em cond fechado em itaici com 03 dorm, próximo da saída da 
cidade,com total segurança portaria 24hrs, lazer com playground,quadra 

esportiva, quiosque,salão de festa. conforto para você e sua família
R$1000,00 + cond R$165,00 + iptu

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

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

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 

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, LAVAN-
DERIA E 01 VAGA. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

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

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,LAVANDERIA 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 LA-
VANDERIA, CHURRASQUEIRA COBERTA E GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS
a.t 125m² a.c 95m² R$ 270mil

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

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

PQ. RES. INDAIÁ – CA02516 - 01 DORM., SALA, COZINHA, WV, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA E VAGA PARA 01 AUTO COBERTO. AT: 125m² / AC: 87m² R$ 250.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02527 - CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 
SUITE), SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL C/ CHURRASQUEIRA, 01 
VAGA COBERTA, ACABAMENTO EM PORCELANATO. R$ 420.000,00

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 - 04Ds. (SENDO 01 
SUITE MASTER, 01 SUITE - TODOS C/ ARMÁRIO), WC E SALA INTIMA. 
PARTE INF. :  SALA 02  AMBIENTES,  LAVABO,  SALA JANTAR, 
COZINHA COM ARMÁRIO, AS, DESPENSA, CHURR., PISCINA, WC, 
SALA DESPEJO E VAGA PARA 04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 
AQUECEDOR SOLAR, BOILER E PORTÃO AUTOMÁTICO. AT: 300m² / AC: 
325,95m² R$ 800.000,00

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

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DORM., SALA, COZINHA, 02 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) ANO 2013 
COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA, IPVA.

NEGOCIA. (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

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 
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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, ENTREVISTAS, PALESTRAS 
E REUNIÕES. R$ 15,00 POR HORA 

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

OPORTUNIDADE ALUGA 

Apartamento em cond fechado em itaici com 03 dorm,  pró-
ximo da saída da cidade, com total segurança portaria 24hrs,  
lazer com playground, quadra esportiva,  quiosque, salão de 

festa. conforto para você e sua família
R$1000,00 + cond R$165,00 + iptu

CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498 - CASA INDEPENDENTE ,02 CO-
MODOS,  01 DORM, COZINHA, WC, LAVANDERIA 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 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 COBERTA,  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,  CO-
ZINHA,  LAVANDERIA E 01 VAGA. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

APARTAMENTOPARA 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 AM-
B,01WC, COZINHA, LAVANDERIA, VARANDA,  02 VAGAS 
. 73M² 
R$ 320MIL

CIDADE NOVA II  AP00547 - 03DORM(01SUÍTE), SALA, CO-
ZINHA, 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, 
VARANDA 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 - PRE-
VISÃO 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 DORMI-
TÓRIOS,  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) ANO 2013 
COMPLETA,  14 LUGARES,  LICENCIADA. IPVA.

NEGOCIA (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

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 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 ! 

ÓTIMA OPORTUNIDADE

ESTAMOS CADASTRANDO
 INTERESSADOS EM COMPRAR 

APTOS COM: 3DS, SENDO 1 SUITE,
 2 VAGAS DE GAR., COM AREA DE 

LAZER COMPLETA. ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO NA CIDADE. 

TERRENOS

TE00068 - TERRENO - Venda - JD. VE-
NEZA R$ 92.000,00 - 150,00 m² total
TE00067 - TERRENO - R$ 220.000,00 
PQ DAS BANDEIRAS - 1.000,00 m² total
TE00122 - TERRENO - R$ 413.000,00
JARDIM RESIDENCIAL VILA SUIÇA - 
400,00 m² total
TE00098 - TERRENO - R$ 340.000,00 - 
VL. SUIÇA - 400,00 m² total

APARTAMENTOS

AP00044 APARTAMENTO R$ 220.000,00
COND. AZALEIA 2 dorms | 1 vaga | 1 sala 
| 1 banheiro 60,00 m² útil
AP00074 APARTAMENTOR$ 210.000,00
COND. ANA ELISA  2Ds | 1 sala 60,00 
m² útil
AP00082APARTAMENTO R$ 280.000,00 
PORTAL DAS FLORES 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 75,97 m² útil
APARTAMENTO PÁTIO ANDALUZ R$ 
420.000,00 - ACEITA TERRENO OU CAR-
RO 3 DORMS 1 SUÍTE 2 VAGAS COBER.

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.

CASAS

CA00131 CASA R$ 330.000,00
JD. UMUARAMA 2 dorms | 1 suíte | 3 va-
gas | 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 dormitórios | 
3 suítes | 4 vagas | 2 salas | 2 banheiros 
281,00 m² de construção | 422,00 m² de 
área 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
CA00128 CASAR$ 300.000,00
JD. FLORENÇA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 110,00 m² const. | 150,00 
m² útil

LOCAÇÃO

AP00053 APARTAMENTO  R$2.000,00
PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 
84,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 6.000,00
SL00005 SALAO R$ 1.200,00
JD. POMPEIA 2 salas | 1 banheiro 60,00 m² útil
JD. AMERICA 500,00 m² const. | 600,00 m² útil
SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 m² const. 
– CENTRO
COND. NAÇÕES UNIDAS 2 dorms | 1 vaga | 
1 sala | 1 banheiro 60,00 m² útil
AP00067 APARTAMENTO R$ 1.700,00
PÁTIO ANDALUZ 2 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 2 salas | 1 banheiro 68,00 m² útil
AP00085 APARTAMENTO R$ 1.700,00
COND. GRANDVILLE 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala | 1 banheiro 70,00 m² útil

CA00146 - CASA - Locação  - JARDIM ES-
PLANADA  - R$ 5.500,00  - 360,00 m² útil | 
361,90 m² const. - Piso Inferior: sala de visita, 
sala de jantar, lavabo, escritório, jardim de in-
verno, cozinha planejada, lavanderia coberta, 
quartinho com armários e banheiro social; Piso 
superior: Sala de TV, 4 dormitorios planejados, 
sendo 3 com suíte e 1 possui closet; Parte 
externa: Churrasqueira, piscina com cascata, 
chopeira, pequeno jardim na frente! 
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TERRENOS 

Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 
160.000,00 
Terreno Jd. 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$190.000,00 
Apartamento – (oportunidade) 2 dor., sala em L, cozinha, 
lavanderia e uma vaga coberta – 162m²- R$ 196.000,00 
– CECAP – em frente a Loja Bandeira 

CASAS 

BAIRRO SÃO JOSE - SALTO / SP, terreno com 
150m²,const. 129m²02 dorm.,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, gar. para 02 carros com portão 
aut., 100% doc. okay, aceita finan. bancário- R$ 200.000.00
Casa Jd. Morada do Sol – 2 Dorm., sala, cozinha, WC, 
edícula nos fundos e área de churras. em cima – ótima 
localidade – R$170.000,00.
Casa Jd. Morada do Sol 3 aluguéis – R$ 200.000,00
Casa Mord. do Sol – Próx. ao Sumerbol – terreno de 250 
m²- 4 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 220.000,00 – 
aceita carro no negócio. 
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozinha, gara-
gem para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico - R$ 
280.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – garagem 
para 2 carros – R$ 290.000.00 
Casa Mor. do Sol, próx. 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 Av. 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  

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.203 – JD.MORADA DO SOL – R$230 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, garagem.
COD.204 –JD. DOS COLIBRIS – R$195 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st com 
banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia coberta, 
garagem para 2 carros.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$600 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, 
churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.333 – VL.VERDE – R$360 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st), 
sala, copa, coz, wc social, lavanderia, dispensa, , churras-
queira, portão eletrônico, garagem para 2 carros.
COD.351 – VL. M. HELENA – R$350 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, hall de entrada, coz, wc social, lavan-
deria, quintal, garagem para 2 carros.
COD.353 – JD.VALENÇA – R$330 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão eletrônico, 
garagem para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL – 
3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, coz.plane-
jada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
COD.419 – COND.BEIRA DA MATA – R$870 MIL – 4sts, 
sala de estar e jantar , copa, coz, wc social, lavanderia, 
dispensa, piscina, varanda, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$250 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, as, garagem para 1 carro.
AP.511 – JD.TROPICAL – R$280 MIL – 3dorms, sala, coz, wc 
social, 1 vaga de garagem, churrasqueira, piscina.
AP.517 – CIDADE NOVA – R$290 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, 1vaga na garagem.
AP.536 – CECAP – R$185 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 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 – JD. VENEZA – R$96 MIL – Terreno com 150m².
TE.29 – COND. TERRA NOBRE – R$215 MIL – Terreno 
com 336m².
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – terreno 
com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .
TE.43 – JD.DOS COLIBRIS – R$105 MIL – Terreno com 
150m².
TE.45 – PORTAL DO SOL – R$115 MIL – Terreno com 152m².

CHACARAS
      
COD.715 – VIDEIRAS – R$1.000.000,00 – 4dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz 2 wc, lavabo, AS, dispensa, edícula, 
churrasqueira, piscina, quintal, casa de caseiro de 100m².
COD.738 – COLINAS I – R$650 MIL – 3dorms(2st), , coz, sala 
de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem para 6 carros, 
quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.

COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de ba-
gunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, 
poço. AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, 
campo, poço artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

VL. 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, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 
7x3, 5, garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
JD.PAULISTA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz com 
a/e, wc, sem 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.
PQ.DAS NAÇÕES – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, entrada 
para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$480,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - COBERTURA
CECAP – R$950,00 – 2dorms, sala em L, coz, wc, 1 vaga 
de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.500,00 – 
2dorms (1st), sala 2  ambientes, coz, wc social, 2 vagas 
de garagem.NOVO

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - COBERTURA
CIDADE NOVA – R$1.700,00 – 3dorms(1st) com a/e, sala, 
coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de garagem.
VL N.S. CANDELARIA – R$2.000,00 – 3dorms(1 st com 
closet e hidro)wc social, lavabo, coz planejada, 2 vagas 
de garagem.

CHACARAS

TERRAS DE ITAICI  - R$5 MIL – SUPERIOR :4sts(sendo 
1 com closet/master) varanda
INFERIOR:1 st, 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(1st), 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.
JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 50m², wc, mezanino.
JD.FLORIDA – R$1.100,00 – 80m², wc, lavanderia.
JD. DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 1 
wc. 
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
JD. JD.MORADA DO SOL  - R$1.800,00 – piso superior, 
120m², 2wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.450,00 – Frente:48m², wc. 
Fundos: 100m², 6m de altura e mesanino com 48m² e coz. 
Quintal c/área coberta e wc, rede trifásica, estacionamento 
para 3 carros.
CECAP – R$3.000,00 – salão com 112m², tendo 2wc(1 wc 
para deficiente), deposito, estacionamento.
VL. 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

Casa nova no Jd. 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 aparta-
mento no negócio.
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 Pq. 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 cômodos no fundo – ótima localidade - R$1100,00
Galpão Com. no Dist. Ind. – 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 Monte Mor e outras regiões- fazenda: no Paraná e 
Minas Gerais.

TEMOS ÁREAS INDUSTRIAIS JÁ APROVADAS
 COM EXCELENTES PREÇOS, CONSULTE-NOS 

3935-1372/3016- 1355/9205-4322/9752-2170/9763-8709/
ID: 97*149480 - CRECI 117437 CRECI 87510
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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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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 pequenas manutenções, 
jardinagem e limpeza. Disponibi-
lidade para trabalhar aos finais 
de semana.
Almoxarife/Operador de Empi-
lhadeira: Curso de Empilhadei-
rista (com certificado). Desejável 
ensino superior ou técnico em Lo-
gística. Experiência em inventário, 
almoxarifado de materiais diretos 
e indiretos, expedição e afins.
Analista Contábil Sênior: Curso 
superior em Ciências Contábeis 
ou afins. Amplo conhecimento em 
DIPJ. Inglês avançado. Experiên-
cia na área contábil.
Analista de Custos: Curso su-
perior em Administração ou afins. 
Amplo conhecimento na função. 
Inglês avançado. Vivência em 
indústria.
Assistente Comercial: Ensino 
médio completo. Experiência no 
setor imobiliário. CNH categoria 
B. Conhecimento em informática.
Assistente Comercial: Ensino 
superior completo (ou cursando) 
em Marketing, Administração ou 
afins. Experiência na função.
Assistente de Recebimento: En-
sino superior completo em Admi-
nistração 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): Experiência em limpeza. 
Disponibilidade para trabalhar no 
2º Turno. 
Auxiliar de Limpeza (Fem/
Masc): Experiência em limpeza. 
Horário comercial.
Auxiliar Financeiro: Desejável 
ensino superior (cursando) em 
Administração ou afins. Experiên-
cia em contas a pagar e receber, 
cobrança, fluxo de caixa e demais 
rotinas. Disponibilidade para horas 
extras. 
Balconista: Ensino médio com-
pleto. Disponibilidade para tra-
balhar no 2º Turno e finais de 
semana. Desejável experiência 
em atendimento (haverá treina-
mento).
Estagiário em Engenharia: 
Ensino superior (cursando 3º ou 
4º ano) Engenharia de Produ-
ção, Mecânica ouo Mecatrônica. 
Inglês avançado/fluente (impres-
cindível). Desejável noções em 
Logística.
Garçom/Garçonete: Ensino 
fundamental completo. Disponi-

bilidade para trabalhar no 2º turno 
e finais de semana. A empresa 
oferece fretado.
Gestor de Depto. Pessoal: En-
sino superior completo em Admi-
nistração ou afins. Amplo conhe-
cimento em Depto. Pessoal e Le-
gislação Trabalhista. Experiência 
em liderança. Disponibilidade para 
horas extras.
Montador: Ensino médio com-
pleto. Desejável curso técnico em 
mecânica. Sólida experiência em 
montagem mecânica de máquinas 
e equipamentos, realização de 
testes e inspeções. Conhecimen-
to em leitura e interpretação de 
desenho, metrologia, hidráulica 
e pneumática. Noções de Lean 
Manufacturing, TPM e operação 
de ponte rolante.
Motorista (cat D) (02 vagas): 
Ensino médio completo. Experiên-
cia em caminhão baú. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Operador de Estoque (02 va-
gas): Ensino médio completo. 
Experiência em armazenagem de 
material, organização e controle.
Operador Logístico Multifuncio-
nal: 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. Experiência em 
pintura manual (com pistola), Lean 
Manufacturing e TPM.
Recepcionista: Ensino médio 
completo. Experiência em aten-
dimento. Disponibilidade para 
trabalhar no 2º Turno e finais 
de semana. A empresa oferece 
fretado.
Técnico Eletrônico Externo: 
Curso técnico em Eletrônica. Ex-
periência em sistemas de áudio e 
vídeo, análise de esquemas elé-
tricos/eletrônicos. Disponibilidade 
para viagens.
Técnico de Assistência Técnica 
(02 vagas): Curso técnico em Me-
cânica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês avançado/fluen-
te. Experiência em assistência 
externa a clientes. Experiência 
em montagem de manuais e trei-
namentos. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
Soldador: Ensino médio com-
pleto. Cursos na área de solda. 
Experiência em Solda MIG MAG e 
Eletrodo Revestido. Conhecimen-
to em Lean Manufacturing e TPM.
Supervisor Contábil: Ensino 
superior completo em Ciências 
Contábeis ou afins. Amplos co-
nhecimentos na área contábil. 
Inglês avançado/fluente. Expe-
riência 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 NOSS-

SA TECNOLOGIA DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.

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

ANALISTA DA QUALIDADE (99): 
Formação superior 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 ro-
tinas 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. Dispo-
nibilidade para atuar no 2°turno. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (305): 
Ensino Fundamental completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO (55): Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
CHEFE DE SEÇÃO (312): Desejável 
formação superior. Experiência em atendi-
mento. Residir em Indaiatuba. 
CHEFE DE SERVIÇOS AO CLIENTE 
(227): Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (180): Formação superior 
em Administração, Comércio Exterior ou 
áreas afins. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(324): Ensino Médio completo. Conhe-
cimento em painel elétrico, manutenção 
estrutural (predial) e fechamento de mo-
tores. Possuir curso de NR 10. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM COMPRAS (690): Cur-
sando 2° ou 3° ano do curso superior em 
Administração. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM SUPRIMENTOS/COM-
PRAS (324): Cursando superior em Ad-
ministração. Desejável conhecimento em 
informática. Residir em Indaiatuba.
FACILITADOR DE MONTAGEM: 
Formação Técnica em Mecânica, Mecatrô-
nica ou similares. Experiência na área de 
montagem e liderança de equipe. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PINTURA: For-
mação Técnica em Química, Mecânica ou 
similares. Experiência em liderança de linha 
de pintura. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PRIMÁRIOS: 
Formação Técnica em Mecânica ou similar. 
Experiência em máquina de corte laser e/
ou plasma. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
GERENTE COMERCIAL (329): For-
mação superior completa. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba, Salto ou 

Campinas.
INSPETOR DA QUALIDADE DE RE-
CEBIMENTO: 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 Téc-
nico 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 Sol-
dagem ou Inspeção de Solda. Experiência em 
inspeção visual e dimensional de juntas, com-
ponentes e conjuntos soldados no processo 
Mig/Mag. Conhecimento em simbologia de 
solda, processos de soldagem e ferramentas 
da qualidade. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRAS-
SOM: Técnico 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 com-
pleto. Experiência em laminação de fibra de 
vidro. Residir em Indaiatuba.
MÉDICO DO TRABALHO (96): For-
mação superior em medicina. Experiência 
em medicina do trabalho. Residir na região 
de Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(519): Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. Possuir curso de empi-
lhadeira. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE MÁQUINA DE COR-
TE 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: En-
sino 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 com-
pleto. Desejável formação técnica. Ex-
periência em solda Mig/Mag. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE PÓS-VENDAS 
(38): Desejável formação superior. Expe-
riência 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 GE-
RAIS (Fem / Masc) - Para traba-
lhar em restaurante industrial. 
Disponibi l idade de horários, 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA  – 
Possuir experiência na função, 
residir em Indaiatuba, disponibi-
lidade de horários.
BALCONISTA – Residir em In-
daiatuba. Disponibilidade de ho-
rários (Para trabalhar aos finais 
de semana). Possuir experiência 
em atendimento ao publico dese-
jável 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 PRODU-
CAO – Residir em Indaiatuba ou 
região, possuir experiência como 
encarregado de linha de produ-
ção no setor de refrigeração e 
equipamentos de refrigeração 
como balcões, geladeira, câmara 
fria. Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA 
CONVENCIONAL – Residir em 
Indaiatuba. Possuir disponibilida-
de de horários. Possuir curso de 
metrologia, leitura interpretação 
de desenho mecânico ou mecâ-
nico de usinagem. Com ou sem 
experiência.
OPERADOR DE FORNO – Pos-
suir curso Técnico na área indus-
trial. Experiência como operador 
de maquinas. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Residir em Indaia-
tuba, experiência na função. 
Irá realizar trabalhos de sarrafo 
(contra piso).
PORTEIRO – (Para cadastro) 
Possuir experiência na função. 
Disponibilidade de horários. Re-
sidir em Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA TRILINGUE 
– Possuir experiência na função 
e Inglês e Mandarim avançados.
TECNICO ELETRONICO EM 
INJETORAS – Residir em In-
daiatuba ou região,  possuir 
curso técnico, experiência na 
função em Injeção de plásticos. 
Para trabalhar em empresa de 
Monte Mor.
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Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO/MONTAGEM (6621): 
Ambos os Sexos. Ensino Médio. Vivência na função no 
ramo de vidros, conhecimento com inspeção de peças e 
montagem de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/SERIGRAFIA (6682): Ambos 
os sexos. Ensino Médio Completo. Vivência na área 
de produção, conhecimento em serigrafia, desejável 
vivência em empresa no ramo de vidros. Residir em 
Indaiatuba.
AUX DE SERVIÇOS GERAIS (6681): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivencia na área industrial. Irá atuar 
no abastecimento de linha e limpeza do setor. Residir 
em Indaiatuba.
BALCONISTA (6686): Ambos os sexos. Ensino Funda-
mental. Vivência na função. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (6549): Ambos os sexos. Superior 
Completo. Vivencia na área industrial e assegurar 
abastecimentos de matéria prima, insumos, produtos 
e equipamentos e serviços. Conhecimento em ERP e 
inglês intermediário. Residir em Indaiatuba ou Região.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino Mé-
dio. Vivência na função. Cursos de leitura e interpretação 
de desenho, metrologia básica, matemática básica, 
programação e operação de Torno CNC e Centro de 
Usinagem, desejável Auto Cad. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO (6692): Fem. Superior 
cursando a partir do 2º semestre. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIO EM TI (6679): Masc. Superior Cursando ou 
em andamento na área de tecnologia da informação.  
Conhecimento com suporte técnico em algum software 
de Gestão ERP e banco de dados SQL. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
FORNEIRO (6644): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior 
em Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e pro-
cessos. Com inglês avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Região.
INSPETOR DE QUALIDADE (6687): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia na função de qualidade, cur-
sos de metrologia e leitura e interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO (6619): Ambos os Sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, desejável 
conhecimento na área de vidros. Residir em Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos em 
máquinas de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de mecânica 
geral, vivência em manutenção corretiva, preventiva, 
hidráulica e pneumática em equipamentos industriais. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral e co-
nhecimentos em solda. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR DE MÁQUINAS (6495): Masc. Ensino 
Médio Completo, com curso SENAI em Mecânica Mul-
tifuncional ou ajustagem e outros. Disponibilidade para 
trabalhar 1º e 2º turno, noções de medidas e polegadas, 
vivência com montagem de máquinas em geral. Residir 
em Indaiatuba ou região.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com 
serralheria, modelagem de aço, polimento de metais. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR MAQUINA (6694): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivencia em produção e/ou operador máqui-
na. Disponibilidade total de horário. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC (6612): Masc. Ensino 
Médio Completo. Ter curso e vivencia na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO (6689): Masc. Com vivencia na função 
e conhecimentos em pré-moldados. 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 Mecânico, Automação Industrial, 
Mecânica de Usinagem Convencional. Possuir condu-
ção própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6518): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na área, ter disponibili-
dade de horários e inglês intermediário. 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.
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.
TORNEIRO CNC (6691): Masc. Ensino Médio. Possuir 
cursos na área de usinagem e torno. Conhecimentos 
em tornearia CNC. Residir em Indaiatuba ou Salto.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na fun-
ção. 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. 
Conhecimentos na função. Disponibilidade de horários. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Funda-
mental, Não é necessária experiência. Possuir disponi-
bilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Não precisa ter experiência, possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. Ensi-
no Fundamental. Vivencia área industrial, acabamento 
e lixamento de peças. Residir em Indaiatuba. Possuir 
condução própria.
AJUDANTE GERAL (6693): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em rebarbação, separação de material e  lavagem de 
peças. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL / EMPILHADEIRA (6700): Masc. 
Ensino Fundamental Completo. Desejável curso de 
empilhadeira com vivencia em indústria. 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 condu-
ção própria. Vaga para trabalhar em Jundiaí.
ASSISTENTE FISCAL (6695): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Conhecimentos no setor fiscal, lança-
mentos e apuração de impostos. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE CONTAS A RECEBER (6582): Fem. 
Superior cursando ou completo. Conhecimento com 
sistema integrado, conciliação, extratos, boletos, internet 
Bank, controle de vencimentos, baixa de títulos, planilha 
no Excel, descontos de duplicatas entre outras funções. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL/
FATURAMENTO (6662): Fem. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Conhecimento em Recursos 
humanos, fechamento de cartão ponto, contratação, 
folha de pagamento, FGTS, INSS, controle de admis-
são e demissão, férias, rescisão, emissão e controle 
de Notas Fiscal, análise fiscal, tributação Estadual e 
Fiscal. 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 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 ho-
rários, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. Supe-
rior Cursando ou Completo. Vivência na área adminis-
trativa, conhecimento em financeiro e emissão de nota 
fiscal. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6683): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em rotinas administrativas, curso de Informática. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6583): Fem. Ensino 
Médio Completo. Conhecimento em Recursos Huma-
nos, faturamento, ordens de produção, atendimento 
ao cliente e PABX. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/VENDAS (6660): 
Ambos os sexos. Ensino Médio Completo. Vivencia no 
setor financeiro e comercial, conhecimento em Excel. 
Residir em Indaiatuba e ter condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ CONTRAS Á PAGAR/
RECEBER (6701): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivencia na função. Desejável noções em contas à 
pagar/receber. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6476): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia no setor de almoxarifado 
e conhecimento em sistema SAP. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (6637): Masc. Ensino 
Médio Completo. Curso de operador de Empilhadeira 
e vivencia em SAP. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE FERRAMENTARIA (6677): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6685): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Desejável 
conhecimento em operar máquinas. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6690): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Não necessita vivência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/BORRACHA (6650): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivência na função, conhecimento 
em normas técnicas de qualidade e com cursos na área. 
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AJUDANTE GERAL: Ensino médio comp, experiência 
em conferência, recebimento e expedição, curso comp. 
de operador de empilhadeira, res. em Indaiatuba;
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Ensino superior 
completo ou cursando, exp. faturamento, contas a 
pagar e receber, compras, folha de pagamento e 
conhecimento em sistema ERP. Residir em Indaiatuba;
ASSISTENTE TÉCNICO: Necessário téc. ou superior 
em andamento em Adm, exp. no setor comercial, 
contato com clientes, prep. de ordens de serviço para 
posterior faturamento e outras atividades relaciona-
das. Conhecimento em Pacote Office, atendimento 
a clientes e inglês.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Ensino médio completo, 
experiência em recebimento e envio de mercadoria, 
possuir CNH, residir em Indaiatuba;
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino fundamental comple-
to, exp. na função, residir em Indaiatuba;
AUXILIAR DE OPERAÇÕES: Ensino fundamental 
completo, disponibilidade para carregar peso e inicio 
imediato, residir em Indaiatuba;
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio completo, 
para serviço braçal, disponibilidade de horário para 
revezamento de turno;
AUXILIAR DE SUPORTE TÉCNICO: Cursando Re-
des de Computadores ou equivalente, conhecimento 
em rotinas de adm, residir em Indaiatuba;
AUXILIAR TÉCNICO: Ensino médio completo, cursan-
do ou formado em téc. de eletrônica, eletrotécnica ou 
mecatrônica, res. em Indaiatuba, Salto ou Itu;
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, residir 
em Indaiatuba, disponibilidade de horário, experiência 
em atendimento ao público.
CORTADOR DE TECIDOS: Ensino fundamental 
completo, experiência na função, residir em Indaiatu-
ba, Salto, Itu ou Porto Feliz. Conhecimento em todo 
o setor de corte.
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência na função, residir em Indaiatuba, 
Salto, Itu ou Porto Feliz. Conhecimento em máquina 
reta, Overlock, Interlock 2 agulhas, Galoeira e em todos 
os tipos de tecidos.
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino fundamental 
completo, experiência na função, residir em Indaiatuba, 
Salto, Itu ou Porto Feliz. Conhecimento em todos os 
tipos de tecidos, em enfestos par e impar e saber 
conferir o risco.
ESTAGIÁRIO FINANCEIRO: Cursando graduação 
em curso equivalente, experiência comprovada em 
contas a receber e manuseio de sistema RM/Totvs. 
Residir em Indaiatuba. 
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, conhecimento 
em vendas e informática, atendimento ao público;
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino médio completo, 
exp. com esquadrias de alumínio, desde fundição 
até instalação; 
OPERADOR DE MÁQUINA CNC: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, exp. na função. 
Desejável técnico em mecânica, automação industrial 
ou equivalente. Programação e operação de máquina 
CNC, leitura e interpretação de desenho técnico 
mecânico, metrologia.
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conhecimento em 
caldeiraria, serralheria, estruturas metálicas, solda, 
usinagem. Residir em Indaiatuba ou Salto. Ensino 
médio completo;
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau completo, 
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;
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA OU 
MECATRÔNICA: Ensino médio completo, curso na 
área, exp. na função, residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EMPILHA-
DEIRAS: Ensino técnico equivalente concluído e 
experiência na função;
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, experiência 
na função, conhecimento em informática, residir em 
Indaiatuba;
VENDEDOR (A): Ensino médio completo, com expe-
riência na área, conhecimento em desenho técnico, 
leitura de planta de obra, projetos de móveis, 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 ar-
quitetura 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, Conheci-
mento na área comercial.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU

ALMOXARIFE - Ensino médio com-
pleto, cursando superior em admi-
nistração ou tecnólogo. Experiência 
na função.Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTABIL - Formação 
em ciências contábeis com CRC 
ativo. Domínio em contabilidade ge-
rencial, conhecimento em impostos 
direitos IRPJ / CSLL/ DIPJ. Local de 
atuação: Salto
ANALISTA CONTABIL -Superior 
completo em Ciências Contábeis. 
Conhecimentos em classificação 
contábil e rotinas de fechamento. 
Possuir 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 FINANCEIRO -Forma-
ção superior completo em Ciências 
Contábeis/Administração ou Eco-
nomia. Conhecimentos em rotinas 
administrativas e lançamentos 
contábeis. Desejável idioma inglês 
e espanhol. Local de atuação: Salto 
ANALISTA FISCAL - Superior 
completo em Administração/ Con-
tabilidade.
Experiência na área fiscal e conheci-
mento em legislação tributária. Local 
de atuação: Itu
ANALISTA DE SISTEMA JR -Su-
perior completo ou cursando ultimo 
ano. Experiência em instalação e 
configuração de banco de dados 
relacional. Conhecimento em regras 
de negócios e processos. Local de 
atuação: São Roque
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 
Ensino médio completo, experiência 
na área administrativa fiscal e recur-
sos humanos. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Superior completo, experiência na 
função. Possuir espanhol fluente. 
Local de atuação: Itu
COORDENADOR(a) DE RECUR-
SOS HUMANOS - Formação su-
perior completo. Experiência em 
rotinas de RH e departamento 
pessoal. Domínio do desenvolvi-
mento das estratégias, fornecendo 
suporte/orientações ás chefias para 
o desempenho de suas funções. 
Coordenar as atividades de adminis-
tração de pessoal e movimentação 
de funcionários. Imprescindível o 
inglês fluente.
Local de atuação: Salto
ENGENHEIRO DA QUALIDADE 
DE FORNECEDORES  - Formação 

Os interessados deverão cadastrar o currículo no site:  www.ejrh.com.br  ou comparecer á - 
Rua Paula Souza nº 89, Centro  – Itu /  Fone: (11) 4022-3363 ou 4023-0421.

superior em engenharia química 
ou elétrica. Experiência na área de 
qualidade de fornecedores. Local 
de atuação: Itu  
FORNEIRO  - Ensino médio comple-
to, formação técnica, conhecimento 
em tratamento térmico por indução. 
Leitura e interpretação de desenho 
técnico.Local de atuação: Itu
FRESADOR CNC - Desejável en-
sino médio completo. Experiência 
em programar e operar fresa CNC 
ou centro de usinagem.Local de 
atuação: Itu 
GERENTE OPERACIONAL - Su-
perior completo, experiência na 
área de hotelaria. Possuir o inglês 
fluente.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
- Ensino médio completo, curso 
técnico em mecânica. Experiência 
na função.Local de atuação: Salto
MOTORISTA - Experiência na fun-
ção. Possuir CNH: D/E
Local de atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USI-
NAGEM -Ensino médio completo, 
curso técnico. Conhecimento em 
programação de CNC, interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos 
de medição, preparação de ferra-
mentas e usinagem de precisão. 
Experiência na função. Local de 
atuação: Itu 
PEDREIRO - Experiência na função. 
Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  -Ensino médio e dis-
ponibilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
PROGRAMADOR CNC - Ensino 
médio completo, experiência na 
área de ferramentaria e operação de 
centro de usinagem. Conhecimen-
tos em moldes de injeção e sopro. 
Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍN-
DRICA) - Ensino médio completo, 
experiência com usinagem e pre-
cisão. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Manuseio e 
conhecimento de instrumentos de 
medições. Preparação para dife-
rentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu             
SECRETÁRIA EXECUTIVA - Su-
perior completo, inglês fluente. 
Experiência na função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - En-
sino técnico em elétrica, eletrônica 
ou mecatrônica. Conhecimento em 
pneumática, mecânica e CLP.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO QUIMICO  - Superior 
completo ou cursando química / 
biologia. Vivência na área.
Local de atuação: Indaiatuba
TORNEIRO CNC - Conhecimento 
em programação de torno CNC. Lei-
tura e interpretação de desenho 
mecânico. Vivencia em afiação, 
trigonometria preparação de ferra-
mentas.  Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO- Desejável 
superior em Administração, expe-
riência 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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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 ARMA-
DOR: Com experiência em 
Armação de Ferragens ter 
disponibilidade de horário.
AJUDANTE GERAL: Com 
conhecimento em elétrica e 
hidráulica, com CNH B.
AUXILIAR DE EXPEDI-
ÇÃO: Trabalhará com car-
rinho hidráulico carregando 
caminhões e puxando pallets 
da produção.
AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO: Experiência em linha 
de produção. Disponibilidade 
de horários.
AUXILIAR DE RECEBI-
MENTO:  Recebimento de 
pedidos de materiais, realizar 
o controle da balança através 
de sistema informatizado
A U X I L I A R  T E C N I C O 
ELETROELETRONOCA/
MECATRONICA: Conhe-
cimento em montagem e ma-
nutenção de equipamentos. 
Possuir cursos na área.
SERVENTE DE PEDREI-
RO: 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 MANUTEN-
ÇÃO PREDIAL: Para traba-
lhar com pequenas reformas.
COZINHEIRA (O): Organi-
zar e supervisionar serviços 
da cozinha no restaurante, pla-
nejando cardápio e elaborando 
o pré-preparo, o preparo e a 
finalização dos alimentos, ob-
servando métodos e padrões 
de qual idade dos al imen-
tos. Restaurante comercial. 
Necessário experiência na 
função e disponibilidade de 
horário.
DESENHISTA MECÂNICO: 
Ensino Médio ou Faculdade 
em Engenharia de Produção 
(completo ou cursando) ou 
cursos SENAI de Usinagem. 
Cursos Necessários: Leitura e 

Interpretação de Desenho, No-
ções de Usinagem, Auto CAD, 
SolidWorks Conhecimento em 
Software: Auto CAD, Soli-
dWorks Descrição da Função: 
Elaborar desenho de processo. 
LIDER DE LOGISTICA: 
Com experiência em liderança 
na área logística, armazém, ex-
pedição, movimentação de ma-
teriais, etc. e com experiência 
em operação de empilhadeira.
LIDER DE PRODUÇÃO: 
Liderança no processo pro-
dutivo. Atua na liberação de 
peças para processos externos. 
Conhecimento em Serigrafia.
OPERADOR DE MÁQUI-
NAS: Operar máquinas do 
segmento metalúrgica, dese-
jávelcursos
O P E R A D O R  D E 
PROCESSOS:Para industria 
química, para atuar na produ-
ção e operar empilhadeira.
OPERADOR DE PRODU-
ÇÃO: Corte, dobra e polimen-
to do aço, serigrafia, inspeção 
de qualidade, conferencia de 
medidas, lapidação e polimen-
to de vidros, corte policarbona-
to, corte e lixamento de peça 
em vidro, pré-forno.
PEDREIRO: Para trabalhar 
em Obras no Estado de São 
Paulo, com experiência na 
área  e disponibilidade total 
para viagens.
PINTOR:  Preparar  as  su-
perfícies externas e internas, 
raspando-as, amassando-as e 
cobrindo-as com uma ou várias 
camadas de tinta. Necessário 
disponibilidade de horário.  
RECEPCIONISTA:  Pa ra 
atuar em Hotel, com disponi-
bilidade de horários.
RECEPCIONISTA FOL-
GUISTA: Com disponibili-
dade para turnos, para cobrir 
folgas.
SOLDADOR: Ensino médio 
completo, com experiência e 
cursos na área.
TÉCNICO EM EDIFICA-
ÇÃO: Para trabalhar em Obras 
no Estado de São Paulo, irá 
supervis ionar  e  or ientar  a 
equipe, conhecimento em cál-
culos de áreas, Geométricos e 
Trigonométricos, volumes ou 
mecânica. 
TRATORISTA: Para dirigir 
trator, com experiência.
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

 Rua 7 de Setembro, 294  - Centro - Indaiatuba - SP - Fone: 19 3875-3052 
 cadastre-se em nosso site: www.ejrh.com.br.

AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e disponi-
bilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, 
com curso de Operador de Empilhadeira 
ou Ponte Rolante. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
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 experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função. 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.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com experiên-
cia em empresa no segmento de tubos. Re-
sidir em Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTAGIÁRIO (A) ADMINISTRAÇÃO 
Cursando a partir do 3º semestre em Ad-
ministração, inglês nível intermediário e 
domínio no pacote Office. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO CIÊNCIAS CONTÁ-
BEIS
Cursando a partir do 3º semestre em Ciên-
cias Contábeis para atuar no departamento 
fiscal. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉ-
TRICA
Cursando a partir do 3º semestre de Enge-
nharia Elétrica, possuir inglês intermediá-
rio. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências 
da Computação ou Tecnologia da Informa-
ção, desejável ter atuado na área. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO MECÂNICO 
OU AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Cursando a partir do 2º módulo. Residir 

em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experi-
ência 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 Qualida-
de, com experiência na função, ferramentas 
da qualidade e conhecimentos em estatísti-
ca, elaboração e interpretação de gráficos 
e domínio em pacote Office. Residir em 
Indaiatuba.
LIGADOR DE DG
Com Ensino Médio Completo, possuir 
habilitação A/B e desejável possuir moto.
Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA CARRETEIRO
Com Ensino Médio Completo, habilitação 
“E”, curso MOPP atualizado, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba 
e Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Ensino Médio Incompleto, desejável expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
A GÁS
Com Ensino Médio Completo com expe-
riência na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência 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 dispo-
nibilidade de horário de trabalho. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência 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 experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e possuir disponibilidade 
total de horário, irá trabalhar como folguis-
ta. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com expe-
riência em gestão de serviços de limpeza 
e manutenção. Para residir na  região do 
ABC. 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO
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.
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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CLASSIFICADOS

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, ga-
rag. p/ 02 carros. R$ 370.000,00 
F. 9-9757-1579 c/ Sandra
Casa Juscelino Kubitschek- 4 
cômodos na frente e 4 cômodos 
no fundo- R$ 250.000,00 3016- 
1355-9205-4322/9752-2170
Casa no Cond. Villagio 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
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir 3016- 1355/99752-
2170/99205-4322
Centro - casa c/ 2 dorms., sala, 
coz, wc, lav., e um quarto nos 
fundos. R$220.000,00. F: 9 
9823-9484/ 7802-8130
Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção !   Excelente valor. F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! 
Excelentes valores. Fones: 
3016- 1355/99752-2170/99294-
5541
Cond. Green Village - sobrado, 
1 suíte + 2 D., armário closet, 
quartos e coz. R$ 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.
Jd. Amstalden - Super res. toda 
mobiliada c/ 284 m² e AT 350 m² 
de terreno, 3 dormitórios, 1 suíte, 
sala 2 ambientes, lavabo, cozinha, 
piscina e espaço gourmet R$ 
1.440.000,00 19-997519921 / 
38750469 creci 65362
JARDIM AMSTAUDEN - Su-
per residência TODA MO-
BILIADA com 284m2 e AT 
350m2 de terreno, 3 dormi-
tórios, 1 suíte, sala 2 am-
bientes, lavabo, cozinha, 
piscina e espaço gourmet R$ 
1.440.000,00 19-997519921 
/38750469 creci 65362.
Jd Monte Verde - com 03 D. sen-
do 01 suíte, gar. p/ 2 carros. Acei-
ta financiamento. R$ 285.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Jd. Califórnia - CA0236 - 
125 m² - 02 D., bhº. social, 
sala, coz., AS, quintal, 02 
vagas garag. R$ 210.000,00 
F. 3392-0333
JD. Califórnia - casa c/ 2 dor-
ms., sala, coz., wc, garagem p/ 
5 carros, edicula c/ suíte, coz., 
lav., já alguda R$1500,00. F: 9 
9823-9484/ 7802-8130
Jd. Camargo Andrade - 02 D., 
sala, coz, WC, lavand., garag. 
+ 01 sobradinho nos fundos, 
tudo bem acabado por apenas 
R$ 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 suí-
te c/ armário embutido) coz. 
planejada, 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

M. do Sol – rua 24 casa espe-
tacular em lote de 250m² em 
02 pavimentos sendo no pavi-
mento 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 com-
pleta, 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
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) - Re-
sidência nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 280 mil. Aceita-se fi-
nanciamento, estuda-se imóvel 
de menor valor. F. 997519921 
/ 38750469.
VILA FLORENÇA (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 dorm. (1 
suíte) R$ 290 mil. Aceita-se 
financiamento, estuda-se 
imóvel de menor valor. 19-
997519921/38750469.
Vl. Castelo Branco - CA0415 - 
140 m² - 03 D. sendo 01 st., sala 
02 amb., bhº social, arm. planej. 
nos dorm. e coz., AS., quintal, 
churrasq., 02 vagas garag. R$ 
400.000,00 F. 3392-0333

Altos de Itaici- Casa com 01 
D., sala, cozinha, banheiro 
e garagem p/ 02 carros. R$ 
900,00 F. (19) 9-9233-3124 
Jessica

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. Laguna - (Salto-SP) 02 
D., sala, coz., WC, lavad., 
garag. para 02 autos R$ 
170.000,00 F. 3017-0455/ 
99762-7997
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 04 D. sendo 01 st. c/ 
hidro., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., escrit., sacada, 
copa, coz. planej., AS, bhº 
ext., D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de granito, 
pisc., 04 vagas garag. R$ 
600.000,00 F. 3392-0333
Jd. Tancredo Neves - 2 D. 
sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 
215.000,00 F. 3834-8160 / 
98323-1010
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 acaba-
mentos. R$130.000,00. F. 
19-3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  67. 01 cômodo 
com WC, R$ 120.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol  –  rua 68 02 
D., sala, coz, WC, lavand, 
mezanino nos fundos. R$ 
140.000,00 F. 3017-0455/ 
99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 cô-
modos precisando peque-
nas reformas.apenas: R$ 
145.000,00. F. 3017-0455/ 
99762-7997
M. do Sol – 68 casa assobra-
dada sendo na parte inferior 
garage. espaçosa e na parte 
superior 01 D., sala, coz, 
WC, Lavand., sacada quintal 
com edícula nos fundos todo 
revestido em piso cerâmico 
R$ 190.000,00 toda docu-
mentada para financiamento. 
Ta esperando o que? F. 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol - imóvel comercial 
próximo a Av. Ário Barnabé e 
bancos 390m² de área cons-
truída, sendo 02 pav. resi-
denciais e salão comercial no 
térreo, apenas R$700.000,00 
F. 3017-0455 / 99762-7997.

Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Casa Nova - 3 D. sendo 1 suí-
te, 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 - casa com 03 D., sendo 
01suíte, coz. planej., churrasq. 
R$ 2.000,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Cond. Fechado, Casa Bella- 
Casa com 03 D., garag. p/ 
03 carros. R$ 2.600,00. F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
Jardim Juliana- Sobrado com 
04 D., com armários, cozinha 
planejada, piscina, churras-
queira e garagem p/ 03 carros. 
R$ 3.500,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Jardim Santa Cruz- Sobrado 
com 03 D., sendo 01 suíte, 
cozinha planejada, edícula, 
churrasqueira e garagem p/ 03 
carros. R$ 1.600,00 F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Jd. Carlos Aldrovandi - 02 
D. e garagem p/ 01 carro. 
R$ 800,00 F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Jd. Colonial - 3 D.(sendo 
1 suíte), sala, coz, wc, la-
vand, garag. R$ 1.300,00 F.19 
99244-8398
Jd. Europa – Casa com 03 D., 
sendo 02 suítes e garagem p/ 
04 carros. R$ 2.000,00  F. (19) 
9-9233-3124 Jessica
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 suíte 
c/ closet, bhº. social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ sacada, escri-
tório c/ armários, coz. planej., 
AS, churrasq. quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Portal do Sol - CA0414 
- 150 m² - 03 D. sendo 01 
st., bhº social, sala, coz., 
AS., quintal, 02 vagas ga-
rag. R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333

Parque das Nações- Casa com 
01 D., sala, cozinha, banheiro e 
garagem p/ 01 carro. R$ 870,00 
F. (19) 9-9233-3124 Jessica
Parque das Nações- Casa 
de fundo com 01 D., cozinha e 
banheiro, s/garagem. R$ 700,00 
F. (19) 9-9233-3124 Jessica
Remulo Zoppi – Casa com 
02 D., garagem p/ 02 carros. 
R$ 1.000,00. F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pav. sup.: 03 suítes 
sendo 01 st. c/ closet, pavimento 
inf.: lavabo (todos os bhºs. c/ 
armário planej.), sala 02 amb. c/ 
pé direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, coz. e área de 
serv. c/ planej., suíte emp. Planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área de la-
zer, 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 varan-
da (todos os dorm. e bhºs. com 
armário planej.), lavabo, sala 
02 amb., escritório, copa, coz. 
totalmente planej., lavand., AS 
com gabinete, depósito/dorm. 
empregada, edícula com chur-
rasq., piscina, 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

Vila Suíça – Casa com 01 D. 
com suíte e garagem p/ 01 
carro R$ 1.200,00. F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Vl. Maria Helena - CA0324 
- 355 m² - 06 D. sendo 01 
suíte, bhº. social (todos bhºs. 
c/ armários), lavabo, sala 03 
amb., varanda, coz. planejada, 
dorm. empregada, AS, edícula, 
churrasq., quintal, 04 vaga 
garag. R$ 3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Vl. Rubens - CA0409 - 264 
m² - 03 D. sendo 01 st. (st e 01 
D. c/ arm. planej.), bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, coz. 
planej., AS, área gourmet, piso 
sup. c/ churrasq., quintal, 02 
vagas garag. R$ 1.650,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Apto – (oportunidade) 2 dormi-
tório, sala em L, cozinha, lav. e 
uma vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 – CECAP – em 
frente à Lojas Bandeira - 3016-
1355/99752-2170/99205-
1322/99294-5541/3035-1372
APARTAMENTO - Pre-Lança-
mento - Treze andares, quatro 
aptos por andar, na Av. Cande-
lária com 100m2, 3dorm sendo 
1 suíte. Entrega em agosto 
de 2016 com 30% de entrada 
parcelados - 19-997519921 
/38750469 creci 65362.
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 - (Masot-
ti) 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 Vi tor ia  I I   R$ 
240.000,00 2 dorms sendo 
1 suíte | 1 vaga | 1 banheiro 
| 1 sala , 49,00 m² útil ( Mo-
veis Planejado Cozinha/Dorm/
Banheiro)
Cond. Azaleia - com 2 D. 
T o t a l m e n t e  p l a n e j a d o . 
R$235.000,00. F. 7803-8201 
/80*10598
Ed. Guarapary - AP0423 - 65 
m² - 02 D., bhº social, sala, coz. 
planej., AS., 01 vaga garag. R$ 
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
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 em-
butido nos dorm., bhºs., coz. 
e AS. R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333

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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CLASSIFICADOS
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. Victória - AP0453 - 90 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS, 02 vagas garag. Arm. 
planej.: D., st., bhº, coz., AS. 
R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Solar dos Girassóis - Parque 
Indaiá. com 02 D., e garagem p/ 
01 carro. 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
 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 
ampla. 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

Cidade Nova: Apto com 02 
D., sala, coz., banheiro, s/
garagem. R$ 1.300,00 F.9-
9142-3026 c/ Allyne
Cond Pátio Anda Luz- Apto 
com 03 d,. sendo 01 suíte, 
cozinha planejada, garagem p/ 
02 carros e área de lazer com-
pleto. R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU (19) 9-9233-3124 Jessica
Cond. Jussara: Apto com 
móveis sendo 02 D., e garagem 
p/01 carro R$ 1.100,00 (19) 
9-9233-3124 Jessica
Cond. Place View: Apto com 
móveis planejados com 02 
D., sendo 01 suíte C/ closet, 
garagem p/ 02 carros e área de 
lazer. R$ 2.300,00 + Cond. (19) 
9-9233-3124 Jessica
Cond. Resid. Portal das Flo-
res- Apto todo planejado com 
03 D., sala, coz., garagem p/ 01 
carro e área de lazer completa. 
R$ 1.500,00 + Cond. F.9-9142-
3026 c/ Allyne
Cond. Spazio Illuminare- Apto 
Duplex  com moveis,  2Ds, gara-
gem p/ 01 carros e área de lazer 
completa. R$ 1.450,00 + IPTU + 
Cond. (19) 9-9233-3124 Jessica
Cond. Villagio Azaleia: Apto 
todo mobiliado com 03 D., sala, 
cozinha e garagem p/01 carro. 
R$ 1.400,00 já está incluso 
cond. e IPTU. F.9-9142-3026 
c/ Allyne
Ed. Asturia - AP0248 - 58 
m² - 02 D., bhº social, sala c/ 
varanda, coz., AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. c/ 
armários, wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + Iptu F. 99244-8398

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
Ed. Cerejeiras - AP0455 - 64,93 
m² - 02 D. (01 planej.),  bhº social, 
sala, coz. planej. (fogão cooktop), 
AS, 01 vaga garag.  R$ 1.000,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Roccaporena- Apto na re-
gião central com 02 D., garagem 
p/ 01 carro. R$ 1.400,00 (19) 
9-9233-3124 Jessica
Jardim Paulista - com 02 D. e 
garagem p/01 carro. 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., sacada, 
coz. planej., AS, 02 vagas garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Grand Ville na Cecap – 
Apto com móveis planejados com 
03 D., sendo 01 suíte e garag. p/ 
02 carros. R$ 1.600,00 F. (19) 
9-9233-3124 Jessica
Res. Grandville - com 3D. , 
suite, 2 vagas de garag. R$ 
1.600,00 + IPTU E condomínio 
F.F. (19)7808-3727 
Res. Place View - AP0454 - 71 
m² - 02 D., sendo 01 st., bhº so-
cial, sala 02 amb. c/ sacada, coz., 
AS, 02 vagas garag. Arm. planej.: 
D, st., coz., bhº, AS. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Valquiria - AP0434 - 94 
m² - 03 D., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS., 01 vaga garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333

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 esquina 
340mil F. 33184325
Salão Comercial - na Av. Pres. 
Kennedy , 150 m² - salão, 2 
salas, 2 banheiros e copa R$ 
6.000 F. 98372-0000
Salão comercial, Av. Pres. 
Kennedy, excelente localiza-
ção, com 91 m² R$ 2.800,00  
F. 98372-0000 
Temos galpões para locação 
no Distrito Industrial ótima 
localidade.F. (19) 3935-1372
Temos galpões para locação 
no Distrito Industrial ótima 
localidade.(19) 3935-1372
Vendo - Lanchonete, Pizzaria e 
Restaurante no Jd. Tropical, toda 
instalação, 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/ 
escritório. R$ 3.500,00 + IPTU 
F. 3392-0333

Chácaras em Itu área de 
1.000m² R$ 40.000,00 F. 
99126-5388

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 em Salto perto do Pes-
queiro, 1.000 m² R$ 60.000.00 
– com água – aceita carro no 
negócio e parcelamento. – 
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 suites, 
sala, coz., salao de jogos, casa 
de caseiro, piscina. AT/ 2.400m² 
R$ 700.000,00. F. 99100-2791
Excelente Chácara Alto Pa-
drão -  4 suítes , sala 3 amb., 
estúdio de música, campo de fu-
tebol gramado, quadra de areia, 
casa de caseiro, piscina, ves-
tiário. Negocia-se troca 100% 
em imóveis em Indaiatuba R$ 
2.000.000,00  F. 98372-0000
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

Recanto Campestre de Vira-
copos – CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara murada c/ sobrado 
de 05 D., sendo 01 st., 04 bhºs 
sociais, escrit., sala 02 amb., 
coz. planej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à lenha, 
pomar, dorm. c/ bhº, diversas 
vagas garag. R$ 650.000,00 
F. 3392-0333
Sitio 1 alqueire em Elias 
Fausto, casa, piscina, toda 
gramada, churrasq., fogão 
a lenha- R$ 370.000,00 F. 
3016-1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Sitio 1 alqueire em Elias Faus-
to, casa, piscina, toda gra-
mada, churrasqueira, fogão 
a lenha- R$370.000,00 3016- 
1355/99752-2170/99205-4322
Sí t io  2  Alqueires  -  R$ 
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. Mi-
rim 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 
excelente 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 
Vendo Sítio Rio Negro - 
28.000m², Casa Simples com 
água R$ 270.000,00 F. (019) 
9.9946-7771

Vl. Maria Helena – SL0032 – 
450 m² - Sala ampla c/ bhº so-
cial e excelente localização.R$ 
6.000,00 + IPTU F. 3392-0333

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 - Lote Comer-
cial  com 359m2 (12m de 
frente para a Av. João Am-
biel) de R$350mil por R$ 
300mil, somente à VISTA. 
19-997519921 /38750469 
creci 65362.
Cond. Beira da Mata - 380 
m² R$ 265.000,00. Ótima 
localização, aceita permu-
ta 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 DAS MARITACAS 
- Terrenos de 210m2 a vista 
ou parcelado por longo prazo.  
19-997519921 /38750469 
creci 65362.
Jardim dos Laranjais - 9.000 
m² R$ 450.000,00 F.  9946-
7771

Jd Europa II - com 340 m², pró-
ximo a praça ecológica. Aceita 
financiamento. R$ 175.000,00 
F.7829-6350 c/ Marlene
Jardim Paradiso - 03 lotes jun-
tos – 708m², 550m² e 420m² R$ 
1.100,00 F. (19) 9.9887-7771
Jardim Regente - 04 lotes jun-
tos - 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. dos Colibris - 150m² - óti-
ma topografia R$ 95.000,00 F.: 
99244-8398
Jd. Esplanada II - terreno 
plano R$ 205.000,00 área de 
305m². Aceita permuta F. 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
 Lotes a venda - entrada + par-
celas F. 7829-6350 c/ Marlene
M. do Sol –  Rua 39 125m² 
R$110.000,00. F. 3017-0455/ 
9762-7997 
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$90.000,00 aceita financiamen-
to. F. 3017-0455/ 99762-7997
Ótimo terreno em Salto-SP - 
171m² (6 x 28,5), quitado e com 
a documentação ok. Aceita 
financiamento R$ 78.000,00 F. 
99216-4875 - 3016-3259
PARADISO - 517m2 – Óti-
ma localização e topografia, 
imperdível, à R$755,00/m2. 
URGENTE. 19-997519921 
/38750469 creci 65362.
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CLASSIFICADOS
Vendo - 1 fogão 6 bocas 
inox R$150 / 1 fogão de ferro 
fundido c/ chaminé 5 bocas 
R$ 1.900 /  1  cadei ra 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 lam-
padas R$ 250 / 1 aspirador 
de pó semi novo R$ 60 F. 
99267-7603
Vendo - Air Soft, marca Tó-
kio Marui R$ 700 F. 98247-
4690 tim
Vendo -  Ca lças  soc ia i s 
mascul inas,  semi-novas, 
tam: 40 e 42. R$20,00. Rua 
Minas Gerais,234, Cid.Nova.
(atras do telhadão)
Vendo -  Câmera  D ig i ta l 
Sony mod. DSC W310 c/ 
carregador de bateria e cabo 
USB R$ 300 F. 99616-4021
Vendo  -  Forno  E lé t r i co 
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
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 cabe-
ceira removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 cada 
F. 7814-5723
Vendo  -  Por tão de ferro 
2.75 al t .  x  3.14 larg.  F. 
3835-1581
Vendo guarda-roupa de 6 por-
tas e 6 gavetas, cor marfim, 
em ótimo estado e jogo de 
cama box, R$600,00. F: 4105-
3344/ 9 9228-2620 c/ Aline.
Vendo Smart-car(carrinho 
d e  m e n i n a ) R $ 2 0 0 , 0 0 . 
Cade i r inha  de  b ic ic le ta , 
R$20,00.F: 4105-3344/ 9 
9228-2620 c/ Aline.

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

Faço faxina / passo roupa.Tel: 
3318-1952 c/ Sueli
Faço faxina residêncial ou escri-
tório F. 3016-4598 / 99930-1477
Faço serviço de pedreiro, pintor, 
gesseiro F. (11) 97333-6530
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 babá, cuida-
dora de idosos p/ morar ou arru-
madeira, auxiliar de produção. 
F: 9 9363-6011/ 99404-1608 
- Eldineia.
Ofereço-me para costurar em 
casa, experiencia em costura 
reta e overloque.F: 3392-3595/ 
9 8727-3287
Ofereço-me para fazer faxi-
na em residências, fábricas F. 
99257-5530 
Ofereço-me para passar roupa 
F. 98317-5168
Ofereço-me p/ passar roupa, fa-
zer faxina F. 3318-1952 c/ Sueli
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 “

Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lugares, 
l icenciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-8732
Gol  -  2009 ,  ún ico  dono 
(novo)completo F. 99696-
8732 /3875-2215
Fiesta - 96 - azul, motor 
novo, c/ alarme R$ 5.000,00 
F. 99351-7835
C o r o l l a  X E I  -  A n o 
2007/2008, cor prata, flex, 
cambio mecanico, 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
Gm - Zafira 2009  - câm-
bio automático, ar cond., 
direção hidrál ica, Travas 
e vidros elétricos 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.
Renault Clio - 2001- Flex, 
4 portas, para reforma R$ 
6.000,00 F. 3935-8651
Fusca - 75 - azul,  motor 
1300, doc. Ok. Rua Prof. 
Oswaldo Antônio Tuon, 686 
Jd. do Valle ll F. 99703-1602
Fusca - 70  -  azul,  motor 
1500, doc. Ok precisa de 
reforma Rua Prof. Oswaldo 
Antônio Tuon, 686 Jd. do 
Valle ll F. 99703-1602
Ipanema - 94 - ótimo estado 
F. 99267-7603
Montana Sport - 1.8 - 2006 
- prata, R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-0170
Meriva 2010 - Completa, 1.8 
, preto, automático, só ven-
da.R$27.900,00 c/ Ricardo. 
F: 9 9889-2807

Biz 2005 - partida eletrica, 
doc. Ok F. 99351-7835
Biz C100 - azul, 2005 F. 
99762-9374
HORNET 2011/2011 - Azul 
petróleo, 10.000km, doc. 
Ok, IPVA, Seguro pago.F: 
9 9779-1609. R$29.000,00. 
Conservadíssima.

Ofereço-me para trabalhar como 
caseira c/  referencia, trabalhei 
muitos anos de doméstica F. 
9909-7273 / 3017-4891 / 98724-
1943
Ofereço-me para trabalhar 
como caseira e doméstica. Te-
nho referencias, já trabalhei em 
supermercado F. 3017-4891 / 
99309-7273
Ofereço-me para trabalhar como 
caseiro.F:19 9 8713-1485/Laercio
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idoso e como do-
méstica ou limpeza em escritó-
rios.F: 9 9228-1544 Lourdes
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idoso F. 99701-
6754 c/ Jane
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idosos, babá ou 
arrumadeira com disponibilidade 
para morar no emprego. Tenho 
experiencia na area de produção 
F. 99363-6011 / 994041608
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora infantil em mi-
nha casa. Possuo referêrencia 
F. 3875-4575. 
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista em escritórios, 
residencias e pós obras. F:9 
8428-7364
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro F. 99325-5676
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 trabalhar de 
doméstica F. 98403-0679 / 3016-
2037 c/ Cristiane
Ofereço-me para trabalhar de 
faxineira F.  3835-1581
Ofereço-me para trabalhar de 
motorista, carro ou moto F. 
99820-2326 / 99315-7323 Welton
Técnica em enfermagem - Ofe-
rece para dar banho/curativos 
em pessoas acamadas. F. 3318-
0814/ 99178-5031

Portal do Sol  - 150m² R$ 
110.000,00 – quitado. (oportuni-
dade) F. 3017-0455/ 99762-7997
Resid. Caroline- Terreno com 
125 m² . R$ 75.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F. (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. (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
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de frente 
com a rodovia.
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 - c/ poço artesia-
no, pés de frutas, c/ orquidário, 
lago p/ pesca, pista de caminha-
da. Com 1000 m². R$ 310.000. 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

Alugo - mesas e cadeiras p/festas 
em geral F. 99783-2900 c/ Mário
Aulas Particulares e acompa-
nhamento escolar para alunos 
de primeiro e segundo graus para 
Português, Matemática,Química e 
Inglês. Margarida.Tel: 3875-7525

Brechó e bazar de roupas e 
sapatos - Para bebe macacão 
semi novo R$5,00, bermuda 
jeans, tenho 60 peças, roupas 
a R$2,00 cada. Rua Minas 
Gerais, 234 - fundos, Cid. Nova 
II (atrás do telhadão)
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha con-
ferir 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! Ex-
celentes valores. Fones: 3016- 
1355/99752-2170/99294-5541
Faça serviço de consultoria 
financeira particular F. 3017-
6626 / 99461-5804
Manicure - Manicure e Pedicure 
ganhe sobrancelha / Pé R$ 
12,00 - Mão R$ 8,00 Atendo 
também em domicílio. Faço 
definitiva, (selante R$50,00)  F. 
9 9369-5615 
Procuro casa para alugar daqui 
3 meses, em bom estado de dois 
ou três cômodos, de até R$ 600 
com espaço p/ uma biz, Tenho 2 
alugueis adiantado e comprovo 
boas referencias como pagado-
ra. F.19-99276-9594 c/ Camila
Procuro sala, em salão ou 
centro de estética p/ alugaraos 
sabados. Trabalho c/ estetica 
facial. F: 9 99420-6907 - Gleica
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim - 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-4322/ 
99294-5541/ 99763-8709 
Sony lens - Mod. DSC W310 
c/ carregador de bateria e cabo 
USB, R$300,00. F:9 9616-4021 
c/ Carol.
Terreno no Carlos Andro-
vandi - área 10x25m² R$ 
130.000,00 F. 99173-9843
Vendo - 01 fritadeira elétrica, 01 
chapa p/ lanche com 3 queima-
dores 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 toalhas 
de papel e bobinas de presen-
tes personalizados F. (11) 9 
6604-8199
Vendo - 2 balcão expositor, 1 
frio , 1 quente, c/ vidro trincado 
e precisando de manutenção R$ 
500,00 cada F. 98247-4690 tim
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