
Poupatempo começa a 
funcionar na segunda-feira

Apenas alguns serviços estarão disponíveis à população na unidade de Indaiatuba    Pág. 03a
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Um homem, identificado como Gláucio José Barreira, de 33 anos, foi baleado na manhã de quarta-feira, dia 26, após troca de tiros com 
homens da Guarda Municipal e Polícia Militar. A ocorrência iniciou na Rua José Francisco Ceccon, Jardim Tancredo Neves.

O grupo Royal Palm Hotels & Resorts anunciou na última 
quarta-feira, dia 26, a construção do Royal Palm Tower In-
daiatuba. Com investimento de R$ 65 milhões e previsão de 
entrega para 2016, a unidade local será construída na Avenida 
Francisco de Paula Leite e contará com 190 apartamentos, além 
de um centro de convenções e restaurante. 
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Número de furtos é 
menor em fevereiro 

Alunos do Objetivo 
participam de simulado

CPI é criada para 
investigar ‘apagões’

Habitação seleciona 
famílias para moradias

Cachorrão conquista 
o bi da Supercopa 

Primavera realiza 
eventos sociais 

ÍNDICE GEEKIE 

ENERGIA POPULARES

VILA AVAÍ 

FRUTOS DE INDAIÁ

COLABORAÇÃO

JANTAR 

A Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo 
divulgou os índices de crimina-
lidade do mês de fevereiro. Em 
Indaiatuba, o número de vítimas de 
homicídio, furtos e roubos de ve-
ículos diminuíram se comparados 
ao mesmo período do ano passado. 

Alunos do Colégio Objetivo 
participam, pela primeira vez, do 
simulado Geekie. Os testes ocor-
rem no próximo sábado e domin-
go, dias 5 e 6 de abril. A unidade do 
Colégio Objetivo em Indaiatuba é a 
única da rede e também da cidade 
a oferecer essa tecnologia.

Visando uma solução para 
constantes quedas de energia no 
Município, a Câmara nomeou 
durante a semana os vereadores 
que farão parte da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Companhia Paulista de For-
ça e Luz (CPFL-Piratininga).

As casas sobrepostas no 
Jardim Carlos Augusto de 
Camargo Andrade já estão 
prontas. A entrega dos imó-
veis que fazem parte dos 
Conjuntos Habitacionais 
Tamoios 1 e 2 deve aconte-
cer no início de maio. 

A equipe do Amigos do 
Cachorrão mais uma vez 
chegou ao ponto máximo da 
Supercopa Vila Avaí de Fu-
tebol Minicampo. No último 
domingo, dia 23, no campo 
do bairro, o time levantou 
pela segunda vez o caneco 
de campeão do certame, após 
vencer na decisão o Bacana 
Lanches por 6 a 3. 

O Esporte Clube Prima-
vera realizará em abril dois 
eventos sociais para arreca-
dar fundos para as equipes, 
da base e do principal, que 
irão disputar o Campeonato 
Paulista. Dois jantares estão 
agendados para os próximos 
dias 10 e 11, no ginásio do 
clube, que atualmente passa 
por reforma.
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ESTADUAL EMPREENDIMENTO 

ADI vence partida em casa 
contra o Rio Preto

Hotel de 65 milhões 
será construído em 

Indaiatuba 

Assaltante e PM são baleados após troca de tiros 

Confira os ganhadores 
dos 100 pares de convites 

para o Hopi Hari

Doação de sangue 
acontece sábado na Fiec

Uma derrota e uma vi-
tória, esse foi o balanço 

da estreia do time principal 
da Associação Desportiva 
Indaiatuba (ADI)/Clube 9 
de Julho na Liga Paulista 
de Futsal,  organizada pela 
Federação Paulista de Futsal 
(FPFS). O time perdeu para o 

AD Yoka Futsal, fora de casa, 
no pontapé inicial do certame, e 

jogando em Indaiatuba, conquistou 
os três primeiros pontos diante do Rio 
Preto Futsal. 
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Lixo é no lixo O que você 
acha do serviço 
prestado pela 
CPFL na cidade?

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

Radares - dia 29/03 a 04/04

Editorial Enquete

“Penso que precisa de 
melhorias. Não é de hoje 
que as quedas de energia são 
constantes, igual há uns dias 
atrás. Moro na Vila de Todos 
os Santos e lá estava crítica a 
frequência da falta de energia”

Paulo Cardoso, 56 anos, 
aposentado

“O serviço prestado é ra-
zoável. Moro na Avenida 
Conceição e lá às vezes tem 
umas quedas de energias, mas 
entendo que o problema é o 
vento forte que mexe muito 
com os fios”

Cícero Santos, 56 anos, 
ajudante geral

“Gosto dos serviços pres-
tados pela empresa. Enquanto 
estou em casa sempre tem 
energia. O que percebo às 
vezes são oscilações durante 
a madrugada, mas sempre é 
por pouco tempo”

John Lenon, 24 anos, 
professor

Artigos

A VERDADE SOBRE O AUXÍLIO RECLUSÃO

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

Não é raro achar nas redes sociais os chamados “memes” que são ideias compartilhadas 
por várias pessoas que podem ser uma postagem, um vídeo, uma imagem ou uma frase.

Esta “cultura” fez com que os brasileiros acreditassem em tudo o que é postado através 
do “meme”, pois se muitos compartilham significa que todos têm um senso em comum, 
compartilham da mesma ideia.

Vale lembrar imediatamente de compartilhamentos a respeito do auxílio reclusão, que 
segundo a legislação previdenciária é um benefício pago para os dependentes do segurado 
que se encontra preso.

Os “memes” a respeito deste benefício, demonstram um desvio de informação que 
faz com que cause uma revolta naquele que compartilha, pois o que circula é que o valor 
do benefício é para o preso, que o valor é por filho, e por aí vai outras informações sem 
fundamento.

Pois bem, a previdência social, por meio de contribuições, tem por finalidade, assegurar 
aos beneficiários o mínimo para seu sustento, mesmo que por motivo de prisão, assim 
dispõe o art. 1º da lei 8.213/91.

O segurando paga as contribuições para que lhe seja assegurado diversos benefícios 
no qual o que se discute é o auxílio reclusão, que não é pago para o preso e sim para os 
seus dependentes.

Os dependentes do preso só poderão requerer o auxílio reclusão se o encarcerado ter 
qualidade de dependente, ou seja, estiver contribuindo com a previdência e perceber como 
último salário benefício quantia igual ou inferior a R$ 1.025,81, lembrando que o valor 
do benefício não pode ser inferior a R$ 724,00 que é dividido entre os seus dependentes 
e não por pessoa.

Para requerer o auxílio reclusão, os dependentes poderão agendar pelo telefone 135 
um atendimento no INSS e levar principalmente documento que comprove o recolhimento 
do segurado e estado de permanência no presídio.

Deve-se antes de compartilhar uma informação, pesquisar, se informar 
para que não se dissemine revolta na população que tanto sofre com a cor-
rupção deste país e acha que a lei só beneficia os corruptos ou bandidos.

CARNE DE CARNEIRO

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

 A carne de carneiro nao e  tão popular quanto a carne de vaca, ela  destaca-se pelo seu valor nutri-
tivo, é fonte rica em minerais, como ferro, fósforo e cálcio. Além disso é excelente fonte de proteínas 
e vitaminas do complexo B. Apesar de algumas peças apresentarem alto teor de gordura saturada, a 
carne de carneiro não é entrecortada por gordura como a carne de vaca, assim, a maior parte da dela 
pode ser removida antes do cozimento. É uma carne facilmente digerível e raramente associada a 
alergias alimentares.

A demanda pela carne ovina concentra-se na de cordeiros, sendo exigido um produto com teor 
moderado de gordura, suficiente para garantir a maciez e sabor característico, mas não muito marcante. 
Tradicionalmente o mercado tem sido abastecido com animais oriundos de sistemas de criação onde 
atingem condições de abate, com peso vivo entre 28 e 30 kg, aos 150 a 180 dias de idade.

Vou explicar a diferenca entre carneiro e cordeiro , muita gente tem essa duvida,e chamado cor-
deiro o carneiro jovem, com até 8 meses, recém-desmamado ou em período de aleitamento. Quando 
o animal passa dessa idade é que é chamado carneiro.

A carne do cordeiro e saborosa, suculenta, nutritiva e versátil, ela ocupa um posto destacado entre 
os alimentos de consumo mais freqüente em boa parte do mundo. Trata-se de uma carne delicada sem 
gordura saturada e de boa digestao. Sinônimo de sofisticação, a carne de cordeiro é sempre associada 
a ocasiões  especiais.

A carne de cordeiro é vermelho-rosada, macia e tem nível médio de gordura, o que já garante bom 
sabor. Versátil como a carne bovina, a do cordeiro leva a vantagem no sabor mais adocicado e aroma 
marcante. Há quem aprecie a carne com pouco tempero, para que suas características se mantenham. 
Mas vinho, louro, alecrim, hortelã  a valorizam.

É excelente fonte de proteínas de alta qualidade, com gorduras consideradas saudáveis, e contém 
todos os aminoácidos essenciais, bastando 100gr de carne magra de cordeiro (que somam apenas 200 
calorias) para satisfazer a metade das necessidades protéicas de um dia. Difere das carnes vermelhas, 
principalmente da bovina, por apresentar baixas concentrações de lipídios e, sobretudo, pela pequena 
quantidade de gorduras saturadas.

Por outro lado, a cor da gordura é branco creme, muito semelhante à da vitela. Durante o cozi-
mento, varia um pouco, exceto na superfície, onde adquire um tom tostado atraente. 
A gordura vai se tornando levemente amarelada conforme aumenta a idade do 
animal, devido a alguns pigmentos de cor amarelo que são encontrados nos pastos 
que servem de alimento. A cor da gordura é um método seguro para saber se um 
animal é ou não velho.  

Sua conservação e cuidados, sao iguais  de outras carnes.

A situação do despejo irregular de lixo e a 
falta de educação do povo é algo preocupante 
nos dias de hoje. Numa época em que tanto se 
fala em preservação ambiental, em maneiras 
mais sustentáveis de encarar a vida, muitos 
andam na contramão e não se mostram tão 
preocupados com a consequência trágica que o 
lixo pode trazer.

A notícia publicada nesta edição, sobre as 
toneladas de lixo coletadas na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), é só um dos exemplos de que 
a população ainda não tem consciência de que 
lugar de lixo é no lixo, ou fingem não saber. 

Só no ano passado, foram 271 coletadas na 
rodovia que “corta” em Indaiatuba, segundo 
balanço divulgado pela Rodovias das Colinas, 
administradora da via. 

Dentro da cidade a situação não é diferente. 
Na semana passada, na Câmara, um Projeto 
de Lei foi votado e deve ser sancionado. O PL 
prevê que sejam multadas as pessoas que jogam 
lixo na rua. 

Todas as formas para conscientizar são váli-
das, desde as campanhas de orientação as multas 
aplicadas. O que não pode são ruas cheias de 
lixo, bueiros entupidos, causando pontos de 
alagamento, e resíduos nas rodovias, podendo 
ser o ocasionador de inúmeros acidentes. 

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Nos dia 11-12 e 13/04/2014, teremos mais um treinamento Gaivota
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.) 

ESPERANÇA
A todos instantes você é desafiado a vencer obstáculos. Diversas vezes na sua vida 

pessoas importantes o desapontaram, rebaixaram, falaram injúrias e mentiras. Mesmo 
assim você deve sorrir e vencer. Felicidade de verdade não vem da ausência de problemas, 
vem da superação das dificuldades. Felicidade não é apenas uma reação, é uma escolha 
que você faz para a sua vida. Em todo instante da vida há lugar para ser feliz. Se tivesse 
que escolher dois valores importantes, escolheria para minha reflexão matinal de hoje 
os valores chamados: esperança e solidariedade. A esperança por ter em nosso coração 
sonhador a dignidade de acreditar na potencialidade do ser humano, na construção de um 
mundo especial para as nossas próximas gerações, sem que seja preciso usar da utopia 
para minar nossos sonhos. E a solidariedade, pois através dela teremos a oportunidade de 
abreviar o tempo para a concretização desta maravilhosa tarefa, que é transformar este 
lindo planeta azul. Esperança e solidariedade, sentimentos que fazem parte da essência 
divina e que na atualidade, transbordam a nossa coragem de acreditar que é possível vi-
ver em harmonia plena. QUER DIAS MELHORES NA SUA VIDA, VENHA PARA O 
TREINAMENTO TRANSFORMACIONAL DA SIGNA TREINAMENTOS. NOS DIAS 
11-12 E13-04-2014 - INSCREVA-SE PELO SITE WWW.SIGNATREINAMWENTO.

COM.BR. OU TELEFONE 019-38757898.

“Estou satisfeita com os 
serviços prestados, pois onde 
moro, na Avenida Francisco 
de Paula, as quedas são raras”

Edson Carlos D. Junior, 
36 anos 
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Poupatempo começa a funcionar 
na próxima segunda-feira
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SOLIDARIEDADE

SUBSTITUIÇÃO 

Doação de sangue acontece amanhã na Fiec

Convênio para a troca de 
redes de distribuição no 

Centro é assinado
JME DIVULGAÇÃO

JULIANA WOLF

O Poupatempo de Indaia-
tuba passa a funcionar 
a partir da próxima se-

gunda-feira, dia 31, em caráter 
experimental. A inauguração 
oficial do posto local não tem 
data prevista e acontecerá so-
mente ao término do período 
da fase de adaptação, em que 
os serviços serão implantados 
gradualmente. Para saber quais 
serviços estarão disponíveis, a 
população pode consultar o Dis-
que Poupatempo 0800 772 36 
33, a partir da próxima semana 
ou comparecer ao local.

Ocupando uma área de 760 
metros quadrados, no Parque 
Mall, quando começar a operar 
com sua capacidade total, a 
unidade oferecerá os serviços 
de emissão de Carteira de Iden-
tidade (RG), Atestado de Ante-
cedentes Criminais, Carteira de 
Trabalho, todos os serviços do 
Detran, como Licenciamento, 
transferência de veículos e Car-
teira Nacional de Habilitação, 
além de serviços eletrônicos, 
como Nota Fiscal Paulista e 
Boletim de Ocorrência. O posto 
também contará com uma uni-
dade bancária, exclusiva para 
recolhimento de taxas de servi-
ços realizados no Poupatempo. 

De acordo com a assessoria 
de comunicação do Programa 
Poupatempo, o procedimento 

feito é comum a todas as novas 
unidades, sendo que nesta fase 
serão realizados todos os testes 
e ajustes técnicos necessários. 
Durante essa etapa, nem todos 
os serviços estarão disponíveis à 
população, como, por exemplo, 
o de agendamento eletrônico. 
Assim que for constatado que 
a unidade está funcionando 
dentro dos padrões de qualidade 
e atendimento exigidos pelo pro-
grama, o posto será inaugurado. 

O Poupatempo local contará 
com cerca de 50 funcionários, 
que passaram por treinamento 
técnico relacionado aos serviços 
oferecidos pelo Programa. A 
instalação do posto em Indaiatu-

ba faz parte do plano de expan-
são do Programa, que objetiva 
levar os serviços desenvolvidos 
no programa a um maior núme-
ro de cidadãos, sendo que a uni-
dade irá atender mais de 273 mil 
habitantes também das cidades 
de Elias Fausto e Monte Mor.

O Poupatempo de Indaiatu-
ba está localizado na Rua das 
Primaveras, 1050, no Jardim 
Pompéia, e o horário de funcio-
namento, quando o posto estiver 
oficialmente inaugurado, será de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17 horas e aos sábados, das 8 h 
às 12 horas. 

O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do Estado 

de São Paulo, coordenado pela 
Secretaria de Gestão Pública 
que, desde a inauguração do 
primeiro posto, em 1997, já 
prestou mais de 388 milhões 
de atendimentos. Atualmente 
conta com 33 unidades de aten-
dimento instaladas na capital, 
Grande São Paulo, interior e 
litoral, que reúne, em um úni-
co local, um amplo leque de 
órgãos e empresas prestadoras 
de serviços de natureza pública.

O anúncio do Poupatempo 
para Indaiatuba foi feito em 
dezembro do ano passado, pelo 
governador Geraldo Alckmin, 
em visita à cidade para assina-
turas de convênios.

Poupatempo de Indaiatuba começa a funcionar de forma experimental na segunda-feira

Encontro para assinatura do convênio ocorreu no começo da semana

Doação de sangue poderá ser feito das 10h às 12 horas de amanhã

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realiza amanhã, dia 29, das 10h 
às 12 horas, mais uma campanha 
de doação de sangue. O evento 
será realizado em parceria com 
o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia (Hemocentro) da 
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp). 

Não poderá ser doador quem 
estive realizando algum tipo 
de tratamento, utilizando me-
dicamento, estiver gripado, ter 
tomado a vacina contra a gripe 
comum há menos de 30 dias, 

não tiver parceiro (a) fixo (a), 
pesar menos de 50 quilos, tiver 
feito endoscopia há menos de um 
ano, tiver piercing ou tatuagem 
também há menos de um ano, for 
diabético, se tiver ingerido be-
bida alcoólica na noite anterior, 
fumar horas antes, etc.

Para ser um doador é obriga-
tória a apresentação de documen-
to oficial com foto. Ter entre 16 
(dos 16 até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimento for-
mal dos responsáveis) e 67 anos, 
11 meses e 29 dias; não estar em 
jejum. Deve-se evitar apenas 

alimentos gordurosos nas quatro 
horas que antecedem a doação. 

Além de sábado, durante o 
ano a campanha deve ocorrer 
também nos dias 26 de abril, 
31 de maio, 28 de junho, 26 de 
julho, 30 de agosto, 27 de setem-
bro, 25 de outubro, 29 de novem-
bro e 20 de dezembro. Durante 
a campanha haverá também o 
cadastramento de candidatos 
para doação de medula óssea.  

APOIO 
A campanha conta ainda com 

o apoio da Secretaria Municipal 

de Saúde, que durante o dia 
disponibiliza uma ambulância 
durante o período de doação, 
seguindo dessa forma as normas 
exigidas pela Unicamp.

A Fiec mantém parceria com 
a empresa Corpus e faculdade 
Max Planck que contribuem 
com os lanches e sucos ofereci-
dos aos doadores, o desjejum ou 
após a doação.

A Fiec fica localizada na 
Avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, 3.405, no Jardim 
Regina. Mais informações pelo 
telefone 3801- 8688.

Indaiatuba assinou um 
convênio com o Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos 
(Fehiro) do Estado de São 
Paulo, visando a substituição 
das redes de distribuição de 
água na região central da 
cidade. O acordo no valor 
de mais de R$ 1 milhão foi 
firmado durante encontro no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo, realizado na última 
segunda-feira, dia 24.

O encontro contou com 
a participação do prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB); 
do superintende do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae), Nilson Alcides Gas-
par; do deputado estadual 
Rogério Nogueira (DEM); e 
do secretário estadual de Sane-
amento e Recursos Hídricos, 
Edson Giriboni. 

O contrato assinado no 

começo da semana disponi-
bilizará R$ 1.064.549,27, a 
fundo perdido, para a setoriza-
ção e substituição de redes de 
distribuição de água na região 
central da cidade, com contra-
partida de R$ 238.299,19 do 
Saae, em razão do Programa 
de Combate às Perdas de 
Águas, totalizando mais de R$ 
1,3 milhão de investimentos. 

Essa área conta com rede 
de distribuição muito anti-
ga, de fibrocimento, cimento 
amianto e ferro, estando as 
tubulações com diâmetros 
bastante reduzidos. “Devido 
ao estado das tubulações, o 
abastecimento é prejudicado 
e as perdas de água na área 
central da cidade é elevado, 
o projeto irá beneficiar dire-
tamente a população de uma 
área importante da cidade”, 
ressalta Nogueira.
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Câmara cria CPI para 
investigar pequenos ‘apagões’
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INUSITADO

Uma indicação, apre-
sentada durante a última 
Sessão Ordinária da Câ-
mara, pelo vereador Mas-
sao Kanesaki (DEM), foi 
no mínimo curiosa. Ela 
contempla o trânsito local. 
O nobre edil pede para 
que seja implantada uma 
campanha permanente de 
educação no trânsito, para 
que os motoristas possam 
ser conscientizados da im-
portância do uso das setas 
durante o percurso que 
realizam.

PROVIDENCIAL 

O p ro j e to  pode  pa -
r e c e r  e n g r a ç a d o ,  m a s 
por outro lado é provi-
dencial. Quem dirige na 
cidade sabe que a falta 
do uso da seta durante as 
conversões ou troca de 
faixa é um dos maiores 
problemas do trânsito e 
causador de alguns aci-
den tes .  Boa  pa r t e  dos 
motoristas de Indaiatuba 
simplesmente não faz o 
uso da seta. Resta saber 
se é por esquecimento ou 
por comodismo mesmo. 

AJUDA

Mais uma vez as autori-
dades locais interferiram e 
novamente o povo indaia-
tubano saiu ganhando. O 
ônibus da linha Indaiatuba 
à Campinas voltará a pas-
sar no ponto que fica ao 
lado do terminal rodoviário 
da cidade vizinha. O ponto 
anterior (que também foi 
mantido como opção) era 
considerado “fora de mão”. 
Os vereadores “abraçaram” 

a causa, muitos foram até 
ao local, em Campinas, e o 
resultado de todo o esforço 
foi mais um benefício à 
população local que utiliza 
a linha. 

CPI

Agora, a “briga” é por 
melhorias no fornecimento 
de energia na cidade. A CPI 
da CPFL já é uma realidade 
na Câmara. Apesar de al-
guns aprovarem o trabalho 
da empresa na cidade, é 
nítido que algo está errado. 
Constantemente bairros 
da cidade sofrem apagões 
sem motivos aparentes ou 
com pré-aviso de que o 
fornecimento será inter-
rompido. Esperamos que, 
assim como a questão do 
ponto de ônibus, os peque-
nos “apagões” na cidade 
sejam menos freqüentes, a 
população agradece. 

MAL EDUCADOS 

Apesar das campanhas 
conscientizadoras, parece 
que o povo não está muito 
preocupado com o lixo e o 
meio ambiente. Sem querer 
generalizar, como que uma 
rodovia, como a Santos 
Dumont (SP-75) recebe 
271 toneladas de lixo? Não 
sei se é o principal cau-
sador, mas é cena normal 
ver motoristas abrindo o 
vidro do carro e descar-
tando lixo. Lamentável, 
sou da época em que havia 
uma sacolinha dentro do 
carro, ao lado câmbio da 
marchar. Lá se jogava todo 
o lixo durante a viagem e 
descartava tudo num posto 
mais próximo ou quando 
chegava em casa.     

ARQUIVO: JME

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Visando uma solu-
ção para constantes 
quedas de energia 

no Município, a Câmara no-
meou durante a semana os 
vereadores que farão parte 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Compa-
nhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL-Piratininga). O pedido 
de CPI foi feito pelo vereador 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes, o Linho (PT). 

A decisão ocorreu depois 
de inúmeras reclamações de 
usuários, denunciando que pe-
quenos “apagões” acontecem 
com frequência na cidade. 

A comissão será formada 
pelos vereadores Linho, Mau-
rício Baroni (PMDB), Bruno 
Ganem (PV), Massao Kane-
saki (DEM) e Antonio Sposito 
Júnior, o Toco (PTB). Ceboli-
nha também será o presidente 
da comissão. A formação da 
CPI não depende de votação, 
apenas da assinatura dos ve-
readores. Apenas dois dos 12 
vereadores não assinaram a 
favor da CPI. A CPI deverá 
ser publicada ainda em Diário 
Oficial e deve ser divulgada 
na próxima Sessão Ordinária 
da Câmara, que acontece às 18 
horas de segunda-feira, dia 31. 

De acordo com o presi-
dente da Câmara, o principal 
objetivo dessa CPI é procurar 
meios para ajudar a popula-
ção. “Nós queremos ouvir e 
ver o que está ocorrendo na 
cidade. Queremos saber o 
porquê das quedas de energia, 
pois são constantes a falta de 
energia e as reclamações que 
chegam para nós são muitas”, 
ressalta.

Segundo o Cebolinha, a 
intenção é realizar reuniões 
com todas as partes. “Quere-
mos envolver o máximo de 
pessoas. Vamos nos reunir 
sempre com representantes 
da CPFL, queremos saber de 
mais informações, de núme-
ros quanto o fornecimento de 
energia”, ressalta. “Também 
queremos a participação da 
sociedade. As pessoas, que 
nos enviaram reclamações, 
seja elas nos gabinetes ou 
pelas redes sociais ou e-mail, 
também serão convocadas.”

Já o vereador Linho ressalta 
que a CPFL terá que apresentar 
soluções para que o problema 
de corte de energia na cidade 
seja solucionado. “Vamos 
querer uma reposta da em-

presa. Há muitos casos em 
Indaiatuba de falta de energia 
sem qualquer aviso prévio, isso 
praticamente todos os dias. 
E infelizmente a CPFL não 
apresenta qualquer justificativa 
para os cortes”, diz.

PROJETOS  
Durante a 5ª Sessão Ordiná-

ria, realizada na noite da última 
segunda-feira, dia 24, os vere-
adores aprovaram o Decreto 
Legislativo nº 0001/2014, do 
vereador Maurício Baroni, 
que concede a Márcio José 
Navarro o Título Honorífico 
de Esportista do Ano.

Outro projeto aprovado 
foi de autoria dos vereadores 
Bruno Ganem e Túlio Tomass 
do Couto (PMDB). O PL nº 

0021/2014 institui o Dia Mun-
dial da Fibromialgia.

Outros dois projetos tam-
bém entraram na Ordem do 
Dia da sessão. O Projeto de 
Lei nº 89/2013 do vereador 
Derci, acabou sendo retirado 
pelo autor. O projeto obriga a 
administração pública munici-
pal de Indaiatuba a identificar 
nos materiais de divulgação 
institucional as empresas 
responsáveis pela criação, edi-
toração, produção de fotolitos, 
impressão, tiragens e custos.

Já o projeto nº 12/2014 do 
vereador Luiz Carlos Chia-
parine, teve pedido de vistas 
do próprio autor. Este projeto 
proíbe o funcionamento no 
município, de bombas de 
sucção em piscinas coletivas.

Constantes quedas de energias são questionadas pela população e até virou alvo de CPI

O Secretário de Defesa e Cidadania e Chefe de Gabinete, 
Alexandre Guedes Pinto e o presidente da Câmara, o vere-
ador Luiz Alberto Pereira, o Cebolinha (PMDB) estiveram 
reunidos na última quinta-feira, dia 13, para discutir, entre 
os assuntos, a alteração na Lei do Silêncio. O projeto está 
sendo desenvolvido entre ambos e deverá alterar a forma de 
regulamentar e fiscalizar os carros que abusam do som alto 
e perturbam o sossego da população.

Atualmente, a Lei 5.860, de autoria do vereador Cebo-
linha prevê formas de coibir e autuar os motoristas que ul-
trapassam os limites permitidos por Lei. Para que a Lei seja 
cumprida, é preciso que as autoridades competentes flagrem 
os infratores com o som alto e se utilizem de um aparelho 
que constate a irregularidade, chamado decibilímetro.

“Quando a Guarda Municipal chega até o local da denúncia, 
esses infratores abaixam ou desligam o som, muitas vezes, im-
possibilitando o flagrante. Com a nova Lei, não haverá necessi-
dade do decibilímetro. Bastará o som alto para que o motorista 
seja autuado, o som apreendido e o veículo guinchado".

Lei do Silêncio deve passar por alteração 
Locais como o estacionamento do Parque Ecológico, o 

Barco e o Parque Temático, são constantemente alvo dos 
infratores, o que tem gerado inúmeras reclamações da popu-
lação, uma vez que o ato se configura crime de perturbação 
de sossego.

A nova redação é baseada em uma Lei em vigor na ci-
dade de Conselheiro Lafaiete (MG), regulamenta também 
o uso de carros de som, como os utilizados por empresas 
de propaganda ou sindicatos, e inclui, inclusive, bicicletas. 
A Lei não se aplica a eventos de som automotivo, devida-
mente regularizados junto aos Departamentos competentes. 
A multa prevista para quem não cumprir a Lei atinge cerca 
de R$ 1,5 mil. 

“O problema é antigo; temos tentado ao longo de todos 
esses anos coibir essa prática e nós, da Câmara, em conjunto 
com a Secretaria de Defesa e Cidadania, esperamos poder 
colocar fim ao problema que tanto inquieta nossa população”, 
diz Cebolinha. O projeto deve ser apresentado na próxima 
Sessão Ordinária. 
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Casos de homicídios e furtos 
de veículos diminuem em fevereiro

JME

DIVULGAÇÃO

COLÉGIO OBJETIVO 

Alunos participam pela primeira vez do simulado Geekie
Alunos do Colégio Obje-

tivo participam, pela primeira 
vez, do simulado Geekie. Os 
testes ocorrem no próximo 
sábado e domingo, dias 5 e 6 
de abril. A unidade do Colé-
gio Objetivo em Indaiatuba é 
a única da rede e também da 
cidade a oferecer essa tecno-
logia educacional de ponta 
aos seus estudantes.  

A Geekie oferece a apli-
cação de simulados com a 
mesma metodologia da Teoria 
da Resposta ao Item (TRI), 
utilizada pelo Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) para 
avaliar o desempenho do aluno 
na resposta que ele deu para 
cada questão ao escolher esta 
ou aquela alternativa como 
resposta. Desse modo, o Ob-
jetivo está se aperfeiçoando, 
não só para seguir as matri-
zes de referências do Exame 
Nacional do Ensino Médio, 
como também para auxiliar o 
aluno a entender suas escolhas 
certas ou erradas ao responder Os relatórios dos simulados trarão um mapeamento das principais deficiências de aprendizagem

Para o capitão da PM, ocorrências no trânsito não causam impacto negativo para o Município

às questões do Enem.
Dessa forma, a partir dos 

testes, a empresa elabora 
relatórios detalhados para os 
alunos, professores e gesto-
res da escola. “A vantagem 
dessas ferramentas para os 
alunos é um mapeamento de 
suas principais deficiências 
de aprendizagem e um plano 
de estudos priorizado para 
supri-las. O professor terá 
uma visão mais clara dos 
temas, turmas e alunos que 
precisam de mais atenção e a 
escola contará com um diag-
nóstico geral que possibilitará 
maximizar a implantação de 
políticas curriculares, o acom-
panhamento do desenvolvi-
mento dos alunos e a coleta 
de informações de como eles 
estão aprendendo na escola”, 
explica Claudio Sassaki, co-
-fundador da Geekie. 

Segundo a mantenedora do 
Objetivo, Loide Rosa, a In-
daiatuba tem o que há de mais 
inovador no quesito ensino. 

“Nossos jovens não precisam 
mais ir a São Paulo ou a Cam-
pinas para encontrar o melhor 
ensino em período integral, 
com simulados semanais e 
professores atualizados. O 
Objetivo Indaiatuba oferece 
tudo isso e muito mais! Com 
a Geekie passamos a ofere-
cer aos nossos alunos uma 
tecnologia educacional de 
ponta. Por se tratar de uma 
ferramenta de última geração, 
assim como outras soluções, 
exige um grande investimen-
to, mas entendemos que esse 
é o nosso trabalho e buscamos 
incessantemente oferecer no-
vidades e aperfeiçoamentos 
aos nossos alunos sempre! É 
por tudo isso que, novamente, 
o Objetivo Indaiatuba sai ao 
lado de outros colégios que 
se destacam no país, como 
o Bandeirantes e o Vértice, 
dentre outros que já utilizam 
a mesma tecnologia”, enfatiza 
a mantenedora do Objetivo 
Indaiatuba. 

A Secretaria de Se-
gurança  Públ ica 
do Estado de São 

Paulo divulgou os índices 
de criminalidade do mês de 
fevereiro. Em Indaiatuba, 
o número de vítimas de 
homicídio, furtos e roubos 
de veículos diminuíram se 
comparados ao mesmo perí-
odo do ano passado.  O nú-
mero de latrocínios também 
caiu. No entanto, o índice 
de acidentes de trânsito foi 
maior, assim como tráfico 
de entorpecentes.

Segundo dados divulga-
dos pela Secretaria, a taxa 
de homicídio doloso, quan-
do há a intenção de matar, 
caiu em 50%, e em fevereiro 
foram duas ocorrências 
registradas, sendo que no 
mesmo mês de 2013, a ci-
dade havia registrado quatro 
crimes dessa naturalidade. 

Em janeiro, Indaiatuba 
registrou outros dois casos, 
sendo que num comparativo 
dos dois primeiros meses 
do ano, as ocorrências ca-
íram pela metade. Janeiro 
e fevereiro do ano passado 
foram oito homicídios do-
losos registrados na cidade. 
A tentativa de homicídio 
também diminuiu. Foram 

quatro casos no ano passa-
do e apenas um no mesmo 
período desse ano. 

Os índices para furtos 
e roubos de veículos tam-
bém registraram queda. O 

principal deles foi o furto 
de veículo, que reduziu em 
48%, saindo dos anteriores 
27 casos para os atuais 14. 
Esse ano, nos dois primeiros 
meses, foram 44 veículos 

furtados, contra os 67 no 
mesmo período do ano pas-
sado, com redução de 34,2% 
no bimestre.

No caso dos roubos hou-
ve queda em 41,1%. Em 

fevereiro do ano passado 
foram 12 casos. Mas neste 
ano os casos caíram para 
sete, sendo cinco a menos. 
No comparativo do bimestre 
ao invés de redução, houve 
aumento. Isso porque nos 
dois primeiros meses de 
2013, Indaiatuba registrou 
16 ocorrências e em 2014, 
computando o mês de janei-
ro, foram 19 casos.

Evolução  
Para o comandante da 

Polícia Militar (PM) de 
Indaiatuba, o capitão Jesus 
André Alves, a redução nos 
casos acima mencionados 
são positivos para o muni-
cípio e sua população. “É 
o reflexo de todo trabalho 
ostensivo feito pelo nosso 
efetivo, com abordagens e 
prevenção”, explica.

E, segundo o Coman-
dante, a maior parte dos 
veículos são recuperadas e 
devolvidos aos donos, sen-
do que a cidade apresenta 
uma das menores taxas de 
índices de roubos e furtos a 
veículos. “Cerca de 80% dos 
casos, conseguimos locali-
zar os veículos”. O Capitão 
destaca que um dos fatores 
favoráveis é a utilização do 
sistema de monitoramento 
por câmeras, espalhados 
em pontos estratégicos da 

cidade, juntamente com o 
trabalho em parceria com 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM). “Somente na última 
semana foram detidos três 
infratores que tinha relacio-
namento com esse tipo de 
crime”, completa.

As ocorrências de tráfico 
de entorpecentes aumenta-
ram em 15%, o que significa 
mais gente detida por este 
tipo de crime. Enquanto 
no ano passado, fevereiro 
registrou 19 casos, este ano 
o número aumentou para 22 
ocorrências.

Nos casos de lesão cor-
poral culposa por aciden-
te de transito houve um 
aumento de 39,1%. Em 
fevereiro de 2013 foram 
46 ocorrências registradas, 
sendo que no mês passado, 
a cidade alcançou a marca 
de 64 acidentes. No entanto, 
para o Capitão, não há dire-
tamente, impacto criminal 
sobre esses casos, já que a 
maior parte é causada pela 
falta de atenção dos condu-
tores e sem vítimas. “O que 
constatamos é que existe 
uma atenção dos conduto-
res. É preciso estar focado, 
somente em dirigir. A cida-
de é muito bem sinalizada, 
com boa estrutura, porém, 
as pessoas necessitam de 
mais prudência”, enfatiza.

Mais Expressão
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Curso da Max Planck é reconhecido com conceito 4 pelo Mec

Departamento de Fiscalização 
autua cinco bares da cidade 

GIL NUNES/SCS-PMI
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O Departamento de Fis-
calização da Prefeitura 
autuou cinco bares da 

cidade que funcionavam com 
irregularidades. A operação 
Fecha Bar ocorreu na noite da 
última quinta-feira, dia 20, e 
contou com o apoio da Guarda 
Municipal. A ação foi motivada 
devida as reclamações feitas 
pela a população no 0800-770-
770-2 e no e-mail indaiatuba@
indaiatuba.sp.gov.br.

Durante a ação, sete bares 
da cidade foram vistoriados, 
sendo que cinco deles estavam 
funcionando com alguma ir-
regularidade. Três deles, por 
exemplo, atuavam fora do ho-
rário estipulado em alvará. 

Outro estabelecimento co-
mercial não tinha autorização 
para uso de solo público com 

mesas e cadeiras. Os quatro 
bares foram multados em 100 
Unidades Fiscais do Estado de 

São Paulo (Ufesp), que corres-
ponde a R$ 2.014

O quinto estabelecimento já 

O Ministério da Educação 
(MEC) reconheceu como con-
ceito 4 o curso de Engenharia de 
Automação da Faculdade Max 
Planck. A avaliação do processo 
de reconhecimento do curso foi 
realizada no começo deste mês.

Segundo o assessor de co-
ordenação do curso, Marcone 
Medina, entre os aspectos ava-
liados estão o projeto didático-
-pedagógico, a qualificação do 
corpo docente, a infraestrutura 
física e laboratorial e, ainda, 
os projetos interdisciplinares e 
sociais para o desenvolvimento 
do aluno e a sua rápida inserção 
no mercado de trabalho. 

Durante a visita os avalia-

havia sido multado por falta de 
alvará e foi feita nova autuação 
no valor de 150,39 Ufesp, que 

dores do MEC tiveram acesso 
a atividades de ensino do curso, 
projetos que foram desenvol-
vidos pelos alunos, como a 
fábrica de fraldas, a impressora 
3D, o capacete para auxílio de 
deficientes visuais, entre outros. 
Para o coordenador do curso, o 
professor Roberto Mesquita, o 
resultado alcançado está dire-
tamente ligado a participação 
de todos nesse processo. “As 
colocações de colaboração da 
comissão, bem como os elogios 
aos trabalhos do Núcleo Do-
cente Estruturante (NDE), dos 
docentes e principalmente dos 
alunos, indicam que estamos 
em um grupo capaz e integrado. 

Operação ocorreu em sete bares na noite de quinta-feira, após denúncia da população 

Alunos do curso desenvolvem projetos como a fábrica de fraldas, a impressora 3D, e o capacete para auxílio 
de deficientes visuais

representa R$ 3.028,65 e lacrado 
imediatamente pela autoridade 
de fiscalização. 

A partir de agora caso seja 
flagrado aberto pelos agentes 
de fiscais ou pelos Guardas 
Municipais será feita a condu-
ção de seu representante até a 
Delegacia de Polícia para ser 
indiciado por desobediência. 
Em dois locais visitados nada de 
irregular foi encontrado, sendo 
efetuadas apenas orientações 
quanto a possíveis transtornos 
provocados a vizinhança.

O diretor de Fiscalização da 
Prefeitura, José Carlos de Melo, 
informou que as operações ocor-
rem sempre em dias e horários 
aleatórios. “Escolhemos dias e 
horários diferentes e fazemos 
esse trabalho de fiscalização sur-
presa tomando por base denún-
cias que recebemos pelos canais 
de comunicação da Prefeitura. 
As denúncias são geralmente 

de perturbação do sossego, seja 
por som alto, ocupação de cal-
çada ou funcionamento fora do 
horário estabelecido em alvará”, 
comenta.

AÇÃO 
De acordo com informa-

ções da Prefeitura, aproxima-
damente 120 bares já recebe-
ram a fiscalização de rotina 
em 2014. Na maioria dos 
casos, o principal motivo foi 
a perturbação de sossego. A 
fiscalização nos estabeleci-
mento é feito rotineiramente 
durante o dia, enquanto que os 
casos mais graves, gerados por 
denúncias, são programadas 
por operações noturnas com o 
apoio da Guarda.

Segundo ainda a Prefeitu-
ra, atualmente em Indaiatuba 
existem 503 estabelecimentos, 
sendo 385 bares/lanchonetes e 
outros 118 bares/mercearias. 

A comissão ressaltou que tudo 
caminhou certo desde o início e 
o trabalho ficou simples. A Max 
Planck, através de seus profissio-
nais, vem trabalhando forte na 
busca do diferencial positivo e de 
passo em passo vamos atingindo 
nossa meta”, salienta. 

Vale lembrar que a avalia-
ção do MEC é uma condição 
necessária para a validade na-
cional dos diplomas emitidos 
pelas instituições e a visita ‘in 
loco’ da comissão determina 
este Conceito, sendo que a nota 
máxima é igual a 5.

EXPANSÃO 
Atualmente a Faculdade 

Max Planck conta com mais 

de quatro mil alunos. Investi-
mentos maciços em ampliação 
e modernização estão sendo 
destinados para agregar ainda 
mais qualidade aos cursos de 
graduação oferecidos pela ins-

tituição e consolidá-la, a cada 
dia, como um dos principais 
polos de excelência em ensino 
superior da RMC. 

A Faculdade Max Planck 
está localizada à Avenida 9 

de Dezembro, 460, Jardim 
Pedroso, Indaiatuba. Mais in-
formações sobre a instituição no 
www.seufuturonapratica.com.
br/max. Mais informações pelo 
telefone (19) 3885-9900.
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O troféu Frutos de Indaiá, 
evento organizado pelo 
Grupo Mais Expressão, 

sorteou 100 pares de passaporte 
para o Hopi Hari. Os convites 
fazem parte do sorteio que a 
organização do evento faz para 
incentivar aos entrevistados a 
responderam ao questionário 
da pesquisa efetuada nas ruas ou 
pelo jornal. (Confira a lista dos 
ganhadores no box)

Os sorteados podem retirar o 
par de convites para o Hopi Hari 
a partir de segunda-feira, dia 31, 
na sede do Grupo Mais Expres-
são. Para retirada, é obrigatório a 
apresentação de um documento 
oficial com foto do ganhador. O 
convite estará disponível na Rua 
Alfredo Vilanova, 144, na Vila 
Vitória 2.

O passaporte é transferível 
para qualquer pessoa, mas deve 
ser utilizado até o dia 27 de abril. 

Além dos 100 pares de con-

1. ADAILTON SANTOS
2. ADRIANA FARIAS MAXIMO
3. ALEX GRELLA DA COSTA
4. ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA
5. ALEXANDRE DA SILVA
6. ALINE TROIANI
7. ANA CARINA FLORENCIO
8. ANA LUCIA PEREZ
9. ANDERSON PEREIRA BENTO
10. ANDREIA AP. SILVA
11. ANE CAROLINE
12. APARECIDA MAXIMO
13. APARECIDO BATISTA DOS SANTOS
14. BARBARA BERSAN ORLANDO
15. BRUNA PRADO
16. CAMILA SILVA
17. CARINE BALABEM NASCIMENTO
18. CASSIA PROENÇA DE PADUA
19. CILENE MARQUES
20. CLAUDIA MARIA PEDROSO
21. CRISTINA CARDOSO LOPES
22. DAIANE DE FATIMA LOVEZZO
23. DEUSMAR NERIS CORDEIRO
24. DOMINGOS PEREIRA
25. DOMINIQUE REGINA DA SILVA BARBOSA
26. EDIVANIA GUIMARÃES LIMA
27. ELISA CRISTINA CACIQUE CUNHA
28. FERNANDA BRITO DE CARVALHO
29. GIVANILDO SILVA VIANA
30. GUSTAVO ADRIANO DE OLIVEIRA
31. JANAINA CRISTINA POLTRONIERE
32. JAQUELINE CRISTIANE POLTRONIERE
33. JESSICA AP. BERTOLINO
34. JESSICA GARCIA DE GODOI
35. JESSICA GERORIM OLIVEIRA
36. JESSICA MOSCA MIGUEL
37. JOÃO MARCOS F. CARVALHO
38. JOÃO RIBEIRO BELLO
39. JOISE BARBOSA
40. JOSE ROBERTO MARCELINO
41. JOSIANE DE FATIMA GOUVEIA
42. JULIANA LARANJEIRA
43. JULIO CESAR BARBATI ANDRADE
44. LARISSA SOARES
45. LEANDRO DA SILVA
46. LETICIA ARAUJO MEDEIROS
47. LILIAN DE BRITO ARRAIS
48. LILIANE MIRIAM SANTOS TRIBESSI
49. LUANA CAMARGO ROVAGNONI
50. LUANA PINHEIROS ARAIS

51. LUCIANA FERNANDES RODRIGUES
52. LUCIANO ALVES
53. MAIARA TAIS PISTONI
54. MARCELA VERISSIMO RIOS
55. MARCELLE CHRISTO CHEETZ
56. MARCELO MATHEUS DA SILVA
57. MARIA FERREIRA DA SILVA
58. MARIA HELENA LOPES
59. MARIA LETICIA LOPES BERNARDINETTI
60. MARIANA DE OLIVEIRA MORAES
61. MARIANE AP. F. MAXIMO
62. MEIRIANE DA SILVA SANTOS
63. MILENA DE MELO RODRIGUES DE LIMA
64. MISLENE DOS SANTOS 
65. MURILO GIOLO
66. NATALIA PEREIRA CARDOSO
67. ODAIR DOS SANTOS 
68. OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
69. OTTO STEFFER BUFFO
70. PATRICIA ALVES REIS
71. PATRICIA BEATRIZ DOS SANTOS DOMINGOS
72. PAULA CRISTINA ALVES SANTOS
73. PAULO CAMARGO ANDRADE
74. RAFAEL GUSTAVO ALVES DO CARMO
75. RENAN GOMES DE OLIVEIRA
76. RENAN VINIVIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
77. RICARDO VALENTIN PIRES
78. ROBERLEI RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
79. ROBERTO GOMES DA SILVA
80. ROBERTO RODRIGUES
81. ROSELAINE AP. JUNQUEIRA
82. SAMUEL RIBEIRO DA SILVA
83. SANDRA SILVA DA SILVA
84. SARA SILVA DA SILVA
85. SIDNEIA OLIVEIRA ARAUJO
86. SILVIO FIORI NETO
87. SONIA GARCIA MATOS
88. TAIS LETICIA MILESI FURNOZIERI
89. TALITA LEONARDO PEREIRA
90. TAMIRES ROCHA
91. THAIS SILVA SCUDELER
92. THAYLA MEDEIROS ARAUJO
93. THAYNÁ SILVA DE ALMEIDA
94. VALDENIR SOARES DA CONCEIÇÃO
95. VANESSA CARATO
96. VANESSA MARANGONE
97. VANIA XAVIER
98. VIVIANE BARBOSA DIAS MARIA
99. WALLIFER DOS SANTOS MENDES
100. WALTER VICENTE JUNIO

GANHADORES

vites, o Frutos de Indaiá sorteará 
também uma bicicleta elétrica 
em outubro, mês que ocorre o 
evento. No ano passado, o troféu 
sorteou uma TV de LED e um 
aparelho de blu ray.

Participam dos sorteios as 
pessoas que votaram e escolhe-
ram as melhores empresas que 
foram os destaques do ano de 
2013 e que em outubro estarão 
recebendo o troféu na 9ª edi-
ção Frutos de Indaiá de 2014. 
No período entre novembro/
dezembro de 2013 e janeiro de 
2014, 4.780 pessoas respon-
deram a pesquisa. No jornal, a 
pessoa pesquisada respondia a 
um questionário com 80 seg-
mentos de atuação. Já nas ruas, 
por conta da rapidez do dia a 
dia, o entrevistado respondeu 
formulários referentes a 20 
segmentos do mercado local. 

FRUTOS   
O tradicional prêmio Frutos 

de Indaiá, idealizado pelo Grupo 
Mais Expressão, já tem data e 

horário definidos para este ano. 
A nona edição do troféu será no 
dia 25 de outubro, a partir das 19 
horas, e premiará as melhores 
empresas de 2013. O local e 
atração musical da festa devem 
ser divulgadas nas próximas 
semanas. 

Após pesquisa com a popu-
lação, as empresas destaques são 
definidas, e a elas é oferecida 
uma campanha de mídia, a qual 
é realizada durante 32 semanas. 
Entretanto, caso o empreende-
dor não adquira a campanha, o 
título de melhor empresa da ci-
dade é mantido, e a empresa não 
é substituída, perdendo apenas o 
direito a campanha promocional 
e não participando do evento de 
entrega do Troféu. Para este ano, 
organização do evento espera 
premiar 120 empresas. 

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

A expectativa para a edição de 2014 é de reunir 120 empreendedores; escolha é feita por voto popular
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famílias para empreendimentos populares
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DESRESPEITO 

271 toneladas de lixo foram coletadas na SP-75 em 2013

As casas sobrepostas no 
Jardim Carlos Augus-
to de Camargo Andra-

de já estão prontas. A entrega 
dos imóveis que fazem parte 
dos Conjuntos Habitacionais 
Tamoios 1 e 2 deve acontecer 
no início de maio. As famí-
lias selecionadas estão sendo 
chamadas para apresentação 
de documentos. Outros três 
empreendimentos populares 
estão em andamento e a Secre-
taria de Habitação está dando 
sequência ao chamamento das 
famílias cadastradas.

De acordo com a Secreta-
ria de Comunicação Social, 
as obras no Tamoios estão 
concluídas, porém, faltando 
aprovação final dos futuros 
mutuários já selecionados, 
por parte da Caixa Econômica 
Federal (CEF). Além disso, a 
obra necessita de averbação 
da construção, Registro da 
Convenção, Individualização 
da Matrícula e o Trabalho Téc-

nico Social para constituição 
de condomínio e sorteio das 
unidades. 

Os empreendimentos foram 
construídos em terrenos doados 
pela Prefeitura de Indaiatuba, 
por meio da Secretaria de Ha-
bitação, e a Cooperativa Habi-
tacional foi responsável pela 
execução da obra. Segundo o 
secretário de Habitação e da 
Família e do Bem Estar Social, 
Luiz Henrique Furlan, os imó-
veis atenderão às famílias do 
município moradoras em área 
de risco ou que estão em risco 
social, conforme levantamento. 
“Em um mês, toda a documen-
tação deve estar concluída para 
que possamos entregar as cha-
ves para as famílias”, explica 
Furlan.

Os dois conjuntos habita-
cionais totalizam 80 casas so-
brepostas, que terão 42 metros 
quadrados cada uma, distribuí-
dos em dois quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. O investimento 
total nos empreendimentos foi 
de R$ 4.336.061,56, sendo R$ 
1.338.915,83 para o Tamoio 1 

e R$ 2.997.145,73 para o Ta-
moio 2. Os imóveis também 
receberam a isenção de todas 
as taxas e impostos.

Outros três projetos ha-
bitacionais populares estão 
previstos para execução e a 
Secretaria de Habitação con-
tinua chamando as famílias 
que já se cadastraram e se en-
quadram nos programas. No 
caso do Residencial Vitória 
Régia, que será construído 
no Bairro Caldeira, de acordo 
com a Secretaria de Comu-
nicação Social, foi feita a 
assinatura dos contratos com 
demanda mínima, junto aos 
mutuários e CEF. No terreno 
onde serão construídos os 296 
apartamentos, foi dado início 
a terraplanagem da obra.

Já o projeto Parque Campo 
Bonito, localizado no Bairro 
Buru, será direcionado a duas 
faixas de renda e divididos 
em demandas diferentes. No 
caso de famílias que possuem 
renda bruta de até R$ 1,6 mil 
e atendem aos critérios do 
Programa Minha Casa Minha 

Vida – faixa 1, serão 2.048 
apartamentos, mas, a Prefei-
tura ainda não iniciou o cha-
mamento das famílias. Para 
as famílias com renda entre 
R$ 1601 e R$ 3275, serão 800 

casas e, nesse caso, a Secre-
taria de Habitação já iniciou  
a chamada das famílias que 
atendem aos critérios defini-
dos pelo Programa Federal e 
pelo Conselho Municipal da 

Habitação. 
A Secretaria de Habitação 

orienta para que as famílias já 
se inscreveram devem fazer 
atualização de cadastro a cada 
seis meses.

Casas no Jardim Carlos Augusto de Camargo Andrade já estão prontas

Duzentas  e  setenta  e 
uma toneladas de lixo fo-
ram coletadas nas depen-
dências da Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), via que 
interliga Campinas à Itu e 
que passa por Indaiatuba. 
O lixo, proveniente dos 
usuários que uti l izam a 
pista, foi coletado no ano 
passado durante ações da 
concessionária Rodovias 

das Colinas, empresa res-
ponsável pela Santos Du-
mont. 

A concessionária não 
sabe precisar o quanto foi 
coletado da rodovia, no 
trecho de Indaiatuba. Mas 
a empresa realiza um tra-
balho diário de coleta de 
lixo.  No ano passado, nas 
quatro rodovias adminis-
tradas pela Colinas foram 

retirados da pista 854 to-
neladas de lixo. Em 2012, 
foram 787 toneladas.

Além dos 271 toneladas 
de resíduos da Santos Du-
mont, o trabalho realiza-
do pela Colinas em 2013 
coletou  314 toneladas de 
lixo na SP-300, entre as 
cidades de Jundiaí e Tietê; 
124 toneladas de resíduos 
na SP-127, entre Rio Claro 
e Tietê; e 88 toneladas de 
lixo na Rodovia Castelo 
Branco (SP-280), no trecho 
entre Itu e Tatuí. 

Segundo dados da Agên-
cia Reguladora de Serviços 
Púb l icos  De legados  de 
Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp), dia-
riamente, 67 toneladas de 
lixo são recolhidas nas ro-
dovias que cortam o Estado 
de São Paulo. Somente em 
2012 foram jogados 24,6 
mil toneladas de detritos 
em toda a malha paulista. 

A Rodovias das Colinas 
também realiza a coleta de 
resíduos de lâmpadas, que 
são encaminhados para re-
ciclagem. Em 2012 foram 
recolhidos 180 quilos, já 
em 2013, este número foi 
de 318 quilos. 

PREJUÍZO
Segundo ainda o balanço 

da Colinas, a maioria dos re-
síduos lançados nas rodovias 
são sólidos. Além do problema 
estrutural e logístico, o lixo 
deixado nas vias é uma opor-
tunidade para proliferação de 
mosquitos da dengue, como 
na água depositada pela chuva 
nos pneus, por exemplo. “Com 
a facilidade de procriação do 
mosquito em ambiente ofere-
cido pelos pneus descartados, a 
questão torna-se um problema 
de saúde pública”, destaca 
Denis Meyer, responsável pela 
área de Meio Ambiente das 
Rodovias das Colinas. 

No caso de sucatas de 
pneus e ressolagens soltas, 
principalmente de caminhões, 
a Colinas faz o recolhimento 
do material encontrado em 
suas vias e encaminha para 
empresas de reciclagem. 

Já o lixo orgânico, como 
restos de comida deixados em 
sacos plásticos, são altamente 
prejudiciais à fauna lindeira 
das rodovias. Ao procurar 
alimentos nos acúmulos de 
lixo depositados próximos das 
pistas, muitos animais acabam 
ingerindo objetos plásticos, le-
vando à morte por sufocamen-

to. Em busca destes resíduos, 
eles também podem provocar 
acidentes, já que os usuários 
precisam desviar dos animais 
e podem acabar perdendo con-
trole do veículo. 

O lixo pode obstruir o sis-
tema de drenagem das vias e 
a água que alcança as pistas 
forma uma película sobre a ro-
dovia, deixando os veículos su-
jeitos a deslizarem e perderem 
a aderência (aquaplanagem) 

com o solo, podendo causar 
acidentes. 

Os motoristas que arre-
messam resíduos na rodovia 
podem, inclusive, receber 
multa. O artigo 172 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
prevê que atirar do veículo ou 
abandonar na via objetos ou 
substâncias é infração média, 
sujeita a multa e perda de 
quatro pontos na Carteira de 
Habilitação. 

Rodovia Santos Dumont foi alvo de 271 toneladas de lixo no ano passado

Mais Expressão
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Rede hoteleira anuncia empreendimento 
de R$ 65 milhões em Indaiatuba

O grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts anun-
ciou na última quarta-

-feira, dia 26, a construção do 
Royal Palm Tower Indaiatuba. 
Com investimento de R$ 65 
milhões e previsão de entrega 
para 2016, a unidade local será 
construída na Avenida Fran-
cisco de Paula Leite e contará 
com 190 apartamentos, além 
de um centro de convenções e 

restaurante. 
Segundo o diretor executivo 

da Royal Palm Hotels & Re-
sorts, Antonio Dias, o empreen-
dimento contará com a parceria 
da Cariba Empreendimentos, 
sendo que as duas empresas 
serão as duas maiores investi-
doras individuais, e será aberto 
para vendas no sistema de condo 
hotel. “Tanto a incorporadora 
como a operadora permanecem 
com os seus investimentos, isso 
mostra o quanto acreditamos 
neste projeto”, afirmou.

Para o prefeito Reinaldo 
Nogueira, a construção do novo 
hotel vem para diminuir o déficit 
que Indaiatuba tem na rede hote-
leira. Atualmente a cidade ofe-
rece cerca de 550 quartos. “Vai 
gerar mais empregos, renda e 
riqueza para nossa cidade além 
de aumentar a oferta de quartos 
para a demanda crescente que 
temos”, acredita.

A escolha pela cidade foi 
estratégica por sua localização. 
“Nas proximidades da Rodovia 
Santos Dumont e ao lado do 

Polo Shopping Indaiatuba, o 
complexo proporcionará diver-
sas atrações aos hóspedes, como 
cinema, bares e restaurantes”, 
complementa Franklin Gindler, 
fundador da Cariba Empreen-
dimentos.

O Royal Palm Tower In-
daiatuba deverá gerar 114 em-
pregos diretos e será um hotel 
de serviços completo. Contará 
com 190 unidades habitacio-
nais (UH´s) com configuração 
double ou twin, sendo 180 
apartamentos de 24,5 m² e dez 
suítes. O empreendimento tam-
bém abrigará um restaurante 
no piso térreo com capacidade 
para 160 pessoas, destinado 
tanto a hóspedes como a pas-
santes, bem como piscina, sau-
nas e fitness center. O centro de 

convenções será composto por 
salas moduláveis que poderão 
transformar-se no maior salão 
de Indaiatuba, com 500 m², 
pé-direito de 5,20 m e possibi-
lidade de integração com área 
externa, além de acesso direto 
para os convidados. Esses 
números qualificam o Royal 
Palm Tower Indaiatuba como 
o maior hotel local, com maior 
espaço de eventos na cidade.

INVESTIDORES
O grupo Royal Palm Hotel 

& Resorts, que iniciou suas 
operações em hotelaria em 
1997, tornou-se referência em 
eventos, turismo para negócios 
e lazer. A rede é composta por 
quatro empreendimentos loca-
lizados em Campinas: o Royal 

Palm Plaza Resort Campinas, o 
The Palms, o Royal Palm To-
wer, e o Royal Palm Residence. 

A Cariba Empreendimen-
tos iniciou sua trajetória em 
1974 e, desde então, atua na 
incorporação e no gerencia-
mento de imóveis comerciais 
e residenciais. Destaca-se por 
conduzir todas as atividades da 
cadeia construtiva, incluindo a 
comercialização direta das uni-
dades. O portfólio está concen-
trado sobretudo em Campinas, 
com a assinatura de projetos 
como o Complexo Galleria, 
às margens da rodovia Dom 
Pedro I e o shopping Prado. No 
entanto, assina também com-
plexos como o resort litorâneo 
Ceasar Park, em Cabo de Santo 
Agostinho (PE).

Maquete mostra como ficará a nova unidade do hotel na Avenida Francisco de Paula Leite

Hotel ficará localizado em área próxima ao shopping e de um hipermercado

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Linha retoma antigo 
itinerário a partir de domingo

CIDADE

Faixas de orientação ao combate à Dengue são instaladas 
CONSCIENTIZAÇÃO 

A partir deste domingo, 
dia 30, os ônibus das 
linhas Indaiatuba/

Campinas voltarão a atender 
ao antigo ponto de embarque 
e desembarque, na Rua Dr. 
Ricardo, ao lado da rodoviária 
da cidade vizinha. A mudança 
atende uma reivindicação dos 
passageiros que utilizam a li-
nha, os quais reclamavam que 
o ponto localizado na Estação 
de Transferência Expedicio-
nários, na Praça Marechal 
Floriano, era "fora de mão".

Em dezembro do ano pas-
sado, o ponto ao lado da 
rodoviária foi desativado e 
passou a ser defronte a es-
tação. Com a mudança, os 
ônibus intermunicipais que 
ligam Campinas à Indaiatuba 
passarão pelos dois pontos, 
tanto no embarque quanto no 
desembarque. 

A mudança foi anunciada 
na última sexta-feira, 26, 
pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Cam-
pinas (Emdec). Em março, 
os vereadores de Indaiatuba 
Hélio Ribeiro (PSB) e Maurí-
cio Baroni (PMDB), além do 
presidente da Câmara, Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), haviam solicitado 
junto à empresa a reativação 

do ponto.
De acordo com Cebo-

linha, além da solicitação 
junto à Emdec, foi realizado 
também contato com o chefe 
de gabinete do prefeito de 
Campinas, Jonas Donizete.  
“Mantivemos contato com os 
responsáveis pelas mudanças 
de itinerário, deixando claro 
que a mudança afetou direta-
mente muitos indaiatubanos. 
Na sexta-feira, dia 21, fomos 
informados sobre a reativação 
do antigo ponto”, explica. 

A notícia da mudança veio 
em boa hora para a estagiária 
Ana Luiza Bonacci, de 22 

anos, que utiliza o transporte 
intermunicipal para trabalhar 
e estudar em Campinas. “Des-
de que mudaram os pontos de 
embarque e desembarque pre-
ciso andar mais pra chegar ao 
trabalho e com frequência me 
atraso pra chegar à faculdade. 
Agora, com a volta do antigo 
ponto, ficará muito melhor”, 
comemora.

A Prefeitura de Campinas 
publicaria ontem, dia 27, nota 
oficial aos usuários, infor-
mando que a partir de 30 de 
março, a expansão irá atingir 
dez linhas metropolitanas de 
ônibus que fazem o transporte 

público entre Campinas e os 
municípios de Indaiatuba, 
Valinhos e Vinhedo.

O CASO
A VB Transportes, res-

ponsável pelo transporte en-
tre as duas cidades, mudou 
em dezembro o itinerário da 
linha Indaiatuba/Campinas. 
Na ocasião a Emdec expli-
cou que a alteração ocorreu 
porque o local de embarque e 
desembarque gerava uma área 
de conflito no trânsito. 

O local que substituiu 
os antigos pontos era mais 
estruturado, porém, foi con-

siderado pelos usuários, longe 
das linhas que dão acesso a 
outros pontos da cidade, além 
de perigoso, principalmente 
ao escurecer. 

A VB esclareceu durante 

reunião com o presidente da 
Câmara que a mudança é 
determinada pela Prefeitura 
de Campinas e que a empresa 
não poderia interferir nessa 
mudança. 

EMBARQUE:
Rodovia Santos Dumont (SP-075)
Av. Prestes Maia
Av. João Jorge
Viaduto Miguel Vicente Cury
Praça Marechal Floriano
Av. Andrade Neves
Av. Dr. Campos Sales
Av. dos Expedicionários
Estação de Transferência Expedicionários
Praça Marechal Floriano
Av. Andrade Neves
Av. Benjamin Constant
Rua Dr. Ricardo (próximo ao Terminal Metropolitano)
Rua Sebastião de Souza
Rua Onze de Agosto
Av. Dr. Campos Sales
Av. Senador Saraiva

DESEMBARQUE:
Av. Prestes Maia, nº 60 (praça Penélope Martins)
Av. Prestes Maia, sem número (8º Batalhão)
Av. João Jorge, nº 263
Estação de Transferência Expedicionários
Rua Dr. Ricardo, nº 222
Av. João Jorge, nº 436
Av. Prestes Maia, sem número (em frente à CemeiCelise 
Cardoso do Amaral)
Av. Prestes Maia, oposto ao nº 60 (Praça Penélope Martins)
Fonte: Emdec

Após imbróglio, ponto de ônibus ao lado da rodoviária de Campinas volta a ser utilizado pelos indaiatubanos

Faixas foram instaladas para conscientizar a população sobre a necessidade de prevenção

Pontos de embarque e desembarque 
das linhas Indaiatuba/Campinas

A Prefeitura, por intermé-
dio da Secretaria de Saúde 
e da equipe de Controle do 
Mosquito da Dengue, insta-

lou faixas de orientação ao 
combate da doença em 12 
pontos da cidade. O objetivo 
é mais uma vez conscien-

tizar a população sobre os 
cuidados com a doença, que 
no ano passado infectou 735 
pessoas, número recorde na 

história de Indaiatuba.  
Os locais escolhidos são 

pontos com grande fluxo de 
veículos e pessoas, como 
Hospital Dia na Avenida Vis-
conde de Indaiatuba; alam-
brado da Loja da Dicico na 
Rua XV de Novembro com 
Kennedy, alambrado Centro 
Esportivo do Trabalhador na 
Avenida Conceição, Unidade 
Básica de Saúde 7 no Jardim 
Morada do Sol, UBS 10 
no Jardim Califórnia entre 
outros.  

O médico veterinário e 
coordenador do Programa 
Controle do Mosquito da 
Dengue da Secretaria de Saú-
de, Odenir Sanssão Pivetta 
informou que o município 
continua intensificando as 
ações que combatem o apa-
recimento do mosquisto. “O 
Jardim Morada do Sol era 
considerado área de alto ris-
co, mas com o trabalho con-

tínuo dos agentes e também 
a colaboração da população, 
não temos casos confirmados 
na região.”  

Pivetta informou que os 
agentes do Controle do Mos-
quito da Dengue continuam 
realizando os trabalhos de 
prevenção. Nos próximos 
dois dias, a equipe trabalha-
rá no Jardim Rêmulo Zoppi 
área considerada de risco 
para o programa. A equipe 
fará a retirada de criadouros, 
coletas de larvas e orientará 

a população.
Indaiatuba atualmente 

tem 12 casos confirmados de 
dengue, um importado resi-
dente e um em investigação. 
Nove casos estão aguardando 
resultado de exames. 

Os casos confirmados de 
Dengue no Jardim São Fran-
cisco, Jardim Maria Luiza, 
Jardim do Vale, Jardim Ali-
ce, Jardim Bom Principio, 
Parque Residencial Indaiá, 
Terras de Itaici e Jardim 
Esplanada.

Mais Expressão
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Festa dos 34 anos da Morada do 
Sol termina no fim de semana

DIVULGAÇÃO
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Boulevard do Casarão 
começa a receber calçada

As comemorações pelo 
aniversário de 34 anos 
de história do Jardim 

Morada do Sol, celebrado na 
última quarta-feira, dia 19, ter-
minam neste final de semana. 
Diversas atividades culturas e 
esportivas, disponibilizadas gra-
tuitamente, estão programadas 
para ocorrer no Parque Corolla. 

Os eventos do último final 
de semana de comemoração 
começa a partir de amanhã, dia 
29. As ações serão voltadas para 
as crianças e acontecem das 9h 
às 13 horas. Durante todo esse 
tempo elas poderão se divertir 
em brinquedos, participar de 
brincadeiras com o palhaço 
Koringa, de aulas de zumba 
entre outras atividades. Haverá 
também uma apresentação de 
hip hop realizada pelas crianças 
da Organização Não Governa-
mental (ONG) Bolha de Sabão.

A festa continua no domin-
go, dia 30, com a final do Cam-
peonato de Futebol, nas quadras 
de areia do Parque Corolla. As 
semifinais acontecem às 9 horas, 
com a partida entre Vila Real x 
APP. Logo em seguida, às 9h50, 
jogam Atlético Internacional x 
Game Over. Às 10h50 começa 
a disputa para o terceiro e quarto 
colocado e a grande final acon-
tece às 11h40.

O bairro considerado o mais 

Funcionários da Secreta-
ria de Obras e Vias Públicas 
iniciaram nesta semana a ins-
talação dos primeiros tijolos 
que vão compor o piso do 
boulevard em construção em 
frente ao Casarão Pau Preto. A 
obra é construída em parceria 
com a Secretaria de Urbanis-
mo e do meio Ambiente e faz 
parte de obras restauração do 
prédio histórico, que deve ser 
concluído no mês de abril.  

O secretário de Urbanismo, 
José Carlos Selone, informou 
que o calçadão ocupará uma 
das duas faixas de rolamento 
da Rua Pedro Gonçalves no 
trecho em frente ao Casarão 
e a faixa livre será restri-
ta apenas a veículos leves. 
Conforme acordo feito com a 
Fundação Pró-Memória, a via 

terá o leito estreitado definiti-
vamente.

Pelo projeto de reforma 
da Secretaria de Planejamen-
to Urbano e Engenharia, o 
boulevard medirá 5,70 me-
tros de largura por 65 metros 
de comprimento e seguirá a 
arquitetura rústica do local. 
Além do piso que será de tijolo 
assentado em base de concre-
to, o espaço terá floreiras de 
madeira, bancos de concreto 
e madeira e luminárias baixas 
diferenciadas. 

Selone reforça que o cal-
çadão totalizará uma área 
aproximada de 350 metros 
quadrados que, terá a função 
de proteger o prédio histórico 
e ainda criará um novo espaço 
de convivência para a popula-
ção que visita o Casarão. 

Boulevard do Casarão Pau Preto deve ficar pronto no próximo mês

popular e populoso de Indaiatu-
ba, celebrou oficialmente seus 
34 anos na quarta-feira, mas as 
atividades comemorativas vêm 
acontecendo desde o inicio do 
mês. “Todas essas ações são 
uma forma de relembrar todos 
os anos a importância do Jardim 
Morada do Sol pra cidade”, 
explica o vereador Hélio Alves 
Ribeiro (PSB), organizador dos 
eventos e morador do bairro.

RESGATE 
Além dos eventos festivos, 

para manter a história do bairro 
viva na lembrança dos indaiatu-
banos e resgatar momentos de 
seus 34 anos, o vereador criou 
no Facebook a página “Resgate 
e Preservação da História do Jd. 
Morada do Sol”. 

Segundo ele a ideia é que as 
pessoas que moram, já moraram 
ou viveram algum momento 
especial no bairro, enviem fo-
tos antigas, histórias, casos ou 

qualquer outro documento. “O 
Jardim Morada do Sol é inde-
pendente do resto da cidade, 
tem suas próprias memórias e 
merece que elas sejam relem-
bradas pelas gerações futuras. 
Todo o material enviado para 
a página será direcionado para 
a Fundação Pró Memória, que 
preserva a história da nossa ci-
dade”, explica o vereador.

Na página é possível encon-
trar alguns dos arquivos envia-
dos, como fotos dos primeiros 
anos do bairro e reportagens 
antigas. Além de curiosidades, 
como a origem dos nomes de 
suas principais ruas, e os mora-
dores que fizeram história. 

HISTÓRIA 
Por volta do início do sé-

culo 19 existia na região sul 
da cidade de Indaiatuba uma 
fazenda denominada ‘Engenho 
D´Água’, pertencente a uma 
tradicional família indaiatuba-

na, a família Barnabé.
Esta fazenda teve sua sede 

construída por volta de 1807, uti-
lizando a técnica em construção 
em taipa de pilão, muito utilizada 
na época (mais precisamente 
em barro, com madeira e cipós 
entrelaçados, com largura aproxi-
mada de 64 a 72 cm). Mais tarde 
algumas de suas paredes foram 
construídas com tijolos.

A partir de 1970, estas terras 
começaram a ser loteadas. O 
primeiro bairro a surgir deste 
loteamento foi a Cecap, mais 
precisamente o Núcleo Habita-
cional Brigadeiro Faria Lima.

O então prefeito Clain Fer-
rari aprovou, através do De-
creto Municipal nº. 2081 de 
19/03/1980, o loteamento da 
região, denominado "Jardim 
Morada do Sol". Ao longo da 
ocupação do loteamento, vieram 
muitos migrantes paranaenses, 
principalmente da cidade de 
Moreira Sales

Diversas atividades foram realizadas durante o 
mês em comemoração ao aniversário do bairro
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Ponto Office é opção em 
móveis modulados para escritório
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Cada vez mais pas-
samos grande par-
te do nosso dia no 

ambiente de trabalho. Em 
grandes empresas ou co-
mércios familiares, é uma 
necessidade projetar um 
espaço que atenda às neces-
sidades profissionais, sem 
deixar de lado o conforto e 
a comodidade. 

Em meio a essa realida-
de, a Ponto Office Móveis 
surge como uma solução 
para quem busca mais quali-
dade de vida, mesmo com a 
agitação dos dias modernos. 
A loja, fundada em outubro 
de 2011, é especialista em 
móveis  para escri tór ios 
como mesas, mesas para 
reuniões, cadeiras e muito 
mais. 

Para o proprietário, Ri-
cardo Naya,o grande di-
ferencial da marca é ter 
condições de oferecer uma 
variedade de produtos, des-
de os mais acessíveis até os 
de alto padrão, a pronta en-
trega. “Atualmente o cliente 
precisa de soluções rápidas, 
por isso quando pensamos 
em montar a loja buscamos 
um espaço que pudesse 
comportar a maior quanti-
dade possível de produtos”, 

explica. A meta foi atingida 
e atualmente são mais de 3 
mil itens, distribuídos em 
700m² de loja, além de um 
depósito com aproximada-
mente 300m². 

A Ponto Office também 
se especializou em fornecer 
projetos de móveis, com isso 
o cliente tem auxilio profis-
sional pra comprar o produto 
certo para sua necessidade. 
“Muitas vezes o cliente vem 
até a loja e escolhe um móvel 

que ele acredita ser o ideal, 
mas desconhece o tamanho 
real do espaço que tem na 
empresa ou em casa, e então 
pode acabar jogando dinheiro 
fora. O serviço que realiza-
mos é ir até o local e fazer 
uma avaliação, depois vamos 
mostrar as opções que melhor 
se encaixam no seu bolso e ne-
cessidade“, explica. O serviço 
é oferecido de forma gratuita, 
independente se ocorrer a 
compra.

EXPERIÊNCIA 
No entanto, nenhum des-

ses diferenciais seria pos-
sível sem a experiência de 
Eladio Naya, pai de Ricardo, 
que trabalhou por mais de 30 
anos no ramo da marcenaria. 
Com isso conheceu de perto 
o processo de construção 
dos móveis, a qualidade dos 
materiais e os principais e 
melhores fornecedores do 
país. 

A experiência possibi-

litou que, em pouco menos 
de quatro anos de existência, 
a Ponto Office se tornasse 
revendedora exclusiva de 
algumas das melhores mar-
cas de móveis para escritório 
do país, fato raro dentro do 
setor. 

Além de prezar  pela 
qualidade dos produtos e 
serviços, a empresa conta 
com uma equipe igualmente 
experiente em marcenaria e 
montagem. Com isso, tem 

a possibilidade de oferecer 
agilidade e cuidado desde o 
transporte até a montagem 
dos móveis. 

A marca também já de-
senvolveu parcerias com 
grandes nomes da arquite-
tura como: Mariana Trinca, 
Hélio Ribeiro, a designer 
de interiores Fernanda Pon-
tello, entre outros. “Ter a 
confiança desses profissio-
nais, realmente nos deixa 
muito satisfeitos. Isso mos-
tra que a Ponto Office está 
no caminho certo, pois nin-
guém aposta seu nome, nem 
trabalha com uma empresa 
que não desenvolva um bom 
trabalho”, salienta.

Colhendo bons frutos em 
Indaiatuba, Ricardo Naya já 
começa a esboçar o futuro 
da Ponto Office. Os planos 
são de montar uma segun-
da loja em uma cidade da 
região. “Por enquanto são 
planos, pois temos sempre 
o cuidado de oferecer o me-
lhor em estrutura e serviço 
para os clientes e isso leva 
um tempo. Mas as chances 
são muito boas da nova uni-
dade sair no ano que vem”, 
finaliza. 

Atualmente a Ponto Offi-
ce Móveis está localizada na 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, 870, no Jardim Nely. 

A Ponto Office Móveis está localizada na Avenida Francisco de Paula Leite, 870, no Jardim Nely

Mais Expressão
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GMs prendem dois por tráfico 
e um foragido da Justiça

ROUBO A RESIDÊNCIA

GOLPE

Dois homens são presos 
em flagrante após furtarem 

residência no Colibris

Homem é enganado na Rodoviária e acorda no hospital
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A Guarda Municipal 
efetuou dois flagrantes 
de tráfico de drogas 

no Jardim Tancredo Neves 
e Morada do Sol e a captura 
de um traficante procurado, 
nas proximidades do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), na terça-feira, dia 25.

O procurado da Justiça 
Mauro Alves de Menezes, 
vulgo Carcaça, de 32 anos, foi 
localizado, por volta das 9h20. 
Carcaça já é conhecido nos 
meios policiais e tem influência 
no tráfico de drogas do Jardim 
Oliveira Camargo. O rapaz foi 
preso no dia 20 de agosto de 
2013, quando foi autuado por 
envolvimento no tráfico de 
drogas do bairro. 

No dia 13 de janeiro deste 
ano, ele fugiu do presídio que 
estava alocado e estava sendo 
procurado. Carcaça foi detido 
nas proximidades do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) e encaminhado nova-
mente à cadeia anexa ao 2º DP 
de Campinas.

FLAGRANTES
Outros dois flagrantes de trá-
fico foram registrados: na 
primeira ocorrência, a viatura 
estava em patrulhamento, no 
Jardim Tancredo Neves, e os 
integrantes avistaram um in-
divíduo entregando algo para 

um motociclista, que evadiu 
na contra mão de direção. Fei-
ta a abordagem em Wesley 
dos Reis, de 18 anos, foram 
localizados dois eppendorf de 
substância branca aparentan-
do ser cocaína. Ele confessou 
o delito e em busca na janela 

Carcaça sendo conduzido para a cadeia do 2º DP de Campinas 
Dois indivíduos foram in-

diciados, em flagrante, por 
furto qualificado na tarde da 
última sexta-feira, dia 21, na 
Rua Valmir Elias de Souza, 
Jardim Colibris, após denúncia 
anônima de um vizinho.

Por volta das 15h10, uma 
guarnição da Guarda Munici-
pal foi notificada, via Coade, 
que, segundo informações 
de um vizinho anônimo, um 
furto em residência estava em 
andamento no endereço men-
cionado. Logo em seguida os 
indiciados saíram em um carro 
na cor cinza.

Quando os GMs  chegaram 
no bairro, o veículo descrito 
foi localizado e abordado. 
Com o condutor e o passageiro 
nada de ilícito foi encontrado, 

Uma mulher desconhecida, 
de meia idade, enganou um 
senhor de 60 anos na rodovi-
ária, na tarde de quinta-feira. 
Ela roubou seus pertences, 
incluindo cartão bancário e a 
quantia de R$ 200.

Alegando estar com fome, 
a mulher se aproximou da 
vítima e pediu lhe desse o que 
comer e sugeriu um salgado. 
Ambos foram até a lanchone-
te da rodoviária e iam comer 
juntos, quando ela pediu para 

que o senhor fosse buscar um 
molho no balcão. 

A vítima relata que após 
retornar à mesa, tomou seu 
refrigerante, que tinha dei-
xado na mesa, e a partir de 
então não se lembra de mais 

nada, apenas de acordar no 
hospital sem seus pertences 
pessoais. Ainda segundo ele, 
transações foram realizadas 
no débito automático, mas 
ele não se recorda se passou 
a senha para a mulher.

de um comércio, onde estava, 
foram achados mais 12 eppen-
dorfs com as mesmas carac-
terísticas. O “produto” estava 
sendo comercializado por R$ 
10, conforme relatou aos GMs 
. Em seu poder também foram 
achados R$ 115 em espécie. 
Reis foi autuado em flagrante 
e encaminhado à cadeia anexa 
ao 2º DP de Campinas.

O segundo flagrante da 
noite, de tráfico de drogas, foi 
também durante patrulhamen-
to, no Jardim Morada do Sol. 
A equipe avistou uma pessoa 
abaixada mexendo em um cano 
na calçada. O indiciado José de 
Arimtéia da Silva Araujo, de 
26 anos, foi abordado, em seu 
bolso tinha R$ 210 e no cano 
em que estava com mão mais 
26 papelotes de maconha e 101 
eppendorfs de cocaína. José 
negou tudo, mas já havia sido 
flagrado pelos GMs mexendo 
no local onde foi encontrada a 
droga. Feita a condução até a 
Delegacia de Polícia, onde a au-
toridade de plantão determinou 
a prisão do individuo e o enca-
minhou também para a cadeia 
anexa ao 2º DP de Campinas.

apenas alguns anéis 
femininos, que o 
condutor disse ter 
adquirido para sua 
esposa, e uma faca, 
que justificou como 
instrumento de tra-
balho.

Na averiguação 
do veículo uma televisão, 
controles remotos, rádio por-
tátil, pen drive, óculos de sol, 
telefones celulares, relógio e 
joias foram localizados. Eli-
zeu Francisco de Souza, de 36 
anos, e Ademir Lourenço dos 
Santos, de 32, assumiram ter 
escalado o muro, adentrado a 
casa e arrombado a porta da 
cozinha, para subtrair todos 
os pertences. 

A vítima, dona da residên-
cia, reconheceu os pertences. 
O carros que eles estavam não 
tinha documentação obrigató-
ria e foi apreendido.  Foi dada 
voz de prisão em flagrante para 
Elizeu e Ademir, que foram 
encaminhados para a cadeia 
anexa do 2º DP de Campinas, 
onde ficarão à disposição da 
Justiça. 

Elizeu e Ademir assumiram o furto e foram detidos após denúncia

Objetos furtados e recuperados 
pela Guarda Municipal
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ACIDENTE DE TRÂNSITO

QUEDA ACIDENTAL

Capotamento na Rodovia  
Santos Dumont causa 
outros três acidentes

Idoso cai de andaime e morre após  quatro dias internado

Assaltante e policial são 
baleados após troca de tiros

Um homem, identificado 
como Gláucio José 
Barreira, de 33 anos, 

foi baleado na manhã de quarta-
-feira, dia 26, após troca de 
tiros com a Guarda Municipal 
e Polícia Militar. 

A ocorrência iniciou na Rua 
José Francisco Ceccon, Jardim 
Tancredo Neves, quando uma 
viatura do Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia Militar 
(Beap) realizou uma aborda-
gem a um carro, quando o 
condutor apresentou atitudes 
suspeitas. O indivíduo desceu 
do veículo e disparou contra 
um policial, atingindo-o no 
rosto. Ele foi socorrido na hora 
e passa bem.

Logo em seguida, o acusa-
do saiu correndo, roubou uma 
motocicleta de um entregador 
de gás e seguiu em direção ao 
bairro Cecap. Ele estava sem 
capacete.

Ciente da ocorrência, guar-
das municipais prestaram apoio 
para a captura do criminoso que 

juntamente com os policiais 
militares, já no bairro Cecap, foi 
cercado, na Rua 9. Outra troca 
de tiros foi iniciada. Barreira 
ainda tentou roubar um carro, 
no estacionamento de um mer-
cado, mas não teve sucesso. 

O assaltante, então, entrou 
em uma funilaria, na Rua Pro-
fessor Sinézia Martinia, onde 
mais uma vez trocou tiros com 
os policiais, foi atingido por 
seis disparos e acabou imobili-
zado. O bandido foi levado ao 

Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), onde deu en-
trada em estado grave, foi sub-
metido à cirurgia e, segundo o 
boletim clínico divulgado pelo 
Haoc, está estável, mas ainda 
permanecerá internado na UTI.

Na manhã de segunda-feira, 
dia 24, um capotamento na 
SP-75, sentido Campinas, ge-
rou outras três ocorrências de 
acidente de trânsito na pista do 
sentido contrário.

Era por volta das 7 horas 
quando um carro que seguia a 
rodovia, no sentido Campinas, 
capotou. Os Policiais Militares 
Rodoviários atenderam a ocor-
rência e sinalizaram o local, 
que consequentemente teve 
um congestionamento nos dois 
sentidos.

Por volta das  7h35 houve 
a primeira colisão; uma moto 
seguia o fluxo, quando o carro 
a sua frente reduziu a velocida-
de de forma repentina, devido 
ao congestionamento naquele 

trecho da pista. O motociclista 
caiu e sofreu leves escoriações.

Às 7h50 outros quatro ve-
ículos também se envolveram 
nas colisões. Um ônibus seguia 
o fluxo, quando notou a redu-
ção de velocidade nos veículos 
da frente e freou bruscamen-
te. O carro que vinha logo 
em seguida freou a tempo de 
não atingir o ônibus, mas foi 
atingido por outro carro, que 
acarretou em mais outros duas 
batidas traseiras.

Outros três carros também 
sofreram colisões semelhantes, 
por volta das 8h15. O trânsi-
to foi normalizado por volta 
das 9h30 e não foi registrado 
nenhuma vítima com lesões 
graves.

Depois de uma queda 
ac identa l ,  em sua  res i -

dência,  no bairro Santa 
Cruz, um idoso de 94 anos 

faleceu na tarde da última  
segunda-feira, dia 24.  

O caso ocorreu por volta 
das 10 horas de quarta-feira 
passada, dia 19, quando o 
idoso rebocava a parede de 
sua casa, em cima de um 
andaime, onde conversava 
paralelamente com a teste-
munha presente. Ele, por 
um descuido, se desiquili-
brou e caiu de uma altura de 
1,2 metros. Uma testemu-
nha prestou socorro e acio-
nou o Corpo de Bombeiros. 
A vítima estava consciente 
e dizia estar bem, conver-
sava normalmente e queria 
ficar sentado.

Quando encaminhado 
ao pronto-socorro do Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) foi sub-
met ido  à  c i ru rg ia  pa ra 
conter uma hemorragia na 
cabeça e foi internado na 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), onde permane-
ceu por quatro dias, vindo 
a óbito no início da última 
semana.

Atingido por seis disparos, o assaltante foi submetido a cirgurgia e permanece internado na UTI do Haoc 

Engavetamento aconteceu na pista Norte, após capotamento de veículo
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Primavera realiza eventos para arrecadar fundos 

Campeonato do IC começa com duas goleadas 

Equipes da base enfrentam japoneses amanhã

5ª Copa Associação 
de Muay Thai 

FUTEBOL

ESPORTES

JME

DIVULGAÇÃO 

O Esporte Clube Primavera 
realizará em abril dois eventos 
sociais para arrecadar fundos 
para as equipes, da base e do 
principal, que irão disputar o 
Campeonato Paulista. Dois 
jantares estão agendados para 
os próximos dias 10 e 11, no 
ginásio do clube, que atualmente 
passa por reforma. 

O jantar para arrecadar fun-
dos ao time principal será no 
dia10, às 20 horas. Os ingressos 
já estão à venda na secretaria do 
clube. O convite está sendo co-
mercializado ao custo de R$ 75 
por pessoa. O ingresso dá direito 
ao jantar completo, inclusive 
com bebida. O jantar vai até por 
volta da meia-noite. 

Durante o evento, haverá a 
apresentação do elenco prin-

cipal, o qual disputará o Cam-
peonato Paulista da Segunda 
Divisão, além do uniforme 1 e 
2. De acordo o presidente do 
Clube, Sérgio Trinca, a camisa 
número será a mesma utilizada 

na Copa São Paulo deste ano e 
o segundo uniforme deverá ter 
traços semelhantes à camiseta 
do Paris Sanint-Germain. “Am-
bas já estarão disponíveis para a 
venda no dia do jantar”, ressalta. 

clube teve em 2013.
Para este ano, como o clube 

voltou a disputar a Copa São 
Paulo de Juniores, após três anos 
fora, os gastos devem ser bem 
maiores. “Um dos problemas do 
clube é o amadorismo no nosso 
marketing. Não temos uma 
pessoa do ramo, que apresente 
o projeto do clube para novos 
investidores. Por outro lado, um 
profissional com essas caracte-
rísticas, não dispõe a trabalhar 
apenas recebendo comissões. 
Mas também não temos condi-
ções de arcar com um salário. 
É complicado”, ressalta Trinca. 

As equipes Sub-15, Sub-14 
e Sub-17 fazem amanhã, dia 
29, amistosos contra times do 
Japão. Os confrontos ocorrem 
no estádio Ítalo Mário Limon-
gi, em Indaiatuba. As partidas 
servem de preparação para o 
Campeonato Paulista da base, 
que começa no próximo mês. As 
equipes Sub-15 e Sub-17 estreia 
no certame, em casa, no dia 19 
de abril. Os jogos acontecem 

a partir das 9 horas, contra o 
Ituano. Já o Sub-11 e Sub-13 es-
treiam no campeonato no dia 13 
de abril, em Indaiatuba, a partir 
das 9 horas, contra o Bragantino.  

Já o principal deu sequência, 
na semana passada, aos treinos 
preparatórios para a Segunda 
Divisão do Paulistão. Na tarde 
quinta-feira, dia 20, o Fantasma 
da Ituana empatou em a 0 a 0 o 
confronto contra o Mirassol, na 

partida realizada em Indaiatuba. 
O time comandado pelo téc-

nico José Luis Dray enfrentaria 
na quarta-feira, dia 26, a equipe 
do Guarujá, mas o amistoso 
foi cancelado. Amanhã o time 
viaja a Araras, onde enfrentará 
o União São João.

O Fantasma estreia no Pau-
listão contra o SEV-Hortolândia. 
A partida acontece às 15 horas, 
no Gigante da Vila. 

Enquanto a diretoria busca vender o máximo possível de ingressos 
para o jantar, a equipe principal treina para ir bem no Paulistão

Duas goleadas marcaram 
o pontapé inicial do 11º 
Campeonato de Futebol do 
Indaiatuba Clube. A abertura 
do certame ocorreu no último 
domingo, dia 23. Um empate 
fechou a rodada inicial, que 
contou com três partidas. 

Na estreia da competição, 
os times do All Rental e do 
Ovos Massanari fizeram uma 
partida bastante disputada, 
com chances criadas pelos 
dois ataques que acabaram 

marcando duas vezes cada 
no empate por 2 a 2.

O segundo jogo reuniu 
as equipes do Colégio Re-
novação e do Restaurante 
Verona e registrou a primeira 
goleada da Copa Congesa 
com a vitória de 5 a 1 do 
Renovação.

A terceira e última partida 
do primeiro dia de disputas 
do campeonato também teve 
seis gols, porém, todos para 
o mesmo lado, quando o In-

daiart Marmoraria fez 6 a 0 
contra o Limpa Mais.

COMPLEMENTO
O complemento da pri-

meira rodada acontece nesse 
domingo, dia 30 de março com 
mais três jogos. O Casagrande 
enfrenta o Sorrento a partir das 
8h15, na sequência o Atlanta 
encara o J Ferres com início 
previsto para as 9h30 e o 
último jogo entre Congesa e 
Fevale começa às 10h45.

A atleta Roberta Peressim da Silva, da Equipe 
Magno Gorila Fight, conquistou o título da 5ª Copa 
Associação de Muay Thai do Estado de São Paulo. 
A competição ocorreu no último 16, na cidade de 
Capivari. Ao lado da atleta está aos mestres Sandro 
Gonçalves Monteiro e Alexandre Magno.

A noite será animada pelo 
cantor sertanejo Rai. A expecta-
tiva da diretoria do clube é que 
150 convites sejam vendidos.

Já no dia seguinte, a festa 
será para a equipe da base, no 
mesmo local e horário. O preço 
do convite também será de R$ 
75, o qual dá direito a jantar 
completo, inclusive bebida, e 
musica ao vivo. Na ocasião, 
serão apresentadas também as 
equipes de base que disputarão 
do Campeonato Paulista em 
abril. Os ingressos também 
estão a venda na secretaria do 
Primavera e devem superar 

a expectativa de público do 
jantar do time principal.  

AJUDA
Os dois eventos servem 

de auxílio aos gastos do clube 
este ano. Outro jantar também 
será realizado durante a Copa 
do Mundo. No ano passado, 
o time também realizou dois 
eventos semelhantes, sendo um 
no ginásio para convidados e 
outro numa churrascaria para 
empresários. No primeiro jantar 
foi arrecadado R$ 8 mil e no 
segundo R$ 11 mil. Mas o total 
de 19 mil foi pouco perto dos 
cerca de 300 mil de gasto que o 
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Cachorrão conquista o 
bicampeonato da Supercopa
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LIGA PAULISTA CAMPEÃO

FUTEBOL 

ADI estreia em casa com vitória

Minicampo do Clube 9 começa amanhã

ESPORTES

A equipe do Amigos do 
Cachorrão mais uma 
vez chegou ao ponto 

máximo da Supercopa Vila 
Avaí de Futebol Minicampo. 
No último domingo, dia 23, 
no campo do bairro, o time 
levantou pela segunda vez o 
caneco de campeão do cer-
tame, após vencer na decisão 
o Bacana Lanches por 6 a 3. 
Antes, o Clube 9 passou pelo 
Pai e Filho por 4 a 2 e garantiu 
o troféu de terceiro colocado. 

O domingo começou cedo 
para os amantes do futebol 
amador. Mais uma vez a orga-
nização do evento fez bonito. 
A equipe do AN Futebol foi 
responsável pelo som ambien-
te do evento, que contou com 
mais de mil pessoas, segundos 
os organizadores da compe-
tição, todas encostadas no 
alambrado para acompanhar 
os dois jogos decisivos. 

Do lado de fora, a festa 
também era feita pela turma 

do Camarote do Portão, que 
para a alegria da criançada 
presente montou um mini-
campo de futebol para as 
brincadeiras. 

Dentro de campo, dois 
grandes confrontos fecha-
ram com “chave de ouro” a 
Supercopa. Na primeira par-
tida, na disputa pelo terceiro 
colocado, o Clube 9 de Julho 

garantiu a terceira colocação 
após vencer o Pai e Filho por 
4 a 2. 

Os gols da equipe novelina 
foram marcados por Ludy e 
Tu, uma vez cada. Já Diego 
Reis balançou as redes duas 
vezes e terminou a competi-
ção como um dos artilheiros. 
Juliano e Joel descontaram 
para o Pai e Filho. 

No confronto final, Ca-
chorrão e Bacana fizeram uma 
partida digna de uma decisão. 
Com o apito final, o resultado 
de 6 a 3 deu o segundo título 
do certame ao Cachorrão, em 
sua terceira final. 

Os gols do Cachorrão fo-
ram marcados Luan e Jona-
than, uma vez cada; Adriano e 
Helton marcaram duas vezes e 

aumentaram a vantagem. Glei, 
Wagner, Bruno descontaram 
para o Bacanas. 

Técnico do cachorrão no 
ano passado, o jogador Topo 
comemorou o retorno aos 
gramados. “No ano passado 
fui treinador e o pessoal queria 
que eu voltasse a jogar. Sem-
pre que possível, entrava uns 
cinco minutinhos para ajudar 
a equipe”, explica. “Hoje o 
nosso coletivo prevaleceu. 
Em todos os jogos, a gente 
já entra em campo esperando 
dificuldades na partida.”

Por outro lado, o Bacana 
lanches amargou seu segun-
do vice-campeonato, em três 
finais disputadas. “Ficamos 
com a segunda colocação, 
mas temos que ver que duran-
te a competição fomos melhor 
do que 14 times do campeo-
nato”, analisa o atleta Jé. “A 
equipe entrou um pouco sono-
lenta no início da partida, mas 
todos estão de parabéns pelo 
desempenho. Com certeza o 
time tende a chegar a outras 
finais nos próximos anos.”

PREMIAÇÃO 
Além do título, o Cachor-

rão também garantiu o troféu 
de artilheiro do certame. Com 
nove gols marcados, Jonathan 
conquistou o título ao lado de 
Diego Reis (Clube 9 de Julho). 

O Clube 9 de julho ainda 
garantiu o troféu de defesa 
menos vazada, com o goleiro 
Renato sofrendo apenas 12 
gols em toda a competição. Já 
o título de equipe mais discipli-
nada ficou com o Lava Rápido 
Polo, que tomou apenas quatro 
cartões amarelos. 

Para a organização do cam-
peonato, a edição deste ano 
foi dentro da expectativa. 
“Percebemos que o nível da 
competição vem aumentando, 
assim como a rivalidade entre 
as equipes. Este edição ocorreu 
dentro do programado, sem 
tumultos”, ressalta Luiz Carlos 
Amaro, o Pitta, um dos orga-
nizadores do certame. “Mas 
sentimos que a organização 
deve aumentar nos próximos 
anos, para acompanhar o cres-
cimento do campeonato.”

Uma derrota e uma vitória, 
esse foi o balanço da estreia do 
time principal da Associação 
Desportiva Indaiatuba (ADI)/
Clube 9 de Julho na Liga Pau-
lista de Futsal, organizada pela 
Federação Paulista de Futsal 
(FPFS). O time perdeu para o 
AD Yoka Futsal, fora de casa, 
no pontapé inicial do certame, 
e jogando em Indaiatuba, con-
quistou os três primeiros pontos 
diante do Rio Preto Futsal. 

A partida de estreia aconte-
ceu no último dia 18, no Itaguara 
Country Clube, em Guara-
tinguetá. A equipe adversária 
abriu o marcador aos 8 minutos 
de bola rolando, com Gleison. 
Na segunda etapa, aos 2min42 
e aos 4min37, Fábio ampliou a 

vantagem fechando o placar em 
3 a 0 para ao Yoka. 

Mas de volta as quadras, na 
noite de sexta-feira, na Arena 
Clube 9 de Julho, a equipe 
Indaiatubana não sentiu o peso 
da derrota na estreia e, diante 
de sua torcida, conquistou o 
primeiro resultado positivo na 
competição, vencendo o Rio 
Preto Futsal por 4 a 1.

A equipe indaiatubana abriu 
o marcador com 16min21 de 
bola rolando, com Michel, e 
ampliou cerca de dois minutos 
depois com Nando Grana. Na 
segunda etapa, com 7min22, 
Fernando diminuiu a vanta-
gem para o Rio Preto. Mas aos 
15min41, Diego marcou o ter-
ceiro dos indaiatubanos, sacra-

mentando a vitória.
Com duas partidas realiza-

das, o time de Indaiatuba está na 
sétima colocação do grupo, que 
conta com 13 clubes. A equipe 
local tem três marcados e quatro 
sofridos. 

A equipe ADI/Clube 9 de 
Julho/Secretaria Municipal de 
Esportes é integrada por Alesi, 
Vitor e Biro (goleiros), Flavi-
nho, Andrezinho e Michel (ala 
destro), Nando Grana, Jonathan 
e Kleberton (fixos), Grilo e 
Emerson (ala canhoto), Sady, 
Felipe Pontes e Rick (pivôs). 
Além do técnico Juliano Ri-
pabello, a comissão técnica é 
composta pelo assistente Cel-
so Galvani, preparador físico 
Ricardo Stochi, preparador de 

O Campeonato de Futebol 
Minicampo do Clube 9 de Julho 
terá o pontapé inicial amanhã 
e domingo, dias 29 e 30. Doze 
partidas estão marcadas para 
acontecer na primeira rodada, 
nas categorias Adulto, Veterano, 
Máster e Super Máster. 

Pela categoria Adulto, no 
sábado, o primeiro confronto 

acontece às 15 horas entre Hi-
dráulica Diclace x Dominuim 
Empreendimento, no campo1. 
No campo 2, no mesmo horário, 
a Faculdade Max Planck duela 
diante do Cato Supermercados.

Mais tarde, às 16h30, o 
Atlântico Soluções enfrenta o 
Avlis Lativ Corretora de Se-
guros no campo 1. Mais tarde, 

no campo 2, às 16h30, o Nova 
Opção Turismo joga contra o JR 
Celulares. Os jogos prosseguem 
no domingo. Na categoria Vete-
rano, às 8 horas, o time da Nova 
Opção Turismo joga contra o 
SSA Brasil Comércio Exterior 
no campo 1. Na sequência, no 
mesmo gramado, é a vez Ca-
chorrão Auto Center e Lubeka 

se enfrentarem. Para encerrar, 
às 10h30, no mesmo campo, o 
Rodocar Mecânica Multimarcas 
joga contra o Embalimp Descar-
táveis e Limpeza. 

No Máster, às 8 horas, o time 
da Ópticas Ipanema Morada 
do Sol duela diante do PCB 
informática. Logo em seguida, 
às 9h15, a partida será entre 

Unexfort e Balilla Veículos. 
Para fechar a rodada, às 10h30, 
o Tecnosemillas joga contra a 
Jacitara. Todos os confrontos 
do Máster ocorrem no campo 2.

Ainda no domingo, às 9h15, 
o Decorflex Vidros e Esquadri-
lhas joga contra a Panificadora 
Nova Geração, pela categoria 
Super Máster. Mais tarde, às 

10h30, jogam Ice Bears Enge-
nharia x LG Vacker Usinagem 
Pesada. As partidas acontecem 
no Campo 3.

Este ano o campeonato ho-
menageia o associado Dirceu 
Aparecido dos Santos – que mor-
reu em 2013 –, que sempre foi 
muito participativo nas ativida-
des esportivas e sociais do Clube.

goleiros Diego Bueno, fisiotera-
peuta Daniela Oliveira, fisiolo-
gista Heleno Júnior e supervisor 
João Paulo.

PREPARAÇÃO 
Após estréias, o técnico Ju-

liano Ripabelo tem mais de duas 
semanas para corrigir os erros 
da equipe. O time local só volta 
jogar no certame no dia 14 de 
abril, segunda-feira, fora de casa 
contra o São Paulo/AA FIB. Já 
no 17, a ADI joga, também fora 
de casa, contra o São José Futsal. 

Em Indaiatuba, time só vol-
ta a jogar no dia 23 de abril, 
quando enfrenta o São Caetano/
Bauru FC. O jogo acontece às 
20h30, na Arena do Clube 9 de 
Julho, com entrada franca.

Amigos do Cachorrão comemora o bicampeonato da Supercopa Vila Avaí no último domingo

O atleta Roberto Barbosa Souza, da equipe Atos Jiu-Jitsu sa-
grou-se campeão da 5ª edição do Evolution Of Fighter, realizado 
no último 15, em Rio Claro, e que contou com a organização do 
mestre Edson Ronaldo Oliveira. Souza conquistou o título após 
nocautear Leandro Souza, aos 45 segundos do segundo round.
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 Evento marca lançamento oficial da Faici
CULTURA & LAZER

ENCONTRO ATRAÇÃO 

MENU MUSICAL 

Indaiatuba Clube realiza 2º Almoço Brasil A Indaiatuba Expo Noivas 2014 
começa hoje no Polo 

Martina Marana e Alessandro Reiner 
encerram agenda de março

Olançamento oficial da 
edição 2014 da Faici 
Feira Agropecuária, 

Industrial e Comercial de In-
daiatuba (Faici) foi realizado 
no Botequim do Presidente na 
noite de quarta-feira, dia 26. O 
evento contou com a presença 
dos organizadores da festa, além 
de autoridades e convidados.

As diretorias da Cia. Azul 
e Clube do Boi reuniram em-
presários e convidados para 
apresentar detalhes da festa, 
além da imprensa de Indaiatuba 
e região. Marcaram presença 
Rafael Vilella, locutor oficial da 
PBR Brazil, Adriano Moraes, 
tricampeão mundial de montaria 
em touros e representante da 
PBR Brazil, o apresentador e 
comentarista Esnar Ribeiro e o 
locutor e cantor Jorge Moisés, 
um dos fundadores da Faici, que 
celebra 25 anos de história. 

O presidente da Faici, José 
Marques Barbosa, abriu a noite 
agradecendo a presença dos 
convidados, que lotaram o Bo-
tequim do Presidente, parceiro 
no Camarote VipFusion. “O 
trabalho para realizar a Faici não 
dura alguns meses. Passamos o 

ano todo montando esta festa 
para o público de Indaiatuba e 
região”, destacou. “Mas hoje 
damos o pontapé inicial para a 
divulgação, além da venda das 
cotas de patrocínio e dos cama-
rotes corporativos”. 

Cidemar Aparecido Gomes, 
o Mazinho, presidente do Clube 
do Boi, também agradeceu a 

presença de todos. “A cada ano, 
nos esforçamos para melhorar a 
festa. Em 2014, não será dife-
rente. Vamos ampliar o que já 
era bom e buscar novidades”, 
afirmou. “A Fazendinha con-
tará com mais atrações para o 
público infantil e a Prova de 
Marcha deve contar com o 
retorno dos cavalos Campolina 

O Indaiatuba Clube realiza 
no próximo dia 13 de abril, a 
partir das 12 horas, a segunda 
edição do Almoço Brasil, com o 
objetivo de levar aos associados e 
convidados mais uma atração da 
música sertaneja de raiz. Para essa 
edição, a principal atração será a 
dupla Joaquim & Manuel, que 
ficou nacionalmente famosa por 
interpretar a música Boate Azul.

Os convites para o evento já 
podem ser adquiridos na sede 
do clube no horário comercial. 
O IC fica localizado na Rua 

A edição deste ano do In-
daiatuba Expo Noivas começa 
hoje, dia 28, no Polo Shopping. 
O evento, aberto ao público, 
acontece até domingo, dia 30. 
A Feira, que foi aberta com um 

O palco do “Menu Musi-
cal” recebe Martina Marana 
e Alessandro Reiner no pró-
ximo domingo, dia 30, para 
o encerramento da agenda de 
apresentações do mês de março. 
O projeto musical, promovido 
pelo Shopping Jaraguá, recebe 
músicos da região em shows gra-
tuitos que acontecem na praça de 
alimentação todos os domingos 
a partir das 12h30. 

Martina Marana traz uma 

bagagem de grandes clássicos 
do jazz, além da tradicional 
bossa nova e da música popular 
brasileira. A cantora se apresenta 
junto a Alessandro Reiner, que 
está na carreira musical há mais 
de 10 anos atuando como per-
cussionista e arranjador.

O projeto “Menu Musical” 
dissemina os talentos da região e 
proporciona ao público a oportu-
nidade de apreciar boas músicas. 
Além disso, os clientes podem 

aproveitar o almoço de domingo 
com as variadas opções que a 
praça de alimentação oferece e 
ainda um ótimo mix de lojas.

SERVIÇO
Projeto cultural “Menu Musical”
Local: praça de alimentação do 
Shopping Jaraguá - Rua 15 de no-
vembro, 1200, Centro – Indaiatuba
Data: todos os domingos
Horário: das 12h30 às 15h30
Evento gratuito

para Indaiatuba”. 
Os convidados conheceram 

ainda mais detalhes sobre as 
cotas de patrocínio. “Temos 
quatro opções: Diamante, Ouro, 
Prata e Bronze. Cada um en-
volve uma série de opções de 
divulgação antes e durante a 
Faici 2014”, explicou Barbosa. 
“Muitos patrocinadores de anos 

Oswaldo Cruz, 40, no Centro. 
Mais informações pelo telefone 
(19) 3834-2399.

Com mais de 30 anos de 
carreira, a dupla já emplacou 
sucessos como Som de Cristal, 
Minha Música e Avenida Boia-
deira, dentre outros.

A festa que acontece no salão 
social do IC também terá a apre-
sentação da dupla Ivan Lobo e 
Vitor César, que será responsável 
pela abertura do evento.

Para acompanhar o ritmo da 
viola caipira e da música serta-

anteriores já fecharam ou estão 
fechando conosco. E esperamos 
que novas empresas entrem para 
o nosso time, já que a Faici 2014 
promete muito”. 

CAMAROTES
Foram divulgados ainda 

detalhes sobre a venda dos Ca-
marotes Corporativos. “Como 
já tínhamos anunciado, teremos 
um novo andar de camarotes 
com capacidade para 10 pes-
soas”, lembrou o diretor Pedro 
Queiroz. “Os camarotes do 
andar E terão capacidade para 
10 pessoas e custam R$ 4 mil. 
Já no andar D, que também tem 
capacidade para 10 pessoas, o 
valor é de R$ 6 mil”, conta. “O 
andar C concentra os camarotes 
para 20 pessoas, que custam R$ 
12 mil. Os andares A e B são 
reservados para os camarotes 
dos patrocinadores”. 

Estes valores podem ser 
divididos. “Vale lembrar que 
estes valores são válidos para 
os sete dias de festa e podem 
ser parcelados em até quatro 
vezes, para os meses de abril, 
maio, junho e julho”, destaca 
Pedro. “Por isso, é importante 
que os interessados corram para 
adquirir o seu camarote. Quem 
comprar primeiro, poderá esco-

Pedro Queiroz, José Marques Barboza e Mazinho, no Lançamento Oficial da Faici2014

lher uma localização melhor”. 
Para saber mais, é só ligar para 
(19) 3875-4663, 99234-6618 
ou 98273-0848.

Por fim, Guilherme Maia, 
sócio-proprietário do Botequim 
do Presidente, convidou o pú-
blico para se divertir no cama-
rote Botequim do Presidente/
Vip Fusion. “Em 2014 teremos 
uma novidade: o camarote será 
ao lado do palco. Teremos 
shows todos os dias e a balada 
só termina quando o sol raiar”, 
ressaltou.

A Faici 2014 acontece de 7 
a 17 de agosto e é uma realiza-
ção da Cia. Azul em parceria 
com o Clube do Boi, e apoio 
da Prefeitura Municipal de In-
daiatuba e Unepxmil 48 Horas. 
A cerveja oficial do evento é a 
Brahma. 

FAICI 2014
Data: 7 a 17 de agosto
Local: Rua Prata, 375-525 
(Distrito Industrial) 
Site: www.faici.com

SHOWS CONFIRMADOS
Jorge & Mateus
Eduardo Costa
Fernando & Sorocaba
Jads&Jadson
Gusttavo Lima

neja, o Restaurante Verona vai 
oferecer um cardápio bastante 
brasileiro, composto por entra-
das, saladas, pratos quentes e 
sobremesa.

De acordo com o diretor de 
Cultura e Artes do Indaiatuba 
Clube, Odacir Packer, a segunda 
edição do Almoço Brasil deve 
repetir o sucesso do primeiro 
evento realizado no ano passado, 
pois, a música sertaneja de raiz e 
a culinária brasileira foram man-
tidas para a festa do próximo dia 
13 de abril.

desfile de moda festa no último 
domingo, promete apresentar 
uma grande diversidade em 
produtos e serviços para festas 
de casamento, lua de mel e para 
o início da vida a dois, como 

imóveis e serviços para o lar. 
A Feira de Noivas contará 

com um mix de mais de 50 
empresas de Indaiatuba e região, 
incluindo empresas da capital, 
para atender diferentes perfis de 
público, independente do tama-
nho da cerimônia planejada. O 
público poderá conferir diversos 
ambientes decorados por pro-
fissionais do ramo, que estarão 
presentes no evento para tirar 
dúvidas e ajudar nas escolhas 
dos clientes.   

Com o tema “Cinema”, gran-
de parte da decoração e estrutura 
da Feira seguirá o padrão de luxo 
e glamour das grandes premia-
ções da telona. Além disso, todos 
os trajes que foram apresentados 
no desfile de abertura poderão 
ser adquiridos com condições 
especiais durante o evento.  

SERVIÇO
Feira de Noivas
Data: de 28 a 30 março 
Horário: sexta-feira das 10h às 
22 horas, sábado e domingo das 
11h às 22 horas
Local: Praça de Eventos do Polo 
Shopping Indaiatuba (Avenida 
Filtros Mann, 670 – Jardim 
Tropical – Indaiatuba/SP)

A Feira fica aberta ao público até domingo, dia 30 

ROBSON SENNE

JME
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Concurso da Rainha antecipa 
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Indaiatuba receberá pela 
sétima vez consecutiva a 
Virada Cultural Paulista, 

nos dias 24 e 25 de maio. Al-
gumas das atrações musicais 
que se apresentarão já foram 
divulgadas na quarta-feira, 
dia 19, pela Secretaria de 
Estado da Cultura. O show 
principal será da banda Titãs, 
que será no dia 25, domingo. 

Além do grupo Titãs, 
o público poderá conferir 
as apresentações gratuitas 
da jovem Yzalú (Mulheres 
Negras), do som eletrônico 
com rap da banda ingle-
sa Asian Dub Founda-
tion, dos grupos de rock 
Tokyo Savannah e Porcas 
Borboletas, além da can-
tora Karina Zeviani. 

A Secretaria de Cultura 
do Estado divulgará em bre-
ve a agenda de espetáculos 
de teatro, dança e circo que 
complementam a progra-
mação no município. O 
evento tem o apoio da Se-
cretaria Municipal de Cultu-
ra que, além de prover toda 
a infraestrutura necessária, 
prepara também uma pro-
gramação local paralela 
para os dias de Virada, 
em fase de finalização. 
Segundo estimativas 

da Secretaria de Estado da 
Cultura, em 2013, cerca de 53 
mil pessoas prestigiaram as 
apresentações, divididas em 
quatro palcos em Indaiatuba. 

Em sua oi-
tava edição, a 
Virada, que é o 

maior evento 
cultural do 
inter ior  do 

Estado de São Paulo, estará 
presente em 28 municípios. 
Em Americana, Araraquara, 
Barretos, Botucatu, Caragua-
tatuba, Franca, Indaiatuba, 
Jundiaí, Marília, Mogi das 
Cruzes, Piracicaba, São João 
da Boa Vista, São José do Rio 
Preto e Sorocaba acontecerá 
nos dias 24 e 25 de maio. Já 
em Araçatuba, Assis, Bauru, 

Campinas, Diadema, Ilha 
Solteira, Mogi Guaçu, Mogi 
Mirim, Presidente Prudente, 
Registro, Santa Bárbara D' 
Oeste, Santos, São Carlos 
e São José dos Campos, a 
Virada marcará presença nos 
dias 31 de maio e 1º de junho.

Desenvolvida em parceria, 
a coordenação da Virada Cul-
tural Paulista é da Secretaria 
de Estado da Cultura, respon-

sável pela contratação dos 
artistas e a infraestrutura, 

enquanto a organização 
local das atividades e a 
programação paralela 

ficam a cargo da 
Secretaria Mu-

nicipal de Cul-
tura. A mara-
tona cultural 
f o i  c r i a d a 

para oferecer 
g ra tu i t amen-

te cultura e arte 
para os paulis-
tas, reunindo de 
shows de artis-
tas reconhecidos 
nacionalmente a 

manifestações po-
pulares e espetáculos 
regionais.

Em suas 24 horas 
de festa, o evento tam-
bém engloba atrações 
de teatro, dança, circo 
e artes. A programação 
completa será divulga-
da em breve.

ATRAÇÕES
CONFIRMADAS 

PARA 
INDAIATUBA

Sábado – 24 de maio

21h – Yzalú (Mulheres Ne-
gras) – a cantora apresentará 
o show Mulheres Negras, que 
utiliza a música em forma de 
protesto para conscientizar o 
público sobre as descrimina-
ções raciais e socioeconômi-
cas. Yzalú também adotou um 
diferencial na MPB, já que sua 
música traz o rap no violão. 

22h30 – Tokyo Savannah – A 
banda de rock paulistana traz 

repertório com 
influências do 
punk rock, surf 
music, rockabilly e 
garage. Com quatro 
anos de estrada, já se apre-
sentou em diversos estados 
do país, como no Festival Do 
Sol (RN), Se Rasgum (PA) e 
Lollapalooza (SP). 

0h – Asia Dub Foundation - a 
banda inglesa apresentará os 
principais sucessos ao longo 
de 20 anos de carreira, in-
cluindo faixas do décimo dis-
co “The Signaland The Noi-
se”, com lançamento oficial 
previsto para o dia 2 de junho, 
e que mistura raízes indianas, 

rap, 
dub, ação po-
lítica e verti-

gens eletrônicas.   

Domingo – 25 de maio

15h30 – Karina Zeviani 
(Amor Inventado) - Nas-
cida na cidade de Jabotica-
bal, interior de São Paulo, 
traz em seus shows o MPB 
ao lado da dupla de sopros 
– trombone e sax – dando 
o tom do repertório quase 
totalmente autoral. 

17h – Porcas Borboletas - 
os roqueiros mineiros, há 
14 anos na estrada e com 

passagens por Lon-
dres, Paris e Buenos 
Aires, apresentarão 
seu terceiro álbum, 
que mistura o rock 
‘n’ roll com diversas 

outras influências indi-
viduais dos integrantes 

do grupo.

18h30 – Titãs – depois de 
rodar pelo Brasil com o 
show que marcou os 30 anos 
de carreira da banda paulis-
tana, o grupo, que já prepara 
novo disco ainda para este 
ano, apresentará sucessos 
como “Go Back”, “Polícia”, 
“Lugar Nenhum”, “Flores” 
e “O Pulso”, entre outras. 

A organização da Festa do 
Peão Indaiatuba modificou 
a data de encerramento das 
inscrições para o concurso 
que elegerá a Rainha do Ro-
deio, em virtude do feriado de 
Sexta-feira Santa. Ao invés de 
terminar no próximo dia 18, a 
data final para as candidatas se 
inscreverem será no dia 15 de 
abril, sendo que no dia 16 já 
acontecerá a seletiva e no dia 
26 de abril, a grande final, no 
Pesqueiro Hípica.

O concurso é organizado 
novamente por Vladimir Se-
neme e as inscrições estão 
sendo realizadas presencial-
mente à Rua Cleofas Mosca 
Milani, 94, Vila Brigadeiro 
Faria Lima. 

Os interessados devem 
comparecer ao local de segun-
da à sexta-feira, das 8h às 12 
horas e das 13h às 17 horas; 
e aos sábados das 8h às 12 
horas. Para isso basta levar 
documento de identidade com 
foto e data de nascimento e 
uma foto de corpo inteiro. Ao 
todo serão distribuídos R$ 3,5 
mil de premiação em dinheiro, 
sendo que a Rainha receberá 
R$ 2 mil; a Madrinha R$ 1 mil 
e a Princesa R$ 500.

A Festa do Peão Indaiatuba 
acontece de 7 a 11 de maio e 

reunirá nomes do cenário ser-
tanejo, entre eles Teodoro & 
Sampaio; Munhoz & Mariano; 
Bruno & Marrone; Thaeme 
e Thiago; e Rio Negro e So-
limões, que se apresentarão 
no palco principal. Entre as 
novidades desta edição está a 
gratuidade em três dos cinco 
dias de festa, com exceção de 
sexta-feira, dia 9, e sábado, 
dia 10.

Já estão à venda os passa-
portes do 1º lote, para os dias 
9 e 10 ao valor de R$ 40. Os 
pontos de venda são: Banca 
do Januba, Loja Zé Colmeia, 
Marquinhos Tintas, Bandeira 
Filhos (Cecap e Centro), Lojas 
Douradina e Casa de Carnes 
América. 

Os camarotes que acomo-
dam 10, 20 e 30 também já 
podem ser adquiridos ao valor 
de R$ 2,5 mil (10 pessoas); R$ 
4,5 mil (20 pessoas) e R$ 6,5 
mil (30 pessoas). 

PROGRAMAÇÃO 
DOS SHOWS

07/05 Theodoro & Sampaio 
08/05 Munhoz & Mariano 
09/05 Bruno e Marrone 
10/05 Thaeme e Thiago 
11/05 Rio Negro e Solimões 
Fonte: Festa do Peão de In-
daiatuba

Termina hoje, dia 28, o prazo 
para a inscrição no Festival de 
MPB 2014 da Secretaria Muni-
cipal de Cultura. As inscrições 
podem ser feitas pessoalmente 
das 8h às 16 horas; ou por 
correspondência, via Correios, 
enviando correspondência para 
a sede da Secretaria Municipal 
de Cultura até a data-limite.
Podem participar do concurso 
solos, duplas e bandas deste gê-
nero musical e suas vertentes, 
em cidades de todo o território 
nacional. Cada artista/banda 
deve doar uma estante de par-
titura nova por ficha de inscri-
ção e apresentar duas músicas 
próprias, sendo que somente a 
última estará concorrendo. 
As eliminatórias acontecem 
nos dias 26 e 27 de abril na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (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 inter-
pretação (expressão musical, 

afinação, dicção e presença 
de palco, composição - es-
trutura poética e contexto da 
obra) e desempenho musical 
(criatividade, arranjo, técnica 
e entrosamento). 
Os vencedores receberão prê-
mios em dinheiro, sendo R$ 
4,5 mil para o primeiro lugar, 
R$ 3 mil para o segundo, R$ 
2 mil para o terceiro, além de 
R$ 975 para a melhor compo-
sição e R$ 975 para o melhor 
intérprete. 
Em 2013 a banda Dois Do-
brado, de Indaiatuba, levou 
o disputado primeiro lugar 
entre 33 concorrentes de 10 
diferentes cidades dos estados 
de São Paulo e Minas Gerais. 
O regulamento completo e a 
ficha de inscrição estão dispo-
níveis no site www.indaiatuba.
sp.gov.br. Mais informações 
pelo telefone (19) 3825-2056.

SERVIÇO
Secretaria Municipal de Cul-
tura – Praça Dom Pedro II, 
s/n – Centro – Indaiatuba – SP 
– Cep: 13330-080
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Apesar do início dessa semana ser meio ten-
sa, Vênus em Aquário e conjunto a Netuno 
permite o nativo desenvolver sentimentos 
arrebatadores. Uma nova paixão pode surgir 
ou (se já estiver envolvido) um profundo afe-
to pode melhorar seu relacionamento a dois. 

Sentimentos a flor da pele.

Talvez o mais difícil para o taurino nesse 
momento, seriam suas relações familiares 
e os imprevistos ligados a essa setor de sua 
vida. Não dá pra simplesmente sair rompendo 
com tudo aquilo que você não gosta ou não 
concorda. Tenha bom senso.

O geminiano dará mais destaque nessa fase, 
á vida profissional e á sua aparência. Novas 
amizades surgem com mais facilidades nesse 
período. N!ao é um bom momento para viajar 
para longe.As finanças podem entrar em baixa.

Mudanças no lar ou na casa em que mora. O 
nativo buscará muito modificar sua aparência, 
mas para isso tem que entender que é impor-
tante mudar de hábito. No trabalho tudo corre 
muito bem e sob o olhar atento do canceriano.

O leonino pode decidir de um momento para 
outro e de forma inesperada, viajar para longe, 
fazer um concurso em lugar distante, realizar 
uma mudança nos conceitos que tem de sua 
vida, ou tentar mudar de casa. Mudança interior 
intensa.

Fase onde os sentimentos do virginiano 
estão muito bagunçados, seus sentimentos 
podem estar confuso em um momento e em 
outros não. Há dificuldades para lidar com 
sua vitalidade que está em baixa e com sua 
saúde. Respire fundo para conseguir manter 
o equilíbrio interior.

O libriano precisa cuidar de sua saúde, já que 
pode simplesmente estar muito dedicado aos re-
lacionamentos ou ao serviço e esquecendo de si. 
Seus relacionamentos combram mais o nativo 
para que tenha postura diante dos fatos. Alguns 
nativos podem não gostar dessa cobrança.

A comunicação pode estar meio complicada 
durante esta semana, principalmente no come-
ço dela, portanto tome cuidado com brigas e 
mal entendidos. O escorpiano precisa evitar 
tomar partido das opiniões dosoutros. 

Surpresas boas aprecem de forma inesperada, o 
nativo precisa ter calma para não ficar agitado 
demais tentando abarcar tudo com os braços 
e as pernas de uma só vez. O momento pede 
seriedade interior.

O capricorniano está experimentando muitas 
mudanças internas. Isso é bom, mas ele pode 
ficar com receio de crescer. Provável mudança 
de casa pode ocorrer.

Gastos tendem a ocorrer com sua saúde que 
anda um pouco em baixa. Mas sua mente 
começa a dar sinais de que ela logo estará ao 
normal. Até lá, leia um bom livro, converse 
com várias pessoas, isso trará alegrias.

Muitas alegrias na vida do pisciano estão 
indicadas para essa fase. Surpresas tendem a 
ocorrer. Mudanças no trabalho e no tipo de 
serviço que faz pode haver. Sua aparência 
pede renovação.
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Cinema Horóscopo de 21 a 27/03

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

R I O 2 – Lançamento 
- 3D Dublado: Quinta (27), 
Sexta (28), Segunda (31), 
Terça (1º) e Quarta (2): 17h00 
/ 19h20 / 21h40. Sábado 
(29) e Domingo (30): 14h40 
/ 17h00 / 19h20 / 21h40. 
Convencional Dublado: 
Quinta (27) a Domingo 
(30): 15h25 / 17h45 / 20h15. 
Segunda (31) a Quarta (2): 
15h40 / 20h15. Animação/
Aventura. 101 min. Classifi-
cação livre. 

ELA – Estréia - Legenda-
do: Quinta (27) a Quarta (2): 
19h00. Comédia dramática. 
126 min. Classificação 14 anos. 

ALEMÃO – Nacional: 
Quinta (27) a Quarta (2): 16h20 
/ 21h10. Policial / Ação. 109 
min. Classificação 16 anos. 

– Dublado: Quinta (27) a Do-
mingo (30): 15h50.  Segunda 
(31) a Quarta (2): 18h20. Ani-
mação - 95 min. Classificação 
Livre.

R I O 2 – Lançamen-
to - 3D Dublado: Quinta 
(27) e Sexta (28): 15h05 
/ 16h40 / 17h25 / 19h00 / 
19h45 / 21h20. Sábado (29) 
e Domingo (30): 14h15 / 
15h05 / 16h40 / 17h25 / 
19h00 /  19h45 /  21h20. 
Segunda (31), Terça (1º) e 
Quarta (2): 15h30 / 17h25 
/ 19h00 / 19h45 / 21h20. 
Convencional Dublado: 
Quinta (27) a Quarta (2): 
16h00 / 18h20. Animação/
Aventura. 101 min. Classi-
ficação livre. 

SOS - MULHERES AO 

MAR – Nacional - Quinta 
(27), Sexta (28), Segunda 
(31), Terça (1º) e Quarta 
(2): 17h00 / 19h25 / 21h40.  
Sábado (29) e Domingo (30): 

INDAIATUBA

Zoff Club – hoje acontece a Ladies First, com ambiente 
especial e exclusivo para as mulheres. Som diferenciado, 
tequileiros, Gogoboys e muito mais. Amanhã, dia 29, tem 
a Neon & Glow com o residente Green Valley. Avenida 
Presidente Vargas, 731. Informações (19) 3984-6471.

Pepis Pizza Bar – hoje tem a banda Rockfeller, com o 
melhor do pop rock, a partir das 21 horas. Amanhã, tam-
bém na linha do pop rock, apresenta-se a banda Popmind 
a partir das 22 horas. Já no domingo, dia 30, Gabriel Mota 
agita com seu sertanejo a partir das 21 horas. Avenida 
Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470.

Botequim do Presidente – hoje Renan e Jordão se apre-
sentam nos palcos da casa e amanhã, sábado, Waltinho 
Silva comanda a programação. Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show – amanhã, 29, tem a banda de forró 

Tok Special, a partir das 23 horas. Rua Ouro, 239, Recreio 
Campestre Joia. Informações (19) 3017-6609.

Manchester Music – hoje a abertura da casa é às 21 horas 
e a atração é a banda Os três. Já amanhã, também com 
abertura às 21 horas, a banda Vinylwave se apresenta. Rua 
Humaitá, 700. Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

INDAIATUBA

Teatro Brasil Kirin – o espetáculo “Feliz por Nada”, com 
direção de Ernesto Piccolo, será encenado na noite de hoje 
e amanhã às 21 horas e no domingo às 19 horas. Avenida 
Iguatemi, 777. Informações (19) 3294-3166.

Teatro Amil – Otávio Müller é Maricleide em “A Vida 
Sexual da Mulher Feia”. A peça está em cartaz de hoje 
até este domingo, 30, sendo sextas e sábados às 21 horas 
e domingo às 19 horas. Avenida Guilherme Campos, 500 
(Santa Genebra). Informações (19) 3756-9890 e 3756-
9891

14h40 / 17h00 / 19h25 / 
21h40. Comédia Romântica. 
90 min. Classificação 12 anos. 

NEED FOR SPEED - 

O FILME 3D - Dublado: 
Quinta (27) a Domingo (30): 
17h45 / 21h00. Segunda (31) 
a Quarta (2): 20h15. Aventura 
/ Ação. 131 min. Classifica-
ção 12 anos. 

300 - A ASCENSÃO DO 
IMPÉRIO – Convencional 
Dublado: Quinta (27) a Quar-
ta (2): 20h35. 3D Dublado:  
Quinta (27) a Quarta (2): 22h00. 
Aventura Épica / Ação. 95 min. 
Classif. 16 anos. 

TINKER BELL - FA-
DAS E PIRATAS -  3D 
Dublado: Quinta (27) a Do-
mingo (30): 15h35. Segunda 
(31) a Quarta (2): 16h25. 
Animação - 70 min. Classifi-
cação Livre.

300 - A ASCENSÃO DO 
IMPÉRIO – Convencional 
Legendado: Quinta (27) a 
Domingo (30): 18h15 / 20h40. 
Segunda (31) a Quarta (2): 

20h40. Aventura Épica / Ação. 
95 min. Classificação 16 anos. 

AS AVENTURAS DE 
PEABODY E SHERMAN 
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Yasmin Victória Matheus

Pietro

Pedro Belasco Policher em passeio a Fazenda do Chocolate em Itu

JuliaIsabelle

Bianca

Alunos do Fundamental I com o professor Maurício e seu palhaço 
Limãozinho na comemoração do Dia do Circo no Objetivo

Aline

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

O rock 'n' roll será 
comandado pelas ban-
das Titãs, Tokyo Sa-
vannah e Porcas Bor-
boletas. A mistura de 
estilos é a marca da 
programação musical 
da Virada Cultural Pau-
lista 2014 em Indaiatu-
ba. As atrações vão dos 
Titãs à jovem Yzalú 

(Mulheres Negras) ao eletrônico com misturas de rap da banda 
inglesa Asian Dub Foundation, passando também pelos shows 
dos grupos de rock Tokyo Savannah, Porcas Borboletas e da 
cantora Karina Zeviani. O evento reúne atrações para todos os 
públicos, nos dias 24 e 25 de maio. Em breve, a Secretaria de 
Estado da Cultura divulgará a programação completa da Virada 
em Indaiatuba, que contará, também, com espetáculos de teatro 
e de dança, circo e muito mais – tudo de graça!

4º EDIÇÃO DA FESTA DAS FRUTAS ACONTECE DE 25 A 27 
DE ABRIL NA VIBER

Desfile de Noivas, Madrinhas, 
Debutantes, Noivos e Padrinhos no 
Polo Shopping

Apaixolate da APAE

Stand up "TsuNANY" com Nany 
People, em Indaiatuba

200% no Rotary Cocaes

Feito para Dançar do Indaiatuba Clube

ZAP Accessories

Virada Cultural Paulista

BRIGADEIRO DE LUXO E A PÁSCOA

God Save 
The Queen

A Prefeitura de Indaiatuba 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento e o Sindicato 
Rural realizam de 25 a 27 de 
abril a 4ª edição da Festa das 
Frutas e Hortaliças no Pavilhão 
da Viber. O evento terá entra-
da gratuita e contará com 65 
stands entre frutas, hortaliças e 
artesanatos. O público poderá 
conferir também atrações de 
música e dança além de conhe-
cer a fazendinha com exposição 
de pequenos animais. Festa das 
Frutas e Hortaliças Data: 25, 26 
e 27 de Abril Horário: 25 sexta-feira [19h às 22h]; 26 sábado [10h às 22h] e 27 domingo [10h às 
17h] Local: Pavilhão da Viber – Avenida Almirante Tamandaré s/n – Cidade Nova Entrada Gratuita

Parabéns, às lojas participantes, aos números musicais, dan-
çantes, os modelos, as modelos e principalmente aos Fernandos, 
Loggar e Estevan, e claro ao Polo Shopping Indaiatuba.

Aconteceu a reunião 200% do Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes, dia 25/03/2014, na Casa da Esfhia, com uma palestra 
muiiiiiito boa e emocionante, sobre Rotary, feita pelo compa-
nheiro Leonardo.

No último dia 23 de março o salão social do Indaiatuba 
Clube recebeu a Banda Ferro Velho que embalou os mais 
variados passos de danças dos participantes.

A Zap traz uma novidade, a marca de acessórios esta trazendo 
para Indaiatuba sua franquia. Com quatro unidades próprias em 
Campinas, agora eles querem abrir uma franquia em Indaiatuba, e 
estão procurando interessados em serem franquiados da marca. Mais 
informações, na matriz: Av. Francisco José de Camargo Andrade, 
301 - Castelo - Campinas, ou pelos endereços: SITE: www.zapacces-
sories.com.br / Facebook: www.facebook.com/zapaccessoriesonline 
/ SAC: (19) 2121-0721 / contato@zapaccessories.com.br

No dia 22 de Março, a Brigadeiro de Luxo apresentou as 
sua Brigadelícias de Pascoa, em um delicioso café da manhã no 
"Frans Café"de Indaiatuba. O diferencial é que o tradicional ovo 
vem em pedaços, em vidros com brigadeiros de varios sabores!

Abrindo a agenda dos gran-
des eventos em seu novo salão 
social, o Clube 9 de Julho se-
diou, no dia 22 de março, um 
show com a banda de tributo ao 
Queen, God Save The Queen. 
O evento, realizado pela Alive 
Concerts em parceria com a 
Look Entertainment, integra a 
turnê mundial que passará por 
mais de 50 países e que no Es-
tado de São Paulo teve somente 
dua apresentações: em Indaia-
tuba, no Clube 9 de Julho, e na capital, no Clube Atlético Juventus. O show, verdadeiramente uma 
delícia para aqueles que curtiram e curtem a Banda Queen até hoje. Muita gente emocionada no 
salão social do Clube 9, e curtindo adoidado esta banda cover, que é considerada o melhor cover 
do Queen no mundo. Parabéns ao Nove de Julho, por este presente, indescritível e maravilhoso.

A campanha Apaixolate da APAE de Indaiatuba, está a todo o 
vapor, O delicioso chocolate da Apae que só faz bem. Bombons, 
trufas e ovos de Páscoa. Podem ser personalizados, e quem ainda 
não fez sua encomenda, não sabe o que está perdendo, é só ligar 
Tel: 19 3801 8890 - 19 3801 8893.

“TsuNANY” o novo solo stand-up idealizado por Nany People, 
foi apresentado na noite do dia 22/03 no CIAEI aqui em Indaiatuba. 
O show relatou de maneira divertida os diversos “malsucedidos 
hábitos” da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os 
exercícios físicos em excesso, os hábitos alimentares desregrados, 
o uso indiscriminado e, muitas vezes, indevido de celulares e, con-
sequentemente, os hábitos sobre 
os relacionamentos sociais, afe-
tivos e sexuais. Nesse novo solo, 
a atriz apresentou uma persona-
gem que traz o comportamento 
de uma RELATORA SOCIAL, 
que expõe assuntos sobre os 
diversos temas e permite ao 
espectador se tornar um obser-
vador de si mesmo e, é claro, 
mantendo a linha espontânea e a 
intensa interação com o público.
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Thiago e Marquinhos no Pit Stop Chopp Odette e Eraldo no Restaurante Casa da Moqueca

O casal Marjorie e Osvaldo na Pizzaria Skinão

Meusa, Fernando, Gabriel e Yoriko do Ateliê Tayo no Restaurante Kaishi Sushi

José e Patrícia na Pizzaria Babbo Giovanni

Irina Pereira, Patricia e Colorado no Restaurante Casa da Moqueca

Harod saboreando as delicias que você só encontra no Boteco do 
Bacalhau

Fernanda Vieira e Paul Wilson na Pizzaria Babbo Giovanni

Everton e Alex no Restaurante Dom Apollo

Bruno e Marta no Boteco do Bacalhau
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Everton Figueiredo e Roberta Dalloca no Feito Para Dançar do IC
Filipe Carvalho da Casa & Campo, convida os clientes e amigos para con-
ferir as novidades da loja. Aproveitem lá você encontra tudo para seu pet

O curso de Engenharia de Automação da Faculdade Max Planck recebeu conceito 4 do MEC na avaliação do 
processo de reconhecimento de curso, realizada no início de março. Parabéns!!!

Na última quarta-feira, dia 26, aconteceu o coquetel de inauguração do WR Style Hair. 
O talentoso e super competente Will Rufino recebeu amigos e clientes no seu novo salão que fica 
na Rua Pedro de Toledo, 1555. Sucesso!!!

Inauguração do WR Style Hair

Os alunos do Terceirão e do Pré-Vestibular do Colégio Rodin estão participando de aulas extras para entender 
os fatos importantes sobre o Brasil e o mundo no projeto “Aconteceu e Virou Aula”

Milena e Isabel da Mercantil Seguros

Turma de natação do Colégio Objetivo da Metodologia Gustavo Borges do 
Objetivo que está participando do projeto “1ª Volta na Ilha”

Zumbi foi o tema do trote de formatura dos alunos dos 3ºs anos do Ensino 
Médio do Colégio Objetivo no último dia 21

Yasmin Godoi, conferindo a nova coleção Fruto da Imaginação na Nature 
Kids!!! José Rafael Montagnani tomando um delicioso café na Big House

Carol Tiengo, Gloria Bernardineti e Cleber Destefini curtindo o som 
da a Banda Ferro Velho no Feito Para Dançar no Indaiatuba Clube
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

Escola de Música Stahl Soler comemora 6 anos de sucesso

A Escola de Música Stahl Soler oferece aulas de todos os instrumentos como piano, flauta doce, teclado, 
trompete, orgão, violino, trombone, viola, saxofone e etc... também taekwondo, artes plásticas, aula 
de canto, dança (ballet infantil), Arcodeon, teatro e musicalização infantil. Invista nas horas vagas de 
seu filho e terás ótimos resultados no futuro. A escola fica na Rua Armando Salles de Oliveira, 266 - Jd. 
Rosangela - Fone: 3835-6247. Parabéns Karen e muito mais sucesso!!!

Os vestidos de noiva e festas da 
nova coleção outono da A Nova 
Loja está arrasando corações. 
Os vestidos estão maravilhosos 
e ainda na opção de venda e alu-
guel. Vale a pena dar uma olhada 
na loja. Demais!!!

Dama Manuela e Henrique Taboada

Casamento de Ana Paula e Leandro

Marquinhos Randi, proprietário da Marquinhos Tintas 
comemorando seu aniversário no último dia 25 na 
loja. Parabéns, felicidades sempre!!!

A Vitorello já recebeu a nova 
coleção outono de vestido festa 
e fitness. Uma moda maravilhosa 
e diferenciada. Vá conferir de 
perto!!!

Salada Sheike maravilhosa. Vai experimentar na Casa da Esfiha!

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!!!

Jaqueline veste coleção R Modas outono/inverno Gran Tropical 
Center. Esse e outros modelos esperam por você, vá conferir!

Na hora de decorar sua casa não esqueça das corti-
nas, colchas, almofadas, persianas e papel de parede 
da Adelaide Decorações. Tudo muito lindo e com exce-
lente preço. Faça um orçamento sem compromisso no 
3894-4638. Você vai adorar!

É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

BANDA QUEEN NO CLUBE 
FOI O MAIOR SUCESSO

EURODATA SEMPRE COM OS 
MELHORES CURSOS PARA VOCÊ!

Aguinaldo Marinho da Construtora Artmar, conferindo as novidades da 
Adler Modelismo. Aproveite você também!

Vereador Massao Kanesaki acompanhado do Prefeito Reinaldo No-
gueira e dos amigos Carlos Roberto Beggo e Kelly Pazini participam do 
lançamento do Programa Viver

Raimundo com sua esposa Fernanda da Nobreza da Madeira, levando 
o que há de melhor e mais moderno em madeiras e deixando sua casa 
ainda mais linda. Ligue e faça já um orçamento (19)3016-3160

A super equipe da Gollog Serviços de cargas da Gol sempre trabalhando 
para que as encomendas da sua empresa cheguem do jeito mais rápido 
ao seu destino. Consulte pelo 0300 101 2001

Liliane, Cássia, Marcela, Luzia e Ester equipe Torra Mais

Alunas Yázigi curtinho o break com um delicioso sorvetinho Toniquinho, Chicão e Betão no Show da Banda Queen no Clube 9

Renato e Silmara curtindo a banda Queen no Clube 9 de Julho

A Gestora Pedagógica do Yázigi Fernanda Baccan entre os professores 
Gabriella d´Aurea e Alexandre Scarparo

Banda Queen com o presidente do Clube, Helio Castro, e o 
vice-presidente, Roberto Alonso

Equipe EURODATA

Alunos junto com professor

Alunos junto com professor

Alunos EURODATA
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VITRINE



CA08857 CENTRO - AT.196m² AC.174m² - 3 DORM.(2 
SUITES) / SALA 2 AMB. / COZ. / WC / WC EXT. / AS / CHUR. 
/ QUINTAL / GAR.1+1 VAGAS. R$ 420.000,00

CA08852 SANTA CLARA - AT.450m² AC.257m² - 3 DORM.(2 
SUITES) / SALA / MEZANINO 77m² / LAVABO / COZ. / COPA / 
DESPENSA / DESPEJO / AQUEC.SOLAR / AR COND. / 2WC 
/ AS / EDICULA / SUITE EMP. / VARANDA / GAR.2 VAGAS 
/ COND.COM SALÃO + QUADRA + CAMPO FUT. + PLAY-
GROUND + AREA GOURMET. R$ 900.000,00

CA08735 JD.ESPLANADA I - AT.300m² AC.180m² - 3 SUITES 
/ SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / AS / CHUR. / 
EDICULA / GAR.2+2 VAGAS. R$ 620.000,00

CA08801 JD.STA.RITA - AT.250m² AC.200m² - 5 DORM. + 
ARM.EMBUT.(2 SUITES) / SALA / LAVABO / 2 COZ. / WC / 
AS / CHUR. / AQUEC.SOLAR / GAR.4 VAGAS. R$ 490.000,00

AP01659 CIDADE NOVA I - AU 70m² - 2 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / COZ. / 2WC / AS / GAR. R$ 320.000,00

CA08818 JD.M.DO SOL - AT.125m² AC.80m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR. R$ 235.000,00

CA08757 TERRA NOBRE - AT.300m² AC.250m² - 4 SUITES + 
ARM.EMBUT. / 2 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. + COOK-
TOP + MICRO + FORNO ELET. / WC EXT. / JARDIM / AS / 
DESPENSA / CHUR. / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.200.000,00

*AP01470 CIDADE NOVA - LANÇAMENTO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / 
WC / LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / TEMOS OPÇÕES PARA 
INVESTIDORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA 
+ PARCELAS / OBRAS NO 4º ANDAR / CONSULTE-NOS.

CASAS 

CA08573 JD.S.FRANCISCO - AT.128m² AC.80m² 
- 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 
280.000,00

CA08471 MONTE VERDE - AT.173m² AC.158m² 
- 3 DORMITÓRIOS (SUITE) / SALA / LAVA-
BO / COZINHA / WC / ÁREA DE SERVIÇO / 
CHURRASQUEIRA / GARAGEM 3 VAGAS. R$ 
340.000,00

CA08689 JD.COLONIAL - 2 CASAS - 1ªCASA: - 2 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.3 VAGAS 
- 2ªCASA: 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS. R$ 
370.000,00.

CA08697 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² 
AC.104m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / PÉ 
DUPLO NA SALA E COZINHA / WC / AS / QUINTAL 
/ CHURRASQUEIRA / GARAGEM 1+1 VAGAS. 
R$ 420.000,00

CA08570 JD.REGENTE - AT.250m² AC.150m² - 
3 DORM.(SUITE + CLOSET) / 2 SALAS / COZ.
PLANEJ. / 3WC / AS / AREA LUZ / EDICULA / 
CHURRASQUEIRA / GARAGEM 2+2 VAGAS. 
R$ 480.000,00

APARTAMENTOS

AP02055 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.38m² - 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. / ED.COM 
CHUR. E PISCINA. R$ 160.000,00

AP02044 MONTE VERDE - AU.51m² - DORM. / 
SALA / SACADA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VA-
GAS. R$ 198.000,00

AP02117 JD.SEVILHA - AU.60m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ.AMER. + ARM. / WC + BLINDEX / 
AS / GAR.2 VAGAS. R$ 230.000,00

AP02058 ED.VANDO - AU.68m² - 2 DORM. 
/ SALA + SACADA / COZ. / WC / AS / GAR.2 
VAGAS (68 E 105) / ED.COM PISCINA + 
CHUR. + PLAYGROUND + PORTARIA 24hr. R$ 
243.000,00|

AP02149 ED.GOYAN - AU.64m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 318.000,00

GALPÃO

GL00089 REC.CAMP.JÓIA -  AT.3.000M2 
AC.1.500M2 - 10 SALAS / REFEITÓRIO / COZ. / 
3WC / VESTIÁRIO / AREA EXT. E ESTRUTURA 
PRÉ- MOLDADA / PÉ DIREITO 6M / PISO ATE 
20 TON. R$ 4.500.000,00

GL00170 VL.VITORIA - GALPÃO COM 700m² / 
ESCRITÓRIO / WC / VESTIARIOS / SOBRADO 
NOS FUNDOS. R$ 1.500.000,00

CHÁCARA

CH01194 VALE DO SOL - 2 DORM. / SALA / COZ. 
/ WC / AS / EDÍCULA / CHUR. / PISCINA / GAR.4 
VAGAS. R$ 385.000.00

CH01140 VALE DO SOL - AT.1.000m² AC.310m² 2 
CASAS - 1: 2 DORM. / SALA / COZ. / 2WC / AS / 
PISCINA / CHUR. / GAR. - 2: 2 DORM. / SALA / COZ. 
/ WC / CAMPO FUT. R$ 500.000.00

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRA. - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 CASAS C/ 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 
CASA C/ 3D. (SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / VAR-
IAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 350.000,00

*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 
1.000M2 - 4 SUITES / DORM. / ESCRITORIO + 
ARM. / SALA 2 AMB. / COPA / COZ. / LAVABO / 2WC 
/ PISCINA / CHUR. / SALÃO DE FESTA / ESTUDIO 
/ CAMPO FUT. / QUADRA AREIA / CASA CASEIRO 
/ CANIL / POMAR / GAR.4 VAGAS. R$ 2.500.000,00 

TERRENOS

TE01222 MONTREAL RESIDENCE - TERRENO 
COM 150m². R$ 145.000,00

TE01229 JD.MORUMBI - TERRENO COM 250m². 
R$ 150.000,00

TE01233 JD.BELA VISTA - TERRENO COM 
309m². R$ 180.000,00

TE01094 JD.EUROPA II – 3 TERRENOS COM 
250m² CADA. R$ 160.000,00 CADA

*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMER-
CIAL PLANO DE ESQUINA COM 283m² E QUE 
PODE SER DESMENBRADO. R$ 290.000,00

TE01245 JD.ESPLANADA II - TERRENO COM 
300m². R$ 205.000,00

TE01232 AMSTALDEN RESIDENCE - TERRENO 
COM 350m². R$ 350.000,00

TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 
200m² / PISCINAS ADULTO E INFANTIL / QUADRA 
POLI / QUIOSQUES COM HURRASQUEIRAS 
/ PLAYGROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO 
GOURMET / ESPAÇO FITNESS / PERGOLADOS 
/ SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA

TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PAR-
TIR DE 150m² / AMPLO LAZER / AREA VERDE 
DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / EXCLUSIVA 
AREA COMERCIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. 
R$ SOB CONSULTA

CADERNO DE NEGÓCIOS



02B Mais Expressão

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

VENDA LOCAÇÃO

CA00997- Jd Morumbi: Casa com 02 dorms, 
sala, cozinha americana e garagem p/ 02 
carros. R$ 230.000,00 Aceita financiamento! 
Em obras previsão Junho de 2014.

CA00983- Cond. Vista Verde: Sobrado 
com 03 dorms sendo 01 suíte, quintal, 
churrasqueira e garagem p/ 02 carros. R$ 
540.000,00

CA01012- Jardim Juliana: Casa com 
02 dorms, garagem para 02 carros. R$ 
1.200,00 + IPTU.

CA00995- Jardim do Vale- Casa com 02 dor-
ms, sendo 01 suíte, garagem p/ 02 carros. R$ 
1.500,00 + IPTU.

CA00964- Jd California: Sobrado com 03 dorms, sendo 01 suíte, garagem p/ 02 carros. 
370.000,00/R$ 1.700,00

CA01022- Jd Nova Alvorada em Monte Mor: Casa com 01 dorm, 02 banheiros, piscina, chur-
rasqueira e garagem p/ vários carros. R$ 182.000,00

CA00950- Jd Adriana: Sobrado com 03 dorm sendo 01 suíte, e garagem p/ 02 carros. R$ 
395.000,00

CA00702- Jd Morada do Sol: Casa com 01 dorm, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, quintal e 
garagem p/ 02 carros. Terreno com 250 m².R$ 190.000,00

CA00854- Jd Morumbi – Casa com 02 dorms, sala, cozinha e garagem p/ 02 carros. R$ 212.000,00 
Aceita financiamento!

CA00672- Jd Pau Preto: Casa comercial ótima localização, ideal para clínicas e consultórios 
com 03 suítes, sala de tv/jantar/estar, cozinha toda planejada, quintal, piscina e garagem p/ 03 
carros. R$ 1.000.000,00/R$ 6.000,00

CA00973- Jardim Morumbi: Casa em fase de acabamento com 02 dorms sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 220.000,00 Aceita financiamento!

AP00379- Cond. Morumbi: Apto em construção com 02 dorms, sala, cozinha e garagem p/01 
carro. R$ 200.000,00

AP00334- Cond. Spazio Illuminare: Apto com 02 dorms, sala, cozinha, área de lazer e garagem 
p/ 01 carro. R$ 220.000,00

AP00086- Cond. Duetto de Mariah:  Apto em  construção com 03 dorms sendo 01 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, área de serviço, área de lazer completa e garagem p/ 01 carro. R$ 
300.000,00

AP00373- Cond. Residencial Cádiz: Apto em Campinas com 03 dorms sendo 01 suíte, cozinha 
planejada e área de lazer. R$ 260.000,00

AP00329- Edifício Riviera: Apto todo planejado com 02 dorms, sala, cozinha, garagem p/ 01 
carro. R$ 265.000,00 Aceita financiamento!

TE00428- Cond. Portal das Acácias: Terreno com 130,00 m². R$ 182.000,00

CH00032- Pq. da Grama: Chácara em cond. com 02 dorms, sala, cozinha, área de serviço, 
piscina e churrasqueira. R$ 450.000,00 Aceita financiamento

CH00029- Vale das Laranjeiras:  Chácara com 05 dorms sendo 03 suítes, sala de jantar/estar, 
cozinha, lavanderia, pomar e poço caipira. R$ 400.000,00

CH00066- Chácara Recreio Paraiso: Chácara com portaria 24 horas sendo 03 dorms com 01 
suíte, sala de estar/jantar, edícula, garagem p/ 03 carros. R$ 540.000,00 

CA01011- Jardim Juliana- Casa com 01 dorm, garagem p/ moto. R$ 800,00

CA00990- Cond. Amstalden Residence: Sobrado com 03 suítes, sala de estar/
jantar, cozinha planejada, área de lazer e garagem p/ 04 carros. R$ 4.500,00

CA01017- Pq das Nações: Casa com 03 dorms, sendo 01 suíte e garagem p/ 02 
carros. R$ 1.350,00

CA01018- Jd. Paulista II: Sobrado com 03 dorms, sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem p/ 01 carro. R$ 1.400,00

AP00357- Cond. Spazio Illuminare - Apto Cobertura com moveis, 02 dorms, gara-
gem p/ 01 carros e área de lazer completa. R$ 1.450,00 + IPTU + Cond.

AP00125- Cond. Resid. Das Flores: Apto todo planejado com 03 dorms sendo 01 
suíte, garagem p/ 01 carro e área de lazer. R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

AP00202- Res. Grand Ville na Cecap:  Apto com móveis planejados com 03 dorms, 
sendo 01 suíte e garagem p/ 02 carros. R$ 1.600,00 + Cond. + IPTU.

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

AP00380- Cond. Residencial Mirim II: Apto com móveis planejados sendo 02 
dorms, garagem p/ 01 carro e área de lazer. R$ 750,00 + Cond. 

AP00182- Jd Pedroso: Apto com 02 dorms, sala, cozinha e garagem p/ 01 carro. 
R$ 800,00 + Cond. + IPTU

GL00030- Recreio Campestre Joia: Galpão com 360 m². R$ 6.000,00

TE00447- Jd Paulista: Terreno com 186,65 m². R$ 1.500,00

CH00126- Terras de Itaici - Chácara em Cond. fechado com 02 Dorms sendo 01 
suíte com closet, piscina, churrasqueira e garagem p/ 05 carros. R$ 2.800,00 

CH00128- Cond. Terras de Itaici: Chácara com 03 suítes com closet, sala de tv/
estar, cozinha, piscina e churrasqueira. R$ 3.600,00/R$ 770.000,00

CH00011- Recanto dos Pássaros: Chácara com 07 dorms sendo 03 suítes, salas, 
cozinha planejada, área de lazer completa. R$ 12.000,00/R$ 1.680.000,00
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APARTAMENTOS

AP0417 - 120 m²  - Resid. Jatobá 
- 03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sacada, coz., 
área de serv., 02 VG. Armário planej.: 
st., bhºs, coz., AS. R$ 3.500,00 + 
Cond. + IPTU  

AP0467 - 154,33 m² - Res. Fernanda 
- 03 dorm. sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb. c/ sacada, coz., área 
de serv., bhº emp., 02 VG. Armário 
planej.: dorm., st., bhºs, coz., área de 
serv. R$ 2.000,00 + 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

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Localização 
estratégica, amplamente facilitado. Antecipe-se 
ao lançamento. CADASTRE-SE

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

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

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$ 368.078,00

APARTAMENTOS 

AP0482 - 67,97 m² - Resid. Pátio Andaluz 
02 dorm., sendo 01 st., sala, lavabo, coz. 
planej., área de serv. c/ arm., 02 VG. R$ 
400.000,00

AP0485 - 49 m² - Vila Das Praças 
02 dorm., sala 02 amb., bhº social, coz., área 
de serv., área de lazer, 01 VG. Arm. planej. em 
todos os amb. R$ 250.000,00

CASAS  

CA0451 - 300 m² - Jd. Esplanada II 
03 st., sala 02 amb. c/ pé dir. alto, lavabo, coz., 
área de serv., quintal, churrasq., piscina, 04 
VG. R$ 650.000,00

CA0197 - 300 m² - Vl. Homero 
03 dorm., sendo 01 st. (c/ arm.), bhº social, 
sala 02 amb., escrit., coz./copa planej., 
área de serv., quintal, churrasq., 04 VG. R$ 
480.000,00

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

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

CA0319 - 300 m² - Jd. Esplanada - 03 
dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ churrasq., 
quintal, 04 VG. R$ 2.900,00 + IPTU
 
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

SOBRADOS 

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

SO0360 - 133,30 m² - Portal das 
Acácias - 03 dorm., sendo 01 st. c/ 
sacada, bhº social, lavabo, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., desp., AS., 
espaço gourmet c/ churrasq., quintal, 
02 VG. Armário planej.: coz., bhºs, 
churrasq., AS. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU

SO0358 - 365 m² - Pq. Boa esperan-
ça - 03 dorm., bhº social, lavabo, sala 
de TV, coz., área de serv., quintal, 04 
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

SL0036 - 100 m² - Jd. Morada do 
Sol - Ótima localização, salão amplo 
c/ bhº social (acesso para DF). R$ 
1.500,00 + IPTU

CHÁCARA

CH0070 - 1000 m² - Chácara Vira-
copos 
02 dorm., sendo 01 st. bhº social, 
sala 02 amb. c/ varanda, coz., área 
de serv., bhº externo, espaço gour-
met c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas VG. R$ 
3.000,00 + IPTU

CA0442 - 150 m² - Jd. Colonial 
Casa frente: Casa 02 dorm., sala, coz., bhº 
social, áre ade serv. Sobrado fundos: 02 dorm., 
sala, coz., bhº social, 02 VG. R$ 370.000,00

CA0406 - 148 m² - Villa das Palmeiras 
Móveis planej. 02 dorm., sendo 01 st. master, sala 
02 amb., bhº social, coz., AS, terraço c/ churr. e 
área p/ pisc. americana, 03 VG. R$ 375.000,00

SOBRADOS 

SO0362 - 130 m² - Res. Belle Ville Itaycy 
03 dorm. planej., sendo 01 st., sala 02 amb., 
lavabo, bhº social, coz. americana, área de 
serv., quintal, churrasq., 02 VG. R$ 500.000,00

SO0355 - 125 m² - Vl. Avaí 
02 dorm., sala 02 amb., 02 bhºs sociais, coz., 
área de serv., quintal c/ gramado. 02 VG. R$ 
385.000,00

CHÁCARAS 

CH0087 - 3963 m² - Jd. Itaici 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb., coz. c/ arm. Delano, área de 
serv., quintal, pisc., pomar, 04 VG. R$ 
850.000,00

CH0083 - 2000 m² - Chácara Alvorada 
03 dorm., sala 02 amb., 02 bhºs sociais, 
coz., área de serv., varanda, edícula c/ bhº 
externo, pisc., churrasq., forno de pizza, 
pomar, horta, campo de fut., 05 VG. R$ 
550.000,00

LOTEAMENTO FECHADO 

TE0003 - 150 m² - Montreal Residence – 
R$ 170.000,00 ou R$ 17.000,00 ent. + 420 
parc. (Financ. Caixa)

LOTEAMENTOS ABERTOS 

TE0421 - 202,13 m² - Jd Portal do SOl - 
Terreno Residencial, topografia plana. 
R$ 160.000,00

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza – R$ 
120.000,00 ou R$ 15.000,00 ent. + 420 
parc. (Financ. Caixa)

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592

03BMais Expressão



LANÇAMENTO = ESTAMOS CADAST-
RANDO PARA NOVO LOTEAMENTO, 
LOTES A PARTIE DE 150M² COM EN-

TRADA DE  R$ 10.000,00 + PARCELAS 
DE R$ 950,00.

PARTAMENTOS:

R$ 200 MIL – A/U 64m² Jardim Pe-
droso-02 dorm. 01 w/c- 01 vaga de gar.
R$ 210 MIL – ANA ELIZA – 02 dorms, 
sala, coz, wc, a/s
R$ 210 MIL - VILLA DAS PRAÇAS – 2D. 
COZ. SALA, W/C  (coz. c/armários)
R$ 215.MIL-  RES..AZALÉIA 64m² DE A/U 
3D. 1 W/C 1 GAR. COBERTA.
R$ 220.MIL- Centro-  A/U 117m² - 02 
dormitórios- sala ampla-copa- coz.01w/c. 
(precisa reforma)  
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 PORCELANATO, 
TETO  REBAIXADO, COM SANKAS E 
ILIMINAÇÃO, SALAS DE ESTAR, JAN-
TAR 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.
R$ 310mil - duetto de Maria- 73m² 03 
dorm. 01 suite- 01 vaga de gar. lazer 
completo(ED.)

LOTES EM CONDOMÍNIO:

R$ 120MIL-   150M²   REAL PARK
R$ 330.MIL-  390M² -  Maria Dulce
R$ 195.MIL-  308 M²  ALTO DE ITAICI

R$ 223.MIL-  308M² TERRA NOBRE
R$ 310 MIL  -  300m² -  Portal do Ypês  G  
R$ 605 MIL – 670m² - Maison D’Park
R$ 170MIL –  1.326m² - Cond. Monte Serrat 
(em salto)  
R$ 310 MIL – Portal dos Ipês – 300m²

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. CALIFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz (plano 
todo murado) 
R$ 170 MIL – 250 M² - Jd. Europa
R$ 139 MIL – Jd das Maritacas – 216,76 m² 

CASAS:

R$ 150 MIL- Jardim Adriana A/T 125M. com 
casinha antiga.
R$ 215 MIL. 125M² – 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 HORIZONTE-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 /churrasqueira.Gar. p/ 02 
carros. D
R$  360 MIL – JARDIM ADRIANA- SOBRA-
DO- 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 armários. Edícula,gar. p/ 
02 cob.  
R$420 MIL JARDIM BOM PRINCÍPIO- A/T 
241m²  03 dormitórios (01 suite com closet), 
banheiro social, cozinh, c/ armários  e w/c 
todos c/ armários)jardim, Sala 02 amb. 
com jardim de inverno,lavabo, espaço 
gourmet,com pia e churrasq.gar. para 02 
autos cob.  02 desc
R$ 350MIL-JD. Monte Verde-A/T 250M² 03 
dormitórios (01 suite) banheiro social sala 2 
ambientes, Cozinha, 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 , CHURRASQUEIRA, DESPENSA, 
ALARME, 
CERCA ELÉTRICA, INTERFONE ACEITA  
IMÓVEL DE MENOR VALOR, QUINTAL 
COM  ESPAÇO P/ CONST. DE PISCINA 
E JARDIM  

R$ 230 MIL – Jd. Carlos Aldrovandi – 3 
dorm. 1 suite, w/c social, gar. p/2 carros 
(financia, nova).
R$ 450 MIL – Jd. Bela Vista –03 dorms, 
sendo 01 suite, sala 02 amb, churras, 
edícula c/ quarto e w/c

CASAS EM CONDOMÍNIO:

R$450 MIL-COND. FLAMBOYAN- SOB-
RADO- 03 DORM. 01 SUITE,SALA, COZ. 
LAZER COMPLETO(ACEITO TERRENO)
R$ 450 MIL – Portal das Acácias- Sobra-
do com 03 dorms,  01 suite, sala, coz, wc, 
a/s, churrasqueira, gar (todo planejado)
R$ 430  MIL _  Villagio  Caribe – 03 dor. 
Coz. e w/c  com Armários . ( área de lazer)
R$ 630 MIL _ JARDIM DOS AROMAS- 
A/T 220M² A/C 180M² 03 DORM. (01 
SUITE) W/C SOCIAL LAVABO (LAZER 
COMPLETO)
R$ 590 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/  escr i tór io ,  lavabo  sa la 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 con-
domínio tem playground- s~lão de festa 
e churrasqueira.  
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 dorms 
com suí tes,  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, LAVAN-
DERIA 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 master)sala c/ 
pé dir. duplo e mesanino, piscina em 
alvenaria, churrasq., aquecedor solar ....

R$ 1.750.000 MIL  JARDIM PARADISO- 
A/T 420 M² A/C 423 M²  EM CIMA:  04 
SUITES(SENDO 01 MASTER COM JA-
CUZZI  E CLOSET)- O2 COM SACADA-SA-
LA DE LEITURA TODA DE VIDRO TRANS-
PARENTE C/ LINDA VISTA PANORÂMICA-
TERRAÇO- ROUPEIRO. EM BAIXO- SALA 
AMPLA EM DOIS AMBIENTES, SALA DE 
JANTAR,ESCRITÓRIO, LAVABO,COZ.
CHURRASQUEIRA, PICINA, AMPLO DECK 
DE MADEIRA-Pav. SUBSOLO: SALÃO DE 
JOGOS- 01 QUARTO + 01 W/C- HORTA 
E FRUTÍFERAS. AQUECIMENTO SOLAR, 
TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO.

CHACÁRAS:

R$ 220 MIL – Residencial Primavera 2 
(salto) – 1045m²
R$350MIL-1000M²-PRÓX. AO SÍTIO OLHOS 
D’AGUA-03 DORM.01 W/C PISCINA PAISA-
GISMO, FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CARRO.
R$ 360 MIL – Quintas da terracota – 1.200 
M² (aceita financiamento)
R$ 370 MIL – Chacara Alvorada – 02 Dorm, 
sala, coz, w/c, toda avarandada.
R$ 480 MIL – Chacara Alvorada – 04 Dorm, 
2 suites, 02 vagas, sala , coz, 05 w/c, área de 
churr, piscina, pomar e poço
R$ 700 MIL – Mosteiro de Itaici – 03 Dorm, 
01 suite, sala 02 amb, coz amer, pisc, churr, 
gar 06 autos, campo de fut, cas de hosp
R$ 1.500.MIL_ Cond. Monte Bello (salto) 
A/T 2.000m² A/C 600m². 03 suites, sen-
do o1 c/ closet e hidro+ 02 dormitórios 
todos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. com 
armários, piscina, churrasqueira, canil. 
Paisagismo,pomar. Aceito caminhonete, 
carro, e imóvel de menor valor.
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 
PARA RENDA ( EM INDAIATUBA).

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

TEMOS VARIAS CHÁCARAS PARA 
LOCAÇÃO NO VALE DO SOL

CHÁCARA LAGOS DE SHANADU, 
VALE DAS LARANJEIRAS, 

E MUITO MAIS !

OPORTUNIDADE 

R$ 600,00 – Kit Net – Jd Regina - 1 
dorm e wc.
R$ 600,00 – Vila Brizola – 1 dorm, coz 
e gar. p/ moto
R$ 650,00 - Morada do Sol – 1 dorm, 
coz e wc.
R$ 750,00 - Morada do Sol – 1 dorm. 
Sala, coz e wc.
R$ 850,00 - Morada do Sol -1 dorm, 
coz e garagem 
R$ 900,00 – JD, Colonial  – 2 dorm. 
Sala, coz, wc e gar p/ moto
R$ 900,00 - Salão Comercial Jardim 
Brizola 50 metros 
R$ 930,00 – Pq. Indaiá 1 dorm, sala, 
cozinha, wc e gar.
R$ 1.000,00 – Morada do Sol – 2 
dorm, Sala, coz e wc.
R$ 1.000,00 – Tancredo Neves – 2 
dorm, sala, coz, wc e gar.
R$ 1.000,00 – Pq. Das Nações  – 1 
dorm. Sala, coz e wc e gar. 
R$ 1.050,00 – Remulo Zoppi – 2 dorm. 
Sala, coz, wc e gar.
R$ 1100,00 Jd. Independência – 2 
dorm. Sala coz, wc e gar.
R$ 1100,00 - Costa e Silva 2 dorm, 
Sala, coz, wc e garagem 
R$ 1.100,00 – Jardim Morada Do Sol 
– 3 dormitórios 1 suíte com closet, 
sala, cozinha, 2 banheiros, garagem 
para 2 autos.  

R$ 1.100,00 – Morada do Sol – 3 dorm. 
Sala, coz e wc e gar para 2 auto.
R$ 1.100,00 – JD. Patricia  – 2 Dorm. 
Sala, coz, wc, e gar.
R$ 1.200,00 – Cecap – 3 dorm. Sala, 
coz, wc, quintal e gar
R$ 1.300,00 – Jd. Paulista – 2 dorm. 
Sala, coz, wc e gar.
R$ 1.300,00 – Jd. Alice – 2 dorm, 1st, 
sala, coz, wc e gar p/2 autos
R$ 1.400,00 – Vila Suiça – 2 Dorm c/ 
Ae, 1 St, sala, coz, wc e gar
R$ 1.400,00 – Jd. Paulista – 3 dorm, 
1St, sala, coz, wc e gar.
R$ 1.500,00 – Belo Horizonte – 3 
dorm. Sala, coz, wc, quintal e gar 
(sobrado)
R$ 1.500,00 – Pq. Das nações  – 2 
dorm. Sala, coz, wc, quintal e gar.
R$ 1.700,00 – Morada do Sol – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, wc, quintal e gar (ter-
reno inteiro)
R$ 1.850,00 – Monte Verde - 3 dorm, 
1St c/ hidro, Sala 2 amb. coz, wc, 
quintal, churrasq.  e gar
R$ 2.000,00 – Jd. Regina - 3 dorm, 
1St, Sala 2 amb. coz, wc, quintal, 
churrasq.  e gar + edícula c/ Wc.
R$ 1.850,00 – Monte Verde - 3 dorm, 
1St c/ hidro, Sala 2 amb. coz, wc, 
quintal, churrasq.  e gar
R$ 1.900,00 – Jd. Bom principio  - 3 
dorm, Sala, copa, coz, wc e gar + 1 
dorm nos fundos.

POSSUÍMOS INÚMEROS IMÓVEIS 
RESIDENCIAIS E DIVERSOS CON-

DOMÍNIOS, E EM OUTROS BAIRROS.

CONSULTE-NOS – PLANTÃO DE 
LOCAÇÃO 019 98373-1000

DESTAQUE
R$ 800,00 – Jardim Morumbi – 2 dorm, 
sala, coz, wc, garagem
R$ 1.200,00 – Jardim Morumbi – 2 dorm, 
sala, coz, garagem
R$ 1.800,00 – Cidade Nova – 2 dorm 
planejados, 2 St, sala, coz planejada, wc, 
garagem 2 auto – 1º LOCAÇÃO
R$ 2.200 – Cidade Nova – 3 dorm Plane, 
1 St, coz Plane, sala Plane, piscina, 
churrasqueira, cinema, academia, ga-
ragem 2 auto

R$ 1.000,00 – Jardim América – 2 dorm, 
sala, coz, área de serviço, wc, garagem
R$ 1.100,00 – Paulista – 2 dorm, sala, 
coz, área livre/serviço, wc, garagem
R$ 1.300,00 – Jardim Santiago – 3 dorm, 
1 St, sala, coz/plane, churrasqueira, 
wc, garagem
R$ 1.400,00 – Pq São Lourenço – 3 
dorm, sala 2 ambi, coz, 2 wc, garagem 
R$ 1.400,00 – Jd Pau Preto - 3 dorm, 
sala, cozin, banheiro 1 wc, 2 vaga Gar.
R$ 1.500,00 – Jd São Paulo – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, 3 wc, garagem 2 auto
R$ 1.600,00 – Jd Aquarius – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, área livre/ serviço, gara-
gem coberta
R$ 1.600,00 – Cidade Nova – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, área serviço, garagem
R$ 1.700,00 – CECAP – 3 dorm, 1 St, 
sala, coz, área livre/serviço, wc, gara-
gem 2 auto.
R$ 1.800,00 – Cidade Nova – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, área livre/serviço, wc, gar.
R$ 1.900,00 – Cidade Nova – 2 dorm, 
1 St, Sala, coz, área serviço, wc, gara-
gem 2 auto

R$ 2.000,00 – Jd América – 3 dorm, 1 
St, sala 2 amb, área livre/serviço, wc, 
garagem 2 auto
R$ 2.000,00 – Cidade Nova – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, despensa, 3 wc, área 
serviço, garagem
R$ 2.200,00 – Brigadeiro Faria Lima – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, 2 wc, área serviço, 
garagem 2 aut
R$ 2.200,00 – Vila Nossa Senhora Ap 
– 4 dorm A.Embut, 2 St, sala, coz, wc, 
garagem 3 auto
R$ 2.300,00- Cidade Nova II – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, wc, área serviço, gara-
gem 2 auto
R$ 2.500,00 – Jd Pau Preto – 2 dorm, 
1 St, sala, coz, 2 wc, área serviço, ga-
ragem 2 auto
R$ 2.500,00 – Andaluz, 3 dorm, 1 St, 
sala, coz, wc, área serviço, garagem

SALÂO

DESTAQUE
R$ 900,00 – Vila Brizzola – área total 70m²
R$ 650,00 – M. do Sol -  área total 45 M²
R$ 750,00 – JD Regina – área total 48 M² 
R$ 800,00 – JD Regina – área total 60 M²
R$ 800,00 – Itamaraca – área total 45 M²
R$ 800,00 – JD Paulista – área total 42 M²
R$ 900,00 - Salão Comercial Jardim 
Brizola 50 metros
R$ 900,0 – Sta Cruz – área total  40 m²
R$ 900,00 P. das Nações – área total 30 M² 
R$ 1.000,00 – São Francisco – área 
total 40 M²
R$ 1.000,00 – Jd Paulista – área total 52 M²
R$ 1.000,00 – Esplanada – 
R$ 1.000,00 - Cidade Nova – 
R$ 1.000,00 – Jd Adriana – área total 
30 M²

R$ 1.100,00 – JD Paulista – área 
total 70 M²
R$ 1.100,00 – Centro – área total 40 M²
R$ 1.200,00 – VL Costa e Silva – área 
total 65 M²
R$ 1.300,00 – JD Paulista II – área 
total 45 M²
R$ 1.300,00 – CECAP – área total 
98 M²
R$ 1.400,00 – JD Renata – área 
total  70 M²
R$ 1.500,00 – MDS – área total 70 M²
R$ 1.500,00 – Cecap – área total 
14 x 7,5 
R$ 1.500,00 – Cidade Nova – área 
total 40 M²
R$ 1.600,00 – Sta Cruz – área total 
60 M²
R$ 1.700,00 – Cidade Nova – área 
total  70 M²
R$ 1.700,00 – JD Regina – área 
total 120 M²
R$ 1.800,00 – JD Maria Helena – área 
total 106 M²
R$ 2.000,00 – MDS – área total  
100 M²
R$ 2.000,00 – Distrito - área total  
180 M²
R$ 2.100,00 – MDS – área total 80 M²
R$ 2.200,00 – JD Adriana – área 
total 80 M²
R$ 2.500,00 – Cidade Nova – área 
total 80 M²
R$ 3.000,00 – JD Adriana – área 
total 130 M²
R$ 3.000,00 – CECAP – área total 
450 M²
R$ 3.000,00 – São Francisco – área 
total 110 M²
R$ 3.500,00 – JD America – área 
total 90 M²

APARTAMENTOS

LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

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

OPORTUNIDADE

R$ 3.500,00 – Belo Horizonte – 
área total 240 M² 
R$ 3.700,00 Avenida Visconde de 
Indaiatuba 100M²
R$ 3.800,00 – JD América – área 
total 185 M²

Condomínio Fechado

R$ 2.000,00 – Villa Cocais – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, área serviço, wc, piscina, 
garagem 2 auto
R$ 2.500,00 – Portal das Acacias – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, 3 wc, garagem 
2 auto
R$ 2.600,00 – Casa Bella – 3 dorm, 
1 St, sala 2 amb, coz, área serviço, 2 
wc, garagem 2 auto
R$ 2.800,00 – Villagio Di Itaici – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, área serviço, 2 
wc, garagem 2 auto
R$ 3.000,00 – BelleVille Itaici – 3 
dorm, sala, coz, área serviço, wc, 
garagem 2 auto
R$ 3.100,00 – Jardim dos Aromas – 3 
dorm, 1 St, sala 2 amb, coz, 3 wc, área 
serviço, garagem
R$ 3.300,00 – Jardim dos Aromas – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, área serviço, 2 
wc, garagem 4 auto
R$ 3.500,00 – Parque Guarantãs – 3 
dorm, 1 St, sala 2 amb, coz, wc, 
garagem 2 auto
R$ 4.000,00 – Jd Amistalden Resi-
dense – 3 dorm, 2 St, sala, coz, 3 wc, 
garagem 3 auto
R$ 4.200,00 – Jd dos Aromas – 3 
dorm, 1 St, sala 2 amb, coz, 
R$ 4.300,00 – Alto de Itaici – 3 dorm, 
3 St, sala, coz, área de serviço, 4 wc, 
garagem 2 auto

SALÕES

COMDOMÍNIO FECHADO

APARTAMENTOS

EXCLUSIVIDADES DE VENDA

R$210.000 – Terra Magna – 420m² OPOR-
TUNIDADE! Escritura OK, com projeto 
para Construir!
R$650.000 – Alpes Suíços – 240m² a/c 
420m² a/t – 4 dorm, 1 st c/ closet + piscina 
e pomar.
R$250.000 – Quintas da Terracota – 
1.100m² - Abraçado pela vegetação e 
4 lagos.

LAÇAMENTOS*

Apto na planta – 80m² c/ 3 dorm (1 st) 
+ Lofts Duplex com 101m² - A partir de 
R$ 355.000
Alto Padrão – 113m² c/ 3 suítes – Próx. Av. 
Presidente Vargas – A partir de R$ 800.000
Apto na planta – 96m² c/ 2 ou 3 suítes – 
CENTRO – A partir de R$560.000

PRÉ-LANÇAMENTOS – FAÇA SEU 
CADASTRO**

CADASTRE-SE PARA LOTEAMENTO 
PRÓXIMO AO NOVO ANEL VIÁRIO E 
JOHN DEERE
Entrada R$ 10.000, parcelas de R$ 800, 
saldo financiado com a CAIXA – CA-
DASTRE-SE

Flat/Hotel – Apartamentos de 15m² entre-
gues mobiliados – CADASTRE-SE
Alto padrão – 140m² c/ 3 suítes – Próx. 
Parque Ecológico – CADASTRE-SE 
Loteamento em Capivari – Ótimo investi-
mento! – CADASTRE-SE 

*Preços e condições sujeitos a alterações.

**Informações sujeitas a alterações, 
projetos em fase de aprovação, comer-
cialização após o registro no cartório 
de imóveis. 

EXCLUSIVIDADES VENDA

LANÇAMENTOS

PRÉ - LANÇAMENTOS - 
FAÇA SEU CADASTRO

CHÁCARA

Mais Expressão
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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!!!

V. VITÓRIA – CA02534 - 01 DORM., SALA, COZINHA, WC E AMPLO QUINTAL. R$ 
850,00 + 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

V. FURLAN – CA02543 - 02 DORM., SALA, COZINHA, LAVANDERIA E VAGA P/ MOTO. R$ 
900,00 + IPTU

V. VITÓRIA – CA02547 - 02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL E VAGA 
COBERTA P/ 01 AUTO. R$ 1.200,00 + IPTU

JD AMERICA CA1013 - 02 dorm,sala,cozinha,WC,lavanderia,garagem coberta p/02 autos e 
quintal.  A.T 250m² R$1350,00 + 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/ CHURRASQUEI-
RA E GARAGEM. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

JD. CALIFÓRNIA – CA02529 - PARTE SUPERIOR: 03 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, 
A.S., LAVANDERIA E GARAGEM COBERTA P/ 01 AUTO. R$ 1.200,00 + IPTU

V. MARIA HELENA – CA02545 - 03 DORM. (01 SUÍTE), SALA, COZINHA, LAVANDERIA 
COBERTA, GARAGEM COBERTA, QUINTAL E 02 WC. R$ 1.300,00 + IPTU

JD. MONTE VERDE – CA02546 - 3 DORM., SLA, COZINHA, WC, A.S., VAGA COBERTA 
P/ 02 AUTOS. R$ 1.500,00 + IPTU

ITAICI – CA02487 - CASA ANTIGA: 03 DORM. (02 SUITES), 02 SALAS, COPA, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA C/ WC, 01 VAGA COBERTA, QUINTAL NOS FUNDOS, PIA, FOGÃO À 
LENHA E WC. R$ 1.700,00 + 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

V. ALMEIDA – CA02412 - 4 DORM. (02 SUITES, 01 HIDRO), WC, LAVABO, SALA 03 AMB., 
COZINHA, DESPENSA, AREA SERVIÇO, CORREDOR LATERAL, QUARTO EMPREGADA 
C/ WC, PISCINA, CHURRASQUEIRA C/ WC E GARAGEM COBERTA PARA 02 AUTOS. 
R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

JD. UMUARAMA – AP00551 - 02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA E 01 VAGA 
GARAGEM. R$ 800,00 + COND.

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

JD. ALICE – AP00583 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA 
COBERTA.R$ 900,00 + COND.

CENTRO – AP00568 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 02 VAGA. R$ 
1.300,00 + COND. + IPTU

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00596 - COBERTURA DUPLEX: PISO INFERIOR: 02 DORM. (01 
SUITE), SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA. PISO SUPERIOR: SALA TV, WC, VARANDA, 
CHURRASQUEIRA, DESPENSA E 01 VAGA PARA AUTO. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

PAU PRETO – AP00588 - 02 DORM. (01 SUITE C/ CLOSET), SALA, COZINHA AMERICANA 
C/ ARMÁRIO, WC E 02 VAGAS / AUTO. R$ 2.000,00 + COND. + IPTU

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

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

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 LAVANDE-
RIA, 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. AT: 150m² / AC: 104m² R$ 420.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02541 - CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 SUITE), 
SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, 01 VAGA. AT: 150m² / AC: 102m² R$ 399.000,00

V. MERCEDES – CA02539 - CASA TÉRREA: 03 DORM., SALA, COPA, COZINHA PLA-
NEJADA, QUINTAL, FUNDOS COM ÁREA GOURMET, EDÍCULA COMSUÍTE, 02 VAGAS 
PARA AUTO. PARTE EXTERNA TODO E, PISO. R$ 425.000,00

JD. BELO HORIZONTE – CA02540 - CASA TÉRREA: 03 DORM. (01 SUITE), SALA, 
COZINHA C/ DESPENSA, WC, LAVANDERIA, ÁREA DE LUZ E 03 VAGAS. AT: 150m² / 
AC: 100m² R$ 285.000,00

JD. ELDORADO – CA02542 - TÉRREA: 02 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, QUINTAL, 01 QUARTINHO NOS FUNDOS E 02 VAGAS. AT: 125m² / AC: 
85m² R$ 280.000,00

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

JD. REGINA – CA02544 - SOBRADO: PISO SUPERIOR: 03 DORM. (01 SUITE C/ 
CLOSET), WC E SALA TV. PISO INFERIOR: SALA (02 AMB.), COZINHA, LAVABO, 
LAVANDERIA, DESPENSA, QUINTAL E 02 VAGAS COBERTA PARA AUTO. AT: 250m² 
/ AC: 223m² R$ 580.000,00

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, CHUR-
RASQUEIRA. 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, co-
zinha, varanda, piscina (4x7) vaga coberta p/02 autos, casa caseiro e edícula. At 5.200 
m² / a.c 250m² R$ 950.000,00

VILA SUÍÇA CA02478 - SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DORMs. (SENDO 01 SUITE 
MASTER, 01 SUITE - TODOS COM ARMÁRIO), WC E SALA INTIMA. PARTE INFERIOR: 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, SALA JANTAR, COZINHA COM ARMÁRIO, ÁREA 
SERVIÇO, DESPENSA, CHURRASQUEIRA, PISCINA, WC, SALA DESPEJO E VAGA 
PARA 04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 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), LAVANDERIA, 
COZINHA, WC E GARAGEM - AT 260 / AC 280 R$640.000,00

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DORM., SALA, COZINHA, 02 WC, LAVAN-
DERIA, 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 QUINTAS DE TEERRACOTA - TR00704 - 1.200 M²  EM CONDOMÍNIO 
FECHADO - 250 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, LA-
VANDERIA, 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, ENTREVISTAS, PALESTRAS E REUNIÕES. R$ 15,00 POR HORA 

SALÃO JD. DO VALE – SL00260 - SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC. R$ 800,00 + IPTU

SALÃO JD. MORADA DO SOL – SL00264 - SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC. R$ 1.000,00

SALÃO JD. CALIFÓRNIA – SL00263 - SALÃO COMERCIAL DE 80m² COM WC. R$ 1.100,00 + IPTU

IMÓVEIS PARA ALUGAR - CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498 - CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZINHA,W-
C,LAVANDERIA E GARAGEM P/ CARRO PEQUENO. R$ 700 + IPTU

CENTRO – CA02502 - CASA DE FUNDO: 01 DORM., COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL 
E VAGA P/ MOTO. R$ 780,00
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CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO PADRÃO 
- LINDA CASA, ACABAMENTO EM PORCELANATO E 
MÁRMORE NAS ESCADAS, AQUECIMENTO SOLAR, 4 

SUITES(SENDO 1 MASTER), SALA C/ PÉ DIREITO DUPLO, 
ESCRITÓRIO, PISCINA DE ALVENARIA, CHURRASQ, VES-

TIÁRIO, PAISAGISMO..R$ 1.850.000,00

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS
 
SL00066 – Sala Comercial – Jd. Eldorado - AU: 70m² - ex-
celente salão c/ 2 banheiros, copa lavand R$ 1.150,00 + Iptu
SL00067 – Centro – salão comercial - 40m² c/ banheiro .R$ 
1.200,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e 
cozinha, prox a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Excelente localização – frente p/ 
Av. Conceição - salão c/ 140m², mezanino e wc R$ 3.500,00 
+ Iptu

CASA

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
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, 
lavand, garagem, área de lazer completa, segurança 24 hs R$ 
1.900,00 + 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$ 2.100,00 + 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$ 
2.400,00 + 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$ 2.400,00 + Cond + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet 
e hidro), wc social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, 
lavand, edícula c/ wc e churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, 
garagem p/ vários carros, portão eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00400 – Brig. Faria Lima – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem, portaria 24hs R$ 750,00 + Cond. + Iptu
AP00393 – Vila Brizola – Res. Vando – 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem, área de lazer e portaria 24 hs R$ 950,00 + 
Cond. + Iptu
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand, garagem, portaria 24hs R$ 900,00 + 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 ga-
binete), lavand, garagem, área de lazer completa .R$ 1.250,00 
+ Cond. + Iptu
AP00399 – Cidade Nova – 3dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz c/ armários, lavand, wc de empregado 
2 vagas de gragem R$ 1.500,00 + Cond. + Iptu
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente locali-
zação – VARANDA GOURMET - 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.600,00 
+ Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente locali-
zação – VARANDA GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.900,00 
+ Cond. + Iptu

VENDA

TERRENOS

TR00467 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - R$ 160.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima localiza-
ção) R$ 180.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 
270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial .R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² R$ 
360.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 
2dorm c/ armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, 
lavand, churrasq, garagem R$ 330.000,00
CA00955 – Casa Bella – Aceita Financiamento - 3dorm c/ 
armários(sendo 1 suite c/ closet), sala 2 amb, coz planej, lava-
bo, churrasq, quintal amplo, garagem 2 carros R$ 500.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamen-
to - AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz américa, lavand, garagem(Aceita 
Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 
3dorm(sendo 1 suite c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, 
coz americana, despensa, lavand, churrasq, forno de pizza, 
wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 
3dorm(sendo 1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc social, 
sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, lavand, espaço 
gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, garagem(aceita 
financiamento) R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente 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
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão 
- 4suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha plane-
jada, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de home Theater, 
sala de TV, escada revestida c/ porcelanato importado, chur-
rasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, 
aquecimento solar, paisagismo, acabamento em porcelanato 
R$ 1.850.000,00

CASAS 

CA00873 – Jd. Morumbi - Casa Nova - Excelente Acabamento 
- 2dorm, sala, cozinha, wc social, lavand, garagem .R$ 225.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ 
armários), sala, cozinha, wc social, lav., gar. 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

OPORTUNIDADE - CA00558 – Jd. Belo Horizonte – AT: 150m² - AC: 
98m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, lavand, garagem 
2 carros R$ 290.000,00

CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, wc de emprega-
da, edícula c/ sala, coz, 1 suite, churrasq c/ forno de pizza, pia, canil, 
garagem vários carros R$ 485.000,00
CA00952 – Jd. Sevilha – AT: 250m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, wc social, coz c/ armários, lavand, churr., wc e dorm de emprega-
da, gar. coberta 2 carros, port. Eletrônico, cerca elétrica R$ 520.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, 
lavand, quarto de despejo, churr. 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, garagem, 
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 planejada, lavand, 
garagem R$ 370.000,00
AP00389 – Jd. Santa Rita – Lindo apto - AU: 101m² - acabamento 
em porcelanato - 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc social c/ box 
e gabinete, sala 2 amb, cozinha planejada, lavand c/ armários, 2 
vagas independentes de garagem, salão de festas R$ 450.000,00

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

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

SALÃO JD. DO VALE – SL00260 - SALÃO COMERCIAL DE 
46m² COM WC. R$ 800,00 + IPTU

SALÃO JD. MORADA DO SOL – SL00264 - SALÃO CO-
MERCIAL DE 46m² COM WC. R$ 1.000,00

SALÃO JD. CALIFÓRNIA – SL00263 - SALÃO COMERCIAL 
DE 80m² COM WC. R$ 1.100,00 + IPTU

CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498 - CASA INDEPENDENTE ,02 
COMODOS, 01 DORM,COZINHA,WC,LAVANDERIA E GA-
RAGEM P/ CARRO PEQUENO.R$ 700 + IPTU

JD AMERICA CA1013 - 02 dorm, sala, cozinha, WC, lavan-
deria, garagem coberta p/ 02 autos e quintal.  A.T 250m² 
R$1350,00 + iptu

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

JD. ALICE – AP00583 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA 
DE SERVIÇO E 01 VAGA COBERTA. R$ 900,00 + COND. 
+ IPTU

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

CENTRO – AP00568 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA 
DE SERVIÇO E 02 VAGA. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

CENTRO – AP00584 - 02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZI-
NHA, 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/ AR-
MÁRIO), SALA, WC, COZINHA PLANEJADA, LAVANDERIA 
C/ ARMARIOS E 01 VAGA R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

CASA VENDA

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 VENDA

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

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

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

CIDADE NOVA II  AP00547 - 03DORM (01SUÍTE), 
SALA, COZINHA, LAVANDERIA, WC 02 VAGAS. DOC 
OK.  90M² R$345 MIL

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

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

T E R R E N O  A D E M A R  D E  B A R R O S  -  Ó T I M A 
LOCALIZAÇÃO - TR00704 - 250 M²  PLANO. COM 
CASA ANTIGA R$300 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 
MIL

TERRENO QUINTAS DE TEERRACOTA - TR00704 
- 1.200 M²  EM CONDOMÍNIO FECHADO R$250 MIL

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

LANÇAMENTO EM SALTO – AP00566 - 02 OU 03 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, 
TERRAÇO GOURMET E VAGA DESCOBERTA. ENTRA-
DA + 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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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

ÓTIMA OPORTUNIDADE
ESTAMOS CADASTRANDO 

INTERESSADOS EM COMPRAR 
APTOS COM: 3 DOMS, SENDO 

1 SUITE, 2 VAGAS DE GARAGEM, 
COM AREA DE LAZER COMPLETA. 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NA CIDADE.  

Estamos fazendo reservas!

TERRENOS

TE00067 - TERRENO - R$ 220.000,00 
-  PARQUE DAS BANDEIRAS - 1.000,00 
m² total

TE00122 - TERRENO - R$ 413.000,00 
- JARDIM RESIDENCIAL VILA SUIÇA - 
400,00 m² total

TE00123 - TERRENO - R$ 235.000,00 - 
PQ DAS BANDEIRAS  - 1.000,00 m² total

APARTAMENTO

63M² COM 3DORM 1SUÍTE E 1 VAGA 
DE GARAGEM- ÁREA DE LAZER 
COMPLETA ; PISCINA, SAUNA, SALA DE 
GINASTICA , QUADRA POLIESPORTIVA.  
VALORES ABAIXO DO MERCADO; R$ 
270.000,00
AP00106 - R$ 300.000,00 / LOCAÇÃO: 
1.500,00 - CENTRO - 2 dorms | 1 vaga | 
1 banheiro | 67,00 m² útil

CASAS

OPORTUNIDADE

CA00154 - R$ 650.000,00  JD. MORUMBI 
- 3 dorms | 2 salas | piscina | 180,00 m² 
const. | 360,00 m² útil

CA00155 - R$ 980.000,00 JD. MORUM-
BI - 3 dorms | 2 suítes | 3 salas | piscina | 
325,00 m² const. | 420,00 m² útil
CA00104 - 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 - R$ 435.000,00 BELA VISTA 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 
1 banheiro 138,00 m² const. | 250,00 
m² útil

CA00116 - R$ 400.000,00 VISTA VER-
DE 3 dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 banheiro 
110,00 m² const. | 175,00 m² útil

CA00111 - R$ 440.000,00 JD. REGINA 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas | 1 
banheiro 162,00 m² const. | 258,00 m² 
útil

CA00123 - R$ 320.000,00  MONTE 
VERDE 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 
1 sala | 1 banheiro 80,00 m² const. | 
125,00 m² útil

CA00118 - R$ 430.000,00 COND. MON-
TREAL -3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 
salas 104,00 m² const. | 150,00 m² útil

CA00153 - R$ 665.000,00  PORTAL 
DOS IPES - 4 dorms | 3 suítes | 2 vagas | 
2 salas | 241,00 m² const. | 300,00 m² útil

CA00152 - R$ 1.170.000,00  PORTAL 
DOS IPÊS - 4 dorms | 2 vagas | 2 salas 
| 268,00 m² const. | 300,00 m² terreno

CA00150 -  R$ 450.000,00  CIDADE 
NOVA II 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 
salas 104,00 m² const. | 150,00 m² útil

CA00149 -  R$ 460.000,00  JD. REGINA 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala  | 
145,00 m² const. | 250,00 m² útil

CA00151 -  R$ 440.000,00  JD. REGINA 
- 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 120,00 m² 
const. | 250,00 m² útil

CA 00156 - R$ 490.000,00 - 3 dorms 
sendo 1 com suite e close | sala 2 
ambientes | churrasqueira | 150,00 m² 
const. | 125,00 m² útil. Aceita permuta 
até 50% do valor e financiamento

LOCAÇÃO

AP00105  APARTAMENTO GRAND 
VILLE - 1.200,00 - CECAP - 3 dorms | 
1 suíte | 1 vaga | 1 sala | 63,00 m² útil
AP00053 APARTAMENTO PATIO AN-
DALUZ  R$2.000,00
 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 84,00 m² útil
AP00067 APARTAMENTO PÁTIO 
ANDALUZ  R$ 1.700,00
2 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 68,00 m² útil
AP00085 APARTAMENTO GRAND 
VILLE   R$ 1.700,00
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 
banheiro 70,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 6.000,00
SL00005 SALAO R$ 1.200,00
SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 
m² const. - CENTRO

CA00146 - CASA - Locação  - JARDIM 
ESPLANADA  - R$ 5.000,00  - 360,00 
m² útil | 361,90 m² const. - Piso In-
ferior: sala de visita, sala de jantar, 
lavabo, escritório, jardim de inverno, 
cozinha planejada, lavanderia coberta, 
quartinho com armários e banheiro so-
cial; Piso superior: Sala de TV com ar 
condicionado, 4 dormitorios planejados, 
sendo 3 com suíte e 1 possui closet e ar 
condicionado; Parte externa: Churras-
queira, piscina com cascata, pequeno 
jardim na frente! 
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TERRENOS 

Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 
160.000,00 
Terreno Jardim Park Real 150m² condomínio fechado 
R$ 18.000,00 entrada mais parcelas 
Terreno no Jardim Colibris – 250 m² (comercial) R$ 
175.000.00
Terreno no Jardim São Paulo – 300 m² - R$190.000,00 
Apartamento – (oportunidade) 2 dormitório, sala em 
L, cozinha, lavanderia e uma vaga coberta – 162m²- 
R$ 196.000,00 – CECAP – em frente a Loja Bandeira 

CASAS 

BAIRRO SÃO JOSE - SALTO / sp,terreno com 
150m²,construção 129m²02 dormitórios,cozinha gran-
de, banheiro com box blindex, pastilha de vidro, sala de 
jantar, sala de TV, edicula area de serviço, acabamento 
em gesso, com ventiladores e luminárias, garagem para 
02 carros com portão automático, 100% documentação 
okay, aceita financiamento bancário - R$ 200.000.00
Casa Jd. Morada do Sol – 2 Dorm., sala, cozinha, 
WC, edícula nos fundos e área de churrasquei-
ra em cima – ótima localidade – R$170.000,00. 
Casa Jd. Morada do Sol 3 aluguéis – R$ 200.000,00 
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – ter-
reno de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fun-
do - R$ 220.000,00 – aceita carro no negócio.  
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozi-
n h a ,  g a r a g e m  p a r a  2  c a r r o s  -  p r ó x i -
mo ao Parque Ecológ ico -  R$ 280.000,00  
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozi-
nha – garagem para 2 carros – R$ 290.000.00  
Casa Morada do Sol, próximo ao Center Jeans – 2 
quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 240.000.00 – 
aceita terreno no negócio

Casa Costa e Silva - 4 cômodos – R$ 180.000,00 
-  aceita terreno como parte de pagamento. 
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 cômodos no 
fundo, 3 cômodos na frente e 3 cômodos parte superior, 
mais um terraço - R$ 250.000,00 aceita terreno como 
parte de pagamento.
Casa nova no Jardim Morumbi 4 cômodos, sendo 1 
suíte- R$ 190.000,00 – aceita financiamento
Casa no Jardim Monte Verde sendo 4 cômodos na 
frente e edícula nos fundos –R$ 260.000,00 – aceita 
apartamento 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 Parque Boa Esperança – 3 Dorm. Sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, portão automáti-
co, ar condicionado, garagem para 2 carros – R$390.000,00
Temos casa para financiamento. 
Casa – 3 cômodos – R$135.000,00 

LOCAÇÃO 

Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de 
área coberta – R$2.500,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de fute-
bol, churrasqueira e salão de festas - R$450,00 a diária.

CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro Micai, 1.000 m² 
R$ 60.000,00 – já com água – aceita carro no negócio.

SITIO E FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, Capi-
vari e Monte Mor e outras regiões- fazenda: no Paraná 
e Minas Gerais. 

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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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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 desco-
berta.SOBRADO
COD.312 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$400 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar  e jantar, coz, wc social, as, 
portão eletrônico, garagem.
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.351 – VL. M. HELENA – R$350 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, hall de entrada, coz, wc social, 
lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
COD.353 – JD.VALENÇA – R$330 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão ele-
trônico, garagem para 2 carros.
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

COD.302 – COND.MONTREAL – R$399 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, 1 vaga 
de garagem coberta.
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 
MIL – 3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, 

coz.planejada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.419 – COND.BEIRA DA MATA – R$870 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$235 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.521 – ANDA LUZ - R$430 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz. Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 1 carro
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem

TERRENOS
           
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.45 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – Terreno 
com 250m²
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – 
Terreno com 3840m².

CHACARAS

COD.738 – COLINAS I – R$800 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 
bagunça, 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

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. 
VL.FURLAN – R$2 MIL -  3dorms(1st), sala, copa, coz, 
lavabo, wc social, escritório, lavanderia, edicula com wc, 
garagem.SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, 
wc, as, quintal, 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.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc com box blindex, as, 1 vaga de garagem.
PQ.DAS NAÇÕES – R$950,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
entrada para carro.
JD. MORADA DO SOL – R$800,00 -  1dorm, coz, wc, gar.
PQ.DAS NAÇÕES – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, 
entrada para moto.

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00– 2dorms, sala em L, coz, as, wc 
social, 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$1.400,00 
– 2dorms (1st), sala 2  ambientes, coz, wc social, 2 
vagas de garagem.NOVO
S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - CO-
BERTURA
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, varan-
da, quintal, piscina, churrasqueira, garagem grande.

SALÃO

JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
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.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.
VL. MERCEDES – R$3.500,00 – 250m², 2wc, vestiá-
rio, escritório, entrada para carro.azulejo meia barra.

SALAS

CENTRO - R$1.200,00 - com 86m², coz, wc

 

TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, piscina, 
Campo de futebol e Casa de Hospede AT/3.000m² AC/ 600m² 
R$ 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/ varan-
da, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano AT 10.000m² 
AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
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 ambientes,  
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, 
cozinha, 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 serviço, 
piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m²   R$ 1.970.000,00.

CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e 
lavanderia .AT/ 150m² .AC/ 100m² R$ 260.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, 
sala 03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha pla-
nejada, lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, 
despensa (casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m²   
R$ 850.000,00
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 DOR-
MS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRASQUEI-
RA 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$ 230.000,00 c/
asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici    .415m²    R$ 230.000,00
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 –São Lourenço – 640m²    .R$ 380.000,00
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.

CASA LOCAÇÃO

CA0008 – Moradas de Itaici – 03 dorms(01 st) com AE, sala, 
cozinha, lavanderia e garagem coberta 02 autos .R$ 1.700,00 
(incluso condomínio e IPTU).  

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 ambientes, 
cozinha, lavanderia e piscina e churrasqueira  R$ 2.700,00.

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, 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: Disponibilidade de horário. 
Desejável experiência em armazém logístico.
Analista Contábil Sênior: Curso superior em 
Ciências Contábeis ou afins. Amplo conheci-
mento em DIPJ. Inglês avançado. Experiência 
na área contábil.
Assistente de Recebimento: Ensino supe-
rior completo em Administração ou afins. Ex-
periência em recebimento fiscal e faturamento 
(preferencialmente em Indústria). Cursos 
relacionados à função e conhecimento em 
pacote Office e SAP.
Auxiliar Administrativo/Comercial: Ensino 
médio completo. Experiência em atendimento 
ao cliente. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar Fiscal: Desejável ensino superior 
completo em Ciências Contábeis, Administra-
ção ou afins. Conhecimento em Escrita Fiscal 
e Auditoria. Desejável vivência em escritório 
contábil. Disponibilidade total de horário.
Auxiliar de Limpeza: Experiência em limpe-
za. Disponibilidade total de horário, inclusive 
finais de semana.
Auxiliar de Manutenção:  Experiência em 
manutenção de máquinas operatrizes, troca 
de óleo de máquinas e afins. Vivências em 
empresas metalúrgicas. Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itu.
Caldeireiro: Ensino médio completo. Ex-
periência em caldeiraria. Conhecimento 
em solda. 
Comprador(a): Superior completo em Ad-
ministração ou afins. Experiência na função, 
preferencialmente em indústrias. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Consultora de Vendas Internas: Desejável 
ensino superior (completo ou cursando) 
em Administração ou afins. Experiência em 
vendas internas. Conhecimento no ramo 
imobiliário ou informática avançada serão 
diferenciais.
Estagiário em Engenharia: Ensino superior 
(cursando 3º ou 4º ano) Engenharia de Pro-
dução, Mecânica ouo Mecatrônica. Inglês 
avançado/fluente (imprescindível). Desejável 
noções em Logística.
Estagiário em Tesouraria: Ensino superior 
(cursando 3º ano) em Administração ou 
Ciências Contábeis. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. Desejável noções de Financeiro.
Eletricista Montador: Ensino médio com-
pleto. Experiência em montagem de painéis 
e afins. 
Garçom/Garçonete: Ensino fundamental 

completo. Disponibilidade para trabalhar no 2º 
turno e finais de semana. A empresa oferece 
fretado.
Gerente de Loja: Ensino superior (completo ou 
cursando) em Administração ou afins. Experiên-
cia em gerenciamento de metas, vendas e afins. 
Desejável conhecimento no ramo de calçados. 
Montador Mecânico: Curso técnico em Mecâ-
nica, Mecânica de Usinagem ou Mecatrônica. 
Experiência em montagens mecânicas, tra-
çagem em chapas, caldeiraria ou serralheria. 
Conhecimento em leitura e interpretação de 
desenhos mecânicos e esquemas hidráulicos. 
Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Motorista (cat D) (02 vagas): Ensino médio 
completo. Experiência em caminhão baú. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
Operador de Estoque (02 vagas): Ensino 
médio completo. Experiência em armazenagem 
de material, organização e controle.
Operador Logístico Multifuncional: Dese-
jável ensino superior em Logística. Curso de 
Empilhadeira (com certificado). Experiência 
em sistema WMS e demais rotinas da função.
Pintor predial: Experiência com pintura predial/
residencial. Disponibilidade para trabalhar aos 
finais de semana.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Expe-
riência em pintura manual (com pistola), Lean 
Manufacturing e TPM.
Recepcionista: Ensino médio completo. 
Experiência em atendimento. Disponibilidade 
para trabalhar no 2º Turno e finais de semana. 
A empresa oferece fretado.
Recepcionista: Ensino médio completo. Expe-
riência em atendimento ao cliente.
Técnico Eletrônico Externo: Curso técnico 
em Eletrônica. Experiência em sistemas de 
áudio e vídeo, análise de esquemas elétricos/
eletrônicos. Disponibilidade para viagens.
Técnico de Assistência Técnica: Curso 
técnico em Mecânica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês intermediário. Experiência 
em assistência externa a clientes. Residir em 
cidades num radio de 70km de Indaiatuba.
Vendedora interna: Ensino médio completo. 
Experiência em vendas, preferencialmente 
em indústrias. 
Soldador: Ensino médio completo. Cursos na 
área de solda. Experiência em Solda MIG MAG 
e Eletrodo Revestido. Conhecimento em Lean 
Manufacturing e TPM.
Supervisor de Manutenção: Experiência em 
manutenções gerais de armazém e coordena-
ção de equipe de limpeza. Conhecimento em 
Informática. Disponibilidade total de horários.
Supervisor Contábil: Ensino superior comple-
to em Ciências Contábeis ou afins. Amplos co-
nhecimentos na área contábil. Inglês avançado/
fluente. Experiência em liderança. 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ATENÇÃO!!

PARA MELHOR ATENDÊ-LOS ES-
TAMOS MODERNIZANDO NOSSSA 
TECNOLOGIA DE RECRUTAMEN-

TO E SELEÇÃO.

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

ANALISTA DA QUALIDADE (99): For-
mação superior na área de Qualidade 
ou Eng. Produção. Experiência na área 
da qualidade de produto e produção, 
preferencialmente em produtos plásti-
cos. Possuir inglês em nível avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(1785): Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2019): 
Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. Residir em In-
daiatuba.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS 
(2333): Cursando superior em Logís-
tica, Administração ou áreas afins. 
Experiência na função. Conhecimento 
no sistema Microsiga. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COLORISTA (2016): Ensino Médio 
completo. Experiência em cromia. De-
sejável conhecimento em escala pan-
tone. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR (A) DE VENDAS 
(2332): Ensino Médio completo. Ex-
periência na função. Residir em In-
daiatuba.  
ESTÁGIO EM COMPRAS (690/1641): 
Cursando 2° ou 3° ano do curso su-
perior em Administração. Residir em 
Indaiatuba.
FACILITADOR DE MONTAGEM: 
Formação Técnica em Mecânica, 
Mecatrônica ou similares. Experiência 
na área de montagem e liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PINTURA: Formação 
Técnica em Química, Mecânica ou simila-
res. 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 DE RH (1685): Formação 
concluída em RH, Psicologia ou simila-
res. Desejável pós-graduação ou MBA 
em Recursos Humanos. Experiência 
generalista na área. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
RECEBIMENTO: Ensino Médio com-
pleto. 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 Interpre-
tação de Desenho Técnico Mecânico, 
Interpretação de GD&T, Ferramentas 
da Qualidade e Controle Dimensional.
INSPETOR DA QUALIDADE DE SOL-
DA (180): Desejável formação técnico 
em Mecânica, Qualidade ou afins.  
Curso de Soldagem ou Inspeção de 
Solda. Experiência em inspeção visual 
e dimensional de juntas, componentes 
e conjuntos soldados no processo Mig/
Mag. 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 Inspe-
ção de Solda. Experiência em Inspeção 
de Solda por Ultrassom e Processo 
e Inspeção de Soldagem. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(2089): Desejável formação Técnica. 
Experiência em manutenção hidráuli-
ca, pneumática e manutenção predial. 
Possuir conhecimentos em eletricidade 
Industrial e mecânica de veículos. 
Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO (1681): 
Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. Possuir CNH D. 
Disponibilidade para atuar no 3° turno. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função. Possuir curso 
de empilhadeira. Residir em Indaiatu-
ba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM (2085): Formação Técnica. 
Experiência em operação centros 
de usinagem horizontal. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE COR-
TE LASER/PLASMA: Formação 
Técnica. Experiência em corte plasma 
e corte laser de componentes estrutu-
rais de aço baixo carbono. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: 
Ensino Médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PORTEIRO (1744): Ensino Fundamen-
tal completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
PREPARADOR DE PINTURA: Dese-
jável formação Técnica em Química 
ou afins. Experiência em preparação 
de tinta líquida. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
SOLDADOR (1939): Ensino Médio 
completo. Desejável formação técnica. 
Experiência em solda Mig/Mag. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO EM TELECOMUNICA-
ÇÕES (1757): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Possuir CNH B. 
Residir na região de Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
Com experiência na função. Para traba-
lhar em limpeza de indústria. Disponibili-
dade de horários. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(Fem / Masc) Para trabalhar em res-
taurante industrial. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
BALCONISTA Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar das 14h 
às 22h.
Possuir experiência em atendimento 
ao publico desejável em padaria. Para 
trabalhar em Loja de conveniência.
ENCARREGADO DE PRODUÇAO 
Residir em Indaiatuba ou região, possuir 
experiência como encarregado de linha 
de produção no setor de refrigeração 
e equipamentos de refrigeração como 
balcões, geladeira, câmara fria. Dispo-
nibilidade de horários.
EXTRUSORISTA GRANULADOR – 
Residir em Indaiatuba. Possuir Curso 
Técnico em Plásticos, experiência na 
função, disponibilidade de horários.
FORMATEIRO – Para trabalhar em 
Indústria de embalagens. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Experiência na 
função.
IMPRESSOR FLEXOGRAFICO – Para 
trabalhar em Indústria de embalagens. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Expe-
riência na função.
MARCENEIRO – Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Experiência em corte, plaina 
e serra. 
MECANICO DE MANUTENÇAO Residir 
em Indaiatuba. Experiência com ma-
nutenção mecânica, elétrica e predial.
Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA CONVEN-
CIONAL Residir em Indaiatuba. Possuir 
disponibilidade de horários. Possuir cur-
so de metrologia, leitura interpretação 
de desenho mecânico ou mecânico de 
usinagem. Com ou sem experiência.
OPERADOR DE COLADEIRA - Para 
trabalhar em Indústria de embalagens. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Expe-
riência na função.
OPERADOR DE GRAMPEADEIRA 
- Para trabalhar em Indústria de emba-
lagens. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Experiência na função.
PEDREIRO – Possuir experiência na 
função e disponibilidade de horários.
PORTEIRO - Possuir experiência na 
função. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (Para cadastro) 
Possuir experiência na função. Para tra-
balhar em recepção de hospital. Possuir 
disponibilidade total de horários. Ensino 
médio completo e conhecimentos em 
informática.
NUTRICIONISTA – Residir em In-
daiatuba ou região. Disponibilidade de 
horários.
COZINHEIRO (A) Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horários. Expe-
riência na função.
SERVENTE – Com ou sem experiência. 
Residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
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Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento em 
corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6748): Fem. Ensino Funda-
mental Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em máquinas. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6690): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Não necessita vivência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (6736): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Vivência 
na área. Desejável curso. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS/PÓS-VENDAS (6754): Masc. 
Superior Completo em Administração. Vivência na fun-
ção. Conhecimento no ramo automotivo e atendimento 
ao cliente. 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.
COMPRADOR ( 6739): Ambos os Sexos. Ensino Médio 
Completo. Com vivência no ramo de construção civil.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino 
Médio. Vivência na função. Cursos de leitura e inter-
pretação 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.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Su-
perior Completo com Pós Graduação em soldagem. 
Possuir conhecimentos básico das principais normas 
de soldagem da indústria do petróleo (ASME, API, 
NACE) e sistema de controle da qualidade de solda-
gem usado no Brasil (FBTS - Petrobras). Residir em 
Indaiatuba ou Jundiaí.
ESCRITA FISCAL (6745): Fem. Ensino Superior 
Cursando ou Completo. Vivência na função. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO (6692): Fem. Superior 
cursando a partir do 2º semestre. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTABIL (6747): Fem. Superior Cursan-
do. Noções da área contábil. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimento com fresa universal 
e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior 
em Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e pro-
cessos. Com inglês avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Região.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir cursos na área da qualidade 
e conhecimentos em Metrologia e Leitura e Inter-
pretação de Desenho e Tridimensional. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR QUALIDADE (6727): Masc. Técnico 
Completo. Vivência na função, cursos na área, conheci-
mento em pacote office e metrologia. Possuir condução 
própria. 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 DE MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral e co-
nhecimentos em solda. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECANICO MONTADOR (6731): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimentos em 
montagem e manutenção de bombas de vácuo e de 
hidro de baixa, média e alta pressão. Cursos na área.  
Disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA (6744): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. CNH B. Noções em recebimento 
e expedição. Conhecer Indaiatuba e região. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com 
serralheria, modelagem de aço, polimento de metais. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Possuir  
conhecimento na área de vendas e atendimento ao 
cliente. Residir em Indaiatuba.
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.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Possuir conhe-
cimento com lançamento de notas fiscais . Vivência 
com sistema SAP. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6518): Ambos os sexos. Ensino Mé-
dio Completo. Vivência na área, ter disponibilidade de 
horários e inglês intermediário. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6712): Fem. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6760): Fem. Ensino Médio Com-
pleto. Noções básicas de informática. Disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba.
SECRETARIA EXECUTIVA / BILINGUE ( 6737 ): 
Fem. Superior Completo. Vivência na função. Possuir 
Inglês e Mandarim.
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.
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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 Fundamen-
tal  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 (6377): Masc. Ensino Fundamen-
tal Completo. Disponibilidade para viagens. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFADO (6715): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Vivencia na área de almoxarifado, recebimento, 
expedição e abastecimento de linha. Possuir curso 
de Operador de Empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6743): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Noções e cursos na área 
elétrica. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas a 
pagar/ receber, conciliação bancaria e negociações. 
Conhecimento em sistema Microsiga. Possuir CNH ‘B’. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FISCAL/ CONTÁBIL(6738): Ambos os 
sexos. Superior completo ou cursando Contábeis ,Inglês 
ou japonês ( Intermediário ). Vivencia em Escrituração 
Fiscal ( ICMS, ICMS/ST, IPI, PIS, COFINS ), IRF, NF-e, 
SPED e Obrigações Acessórias Fiscais,  Classificação 
Contábil,  Conciliações. Residir em Indaiatuba ou região.
ANALISTA DE TI (6717): Masc. Técnico Completo ou 
Superior Cursando. Vivência na função. Possuir conhe-
cimento em microinformática e hardware, configuração 
de rede, AD, DNS, DCHP, Ferewall, configuração de 
estações e demais equipamentos, ERP, integrações de 
sistema (WS (webservices) e texto), telecom,  telefonia 
móvel, chip de dados e integrações com soluções 
de mobilidade em Tablets e Palm-tops, pacote office 
e internet avançados. Conhecimento em NFe (nota 
fiscal eletrônica) e suas vertentes (obrigações fiscais 
SPED, etc), noções em citrix Metframe e RDP para 
conexão remota externa, Habilidades em processos 
administrativos e fluxograma sistêmico (entendimento 
de processos internos de um ERP). Noções e visão de 
coordenação, atendimento aos usuários com visão de 
suporte técnico aos mesmos. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS (6720): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo em Admi-
nistração ou Logística. Vivência na função. Possuir 
conhecimento em sistema Microsiga/Proteus, informá-
tica e excel avançado, conhecimento em inventários, 
almoxarifado,controle de estoque, compras de insumos, 
matéria prima. 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.
ASSISTENTE FINANCEIRO (6752): Fem. Ensino 
Médio Completo. Conhecimento na área de contas 
pagar e receber, faturamento, rotina financeira em geral. 
Desejável conhecimento em  Microsiga. Com CNH “B”.  
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO (6755): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento na área de recebimento, controle de estoque, 
nota fiscal de entrada e saída no sistema. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Desejável 
conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica e pacote 
Office. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (6728): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento em 
Pacote Office, atendimento ao cliente. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masculino. Ensino 
Médio Completo. Disp. de horário. Conhecimento em ins-
trumentos de medição para indústria do ramo de usinagem.
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 DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
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AJUDANTE DE MOTORISTA: Irá carre-
gar e descarregar caminhão com paletes 
de produto da câmara fria com auxílio de 
carrinho paleteiro, fazer arrumação dos 
produtos. Residir apenas em Indaiatuba;
AJUDANTE GERAL:  Ensino médio 
completo, experiência em conferência, 
recebimento e expedição, curso completo 
de operador de empilhadeira, residir em 
Indaiatuba;
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO DE 
NOTA FISCAL: Ensino médio completo, 
cursos na área, experiência na função. 
Residir em Indaiatuba;
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino 
médio completo, vivência em rotinas 
administrativas, RH e financeiro. Residir 
apenas em Elias Fausto;
AUXILIAR DE PRODUÇÃO:  Ensino 
médio completo, para serviço braçal, 
disponibilidade de horário para reveza-
mento de turno;
BALCONISTA: Ensino fundamental 
completo, residir em Indaiatuba, dispo-
nibilidade de horário, experiência em 
atendimento ao público;
COORDENADOR DE VENDAS: Ensino 
médio completo, experiência na função, 
disponibilidade para viagens, possuir 
condução própria, coordenação de equi-
pes, inglês fluente, residir em Indaiatuba.
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na 
função, residir em Indaiatuba, Salto, Itu 
ou Porto Feliz. Conhecimento em máqui-
na 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;
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, experiência com esquadrias de 
alumínio, desde fundição até instalação; 
MONTADOR: Ensino médio completo, 
cursos na área, experiência em monta-
gens de infra estrutura para instalações 
elétricas. Residir em Indaiatuba;
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conhe-
cimento em caldeiraria, serralheria, 
estruturas metálicas, solda, usinagem. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Ensino 
médio completo;
ORÇAMENTISTA/PROJETISTA: Ensino 
médio completo, conhecimento avançado 
no sistema CEM (alumisoft), conhecimen-
to em AUTOCAD, residir em Indaiatuba.
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau 
completo, experiência em operação de 
máquinas injetoras de plásticos e em 
troca de moldes. Desejável técnico em 
plástico e vivência em comando de pes-
soas. Informática básica;
SUPERVISORA DE CONTRATOS: 
Graduação em Processos Gerenciais, 
bons conhecimentos em Excel, Word, 
Power Point, SAP. Experiência na função, 
habilidade com administração geral de 
contratos, liderança de equipes. Vivência 
no setor de obras será um diferencial.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ELETRO-
TÉCNICA OU MECATRÔNICA: Ensino 
médio completo, curso na área, expe-
riência na função, residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
VENDEDOR (A): Para atuar em comér-
cio de tintas, necessário experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA CONTABIL Superior comple-
to em Ciências Contábeis. Conhecimen-
tos em classificação contábil e rotinas 
de fechamento. Possuir Excel avançado. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR  Superior 
completo, experiência com negócios e 
atendimento ao cliente. Conhecimento 
na área de Marketing e vendas. Local de 
atuação: Salto
ANALISTA FISCAL  Superior completo 
em Administração/ Contabilidade.
Experiência na área fiscal e conheci-
mento em legislação tributária. Local de 
atuação: Itu
ASSISTENTE COMERCIAL Ensino mé-
dio completo, cursando superior. Experi-
ência em licitações. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE VENDAS  Ensino mé-
dio completo, curso técnico em eletrônica, 
elétrica ou automação. Conhecimento na 
área de vendas. Local de atuação: Itu  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino 
médio completo, conhecimentos em 
rotinas administrativas, organizações, 
atendimento ao cliente e elaborações de 
planilhas. Desejável cursando superior. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL  Ensino 
médio completo, conhecimento na área 
fiscal. Vivencia em rotinas administrati-
vas. Elaboração de cartas de correção 
de Notas Fiscais através do sistema 
microsiga. Local de atuação: Salto
COMPRADOR  JR Ensino médio com-
pleto. Experiência em compras de peças 
automotivas e serviços para manutenção 
da frota caminhões e automóveis. Local 
de atuação: Itu
COMPRADOR TÉCNICO Ensino médio 
completo, tecnólogo em construção civil 
ou técnico em edificações. Experiência 
na área, possuir conhecimento em infor-
mática. Local de atuação: Itu
COORDENADOR(a) DE RECURSOS 
HUMANOS  Formação superior com-
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pleto. Experiência em rotinas de RH e 
departamento pessoal. Domínio do desen-
volvimento das estratégias, fornecendo 
suporte/orientações ás chefias para o 
desempenho de suas funções. Coorde-
nar as atividades de administração de 
pessoal e movimentação de funcionários. 
Imprescindível o inglês fluente. Local de 
atuação: Salto
COZINHEIRO LIDER  Ensino Fundamen-
tal. Experiência em cozinha industrial. 
Residir em Itu.
DESENHISTA  Superior completo, expe-
riência na área de projetos mecânicos e 
caldeiraria. Conhecimentos de pneumática 
(esquema e dimensionamento). Local de 
atuação: Itu
GERENTE DE LOGÍSTICA Superior 
completo, experiência em gerenciamento 
de logística.
Possuir o inglês fluente. Local de atua-
ção: Itu
INSTALADOR  Ensino médio completo, 
experiência em instalação de vidros, es-
quadrias em geral e moveis planejados. 
Desejável curso de medição. Local de 
atuação: Indaiatuba
NUTRICIONISTA  Superior. Experiência 
em cozinha industrial. Residir em Itu
OFICIAL DE SERVIÇOS  Ensino funda-
mental, conhecimentos em manipulação 
de alimentos, limpeza e procedimentos 
manual de boas práticas. Residir em Itu
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM  
Ensino médio completo, curso técnico. 
Conhecimento em programação de CNC, 
interpretação de desenho mecânico, 
instrumentos de medição, preparação de 
ferramentas e usinagem de precisão. Ex-
periência na função. Local de atuação: Itu 
PEDREIRO  Experiência na função. Local 
de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPE-
CIAIS  Ensino médio e disponibilidade de 
horário. Local de atuação: Salto.
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRICA)  
Ensino médio completo, experiência com 
usinagem e precisão. Leitura e interpre-
tação de desenho mecânico. Manuseio 
e conhecimento de instrumentos de 
medições. Preparação para diferentes 
tipos de operação na retífica cilíndrica e 
plana.  Local de atuação: Itu             
TORNEIRO CNC  Conhecimento em pro-
gramação de torno CNC. Leitura e inter-
pretação de desenho mecânico. Vivencia 
em afiação, trigonometria preparação de 
ferramentas.  Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejável su-
perior em Administração, experiência na 
área comercial. Inglês básico. Local de 
atuação: Itu

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
www.skalaempregos.com.br
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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

1/2 OFICIAL SERRALHEIRO/AJUDANTE DE 
SERRALHERIA: Conhecimento com maquinas 
lixadeiras, furadeira e poli-corte para fazer rebarbação, 
furação, medição, corte de material de aço.
ANALISTA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: 
Conhecimento em sistema ERP; SAP; pacote Office; 
noções básicas em impostos no recebimento fiscal; 
Interpretação de Notas Fiscais de entradas e saídas e 
serviços CFOP, NCM, tributação, CST.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO:  Atuar no es-
toque, organização do setor, conferência de materiais, 
compras, demais atividades da função. Experiência 
com rotinas de almoxarifado.
ASSISTENTE FISCAL / CONTÁBIL: Lançamentos 
Contábeis básicos, referente impostos / despesas 
diversas / conciliações de contas.
ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR: Com ex-
periência na área e conhecimento no pacote Office: 
Excel / planilhas.
ASSISTENTE DA QUALIDADE:   Responsável 
pela elaboração e revisão de procedimentos, 
garantir o bom andamento da área da qualidade. 
AJUDANTE GERAL: Para atuar no setor de 
produção.
AUDITOR TECNICO/FERRAMANTAS: Visitas 
técnicas para auditoria ferramental, emitir pedidos 
de compras. Possuir conhecimento técnico e curso 
de Leitura e Interpretação de Desenho.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Trabalhará com 
carrinho hidráulico carregando caminhões e puxando 
pallets da produção. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com experiência na área 
de limpeza. Disponibilidade de Horários 
AUXILIAR TECNICO ELETROELETRONICA/
MECATRONICA: Conhecimento em montagem e 
manutenção de equipamentos. Possuir cursos na área.
CALDEIREIRO: Para atuar com Caldeiraria em 
geral e solda MIG
CAMAREIRA: Para atuar em hotel na arrumação de 
quartos. Disponibilidade de horários.        
COORDENADOR  DE CONTA: Para Trabalhar no 
Comercial possuir Inglês e Espanhol Intermediário e 
disponibilidade para viagens. Possuir Ensino Superior  
de Engenharia da Produção.
COZINHEIRA CHEFE (O): Organizar e supervisio-
nar serviços da cozinha no restaurante, planejando 
cardápio e elaborando o pré-preparo, o preparo e 
a finalização dos alimentos, observando métodos 
e padrões de qualidade dos alimentos. Restaurante 
comercial. Necessária experiência na função e dis-
ponibilidade de horário.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO: Possuir Expe-
riência na área, desejável Ensino Superior.
ESTÁGIO FINANCEIRO: Cursando 2° ou 5º Semes-

tre, Nível Superior em Administração ou Economia, 
conhecimento no pacote Office (Word, Excel), Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
FARMACEUTICO COORDENADOR: Para coordenar 
unidade Farmacêutica. Disponibilidade de horários.
FATURISTA: Atuará com registro de notas fiscais 
de compra, emissão de notas fiscais de mercado-
rias e serviços, controle de faturamento e demais 
atividades. Possuir Ensino Superior.
GESTOR DE VENDAS – (VENDEDOR TÉCNICO): 
(Desejável Formação em Engenharia ou Nível Técnico), 
Para atuar em empresa do segmento de Ferramentas. 
Importante ter Cursos relacionados à área Comercial, 
Atendimento ao Cliente e Informática. Irá fazer visitas 
nas Montadoras de Veículos e manter contato com 
o departamento de Engenharia de Desenvolvimento 
visando realizar pedidos de vendas. 
LIDER DE OPERADOR LOGISTICA: Com experiên-
cia em liderança na área logística, armazém, expedição, 
movimentação de materiais, etc. e com experiência em 
operação de empilhadeira.
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança no processo 
produtivo. Atua na liberação de peças para processos 
externos. Conhecimento em Serigrafia.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Possuir experiência 
em montagem de Maquinas Industrial.
MECANICO MONTADOR: Possuir experiência com 
Pintura liquida (Epox), montagem de máquinas em geral, 
possuir curso de Leitura e Interpretação de Desenho.
MOTORISTA INTERNO: Para manobrar carreta dentro 
do pátio da empresa.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, dobra e polimen-
to do aço, serigrafia, inspeção de qualidade, conferencia 
de medidas, lapidação e polimento de vidros, corte poli-
carbonato, 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 superfícies externas e internas, 
raspando-as, amassando-as e cobrindo-as com uma ou 
várias camadas de tinta. Necessário ter disponibilidade 
de horário.
PORTEIRO: Para atuar em empresa. Disponibilidade 
para escalas. 
RECEPCIONISTA: Com Inglês Fluente, Para atuar em 
Hotel, com Disponibilidade de Horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: Com Disponibilida-
de Total de horários para trabalhar em todos os turnos, 
irá cobrir folgas.
SOLDADOR: Ensino médio completo, com experiência 
e cursos  de solda TIG. 
SERVENTE DE PEDREIRO: Ter disponibilidade para 
trabalhar em Obras no Estado de São Paulo.
SUPERVISOR DE CONTRATOS: Com experiência em 
Administração geral de contratos de Terceiros, incluindo 
toda gestão de mão de obra, elaboração de contratos. Pos-
suir Graduação em Tecnólogo em Processos Gerenciais, 
Técnico em Administração de Empresas. Conhecimento 
no Sistema SAP.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: supervisiona e 
coordena as atividades da área industrial, relacio-
nadas ao planejamento e controle de produção.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO: Irá 
atender funcionários que se dirigem ao ambulatório mé-
dico, dispensando-lhes cuidados simples de enfermagem, 
como aplicação de medicamentos, curativos e outros, 
de acordo com orientação do médico ou enfermeiro.

AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, 
irá trabalhar em serviços gerais e fundição, 
vagas efetivas para empresa metalúrgica em 
Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, irá 
trabalhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino funda-
mental completo, irá trabalhar com carregamen-
to e descarregamento de caixas, não precisa ter 
experiência podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, 
possuir curso de Usinagem, mecânica ou 
similar.
ANALISTA DE RH - Superior completo ou 
cursando, domínio no inglês, experiência 
com legislação trabalhista e previdenciária, 
fechamento de folha de pagamento e cartão de 
ponto eletrônico, apuração e recolhimento de 
encargos, desoneração da folha de pagamento 
e as demais rotinas do departamento, vaga 
para empresa multinacional.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR - Cur-
sando Faculdade de Comercio Exterior ou 
Logistica, possuir inglês intermediário ( com 
boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável 
ter trabalhado em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de docu-
mentos, possuir curso de informática.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com escrita fiscal, auditoria e pla-
nilhas excell, possuir disponibilidade de horário.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – Ensino 
médio, experiência na função, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico e 
com conhecimento no sistema SAP, possuir 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino 
médio, experiência com recebimento fiscal, 
desejável conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE RH - Superior completo 
ou cursando, experiência com  recrutamento 
e seleção, admissão, agendamento exame 
médicos e as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE REDE - Ensino médio, ex-
periência em montar e desmontar micros, fazer 
instalações de Windows, possuir habilitação.
ASSISTENTE DE PCP - Ensino médio comple-
to, experiência com apontamento de produção, 
conhecimento com leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio 
completo, experiência com contas a receber, 
desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgica.
ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino médio com-
pleto, conhecimentos em cálculos, fiscal,efetuar 
conferencias e lançamentos fiscais, possuir 
curso fiscal.
ASSISTENTE MARKETING JR - Cursando 
Nível Superior, conhecimento com elaboração 
pesquisa de mercado, organizar eventos, 
acompanhamento os pedidos de MKT nos 
processos de separação, apontamento, fatu-
ramento e transporte.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir 
condução própria e disponibilidade de horário, 
residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, expe-
riência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carre-
gar e descarregar caminhão de mercadorias, 
possuir disponibilidade de horário.
COMPRADOR - Ensino médio completo, expe-
riência com compras de serviços de usinagem, 
matéria prima, conhecimento com leitura e 
interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experiência 
com o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica 
ou Tecnólogo, experiência na função, bons 
conhecimentos em PCP(M), Lean Manufactu-
ring, cadeia automotiva, interface com cliente 
( reprogramações de entregas e coordenação 
da equipe de PCP. 
COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Superior 
completo, experiência em operação de maqui-
nas convencionais, centros de usinagem, fre-
sas, instrumentos de medição e ter trabalhado 
em empresas metalúrgicas.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino 
médio completo, curso de NR 10 e elétrica, 
experiência na função, vaga para empresa 
multinacional.
EMPILHADERISTA   -  Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir curso de empi-

lhadeira, residir em Salto ou Indaiatuba.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Su-
perior completo ou cursando, experiência 
com processos de compras, armazenagem e 
movimentação de matérias primas, produtos 
indiretos, insumos e serviços em empresas 
industriais, comerciais e de serviços.
FATURAMENTO - Ensino médio completo, 
experiência com emissão e controle de notas 
fiscais eletrônicas, apuração de impostos, 
tributação Estadual e Fiscal, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência 
com limpeza de chão de fabrica, banheiros, re-
feitórios, pátios, distribuição de café, desejável 
ter trabalhado em empresa.
GERENTE DE CONTROLE DA QUALIDADE 
- Experiência na função, executar auditorias 
internas, ministrar treinamentos, acompanha-
mento de auditorias, atendimento a clientes 
externos e internos, elaborar procedimentos 
e instruções, responder não conformidades 
internas e clientes.
GERENTE DE FUNDIÇÃO - Experiência em 
toda área de fundição, ligas, sucatas, fornos, 
controle de matéria prima para fundição, 
cálculos e correções de campos metálicos, 
supervisão de laboratório químico e inspeção 
visual de sucatas.
GERENTE DE MANUTENÇÃO  - Ex-
periência na função ter trabalhado em empresa 
metalúrgica.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino mé-
dio, possuir cursos de metrologia, ISO 9001 
, leitura e interpretação, experiencia na 
função,desejável ter trabalhado em empresa 
ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função, vaga para empresa ramo 
metalúrgico.
MAÇARIQUEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com ma-
nutenção corretiva e preventiva em maquinas, 
equipamentos, ponte rolante, pneumática e 
hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajus-
tagem mecânica.
MOTORISTA (02 vagas ) - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - Ensino 
fundamental, possuir curso na área e experi-
ência na função.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino mé-
dio completo, experiência com operação de 
maquinas,leitura e interpretação de desenho 
e instrumentos de medição, possuir disponibi-
lidade de horário.
PSICOLOGA - Superior completo ou cursando, 
experiência com recrutamento e seleção.
PORTEIRO - Ensino fundamental, experiência 
na função, possuir disponibilidade de horário.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, 
experiência com PABX, atendimento a clientes, 
planilha Excel, arquivos e as demais rotinas 
administrativas.
SOLDADOR - Ensino fundamental, experiência 
com solda TIG, Mag e Elétrica, possuir curso 
na área.
SUPERVISOR DE LOGISTICA - Superior 
completo ou cursando, experiência com  
toda cadeia de logistica, sistema Microsiga, 
Protheus desejável ter conhecimento com a 
máquina Cardex.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino Téc-
nico em  Mecânica, experiência com produção 
seriada de peças usinadas para industria auto-
motiva, prática de 5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com me-
trologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, 
Lean  Manufacturing, programação de centros 
de usinagem vertical e horizontal, preparação 
de centros de usinagem vertical e horizontal, 
CAD, Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior 
completo ou cursando, experiência na função 
na área de expedição, logística, informática e 
possuir disponibilidade de horário.
TORNEIRO MECANICO - Ensino médio, pos-
suir curso na área e experiência na função com 
conhecimento também em fresa.

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

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br - REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO 0302.
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
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AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, 
com curso de Operador de Empilhadeira 
ou Ponte Rolante. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
Graduação em COMEX, com expe-
riência em toda rotina da área, pos-
suir conhecimentos em licenças para 
importação de produtos controlados 
como CII e TR, cotações de preços, 
acompanhamento de importações junto 
ao Despachante e conhecimentos em 
processos de licitações. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DEPTO PESSOAL
Cursando Superior ou concluído, com 
total domínio em elaboração, conferência 
e fechamento de folha de pagamento 
e demais rotina da área. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir dispo-
nibilidade de horário para trabalhar em 
escala. 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.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função e disponibilidade para traba-
lhar em escala de horário. Residir em 
Indaiatuba.
CONSULTOR TÉCNICO
Graduação em Farmácia, Química,  
Engenharia Química ou Biologia, com 
inglês intermediário, experiência com 
vendas técnicas no segmento alimen-
tício. Residir em Indaiatuba ou Salto.
COORDENADOR FINANCEIRO
Graduação em Contabilidade ou Admi-
nistração, com experiência na função em 
indústria e domínio em sistema integrado 
SAP. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto e 
Sorocaba.
ELETRICISTA PREDIAL
Com Ensino Fundamental, curso do 
SENAI e experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
Com Graduação ou cursando Superior em 
Logística, com experiência na função e 
toda rotina de armazéns, recebimento, ex-
pedição, almoxarifado e movimentação de 
materiais. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com expe-
riência em empresa no segmento de 
tubos. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto 
e Sorocaba.
ENGENHEIRO MECÂTRONICO
Graduação Completo, possuir experi-
ência em linha de produção e disponi-

bilidade de horário para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto 
e Sorocaba.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉ-
TRICA
Cursando a partir do 3º semestre de 
Engenharia Elétrica, possuir inglês inter-
mediário. Residir em Indaiatuba. 
ESTAGIÁRIA MARKETING
Cursando a partir do 5º semestre, com 
inglês intermediário, bons conhecimen-
tos em informática, desejável conheci-
mentos na área. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ci-
ências da Computação ou Tecnologia 
da Informação, desejável ter atuado na 
área. Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE LOJA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função, possuir dispo-
nibilidade para trabalhar em horário de 
escala. Residir em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experi-
ência no segmento de tubos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da 
Qualidade, com experiência na função, 
ferramentas da qualidade e conheci-
mentos em estatística, elaboração e 
interpretação de gráficos e domínio em 
pacote Office. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso de 
Operador de Empilhadeira, experiência 
em toda rotina da área de logística e 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL ELETRICISTA
Com Ensino Fundamental, curso do SE-
NAI de Elétrica, experiência na área in-
dustrial. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL SERRALHEIRO
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função na área industrial. 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.
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.
OPERADOR DE TORNO CNC
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e disponibilidade para 
trabalhar em horário de turnos. Residir 
em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e ex-
periência 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.
PROJETISTA/ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Projetos, ex-
periência na função e conhecimentos 
avançado em sistema CEM (Alumisoft) e 
AutoCAD. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com 
experiência em gestão de serviços de 
limpeza e manutenção. Para residir na  
região do ABC. 

ADMITIMOS

ENVIE SEU CURRÍCULO POR EMAIL PARA: mga.rh@terra.com.br
Acesse nosso site: www.rhmga.com.br / www.mgarh.com.br

Colocar no Campo “Assunto”: Vagas Jornal Mais Expressão ou pessoalmente no endereço:
RUA ADEMAR DE BARROS, 342 – CENTRO

INDAIATUBA/SP (PRÓXIMO À PRAÇA RUI BARBOSA) - FONE/FAX: (19) 3885-4111

ADMINISTRATIVO DE OBRAS – Supe-
rior Completo. Com experiência mínima 
de 2 anos com Notas Fiscais, documen-
tação de pessoal, negociações, compras 
e canteiro de obras. 
ANALISTA DA GARANTIA DA QUALIDADE 
– Superior/Técnico Cursando ou Completo 
em Farmácia ou Química. Experiência de 
1 ano com análise físico-química (UV, IR, 
HPLC, reações colorimétricas). 
ANALISTA DA QUALIDADE – Técnico em 
Química com CRQ Ativo. Experiência com 
HPLC e granulométrica a lazer, conheci-
mento em ISO, para atuar no laboratório com 
desenvolvimento de análise química e física. 
ANALISTA EM TI – Formação Técnica ou 
Superior Completo na área. Experiência em 
micro-informática e hardware, configurações 
de rede, estações, ERP (Progress E SQL). 
Noções de Citrix Metaframe e RDP. Suporte 
aos usuários, conhecimentos com NFe e 
obrigações fiscais. Pacote Office Avançado 
e Internet. 
ANALISTA FINANCEIRO – Ensino Médio 
ou Superior Completo. Experiência mínima 
de 02 anos na função. Domínio com planeja-
mento financeiro (contas a pagar e receber), 
conferência de NF, fluxo e fechamento de 
caixa. Técnica de atendimento a clientes e 
fornecedores, informática. 
ASSISTENTE DE MARKETING – Supe-
rior Completo em Marketing. Experiência 
de 1 a 2 anos no comercial. Conhecimen-
to com CorelDraw. Conhecimento em 
desenvolvimento e implementação de 
marketing. Disponibilidade para viagens. 
ATENDENTE DE OPERAÇÕES – Ensino 
Médio Completo. Com experiência em 
atendimento ao público, caixa, digitação, 
pesagem. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino 
Médio Completo. Experiência com car-
regamento de caminhão, operação de 
ponte rolante, limpeza de área, monta-
gem de fardos, organização de estoque, 
embalagem de material. Curso de Ponte 
Rolante e Metrologia. 
AUXILIAR DE LIMPEZA – Alfabetizada. 
Com experiência mínima de 01 ano em 
limpeza em geral em indústria ou casa 
de família. 
AUXILIAR DE MARKETING – Cursando 
Marketing, Relações Públicas, Propagan-
da, Comunicação ou Administração com 
ênfase em Marketing. Ter conhecimentos 
na área de marketing e eventos. Possuir 
veículo próprio. Disponibilidade de horá-
rio para final de semana. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental completo. Com experiência. 
Empresa Multinacional com benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental. Com ou sem experiência. 
Com disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Médio Completo. Não é necessário 
experiência. Ajudar no abastecimento 
da produção.  
AUXILIAR DE RH – Cursando RH, 
Administração ou Contabilidade. Com 
experiência em DP. CNH B. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior Com-
pleto. Com CREA Ativo. Experiência em 
obras de infraestrutura Urbana. 
ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA – Cursando 
Fotografia. Com ou sem experiência. 
Desejável conhecimento com Photoshop.
ESTÁGIO EM QUÍMICA – Cursando 
Técnico ou Superior em Química. Co-
nhecimentos pacote Office. 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINAN-
CEIRO – Superior Completo em Ad-
ministração, Economia ou Ciências 
Contábeis. Experiência mínima de 5 

anos em administração e finanças. Atu-
ação em projetos financeiros, fluxo de 
caixa, operações de comercio exterior 
(importação). 
LIDER DE USINAGEM – Superior em 
Engenharia Completo com Nível Téc-
nico. Vasta experiência em centro de 
usinagem, conhecimentos avançados 
com Programação e Preparação de 
Centro de usinagem, Desenvolvimento 
de Dispositivos, Ferramentas Smed, 
Metrologia, Leitura e Interpretação de 
Desenhos, Mecânica. 
MONTADOR MECÂNICO – Ensi-
no Médio Completo com TÉCNICO.                                                          
Curso técnico SENAI ou similar (mecâ-
nica multifuncional ou mecânica geral), 
Curso de metrologia, leitura e interpre-
tação de desenho técnico. Experiência 
mínima de 01 ano na função 
OPERADOR DE MÁQUINA (FURA-
DEIRA) – Ensino Médio ou Superior 
Completo. Experiência com furadeira 
de bancada. Curso SENAI Mecânica 
Multifuncional, Torno CNC, Centro de 
Usinagem. Leitura e Interpretação de 
Desenhos, Metrologia. 
OPERADOR E PROGRAMADOR DE 
CNC – Ensino Médio Completo. Expe-
riência mínima de 5 anos com operação 
e programação de máquinas centro de 
usinagem, comando Mitsubishi. 
PILOTO DE TESTE – Ensino Médio 
Completo. Com experiência em pilotar 
e preparar veículos, elaboração de 
relatórios, amostras de testes, análise 
de produtos. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ES-
PECIAIS (PNE) - Ensino Fundamental 
Completo. Para trabalhar em produção. 
Com laudo do INSS. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ES-
PECIAIS (PNE) - Ensino Fundamental 
ou Médio Completo. Empresa multina-
cional, para trabalhar em produção. Com 
laudo INSS ou médico. 
RECEPCIONISTA – Ensino Médio 
Completo ou Cursando Técnico/Supe-
rior. Experiência com atendimento ao 
público, arquivos e rotinas administrati-
vas. Conhecimentos com pacote Office 
e digitação. Desejável conhecimento 
com RH. 
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Com-
pleto. Atendimento ao público em geral, 
recebimento e triagem de documentos e 
demais atividades da rotina, PABX. Dis-
ponibilidade para trabalhar aos sábados. 
RETIFICADOR – Ensino Médio Com-
pleto, com cursos de Qualificação 
Profissional (SENAI /EQUIVALENTE) 
de mecânica multifuncional, torno CNC, 
retífica ou mecânica geral. Experiência 
mínima de 01 ano com retífica, e equi-
pamentos mecânicos e automáticos. 
 SERVENTE – Ensino Fundamental 
Completo. Com ou sem experiência em 
canteiro de obras. 
SUPERVIDOR DA QUALIDADE – Supe-
rior Completo ou Cursando Pós-Gradua-
ção (Desejável). Experiência de 6 anos 
na área da qualidade. Supervisionar e 
implantar ações em qualidade, fazer 
acompanhamento em produção, forne-
cedores, liberação de produtos, elabo-
ração de propostas, desenvolvimento 
e implantação de melhorias, pesquisa 
de satisfação, participação de reuniões. 
TÉCNICO ELETRO ELETRONICA – 
Ensino Médio Completo - cursos de 
Qualificação Profissional (SENAI/EQUI-
VALENTE) de Técnico Eletro Eletrônico, 
CLP, NR10. Experiência mínima de 01 
ano na área Mecânica 
TÉCNICO QUIMICA JR – Técnico 
em Química Completo. CRQ Ativo. 
Experiências com controle de produtos 
químicos, amostras de matérias primas, 
misturas e produtos. Elaborar, analisar e 
controlar métodos de ensaios e relató-
rios de análise, documentos do labora-
tório. Preparo de relatórios, registros de 
análises de matérias primas, misturas e 
produtos químicos. 
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Casa em Condomínio 
com 2 D., coz. com ar-
mários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00. 
F:(19)98372-0000
Casa Jd Colibri - R$ 
265.000,00 c/ 3 dor-
m/1st. F:(19)99801-
4860  
Casa Juscelino Kubi-
tschek- 4 cômodos na 
frente e 4 cômodos no 
fundo- R$ 250.000,00. 
F : ( 19 )3016 -1355 / 
99205-4322/ 99752-
2170
Casa no Cond. Villa-
gio de Itaici - 2 D., 
quintal c/ churrasq. 
R $  4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F:(19)98372-0000
Casas para financia-
mento com ótimos 
preços, venha confe-
rir. F:(19)3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-
4322
Compre sua casa 
ainda em processo 
de construção! Ex-
ce len tes  va lo res . 
F : ( 19 )3016 -1355 / 
99752-2170/ 99294-
5541
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm 
c/ armários(Sendo 1 
suite), sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 
2  vagas de gara-
gem..R$ 500.000,00. 
F:(19)3834-8948

Cond. Green Village 
- sobrado, 1 suíte + 
2 D., armário closet, 
quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita 
permut. F:(19)7828-
0418/ ID 114*97307
J d  C o l i b r i  -  R $ 
360.000,00 - c/3 dor-
m/1st- 3 vagas co-
bertas,sala/cozinha/
lavanderia/churras-
queira/ Acabamento 
diferenciado  - 180 
mts A/T - 150 mts A/C. 
F:(19)99801-4860
J d  M o n t e  V e r -
de – Casa com 03 
D. sendo 01 suíte, 
garag. p/ 02 carros. 
Aceita financiamen-
to. R$ 285.000,00. 
F:(19)7829-6350 c/ 
Marlene
Jd Morumbi – Casa 
c o m  0 2  d o r m s , 
sala, cozinha e ga-
ragem p/  02  car -
ros. R$ 230.000,00. 
F:(19)7829-6350 c/ 
Marlene
Jd Pau Preto - Casa 
nova com 3 dorm sen-
do 1 suíte, 1 wc, 2 
vagas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F:(19)9 
8372-0000
Jd. Amstalden - Super 
residência TODA MO-
BILIADA com 284m2 
e AT 350m2 de ter-
reno, 3 dormitórios, 1 
suíte, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha, pis-
cina e espaço gour-
met R$ 1.440.000,00. 
F:(19)99751-9921/ 
3875-0469 creci 65362.

Jd. M. do Sol - Casa. 
2  coz . ,  1  sa la ,  2 
dorm., 2 WC. Gara-
gem. R$ 220.000,00. 
F : ( 19 )3935 -1137 / 
99265-7550 .Fa la r 
com Cida.
M. do Sol –   rua 10 c/ 
04 cômodos c/gar +01 
com. e wc nos fun-
dos falta acabamen-
tos. R$130.000,00. 
F : ( 19 )3017 -0455 / 
99762-7997
M. do Sol –  67. 01 
cômodo com WC, 
R $  1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F : ( 19 )3017 -0455 / 
99762-7997
M. do Sol  –  rua 
68 02 D., sala, coz, 
WC,  l avand ,  me-
zanino nos fundos. 
R $  1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F : ( 19 )3017 -0455 / 
99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 
05 cômodos preci-
s a n d o  p e q u e n a s 
re fo rmas .apenas : 
R $  1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 . 
F : ( 19 )3017 -0455 / 
99762-7997
M. do Sol – 68 casa 
assobradada sendo 
na parte inferior ga-
rage. espaçosa e na 
parte superior 01 D., 
sala, coz, WC, La-
vand., sacada quin-
tal com edícula nos 
fundos todo revestido 
em piso cerâmico R$ 
190.000,00 toda do-
cumentada para finan-
ciamento. Ta esperan-
do o que? F:(19)3017-
0455/ 99762-7997.

Jd. Camargo Andra-
de - 02 D., sala, coz, 
WC, lavand., garag. 
+ 01 sobradinho nos 
fundos, tudo bem aca-
bado por apenas R$ 
250.000,00 aceita tro-
ca por igual ou menor 
valor em região pla-
na. F:(19)3017-0455/ 
99762-7997.
Jd. do Valle - 02 D. 
(01 suíte c/ armário 
embutido) cozinha 
planejada, garagem 
para 03 autos, edí-
cu la  nos  fundos . 
Ót imo Acabamen-
to R$ 280.000,00. 
F : (19 )3017 -0455 / 
99762-7997 
Jd. Eldorado. Vendo 
Casa nova, 2 dorm., 
sala, coz., WC com 
box brindex, corredor 
int. e ext., terraço, am-
pla lavand. garagem 
para 2 carros, Portão 
elet. Melhor local do 
bairro. R$270.000. 
Fone: (19) 9 8244-
5668.
Jd. Esplanada II - 
CA0211 - 300 m² - 
03 suites, sala., la-
vabo, coz., área de 
serviço, área lazer 
c/ churrasqueira e 
quintal, 04 vagas ga-
rag. R$ 400.000,00. 
F:(19)3392-0333
Jd. Laguna - (Salto-
-SP) 02 D., sala, coz., 
banheiro, lavaderia, 
garagem para 02 au-
tos R$ 170.000,00. 
F : (19 )3017 -0455 / 
99762-7997

M. do Sol - imóvel co-
mercial próximo a Av. 
Ário Barnabé e bancos 
390m² de área construí-
da, sendo 2 pav. resi-
denciais e salão comer-
cial no térreo, apenas 
R$700.000.F: (19)3017-
0455 / 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 
250m² em 02 pavimen-
tos sendo no pavimento 
superior: 5D. sendo 2 
stes e 1 máster, sacada 
com frente para piscina 
c/ cascata artificial aque-
cimento a gás nos D., 
área de churrasco com-
pleta, garag. para 04 
carros. R$ 400.000,00. 
Aceita imóvel de menor 
valor, carro, estuda  par-
celamento. F:(19)3017-
0455/ 99762-7997.
M o r a d a  d o  S o l 
CA02481 - Rua ant 
59, 2 imoveis ,terreno 
de 250 m², casa 1. 02 
dorm,sala,02 wc,cozi-
nha,lavanderia e amplo 
quintal. Casa 2 , 01 dor-
m,wc,cozinha e lavan-
deria.R$280.000,00. F: 
(19)3875-2215
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas 
R$ 102.000,00.Quita-
do. F:(19)3017-0455/ 
99762-7997
Vl Monte Verde - R$ 
310.000,00 - c/3 dor-
m/1st- 2 vagas - sala/
cozinha/lavanderia. 
Acabamento de primei-
ra,125 mts A/T - 80 mts 
A/C. F:(19)99801-4860

Oportunidade - Ven-
do 2 casas em terreno 
- Jd. Morumbi. Casa 
1 - 1 sobrado, coz., 
1 quarto, WC, Salão 
Comercial. Casa 2 - 
Fundos - 2 quartos, 
sala, coz, WC. Aceito 
terreno na negocia-
ção. R$ 160.000,00. 
F : ( 1 9 ) 3 8 3 5 - 2 1 2 3 / 
99135-1470
Quer comprar sua 
casa, f inanciar ou 
vender e está sem 
t e m p o ? L i g u e  p r a 
m im.  F : (19 )3016-
1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99294-
5541/ 99763-8709
Vila Florença (Itaici) 
-  Residência nova 
com 3 dorm. (1 suíte) 
R$ 290 mil. Aceita-
-se f inanciamento, 
estuda-se imóvel de 
menor valor. F:(19)9 
9 7 5 1 - 9 9 2 1 / 3 8 7 5 -
0469.
Vista Verde - Lin-
d o  S o b r a d o  - 
R $ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . C /
3dorm/3s t /2sa las /
cozinha/lavanderia/
churrasqueira- Aca-
bamento de primeira 
qualidade  - 150 mts 
A/T - 175 mts A/C . 
F:(19)99801-4860
Vl Mercedes  -  R$ 
300.000,00 - c/3 dor-
m/1st- 2 vagas co-
bertas sala/cozinha/
lavanderia/churras-
queira,135mts A/T 
-  100  mts A/C  - 
aceita financiamento. 
F:(19)99801-4860

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:(19)3392-0333

Aluga-se quit inete 
“quarto com banheiro- 
cozinha coletiva - agua 
e Luz ja incluso e sinal 
de internet liberado”. 
F:(19)99350-7886/ 
98862-4249 junior
Alugo um quarto c/ba-
nheiro independente, 
no centro.R$ 400,00.
Três meses de aluguel 
adiantado.Para somen-
te uma pessoa.Tratar 
fone:(19)98833-2812.
Cidade  Nova  I  - 
CA0444 - 360 m² - 03 
D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
mesa, varanda, coz. 
c/ coifa, desp., AS., 
espaço gourmet c/ 
churrasq., quintal, 04 
vagas garag. Armário 
planej.: D., st., bhºs, 
coz., sala, AS., desp. 
R$ 3.400,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dor-
m(Sendo 1 suite c/ 
armários), sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 va-
gas de garagem....R$ 
2.300,00 + Cond. + 
Iptu. F:(19)3834-8948
Cond. Vista Verde- 
Casa com 03 D., sendo 
01 suíte, cozinha pla-
nejada e garagem p/03 
carros. R$ 2.500,00. 
F:(19)99233-3124 c/ 
Jessica.
Jardim do Vale- Casa 
com 02 D., sendo 01 
suíte, garagem p/ 02 
carros. R$ 1.500,00. 
F:(19)99233-3124 c/ 
Jessica.

Jardim Juliana- Casa 
com 01 dorm, garagem 
p/ moto. R$ 800,00. 
F:(19)99233-3124 c/ 
Jessica.
Jardim Juliana- Casa 
com 02 D., garagem p/ 
02 carros. R$ 1.200,00. 
F:(19)99233-3124 c/ 
Jessica.
Jardim Juliana- So-
brado com 04 D., com 
armários, cozinha pla-
nejada, piscina, chur-
rasqueira e garagem p/ 
03 carros. R$ 3.300,00. 
F:(19)99233-3124 c/ 
Jessica.
Jardim Santa Cruz- 
S o b r a d o  c o m  0 3 
D., sendo 01 suíte, 
cozinha planejada, 
edícula, churrasquei-
ra e garagem p/ 03 
carros. R$ 1.600,00. 
F:(19)99233-3124 c/ 
Jessica.
Jd. América CA1013 
– 02 dorm,sala,cozi-
nha,WC,lavanderia,-
garagem coberta p/02 
autos e quintal. A.T 
250m². R$1350,00 + 
IPTU. F: (19)3875-
2215
J d .  C a l i f ó r n i a  - 
CA0236 -  125 m² 
- 02 D., bhº. social, 
sala, coz., AS, quin-
ta l ,  02 vagas ga-
rag. R$ 210.000,00. 
F:(19)3392-0333
Jd .  Esp lanada  - 
CA0319 - 300 m² - 03 
D., sendo 01 st., bhº 
social, lavabo, sala 
amb. c/ varanda, coz. 
planej., AS., bhº ext., 
depósito, edícula c/ 
churrasq.,  quintal , 
04 vagas garag. R$ 
2 .900,00 +  IPTU. 
F:(19)3392-0333
J d .  M o r u m b i  - 
SO0291 - 103,83 m² 
- 3 D. sendo 01 suíte 
c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. 
c/ sacada, escritório c/ 
armários, coz. planej., 
AS, churrasq. quin-
tal, 02 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
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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., edí-
cula, churrasq., quin-
tal, 04 vaga garag. 
R$ 3.500,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 
352 m² - 03 D. sendo 
01 suíte c/ hidro, bhº 
social, lavabo, sala 02 
amb., coz., despensa, 
AS, edícula nos fundos 
c/ dorm. e bhº. emp., 
churrasq., quintal, 04 
vagas garag. Armário 
embutido nos dorm., 
bhºs., coz. e AS. R$ 
3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333

Apartamento - Pre-
-Lançamento - Tre-
ze andares, quatro 
a p t o s  p o r  a n d a r , 
na Av. Candelár ia 
com 100m2, 3dorm 
sendo 1 suíte. En-
trega em agosto de 
2016 com 30% de 
entrada parcelados. 
F:(19)99751-9921/ 
3 8 7 5 - 0 4 6 9  c r e c i 
65362.
Apto Jd Vitoria II  
R$ 240.000,00 2 dor-
ms sendo 1 suíte | 1 
vaga | 1 banheiro | 1 
sala , 49,00 m² útil 
( Moveis Planejado 
Cozinha/Dorm/Ba-
nheiro). F:(19)7803-
8201/ 80*10598
Cond. Azaleia - com 2 
D. Totalmente plane-
jado. R$235.000,00. 
F : ( 1 9 ) 7 8 0 3 - 8 2 0 1 / 
80*10598
E d .  G u a r a p a r y  - 
AP0423 - 65 m² - 02 
D., bhº social, sala, 
coz .  p lane j . ,  AS. , 
01 vaga garag. R$ 
245.000,00. F:(19) 
3392.0333

Jd. Olinda - CA0418 – 
250 m² - 03 D., sendo 
01 suíte, bhº social, sala 
02 ambientes, cozinha, 
área AS.,  bhº externo, 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Jd. Olinda - CA418 - 
250 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 
02 amb., coz., AS., bhº 
ext., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Jd. Santiago - CA0248 
- 250 m² - 04 D. sen-
do 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 va-
gas gar. R$ 600.000,00. 
F:(19)3392-0333
Res. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pa-
vimento sup.: 03 suítes 
sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo 
(todos os bhºs. c/ ar-
mário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., 
despensa, coz. e AS 
c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet 
c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU. F:(19)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 va-
gas garag. R$ 2.500,00 
+  Cond.  +  IPTU. 
F:(19)3392-0333

Res. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes sendo 01 com 
closet e varanda / 01 
com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com ar-
mário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escrit., 
copa, coz. totalmen-
te planej., lavand., AS 
com gabinete, depósi-
to/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condiciona-
do, 04 vagas garag. 
R$ 4.700,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Res. Villagio Di Itai-
ci - 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:(19)3392-0333
Sistema Republica para 
estudantes ou opera-
rios de obras. Casa c/3 
dorm., sala, WC, coz., 
AS, garagens. Rua João 
Martini (ant. 40) x Laura 
Fachini Tomaseto, 739 
(antiga 21) - Morada do 
Sol. Tratar (19)3935-
7666 ou 99976-9763 
(vivo), com Ana.
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs 
- 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem..
R$ 1.250,00 + Cond. + 
Iptu. F:(19)3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
com ar condic., cozi-
nha planejada, 2 wcs, 
churrasqueira, área de 
luz. Condomínio com 
infraestrutura comple-
ta. R$ 2.500,00. F:(19) 
98372-0000

Edíficio Tuiuti - 02 dor-
ms(01 st), sala, coz., wc, 
lavanderia, 01 vaga ga-
ragem.R$ 270.000,00. 
F:(19)99279-1177 
Guarujá Enseada - 
02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueiras na va-
randa, 02 vagas gar., 
piscina aquecida . R$ 
450.000,00. F: (19) 
99887-7771   
Jd Morumbi - 2 dormi-
tórios R$ 115.000,00 
aceita carro como 
parte do pagamento. 
F:(19)98372-0000
Jd. Umuarama - 2 dor-
mitórios 1 vaga - R$ 
190.000,00. F:(19)3329 
7253 
Oportunidade- Ap. 2 
dormitório, sala em L, 
cozinha, lavanderia e 
uma vaga coberta – 
162m²- R$ 196.000,00 
- CECAP - em fren-
te à Lojas Bandeira. 
F : ( 1 9 ) 3 0 1 6 - 1 3 5 5 / 
99752-2170/ 99205-
1322/ 99294-5541/ 
3035-1372
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00. 
F:(19)7829-6350 c/ Mar-
lene

Apto Térreo -  coz. 
planej., box de vidro, 1 
vaga coberta, 3 D., E 
1 banheiro social R$ 
1.220,00. F:(19)3329-
7253/ 99295-0357
Cond Pátio Anda 
Luz- Apto com 03 d,. 
sendo 01 suíte, co-
zinha planejada, ga-
ragem p/ 02 carros e 
área de lazer completo. 
R$ 1.700,00 + Cond. 
+ IPTU. F:(19)99960-
4202 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:(19)3392-0333

Ed. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 
D., sala, coz. c/ armá-
rios, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + Ipt. 
F:(19)99244-8398
E d .  C e c c i o c a  - 
AP0409 - 74 m² - 3 
D. sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., 
coz., AS. (todos c/ 
arm. planej.), 02 vagas 
garag. R$ 1.800,00 + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Ed. Roccaporena- 
Apto na região central 
com 02 D., garagem p/ 
01 carro. R$ 1.400,00. 
F : (19)99960-4202 
Allyne
Jardim Paulista - 
com 02 D. e garagem 
p/01 carro. R$ 750,00. 
F : (19)99960-4202 
Allyne 
Jd Morumbi: Apto 
com 02 D., e gara-
gem p/ 01 carro. R$ 
750,00 + Cond + IPTU. 
F : (19)99960-4202 
Allyne
Pátio AndaLuz R$ 
2.000,00. F:(19)7808-
3727/ 89*22754
Res.  Ana El isa - 
AP0476 - 57,92 m² - 
02 D., bhº social, sala 
de TV c/ sacada, coz., 
AS., 01 vaga garag. 
R$ 900,00 + Cond. 
+ IPTU. F:(19)3392-
0333
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:(19)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)99960-4202 
Allyne
Res. Grandville - com 
3D. , suite, 2 vagas de 
garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU E condomínio. 
F:(19)7808-3727 

Res. Jatobá - AP0417 
- 120 m²  - 03 D., sen-
do 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz., AS., 
02 vagas garag. Ar-
mário planej.: st., bhºs, 
coz., AS. R$ 3.500,00 
+  Cond .  +  IPTU. 
F:(19)3392-0333
Res. Place View - 
AP0454 - 71 m² - 02 D., 
sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb. c/ saca-
da, coz., AS, 02 vagas 
garag. Arm. planej.: D, 
st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Res. Vando - AP0472 
- 67,08 m² - 02 D., bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS., área 
de lazer, 01 vaga ga-
rag. R$ 950,00 + Cond. 
+ IPTU. F:(19)3392-
0333
R e s .  V i c t ó r i a  - 
AP0323 - 88 m² - 03 
D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb., 
coz., AS, área de la-
zer, 01 vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Res. Victória - AP0453 
- 90 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 
02 amb. c/ sacada, 
coz., AS, 02 vagas ga-
rag. Arm. planej.: D., 
st., bhº, coz., AS. R$ 
1.500,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333

Aluga- Salão Amarelo 
- Rua 15 de Novembro 
Nº 428. Ótima localiza-
ção no Centro da cida-
de c/ 02 WC, lavand. 
depósito e escritório. 
F: (19)3875-2215
Casa comercial - cen-
tro, excelente locali-
zação, 3 dormitórios, 
2 wcs, , 2 vagas , 2 
salas - AT 479 m² AC 
222 m². R$ 3.000,00. 
F:(19)98372-0000

Casa comercial - Ci-
dade Nova, 3 dormitó-
rios, 1 wc, 4 vagas, 6 
salas AC: 240 M². R$ 
4.000,00. F:(19)98372-
0000.
Casa comercial - com 
2 suítes, 2 salas, e 2 
vagas AT 480 m² R$ 
2.600,00. F:(19)99295-
0357
Casa Comercial - no 
centro, com 7 salas, 
4 banheiros AT. 850 
m² AC. 278 m² R$ 
9.000,00. F:(19)99798-
8024
Centro: Sala comercial 
com 25 m². R$ 1.350,00 
+ Cond. F:(19)99960-
4202 Allyne
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - Excelente lo-
calização, em avenida. 
Salão amplo c/ 02 bhºs. 
sociais, cozinha ampla. 
R$ 4.500,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Cidade Nova: sala co-
mercial com 40 m². R$ 
1.600,00. F:(19)99960-
4202 Allyne
Colibris - salão novo 
com 125m², pé direito 
de 5 metros, 2 WC. Ideal 
para formar uma comu-
nidade religiosa. Quadra 
30, lote 12. Rua Jua-
rez Rodrigues de Lima, 
153/157. F:(19)3935-
7666/ 99976-9763 
(vivo), com Ana.
G a l p ã o  S a l t o  - 
AT/1.400m² e 950m² 
AC- Totalmente re-
gular izado- Aceita 
30% em permuta, 
R$  1 .500 .000 ,00 . 
F:(19)99887-7771

Jd. do Sol - salão 
de esquina 340mil. 
F:(19)3318-4325
Salão Comercial - na 
Av. Pres. Kennedy , 150 
m² - salão, 2 salas, 2 
wcs e copa R$ 6.000,00. 
F:(19)98372-0000
Temos galpões para 
locação no Distrito In-
dustrial ótima localidade. 
F:(19)3935-1372
Temos galpões para 
locação no Distrito In-
dustrial ótima localidade. 
F:(19) 3935-1372
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três injeto-
ras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balan-
ça. F:(11)98362-9657/ 
(11)2429-6353
Vl. Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - Sa-
lão Comercial amplo, c/ 
02 bhºs e mezanino p/ 
escritório. R$ 3.500,00 + 
IPTU. F:(19)3392-0333

Alvorada - 02 suites, 
sala, cozinha, salao de 
jogos, casa de caseiro, 
piscina AT/ 2.400m².
R$ 700.000,00. F: (19) 
9.9946-7771
Beira da rodovia - Si-
tio de 8 alqueires em 
indaiatuba r$40,00  
m². F:(19)91187850/
(19)96727947 Creci 
74092
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CLASSIFICADOS
Salto perto do Pes-
queiro - 1.000 m² R$ 
60.000.00 – com água 
– aceita carro no ne-
gócio e parcelamen-
to. F:(19)3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-
1322 / 99294-5541 / 
3035-1372
Sítio 2 Alqueires 
-  R$ 500.000,00 . 
F:(19)99173-9843/
ID:122*20480
Terras de Itaici - 01 
dorm., sala 02 ambs, 
cozinha, varanda e chur-
rasqueira, toda murada.
AT/1.000m². AC/140m². 
R$ 440.000,00. F:(19) 
9.9946-7771. 
Terras de Itaici - 03 
dorms(01 st), sala, cozi-
nha, Wc, churrasqueira, 
poço semi artesiano. 
AT/1.000m².AC/180m².
R$ 430.000,00. F: (19) 
9.9946-7771
Terras de Itaici- Chá-
cara em Cond. fechado 
com 02 D., sendo 01 
suíte com closet, pisci-
na, churrasqueira e ga-
ragem p/ 05 carros. R$ 
2.800,00. F:(19)99960-
4202 Allyne
Vale do Sol - 02 dor-
ms, sala, cozinha wc, 
piscina. R$ 400.000,00. 
F:(19) 9.9946-7771

J a r d i m  d o s  L a -
ranjais - 9.000m². 
R$450.000,00. F:(19) 
99946-7771

Jd. Colibris - 150m² 
R$ 110.000,00 aceita 
financiamento. F:(19) 
3017-0455 / 99762-
7997 
Jd. Laguna - 150² 
R$70.000,00. F:(19) 
3017-0455/ 99762-
7997
Jd. Laguna -150m² 
R$70.000,00. F: (19) 
3017-0455 / 9762-7997
Jd. Paradiso - 517m2 
– Ótima localização e 
topografia, imperdível, 
à R$755,00/m2. UR-
GENTE. F:(19) 99751-
9921 / 3875-0469 creci 
65362.
M. do Sol –  Rua 39 
125m² R$110.000,00. 
F:(19) 3017-0455 / 
9762-7997 
Nair Maria - Salto SP 
-180m² R$90.000,00 
aceita financiamento. 
F:(19) 3017-0455 / 
99762-7997
Portal do Sol  - 150m² 
R$ 110.000,00 – qui-
tado. (oportunidade). 
F:(19) 3017-0455 / 
99762-7997
Resid. Caroline- Ter-
reno com 125 m². R$ 
75.000,00. F:(19) 7829-
6350 c/ Marlene
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba,Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e de-
mais localidades. F:(19) 
99294-5541 / 99752-
2170 / 3935-1372
Temos áreas para 
loteamentos em In-
daiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto 
e demais localidades. 
F:(19) 99294-5541/ 
99752-2170 / 3935-
1372
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente 
com a rodovia.
Terras de Itaici -1.000 
M². R$230.000,00. 
F:(19)99946-7771
Terreno de 150 m², 
com fundação para so-
brado. R$ 125.000,00. 
F:(19) 98372-0000

Breve lançamento lote-
amento com entrada a 
partir de 10.000,00 Mil 
Reais, faça sua reser-
va. F:(19) 3017-3505 / 
3816-7401
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, 
a c e i t a  p e r m u t a . 
F:(19) 7828-0418/ 
ID:114*97307
Cond. Esplendor - 
Alto Padrão - Terre-
no 300m² - Plano..
R$ 360.000,00. F:(19) 
3834-8948
Condomínio Montre-
al Residence: terre-
no em Cond. fecha-
do com 150 m². R$ 
145.000,00. F:(19)9-
9757-1579 c/ Sandra
Distrito Industrial 
II- terreno industrial 
com 1.000 m². R$ 
600.000,00. F:(19)9-
9757-1579 c/ Sandra
E l i a s  F a u s t o  - 
48.000M². R$ 30,00 
m². F:(19)99887-7771
Industrial -  5.200 
m². R$ 500,00 m². 
F:(19)99887-7771
Jardim Caroline- Ter-
reno plano com 125 
m², no Jardim Caroli-
ne na cidade de Car-
deal. R$ 80.000,00. 
F:(19)7829-6350 c/ 
Marlene
Jardim das Marita-
cas - R$ 95.000,00. 
F:(19)98372-0000
J a r d i m  P a r a d i -
so - 03 lotes juntos 
– 708m², 550m² e 
420m². R$1.100,00. 
F:(19)99887-7771
Jardim Regente - 04 
Lotes juntos - 1.080m². 
R $ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F:(19)99887-7771
Jd Bela Vista - Ter-
reno misto, plano, 
excelente localiza-
ção. R$ 170.000,00. 
F:(19)98372-0000
Jd Esplanada II: Ter-
reno em ótimo bair-
ro com 300 m². R$ 
224.000,00. F:(19)9-
9757-1579 c/ Sandra

Brechó Roupas adulto 
e criança. Jeans 36 
a 44. De 5 a 7 reais. 
Camisetas, vestidos, 
p/  homem calça e 
camisa social. Tenho 
1 peruca rabo loira 
c/ luzes 1 vez uso, 
45 reais. R. Minas 
Gerais, 234 (fundos). 
Atrás do Teiadão Ci-
dade Nova.
Casas para financia-
mento com ótimos 
preços, venha confe-
rir. F:(19) 3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-
4322
Compre sua casa 
ainda em processo 
de construção! Exce-
lentes valores. F:(19) 
3016-1355 / 99752-
2170 / 99294-5541
Cozinha industrial, 
no Jd Pau Preto AT: 
150 m² AC 90 m². 
R$ 1.800,00 – F. 19 
98372-0000.
Lavadora automati-
ca Consul. Sem uso.
Com nota fiscal. R$ 
500,00. Fone: 3835-
1581.
Portão de ferro (3 x 
2,70 mts.). R$ 400,00. 
Fone: 3835-1581.
Quer comprar sua 
casa ,  f inanciar ou 
vender e está sem 
tempo? L igue pra 
mim. F:(19) 3016-
1355 / 99752-2170 / 
99205-4322 / 99294-
5541 / 99763-8709 
Sala de Jantar :  1 
mesa de  made i ra 
com tampão de vidro 
e 6 cadeiras. Otimo 
estado. R$ 1200,00. 
F o n e : ( 1 9 )  3 8 8 5 -
2843/99106-5802
Vendo - 2 balcão 
expositor ,  1 fr io , 
1 quente,  c/  v idro 
trincado e precisan-
do de manutenção 
R $  5 0 0 , 0 0  c a d a . 
F:(19)98247-4690 tim

Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Área de 
10 alqueires r$106,00 
o m². F:(19)91187850/
(19)96727947 Creci 
74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Sitio de 
4 alqueires R$60,00 o 
m². F:(19)91187850/
(19)96727947 Creci 
74092
Chácara Viracopos 
– CH0070 – 1000 
m² - 02 D., sendo 01 
suíte, bhº social, sala 
02 amb. c/ varanda, 
coz., AS, bhº externo, 
espaço gourmet c/ 
churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, 
diversas vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Chácaras em I tu 
á rea  de  1 .000m² 
R $  4 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F:(19)99126-5388
Elias Fausto - Sitio 
1 alqueire, casa, pis-
cina, toda gramada, 
churrasqueira, fogão a 
lenha- R$370.000,00. 
F:(19)3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-
4322
Elias Fausto - Sitio 1 
alqueire, casa, piscina, 
toda gramada, churras-
queira, fogão a lenha- 
R$370.000. F:(19)3016-
1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Jd. Mirim - 3 alquei-
res R$2.800.000,00. 
F : ( 1 9 ) 9 1 1 8 7 8 5 0 /
(19)96727947 Creci 
74092    

Excelente Chácara 
Alto Padrão -  4 suítes 
, sala 3 amb., estúdio de 
música, campo de fute-
bol gramado, quadra de 
areia, casa de caseiro, 
piscina, vestiário. Nego-
cia-se troca 100% em 
imóveis em Indaiatuba 
R$ 2.000.000,00  F. 
98372-0000
Jd. Videira - Chácara de 
5000m² R$550.000,00 
excelente oportunida-
de. F:(19)81367331 
Creci 74092
Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos - CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² - 
2 casas com 3 cômodos 
- 2 baias - 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F:(19)3875-
6230 - Creci 04.732
Recanto Campes-
tre de Viracopos 
– CH0098 – 1429 
m² - Chácara mura-
da c/ sobrado de 05 
D., sendo 01 st., 04 
bhºs sociais, escrit., 
sala 02 amb., coz. pla-
nej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, dorm. 
c/ bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. 
F:(19)3392-0333
Salto perto do Pes-
queiro - 1.000 m² R$ 
60.000.00 - com água 
- aceita carro no ne-
gócio e parcelamen-
to. F:(19)3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-
1322 / 99294-5541 / 
3035-1372

Vendo -  A i r  Sof t , 
marca Tókio Marui 
R$ 700. F:(19)98247-
4690 tim
Vendo - Iphone 4 , 
16 giga, travado R$ 
600.  F:(19)98247-
4690 tim
Vendo - Maca pe-
roba  rosa ,  maca 
1 9 5 x 7 5 x 7 5 
(CxLxA), maca 195 x 
65 x 85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira 
removível (com 30 
cm cada), porta rolo 
de papel e escada 
de inox R$ 850 cada. 
F:(19)7814-5723

Gol -  2009,  único 
dono (novo)completo 
F. 99696-8732 /3875-
2215
Van Transit Ford - 
2013 (nova 700 Km)  
- 14 lugares, licen-
ciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  
F.(19) 3875-2215 / 
(19) 99696-8732

“Doação de Cães e 
Gatos - GAPA - To-
dos os sábados, das 
10 às 13hs, na Dog’s 
Place, na Avenida 
Engenhe i ro  Fáb io 
Rober to  Barnabé, 
4181, marginal  do 
Parque Ecológico, 
s e n t i d o  b a i r r o /
centro.»
Vendo ou troco ca-
valo Árabe,  enga-
tado, cavalo muito 
manso. F:(19) 99915-
1220 c/ Diogo
V e n d o  o u  t r o c o 
Égua Mangalarga Mi-
neira, mansa. Fone: 
(19) 99915-1220 c/ 
Diogo

Vendo -  PS3  fa t 
destravado com HD 
externo de 1 tera ,1 
controle , HD inter-
no de 80 giga e 30 
jogos dentro do HD 
interno último lança-
mentos R$ 1.100,00. 
F:(19)98247-4690 tim

Baby  s i t t e r  pa ra 
f ina is  de semana.
C o b r o  p o r  h o r a . 
F :  ( 1 9 ) 9 9 3 3 9 -
6 3 4 3 / 3 3 2 9 - 6 3 2 3 
DIVA.
Manicure. Promo-
ção :  Grá t i s  1  so-
brancelha para cada 
pé e mão. Material 
ester i l izado. Aten-
do ao domicilio. De 
segunda a domin-
go. Faço Definitiva 
R$85,00 e Selamen-
to R$55,00 (Qual-
quer tamanho de ca-
belo). F:(19)99369-
5 6 1 5 / 3 9 3 5 - 0 4 9 9 
(noite)
Ofereço-me  pa ra 
b a b á ,  c u i d a d o r a 
de  i dosos  p /  mo-
rar ou arrumadeira, 
auxi l iar  de produ-
ção.  F: (19)99363-
6011/99404-1608 - 
Eldineia.
Ofereço-me  pa ra 
trabalhar aos finais 
de semana em ser-
v iços  gera is  e  de 
limpeza. Tenho re-
ferencias. Contato: 
T e r e z a  O l i v e i r a . 
F:(19)99738-2266.
Ofereço-me para 
t rabalhar  com ba-
nho/tosa de cães e 
gatos ao domicilio. 
C o n t a t o :  B l a n c a . 
Fone :  (19 )99426-
5729. 
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Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações para Festas

Decorações Decorações Drogaria

24B

Construção/Arquitetura

Frios e Laticínios Imobiliária Imobiliária

Comida Japonesa

Informática



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Informática Informática Jóias

25B

Materiais para Construção

Moda Feminina Móveis Planejados Móveis Planejados Panificadora

Papelaria Pet Shop Pet Shop Poços Artesianos



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
26B

Rações e MedicamentosProdutos AlimentíciosPousada Litoral Norte Reparações Automovitas

Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

Segurança Patrimonial

Segurança Patrimonial

Som Automotivo Telefonia Digital e Internet Tintas



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Veterinária Veterinária VidraçariaUniformes

27B



28B Mais Expressão


