
Acusado de matar 
jovem com 18 tiros é preso 

Zona Azul começa a operar no Cecap a partir de hoje
Gabriel Sebastião de Souza, de 23 anos, teria cometido o crime no começo do ano     Pág. 15a
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A partir de hoje, dia 11, as 100 vagas de estacionamento, localizadas no Boulevard do Cecap, serão incluídas no sistema rotativo Zona Azul

Após dois anos de uma tentativa de homicídio, Fábio 
Junior Oliveira dos Santos, de 31 anos, foi executado com 
quatro tiros na noite de sábado, dia 5, em frente a um bar 
no Jardim Paulista. Segundo informações, Santos estava 
sentado em frente ao estabelecimento, quando o autor 
dos disparos se aproximou e o alvejou. Testemunhas que 
estavam no local apenas ouviram os disparos e viram o 
indivíduo não identificado de costas, evadindo. 
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Idoso em situação de 
abandono pede ajuda

Nova agência do 
BB é inaugurada 

Frutos de Indaiá 
será no Clube 9 

Mais de 48 mil 
devem ser vacinados

Festa do Chopp 
acontece amanhã

Primavera estréia no 
Campeonato Paulista

Grupo de reggae 
faz apresentação

ADI volta a jogar 
pela Liga Paulista

AuxílioEXPANSÃO 

NOVIDADEGRIPE 

VIBER 

SEGUNDONA 

EM INDAIATUBA

FUTSAL 

Há duas semanas, o pedido de 
ajuda para um morador do bairro 
Carlos Aldrovandi mobilizou as 
redes sociais e população local. 
Carlos Rodrigues de Souza, de 
60 anos, ficou 13 dias sem se 
alimentar. 

O Banco do Brasil inaugu-
rou na manhã de ontem, dia 10, 
sua primeira agência Estilo em 
Indaiatuba. A abertura oficial 
da unidade contou com um 
café da manhã para convidados, 
imprensa e autoridades locais. 

Mais uma novidade foi con-
firmada para o prêmio Frutos 
de Indaiá. O evento desse ano, 
que chega a sua nona edição, 
será realizada no salão social 
do Clube 9 de Julho. A festa 
de premiação das melhores em-
presas de 2013, em Indaiatuba, 
acontece no dia 25 de outubro, 
a partir das 19 horas.

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe (in-
fluenza H1N1, H3N2 e B) já 
está definida em Indaiatuba. No 
Município, a dose estará dis-
ponível em todos os postos de 
saúde e deve imunizar 48,6 mil 
pessoas. A campanha começa 
no sábado que vem, dia 22, e só 
termina no dia 9 de maio. 

A 24ª edição da Festa do 
Chopp – Nipofest acontece 
amanhã, dia 12, no Pavilhão 
da Viber, a partir das 17 horas. 
A festa é organizada pela As-
sociação Cultural, Esportiva 
Nipo-Brasileira de Indaiatuba 
(Acenbi). Os ingressos ainda 
podem ser adquiridos de for-
ma antecipada no valor de R$ 
45 o casal. 

O Primavera inicia ama-
nhã, dia 12, mais uma longa 
caminhada pela Segunda 
Divisão do Campeonato 
Paulista. Com alguns des-
falques, o Fantasma da Itu-
ana recebe na estreia do cer-
tame o SEV-Hortolândia. O 
jogo acontece amanhã, dia 
12, às 15 horas, no Gigante 
da Vila. 

A turnê de Jai Mahal e Os 
Pacíficos da Ilha se apresenta 
em Indaiatuba amanhã, dia 12, 
no Casablanca Restaurante. 
A atração musical acontece a 
partir das 21 horas. O ingresso 
para show custa R$ 20. Ícones 
do reggae nacional, o Jai Mahal 
e Os Pacíficos da Ilha estão de 
volta aos palcos nacionais em 
turnê com o disco Invisívelman. 

O time principal da As-
sociação Desportiva Indaia-
tubana (ADI)/Clube 9 de 
Julho volta a jogar pela Liga 
Paulista, campeonato organi-
zado pela Federação Paulista 
de Futsal (FPFS). O jogo será 
contra o São Paulo/AA FIB de 
Bauru, às acontece na próxi-
ma segunda-feira, dia 14, às 
19h30, na casa do adversário. 

HOMICÍDIO HOMICÍDIO 

Homem é morto 
com quatro tiros

Jogadora do Gaadin é pré-
convocada para a Seleção

A atleta para-olímpica Mariana do Nascimento Costa, 
de 25 anos, foi pré-convocada para a Seleção Brasileira de 
Basquete em Cadeiras de Rodas.

JME
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Conscientização Você acredita que 
a mudança na lei 
pode inibir quem 
anda de carro com 
som alto?

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

Radares - dia 12 a 18/04

Editorial Enquete

“Só resolverá se existir de 
fato a fiscalização. Acho que 
na teoria é um bom projeto, 
mas na prática acho difícil as 
‘coisas’ acontecerem” 

Heloisa Helena Sanches, 
26 anos, técnica em enfer-
magem

“Não acredito que vá re-
solver. Acho que os infratores 
não têm mais medo das mul-
tas. Ao que parece não dói 
mais no bolso, por que são 
criadas leis, mas o problema 
persiste”

Cátia Wulk, 37 anos, 
Psicóloga.

“No inicio pode ser que 
funcione, por que afetará o 
bolso. Mas assim que esses 
infratores perderem o medo, 
a lei deixará de ser eficiente” 

Natália Smelert, 22 anos, 
auxiliar administrativa.

Artigos

ESPÉCIES DE APOSENTADORIA

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

A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos 
seus segurados que através de contribuição lhe são assegurados meios de manutenção, 
seja por incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares e prisão ou morte.

Dentre esses benefícios são colocados à disposição dos segurados a aposentadoria 
que se divide em aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, por idade 
e por fim, especial.

 Antes de adentrar no conceito de aposentadoria, é importante saber que para ser 
beneficiário o segurado precisa preencher certos requisitos, como ter qualidade de 
segurado para alguns tipos de beneficio, preencher o período de carência que é a 
quantidade de contribuições exigidas, além de idade, estado de saúde, etc.

Pois bem, a aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício concedido ao 
segurado que laborou durante 25 anos se do sexo feminino ou 30 anos se do sexo 
masculino.

Já a aposentadoria por idade é concedida a quem cumprida a carência exigida, ou 
seja, 180 contribuições mensais, completar 65 anos se do sexo masculino e 60 anos 
se do sexo feminino.

Nesse sentido a aposentadoria por invalidez é concedida a quem está incapaz para 
o trabalho, independente de estar recebendo ou não o auxílio-doença e cumprida a 
carência exigida.

Por fim, a aposentadoria especial é concedida a aquele segurado que durante a 
vida laboral, trabalhou sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou 
integridade física durante 15, 20 ou 25 anos conforme a lei.

Caso você leitor se enquadre em alguma das condições acima para pleitear apo-
sentadoria, procure um profissional de sua escolha para colher mais 
informações ou até mesmo ingressar com o pedido junto ao INSS 
para ter o benefício concedido. 

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

A cada discussão sobre a aprovação de um novo 
projeto de lei, muito se pergunta o quanto aquele 
determina lei trará de benefício para o município 
e consequentemente para a sociedade. Também 
se questiona de que forma a mesma funcionará 
na prática. Mas o que muitas vezes se esquece 
é como nós cidadãos estamos nos comportando 
diante dessas “cobranças”.

Vale à pena pensar: será que se cumpríssemos 
com nossas obrigações, não prejudicando o pró-
ximo e agindo dentro que do determina as leis, 
seria necessária a criação ou adequação de novas 
leis fiscalizadoras?

Um bom exemplo é a Lei do Silêncio, que está 
em discussão na Câmara. Mudanças são necessá-
rias, o povo, principalmente o Indaiatubano, não 
suporta mais ficar acordado no final de semana 
por conta de “alguns”, que não se contentam em 
apenas “ele” ficar surdo. Não basta o som do rádio 
do carro ficar apenas dentro do veículo, o barulho 
tem que invadir a casa das pessoas, o quarto de 
quem muitas vezes levanta noutro dia pela manhã. 

A lei é providencial, é um problema emergente 
do Município, porém deve-se ficar bem clara a 
forma de autuação, para que pessoas que utilizam 
sistema de som como trabalho não sejam prejudi-
cadas. Porém, a consciência desses motoristas já 
era mais do que suficiente para por um fim nessa 
história. Mas infelizmente, será obrigatória a 
criação de mais uma lei para garantir o descanso 
merecido do trabalhador.  

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.) 

CAMINHO DA VIDA
Ninguém se arriscaria a dirigir em uma estrada sem ter as mãos no volante. Ainda 

assim, com frequência andamos pela estrada da vida com as mãos fora do volante.
A mente é o volante da vida. A vida segue obediente para onde a mente a direciona. 

Quando falhamos em controlar nossa mente, a vida se descontrola.
Em vez de mantermos as mãos firmes no volante e dirigirmos nossos pensamentos 

a um propósito específico, deixamos que nossa mente gire em todas as direções.
Os resultados são frequentemente desastrosos. Nossas vidas vão no contra-fluxo 

e batemos de frente. Muitas vezes somos jogados para fora da estrada e caímos em 
terreno esburacado, que nos sacode e chacoalha até nos quebrar. Na vida, como na 
direção, o progresso mais suave e seguro se consegue mantendo-se firmemente no 
controle. Para isso, devemos saber onde queremos ir, planejar a rota e, acima de tudo, 
ter disciplina para manter as mãos firmes no volante. Diz o ditado mineiro que "quando 
a gente está no caminho errado, não adianta ficar pegando atalhos".  Quando seguimos 
por outros caminhos que não combinam com a nossa situação de vida, inevitavelmen-
te iremos "quebrar a cara". Quando isto ocorrer, mude imediatamente. Isto significa 
dizer que não adianta ficar batendo cabeça com coisas que você sabe que não darão 
certo. Muitas vezes, uma mudança de estratégia na vida da gente poderá modificar o 
nosso futuro e dará outro rumo para o encontro da nossa felicidade.

Venha habilitar sua vida participando do treinamento Leader Training da Signa 
,Inscreva-se, começa hoje as 20:59 horas com duração de três dias de 11-12 e 13-04-

2014. www.signatreinamentos.com.br

“Acredito que não resolve-
rá por que quando os guardas 
estão por perto eles abaixam 
o som, mas quando vão em-
bora aumentam de novo. É 
complicado por que parece 
que as leis e as multas, não 
inibem mais” 

Tatiane Soares, 25 anos, 
desempregada.

OS BENEFICIOS DOS OVOS DE GALINHA
Infelizmente o ovo é visto como um vilão. , mas não e bem assim Ele é uma fonte 

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

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

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

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

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

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

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

HIGIENE ....ARMAZENAMENTO....



03AMais Expressão

Cobrança do Zona Azul desagrada 
comerciantes e motoristas

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

TRANSPORTES OPORTUNIDADE

Terminal do Distrito já está funcionando Cursos do Pronatec ainda 
estão com vagas abertas

JME

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

A partir de hoje, dia 
11, as 100 vagas 
de estacionamen-

to, localizadas no Boule-
vard da Cecap, serão in-
cluídas no sistema rotativo 
Zona Azul, que cobra taxa 
por veículo estacionado. 
Segundo a Prefeitura,  a 
cobrança atende à solicita-
ção de comerciantes locais, 
que reclamavam da pouca 
rotatividade de veículos 
nas vagas.  Com isso os 
clientes das lojas não con-
seguiam estacionar. 

O Zona Azul funcionará 
de segunda à sexta-feira, 
das 10h às 15h30, e aos sá-
bados, das 9h às 12h. Aos 
domingos não há cobrança. 
O talão com 10 folhas, de 
uma hora cada, custa R$ 
16. O valor unitário é de 
R$ 1,60. Já o talão com 10 
folhas de 30 minutos cada, 
custa R$ 9, ou R$ 0,90 o 

unitário. Os usuários po-
derão adquirir os cartões 
de estacionamento em um 
dos oito postos de vendas 
instalados nos comércios 
do Boulevard, que esta-
rão identificados por uma 
placa. 

A reportagem do Mais 
Expressão esteve no local 
na tarde de quarta-feira, 
dia 9, mas constatou que 
a novidade não agradou 
e os comerciantes temem 
que a cobrança afaste os 
clientes.

P a r a  o  c o m e r c i a n t e 
Gustavo de Lima Souza, 
de  32  anos ,  p ropr i e t á -
rio de uma lanchonete no 
bairro, a implantação do 
Zona Azul trará uma queda 
significativa nas vendas. 
“Entendo que é preciso 
cobrar impostos, mas os 
clientes já não têm muitos 
lugares pra estacionar e os 
que têm, vão ser cobrados. 
Do jeito que a situação 
vai indo, fica complicado 

manter um comércio”, co-
menta. 

“Eu tinha uma loja no 
Centro, mas os custos eram 
muito altos, por isso decidi 
abrir aqui na Cecap. Agora, 
os mesmos empecilhos que 
eu tinha lá, terei aqui. Os 
clientes vão onde existem 
mais facilidades e o esta-
cionamento, é uma delas. 
Acredito que isso vá afetar 
no movimento do comércio 
sim”, afirma o comerciante 
João Zerbini, de 56 anos.

A reclamação se repete 
em outra loja do bairro. 
“Com certeza a cobrança 
para estacionar afetará o 
comércio. No Centro, já 
existe em muitos lugares o 
Zona Azul, por isso a Ce-
cap se tornou mais viável. 
Agora que também colo-
caram aqui, muita gente 
vai procurar outros lugares 
para comprar ou vir com 
menos frequência”, afir-
ma o também comerciante 
Rafar Manoel Cardoso, de Fiscalização do Zona Azul no Boulevard da Cecap começa a funcionar hoje

Novo terminal urbano do Distrito Industrial opera desde a última segunda-feira

48 anos. 
Já para os motoristas, 

a preocupação que antes 
era com a falta de vagas 
para estacionar, passa a ser 
também, com o valor que 
terão que desembolsar. A 
publicitária Lucilene Pasto-
linni, de 25 anos, trabalha 
no bairro e afirma que a 
cobrança pesará no bolso. 
“Eu trabalho aqui perto e 
todos os dias, perco um 
bom tempo procurando uma 
vaga. A partir de agora, ou 
saio mais cedo e estaciono 
mais longe, ou pago pra 
estacionar. No final do mês, 
com certeza vai pesar no 
bolso”, lamenta.

No total, Indaiatuba con-
ta com 935 vagas de Zona 
Azul, sendo 835 vagas no 
Centro da cidade e outras 
100 na Cecap. Pessoas com 
deficiência podem estacio-
nar em qualquer vaga, des-
de que o veículo esteja com 
o adesivo de identificação 
colado no vidro.

O terminal do Distrito 
Industrial, construído para os 
ônibus que fazem o transporte 
urbano, já entrou em operação 
desde segunda-feira, dia 7. 
Localizado na Rua Arthur 
Barbarini, no loteamento Park 
Comercial, o novo espaço 
contou com investimento de 
R$ 366.909,87, numa parce-
ria entre a Prefeitura e Via-
ção Indaiatubana, empresa 
responsável pelo transporte 
municipal. 

No acordo, coube a In-
daiatubana custear 52,12 % 

Os interessados em fazer 
um dos cursos técnicos gra-
tuitos do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técni-
co (Pronatec), mas que não 
fizeram o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), 
podem se inscrever em dos 
cursos disponível na Faculda-
de Anhanguera de Indaiatuba. 
Os interessados terão oportu-
nidade única de se inscrever 
até domingo, dia 13. 

Nessa etapa, a exigência 
de ter feito o Enem 2013 é 
descartada, porém, o candi-
dato a preitear uma das vagas 
deverá ter, obrigatoriamente, 
concluído o Ensino Médio. 
Ao todo são 214 vagas rema-
nescentes, as quais devem 
ser preenchidas por ordem de 
chegada do candidato.

Os cursos oferecidos pela 
Anhanguera de Indaiatuba 
são: Técnico em Informática, 
Técnico em Logística, Técni-
co em Enfermagem e Técnico 
em Redes de Computadores.

Para efetivar a matrícu-
la, os interessados devem 
comparecer a Anhanguera 
com a Carteira de Identidade 

do valor total da obra, cor-
respondente a R$ 191.251,17, 
conforme Contrato de Con-
cessão assinado em novem-
bro de 2006. Já a Prefeitura 
foi responsável por 47,88% 
do investimento na constru-
ção, o que corresponde a R$ 
175.658,70.

A construção do terminal 
está previsto no contrato de 
concessão da Viação Indaia-
tubana, mas com uma área 
menor, de 152 m², por isso 
a proposta de parceria para 
a execução do novo projeto, 

(RG, carteira de motorista ou 
carteira de trabalho), Título 
de Eleitor e comprovante de 
votação (1º e 2º turnos) ou 
documento oficial de justi-
ficativa por não ter votado 
(para candidatos maiores de 
18 anos); Certidão de Nasci-
mento ou de Casamento; His-
tórico Escolar; Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio; 
CPF; uma foto 3x4 recente, 
além do Comprovante de 
residência.

Tanto inscrições quanto 
a matrícula podem ser feitas 
na hora. A Anhanguera fica 
localizada na Rua Cláudio 
Dal Canton, 89, no Bairro 
Cidade Nova 2.

PROJETO 
A adesão da Anhanguera 

ao Pronatec visa atender a 
alta demanda do mercado 
nacional por mão de obra 
qualificada. De acordo com 
o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), a 
formação técnica garantiu 
emprego para mais de 400 
mil pessoas entre 2009 e 2012 
no país.

com a empresa pagando o 
valor equivalente ao que seria 
de sua responsabilidade.

O projeto do terminal 
foi realizado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Urbano e Engenharia e segue 
o mesmo padrão dos demais 
pontos. O novo espaço conta 
com estrutura de concreto e 
cobertura metálica, totalizan-
do 450² de construção. Com a 
entrega de mais esse Terminal 
Urbano, a concessionária Via-
ção Indaiatubana cumpriu a 
obrigação contratual de cons-

truir seis terminais urbanos no 
município. 

BENEFICIADOS
Para atender a grande de-

manda, a Indaiatuba criou a 
linha 327 (Distrito Industrial 
via Casa Blanca) especial-
mente para atender o Distri-
to Industrial. Ele terá cinco 
viagens dia/útil, fazendo a 
alimentação e distribuição de 
usuários oriundos das linhas 
301 (Mercedes via Tancredo 
Neves/Distrito Industrial); 
330 (Distrito Industrial via 
Rodoviária), que passam a 
fazer ponto inicial no local, 
além das linhas de passagem 
como os atendimentos da li-
nha 307 (Centro/Rodoviária/
Humaitá/Telhadão) e a linha 
326 (Distrito Industrial via 
Polo Shopping), que liga os 
dois Distritos.  

A linha 327, especifica-
mente, permitirá às mães que 
se deslocam para a creche para 
deixarem seus filhos, fazer 
integração com esta linha pa-
gando apenas uma passagem, 
desde que possuam o cartão 
eletrônico e que a passagem 
na catraca da linha anterior 
esteja dentro do período esta-
belecido para integração.
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Lei do Silêncio é aprovada 
em primeira votação 

SEM SILÊNCIO 

O PL que altera a forma 
de autuação da Lei do Silên-
cio causou “discussão” na 
última Sessão Ordinária da 
Câmara. Alguns chegaram 
a protestar contra a lei, por 
entenderem que a mudança 
trará malefícios para quem 
trabalha com som, como 
os sindicalistas. Apesar de 
alguns membros dizerem 
que em determinados movi-
mentos foram repreendidos 
por força policiais, pelo 
menos para mim, ficou bem 
claro que a mudança faz-se 
necessária para inibir os 
motoristas que passam com 
seus carros e vem tirando o 
sono dos moradores. 

DESNECESSÁRIO 

É claro que, se houvesse 
o bom senso de alguns mo-
toristas na hora de escutar 
sua música, nada disso teria 
acontecido. Aos sindicalis-
tas, cabe um requerimento 
na Prefeitura, o que tende 
os movimentos serem mais 
tranqüilos.  

FISCALIZAÇÃO

Agora se a lei surtirá 
efeito é uma incógnita. 
Muitas leis são criadas no 
município, mas poucas são 
colocadas em prática. O 
principal motivo, além da 
falta de educação da socie-
dade, é a ausência de uma 
fiscalização mais enérgica 
na cidade. Isso porque toda 
fiscalização é transferida 
para a Guarda Municipal. 
Além de “correr” atrás de 
bandido, cabe a corporação 
fiscalizar quem age contra 

o patrimônio público, quem 
passa de caminhão em Itaici 
em horários proibidos, quem 
fiscaliza carros velhos aban-
donados na via pública...
haja contingente!

CONSCIÊNCIA 

Enfim, alguém teve a 
atitude de mudar o trecho 
no final da Rua dos Indaiás, 
o qual dá acesso a Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). 
Ninguém queria assumir 
o”filho”. A Prefeitura jogava 
a responsabilidade para a 
concessionária Rodovias das 
Colinas e a empresa respon-
sável pela rodovia repassava 
para o Executivo. Agora, 
depois de muita reclamação, 
congestionamentos, aciden-
tes de trânsito e mortes, a 
Prefeitura terminou durante a 
semana a duplicação da via. 
Agora, motoristas, vamos 
dirigir com mais cuidado 
também. O trânsito agradece.

OBRAS

Na época em que todos 
nós somos um pouco en-
genheiros, mestre de obras 
e pedreiros, por conta das 
obras para a Copa do Mun-
do, eis um fato interessante. 
Em novembro de 2006, a 
Viação Indaiatuba assinou 
um Contrato de Concessão 
com a Prefeitura e, entre as 
exigências do Executivo, era 
que a empresa construísse 
seis terminais na cidade. 
Pois bem, apesar dos prazos 
não estarem especificados, 
a “construtora” da empresa 
demorou mais de sete anos 
para cumprir com o acordo. 
A média não dá um terminal 
inaugurado por ano.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Os vereadores apro-
varam, em primeira 
votação, o Projeto de 

Lei nº 038/2014, de autoria do 
vereador Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB), que prevê 
a alteração da forma de regu-
lamentar e fiscalizar os carros 
que abusam do som alto e per-
turbam o sossego da população. 
A aprovação ocorreu durante a 
7ª Sessão Ordinária da Câmara, 
realizada na noite de segunda-
-feira, dia 7. Outro projeto po-
lêmico, sobre o empréstimo da 
Prefeitura a Agência de fomento 
recebeu pedido de vistas. 

Atualmente, para que a lei 
seja aplicada, é preciso que as 
autoridades competentes fla-
grem os infratores com o som 
alto e se utilizem de um aparelho 
que constate a irregularidade, 
chamado decibilímetro. Po-
rém, na maioria das denúncias, 
quando a Guarda Municipal 
chegava ao local, os infratores 
desligavam ou abaixam o volu-
me do som, impossibilitando o 
flagrante. 

Locais como o estaciona-
mento do Parque Ecológico, o 
Barco e o Parque Temático, são 
constantemente alvo dos infrato-
res, o que tem gerado inúmeras 
reclamações da população, uma 
vez que o ato se configura crime 
de perturbação de sossego

Se a nova lei for aprovada, 
não haverá necessidade do 
decibilímetro. Bastará o som 
alto para que o motorista seja 
autuado, o som apreendido e o 
veículo guinchado.

Entretanto, durante a Sessão, 
o vereador Derci Jorge Lima, 
indagou sobre a forma de autu-
ação com a nova lei. “Esses dias 
estávamos numa assembleia em 
frente a uma empresa, quando 
chegaram GM e PM querendo 
levar o carro de som”, lembra o 
vereador, que é também é mem-
bro do Sindicato do jornalistas”. 
“Tenho minhas dúvidas quanto 
a forma que sei será cumprida.”

Já Cebolinha justificou que 
o projeto não tem função de 
prejudicar ninguém. “Se todos 
tivessem o bom senso na hora 
de escutar sua música, não 
precisaríamos criar essa lei. É 
preciso criar uma lei para que o 
cidadão consiga dormir?”, ques-
tionou. “ O som é de propriedade 
particular e deve ser utilizado 
por quem quer que seja, desde 
que não perturbe o sossego pú-
blico, ultrapasse 60 decibéis ou 
cause reclamação da população; 
também não estamos proibindo 
o trabalho de profissionais que 
vivem desse segmento”, explica 
Cebolinha.

POLÊMICO 
Outro projeto de Lei, que foi 

bastante discutido na Sessão Or-
dinária da semana, recebeu pedido 
de vistas de dez dias do vereador 
Hélio Alves Ribeiro (PSB). 

Projeto de Lei nº 37/2014 
autoriza o Município a fazer em-
préstimo de R$ 13.901.000,00 
com a Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo. O mon-
tante deve ser utilizado para 
obras na cidade, do programa 
via São Paulo, em destaque para 
a construção de um anel viário 
que permitirá a interligação das 
rodovias José Ceccon (que liga a 
cidade à Elias Fausto) a Cônego 

Cyriaco Scaranelo Pires, que in-
terliga Indaiatuba a Monte Mor.

O financiamento que deve 
ser adquirido pelo Município 
terá taxa de juros de 8% ao ano, 
acrescida de atualização mone-
tária do ICP-Fipe, ou aquele que 
venha substituí-lo no caso de 
sua extinção, pagáveis inclusive 
durante o prazo de carência. 

O prazo total de financia-
mento será de até 72 meses, 
contados a partir da liberação 
da primeira parcela ou parcela 
única do financiamento, sendo 
de até 12 meses o prazo de 
carência com juros pagos tri-
mestralmente.

Projeto da Lei de Silêncio causou “discussão” durante a última Sessão Ordinária da Câmara

Primeira reunião da CPI 
da CPFL é realizada

Frente é criada para a 
redução do valor do remédio 

Os membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da 
Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL Piratininga), 
que investiga o porquê dos 
constantes “apagões” na ci-
dade, realizaram a primeira 
reunião na tarde de segunda-
-feia, dia 7.

Participaram os membros 
da Comissão, os vereadores 
Luiz Alberto Pereira, o Cebo-
linha (PMDB), Maurício Ba-
roni (PMDB), Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho (PT), 
Massao Kanesaki (DEM), An-
tônio Sposito Junior, o Toco 
(PTB) e Bruno Ganem (PV).

Durante a reunião ficou 
decidido que Cebolinha será 
o presidente da CPI e o vere-

ador Linho, o relator. O pró-
ximo passo será convocar o 
gerente de Negócio da CPFL 
Energia, Rogério Klinke G. 
Moura, que indicará quem é o 
responsável pela parte técnica 
da empresa, que também de-
verá ser convidado a prestar 
depoimentos à CPI.

As reuniões da CPI devem 
ocorrer às segundas-feiras, 
às 12 horas. “Não se trata de 
uma caça às bruxas, mas pre-
cisamos entender o que está 
acontecendo e como podemos 
ajudar a sanar o problema, 
que tanto tem prejudicado a 
população, os comerciantes 
e as indústrias de Indaiatu-
ba”, lembra Linho, primeiro 
signatário do requerimento.

Durante evento na noite de 
segunda-feira, dia 7, no Plenário 
da Câmara, foi lançada oficial-
mente a Comissão de Repre-
sentação que visa discutir, pes-
quisar, orientar e buscar formas 
de atuar na frente parlamentar 
que pede a redução de impostos 
tributários que incidem sobre os 
remédios. 

O evento contou com a par-
ticipação do deputado federal 
Walter Ihoshi, que é também o 
presidente Nacional da Frente 
Parlamentar para a Desoneração 
dos Medicamentos. O encontrou 
contou ainda com a participação 
do vereador Massao Kanesaki 
(DEM), que o é Presidente Mu-
nicipal da Frente, além dos ve-
readores Tulio Tomaz (PMDB), 
Hélio Ribeiro (PSB), Helton 
Ribeiro (PP) e Antonio Sposito 
Júnior, o Toco (PTB).

De acordo com o vereador 
Massao, o principal objetivo 
é auxiliar as pessoas que mui-
tas vezes não têm condições 
de comprar determinados re-
médios. “O meu propósito ao 
engajar Indaiatuba nesse movi-
mento, é contribuir para garantia 
do acesso real da população, 

principalmente carente, aos me-
dicamentos sem que haja o com-
prometimento de grande parte da 
renda familiar, como acontece 
nas famílias que possuem algum 
membro com problemas de saú-
de mais severos ou permanentes.

As frentes parlamentares 
são constituídas por iniciativas 
de membros dos legislativos 
Federal, Estadual e Munici-
pal que, independentemente 
de partido político, formam 
equipes para atuar de forma 
unificada em função de inte-
resses comuns da sociedade. 
A Frente Parlamentar tem 
por principal objetivo sensi-
bilizar os governos Federal e 
Estadual para a redução dos 
impostos incidentes sobre os 
remédios comercializados em 
nosso País. 

Durante o encontro, deputa-
do federal Walter Ihoshi, falou 
da importância de se reduzir 
o custo do remédio. “A gente 
não toma remédio porque que-
remos, mas sim por ser neces-
sário”, ressalta. “Sabemos que 
não tem como acabar com os 
impostos, mas podemos tornar 
o valor do remédio acessível.”

ROSE PARRA/ACS-CMI
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Campanha de vacinação é definida na cidade

OPORTUNIDADE 

EDUCAÇÃO

Max Planck realiza 
atendimento 

nutricional gratuito

Colégio Meta faz encontro 
entre psicopedagoga e pais

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação 
contra a Gripe (in-

fluenza H1N1, H3N2 e B) 
já está definida em Indaia-
tuba. No Município, a dose 
estará disponível em todos 
os postos de saúde e deve 
imunizar 48,6 mil pessoas. 
A campanha começa no sá-
bado que vem, dia 22, e só 
termina no dia 9 de maio. O 
Dia D da campanha aconte-
ce no próximo dia 26. Além 
das pessoas com mais de 60 
anos, este ano a campanha 
de vacinação de crianças 

das internações hospitalares, 
gastos com medicamentos 
para tratamento de infecções 
secundárias e mortes evitáveis.

Para o secretário municipal 
de Saúde, José Roberto Stefa-
ni, as pessoas podem evitar o 
aparecimento desta doença. “O 
vírus da Influenza é transmiti-
do por gotículas respiratórias 
que facilmente são espalhas 
pelo ar, evitar o contato com 
pessoas infectadas. A vacina 
é a melhor maneira para se 
prevenir contra a doença. Não 
esquecer o hábito de lavar as 
mãos ao longo do dia, evitar 
locais cheios e fechados e cui-
dar da alimentação”. 

Indaiatuba conseguiu imu-
nizar 81,84% das 4.838 adoles-
centes indaiatubanas, de 11 a 13 
anos, que deveriam receber a 
dose da vacina HPV (Papiloma 
Vírus Humano). A campanha 
nacional de vacinação terminou 
ontem, dia 10. Porém, agora, a 
vacina contra HPV entrará para 
o esquema vacinal de rotina e 
será disponibilizada em todas 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e polos do Programa 
Saúde da Família (PSF).

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, José Ro-
berto Stefani, a campanha foi 
tranquila e tudo aconteceu dentro 
do programado. “A vacina con-
tra o vírus HPV visa prevenir a 
longo prazo. Objetiva combater o 

vírus e reduzir os casos de câncer 
de colo de útero e das verrugas 
genitais na vida adulta. É impor-
tante que os pais e responsáveis 
levem estas meninas para tomar a 
segunda e terceira dose”, ressalta.

A secretaria de Saúde de 
Indaiatuba aguarda orientações 
técnicas da Secretaria de Estado 
da Saúde para divulgar quais 
faixas etárias serão imunizadas 
a partir da próxima semana no 
esquema de rotina. Na última 
semana, foram ministradas 628 
doses da vacina.

Indaiatuba tem uma popula-
ção estimada de 4.838 meninas 
de 11 a 13 anos, deste total 1.582 
meninas têm 11 anos, 1.621 
meninas com 12 anos e 1.635 
meninas com treze anos.

Confira os endereços das UBS e PSF – obedecendo sem-
pre os horários das salas de vacina de cada unidade. 

Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque 
Boa Esperança; 
UBS 4, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol; 
UBS 5 (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici; 
UBS 7- (Antigo Ambulatório da Mulher) – Rua Jose de 
Campos, 709, Jardim Morada do Sol
UBS 9 (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio (Rua São 
Carlos, 585), Vila Teler; 
UBS 10 Jardim Califórnia - Rua Basílio Martins, S/Nº 
Jardim Califórnia; 
UBS 11 João Pioli- Avenida Manoel Ruz Peres, S/Nº, S/
Nº, Jardim João Pioli; 
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque 
Residencial Indaiá; 
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/
Nº, Jardim Oliveira Camargo; 
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, 
Jardim Aldrovandi; 
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, 80, Jardim Mo-
rada do Sol; 
PSF Jardim Brasil, Rua Lourenço Martins do Amaral, 241, 
Jardim Brasil; 
PSF Jardim do Sol, Rua Domingos Casa Grande, 107, Jar-
dim Mercedes; 
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá; 
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde

incluirá os menores de cin-
co anos de idade (4 anos, 11 
meses e 29 dias). 

De acordo com a direto-
ra da Vigilância em Saúde, 
Rita de Cássia Jiampaulo 
Ferraz Vaz, a vacina contra 
Influenza será oferecida em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúdel. “No sábado, dia 
26, uma equipe volante per-
correrá os abrigos de idosos 
e clínicas para imunizar 
esta população. Atende-
remos das 8h às 17 horas, 
nas Unidades Básicas de 
Saúde e também em super-
mercados como Carrefour 
e Sumerbol  da Avenida 
Presidente Kennedy; Pague 

Menos na Avenida Concei-
ção e no Cato da Cecap, na 
Avenida Paula Leite”.

Em Indaiatuba, a imu-
nização deve ocorrer em 
21.709 pessoas maiores de 
60 anos; 4.181 crianças de 6 
a 12 anos de idade e outros 
7.944 menores de dois a 
quatros anos. Com base na 
campanha do ano passado, 
o Município deve vacinar 
ainda cerca de 4.624 traba-
lhadores em saúde; 2.090 
gestantes; 344 puérperas 
(até 45 dias após o parto) e 
7.691 pessoas com doenças 
crônicas. 

Em 2013,  Indaiatuba 
atingiu a meta e imunizou 

mais 80% dos cinco grupos 
prioritários (crianças, ges-
tantes, mulheres até 45 dias 
após o parto, trabalhadores 
de saúde e maiores de 60 
anos). O grupo prioritário 
das crianças atingiu 94% do 
total. A escolha dos grupos 
priori tários segue reco-
mendação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Também serão vacina-
dos os povos indígenas, 
pessoas que se encontram  
em outras condições clíni-
cas especiais, a população 
privada de liberdade e os 
funcionários do sistema 
prisional. 

No dia da vacina,  as 
pessoas com problemas de 
saúde inclusas na campanha 
devem ter documento médi-
co. Gestantes e puérperas 
devem apresentar o cartão 
do pré-natal. Profissionais 
de saúde devem apresentar 
documento que comprova 
vínculo trabalhista. Não 
esquecer a caderneta de 
vacinação. Gestantes po-
dem receber a vacina, mas 
é importante sempre per-
guntar ao obstetra se não 
há objeções. 

Familiares de acamados 
devem ligar ou procurar 
as Unidades de Saúde de 
Referência para saber qual 
será o procedimento. 

ALERTA
A influenza é uma doen-

ça respiratória infecciosa de 
origem viral. Trata-se de uma 
doença pode levar a com-
plicações graves e a morte, 
especialmente nos grupos de 
alto risco para as complicações 
da infecção viral. A cada ano 
esta gripe pode se apresentar 
de forma diferente. A prin-
cipal ação para prevenir esta 
doença é a vacinação. Esta 
campanha é realizada entre os 
meses de abril e maio e vem 
contribuindo ao longo dos 
anos para a prevenção da gripe 
nos grupos vacinados, além de 
apresentar impacto na redução Vacina contra a gripe estará disponível em todos os postos de saúde do Município

81,84 % das jovens 
recebem dose da HPV

Os alunos do 7º semestre do 
curso de Nutrição da Faculdade 
Max Planck deram início, este 
mês, ao atendimento nutricional. 
O atendimento, que é gratuito, 
inclui um plano alimentar in-
dividualizado e os interessados 
podem realizar o agendamento 
pessoalmente. De acordo com a 
supervisora de estágios, a profes-
sora Aline Martins, com base na 
avaliação nutricional, as alunas 
elaborarão um planejamento die-
tético específico para cada cliente. 

Para agendar um horário 
não é preciso encaminhamento 
médico. “Recomendamos a 

quem tiver realizado exames 
laboratoriais recentemente que 
os levem no dia da consulta”, 
ressalta a professora. Os atendi-
mentos acontecem de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h, com 
agendamento prévio e são reali-
zados na Clínica, localizada no 
campus 1 da instituição. 

A Faculdade Max Planck 
está localizada à avenida 9 de 
Dezembro, 460, Jardim Pe-
droso, Indaiatuba. Saiba mais 
acessando o site www.seufutu-
ronapratica.com.br/max. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3885 9900.

O Colégio Meta promo-
veu durante a semana encon-
tros entre pais de estudantes, 
educadores e profissionais 
da educação. Entre as par-
ticipantes, destaque para 
a psicopedagoga Dionele 
de M. Dell’Orti Eugenio, 
que falou sobre Adaptação 
Escolar.

Segundo a psicopeda-
goga Dionele, o período de 
adaptação é um momento di-
fícil para algumas crianças, 
pois chegam a um ambiente 
novo, diferente e muitas 
vezes, desconhecido. “Com 
esses encontros, podemos 
orientar os pais, fornecer 
algumas dicas importantes 
para tornar esse período 
o mais tranquilo possível 
para as crianças”, continua 
Dionele. 

De acordo com a Coorde-
nadora da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental 1, 
Fabíola Rodrigues, para os 
pais e, principalmente, para 
as mães esse também é um 

momento difícil. “Mesmo 
que a escolha da escola 
tenha sido algo pensado e 
ponderado, muitas vezes, 
a criança chora e os pais 
ficam inseguros, diante do 
choro e da insatisfação de 
seus filhos”, ressalta. “A 
adaptação é um período de 
transição para as crianças. 
É muito importante que 
os pais estejam tranquilos 
em relação à escola e que 
consigam transmitir essa 
tranquilidade à criança”, 
comenta Fabíola.

ATIVIDADES
Para conhecer mais sobre 

as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Co-
légio, acesse o portal www.
colegiometa.com ou venham 
nos visitar. A unidade 1 está 
situada na Rua Hermínio 
Steffen, 96, no Jardim Regi-
na; enquanto que a unidade 
2 fica na Avenida Cel. An-
tônio Estanislau do Amaral, 
1.541, em Itaici.

ELIANDRO FIGUEIRA/SCS-PMI

Mais Expressão
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Exsa implanta sistema captação de água da chuva

Banco do Brasil inaugura 
agência Estilo em Indaiatuba 
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O Banco do Brasil inau-
gurou na manhã de on-
tem, dia 10, sua primei-

ra agência Estilo em Indaiatuba. 
A abertura oficial da unidade 
contou com um café da manhã 
para convidados, imprensa e au-
toridades locais. A nova unidade 
fica localizada na Rua Cerqueira 
César, 733, no Centro. 

De acordo com a assessoria 
imprensa do BB, a agência Es-
tilo se diferencia das demais por 
conta do atendimento exclusivo 
oferecido ao segmento de alta-
-renda. A agência utiliza-se de 
um conceito em relaciona-

A Exsa Desenvolvimento 
Urbano, situada em Indaiatu-
ba, está implantando em seus 
loteamentos residenciais um 
sistema de captação da água da 
chuva. A medida preventiva foi 
tomada por conta da escassez 
de chuva, registrada principal 
no primeiro trimestre do ano e 
que deixou em alerta a região 
sudeste do Brasil. 

O sistema está sendo im-
plantando em todos os em-
preendimentos da Exsa. Além 
de simples e eficiente, ele 

diminui o consumo do recurso 
hídrico e apresenta vantagens 
econômicas, com a redução da 
conta de água do condomínio. 
Instalado nas áreas comuns 
e independente da estrutura 
hidráulica das residências, o 
projeto funciona a partir de um 
ponto de captação alocado nos 
telhados. A água é captada e 
segue pelo condutor até a cis-
terna, que arma007Aena cerca 
de cinco mil litros. Depois, ela 
é bombeada para ser reutiliza-
da, por exemplo, na lavagem de 

espaços sociais e na irrigação 
dos espaços verdes.

Segundo o diretor de Ven-
das e Marketing, Junior Cabri-
no, o objetivo é fazer com que 
os condomínios sejam inteli-
gentes, sustentáveis e, mais do 
que isso, que respeitem o meio 
ambiente de forma responsável 
e efetiva. “A sustentabilidade 
está no DNA de todos os nos-
sos projetos. Essa iniciativa não 
representa apenas uma ação 
pontual, mas sim parte de um 
conjunto de práticas que têm 

como objetivo proteger a natu-
reza hoje e projetar as melhores 
expectativas possíveis para o 
futuro”, afirma. 

O investimento para im-
plantação do projeto é de cerca 
de R$ 3 mil, um custo baixo, se 
comparado a economia a ser 
gerada a longo prazo.

Atualmente, em função dos 
baixos níveis dos reservatórios, 
muitas cidades e, até mesmo, 
empresas adotaram medidas 
emergenciais para evitar o 
desperdício de água. Uma si-

tuação crítica que poderia ser 
amenizada caso fossem ado-
tadas ações preventivas para 
economizar, reciclar e investir 
no uso consciente desse bem 
natural.

EXSA
A Exsa Desenvolvimento 

Urbano é uma empresa que 
atua principalmente no seg-
mento de urbanização. Os 
projetos são desenvolvidos e 
executados de maneira a criar 
espaços de viver, que integram 

qualidade, inovação e sustenta-
bilidade. Com atuação em sete 
estados brasileiros, a empresa 
possui uma parceria com a 
dupla sertaneja Chitãozinho 
& Xororó em alguns de seus 
empreendimentos. Além disso, 
com uma trajetória de mais de 
20 anos, o diferencial da Exsa 
está em realizar o sonho do 
bem viver, respeitando o meio 
ambiente e tendo sempre em 
vista a qualidade de vida, o 
que garante excelência em cada 
empreendimento.

mento, focado para pessoas 
físicas e a elas é oferecido um 
atendimento personalizado, 
com assessoria financeira e 
produtos e serviços diferencia-
dos, atendendo a expectativa 
e necessidade de cada cliente. 

A nova agência do BB 
contará inicialmente com 21 
colaboradores entre funcioná-
rios e terceirizados.  

De acordo com a assessoria 
do banco, o cliente tem ainda, na 
agência Estilo, ambiente desen-
volvido para oferecer segurança 
e privacidade, com o máximo de 
conforto e sofisticação.

A unidade conta ainda 
com serviços disponíveis no 
auto-atendimento. 

Ao todo são dois caixas 
eletrônicos, os quais serão 
utilizados para serviços como 
saque, depósitos, consultas, 
pagamentos, empréstimos e 
impressão de comprovantes

EXPANSÃO 
Essa é a quarta agência do 

Banco do Brasil em Indaiatuba, 
sendo que as demais não se-
guem o padrão a unidade Estilo. 
Ainda no Centro, o BB possui 
outras duas unidades. Na Rua 
15 de Novembro, 704, e na Rua 
Bernardino de Campos, 555.

Outra agência do banco 
fica localizada no Bairro Ce-
cap, na Avenida Francisco de 
Paula Leite. A unidade, a única Estilo na cidade, foi inaugurada oficialmente na manhã de ontem
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ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA
ALEXANDRE DA SILVA
ALINE TROIANI
ANA CARINA FLORENCIO
ANA LUCIA PEREZ
ANDERSON PEREIRA BENTO
ANDREIA AP. SILVA
ANE CAROLINE
APARECIDA MAXIMO
APARECIDO BATISTA DOS SANTOS
BRUNA PRADO
CAMILA SILVA
CARINE BALABEM NASCIMENTO
CASSIA PROENÇA DE PADUA
CILENE MARQUES
CLAUDIA MARIA PEDROSO
CRISTINA CARDOSO LOPES
DAIANE DE FATIMA LOVEZZO
DEUSMAR NERIS CORDEIRO
DOMINGOS PEREIRA

DOMINIQUE REGINA DA SILVA BARBOSA
ELISA CRISTINA CACIQUE CUNHA
FERNANDA BRITO DE CARVALHO
GIVANILDO SILVA VIANA
GUSTAVO ADRIANO DE OLIVEIRA
JESSICA GARCIA DE GODOI
JESSICA GERORIM OLIVEIRA
JESSICA MOSCA MIGUEL
JOÃO RIBEIRO BELLO
JOISE BARBOSA
JOSE ROBERTO MARCELINO
JOSIANE DE FATIMA GOUVEIA
JULIANA LARANJEIRA
JULIO CESAR BARBATI ANDRADE
LARISSA SOARES
LEANDRO DA SILVA
LETICIA ARAUJO MEDEIROS
LILIAN DE BRITO ARRAIS
LUANA CAMARGO ROVAGNONI
LUANA PINHEIROS ARAIS

LUCIANA FERNANDES RODRIGUES
LUCIANO ALVES
MAIARA TAIS PISTONI
MARCELLE CHRISTO CHEETZ
MARCELO MATHEUS DA SILVA
MARIA FERREIRA DA SILVA
MARIANA DE OLIVEIRA MORAES
MARIANE AP. F. MAXIMO
MILENA DE MELO RODRIGUES DE LIMA
MURILO GIOLO
NATALIA PEREIRA CARDOSO
ODAIR DOS SANTOS 
OTTO STEFFER BUFFO
PATRICIA B. DOS SANTOS DOMINGOS
PAULO CAMARGO ANDRADE
RENAN GOMES DE OLIVEIRA
RENAN VINIVIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
RICARDO VALENTIN PIRES
ROBERLEI R. DOS SANTOS JUNIOR

ROBERTO GOMES DA SILVA
ROBERTO RODRIGUES
ROSELAINE AP. JUNQUEIRA
SANDRA SILVA DA SILVA
SARA SILVA DA SILVA
SILVIO FIORI NETO
SONIA GARCIA MATOS
TAIS LETICIA MILESI FURNOZIERI
TALITA LEONARDO PEREIRA
THAIS SILVA SCUDELER
THAYLA MEDEIROS ARAUJO
THAYNÁ SILVA DE ALMEIDA
VALDENIR SOARES DA CONCEIÇÃO
VANESSA CARATO
VANESSA MARANGONE
VANIA XAVIER
WALLIFER DOS SANTOS MENDES
WALTER VICENTE JUNIO

GANHADORES

Mais uma novidade 
foi confirmada para 
o prêmio Frutos de 

Indaiá. O evento desse ano, que 
chega a sua nona edição, será re-
alizada no salão social do Clube 
9 de Julho. A festa de premiação 
das melhores empresas de 2013, 
em Indaiatuba, acontece no dia 
25 de outubro, a partir das 19 
horas, sob a organização do 
Grupo Mais Expressão. 

Essa é a primeira vez que 
o evento é realizado no Clube 
9. O diretor do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Rede-
copa, explica que a mudança 
foi necessária por conta 
do aumento de adesões 
neste ano, que ultrapas-
sa as 100 empresas. “A 
procura por convites 
este ano é bem superior 
aos demais anos. Antes 
quem comprava duas 
mesas para convidados, 
agora está comprando 
quatro”, ressalta. 

Redecopa ressalta 
ainda que a organização 

Ingressos ainda podem ser retirados
Os ingressos para Hopi 

Hari, sorteados entre as pes-
soas que votaram na pesquisa 
para a escolha das melhores 
empresas de Indaiatuba, no 
prêmio Frutos de Indaiá, 
ainda podem ser retirados 

na sede do Grupo Mais Ex-
pressão. (Confira a lista dos 
ganhadores no box)

Tanto para a retirada do 
passaporte quanto para a 
entrada no Hopi Hari, é obri-
gatória a apresentação de um 

documento oficial com foto 
do ganhador. O convite estará 
disponível na Rua Alfredo 
Vilanova, 144, na Vila Vitó-
ria 2. O passaporte deve ser 
utilizado até o dia 27 de abril. 

Além dos 100 pares de 

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

do evento preza pelo conforto 
e comodidade dos convidados, 
por isso a escolha do salão do 
Clube 9 de Julho, o qual conta 
com área de 1.130 mil metros 
quadrados. O local tem capa-
cidade ainda para 2,5 mil pes-
soas em pé ou 1,2 mil pessoas 
acomodadas em suas mesas, e 
um palco de 120 m², totalmente 
climatizado, assim como seus 
camarins. 

Durante a festa do Frutos, 
o convidado participa de um 
jantar completo, com serviço 
a francesa. A noite é comple-
mentada por excelente show 
musical, o qual este ano deve 
ser divulgado nas próximas 
semanas. 

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.

O troféu é o reconhecimento 
público do bom trabalho reali-
zado por cada empreendedor, 
que é considerado o melhor 
pelo público do jornal, garan-
tindo assim, a credibilidade do 
prêmio, que preza a opinião dos 
seus leitores, que se expressa 
por meio de votação realizada 
nas edições do Jornal Mais Ex-
pressão e também em pesquisa 
realizada nas ruas da cidade. 

RECONHECIMENTO 
Para a edição desse ano, o 

Frutos de Indaiá premiará 120 
empresas, as quais foram es-
colhidas as melhores de 2013 
em Indaiatuba após votação de 
populares.   

A pesquisa foi realizada nos 
meses de novembro e dezembro 
do ano passado e janeiro deste 
ano. Nesse período, 4.780 pes-
soas responderam a pesquisa. 
No jornal, a pessoa pesquisada 
respondia a um questionário 
com 80 segmentos de atuação. 
Já nas ruas, por conta da rapidez 
do dia a dia, o entrevistado res-
pondeu formulários referentes a 
20 segmentos do mercado local. 

Após pesquisa com a po-
pulação, as empresas escolhi-
das são definidas, e a elas é 

oferecida uma campanha 
de mídia, a qual é reali-
zada durante 32 semanas. 
Entretanto, caso o em-
preendedor não adquira 
a campanha, o título de 
melhor empresa da cidade 
é mantido, e a empresa 
nunca é substituída, per-
dendo apenas o direito a 
campanha promocional e 
não participando do even-
to de entrega do Troféu.Salão Social do Clube 9 receberá o "Frutos de Indaiá 2014"
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PÁSCOA LAR DE VELHOS 

Grupo pede doação de ovos para crianças carentes Mega Bazar acontece 
neste domingo 

JME

DIVULGAÇÃO 

Há duas semanas , 
o pedido de ajuda 
para um morador 

do bairro Carlos Aldrovandi 
mobilizou as redes sociais e 
população local. Doente, e 
sem o apoio de familiares ou 
amigos, Carlos Rodrigues 
de Souza, de 60 anos, que 
trabalhava com serviços 
gerais, ficou 13 dias sem se 
alimentar. A casa onde mora 
está parcialmente destelha-
da e, no cômodo que usa 
como quarto, existe apenas 
um colchão sem condições 
de uso. No local, o idoso 
abriga ainda dez cachorros, 
os quais não são alimenta-
dos por falta de dinheiro.

A reportagem do Mais 
Expressão esteve no local 
na manhã de quarta-feira, 
dia 9, e constatou o estado 
de abandono. Na entrada 
da chácara foi constatava 
inúmeros móveis velhos, 
entulho e muita sujeira. A 
cozinha, localizada fora 
da casa, não possui muitos 
mantimentos, muito menos 
móveis. Os poucos eletro-
domésticos que possui, não 
funcionam. 

Apesar da aparência frá-
gil, consequência da falta de 
alimentação e de cuidados, 
seu Carlos, como ficou co-
nhecido, até pouco tempo 
atrás trabalhava em peque-
nos consertos. Porém, há 
cerca de duas semanas ficou 
doente e os poucos bens que 
possuía, foram roubados. 
“O portão não tem cadea-

do, quando voltei para casa 
tinham roubado minha TV 
e minhas ferramentas de 
trabalho. Fiquei sem nada. 
Como fiquei doente e não 
conseguia trabalhar, passei 
muitos dias sem comer e o 
pouco que eu tinha, dividia 
com os cachorros”, explica. 

Depois da repercussão 
nas redes sociais, um grupo 

de pessoas se mobilizou 
para ajudá-lo. “Nós levamos 
alguns mantimentos, remé-
dios para os cachorros e or-
ganizamos um mutirão para 
retirar um pouco da sujeira 
da casa.Ele está muito bem 
mentalmente, mas a saúde 
esta debilitada”, explica a 
designer Thais Caires, uma 
das voluntárias do grupo.

De acordo com Thais, a 
ajuda foi realizada de forma 
voluntária e a campanha 
continua na internet .  O 
grupo já recebeu doações 
de móveis e materiais para 
uma pequena reforma no 
telhado e na pintura da 
casa. “Nós não somos uma 
organização, só queremos 
ajudá-lo. Alguns amigos se 
comoveram e vão ajudar na 
reforma, faremos também 
outros mutirões de limpeza, 
pois ainda tem muita coisa 
para jogar fora. No momen-
to a prioridade é a saúde 
dele e oferecer melhores 
condições para ele morar. 
Assim ele poderá voltar a 
trabalhar e se sustentar”, 
completa. 

RESPALDO
Na terça-feira, dia 8, o 

Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) e 
a equipe do Programa Saúde 
da Família e a Vigilância 
em Saúde, realizaram uma 
visita a casa para averiguar 
a situação de moradia e de 
saúde do idoso.

Segundo a Assessoria 
de Comunicação Social da 
Prefeitura, Carlos vive em 
um imóvel cedido e aparen-

temente não possui parentes 
na cidade. Além de aten-
dimento médico ao idoso, 
foi realizada uma vistoria 
no terreno para retirada de 
criadouros de mosquito da 
Dengue. 

Também de acordo com 
a Prefeitura, a equipe da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos fará a 
retirada do lixo acumulado 
no local. O proprietário da 
chácara será convocado, 
para que providencie a poda 
das árvores na parte interna 
do local. 

Na visita, também estava 
presente um fiscal da Asso-
ciação Protetora dos Ani-
mais de Indaiatuba (Aprai), 
que realizou atendimento 
aos cães. “Nós só ficamos 
sabendo do caso nesta terça-
-feira, através da prefeitura. 
Até então, ninguém havia 
feito essa denúncia para nós. 
Estivemos no local com um 
fiscal e constatamos que a 
situação não é de maus tratos 
aos animais, aparentemente 
eles estão saudáveis, porém 
com baixo peso. Por isso, 
deixamos a disposição sacos 
de ração e ajuda veterinária”, 
explicou a presidente da 
Aprai, Maria Nazaré.

Muito lixo amontoado foi encontrado na entrada da chácara do homem de 60 anos

Só no ano passado, o grupo conseguiu doar 300 ovos de Páscoa 

De cunho voluntário, o 
grupo de amigos Clube do 
Bem recebe amanhã, dia 12, 
no Plenarinho da Câmara 
Municipal, doações de ovos 
de Páscoa que serão repassa-
dos para crianças carentes na 
próxima quinta-feira, dia 17.

A ação social, que se 
repete pelo quarto ano, pre-
tende arrecadar 350 ovos, 
de 180 ou 200 gramas, e 
distribuir para 350 crianças 
frequentadoras da creche do 
bairro Parque Indaiá. Segun-
do a representante do grupo, 
a voluntária Clélia dos San-
tos Carvalho, os ovos não 
precisam ter brinquedos e 
brindes dentro, para que não 
haja desigualdade entre os 
alunos. “Os ovos são aqueles 
simples. Após recebermos as 
unidades, vamos embrulhar 
novamente, de maneira igual, 
para que todos se sintam es-
peciais também de maneira 
igual” diz.

O Clube do Bem foi for-
mado em 2010, por amigos 

que tem o mesmo bem co-
mum: levar amor e carinho 
às crianças que não podiam 
comemorar. O grupo, que 
também promove ações be-
neficentes em outras datas 
comemorativas, se organiza 
apenas por doações e não tem 
nenhum patrocínio ou algum 
tipo de incentivo financeiro. 

No último evento, rea-
lizado na Organização Não 
Governamental (ONG), o 
grupo teve suas expectativas 
superadas com a participa-
ção ativa de doadores. A 
meta de ovos de chocolate 
era de 170, mas o número 
ultrapassou com 130 unida-
des, totalizando assim 300 
crianças presenteadas com 
chocolates. 

Clélia, o trabalho volun-
tário é algo que precisa ser 
feito em conjunto. “O Clube 
do Bem é um grupo de ‘for-
miguinhas’, pois cada um 
de nós contribuiucom uma 
pequena folha para propor-
cionar o bem a alguém”.

O já tradicional Mega 
Bazar Surpresa, organizado 
pelo Lar de Velhos & Espa-
ço Dia Emmanuel, acontece 
no próximo domingo, dia 
13, com vendas das 9h às 
12 horas. Para esta edição 
estarão dispostos móveis, 
eletrodomésticos, enxovais, 
artigos de vestuário de in-
verno, entre outros.

Os interessados em par-
ticipar do bazar deve retirar 
senha no Lar de Velhos, 
a partir das 7 horas. Os 
portões serão abertos às 9 
horas. Porém, às 10 horas, 
os portões já devem estar 
abertos a todos.  “Quem 
não conseguir chegar cedo 
para pegar senha não pre-
cisa se preocupar, que vai 
conseguir entrar”, explica 
Izildinha. 

O Lar de Velhos Em-
manuel fica na Rua Pedro 
Gonçalves, 106, Vila Can-
delária. 

TRABALHO
O Lar de Velhos Emma-

nuel abriga cerca de 90 idosos 
e mantém uma creche voltada 
para a terceira idade. No Lar, 
os idosos recebem assistência 
24 horas, com apoio de médi-
cos, fisioterapeutas, corpo de 
enfermagem especializado, 
acompanhamento nutricional 
e atividades de lazer. 

Para se manter, a institui-
ção promove diversos even-
tos, entre eles o bazar per-
manente às terças e quintas-
-feiras, das 9h às 16 horas, na 
sede do Lar. Bimestralmente, 
ainda é realizado o Mega 
Bazar, com a venda de itens 
especiais. Todos os produtos 
vendidos são fruto de doações 
feitas pela comunidade. 

Quem quiser colaborar 
fazendo doações pode levar 
os objetos diretamente à en-
tidade ou entrar em contato 
para solicitar a retirada. O 
telefone é 3801-2820.

Mais Expressão
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Objetivo cria projeto para despertar gosto pela Matemática Via é duplicada para 
evitar congestionamento 

INCENTIVO TRÁFEGO  
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Jacitara realiza entrega do Office Premium
JME

DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

CIDADE

A noite  de  on tem, 
dia 10, foi especial 
para Indaiatuba. Um 

evento para convidados e au-
toridades marcou a entrega 
oficial das 450 salas comer-
ciais do Office Premium, o 
maior empreendimento da 
cidade e que foi idealizado 
e construído pela construtora 
Jacitara.

De acordo com o dire-
tor-presidente da empresa, 
Josué Eraldo da Silva, 300 
salas já foram vistoriadas 
e aprovadas pelos compra-
dores e podem começar a 
funcionar. “Em janeiro, rea-
lizamos a primeira vistoria e 
tivemos 95% de aprovação. 
Agora, os proprietários das 
outras 150 salas, iniciarão 
suas vistorias, já com as 
chaves em mãos”, explicou.

Considerado o maior 

complexo empresarial de 
Indaiatuba, as salas foram 
distribuídas em três torres: 
duas direcionadas para a área 
de negócios – a Corporate e a 
Business, e uma, para o setor 
da saúde - a torre Medical.

Com uma área total cons-
truída de 32 mil m², o projeto 

do complexo demorou três 
anos para ser desenvolvido 
e dois anos e meio para ser 
construído. Além das 450 sa-
las, o Office Premium possui 
482 vagas de estacionamen-
to, elevadores, tecnologia 
wi-fi, salas de convenção 
em todas as torres e áreas 

de subsolo, com ventilação 
natural. 

O Office Premium abriga 
também, o primeiro helipon-
to de Indaiatuba, localizado 
na torre Corporate. “Nós 
obtivemos a autorização e 
licença da Anac, inclusive 
para o funcionamento notur-

no. O heliponto também pos-
sui elevador e sala de espera. 
Com certeza era algo que 
faltava, pois é Indaiatuba 
cresceu e grandes empresas 
estão chegando”, explica. 

De acordo com Josué, o 
empreendimento tem o ob-
jetivo de oferecer o maior 
número de serviços, em um 
único espaço. “Nós proje-
tamos um complexo que 
pudesse oferecer alguma 
solução para a cidade. O 
Office Premium nasce como 
uma opção para as empresas 
e para a população”, explica.

O Office Premium faz 
parte do complexo Parque 
Premium, que conta ainda 
pelo Parque Mall, que é o 
centro de comércio e ser-
viços, que será inaugurado 
em junho de 2014; além do 
Premium Residence, que 
são cinco torres residenciais 
com previsão de término das 
obras para maio de 2015. 

JACITARA 
Eleita novamente a melhor 

cidade para se viver, Indaiatuba-
-SP, sedia a Jacitara, empresa que 
acredita no crescimento pessoal 
e na capacidade de realização, 
acompanhando o ideal da cidade.

O Grupo Jacitara foi criado 
para gerir suas diversas empre-
sas de acordo com o segmento 
atuante no mercado imobiliário, 
que pode ser residencial, comer-
cial, industrial e malls.

O Grupo expandiu seu fa-
turamento em mais de 60% 
de 2011 para 2012, motivado 
pelo grande aumento de lança-
mentos.

No mês passado, a Jacitara 
foi premiada como uma das 
maiores empresas do ramo no 
Brasil. Com 271.307,23m² de 
área construída e 14 empreen-
dimentos idealizados em 2013, 
a Jacitara conquistou, pela pri-
meira vez, a 59ª posição no 10º 
Ranking ITC – As 100 maiores 
da construção.

Considerado o maior empreendimento da cidade, o Office Premium conta com 450 salas comerciais

Projeto desenvolvido pelo Objetivo tem como foco incentivar os alunos a gostar de Matemática   

Obras foram realizadas no local visando o fim dos congestionamentos e 
dos acidentes de trânsito

O Colégio objetivo de 
Indaiatuba desenvolve atu-
almente, com alunos dos 
quartos e quintos anos do 
Ensino Fundamental 1, um 
projeto que visar incentivar o 
gosto pela matemática. Desde 
o início deste ano, os estudan-
tes passaram a enfrentar um 
novo desafio: estão iniciando 
um trabalho de aprofunda-
mento no aprendizado da 
Matemática.

O trabalho, que começa 
pela resolução de problemas, 
visa a estimular os alunos 
a aprender, a entender a 
aplicação da Matemática no 

seu dia a dia. De acordo com 
a coordenadora do Ensino 
Fundamental 1 do Objetivo, 
Maria Angélica Peratello, na 
maioria das vezes os alunos 
não desabrocham, pela difi-
culdade que encontram em 
transportar a ideia abstrata 
para o mundo real. “Eles 
precisam pensar, raciocinar 
e só terão sucesso com um 
trabalho no qual os proble-
mas e exercícios matemá-
ticos que realizam tiverem 
significado no mundo real: 
medir, calcular tempo, dis-
tâncias, velocidade, peso. 
Diariamente essas situações 

fazem parte do mundo adul-
to. É importantíssimo que 
o professor de Matemática 
conheça aprofundadamente 
o que vai ensinar e como vai 
ensinar a seus alunos”, ressal-
ta Maria Angélica Peratello, 
coordenadora do Ensino Fun-
damental I.

Toda semana os alunos 
levam para casa problemas 
matemáticos para resolver, 
simulando situações que pre-
cisam de raciocínio dedutivo, 
para que assim desenvolvam 
ideias e argumentos contex-
tualizados. Na escola também 
são realizadas oficinas para 

que o aluno faça exercícios 
com materiais concretos que 
facilitam o entendimento 
do problema que está sendo 
proposto. Segundo a coorde-
nadora, para que os alunos 
tenham sucesso nesse novo 
desafio, o apoio e a partici-
pação dos pais são fundamen-
tais.  “É importante, para o 
sucesso desse novo projeto, 
que os pais se envolvam, 
valorizando a Matemática, 
incentivando a resolução de 
exercícios”, afirma.

Para Angélica, ensinar e 
aprender Matemática em um 
mundo predominantemente 
tecnológico como o nosso, 
no qual temos que aprender 
tarefas cada vez mais com-
plicadas, é romper o precon-
ceito que cerca a matéria: 
difícil, incompreensível e 
até misteriosa. “É tarefa que 
exige dedicação, disciplina 
e persistência tanto dos alu-
nos como dos professores”, 
conclui. 

“Esta iniciativa comple-
menta o trabalho que há anos 
vem sendo desenvolvido em 
todo o Colégio, no qual o 
aprimoramento do conteúdo 
é mais do que um desejo, ele 
é realidade prazerosa para 
nossos educandos”, afirma 
a mantenedora do Colégio 
Objetivo, Loide Rosa.

Ponto de congestionamento 
nos horários de pico e alvo de 
reclamação dos motoristas, o tre-
cho no final da Rua dos Indaiás, 
que dá acesso a Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), teve sua obra de 
duplicação concluída na última 
segunda-feira, dia 7. A mudança 
ocorreu em 300 metros da via, na 
região do Jardim Belo Horizonte. 

Com a melhoria, os moto-
ristas que trafegam do viaduto 
sentido Rua dos Indaiás, terão a 
faixa da direita livre para acessar 
a via. Quem vem pelo Polo Sho-
pping, sentido Rua dos Indaiás, 
terá um trecho maior para fazer 
o acesso, visando uma segurança 
maior aos condutores.

Outra mudança tende a me-
lhorara o acesso dos veículos 
provenientes do Jardim Belo 
Horizonte e que querem acessa 
a Rua dos Indaiás. Antes da 
obra, os condutores de veículos 
tinham que parar na via para 
entrar na primeira rua do bairro, 
o que acabava atrapalhando o 

trânsito naquele trecho. Com a 
mudança, esses condutores terão 
uma baia para fazer a conversão 
e entrar no bairro.

Além do Distrito Industrial 
e à rodovia SP-75, pelo Km 25, 
essa via dá acesso ao Jardim 
Oliveira Camargo. 

MELHORIA 
A obra deverá por fim na fila 

de carros que se formam, princi-
palmente nos horários de pico. 
“Os trabalhos foram iniciados 
no final de semana, quando o 
tráfego de veículos é menor”, 
conta o secretário de Urbanismo 
e Meio Ambiente, José Carlos 
Selone. “O volume de veículos 
neste trecho é muito grande e 
com a duplicação vamos facilitar 
os cruzamentos, tornando a via 
bem mais segura.”

Além do congestionamen-
to, a via também era alvo de 
reclamação dos motoristas por 
conta da falta de segurança nos 
cruzamentos.
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Casa da Fazenda é opção em móveis rústicos 
ESPECIAL

Um novo conceito em 
móveis e decoração 
tem conquistado In-

daiatuba e região. Buscando 
criar um contraste com a 
tecnologia e com ênfase na 
sustentabilidade, é cada vez 
mais comum encontrar casas 
com um ou vários móveis 
produzidos com madeira de 
demolição. 

Para atender esse estilo 
rústico que cresce a cada 
ano, o empresário Rodrigo 
de Almeida fundou há três 
anos a Casa da Fazenda, 

loja especializada em móveis 
produzidos com madeira de 
demolição. “A Casa da Fazen-
da surgiu em 2010, como uma 
marcenaria, mas em agosto de 
2011 resolvi deixar de fabri-
car os móveis, para somente 
revendê-los. Sempre fui apai-
xonado por madeira e móveis 
no estilo rústico e percebi 
que faltava na região, uma 
loja completa e especializada. 
Por isso, resolvi deixar meu 
emprego em uma farmácia e 
investir nesse setor”, explica. 

Diferente do que muitas 
pessoas acreditam, Almeida 
explica que os móveis rús-
ticos não são indicados só 

para chácaras ou fazendas. 
“Nós mostramos ao cliente 
que é possível sim, adequar 
um móvel rústico em casas 
ou apartamento. Outra ideia 
equivocada é achar, que por 
não ser muito tradicional, o 
móvel rústico é muito caro. 
A Casa da Fazenda prova 
que não, por que atualmente 
atendo clientes de todas as 
classes”, conta.

Além do charme do estilo, a 
durabilidade é o grande diferen-
cial dos móveis rústicos. “Os 
móveis são construídos com 
madeira de demolição, ou seja, 
material de casas com mais de 
40, 50 e até 70 anos, na maioria 

das vezes localizadas no Para-
ná. É uma madeira seca, que 
ficou muito tempo exposta ao 
sol e a chuva, sendo assim são 
muito mais resistentes. Outro 
ponto positivo é que elas não 
empenam e não atraem cupim. 
Traduzindo, é um móvel que 
certamente vai durar por ge-
rações. Já os móveis comuns, 
feitos com madeira de reflores-
tamento, são menos resistentes 
ao tempo” ressalta. 

ADAPTAÇÃO 
O empresário explica que 

uma dúvida muito comum, é 
achar que esse estilo de móvel 
não se adequará em todas as 

casas. Para facilitar a visu-
alização dos clientes, a loja 
possui diversos ambientes, 
representando cada cômodo 
da casa. “A ideia é que o 
cliente tenha uma noção de 
como o móvel ficará na casa 
dele. Por isso os móveis estão 
“aplicados” nos ambientes. 
Criamos a cozinha, a sala, o 
quarto, a varanda e o banheiro 
e o cliente pode andar pelos 
ambientes, conferindo de 
perto cada detalhe”, explica.

Além de ter a disposição 
centenas de itens, a Casa da 
Fazenda oferece também pro-
jetos de móveis planejados. 
A opção é ideal para quem 

busca adequar o estilo a am-
bientes compactos, como os 
apartamentos. Além disso, os 
clientes também encontram 
na loja diversos objetos de 
decoração. “O estilo rustico 
é muito forte, mas não muito 
fácil de encontrar. Por isso na 
Casa da Fazenda é possível 
encontrar objetos de decora-
ção, como quadros, tapetes, 
jarros, relógios e muito mais, 
seguindo o estilo rústico”, 
finaliza.

A Casa da Fazenda está 
localizada na Avenida Bernar-
dino Bonavita, 420 no Jardim 
Santa Rita. O telefone para 
contato é o 3329 0040. 

Um novo conceito de móveis rústicos é o que vem oferecendo a Casa da Fazenda Os móveis são feitos para serem adequados a qualquer ambiente da residência

Mais Expressão
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Banana de dinamite é encontrada na 
casa de suspeito de atirar em GM

CAIXA ELETRÔNICO

Após quase quatro anos suspeitos de roubo a caixa eletrônico são detidos
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O Setor de Investiga-
ções Gerais (SIG), 
da Polícia Civil , 

cumpriu um mandado de 
busca e apreensão na casa 
de Valter Guilherme Lou-
renson Domingues, de 20 
anos, no Jardim Juscelino 
Kubitschek. Ele é suspeito 
de atirar contra guardas das 

Rondas Ostensivas com 
Motocicletas de Indaiatuba 
(Romi), na noite da última 
sexta-feira, dia 4.

Domingues possuiu uma 
motocicleta de grande porte 
e, segundo o delegado Da-
nilo Amancio Leme, desde 
quinta-feira, dia 3, estava 
na mira de guardas, quando 
fugiu de uma abordagem 
de rotina. Na noite poste-
rior, dia 4, o rapaz foi visto 
novamente com sua moto-
cicleta nas proximidades 
do Jardim Tancredo Neves, 
quando duas viaturas das 
Romi passaram a seguir o 
rapaz. A perseguição durou 
até as proximidades da em-
presa Toyota e Domingues 
disparou contra os guardas; 
um deles caiu da moto, mas 
não teve graves ferimen-
tos. O indivíduo conseguiu 
fugir, a placa foi anotada e 
com informações de alguns 
guardas sua localização foi 
obtida.

Na manhã desta terça-
-feira, dia 8, já com o man-
dado expedido pela 2ª Vara 
Criminal de Indaiatuba, os 
policiais civis seguiram 
para a casa do suspeito por 
volta das 6 horas. Na resi-
dência foram encontradas 
mais de 40 munições, um 
revólver calibre .38 e uma 
banana de dinamite, que se-
gundo o delegado, possivel-
mente seria utilizada para 
estourar caixas eletrônicos. 
Foi necessária a presença 
do Grupo de Ações Táticas 
Especiais (Gate).

A motocicleta utilizada 
não estava no local, pois 
havia sido trocada por um 
carro no dia anterior ao fla-
grante, segunda-feira, dia 7, 
mas foi localizada.

Domingues foi autuado em 
flagrante por porte ilegal de 
arma e explosivo e indiciado 
por tentativa de homicídio. 
Ele foi encaminhado à cadeia 
anexa ao 2º DP de Campinas.A placa da motocicleta foi anotada em confronto com a Romi

Polícia 
Civil cumpriu 
o mandado 
na manhã de 
terça-feira

Duas pessoas suspeitas de 
praticar furto em caixa eletrôni-
co em 2012 foram detidos pela 
Polícia Militar, na noite desta 

quarta-feira, dia 9. O automó-
vel estava sendo monitorado 
pelo Centro de Operações e 
Inteligência (COI) da Guarda 

Municipal pela prática do delito 
em 2012, quando ontem passou 
por uma área de cobertura do 
sistema implantado em Indaia-

tuba. O fato foi transmitido para 
a rede da GM e PM. 

Uma guarnição da Policia 
Militar localizou o veículo na 

Cidade Nova, que era ocupado 
pelos dois suspeitos, e efetuou 
a abordagem. Os indivíduos 
foram conduzidos até a delega-

cia e um deles foi indiciado na 
crime. O Setor de Investigações 
Gerais (SIG) da Polícia Civil já 
trabalha no caso.
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ASSALTO

REINCIDENTE 

REINCIDENTE Funcionários de um posto de combustível
são assaltados a caminho do banco

Indaiatuba registra 
mais um homicídio

Acidente fatal é registrado 
na João Ceccon

Acusado de homicídio 
de jovem é preso 

Foi preso na tarde de 
ontem, dia 10, Gabriel 
Sebastião de Souza, de 

23 anos, acusado pelo homi-
cídio de Thaelam Francisco 
Rios, de 20 anos, executado 
com, pelo menos, 18 tiros na 
noite de 11 de janeiro deste 
ano, no Jardim Carlos Al-
drovandi.

O Setor de Investigações 
Gerais (SIG) da Polícia Ci-
vil cumpriu o mandado de 
busca contra Souza.  Até o 
fechamento desta edição o 
Boletim de Ocorrência não 

havia sido expedido e o 
acusado não tinha prestado  
depoimento.

Thaelam Francisco Rios 
estava na Rua Donizeti Viei-
ra Dantas, antiga rua 10, no 
bairro Carlos Aldrovandi, 
sentado com amigos, quando 
um veículo, ocupado apenas 
pelo motorista, passou lenta-
mente o avistando. Segundos 
depois, duas motos, ambas 
com passageiros garupas, pa-
raram próximas aos rapazes 
sem dizer nada e efetuaram 
aproximadamente dezoito 
disparos contra Thaelam. O 
jovem não teve chance de de-
fesa e morreu ainda no local. Após três meses, outro envolvido na morte de Thaelam foi preso

Funcionários de um posto 
de combustível foram surpre-
endidos na tarde desta segunda-
-feira, dia 7, na Praça Prudente 
de Moraes, Centro, por dois 
assaltantes enquanto iam de-
positar uma grande quantidade 
em dinheiro no banco.

As vitimas estavam den-
tro de um carro, levando 
cerca de R$ 27mil, quando, 
no trajeto, outro veículo e 

uma motocicleta começaram 
as cercar.  Os indivíduos por-
tavam uma suposta arma de 
fogo e realizam a abordagem. 
A quantia foi levada, mas 
testemunhas conseguiram 
anotar as placas.

Após análise, constatou-
-se o endereço de Vanderlei 
João Teodoro, de 26 anos, 
que é um dos envolvidos no 
roubo. O rapaz estava em 

sua casa, no Jardim Jardim 
Rêmulo Zoppi, e quando 
notou a presença do Grupo 
de Apoio Preventivo (GAP) 
da Guarda Municipal, ten-
tou fugir pulando os muros 
vizinhos, mas em seguida 
foi detido.

O carro e a motocicleta, 
que estavam envolvidas no 
assalto, estavam no local. No 
interior da casa de Teodoro, 

80 pinos de cocaína foram 
localizados.  Ele foi reconhe-
cido pelos funcionários do 
posto de combustível como 
um dos integrantes do assal-
to, sendo que o segundo as-
saltante, o dinheiro e a arma 
usada não foram localizadas.

Teodoro foi encaminhado 
à cadeia anexa ao 2º DP de 
Campinas, onde ficará à dis-
posição da Justiça.

Após dois anos de uma ten-
tativa de homicídio, Fábio Junior 
Oliveira dos Santos, de 31 anos, 
foi executado com quatro tiros na 
noite de sábado, dia 5, em frente a 
um bar no Jardim Paulista.

Segundo informações do 

Boletim de Ocorrência (BO), 
Santos estava sentado em frente 
ao estabelecimento, quando o au-
tor dos disparos se aproximou e 
o alvejou. Testemunhas que esta-
vam no local apenas ouviram os 
disparos e viram o indivíduo não 
identificado de costas, evadindo. 
Uma bicicleta foi recolhida e 
acredita-se até então que estava 
com o autor. Santos foi encami-
nhado ao Pronto Socorro (PS) 
do Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), mas já deu en-
trada sem vida. Esta foi a segunda 
vez que ele esteve na mira de um 
revolver. Na primeira tentativa, 
em 4 de março de 2012, o rapaz 
estava em frente à sua residência, 
no Jardim Morada Sol, quando 
um motociclista se aproximou 
e efetuou diversos disparos, o 
atingindo com cinco tiros. 

O rapaz foi morto à tiros na noite 
de sábado

Mais um acidente fatal foi re-
gistrado na Rodovia João Ceccon, 
que liga Indaiatuba a Elias Fausto, 
na noite da última sexta-feira, dia 
4. Josimar de Souza Santos, de 30 
anos, perdeu o controle e colidiu 
com um poste de iluminação, 
pouco depois de uma curva.  
A ocorrência foi atendida pela 
Guarda Municipal de Elias Fausto 

que acionou a ambulância para 
Santos. Ele foi levado ainda com 
vida ao hospital local, mas não 
resistiu aos ferimentos e faleceu 
a caminho do hospital. Por estar 
na curva, a motocicleta precisou 
ser retirada do local exato, para 
que demais acidentes não aconte-
cessem. As causas da morte ainda 
estão sendo investigadas.
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Atleta do Gaadin é pré-selecionada 
para a Seleção Brasileira

ESPORTES

JME

MINICAMPO 

MELHORIAS 

Rodada no Clube 9 
ocorre amanhã e domingo 

Reforma é iniciada no Ginásio Municipal de Esportes 

A atleta para-olímpica 
Mariana do Nascimen-
to Costa, de 25 anos, 

foi pré-convocada para a Sele-
ção Brasileira de Basquete em 
Cadeiras de Rodas. Ela passará 
um período treinando com o 
grupo brasileiro e, se for bem 
nos treinos e agradar o treinador, 
estará no grupo que disputará o 
Mundial da categoria, em julho, 
em Toronto no Canadá. 

A jogadora irá se encontrar 
com o restante dos convocados 
na próxima segunda-feira, dia 
14, quando viaja à Recife/PE.  
Na capital pernambucana ele 
treina até o dia 27 de janeiro, 
quando será definido quem 
vestirá a camisa do Brasil no 
Mundial em Julho. Vinte atletas 
foram pré-convocados e desses 
apenas 12 vão para o Canadá.  

Natural de São Paulo, a 
jogadora veio para Indaiatuba 
e treina no time do Grupo de 
Apoio dos Amigos Deficientes 
de Indaiatuba (Gaadin) desde 
janeiro deste ano. O Gaadin foi 
um recomeço na modalidade 
para Mariana que, por conta dos 
estudos, ficou longe do basquete 
sobre rodas de 2007 a 2013.

O retorno a modalidade não 
poderia ter sido melhor: três 
meses em Indaiatuba e logo veio 
a pré-convocação. “Foi uma 
surpresa ter sido pré-convocada, 
pois tinha parado com o esporte 
e aos poucos estava retornando”, 
lembra. “Estou muito ansiosa, 
ainda não sabemos quem será 
o treinador, mas a confiança 
de que permanecerei na equipe 
sempre tem que ter. Estou apai-
xonada pela cidade e feliz com o 
Gaadin, que abriu as portas para 

mim. Aqui temos bastante apoio 
do Município, a cidade inteira 
se prontifica pela modalidade.”

CARREIRA
No basquete sobre rodas 

desde 2001, quando iniciou na 
categoria Infantil, Mariana já 
foi pré-convocada outras três 
vezes pela Seleção. Em 2006 
ela se tornou atleta profissional 
e foi pré-convocada a equipe 
brasileira em 2007. Dois anos 

depois, a atleta vestiu a camisa 
do Brasil no Mundial da Guate-
mala, onde o grupo ficou com o 
vice-campeonato.

Um ano depois, ela voltou 
a ser chamada e com a camisa 
verde e amarela participou nova-
mente do Mundial, que naquele 
ano foi realizado na Inglaterra 
e o Brasil não figurou numa 
posição de destaque.

Se por um lado a atleta já 
conta com certa experiência na 

Seleção Brasileira, o mesmo 
não se pode dizer ao time local. 
A ida de uma atleta do Gaadin 
para a Seleção é um fato inédito 
na história do grupo. “Já tivemos 
atletas convocados de outras 
modalidades, mas a Mariana é 
a primeira atleta do Gaadin a ser 
convocada para a Seleção Bra-
sileira de basquete sobre rodas”, 
confirma o presidente do grupo, 
Aparecido Souza de Lima. “Isso 
é muito gratificante para nós, ver 
uma competidora nossa vestin-
do a camisa do Brasil.”

SOBRE O GAADIN 
O Grupo de Ajuda dos Ami-

gos Deficientes de Indaiatuba 
(Gaadin) foi fundado em maio 
de 2004 e surgiu da união de seis 
amigos cadeirantes. O objetivo 
do grupo é estimular a prática 
das modalidades esportivas e 
a realização de eventos sociais, 
culturais e educacionais as pes-
soas com necessidades especiais 
bem como seus familiares. 

O grupo é uma entidade 
social sem fins lucrativos e 
conta com apoio de membros, 
empresas, parceiros e da Se-
cretaria Municipal de Esportes. 
A Associação proporciona um 
acompanhamento de seus asso-
ciados e familiares, possuindo 
uma equipe de voluntários e 
parceiros que auxiliam na exe-
cução dos respectivos projetos, 
além de transmitirem informa-
ções de cuidados pessoais para 
aquele com deficiência e para os 
cuidadores, proporcionando um 
apoio permanente.

Segundo o Gaadin, em 
1999 o Município contava 
com 1.210 mil pessoas com 
limitação funcional e outras 
700 com deficiência física. 
Acredita que atualmente o 

Mariana está 
na expectativa 
de levar o nome 
de Indaiatuba 
no Mundial do 
Canadá

Doze jogos devem marcar 
a rodada do final de semana no 
Clube 9 de Julho, na disputa 
do Campeonato de Futebol 
Minicampo “Dirceu Aparecido 
dos Santos. A bola rola nos três 
campos do clube, todos marca-
dos para amanhã e domingo, 
dias 12 e 13. 

No sábado, três jogos da 
categoria Máster ocorrem pela 
terceira rodada. São eles. No 
campo 1, às 15h30, o Tecno-
semillas enfrenta o Balilla Ve-
ículos. No mesmo gramado, às 
16h30, jogam Marquinhos Tin-
tas x Jornal Exemplo. Também 
pela terceira rodada e no mesmo 
horário, mas no campo 2, o 
Ópticas Ipanema joga contra o 
DD Max. Pela segunda rodada, 
às 15h30, a Casa das Embagens 
duela diante da Jacitara. 

No domingo, outros três con-
frontos acontecem pela segunda 
rodada, na categoria Adulto. Às 
8 horas jogam Faculdade Max 
Planck x JR Celulares, e às 9h15 
Atlântico Soluções x Nova Op-
ção Turismo. Ambos os jogos 
ocorrem no campo 2. No mesmo 
gramado, mas pela terceira roda-
da, às 10h30, jogam Dominium 
Empreendimentos x Avlis Lativ 
Corretora de Seguros. 

Pelo Veterano, pela terceira 
rodada, o Rodocar Mecânica 
Multimarcas joga contra o Es-

critório Contábil Indaiá, às 9h15, 
enquanto que o SSA Brasil 
enfrenta o Embalimp, às 10h30. 
Os jogos acontecem no campo 3.

Outras três partidas acon-
tecem pela categoria Super 
Máster, todos ainda pela segun-
da rodada e no campo 1. Às 8 
horas jogam DecorFlex x Pai & 
Filhos Materiais; às 9h15, Ice 
Bears Engenharia x 2G Bebidas; 
e às 10h30, o duelo será entre 
Colégio Meta x Fisioterapia 
Esportiva Calonga.

RESULTADOS 
A bola também rolou no final 

de semana com os seguintes 
jogos: Ópticas Ipanema Morada 
do Sol 7 x 4 Balilla, Unexfort 1 
x 3 Jornal Exemplo, Escritório 
Contábil Indaiá 0 x 1 Vizzent 
Calçados, Pantheon Incorpora-
dora 4 x 6 Lubeka, Nova Opção 
Turismo 1 x 6 Embalimp, Rodo-
car Mecânica Multimarcas 3 x 5 
SSA Brasil, Casa das Embala-
gens 2 x 2 Jornal Exemplo, Mar-
quinhos Tintas 1 x 2 DD Max, 
Unexfort 3 x 2 PCB Informática, 
Colégio Meta 1 x 1 Pai & Filhos 
Materiais para Construções, 
Fisioterapia Calonga 3 x 0 2G 
Bebidas, Marmoraria Uchôa 3 x 
3 LG Vacker, Madeireira Made-
lasca 3 x 3 Cato Supermercados 
e Hidráulica Diclace 2 x 0 Avlis 
Lativ Corretora de Seguros.

O Ginásio Municipal de 
Esportes deixará, aos poucos, 
de ter uma imagem de antigo e 
abandonado. É que na quinta-
-feira passada, dia 3, a Secre-
taria de Planejamento Urbano 
e Engenharia emitiu a Ordem 
de Serviços para a reforma do 
local. Os trabalhos já inicia-
ram e a conclusão das obras 
deve ocorrer em oito meses.

Para a reforma do espa-
ço, a Prefeitura investiu R$ 
2.440.140,08. A obra será 
completa e deverá resolver 
problemas de impermeabili-

zação das lajes. Será realizada 
ainda a trocada da cober-
tura, a revisão de elétrica e 
hidráulica, a adequação das 
dependências da administra-
ção, a pintura geral e demais 
serviços para adequação do 
prédio ao projeto de combate 
a incêndio.

Questionada, a Secretaria 
Municipal de Esportes infor-
mou ainda, por intermédio da 
Secretaria de Comunicação 
Social, que os funcionários 
do ginásio terão que ser re-
alocados quando a reforma 

estiver na etapa da área ad-
ministrativa do prédio, que 
também terá alterações nas 
paredes e pisos, além de 
pintura e acabamento. A data 
de remanejamento e o local 
ainda estão sendo definidos 
pela secretaria em conjunto 
com a Secretaria de Munici-
pal de Planejamento Urbano e 
Engenharia, responsável pelo 
acompanhamento e fiscaliza-
ção da obra. Contudo, para 
minimizar os transtornos, a 
secretaria tentará realizar este 
remanejamento em julho, pe-

ríodo de recesso das aulas dos 
projetos da Prefeitura.

A empresa responsável 
pelas reformas será a FCBA 
Construtora Eireli, que foi a 
vencedora da licitação con-
cluída em fevereiro para exe-
cução de obras de reforma, 
manutenção e adequações de 
edificações públicas munici-
pais e de uso público.

Localizado em uma das 
principais entradas da cidade, 
na Avenida Visconde de In-
daiatuba, o Ginásio Municipal 
de Esportes é considerado um 

cartão postal da cidade, mas 
nos últimos anos era alvo de 
reclamação dos moradores 
por conta de problemas em 
sua estrutura. 

Inaugurado na década de 
80, o Ginásio Municipal de 
Esportes “Dr. Clain Ferrari” 
conta com área de 12 mil 
metros e capacidade para 3,5 
mil espectadores. Mas nos 
últimos anos ele sequer tinha 
condições para receber jogos 
do futsal, pela Liga Paulista, 
pelo fato da quadra não contar 
com as medidas exigidas pela 

Federação Paulista de Futsal 
(FPFS). O local também 
estava proibido de receber 
eventos culturais por não ter o 
Auto de Vistoria emitido pelo 
Corpo de Bombeiros. 

Após a conclusão das 
obras, o ginásio continuará 
sendo utilizado pelas mesmas 
modalidades de hoje, tanto do 
Esporte Cidadão quanto do 
programa Lazer, que conta 
com as modalidades do futsal, 
vôlei, ginástica rítmica, mus-
culação para a terceira idade, 
boxe e kickboxing.

número de cadeirantes ultra-
passe mil pessoas.

O Gaadin tem apoio ainda 
das empresas: Grupo Marqui-

nhos Despachante, Cato Super-
mercados, Yazigi, Croissant & 
Cia. E Formades Desenvolvi-
mento Humano. 

Mais Expressão
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Desfalcado, Primavera 
estreia no Paulista
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RETORNO 

ESPORTES 

ADI volta a jogar pela Liga Paulista

Futebol e Natação marcam 
o final de semana no IC

ESPORTES

O Primavera inicia ama-
nhã, dia 12, mais uma 
longa caminhada pela 

Segunda Divisão do Campeo-
nato Paulista. Com alguns des-
falques, o Fantasma da Ituana 
recebe na estreia do certame o 
SEV-Hortolândia. O jogo acon-
tece amanhã, dia 12, às 15 horas, 
no Gigante da Vila. O valor do 
ingresso continua R$ 10, sendo 
meia-entrada para crianças, 
idosos e estudantes. 

Mais uma vez questões bu-
rocráticas fazem com que o time 
não inicie com os jogadores 
titulares. Segundo o presidente 
do Tricolor indaiatubano, Sérgio 
Trinca, atletas como o zagueiro 
Vinícius, o volante Jorge Miguel 
e o atacante Cris já treinam com 
o grupo em Indaiatuba, mas 
aguardam liberação de seus 
clubes para que as transferências 
serem concretizadas. Os jogado-
res estavam no time titular do 
ano passado.  

O clube ainda espera a che-
gada do goleiro Adnan, tam-
bém remanescente do elenco 
passado, e que deve chegar ao 
Gigante da Vila na próxima 
semana. Com o fim da Série A 
1, outros jogadores podem pintar 
no Fantasma da Ituana. A posi-
ção mais carente é o ataque. O 
técnico José Luis Dray aguarda 
a chegada de um atacante “faze-

dor de gols”, homem que faltou 
no grupo do ano passado. 

Mas apesar dos desfalques, 
o técnico primaverino acredita 
em suas peças de reposição. 
“São jogadores importantes, 
que estavam no grupo no ano 
passado, mas acredito que temos 
outras opções para suprir essas 
ausências”, diz. “A expectativa 
para estreia é a melhor, mas 
sabemos que a competição é 
complicada e logo no primeiro 
jogo teremos um adversário di-
fícil pela frente. Em casa temos 
que buscar o resultado, mas 
não podemos correr o risco de 
sermos surpreendidos.”

Como preparação, o Pri-
mavera fez alguns amistoso 
em casa e fora da cidade. O 
primeiro, no Gigante da Vila, 

o Tricolor empatou em 0 a 0 
com o Mirassol. Na sequência, 
a equipe foi a Araras e venceu o 
União São Por 5 a 1. No retor-
no à Indaiatuba, o time perdeu 
para o Capivariano, equipe que 
conquistou o acesso a Série A 
do Paulista, pelo placar de 3 a 
0, e encerrou a série de amisto-
so com vitória de 1 a 0 sobre o 
Atibaia. 

Além dos treinos, durante 
a semana o clube realizou a 
apresentação oficial do grupo 
principal, num jantar realizado 
na noite de ontem, dia 10. Os 
convidados pagaram R$ 75 no 
convite contavam com jantar 
completo, inclusive com bebi-
da. A noite foi complementada 
ainda com show musical e apre-
sentação do novo uniforme do 

Partida contra o 
Capivariano, time que 
subiu para a Série A, 
foi a única derrota do 
Primavera 

time. O dinheiro arrecadado será 
destinado para custear os gastos 
da equipe na disputa do Paulista 
da Segunda Divisão. 

Apesar das dificuldades den-
tro e fora de campo, o presidente 
primaverino está confiante. “Não 
teremos muitas opções no banco 
de reservas, mas acredito que dá 
para jogar de igual para igual com 
o SEV-Hortolândia e sair com 
um resultado positivo”, declara. 

DISPUTA
O primavera está no Grupo 

6, ao lado SEV-Hortolândia, 
Paulínia, Sumaré, Elosport. O 
torneio de 2014 contará com 39 
equipes. A primeira fase será 
disputada entre os dias 5 de 
abril e 8 de junho. Os 39 times 
estão divididos em sete grupos, 
sendo que os três primeiros de 
cada grupo e os três melhores 
quartos colocados no geral pas-
sam de fase.

O campeonato terá uma 
pausa durante a Copa do Mundo 
e volta no dia 20 de julho. Os 
acessos devem ser conhecidos 
no dia 19 de outubro e os jogos 
finais serão disputados nos dias 
25 de outubro e 02 de novembro. 
Em 2013, a Matonense foi a 
campeã. 

A Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista começou no 
último final de semana e o 
Primavera foi a única equipe do 
grupo que não entrou em campo. 

O time principal da Asso-
ciação Desportiva Indaiatu-
bana (ADI)/Clube 9 de Julho 
volta a jogar pela Liga Pau-
lista, campeonato organizado 
pela Federação Paulista de 
Futsal (FPFS). O jogo será 
contra o São Paulo/AA FIB 
de Bauru. 

O time vem de uma derrota 
na estreia e uma vitória. A 
partida de estreia aconteceu 
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 Arena Clube 9 de Julho, a 
equipe Indaiatubana não sentiu 
o peso da derrota na estreia e, 
diante de sua torcida, conquis-
tou o primeiro resultado posi-
tivo 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 terceiro dos indaiatubanos, 
sacramentando a vitória.

O São Paulo vem de três 
vitórias um empate. O time 
estreou com vitória de 3 a 2 
contra o Wizard/Pulo do Gato/

Sanasa, 1 a 0 diante do ADC 
São Bernardo/Mesc e 5 a 3 
contra o AD Yoka/Spani Ata-
cadista. A equipe são-paulina 
empatou ainda com o ADC 
Ford/Taubaté por 1 a 1.

Enquanto que o Tricolor é 
o quarto colocado do certame, 
com dez pontos ganhos, a ADI 
está na oitava posição, com três 
pontos. O líder do campeonato 
é o Corinthians que, com 12 
pontos, está invicto na com-
petição. 

CALENDÁRIO 
Além do São Paulo, na pró-

xima semana a ADI enfrenta, 
também fora de casa, o São 
José Futsal. O confronto esta 
marcada para a próxima quinta-
-feira, dia 17, às 20 horas.  

O Futebol e a natação 
serão destaques do final de 
semana no Indaiatuba Clube. 
Enquanto que nas piscinas 
a disputa será no Festival 
de Natação 2014, no cam-
po a bola rola pela terceira 
rodada do 11º Campeonato 
de Futebol Society – Copa 
Congesa do Indaiatuba Clu-
be. As competições ocorrem 
respectivamente amanhã e no 
domingo, dias 12 e 13. 

Amanhã, as atenções es-
tão focadas para o Festival 
de Natação. A competição 
acontece no Parque Aquático 
a partir das 9 horas. Porém, 
os nadadores devem chegar 
ao local com meia-hora de 
antecedência. 

Nesse ano o Fest ival 
contará com as categorias 
Pranchinha, Peixinhos, Pré-
-Mirim, Mirim, Infantil 1 
e 2, Juvenil, Adulto 1 e 2 
e Máster. As premiações 
para os atletas participantes 
acontecem logo após o encer-
ramento das baterias.

As inscrições podem ser 
feitas diretamente na Secre-
taria de Esportes do IC que 
fica na Rua Oswaldo Cruz, 
número 40. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3834-2399.

O fim de semana espor-
tivo no clube prossegue no 
domingo, com a disputa do 
campeonato de futebol so-

ciety. Os jogos válidos pela 
terceira rodada são: Atlanta 
e Fevale a partir das 8h15, 
Sorrento contra a Congesa 
começa às 9h30 e o Casa-
grande enfrenta o J.Ferres no 
último confronto marcados 
para às 10h45.

Resultados 
No último final de sema-

na, foi realizada a segunda 
rodada do certame, com 15 
anotados, média de 5 por 
partida. Curiosamente, o 
jogo que abriu a rodada ter-
minou com o placar mínimo 
na vitória de 1 a 0 do Indaiart 
sobre o Verona.

Essa falta de gols no pri-
meiro confronto não se re-
petiu na segunda partida que 
registrou, até agora, a maior 
goleada da competição quan-
do o Ovos Massanari fez 8 a 
0 no Limpa Mais.

Para fechar o domingo, 
All Rental e Colégio Reno-
vação fizeram uma partida 
bastante disputada que ter-
minou empatada em 3 a 3.

Com esses resultados, o 
Indaiart é o único time com 
100% de aproveitamento e 
lidera a competição com 6 
pontos. Colégio Renovação 
e Ovos Massanari tem quatro 
pontos, o All Rental tem 2 
pontos e Restaurante Verona 
e Limpa Mais seguem sem 
pontuar.
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Jai Mahal e Os Pacíficos da Ilha 
se apresentam em Indaiatuba

CULTURA & LAZER

CONFIRMADA ATRAÇÃO 

OPORTUNIDADE 

A Festa traz a dupla Maria Cecília & Rodolfo “Menu Musical” traz o dueto 
Mila e Vitor no Shopping Jaraguá 

Terminam hoje as inscrições 
para a Semana de Estudos Artísticos 

DIVULGAÇÃO

A turnê de Jai Mahal 
e Os Pacíficos da 
Ilha se apresenta em 

Indaiatuba amanhã, dia 12, 
no Casablanca Restaurante. 
A atração musical acontece a 
partir das 21 horas. O ingres-
so para show custa R$ 20. 
Ícones do reggae nacional, o 
Jai Mahal e Os Pacíficos da 
Ilha estão de volta aos palcos 
nacionais em turnê com o 
disco Invisívelman. Além de 
Indaiatuba, a turnê passará 
por oito cidades do Estado 
de São Paulo.

O grupo é composto por 
Jai Mahal, Gerson da Concei-
ção, Alberte Lemos, Rafael 
de Oliveira Rodrigues e Léo 
Sobage, os quais caracteri-
zam o reggae brasileiro com 
o selo “roots” de qualidade. 
Durante os shows são utiliza-
dos baixo do groove pulsante, 
bateria percussiva, teclado 
hipnótico, reverbse doses 
de blues, samba rock e soul 
music.

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão, Jai Mahal 

relatou sua expectativa com 
a apresentação em Indaiatu-
ba. “Queremos deixar o som 
cada vez mais intenso e har-
monizado para que, no final 
destes shows de lançamento 
do álbum, já estarmos afiados 
para a gravação do DVD”, re-
vela Jai. “Escolhemos Indaia-
tuba porque acreditamos ter 
um público quente, acolhedor 
e com vontade de dançar. 
A cidade tem a semente do 
reggae, bem plantada agora 
é só ‘reggar’ e ver a regueira 
crescer” finaliza.

HISTÓRIA 
Jai tinha 16 anos quando 

conheceu o ritmo jamaicano, 
em 1977, quando se tornou fã 
inveterado e grande pesquisa-
dor sobre o reggae no Brasil.

A primeira investida na 
música foi em 1978, ao lado 
de Nando Reis, Vange Leo-
nel, Cao Hambúrguer e Paulo 
Monteiro. Os então alunos 
do colégio paulistano Equi-
pe, eram a banda de reggae 
Camarões.

Dois anos mais tarde, 
Jai Mahal e Nando Reis 
passaram a ensaiar covers 

de Bob Marley. Junto com 
Antonio Malta formaram o 
trio Walking Lions, onde re-
vezavam baixo, bateria e gui-
tarra só para ver se aprendiam 
algo.  Nando Reis saiu para se 
juntar aos Titãs e mais tarde 
os Walking Lions tornou-se 
uma agremiação esfumaçada 
que reunia um verdadeiro clã 
de pessoas ávidas para o apri-
moramento da música de Jah.

Dali surgiu a primeira 
geração de bandas do reg-
gae paulistano nos anos 80: 
Sinsemila, Pacíficos da Ilha 
e Nomad, que povoavam o 
mítico teatro Mambembe ao 
lado do pessoal que vinha 
despontando com o hip hop 
como Thaíde& DJ Hum.

Nos anos 90 vieram as 
festas no Aeroanta e no Da-
maXoc, com o reggae inva-
dindo São Paulo. Um dos 
responsáveis por isso foi 
o programa Reggae Raiz 
comandado por Jai Mahal e 
China Kane, na rádio Brasil 
2000 – 107,3 FM.

Ao mesmo tempo em que 
Jai Mahal se apresenta com 
os Pacíficos da Ilha, o pro-
grama Reggae Raiz completa 

18 anos em janeiro de 2006 e 
passa a ser transmitido na rá-
dio UOL, onde está até hoje.

Original Café, o primei-
ro disco de Jai Mahal e Os 
Pacíficos da Ilha foi lançado 
em 1991, em vinil mixado e 
prensado na Jamaica, na Tuff 
Gong de Bob Marley. Foram 
exatas 80 cópias que Mahal 
vendeu naquela confusão que 

era a Jai Mahal Records. 
Depois de uma ressaca, 

em 1998, a banda produziu 
a faixa “Mania de Persegui-
ção” para a versão em CD do 
Original Café. Em 2000, Jai 
Mahal faz uma performance 
em frente ao prédio da antiga 
MTV, aonde ficou acampado 
com móveis e geladeira du-
rante três meses. “Malucão 

larga a vida boa para morar 
na rua” foi o título da matéria 
no Notícias Populares.

SERVIÇO
Local: Casablanca - Rua An-
tônio Barnabé, 4910 – Distri-
to Industrial – Indaiatuba/SP
Data: 12 de abril
Horário: 21 horas
Ingresso: R$ 20

Jai Mahal e Os Pacíficos da Ilha estarão em Indaiatuba amanhã, no Casablanca Restaurante

A dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo está confirmada para mais 
uma edição

A Festa está confirmada 
para acontecer no dia 4 de 
maio, logo após o tradicional 
Desfile dos Cavaleiros da 
Festa do Peão. A novidade 
é que este ano a entrada será 
gratuita. Ao todo serão mais 
de 20 atrações, destaque para 
a dupla sertaneja Maria Cecí-
lia & Rodolfo. 

Outras atrações são: Trio 
Bravana, Ricardo & João 
Fernando, Henrique & Diego, 

Bruno di Marco & Christiano, 
Alex & Raphael, Raí, Ivo 
Mozart, Aline Muniz, Paula 
Lima, Rodrigo Lopez e Fi-
losofia Reggae. Os portões 
serão abertos às 13 horas e a 
censura é livre.

A Festa é um evento da 
Festa do Peão de Indaiatu-
ba, que acontece de 7 a 11 
de maio, no mesmo recinto 
do ano passado, às margens 
da Rodovia Santos Dumont 

(SP-75), próximo ao Polo 
Shopping, e terá, no palco 
principal, shows com Teo-
doro & Sampaio; Munhoz & 
Mariano; Bruno & Marrone; 
Thaeme e Thiago; e Rio Ne-
gro e Solimões. 

ESTRUTURA 
O evento contará ain-

da com rodeio profissional, 
com narração dos locutores 
Gleydson Rodrigues e Mara 
Magalhães, além de feira co-
mercial, balada universitária, 
praça de alimentação coberta, 
baile country, parquinho e 
uma estrutura que incluirá 
arquibancada coberta e cama-
rote vip e individual, além de 
estacionamento para quatro 
mil carros. A novidade desta 
edição é a gratuidade em três 
dos cinco dias, com exceção 
de sexta-feira, dia 9, e sába-
do, dia 10, nos demais dias, 
não será cobrado ingresso 
do público. Estão à venda os 
camarotes e o passaporte com 
desconto para os dois dias 
pagos. Mais informações pelo 
telefone (19) 3016-4799.

Neste domingo, dia 13, 
o dueto formado por Mila e 
Vitor se apresenta no palco do 
“Menu Musical”, que acon-
tece todos os domingos no 
Shopping Jaraguá. O evento é 
gratuito na praça de alimenta-
ção, a partir das 12h50.

Mila e Vitor são caracte-
rizados pela interpretação e 
contam com um repertório 
eclético, que vai do MPB até 
o forró, passando pelo samba 

e outros ritmos brasileiros. 
A qualidade dos arranjos 
e a versatilidade das vozes 
resultam em uma admirável 
apresentação.

Todos os domingos, o pro-
jeto cultural “Menu Musical” 
recebe cantores da região 
em apresentações na praça 
de alimentação do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba. Os sho-
ws acontecem das 12h30 às 
15h30 e são gratuitos. Além de 

aproveitar a música, o público 
pode desfrutar dos serviços 
prestados paralelamente pelo 
Shopping.

SERVIÇO 
Projeto cultural “Menu Mu-
sical”
Local: praça de alimentação 
do Shopping Jaraguá - Rua 15 
de novembro, 1200, no Centro 
Data: todos os domingos
Horário: das 12h30 às 15h30

A Secretaria Municipal de 
Cultura recebe até hoje, dia 10, 
as inscrições para a Semana de 
Estudos Artísticos, iniciativa 
que visa o desenvolvimento de 
artistas locais. A programação 
está subdividida em sete dias, 
do dia 22 a 27 de abril, com 
oficinas, workshops e pales-

tras totalmente gratuitas.
As adesões devem ser realiza-
das no Centro de Convenções 
Aydil Bonachella. É necessário 
apresentar documento com foto, 
comprovante de endereço e doar 
uma lata de leite em pó (por ofi-
cina ou palestra), que será rever-
tida às instituições atendidas pelo 

Fundo Social de Solidariedade 
(Funsol). Mais informações pelo 
telefone (19) 3894-1867.
A programação completa da se-
mana pode ser conferida no site 
do Mais Expressão, no www.
maisexpressao.com.br; ou no 
portal da Prefeitura na internet, 
no www.indaiatuba.sp.gov.br .

Mais Expressão
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Festa do Chopp – Nipofest 

acontece amanhã
ATRAÇÃO 

RAINHA FAICI

ESPETÁCULO 

Clube 9 realiza a 1ª Noite 
do Flashback do ano

Primeira seletiva do 
concurso acontece dia 22

Paixão de Cristo começa a ser encenada segunda-feira
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DIVULGAÇÃO

CLICK INDAIÁ 

A 24ª edição da Festa 
do Chopp – Nipofest 
acontece amanhã, 

dia 12, no Pavilhão da Vi-
ber, a partir das 17 horas. A 
festa é organizada pela As-
sociação Cultural, Esportiva 
Nipo-Brasileira de Indaiatuba 
(Acenbi). Os ingressos ainda 
podem ser adquiridos de for-
ma antecipada no valor de R$ 
45 o casal. No dia do evento, 
o convite custará R$ 55. O 
ingresso dá direito a duas 
canecas, três chopes ou três 
refrigerantes, além de dois 
espetinhos. (Veja os pontos 
de venda do Box).

A festa faz parte do calen-
dário turístico do Município 
e oferece uma série de atra-
ções para toda família. Além 
do chope gelado, o público 
pode apreciar pratos típicos 
da culinária japonesa, como 
sashimi (peixe cru temperado 
à moda japonesa), tempurá 
(legumes e camarão fritos), 
yakissoba (macarrão com 
carne e legumes) e temaki 
(enrolado de algas com arroz 
e recheio). 

O visitante terá dispo-
níveis outras opções, como 
espetinhos, pastéis e outros. 
A festa tem ainda concurso 
de chope de metro, sorteio 
de brindes e área de lazer 
para as crianças, entre outras 
diversões. 

A festa não tem fins lucra-

tivos e sua renda é destinada 
à manutenção das atividades 
do departamento de beise-
bol e softbol da Acenbi. A 
associação reúne cerca de 
150 atletas da modalidade, 
entre crianças, adolescentes 
e adultos. 

Para este ano, a festa 
passa-se a chamar Festa do 
Chopp – Nipofest. “O nome 
atual remete uma festa onde 
o foco de vendas é o chope, 
não é isso que queremos. 
Nosso evento tem o objeti-
vo de transmitir um pouco 
da cultura japonesa” diz o 
responsável pelas relações 
públicas da Acenbi, Massao 

Kanesaki. “Logo a festa não 
será mais ‘Festa do Chopp’ e 
sim apenas Nipofest.” 

SOLIDARIEDADE 
Como nos últimos anos, 

a Festa do Chopp – Nipofest 
está promovendo mais uma 
ação social nessa edição. 
Quem deseja colaborar, pode 
doar na entrada um produto 
de limpeza ou de higiene 
pessoal. A arrecadação será 
destinada às entidades assis-
tenciais atendidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Indaiatuba (Funsol). 

O Pavilhão da Viber fica 
localizado na Rua Almirante 

Tamandaré, s/nº, no Bairro 
Cidade Nova. 

PONTOS DE VENDAS 
Daisho – Avenida Cel. Antonio-
Estanislau do Amaral, 979, Itaici
KanesakiCar Service – Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 846, 
Vila Castelo Branco
Marquinhos Tintas – Avenida 
Conceição, 1.198 e 1.178, Vila 
Maria Helena
Nakayoshi – Rua Humaitá, 
1.099, Centro
Nippon – Rua Pedro de Toledo, 
1.062, Centro
Perfumaria Origami – Rua Cer-
queira César, 944, Centro
Fonte: Acenbi 

Assim como na edição do ano passado, a festa de 2014 terá inúmeras atrações

Número de inscritas na edição deste ano surpreendeu os organizadores

O Clube 9 de Julho pro-
move no próximo dia 19, a 
primeira edição de Flashback 
do ano, a partir das 22 horas. 
As mixagens serão por conta 
do DJ Tonikinho, que traz mu-
sicas das décadas de 60 a 80.

Uma viagem no tempo 
é o que promete o DJ, que 
incluirá em seu setlist ícones 
da música mundial como 
Beatles, Elvis Presley, Bee 
Gees, Abba, A-ha, Madonna, 
The Cure, New Order, Dire 
Straits, entre outros. Os fãs 
do rock nacional também 
terão sua vez, o DJ preparou 
um repertório com o melhor 
da década de 1980, época 

em que surgiram as maiores 
bandas do cenário nacional, 
como Paralamas do Suces-
so, Ultraje a Rigor, Capital 
Inicial, Kid Abelha, Cazuza, 
entre outros.

O valor para convidado 
é R$ 30 masculino e R$ 20 
feminino. Associados não 
pagam, mas precisam retirar 
seu convite e também fazer 
reserva de mesa na secretaria. 
A censura é de 16 anos. O 
Clube 9 de Julho está loca-
lizado à avenida Presidente 
Vargas, 2000, Indaiatuba. 
Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3875 9833 ou no site 
www.clube9.com.br.

A primeira Seletiva do Con-
curso Rainha da Feira Agro-
pecuária, Comercial e Indus-
trial de Indaiatuba (Faici) está 
marcada para o próximo dia 
22, às 19 horas, no Espaço Hot 
Flowers, com entrada franca. 
Na primeira fase, 43 candidatas 
inscritas disputam 15 vagas na 
final da categoria Adulto. 

As categorias Juvenil e 
Infantil contam com 17 can-
didatas cada, todas já classi-
ficadas para a grande decisão, 
que acontece dia 24 de julho, 
no novo Salão Social do Clube 
9 de Julho.

O número de inscrições, en-
tre os dias 3 e 28 de fevereiro, 
surpreendeu os organizado-
res da festa. “Recebemos 43 
inscrições de belas mulheres, 
sendo que a grande maioria 
não participou do concurso em 
2013”, afirmou o produtor de 
eventos de moda, Tarik Costa, 
responsável pelo concurso. 
“O número de inscrições no 
Juvenil e Infantil também 

foram boas, já que se trata do 
primeiro ano destas categorias 
no concurso”, relatou.

As 43 candidatas serão 
avaliadas com duas entradas na 
passarela. Durante a Seletiva, 
as candidatas das categorias 
Juvenil e Infantil farão um rá-
pido desfile para se apresentar 
ao público. O concurso será 
dividido em três categorias: 
Mirim, com idades de 7 a 11 
anos, Juvenil, de 13 a 17 anos, 
e Adulto, de 18 a 28 anos.

Após a seletiva, elas passa-
rão por um período de divulga-
ção da festa e dos patrocinado-
res do concurso. O presidente 
da Faici, José Marques Barbo-
sa, explica a mudança na data 
da final. “Entre a Seletiva e a 
Final teremos três meses para 
preparar melhor as nossas 
finalistas. Além dos cursos, 
contaremos com elas na divul-
gação da festa, que faremos em 
Indaiatuba e toda a região. Já é 
um teste para a futura Rainha 
Faici 2014”, revela.

Acontece na próxima sema-
na a tradicional encenação da 
Paixão de Cristo, com sessões 
gratuitas na segunda, terça e 
quarta-feira, dias 14, 15 e 16 de 
abril, sempre às 20h30, na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei).

O acesso ao teatro se dará 
por ordem de chegada até o 
término dos assentos, não será 
necessária a troca antecipada de 
ingressos. A direção é de Gerê 
Canova e o elenco é formado 
em sua maioria por alunos e 

atores provenientes das oficinas 
de teatro da Secretaria de Cultu-
ra. Em 2013, cerca de duas mil 
pessoas no total prestigiaram o 
espetáculo religioso, que é rea-
lizado na cidade desde 1998 e é 
custeado com recursos próprios 
pela administração pública mu-
nicipal. Mais informações pelo 
telefone (19) 3894-1867.

Este ano o tema será “Je-
sus, O Libertador”, inspirado 
na Campanha da Fraternidade 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB)”. 
“Também vamos trabalhar pela 

primeira vez com cenografia 
projetada em imagens e, além 
disso, outra novidade é que as 
sessões acontecerão nos dias 
que antecedem o feriado da 
Sexta-feira Santa, permitindo 
que mais pessoas, que estariam 
viajando no feriado prolongado, 
assistam às apresentações ou 
participem como figurantes”, 
destaca o diretor Gerê Canova.

Assim como na edição de 
2013, Jesus será novamente 
interpretado pelo ator Dar-
tagnan Bertelli, proveniente 
de Indaiatuba e participante 

também das oficinas da Cul-
tura desde 2006, ano em que 
começou a integrar a Paixão 
de Cristo em outros papéis. “É 
uma grande responsabilidade 
e um grande desafio, pois o 
personagem está o tempo todo 
em cena, há muita expectativa 
em torno, então me empenho 
para fazer o melhor”, destaca 
Bertelli. “Independente da 
questão religiosa, é um grande 
espetáculo, um momento de 
celebração da cultura local, 
um espetáculo para toda a 
família”, diz.
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O nativo tem a oportunidade de recomeçar e rees-
crever as situações em sua vida de uma forma melhor 
que a que estava sendo escrita anteriormente. Há possi-
bilidades de conhecer novas pessoas.  Também podem 
surgir novas amizades com pessoas inteligentes e/ou 
comunicativas. Cuidado apenas com seus gastos. O 

momento é de contenção.

O taurino está focado em seus projetos pessoais, e 
tudo o mais pode parecer um pouco longe da realidade, 
apenas seus projetos parecem ter sentido. Se por um 
lado isso é bom, pelo outro pode trazer dificuldades 
nos relacionamentos e em sua vida profissional ou no 
trabalho e principalmente na maneira de se comunicar 
com os outros.

O geminiano está revisando seus projetos de 
vida, seus sonhos e suas amizades. Seu enfoque de 
avaliação, sua mente analítica aponta para alguns 
questionamentos, como: “Isso está trazendo alegria 
pra minha vida?”. É comum ter algumas dificuldades 

nesses setores nesse momento. 

Alguns cancerianos correm o risco de levar proble-
mas profissionais para dentro de sua casa, sua família ou 
seu lar. Outros tendem a mudar de casa, outros querem 
uma transformação profunda em seu relacionamento ín-
timo.  Mas a maioria está buscando despertar dentro de 
si, a coragem de ser ele mesmo. Esse é o momento para isso, aproveite.

Essa é uma das últimas semanas que o leonino estará 
focado em situações relacionadas com o exterior ou 
estrangeiro. Uma vez terminado esse período, começará 
a fase de concretização de alguns sonhos. Portanto, o 
momento pede para começar a por os pés no chão, para 
conseguir concretizar o que for preciso.

Sentimentos de solidão e isolamento ainda con-
tinuam nessa semana, o nativo precisará de muita 
estabilidade interna. Por outro lado, sua vida profis-
sional e trabalhista sofre reformas. Riscos de gastos 
inesperados, principalmente para deixar as coisas 
harmônicas (gastos com decoração, jardinagem, psicologia, etc).

O libriano poderá encontrar algumas dificuldades 
nos relacionamentos nesse momento. Existe uma 
necessidade forte de mudar sua aparência, de renovar 
seus hábitos, transformar suas condutas, mas muitos 
librianos sentem que seus relacionamentos íntimos não 
permitem isso, e a discussão está gerada. Paciência e 

inteligência são exigidas para expor suas idéias.

Fase de recolhimento à força para o escorpiano. 
Muito provavelmente enfrentará a necessidade de 
cuidar de alguém ou de alguma situação para que de 
dentro de si apareça seu brilho pessoal. Seu trabalho 
exige rapidez e equilíbrio ou harmonia na hora de se 
comunicar com os outros. 

Surge uma necessidade de descobrir mais acerca de sua 
maneira de se expressar, de pensar e de como isso afeta ou 
afetou seus projetos de vida, seus sonhos. Essa avaliação 
pode trazer algum rompimentos em suas antigas amizades, 
ou reformas em projetos acalantados no passado.

O capricorniano traz um foco voltado para seus 
sonhos, e pode nesse momento estar planejando uma 
grande reforma em sua vida, seja casando, seja mudan-
do uma forma íntima de ser e que será completamente 
diferente da forma que tinha até agora. Embora sua 
mente ainda esteja um pouco confusa quanto aos 
rumos a seguir.

O aquariano está organizando seus projetos, seus 
sonhos e seus desejos. Sua mente está agitada, rápida 
como sempre foi, mas agora está avaliando sua in-
fluência em sua filosofia de vida. Vale a pena manter 
alguns comportamentos? 

Uma reforma lenta e profunda vem ocorrendo 
no pisciano, o resultado ainda não é visível mas já 
pode sentir algumas alterações como alterações no 
modo de lidar com seu dinheiro e com sua maneira 
de ver a vida. Uma nova filosofia de vida precisa ser 
instaurada. Até lá pode se sentir confuso. Momento 
para manter-se em comunhão interior.
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Cinema Horóscopo de 11 a 17/04

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

CAPITÃO AMÉRICA 
2 - O SOLDADO INVER-
NAL - Lançamento - 3D 
Legendado: Quinta (10) a 
Quarta (16): 15h30 / 21h35. 
Convencional Dublado: 
Quinta (10), Sexta (11), Se-
gunda (14), Terça (15) e 
Quarta (16): 14h50 / 17h40 
/ 20h30. Sábado (12) e Do-
mingo (13): 14h00 / 18h50 / 
21h55. Ação / Aventura. 135 
min. Classificação 12 anos.

NOÉ - 3D Legendado: 
Quinta (10) a Quarta (16): 
18h30. Convencional Du-
blado: Quinta (10) a Quarta 
(16): 16h20 / 21h15. Drama 
/ Aventura. 138 min. Classi-
ficação 14 anos.

gressos para o Festival: in-
teira R$ 18,00 e meia R$ 
9,00, todos os dias. De 10 
a 16 de abril, diariamente 
as 14h30 / 17h00 / 19h10 
/ 21h20.

CAPITÃO AMÉRICA 
2 - O SOLDADO INVER-
NAL - Lançamento - 3D 
Dublado: Quinta (10), Sex-

ta (11), Segunda (14), Terça 
(15) e Quarta (16): 16h35 
/ 19h35 / 21h30. Sábado 
(12): 13h45 / 16h35 / 19h35 
/ 22h20. Domingo (13): 
13h45 / 16h35 / 19h35 / 
21h30. Convencional Le-
gendado: Quinta (10) a Do-

INDAIATUBA

Zoff Club- acontece hoje, 11, a Candy Party, com muita 
música eletrônica e o melhor de Open Format, com o DJ 
Julio Basset. Já amanhã, dia 12, tem a festa Cabaret Red & 
Black, com o residente Ricardo Menga. Avenida Presidente 
Vargas, 731. Informações (19) 3984-6471.

Pepis Pizza Bar – hoje, 11, tem o pop rock da banda Bla-
ck Index. Já amanhã, dia 12, o pop rock fica por conta da 
banda Popmind. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 
3875-3470.

Botequim do Presidente – hoje, 11, a dupla Bruno de 
Marco e Christiano agita os palcos da saca. Já amanhã,12, 
direto das melhores baladas de SP, Fernando & Fabiano se 
apresentam. Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 
363. Informações (19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show – amanhã, 12, MC Menor do Chapa, 
MC Livinho e DJ tomam conta da festa no clube. Os in-

gressos antecipados variam entre R$ 20 e R$ 40. Rua Ouro, 
239, Recreio Campestre Joia. Informações (19) 3017-6609.

Manchester Music – hoje, 11, a banda Radio 60’s traz o 
melhor da música da década de 60. Amanhã,12, a banda Old 
Chevy trazem o som que marcou as épocas de 50 e 60. Rua 
Humaitá, 700. Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin – Continua em cartaz a peça do humo-
rista Evandro Santo, o Christian Pior do “Pânico na Band”, 
com o espetáculo “Se Net,Colega”. As apresentações serão 
nos sábados e vão até dia 26 deste mês, às 19 horas. Avenida 
Iguatemi, 777. Informações (19) 3294-3166.

Teatro Amil – continuam em cartaz as peças “E Foram Qua-
se Felizes Para Sempre” da atriz Heloísa Périssé e “Penélope 
- A Repórter Cor-de-rosa” que é conhecida pela participação 
na série Castelo Rá-Tim-Bum. Avenida Guilherme Campos, 
500 (Santa Genebra). Informações (19) 3756-9890.

mingo (13): 15h15 / 18h00 / 
21h00. Segunda (14), Terça 
(15) e Quarta (16): 16h15 / 
20h40.  Ação / Aventura. 
135 min. Classificação 12 
anos.

NOÉ - CONVENCIO-
NAL DUBLADO: Quinta 

(3) a Quarta (9): 15h40. 
Convencional Dublado: 
Quinta (10) a Quarta (16): 
1 5 h 4 5 .  C o n v e n c i o n a l 
Legendado: Quinta (10) 
a Quarta (16): 18h45* / 
21h45. * Atenção: no sá-
bado, dia 12, não haverá a 
sessão das 18h45. 3D Du-
blado: Quinta (10), Sexta 
(11), Segunda (14), Terça 
(15) e Quarta (16): 17h20 
/ 20h20. Sábado (12) e Do-
mingo (13): 14h15 / 17h20 
/ 20h20. Drama / Aventura. 
138 min. Classificação 14 
anos.

R I O 2 – 3D Dublado: 
Quinta (10) e Sexta (11): 
17h00 /  19h15.  Sábado 
(12): 14h40 / 17h00 / 19h15 
/ 21h30.  Domingo (13): 
14h40 / 17h00 / 19h15.  
Segunda (14), Terça (15) e 
Quarta (16): 15h20 / 19h15. 
Animação/Aventura. 101 
min. Classificação livre. 

R I O 2 – Convencional 
Dublado:  Quinta  (10) , 
Sexta (11), Segunda (14), 
Terça (15) e Quarta (16): 
14h20 / 19h15. Sábado (12) 
e Domingo (13): 14h20 / 

16h50 / 19h15. Animação/
Aventura. 101 min. Classi-
ficação livre.

FESTIVAL VARILUX 
-  Sessões especiais -  In-
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Maria LuizaJulia

Victoria Muller e Maria Paula Massoca durante a aula de teatro do 
Colégio Rodin

Julia

Enzo Garcez

Eduardo Francisco

Ana Clara e Mariana

Mais Expressão
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Lar de Velhos promove Mega Bazar 
neste domingo

Equipe Honda Mobil de Motocross e o piloto José Luiz “Cachorrão” vencem 
votação realizada na internet, nos sites das revistas Dirt Action e Motoaction

Morreu o Grande ator José Wilker

ELVIS ON STAGE - by MARK RIO

Almoço mais que especial na Green House

Harry no Let's Eat

9° Encontro WIN Wella

Quinta-Feira no Kaliper's

Rotary Cocaes Os 18 anos de Bianca

O Lar de Velhos & Espaço Dia Emmanuel promove no 
domingo, dia 13 de abril, mais uma edição do Mega Bazar 
Surpresa. As vendas ocorrerão das 9h às 12 horas, na sede da 
entidade. Nesta edição do evento estarão expostos móveis, 
eletrodomésticos, enxovais, artigos de vestuário de inverno, 
entre outros. “Temos muitas botas, casacos, edredons”, diz a 
presidente da entidade, Izildinha Cardoso Lopes. Quem quiser 
participar do bazar pode retirar senhas a partir das 7h, no próprio 
local. Os portões serão abertos às 9 horas. Porém, às 10h, os 
portões já devem estar abertos a todos.

Na noite de 08/04/2014, aconteceu como sempre na Casa 
da Esfhia, mais uma reunião ordinária do Rotary Club de In-
daiatuba Cocaes. Nesta noite também o companheiro Diego, 
foi agraciado com os mimos do clube, para seu futuro herdeiro.

Reunião de família comemorou os 18 anos de minha sobri-
nha e afilhada Bianca. Que Deus continue te guiando por esta 
vida cada vez mais linda, "Parabéns minha linda", você merece 
isto e muito mais.

A ótima temporada 2013 
segue rendendo frutos à Equi-
pe Honda. O esquadrão ver-
melho conquistou na sexta-
-feira (7) o conceituado Gui-
dão de Ouro, prêmio realizado 
pela Adrenal Editora. Com 
31,62% dos votos, a Equipe 
Honda Mobil de Motocross 
venceu na categoria “Melhor 
Equipe de Motocross” e o 
piloto José Luiz Teixeira, o 
Cachorrão, da Equipe Honda 
Mobil de Motovelocidade, 
venceu na categoria “Melhor 
Piloto”, com 23,74%.

Duro acreditar que José Wilker morreu. Mas é verdade. So-
freu um ataque fulminando aos 66 anos. Assim, do nada. Esta 
semana mesmo eu o vi sendo homenageado no Video Show.

Comprovadamente, o melhor e mais premiado Elvis Cover da 
América Latina! Um espetáculo delicioso, que fez muita fã chorar 
de felicidade. Casa lotada de gente bonita e de bom gosto, serviço 
impecável, comida saborosa, e bebida primorosa, parabéns Kaliper's

Let's Eat, casa sempre cheia, também pudera, com uma 
comida deliciosa, é sempre sucesso absoluto. Condiram os 
complementos na decoração, com tematica de Harry Potter, 
e para as garotas de plantão, um colírio no WC feminino.

Workshop sobre Improvisação no Heavy Metal do IMA, 
Instituto Maurício Alabama. E também gente bonita comemo-
rando aniversário.

Almoço comemorando o aniversário de minha mãe. Eu e 
minha querida amiga Paula Figueiredo, almoçamos no sofistica-
do e delicioso restaurante da Green House Móveis. Um almoço 
pra lá de delicioso, feito pelo chef Sebastièn Laurent Michaut.

Gê Marques esteve presente no maior evento para hair 
stylists, profissionais e donos de salão de beleza. Em 2014, a 
Wella Professionals realiza o Encontro WIN, congresso anual 
da marca, entre os dias 01 a 04 de abril, em Itaparica, na Bahia.
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Robson e Larissa na Pizzaria Babbo GiovanniMariana, Matheus e Eberson do Boteco do Bacalhau

Jair, Zé Roberto, Antonio e Rodrigo no Restaurante Dom ApolloHideo Ueshima no Boteco do BacalhauGiuliano e Ana na Pizzaria Babbo Giovanni

Gisele e Jaime na Pizzaria SkinãoEnzo, Rui e Emília Restaurante Rincão GaúchoCristiane e Neuza Wolf Restaurante Rincão Gaúcho

Bruno Rodrigues , Raquel e Evaldo Santana, equipe Apin de Natação 
Paralímpica de Indaiatuba na Pizzaria SkinãoAna Paula e Bruna no Restaurante MoquecaAna Júlia e Natali no Restaurante Açafrão

Aline Magalhães no Restaurante Açafrão
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Ednei, Willian, Camila, Maiara, Henry e Deniza saboreando as deliciosas Paletas Mexicanas na Paleteria Arriba!

Os alunos dos 1ºs ano do Ensino Médio diurno e noturno do Colégio Objetivo em viagem pedagógica para a 
Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional. 

Os alunos do Objetivo nas cataratas do Iguaçu - Melanie Luz, Isabella Campello, Felipe Mourad Pereira, 
Agnes Yoshihara, Vinícius Canal e Paola Marqui

Jefferson, Zelão e Marco Aurélio equipe A Casa do Churrasqueiro, o melhor para o seu churrasco

Abner e Ricardo da Vintage Store Lucia, Mariza e Cristina da Big House Thaís da Prime Digital

Rodrigo da Casa da Fazenda Móveis em Madeira de DemoliçãoFranciely e Bruna da Kolok PneusDiego, Victor e Gabriel da Marquinhos Tintas 

RENATO GUTIERRES
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KOSTELA DO JAPONÊS. 
TUDO DE BOM!

Marcos, Reginaldo e Alex no Restaurante Kostela do Japonês

José, Guilherme e Leo equipe do Restaurante Kostela do Japonês

Ninguém resiste a deliciosa costela, com fritas, arroz, feijão, farofa 
e saladas da Kostela do Japonês. Se você ainda não conhece o 
novo local, agora é hora, Rua: Antonia Martins Luiz, 180 - Distrito 
Industrial - Fone: 3894-6646. Imperdível

A A Nova Loja é super completa. 
Oferece vestidos de noivas, ternos, 
vestidos para festas (no aluguel e 
venda) e moda jovem para ambos 
os sexos e até o número 62. Dê 
um pulinho até a loja e confira de 
perto a nova coleção outono que 
está maravilhosa. Você vai amar!

A coleção outono da Vitorello está belíssima. Moda jovem, festa e fitness, mo-
delos diferenciados, cores e padrões da nova estação. Vale a pena conferir!

Kibe assado com humus, par perfeito. Delicioso demais. Vá experimentar na Casa da Esfiha!

Páscoa em grande estilo no 
setor infantil da Gran Tropical 
Center com a nova coleção 
outono inverno. Vá conferir!

Antonio, Benedita e Helen da Croissant e Cia no Restaurante 
Kostela do Japonês

Angélica e Eliane equipe do Restaurante Kostela do Japonês

Adelaide 
Decorações 
oferece 
maravilhosas 
cortinas, 
persianas, 
almofadas, 
papel de 
parede, col-
chas e pisos 
laminados. 
Tudo da nova 
coleção. Novi-
dades mil, vá 
espiar!!!

A Escola Arte em Ce-
râmica Calliopi está fa-
zendo o maior sucesso. 
Lá você aprende Raku, 

torno, escultura, mo-
delagem, esmaltação 

e queimas. Aulas todas 
as quintas e sextas-fei-
ras. Ligue e se informe 

(11) 5521-3989 ou 
(11) 554750454. Você 

vai se distrair fazendo 
maravilhosas peças!

Na última revista do Jornal Mais Expressão edição 41 o "Passo a Passo" foi do restaurante Karê e Gyudon com 
o prato Katsudon. O prato fez o maior sucesso como todos que o restaurante oferece. Fast food oriental, bem 
diversificados e super saborosos a preços bem acessíveis. Se você ainda não provou corra para a Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo, 331 - Fone: 3016-3340 - Jd. Esplanada II (ao lado do Day Hospital). Vale a pena experimentar!  
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Vanessa e Carlos 9 para Dançar

Silbene, proprietária da Cayman Serviços, na Feira de Noivas no Polo Shopping

Neuza e Luis Antonio no 9 para Dançar

Marlene, Soraia, Silvia, Selma e Bruno da Selma Jóias e Óptica

Maria Fatima e Zé Carlos no 9 para Dançar

Letícia da Big House

Equipe Casa Bonita Equipe Casa Nossa Interiores

O fotográfo Eliandro Figueira esteve na Rádio Jornal onde teve o prazer de conhecer a atleta Mariana do Nascimen-
to Costa, que irá integrar a Delegação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas no Mundial deste ano no Ca-
nadá. Também ao lado dos amigos Lima Branco e o atleta Luiz Henrique ambos do Gaadin Basquete Sobre Rodas

Cida e Gerson curtindo o 9 para Dançar

Rodrigo Cana Brasil durante aula de teatro do Colégio Rodin

Carolina Guaiume durante aula de teatro do Colégio Rodin
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VITRINE



CA08873 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² AC.120m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.3 VAGAS / 
PORTÃO ELET. / PORCELANATO / ESQUADRIAS DE ALU-
MINIO / AQUEC.SOLAR. R$ 350.000,00

CA08883 PORTAL DOS IPES - AT.300m² AC.268m² - 4 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / LAVABO / SALA DE JANTAR / ESCRI-
TORIO / COZ. / COPA / 5WC / DESPENSA / LAVANDEIRIA / 
CHUR. / WC EXT.  / CANIL / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.265.000,00

*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

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

CA08529 TERRA NOBRE - AT.300m² AC.197m² - 3 SUITES(1 
COM CLOSET) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COPA / COZ. / WC / 
AS / DESPENSA / PISCINA / CHUR. / AQUEC.SOLAR/ GAR.2+2 
VAGAS. R$ 790.000,00

CA08353 AQUI SE VIVE - AT.182m² AC.144m² - 3 DORM. + 
ARM.EMBUT.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / WC / 
AS / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 380.000,00

CH01179 PQ.PRESIDENTE - AT.1.662m² AC.427m² - 5 DORM.
(3 SUITES) / COZ. / COPA / WC / AS / ESPAÇO GOURMET 
/ PISCINA / CASA CASEIRO (2 DORM./SALA/COZ./WC/AS) 
/ EDICULA (DORM./WC) / GAR.6+8 VAGAS. R$ 820.000,00

*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

CASAS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.650,00 – 29 
IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 800,00 À R$ 5.000,00 – 77 
IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 700,00 À R$ 12.000,00 – 
99 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.000,00 À R$ 
15.000,00 – 33 IMÓVEIS

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

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

CA08188 JD.DOS AROMAS - AT.225m² AC.196m² - 4 
DORM.(2 SUITES) / 2 SALAS / LAVABO / COZ. / WC / 
CHUR. / GARAGEM 2 VAGAS. R$ 5.000,00 + COND. 
+ IPTU

CA08033 TERRA MAGNA - AT.420m² AC.300m² - 4 
SUÍTES(1 MASTER COM CLOSET) / 2 SALAS / LA-
VABO / COZINHA PLANEJADA / DESPENSA / WC.EMP. 
/ AS / PISCINA / CHUR. / GARAGEM 4 VAGAS. R$ 
8.000,00 + COND. + IPTU

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

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 900,00 À R$ 1.600,00 – 9 
IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 750,00 À R$ 3.500,00 – 55 
IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 4.500,00 – 72 
IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 
– 3 IMÓVEIS

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 23 
IMÓVEIS

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCAL-
IZAÇÃO - SALÃO COM AT.360m² E AC.250m² MAIS 
2WC E COPA. R$ 5.500,00 + IPTU

SL00947 JD.ESPLANADA 1 - 3 SALAS COM 125m² E 
GAR.2 VAGAS. 
R$ 5.000,00 + IPTU

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

SL01134 JD.PARAISO - SALÃO COM 135m² / COZ. / 
2WC / AR COND. / PERSIANAS / GAR.8 VAGAS. R$ 
4.000,00 + IPTU

GALPÃO

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

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

GL00173 AMERICAN PARK - GALPÃO INDUSTRIAL 
COM AC.5.157,00m² / ESCRITORIO / LOBBY / RE-
FEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. / VESTIARIO / 
GUARITA / DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU

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

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS
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VENDA LOCAÇÃO

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

CA00688- Cond. Jardim Portal de Itaici:  
Sobrado com móveis planejados,  03 
suítes, sendo 02 com closet,  salas estar/
tv/jantar, cozinha, área de lazer completa. 
Garagem p/04 carros. R$ 850.000,00

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

CA00517-Cond. Vista Verde: Casa com 03 
dorms sendo 01 suíte, sala, coz. planejada e 
gar p/ 03 carros. R$ 2.500,00 + Cond + IPTU.

CA00840- Cidade Nova II: Casa com 04 dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha, piscina, 
churrasqueira e garagem p/ 02 carros. R$ 450.000,00

CA00938- Jardim dos Colibris: Casa com 03 dorms sendo 01 suíte, sala jantar/ tv, 
cozinha. Garagem p/02 carros. R$ 295.000,00

CA00457- Aqui se Vive: Casa com 03 dorms, sala de estar/tv, cozinha c/armários, la-
vanderia, edícula e garagem p/ 05 carros. R$ 460.000,00

CA00791- Condomínio Terra Nobre: Casa com 03 suítes, sala estar/jantar/ tv, cozinha, 
área de lazer completa. Garagem p/03 carros. R$ 730.000,00

CA00912- Jardim Regina: Sobrado com 03 dorms sendo 02 suítes, sala de estar/jantar, cozi-
nha planejada, churrasqueira, varanda e amplo quintal e garagem p/ 04 carros. R$ 490.000,00

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.

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

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

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

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

CH00127- Chácara Alvorada: Chácara com 02 dorms , sendo 01 suíte, sala jantar/estar, 
cozinha, área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 390.000,00

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

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

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

CA00774- Cond. Maison Blanche: Sobrado com 03 dorms sendo 02 suítes, 
área de lazer e garagem p/ 04 carros. R$ 3.500,00

AP00357- Cond. Spazio Illuminare: Apto Cobertura com moveis, 02 dorms, 
garagem 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. 

AP00317- Cond Pátio Anda Luz- Apto com 03 dorms sendo 01 suíte, cozinha, 
garagem p/ 02 carros e área de lazer completo. R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU

AP00381- Residencial Victória: Apto com 03 dorms, sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, área de lazer e garagem p/ 01 carro. R$ 1.500,00 + 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 
privilegiada, amplamente facilitado. Antecipe-
-se ao lançamento. CADASTRE-SE

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

AP0087 - 89 m² - Resid. Victória 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., área de serv., área de 
lazer, 02 VG. R$ 420.000,00

AP0381 - Resid. Place View 
03 dorm., sendo 01 st. (contra piso nos 
dorm.), bhº social, sala 02 amb. (porcelana-
to), coz., área de serv., varanda gourmet c/ 
churrasq., 02 VG p/ carro, 01 p/ moto, área 
de lazer do cond. R$ 520.000,00

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

CASAS  

CA0319 - 300 m² - Jd. Esplanada 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala c/ varanda, coz. planej., área de serv., 
bhº ext., depósito, edícula c/ churrasq., quin-
tal, 04 VG. R$ 620.000,00

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., 
quintal, 02 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

SOBRADOS 

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

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., quin-
tal, 02 VG. Armário planej.: coz., 
bhºs, churrasq., AS. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU

SO0358 - 365 m² - Pq. Boa es-
perança - 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 gourmet c/ 
churrasq. e fogão a lenha, pisc., quin-
tal, diversas VG. R$ 3.000,00 + IPTU

CA0461 - 125 m² - Jd. São Francisco 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala, coz., 
área de serv., 02 VG. R$ 345.000,00

CA0454 - 125 m² - Jd. Regente 
02 dorm., sendo 01 st., sala, lavabo, coz., 
área de serv., 02 VG. R$ 285.000,00

CHÁCARAS

CH0078 - 1700 m² - Terras de Itaici 
05 st., lavabo, sala 02 amb., lareira, escrit., 
coz., área de serv., dorm. emp., bhº emp., 
bhº ext., espaço gourmet c/ churrasq., 
forno e fogão caipira, forno de pizza, 
quintal, edíc., poço artesiano, 05 VG. R$ 
950.000,00 

CH0096 - 5000 m² - Lagos de Shanadu 
04 st., sala 02 amb.,  escrit., varanda, coz. 
planej., área de serv., adega, churrasq., 
forno de pizza, pisc., sauna, vest., campo de 
fut., edíc., caseiro. R$ 1.300.000,00

SOBRADOS 

SO0366 - 180 m² - Montreal Residence 
03 st. c/ sacadas frontal e fundos, sala 03 amb., 
coz., área de serv., despejo, quintal, área gour-
met com churrasq., jd. e 03 VG. R$ 620.000,00

SO0363 - 167 m² - Jd. São Francisco 
03 dorm., 02 bhºs sociais, sala 02 amb., 
sacada, coz. planej., área de serv., 02 VG. 
R$ 370.000,00

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
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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

Portal Itaíci –  R$ 3.500,00 – 3 dor-
mitórios, 2 suítes, sala, cozinham 
banheiro social e quintal.

Portal das Flores – R$ 1.500,00 
– 3 dormitórios, sala, cozinha, ban-
heiro social e gar. (próximo ao polo 
shopping) cond. c/ piscina, área 
para churrasco e salão de festas.

Jardim Vitória – R$ 900,00 – 1 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
social e gar. (próxima a rodoviária).

Jardim Eldorado – R$ 1.300,00 
– 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e garagem.

Jardim Vitória – R$ 1.400,00 – 3 
dormitórios, uma suíte, sala, coz-
inha, banheiro social e garagem 
– condomínio com piscina, área 
para churrasco e salão de festas.

Anda Luz – R$ 2.200,00 – 3 
dormitórios planejados, uma suíte, 
sala, dois ambientes, cozinha 
planejada, sacada gourmet – con-
domínio com piscina, área para 
churrasco, cinema, garegem com 
duas vagas. (Primeira Locação).

Casas

Jardim Regina - R$ 550,00 – 1 
quarto com banheiro (água e luz 
incluso).

Jardim Morada do Sol - R$ 650,00 
– 1 dormitório, cozinha americana, 
garagem para moto.

Jardim Brizola - R$ 650,00 – 1 
dormitório, cozinha, banheiro e 
garage, para moto.

Jardim Morada do Sol - R$ 700,00 
– 1 dormitório, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem para moto.

Jardim Morada do Sol - R$ 850,00 
– 1 dormitório, sala, cozinha, ban-
heiro e garagem para moto.

Jardim Hubert - R$ 950,00 - 1 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
e garagem para moto.

Jardim Colibris - R$ 1.000,00 2 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
e garagem para moto.

Jardim Paulista - R$ 1.050,00 – 2 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
e garagem para moto.

Cecap – R$ 1.150,00 - 2 dor-
mitório, sala, cozinha, banheiro 
e garagem.

Jardim Morada do Sol – R$ 
1.250,00 - 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro , garagem e 
um dormitório no fundo.

Jardim Morada do Sol – R$ 
1.300,00 - 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço,  garagem.

Vila Suiça – R$ 1.400,00 - 2 
dormitórios com área externa, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.

Jardim Belo Horizonte – R$ 
1.500,00 – 3 dormitórios, uma 
suíte, sala, cozinha, 2 wc, e gar.

Jardim Monte Verde – R$ 
1.540,00 – 3 dormitórios, uma 
suíte, sala, cozinha, banheiro, 
e garagem para quatro au-
tomóveis.

Jardim Eldorado – R$  1.700,00 
– 3 dormitórios, sala, copa, coz-
inha, banheiros, e garagem para 
dois automóveis

Jardim Regente – R$ 2.500,00 
– 3 dormitórios, sala cozinha, 
banheiro (ótima casa).

*TEMOS INÚMERAS OPÇÕES 
DE OUTROS PERFIS.. 

**PLANTÃO LOCAÇÃO NO 
FINAL DA SEMANA. 

(19) 98373-1000 (CLARO)
(19) 98107-7131 (TIM)

(19) 7820-1927 (NEXTEL)
89*63133 ID.

Apartamentos

550,00 – Kitnet – com água e 
luz incluso.
650,00 + encargos – Cecap 
– 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.
800,00 + encargos – Meriu II 
– 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.
1000,00 + encargos – Azaleia 
– 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.
1100,00 – Encargos inclusos 
– Paulista – 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.
1300,00 + encargos – Jardim 
Santiago – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.

1400,00 + encargos – Parque 
São Lourenço – 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.
1500,00 + encargos – Jardim 
Aquarius – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
1600,00 + encargos – Cidade 
Nova – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
1600,00 + encargos – Jardim 
Pompeia – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
1700,00 – Encargos inclusos 
– Green Ville – 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.
1700,00 + encargos – Portal 
das Flores – 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.
1800,00 + encargos – San 
Marino – 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
1800,00 + encargos – Cidade 
Nova – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
2000,00 + encargos – Jardim 
América – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
2000,00 + encargos – Centro 
– 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.

APARTAMENTOS

LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

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

DESTAQUES Salão

400,00 – M. do Sol – 20m² - 1 wc.
700,00 – M. do Sol – 40m² - 2 wc.
900,00 – Vila Brizola – 50m² - 1 
banheiro.
1000,00 – Jardim Paulista - 
40m² 1 banheiro
1000,00 – Jardim Adriano – 
30m² - 1 banheiro
1100,00 – Cidade Nova – 35m² - 
1 banheiro - piso superior.
1100,00 – Paulista  - 70m² - 2 
banheiros.
1200,00 – Vila Brizola – 70 
m² - 2 banheiros com recuo de 
garagem.
1200,00 – Jardim Hubert – 50m² 
- 1 banheiro.
1200,00 – Vila Teller - 60m² - 2 
banheiros.
1250,00 – Jardim América – 
70m² - 2 banheiros. 
1300,00 – Vila Jorgina – 50 m² 
- 1 banheiro.

Possuímos inúmeras opções 
de salões diferentes além de 
galpões no Distrito.

INFORMAÇÕES:
locação@bugatiempreendimentos.com.br

(19) 98373-1000 | 89*63133

APARTAMENTOS

COMDOMÍNIO FECHADOCASAS

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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IMÓVEIS RESIDENCIAIS

GALPÕES INDUSTRIAIS - LOCAÇÃO

TERRENOS
RESIDENCIAIS

TERRENO
INDUSTRIAL

CH00066 - RECANTO DAS FLORES - AT= 5.000 
m² AC= 600 m² - 4 suites, sendo 2 com closet, 
3 salas, escritório, toda avarandada, espaço gour-
met com 100 m² de construção, piscina, árvores 
frutíferas, 3 vagas cobertas R$ 2.500.000,00

CA00584 - SANTA CLARA - AT= 450 m² 
AC= 300 m² - 4 suítes, sendo 1 com closet, 
sala 2 ambientes, sala de tv, escritório, lava-
bo, cozinha planejada, despensa, lavanderia, 
depósito,espaço gourmet, piscina, vestiário, 2 
vagas cobertas e 2 descobertas - LOCAÇÃO R$ 
6.500,00 + CONDOMINIO + IPTU

CA00586 - JARDIM TURIM - AT= 150 m² AC= 
80 m² - 3 dormitórios sendo 1 suite, sala 2 ambi-
entes, cozinha americana, 2 vagas descobertas R$ 
265.000,00

CA00574 - MORADAS DE ITAICI - AT=130 m² 
AC= 75 m² - 2 dormitórios (com preparação para 
suite em 1 deles), sala, cozinha, banheiro social, 
churrasqueira, 2 vagas R$ 330.000,00

CA00591 - MONTREAL RESIDENCE - AT=150 
m² AC=154 m² - 3 dormitórios, sendo 1 suite, 
sala de visitas, sala de jantar, wc social, cozinha, 
lavanderia, espaço gourmet, 2 vagas, sendo 1 
coberta R$ 565.000,00

GL00256 – Galpão Industrial com 
973,89 M², capacidade de energia elé-
trica de 75 Kwa, resistência do piso de 5 
ton/m², pé direito de 8 m, sistema con-
strutivo: pré-moldado/alvenaria  LOCA-
ÇÃO  R$ 15.000,00

CH00069 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT= 3.000 
m² AC= 500 m² - CHÁCARA CINEMATOGRÄFICA c/ 4 
suítes, sendo 1 master c/ closet e hidro, 3 salas, copa 
conjugada c/ coz. americana, despensa, dependências 
de empregada, pisc. c/ hidro, espaço gourmet c/ churr., 
forno de pizza e forno a lenha, sauna, 4 vagas cobertas - 
VENDA R$ 1.900.000,00 LOCAÇÃO R$ 13.000,00

GL00304 – Galpão Industrial de 1.600 m², con-
struído em terreno de 2.350 m², possui escritóri-
os, vestiários, refeitório e sala da diretoria, capa-
cidade de energia elétrica de 75 Kwa, resistência 
do piso de 5 ton/m², pé direito de 9 m, sistema 
construtivo: Estrutura metálica e cobertura de 
telha modular metálica  LOCAÇÃO R$ 29.000,00

CARDEAL
Apartamento  2 Dormitóri-
os, sala, cozinha, banheiro e 
área de serviço – a 15 mim 
do CENTRO DE INDAIA-
TUBA, excelente localização 
por apenas R$ 190.000,00 
(ACEITA MINHA CASA MINHA 
VIDA)

GL00303 – Galpão Industrial com 1.066 
m², construído em terreno de 1.265 m², 
com 3 pavimentos de 102 m², área fabril 
de 725 m², pé direito de 10 m, resistên-
cia do piso de 4 ton/m², pele de vidro. 
Sistema construtivo: Pré-Moldado. LOCA-
ÇÃO  R$ 19.000,00

CH00067 - CHÁCARAS POLARIS - AT= 8600 
m² AC= 790,41 m² - 4 suítes, 3 salas, lareira, ar-
mários na cozinha, suítes e banheiros, ampla chur-
rasqueira, piscina, vestiário, quadra esportiva, casa 
de caseiro com 2 dormitórios, árvores frutíferas, 
paisagismo, entrada por 2 ruas, 6 vagas cobertas. 
R$ 1.600.000,00

GL00291 – Galpão Industrial com 1.650 
m², construído em terreno de 2.160 m², 
possuindo doca, mesanino nos fundos, 
vestiários, dois níveis de escritórios e re-
feitório. Sistema construtivo: Pré-Molda-
do. LOCAÇÃO  R$ 30.000,00

CA00581 - VILA SUIÇA - AT=300 m² AC=280 m² 
- 3 suítes, sala 2 ambientes, sala tv, cozinha ameri-
cana, lavanderia, edícula com dependências de em-
pregada e espaço gourmet, 5 vagas, sendo 3 cober-
tas - R$ 850.000,00

TERRACOTA – 1.200 m² - R$ 260.000,00
PARQUE DAS NAÇÕES – 185 m² de esquina  
- R$ 190.000,00
RESIDENCIAL VIENA – 250 m² - R$ 
175.000,00 - FACILITADOS ATÉ 36 vezes
PORTAL DE ITAICI – 644 m² - R$ 
499.000,00
ALTO DE ITAICI – 400 m² - R$ 230.000,00
MARITACAS – 168,75 m² - R$ 108.000,00
MARIA DULCE – 300 m² - R$ 250.000,00
MAISON DU PARC – 646 m² - R$ 645.000,00 
– LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

RECREIO CAMPESTRE  JOIA -  2 terrenos 
vizinhos de 1.000 m² – R$ 380,00/m²

GL00500 - Galpão industrial de 700 
m², construído em terreno de 1.000 
m², pé direito de 7 mts, capacidade de 
energia elétrica de até 75 KVA, resistên-
cia do piso de até 5 ton/m², possuindo 
escritórios, vestiários e refeitório. VAL-
OR DE LOCAÇÂO: R$ 10.000,00

CA00593 - MONTREAL RESIDENCE - 
AT=150 m² AC=105 m² - 3 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambientes, cozinha 
americana, churrasqueira, 1 vaga coberta 
R$ 420.000,00



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

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

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

SALÃO V. FURLAN – SL00235 - SALÃO COMERCIAL DE 80m² COM 02 WC. R$ 1.200,00 
+ IPTU

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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

CENTRO – CA02502 - CASA DE FUNDO: 01 DORM.,  COZINHA,  WC,  LAVANDERIA,  
QUINTAL E VAGA P/ MOTO. R$ 780,00

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,  LAVAN-
DERIA,  QUINTAL E 01 VAGA COBERTA. R$ 1.200,00 + IPTU

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

JD. DO VALE II – CA02553 - 02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  WC,  COZINHA PLANEJADA,  
ÁREA DE SERVIÇO E VAGA PARA 02 AUTOS. R$ 1.300,00 + IPTU 

JD. MONTE VERDE – CA02551 - 2D. (01 SUITE),  SALA (02 AMB.),  COPA/COZINHA,  WC,  
LAV.,  ÁREA COBERTA,  QUINTAL E 02 VAGAS PARA AUTO (01 COBERTO). R$ 1.600,00

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

JD. BELA VISTA – CA02497 - CASA EM COND. FECH.: 3D. (1 SUITE),  SALA 02 AMB.,  COZ.,  
DESPENSA,  QUINTAL,  ESPAÇO GOURMET C/ CHURR. E GAR. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

JD. CALIFÓRNIA – CA02529 - PARTE SUPERIOR: 03 DORM. (01 SUITE),  SALA,  CO-
ZINHA,  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 - 03 DORM.,  SLA,  COZINHA,  WC,  A.S.,  VAGA COBERTA 
P/ 02 AUTOS. R$ 1.400,00 + IPTU

ITAICI – CA02487 - CASA ANTIGA: 3D. (2 SUITES),  2 SALAS,  COPA,  COZ.,  WC,  LAV. C/ WC,  
01 VAGA COBERTA,  QUINTAL NOS FUNDOS,  PIA,  FOGÃO À LENHA E WC. R$ 1.700,00 + IPTU

ALPES SUÍÇO – CA02519 - SOBRADO: 4D. (1 SUITE C/ CLOSET) TODOS C/ VARANDA,  
SALA (2 AMB.), CO. PLANEJ.,  DESPENSA,  2 WC,  PISCINA E VAGA COBERTA PARA 03 AUTOS. 
PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 3.500,00 + IPTU

V. ALMEIDA – CA02412 - 04 DORM. (02 SUITES,  01 HIDRO),  WC,  LAVABO,  SALA 03 
AMB.,  COZ.,  DESPENSA,  AREA SERVIÇO,  CORREDOR LATERAL,  QUARTO EMPREGADA 
C/ WC,  PISCINA,  CHURR. C/ WC E GAR. 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,  CHURR. COBERTA E GAR. 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,  
CHURR. 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 SUI-
TE),  SALA,  COZINHA,  WC,  LAV.,  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. REGINA – CA02544 - SOBRADO: PISO SUPERIOR: 3 DORM. (01 SUITE C/ CLOSET),  
WC E SALA TV. PISO INFERIOR: SALA (02 AMB.),  COZ.  LAVABO,  LAV.,  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,  CO-
ZINHA, 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 SO-
CIAL,  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,  
cozinha,  varanda,  piscina (4x7) vaga coberta p/02 autos,  casa caseiro e edícula. At 
5.200 m² / a.c 250m² R$ 950.000,00

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

JD SEVILHA CA02453 - SALA 03 AMB,03 DORM (01 SUÍTE MASTER), 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,  
LAVANDERIA,  02 VAGAS COBERTAS E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 135m² / AC: 137m² 
R$ 350.000,00

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

TERRENO QUINTAS DE TEERRACOTA - TR00704 - 1.200 M²  EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO - 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.

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA - CENTRO

Bazar e Papelaria no centro, vendo e passo o 
ponto com tudo dentro. R$70.000  aluguel R$1650,00

ÓTIMO GALPÃO GL00035 
Galpão ótima localidade,  prox av visconde de Indaiatuba
02 salas de recepção,03wcs, mais 02ambientes p/salas, vestiário, cozinha.  A.t 
570m² R$ 5000,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 430 - SALÃO AMARELO 

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

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

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

SALA JD. MORADA DO SOL – SL00266 - SALA COMERCIAL DE 40m² COM WC. R$ 
700,00 + IPTU

SALA JD. MORADA DO SOL – SL00267 - SALA COMERCIAL DE 60m² COM WC. R$ 
800,00 + IPTU

SALA JD. MORADA DO SOL – SL00265 - SALA COMERCIAL DE 100m² COM WC 
(ANDAR INTEIRO). R$ 1.000,00 + IPTU

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

06B Mais Expressão
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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 
localização - frente p/ Avenida) – AT: 418m² R$ 
1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS
 
SL00066 – Sala Comercial – Jd. Eldorado - AU: 
70m² - excelente 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

CASA

CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete e box, lavand, garagem, área de lazer completa, 
segurança 24 hs R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
CA00950 – Cidade Nova – Sobrado - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem 2 carros 
R$ 2.200,00 + 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 sui-
te), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ 
armários, churrasq c/ pia e gabinete, garage 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

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
AP00260 – Jardim California – 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 980,00 + Iptu
AP00366 – Jd. Santiago – Fonte de Trevi - Área de 
Lazer - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, garagem R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00361 – Ed. Vilagio D`Amore - 3dorm(sendo 1 suite 
c/ box e gabinete), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc social c/ 
box e gabinete), lavand, garagem, área de lazer completa 
R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, coz, lavand, garagem 
R$ 1.300,00 + Iptu 
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, 
Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc 
social, coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 + 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 
localização – 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 
localização – VARANDA GOURMET - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de 
garagem R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu

VENDA

CA00966 – Centro - Imóvel Comercial de esquina – AT: 
161m² - 7X23 - esquina c/ salão, casa c/ 3 comodos alugada 
p/ salão e cabeleireira e mais uma casa c/ sala, quarto, coz, 
banheiro e garagem R$ 424.000,00

TERRENOS

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

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer comple-
ta - 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 pla-
nej, lavabo, churrasq, quintal amplo, garagem 2 carros R$ 
500.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo 
acabamento - AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, lavand, 
garagem(Aceita Financiamento) .R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 
3dorm(sendo 1 suite c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, 
coz americana, despensa, lavand, churrasq, forno de pizza, 
wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² 
- 3dorm(sendo 1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc so-
cial, 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 
planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de home 
Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato impor-
tado, churrasqueira, 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 Acaba-
mento - 2dorm, sala, cozinha, wc social, lavand, garagem R$ 
225.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 
3dorm(sendo 2 c/ armários), sala, cozinha, wc social, lavand, 
garagem p/ 3 carros R$ 365.000,00
CA00402 – Jd. Moacyr Arruda – Prox. a Av. Conceição - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, quarto 
de despejo, garagem 2 carros R$ 380.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
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 empregada, 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, churrasq, wc e 
dorm de empregada, garagem coberta 2 carros, port. Eletrônico, 
cerca elétrica R$ 520.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha 
americana, escritório, lavand, quarto de despejo, churrasqueira 
e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 
amb, lavabo, cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc ex-
terno, 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
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao 
centro – Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc 
social, lavand, gar. (aceita financiamento bancário) R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc 
social, coz, lavand, 2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs 
R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 
24hs - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, 
lavand, garagem R$ 370.000,00

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!!!

SALÃO CENTRO – SL00189
OTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE 

C/ 02 WC,  LAVANDERIA,  DEPÓSITO E ESCRITORIO. 
RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 428 - SALÃO AMARELO 

CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498 - CASA INDEPENDENTE ,02 
COMODOS,  01 DORM, COZINHA, WC, LAVANDERIA E GA-
RAGEM P/ CARRO PEQUENO. R$ 700 + 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,  COZINHA,  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, lavande-
ria,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,  LAVAN-
DERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA R$ 1.300,00 + COND. 
+ IPTU

CASA VENDA - OPORTUNIDADE!!!

MORADA DO SOL , RUA ANT 59,    CA02481 - 2 IMO-
VEIS , 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

APARTAMENTOPARA VENDA

JD MORADA DO SOL AP00554 - 02 DORM, WC, COZI-
NHA, 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

APARTAMENTO NOVO!!

V. FURLAN – AP00599 - 03 DORM. (01 SUITE),  SALA 
(02 AMB.),  COZINHA,  LAVANDERIA,  WC,  VARANDA,  
01 VAGA COBERTA. R$ 290.000,00

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,  WC02 VAGAS. DOC OK.  
90M² R$345 MIL

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 
MIL

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. ENTRADA + 
PARCELAS (EM 36x)

CONSULTE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

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

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 
COMPLETA,  14 LUGARES,  LICENCIADA. IPVA.
NEGOCIA - (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

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

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA - CENTRO

Bazar e Papelaria no centro, vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. R$70.000  aluguel R$1650,00

ÓTIMO GALPÃO GL00035 - Galpão ótima localidade,  prox 
av visconde de Indaiatuba. 02 salas de recepção,03wcs, 
mais 02ambientes p/salas, vestiário, cozinha.  A.t 570m² 
R$ 5000,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

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

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

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

Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Jd. Belo Horizonte, 150m²- R$ 160.000,00 
Terreno no Jardim Colibris – 255 m² R$ 180.000.00 
Terreno no Jardim São Paulo – 300 m² - R$190.000,00 

APARTAMENTOS 

Apartamento – (oportunidade) 2 dormitório, sala 
em L, cozinha, lavanderia e uma vaga coberta – 
162m²- R$ 196.000,00 – CECAP – em frente a 
Loja Bandeira 

CASAS 

Casa – 3 cômodos – R$135.000,00 
Casa Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente e 
2 no fundo – ótimo para locação – R$170.000,00
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – terreno 
de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 
250.000,00 – aceita carro no negócio. 
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem para 2 carros - próximo ao Parque Ecoló-
gico - R$ 270.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – 
garagem para 2 carros – R$ 280.000.00
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 Parque Boa Esperança – 3 Dorm. Sendo 1 
suíte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, 
portão automático, ar condicionado, garagem para 
2 carros – R$390.000,00
Casa nova Jd. Monte Verde – 3 dormitórios – 
R$290.000,00
Casa Lauro Bueno – 2 dormitórios – R$220.000,00

TEMOS CASA PARA FINANCIAMENTO 
A PARTIR DE R$220.000,00.

LOCAÇÃO 

Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de 
área coberta – R$2.500,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de 
futebol, churrasqueira e salão de festas - R$400,00 
a diária.

SÍTIOS e FAZENDAS

Chácara 1000 m² próx. ao Vale do Sol R$190.000,00 
– troca por casa 
1 alqueire em Salto com casa - R$480.000,00
36000 m² em Indaiatuba com casa e piscina – 
R$550.000,00
Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, 
Capivari e Monte Mor e outras regiões- fazenda: 
no Paraná e Minas Gerais.

Temos áreas industriais já aprovadas 
com excelentes preços, consulte-nos 

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$240.000,00.  
CORRA!!! F= 19-3017-2608/99762-7997
M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² COM 01 
DORMITÓRIO, SALA, COZ, WC, CONSTRUI-
DA NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA LIVRE 
NA FRENTE POR PREÇO IMPERDÍVEL 
APENAS:R$215.000,00.  CORRA!!! F= 19-3017-
2608/99762-7997
M.SOL-RUA-17- 03 CÕM C/ENT P/AU-
TOS. R$135.000,00. CORRA!!! F= 19-3017-
2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC 
EM LOTE DE 180M² APENAS R$120.000,00 
QUITADO. F= 19-3017-2608/99762-7997
SALTO SP. EDÍCULA C/02 CÕMODOS E WC 
EM LOTE DE 180M² APENAS R$90.000,00+ 
70 X R$650,00 F= 19-3017-2608/99762-7997
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGANTE COM 
WC, R$ 135.000,00 URGENTE!!  F= 19-3017-
2608/99762-7997. VÁ ZUNINDO!!
M. SOL. RUA 68 02 DORM, SALA, COZ, WC 
LAV, MEZANINO NOS FUNDOS. R$ 160.000,00 
URGENTE F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-COZ-
-WC-LAVA-ENT/P 02 AUTOS.R$175.000,00 
AC.FINAN.CORRA!!! F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-COZ-
-WC-LAVA-ENT.P/ 02 AUTOS.R$170.000,00 
AC.FINANC.CORRA! F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AUTOS.
R$160.000,00 CORRA!!F= 19-3017-2608/99762-
7997

RUA-86 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC 
LAVANDERIA, GARAGEM P/02 AUTOS 
+SOBRADINHO NOS FUNDOS APENAS 
:R$235.000,00. 
RUA-64 M.SOL 02 CASAS DE 03 CÔMO-
DOS CADA UMA, EM LOTE DE 125² ÓTIMA 
P/ LOCAÇÃO. R$175.000,00 F= 19-3017-
2608/99762-7997
RUA-81 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, 
WC LAVA, GARA ACEITA FINANCIAMEN-
TO. APENAS :R$220.000,00. F= 19-3017-
2608/99762-7997. 
JD COLIBRIS 02 DORM, SALA, COZ, WC, 
LAV, GARA DESCOBERTA, AC. FINACIA-
MENTO. APENAS R$ 220.000,00. F= 19-3017-
2608/99762-7997. 
RUA-84 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, 
WC, LAVA, GARA ACEITA FINANCIAMEN-
TO. APENAS :R$230.000,00. F= 19-3017-
2608/99762-7997.

TERRENOS-VENDE-SE

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$90.000,00 
ACEITA FINANCIAMENTO. F= 19-3017-
2608/99762-7997
JD LAGUNA.150² R$85.000,00 CORRA!!! F= 
19-3017-2608/99762-7997
JD.COLIBRIS. 150M² R$110.000,00 QUI-
TADO

EXIJA A CREDENCIAL 
DO SEU CORRETOR!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO 

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

ÓTIMA OPORTUNIDADE
ESTAMOS CADASTRANDO INTE-
RESSADOS EM COMPRAR APTOS 
COM: 3 DOMS, SENDO 1 SUITE, 2 
VAGAS DE GARAGEM, COM AREA 

DE LAZER COMPLETA. ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO NA CIDADE. Esta-

mos fazendo reservas!

TERRENOS

TE00067 -  R$ 220.000,00 -  PAR-
QUE DAS BANDEIRAS - 1.000,00 
m² total

TE00122 -  R$ 413.000,00 - JAR-
DIM RESIDENCIAL VILA SUIÇA - 
400,00 m² total

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

TE00110 - R$ 240.000,00 - TERRA 
MAGNA -  540,00 m² total

APARTAMENTO

63M² - 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 / LOCA-
ÇÃO: 1.500,00 - CENTRO - 2 dorms 
| 1 vaga | 1 banheiro | 67,00 m² útil

CASAS - OPORTUNIDADE 

CA00154 - R$ 670.000,00  TERRA 
MAGNA  - 3 dorms | 2 salas | piscina 
| 180,00 m² const. | 360,00 m² útil

CA00155 - R$ 980.000,00 TERRA 
MAGNA  - 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

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. 
MONTREAL -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  POR-
TAL 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. RE-
GINA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 
sala  | 145,00 m² const. | 250,00 m² útil

CA 00156 - R$ 490.000,00 - 3 dor-
ms 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

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

SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 
m² const. - CENTRO

CASA COND PARQUE  DOS GUA-
RANTAS  R$ 2.500,00 +cond 
+Iptu   3  domitorios sendo uma 
suite banheiro social e lavado coz 
sala  churraqueira garagem pra 2 
carros  totalmente planejado 

CA S A  JA R DIM  ITA M A RA CA   
R$1.300,00 2 dorms sala coz  ba-
nheiro social  garagem pra 5 carros 

CA00146 - CASA - 
Locação  - JARDIM ESPLANA-
DA  - R$ 5.000,00  - 360,00 
m² útil | 361,90 m² const. 
- Piso Inferior: sala de vi-

sita, sala de jantar, lavabo, 
escritório, jardim de inverno, 
cozinha planejada, lavande-
ria coberta, quartinho com 
armários e banheiro social; 
Piso superior: Sala de TV 

com ar condicionado, 4 dor-
mitorios planejados, sendo 3 
com suíte e 1 possui closet e 
ar condicionado; Parte exter-

na: Churrasqueira, 
piscina com cascata, peque-

no jardim na frente!
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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$636 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc social, la-
vanderia, varanda, churr., piscina, portão eletrônico, 
gar. para 2 carros coberta e 2 descoberta. SOBRADO
COD.321 – JD.DOS COLIBRIS - R$295 MIL – 3 
dorms(1st), sala, coz, wc churrasqueira com pia, 
lavanderia, garagem
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, gara-
gem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 
3dorms(1st com closet), sala, copa, coz, varanda, 
lavanderia, wc social, edícula, churrasqueira, portão 
eletrônico, garagem
COD.353 – JD.VALENÇA – R$360 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, dis-
pensa, portão eletrônico, garagem para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 
dorms(1st), sala de estar e jantar, coz. Com a/e, lava-
bo, wc social, lav., edícula, churr., gar. 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.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 
MIL – 4dorms(2sts), sala de estar, jantar e TV, 
coz, lavanderia, dispensa, piscina, 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, churras-
queira, garagem para 1 carro
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 
2dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga 
de garagem

TERRENOS

TE.36 – COLINA I – R$265 MIL – Terreno 
1000m²
T E . 3 7 -  D I S T R I T O  I N D U S T R I A L  – 
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.
TE.5I – CHACARAS AREAL – R$297 MIL – Ter-
reno com 507m².
TE.52 – COND.TERRA NOBRE R$230 MIL – 
Terreno com 300m².

CHÁCARAS
 
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, de-
posito 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 – 2dor-
ms, 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.MONTE VERDE – R$1.400,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, churrasqueira, garagem para 2 carros.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1.300,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 -  1dorm, coz, 
wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

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
ITAICI – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as 
com a/e, garagem.

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 – 
COBERTURA
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – 
R$1.600,00 – 2dorms(1st), sala, coz com 
gabinete, wc com Box, sacada, 1 vaga de 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.700,00 – 3dorms(1st) 
com a/e, sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 
vagas de garagem.
VL N.S. CANDELARIA – R$2.000,00 – 3dor-
ms(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, , jar-
dim de inverno, área gourmet completa, piscina 
8x4, parquinho, pomar, poço semi – artesiano.
COLINAS II - R$4.500,00 – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz planejada, wc, dispensa, 
escritório, varanda, quintal, piscina, churras-
queira, 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

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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Advogado Advogado Advogado

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral

Academia
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Auto Peças

Bolo Celular Cestas de Presente Comida Japonesa
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Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria
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Construção/Arquitetura

Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática
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Materiais para Construção Moda Feminina

Móveis Planejados Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

Produtos AlimentíciosPousada Litoral Norte Rações e Medicamentos Reparações Automovitas
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Restaurante Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet Tintas

VeterináriaUniformes Veterinária Vidraçaria
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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.
Ajudante Geral: Desejável noções de ma-
nutenção, limpeza e jardinagem. Disponibi-
lidade para trabalhar aos finais de semana.
Analista Financeiro: Ensino superior em 
Administração, Finanças ou afins. Experi-
ência na função. Conhecimento em sistema 
integrado (Microsiga).
Assistente de Recebimento: Ensino su-
perior completo em Administração ou afins. 
Experiência em recebimento fiscal e fatura-
mento (preferencialmente em Indústria). Cur-
sos relacionados à função e conhecimento 
em pacote Office e SAP.
Assistente de Vendas: Técnico em Elétrica, 
Eletrônica ou afins. Experiência em negocia-
ção com clientes e follow up. Domínio do idio-
ma Inglês ou Espanhol será um diferencial.
Auxiliar Administrativo de Vendas: Ensino 
superior (completo ou cursando) em Admi-
nistração ou afins. Conhecimento em Infor-
mática. Desejável conhecimento em TOTVS.
Auxiliar de Produção (15 vagas): Ensino 
fundamental completo. Desejável sexo 
masculino. Experiência em marcenaria será 
um diferencial.
Auxiliar Fiscal: Desejável ensino superior 
completo em Ciências Contábeis, Adminis-
tração ou afins. Conhecimento em Escrita 
Fiscal e Auditoria. Desejável vivência em 
escritório contábil. Disponibilidade total 
de horário.
Auxiliar de Cozinha: Experiência na fun-
ção. Disponibilidade de horário. Desejável 
residir no bairro Itaici ou proximidades.
Auxiliar de Limpeza: Experiência em 
limpeza. Disponibilidade total de horário, 
inclusive finais de semana.
Caldeireiro: Ensino médio completo. 
Experiência em caldeiraria. Conhecimento 
em solda. 
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.
Copeira: Ensino fundamental completo. 
Noções sobre a função e disponibilidade 
total de horários.
Estagiário em Engenharia: Ensino supe-
rior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia 
de Produção, 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.
Garçom/Garçonete: Ensino fundamental 
completo. Disponibilidade para trabalhar 
no 2º turno e finais de semana. A empresa 
oferece fretado.
Montador Mecânico: Curso técnico em 
Mecânica, Mecânica de Usinagem ou 
Mecatrônica. Experiência em montagens 
mecânicas, traçagem 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 Empilhadeira/Almoxarife: Ex-
periência com empilhadeira elétrica e retrátil. 
Conhecimento em armazenamento, expedi-
ção e recebimento. Residir em Indaiatuba.
Operador de Estoque (02 vagas): Ensino 
médio completo. Experiência em armaze-
nagem 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 Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Experi-
ência em pintura manual (com pistola), Lean 
Manufacturing e TPM.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Experi-
ência na função.
Porteiro: Ensino fundamental completo. 
Experiência com atendimento e vivência em 
trabalhos de portaria. Disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.
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 téc-
nico em Mecânica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês intermediário. Experiência 
em assistência externa a clientes. Residir em 
cidades num radio de 70km de Indaiatuba.
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 
coordenação de equipe de limpeza. Conhe-
cimento em Informática. Disponibilidade 
total de horários.

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

A Global Empregos possui 
diversas oportunidades para 

a área de manutenção:

- Eletricista de Instalação
- Mecânico de Manutenção
- Mecânico de Refrigeração

- Serralheiro Industrial
- Supervisor de Manutenção

A empresa oferece ótimo 
salário e benefícios. Não percam estas 

oportunidades!!

AJUDANTE DE PÁTIO (3565): Ensino 
Fundamental completo. Experiência em 
serviços gerais. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (2903): Ensino Fun-
damental completo. Desejável experiência 
em rotinas de carga e descarga. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA DE PÓS-VENDAS (2968): 
Formação superior completa. Experiência 
em pós-vendas no segmento automotivo. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE SUPRIMENTOS (2333): 
Cursando superior em Logística, Administra-
ção ou áreas afins. Experiência na função. 
Conhecimento no sistema Microsiga. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA FINANCEIRO (3868): Gradua-
ção em Ciências Contábeis, Administração 
ou áreas afins. Experiência na área finan-
ceira. Desejável conhecimento no sistema 
Microsiga. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE CONTÁBIL/FISCAL (3560): 
Formação superior completa ou cursando 
em Ciências Contábeis. Experiência em 
classificação e lançamentos contábeis, 
obrigações acessórias, etc. Residir em 
Indaiatuba.
ATENDENTE (2830): Ensino Fundamental 
completo. Desejável experiência na função. 
Disponibilidade para atuar no 2° turno. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (3557): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2905): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE MECÂNICO (3173): Ensino 
Médio completo. Conhecimento na área 
mecânica. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR FISCAL (2919): Formação 
superior completa ou cursando em Admi-
nistração, Ciências Contábeis ou áreas 
afins. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COLORISTA (2016): Ensino Médio com-
pleto. Experiência em cromia. Desejável 

conhecimento em escala pantone. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL (3567): 
Formação superior completa. Experiência 
na área de vendas externas. Possuir CNH 
B. Disponibilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
ENCARREGADO DE PÁTICO (3529): 
Formação superior completa. Experiência 
em liderança de equipes da área produtiva. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ENGENHEIRO DE PROJETOS (3457): 
Graduação em Engenharia Mecânica, 
Eletrônica ou áreas afins. Experiência na 
função. Possuir CREA ativo. Conhecimento 
em Sistema SAP, PDCA e softwares de 
projetos. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA (3554): Cur-
sando Engenharia de Produção, Mecatrôni-
ca ou áreas afins. Desejável conhecimento 
em inglês. Residir em Indaiatuba ou Salto.  
MAÇARIQUEIRO (3562): Ensino Funda-
mental completo. Experiência em máquina 
de corte, dobra ou prensas. Residir em 
Indaiatuba. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (1816): 
Desejável formação Técnica. Experiência 
em serviços corretivos e preventivos em sis-
temas e equipamentos de ar condicionado e/
ou refrigeração industrial/comercial. Residir 
na região de Indaiatuba. 
MONTADOR MECÂNICO (3416): Forma-
ção técnica em Mecânica, Mecatrônica ou 
áreas afins. Experiência em manutenção 
mecânica diesel, automóveis ou similares. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171): Formação supe-
rior completa. Experiência em restaurante 
industrial. Desejável conhecimento no 
sistema Tec Food. Residir na região de 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (200): 
Ensino Fundamental completo. Experiência 
na função. Possuir curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
(3534): Experiência em operação de retro-
escavadeira, pá carregadeira ou máquinas 
relacionadas a área de construção. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 
(1757): Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Possuir CNH B. Residir na região 
de Indaiatuba.
VENDEDOR (A) INTERNO (A) (2860): 
Ensino Médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) Com 
experiência na função. Para trabalhar em limpeza 
de indústria. Disponibilidade de horários. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir experiência 
na função, residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
ASSISTENTE DA QUALIDADE – Residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários, experiência 
na função e nas normas da qualidade.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS – Disponibilidade 
de horários, conhecimentos no sistema Microsiga 
/ Proteus, experiência na função. 
COORDENADOR DE PRODUCAO – Possuir 
superior em Engenharia de Produção ou Ges-
tão da Qualidade. Residir em Indaiatuba OU 
região. Possuir conhecimentos em Informática  
Formação de Auditores Internos RDC 59, Visão 
Sistêmica da NBR ISO. 9001, Visão Sistêmica 
da NBR ISO 14001, Normas de segurança no 
trabalho. Uso e manuseio de instrumentos de 
medição. Preparação de amostras para análise 
de dureza. Análise e aprovação de produto e ma-
téria. Normas do sistema de gestão da qualidade.  
COORDENADOR DE FERRAMENTARIA – Re-
sidir em Indaiatuba ou região, disponibilidade de 
horários, superior em Engenharia, Conhecimentos 
em Interpretação de desenho técnico, Instrumen-
tos de medição. Conhecimento de máquinas 
operatrizes, Bons conhecimentos em Informática, 
Sistemas de câmara quente, Sistemas hidráulicos 
e pneumáticos, Sistemas elétricos, Noções básica 
ISO e QS 900, Projetam de Moldes.
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 Indaiatu-
ba ou Salto. Experiência na função.
MARCENEIRO – Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Experiência em corte, plaina e serra. 
OPERADOR DE COLADEIRA - Para trabalhar 
em Indústria de embalagens. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. Experiência na função.
OPERADOR DE GRAMPEADEIRA - Para 
trabalhar em Indústria de embalagens. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Experiência na função.
NUTRICIONISTA – Residir em Indaiatuba ou 
região. Disponibilidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – Possuir expe-
riência com serralheria e polimento de metais. 
Residir em Indaiatuba, disponibilidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – Residir em 
Indaiatuba, disponibilidade de horários, ensino 
médio, possuir experiência com inspeção e 
embalagem.
AJDUANTE DE PRODUCAO - Residir em Indaia-
tuba, disponibilidade de horários, ensino médio, 
possuir experiência em montagem de vidros.
AJUDANTE DE PRODUCAO - Residir em 
Indaiatuba, disponibilidade de horários, ensino 
médio, possuir experiência em corte de vidro e 
polimento de metais.
ADESIVADOR – Possuir experiência com 
instalação de adesivos, ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba ou Salto, disponibilidade 
de horários.
OPERADOR DE FORNO Possuir ensino médio 
completo. Experiência com operação de fornos. 
Disponibilidade de horários. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR COMERCIAL – Possuir experiência 
em vendas de comercio, desejável vendas de 
colchões, residir em Indaiatuba, ensino médio 
completo, bons conhecimentos em informática.
OPERADOR DE INJETORA – Possuir expe-
riência na função, ensino fundamental completo, 
residir em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA – Residir em Indaiatuba, disponibili-
dade de horários. Ira fazer entregas em São Paulo 
e auxiliar na carga e descarga das mercadorias. 
Ensino médio. Habilitação Categoria D.
VENDEDOR EXTERNO – Residir em Indaiatu-
ba ou Salto. Experiência na função, condução 
própria. Para trabalhar em empresa do Ramo 
metalúrgico.



25BMais Expressão

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6764): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Vivencia  na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO / QUALIDADE (6771): Ambos os 
sexos. Ensino médio completo. Vivência no setor de qualidade 
e em produção. Possuir cursos na área de qualidade. Dispo-
nibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS/PÓS-VENDAS (6754): Masc. 
Superior Completo em Administração. Vivência na função. 
Conhecimento no ramo automotivo e atendimento ao cliente. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS (6766): Fem. Ensino Médio Comple-
to ou Superior Cursando Administração. Vivencia na área de 
vendas/ comercial, conhecimento com captação de clientes, 
fllow-up, geração de pedido de vendas, cotações entre outras 
funções. 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 (6779): Masc. Curso Superior em Enge-
nharia de Produção ou Mecânica. Vivencia em compras 
diretas(peças, maquinas, caldeiraria e usinagem). Conhe-
cimento em sistema ERP. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino Médio. 
Vivência na função. Cursos de leitura e interpretação de 
desenho, metrologia básica, matemática básica, programação 
e operação de Torno CNC e Centro de Usinagem, desejável 
Auto Cad. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Superior 
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 soldagem usado no Brasil (FBTS - 
Petrobras). Residir em Indaiatuba ou Jundiaí.
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO (6777): Fem. Cursando Supe-
rior em Administração, Gestão Empresarial ou Comércio Exte-
rior. Possuir inglês nível intermediário. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO CONTÁBIL (6775): Ambos os sexos. Cursando 
Ciências Contábeis. Noções de contabilidade, Excel, infor-
mática. Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Completo. Vivência 
na função. Conhecimento com fresa universal e torno. Residir 
em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. Vivência em 
produção, conhecimento em instrumentos de medidas (me-
trologia), cursos na área de qualidade. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior em 
Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e processos. 
Com inglês avançado. Residir em Indaiatuba ou Região.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir cursos na área da qualidade e 
conhecimentos em Metrologia e Leitura e Interpretação de 
Desenho e Tridimensional. Residir em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DE QUALIDADE (6687): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função de qualidade, cursos de 
metrologia e leitura e interpretação de desenho. Residir 
em Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino Funda-
mental. Vivência na função, conhecimentos em máquinas 
de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MATRIZARIA (6773): Masc. Ensino Fundamental. Vivência 
em corte, dobra, solda elétrica e MIG, polimento de aço, 
serralheria e/ou ferramentaria. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral, vivência 
em manutenção corretiva, preventiva, hidráulica e pneumá-
tica em equipamentos industriais. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral e 
conhecimentos em solda. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA (6744): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. CNH B. Noções em recebimento e 
expedição. Conhecer Indaiatuba e região. Residir em 
Indaiatuba.
MOTORISTA (6767): Masc. Ensino Fundamental. Vivência 
na função. Possuir CNH D. Conhecer região e São Paulo. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA B (6770): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, Possuir CNH B. Necessário conhecer 
São Paulo. Desejável vivência em separação de pedidos, 
carregamento e descarregamento de carga. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com serra-
lheria, modelagem de aço, polimento de metais. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Disponibilidade de 
horário. Possuir condução própria. 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 condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Possuir conhecimento com 
lançamento de notas fiscais . Vivência com sistema SAP. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6712): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6760): Fem. Ensino Médio Completo. 
Noções básicas de informática. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
SECRETARIA EXECUTIVA / BILINGUE ( 6737 ): Fem. 
Superior Completo. Vivência na função. Possuir Inglês 
e Mandarim.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. Ensino Médio. 
Disponibilidade total de horário. Vivência na área com 
conhecimento em serigrafia manual em vidros, plásticos, ca-
misetas etc. Desejável conhecimento em confecção de telas 
e gravação e desgravação de telas. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR LOGISTICO (6769): Masc. Superior Com-
pleto. Vivencia em Administrar a Logística de Estoque, 
Almoxarifado por requisição de compras, recebimento, 
solicitação de faturamento, embalagem e expedição de 
materiais, peças e acessórios. Com conhecimento em 
sistema ERP. Residir em Indaiatuba.
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. Co-
nhecimentos na função. Disponibilidade de horários. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fundamental, 
Não é necessária experiência. Possuir disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamental  
Completo. Não precisa ter experiência, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivencia área industrial, acabamento e lixamen-
to de peças. Residir em Indaiatuba. Possuir condução própria.
AJUDANTE GERAL (6693): Masc. Ensino Fundamental 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em rebarba-
ção, separação de material e  lavagem de peças. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6743): Masc. Ensino Funda-
mental 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): Masc. Superior 
completo ou cursando Contábeis ,Inglês ou japonês ( Inter-
mediário ). 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 Supe-
rior Cursando. Vivência na função. Possuir conhecimento em 
microinformática e hardware, configuração de rede, AD, DNS, 
DCHP, Ferewall, configuração de estações e demais equi-
pamentos, ERP, integrações de sistema (WS (webservices) 
e texto), telecom,  telefonia móvel, chip de dados e integra-
ções 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 Administração ou 
Logística. Vivência na função. Possuir conhecimento em 
sistema Microsiga/Proteus, informática e excel avançado, co-
nhecimento em inventários, almoxarifado,controle de estoque, 
compras de insumos, matéria prima. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6776): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em emissão 
de boletos, notas fiscais, fluxo de caixa, etc. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função, possuir cursos com 
certificados em leitura e interpretação de desenho, meios de 
medicação (EMEI´S), operador de empilhadeira e informática. 
Ter disponibilidade de horários, possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. Superior 
Cursando ou Completo. Vivência na área administrativa, 
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 conheci-
mento em  Microsiga. Com CNH “B”.  Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO (6755): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento na área 
de recebimento, controle de estoque, nota fiscal de entrada e 
saída no sistema. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6778): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em Admi-
nistração. Curso de Informática. Possuir condução própria. 
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 ADMINISTRATIVO (6768): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Possuir 
conhecimento em informática, cadastro de produtos, nota 
fiscal. 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 EXPEDIÇÃO (6749): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivencia na função. Disponibilidade de horário 
para trabalhar em Salto. Ter condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE LIMPEZA (6765) : Fem. Ensino Médio Com-
pleto. Vivencia na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino Médio. Vi-
vência em Indústria do ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino Médio 
Completo. Disponibilidade de horário. Conhecimento em 
instrumentos 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 Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em corte e/ou 
lixamento. Residir em Indaiatuba.
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AJUDANTE DE MOTORISTA: Irá carregar 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 ARMAZÉM: Ensino médio 
completo, experiência na função, curso de 
operador de empilhadeira. Vaga temporária.
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 ADMINISTRATIVO DE SUPORTE 
TÉCNICO: Cursando Redes de Computado-
res ou equivalente, conhecimento em rotinas 
administrativas. Apenas candidatas residentes 
em Indaiatuba;
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Para traba-
lhar em comércio, experiência na função, curso 
de operador de empilhadeira e habilitação cate-
goria A/B; Jornada de trabalho de segunda-feira 
a sábado. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, para serviço braçal, disponibilidade 
de horário para revezamento de turno;
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em máquina reta, Overlock, 
Interlock 2 agulhas, Galoeira e em todos os 
tipos de tecidos;
COZINHEIRA: Para atuar em escola infantil de 
segunda a sexta-feira, conhecimento em esto-
cagem e conservação de alimentos. Habilidade 
em preparo de alimentos em geral. Auxiliar e 
servir refeições. Residir em Indaiatuba.
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino fun-
damental 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;
METALURGISTA: Formação em Técnico em 
Química ou Engenheiro Químico, conhecimento 
em metalurgia de aço e ferro; laboratório de 
fundição de ferro e aço, Processos de Fundição 
em fornos de indução, Tratamento Térmico 
dos metais, elaboração de cálculos de cargas 
para a fundição, Emissão de Certificados de 
Qualidade;
MONTADOR: Ensino médio completo, cursos 
na área, experiência em montagens de infra 
estrutura para instalações elétricas. Residir 
em Indaiatuba;
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conhecimento 
em caldeiraria, serralheria, estruturas metálicas, 
solda, usinagem. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Ensino médio completo;
PORTEIRO: Ensino fundamental completo, 
residir em Indaiatuba, disponibilidade de horário, 
experiência na função.
PÓS-VENDA: Formação em Eng Eletrica/Meca-
nica ou Mecatronica, experiência em Pós-Venda, 
na instalação e manutenção de máquinas opera-
das por CNC/CLP.Inglês avançado e disponibili-
dade para Viagens. Carteira de Habilitação B e 
veiculo próprio. Residir em Indaiatuba;
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, ELETROTÉC-
NICA OU MECATRÔNICA: Ensino médio 
completo, curso na área, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
VENDEDOR (A): Para atuar em comércio de 
tintas, necessário experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR DE PEÇAS: Ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba, conhecimentos 
no setor de vendas, controle de estoque e 
almoxarife. Possuir CNH A/B.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA DE ATENDIMENTO AO CLIEN-
TE  Superior completo, experiência na fun-
ção. Desejável  Excel intermediário. Local 
de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA Superior 
completo em Ciências Contábeis ou Ad-
ministração. Experiência em classificação 
contábil e rotinas de fechamento. Possuir 
Excel avançado. Local de atuação: Salto
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR  Superior 
completo, experiência com negócios e aten-
dimento ao cliente. Conhecimento na área de 
Marketing e vendas. Local de atuação: Salto
ANALISTA DE LOGISTICA  Super ior 
completo em gestão de logistica, experi-
ência em indicadores, gráficos e banco de 
dados. Possuir inglês intermediário. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE COMERCIAL  Ensino médio 
completo, cursando superior. Experiência em 
licitações. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE LOGISTICA  Ensino mé-
dio completo, experiência em conferencia 
e movimentação de materiais. Local de 
atuação: Itu
COMPRADOR  PLENO – Ensino médio 
completo. Experiência em compras de peças 
automotivas e serviços para manutenção 
da frota caminhões e automóveis. Local de 
atuação: Itu
COORDENADOR(a) DE RECURSOS HU-
MANOS  Formação superior completo. Ex-
periência em rotinas de RH e departamento 
pessoal. Domínio do desenvolvimento das 
estratégias, fornecendo suporte/orientações 
ás chefias para o desempenho de suas 
funções. Coordenar as atividades de admi-
nistração de pessoal e movimentação de 
funcionários. Imprescindível o inglês fluente. 
Local de atuação: Salto
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO  
Superior completo, desejável em Engenharia 
Elétrica ou Análise de Sistemas. Experiência 
em liderança de equipe técnica. Local de 
atuação: Itu 
DESENHISTA Superior completo, expe-
riência na área de projetos mecânicos e 
caldeiraria. Conhecimentos de pneumática 
(esquema e dimensionamento). Local de 
atuação: Itu 
DIRETOR DE OBRAS Formação superior 

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

em Engenharia Civil, especialização em meio 
ambiente. Experiência como coordenador de 
obras. Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL  Superior completo em 
Engenharia Civil. Experiência na área de 
planejamento, execução e gerenciamento de 
obras. Responder por projetos e fiscalização 
da obra. Atuação em campo e na adminis-
tração. Habilidade com gestão de pessoas. 
Local de atuação: Itu
INSTALADOR Ensino médio completo, expe-
riência em instalação de vidros, esquadrias 
em geral e moveis planejados. Desejável cur-
so de medição. Local de atuação: Indaiatuba
MECANICO DE MANUTENÇÃO  Ensino 
médio completo, curso relacionado à área.
Experiência na função. Local de atuação: 
São Roque
NUTRICIONISTA Superior. Experiência em 
cozinha industrial. Residir em Itu
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM   
Ensino médio completo, curso técnico. Co-
nhecimento em programação de CNC, inter-
pretação de desenho mecânico, instrumentos 
de medição, preparação de ferramentas e 
usinagem de precisão. Experiência na fun-
ção. Local de atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA  Formação superior em 
Engenharia Civil, com especialização em 
planejamento e orçamento de projetos. Expe-
riência na área de planejamento e orçamento 
de obras. 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.
RECEPCIONISTA Ensino médio completo, 
conhecimentos em rotinas administrativas, 
organizações, atendimento ao cliente. Local 
de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRICA)  
Ensino médio completo, experiência com usi-
nagem e precisão. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Manuseio e conhecimen-
to de instrumentos de medições. Preparação 
para diferentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana. Local de atuação: Itu             
TÉCNICO DE REPAROS Ensino médio 
completo, curso técnico de Eletrônica ou 
Mecatrônica. Conhecimento na função. Local 
de atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO  En-
sino médio completo, curso técnico na área. 
Possuir inglês fluente e disponibilidade para 
viagens. Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimento em progra-
mação de torno CNC. Leitura e interpretação 
de desenho mecânico. Vivencia em afiação, 
trigonometria preparação de ferramentas. 
Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejável superior 
em Administração, experiência na área co-
mercial. Inglês básico. Local de atuação: Itu
VENDEDOR TREEINER  Ensino médio 
completo, desejável superior cursando 
em biologia ou bioquímica. Possuir inglês. 
Conhecimento na área comercial. Local de 
atuação: Itu

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
www.skalaempregos.com.br
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1/2 OFICIAL SERRALHEIRO/AJU-
DANTE DE SERRALHERIA: Conhe-
cimento com maquinas lixadeiras, 
furadeira e pol i-corte para fazer 
rebarbação, furação, medição, corte 
de material de aço.
ANALISTA DE PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO: Conhecimento em sis-
tema 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 FISCAL / CONTÁBIL: 
Lançamentos Contábeis básicos, re-
ferente impostos / despesas diversas 
/ conciliações de contas.
ASSISTENTE DA QUALIDADE:   Res-
ponsável pela elaboração e revisão de 
procedimentos, garantir o bom anda-
mento da área da qualidade. 
ASSISTENTE DE VENDAS: Conheci-
mento na área industrial, para atuar com 
prospecção de clientes e vendas interna.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Traba-
lhará com carrinho hidráulico carre-
gando caminhões e puxando pallets 
da produção. Disponibi l idade de 
horários.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com expe-
riência na área de limpeza. Disponibi-
lidade de Horários 
AUXILIAR TECNICO ELETROELE-
TRONICA/MECATRONICA: Conhe-
cimento em montagem e manutenção 
de equipamentos. Possuir cursos na 
área.
CALDEIREIRO: Para atuar com Cal-
deiraria em geral e solda MIG
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO TRAI-
NEE: Recém formados para trabalhar 
no Comercial possuir Inglês e Espa-
nhol Intermediário e disponibilidade 
para viagens. Possuir Ensino Superior  
de Engenharia da Produção.
ESTÁGIO FINANCEIRO: Cursando 

2° ou 5º Semestre, Nível Superior em 
Administração ou Economia, conheci-
mento no pacote Office (Word, Excel), 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
FARMACEUTICO:  Para atuar em 
unidade Farmacêutica. Disponibilidade 
de horários.
FATURISTA: Atuará com registro de 
notas fiscais de compra, emissão de 
notas fiscais de mercadorias e servi-
ços, controle de faturamento e demais 
atividades. Possuir Ensino Superior.
LIDER DE OPERADOR LOGISTICA: 
Com experiência em liderança na área 
logística, armazém, expedição, movi-
mentação de materiais, etc. e com ex-
periência em operação de empilhadeira.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: 
Possuir experiência em montagem de 
Maquinas Industrial.
MECANICO MONTADOR: Possuir 
experiência com Pintura liquida (Epox), 
montagem de máquinas em geral, pos-
suir curso de Leitura e Interpretação 
de Desenho.
MOTORISTA CNH D: Para atuar na 
região fazendo entregas e coletas.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, 
dobra e polimento do aço, serigrafia, 
inspeção de qualidade, conferencia 
de medidas, lapidação e polimento 
de vidros, corte policarbonato, corte e 
lixamento de peça em vidro, pré-forno.
PINTOR:  Preparar as superfíc ies 
externas e internas de peças indus-
triais,. Necessário ter disponibilidade 
de horário.
PORTEIRO: Para atuar em empresa. 
Disponibilidade para escalas. 
RECEPCIONISTA: Com Inglês Fluen-
te, Para atuar em Hotel, com Disponi-
bilidade de Horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: Com 
Disponibilidade Total de horários para tra-
balhar em todos os turnos, irá cobrir folgas.
SUPERVISOR DE CONTRATOS: Com 
experiência em Administração geral de 
contratos de Terceiros, incluindo toda 
gestão de mão de obra, elaboração 
de contratos. Possuir Graduação em 
Tecnólogo em Processos Gerenciais, 
Técnico em Administração de Empre-
sas. Conhecimento no Sistema SAP.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: Su-
pervisiona e coordena as atividades 
da área industrial, relacionadas ao 
planejamento e controle de produção.

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 
fundamental completo, irá trabalhar com 
carregamento e descarregamento de caixas, 
não precisa ter experiência podendo ser o 
primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino mé-
dio, 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 paga-
mento e as demais rotinas do departamento, 
vaga para empresa multinacional.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR - 
Cursando 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 documentos, possuir curso de informática.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com escrita fiscal, auditoria e 
planilhas 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 PCP - Ensino médio com-
pleto, experiência com apontamento de produ-
ção, 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 
completo, 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, 
experiência 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 Técni-
ca 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 ma-
quinas convencionais, centros de usinagem, 
fresas, instrumentos de medição e ter traba-
lhado 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 
empilhadeira, 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  
- Experiência na função ter trabalhado em 
empresa metalúrgica.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, 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.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com ma-
nutenção corretiva e preventiva em maquinas, 
equipamentos, ponte rolante, pneumática e 
hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiên-
cia com torno mecânico, fresa e serviços de 
ajustagem mecânica.
MOTORISTA (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 disponi-
bilidade de horário.
PORTEIRO - Ensino fundamental, experiência 
na função, possuir disponibilidade de horário.
PREPARADOR CENTRO USINAGEM CNC 
- Experiência na função e possuir cursos 
na área.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir 
em Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio comple-
to, experiência com PABX, atendimento a 
clientes, planilha Excel, arquivos e as demais 
rotinas administrativas.
SOLDADOR - Ensino fundamental, experi-
ência 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 
Técnico em  Mecânica, experiência com 
produção seriada de peças usinadas para 
industria automotiva, prática de 5S, Kaizen e 
outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com 
metrologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, 
Kaizen, Lean  Manufacturing, programação 
de centros de usinagem 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, 
possuir 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.



27BMais Expressão

COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

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

AGENTE DE VIAGENS
Ensino Médio Completo, possuir experiência 
com vendas e possuir disponibilidade de 
horário de trabalho. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experi-
ência na área de produção e disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com 
curso de Operador de Empilhadeira ou Ponte 
Rolante. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL
Graduação Completa em Ciências Contábeis, 
com inglês fluente, com experiência na função 
e conhecimentos em sistema SAP. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE CONTROLADORIA PLENO
Cursando Superior em Administração, 
Economia ou Ciências Contábeis, inglês 
nível intermediário, com experiência em 
planejamento e controle orçamentário de 
produtos, custos de fabricação, apuração de 
resultado mensal, elaboração de relatórios 
gerenciais, bons conhecimentos no pacote 
Office e sistema integrado SAP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE DIRETORIA
Graduação Completa em Secretariado Exe-
cutivo, inglês avançado, com experiência em 
toda rotina administrativa e conhecimentos 
sistema integrado SAP. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função e possuir disponibilidade 
de horário para trabalhar em escala. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência na 
função e disponibilidade para trabalhar em 
escala de horário. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR TÉCNICO
Graduação em Farmácia, Química,  En-
genharia Química ou Biologia, com inglês 
intermediário, experiência com vendas téc-
nicas no segmento alimentício. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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, expedição, 
almoxarifado e movimentação de materiais. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com experiência 
em empresa no segmento de tubos. Residir 
em Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ENGENHEIRO MECÂTRONICO
Graduação Completo, possuir experiência 
em linha de produção e disponibilidade de 
horário para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA
Cursando a partir do 3º semestre de Enge-
nharia Elétrica, possuir inglês intermediário. 
Residir em Indaiatuba. 
ESTAGIÁRIA MARKETING
Cursando a partir do 5º semestre, com inglês 
intermediário, bons conhecimentos em infor-
mática, desejável conhecimentos na área. 

Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da 
Computação ou Tecnologia da Informação, 
desejável ter atuado na área. Residir em 
Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia em ferramentas de estampo convencional 
e progressivo. Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE LOJA
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função, possuir disponibilidade 
para trabalhar em horário de escala. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experiência 
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 conhecimentos 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 disponibi-
lidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
MEIO OFICIAL ELETRICISTA
Com Ensino Fundamental, curso do SENAI 
de Elétrica, experiência na área industrial. 
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 experiên-
cia na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função e empilhadeira elétrica retrátil 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade total 
de horário de trabalho. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função e disponibilidade para trabalhar 
em horário de turnos. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e experi-
ência no segmento de serviços de limpeza. 
Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com expe-
riência em gestão de serviços de limpeza 
e manutenção. Para residir na  região 
do ABC. 
SUPERVISOR DE CONTRATOS
Graduação Completa e Administração ou 
Engenharia, experiência em análise de 
contratos e possuir disponibilidade para 
trabalhar em Elias Fausto. Residir em Car-
deal, Elias Fausto e Indaiatuba.
SUPERVISOR DE CONTROLADORIA
Graduação em Ciência Contábeis Com-
pleta, inglês fluente, com experiência na 
função, conhecimentos em sistema SAP. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
TÉCNICO MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
Curso Técnico Completo, com experiência 
na função em empresas de autopeças. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR TÉCNICO
Com Ensino Médio Técnico Mecânico 
ou Mecâtronica, bons conhecimentos no 
pacote Office, com experiência em vendas 
técnicas externas, prospecção e manuten-
ção de revendedores, com conhecimentos 
no mercado de integração de segurança e 
controle de acesso. Residir em Americana, 
Indaiatuba, Limeira, Louveira ou Valinhos. 
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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
Casa em Condomínio com 
2 D., coz. com armários, 
banheiro com blindex R$ 
295.000,00. F: (19) 98372-
0000
Casa Juscelino Kubits-
chek- 4 cômodos na frente 
e 4 cômodos no fundo- R$ 
250.000,00. F: (19) 3016-
1355/ 99205-4322/ 99752-
2170
Casa no Cond. Villagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/ 
churrasq. R$ 400.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa próximo ao Jusce-
lino Kubstcheck 4 alu-
guéis - ótimo investimen-
to R$240.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! 
Excelentes valores. 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, la-
vabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garagem..
R$ 500.000,00. F: (19) 
3834-8948
J d  M .  d o  S o l  -  R $ 
190.000,00 - Aceita terre-
no/carro/moto – 1 dorm., 
sala, cozinha, wc, lav, gar 
2 autos coberta. F: (19) 
99801-4860
Jd Monte Verde – Casa 
com 03 D. sendo 01 su-
íte, garag. p/ 02 carros. 
Aceita financiamento. R$ 
285.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Jd Morumbi – Casa com 
02 dorms, sala, cozinha e 
garagem p/ 02 carros. R$ 
230.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Jd Pau Preto - Casa nova 
com 3 dorm sendo 1 suíte, 
1 wc, 2 vagas - AT 125 m². 
R$ 490.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jd.  Amsta lden  -  Su-
pe r  res idênc ia  TODA 
MOBIL IADA com 284 
m2  e  AT 350  m2  de 
terreno, 3 dormitórios, 1 
suíte, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha, piscina 
e  espaço gourmet  R$ 
1 .440.000,00 .  F :  (19) 
99751-9921 / 3875-0469 
creci 65362.

Jd. Santiago - CA0248 - 
250 m² - 04 D. sendo 01 st. 
c/ hidro., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., escrit., saca-
da, copa, coz. planej., AS, 
bhº ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ pia 
de granito, pisc., 04 vagas 
garag. R$ 600.000,00. F: 
(19) 3392 - 0333
M. do Sol –   rua 10 c/ 04 
cômodos c/gar +01 com. e 
wc nos fundos falta acaba-
mentos. R$130.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  67. 01 cômodo 
com WC, R$ 120.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua 68 02 
D., sala, coz, WC, lavand, 
mezanino nos fundos. R$ 
140.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 
cômodos precisando pe-
quenas reformas.apenas: 
R$ 145.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol – 68 casa as-
sobradada sendo na parte 
inferior garage. espaçosa e 
na parte superior 01 D., sala, 
coz, WC, Lavand., sacada 
quintal com edícula nos fun-
dos todo revestido em piso 
cerâmico R$ 190.000,00 
toda documentada para fi-
nanciamento. Ta esperando 
o que? F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997.
M. do Sol - imóvel comercial 
próximo a Av. Ário Barnabé 
e bancos 390m² de área 
construída, sendo 02 pav. 
residenciais e salão co-
mercial no térreo, apenas 
R$700.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997.
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas R$ 
102.000,00.Quitado. F: (19 
) 3017-0455/ 99762-7997

Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº. so-
cial, sala, coz., AS, quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
210.000,00. F: (19) 3392-
0333
Jd. Camargo Andrade - 02 
D., sala, coz, WC, lavand., 
garag. + 01 sobradinho nos 
fundos, tudo bem acabado 
por apenas R$ 250.000,00 
aceita troca por igual ou 
menor valor em região 
plana. F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997.
Jd. do Valle - 02 D. (01 
suíte c/ armário embutido) 
coz. planejada, garag. p/ 03 
autos, edícula nos fundos. 
Ótimo Acabamento R$ 
280.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997 
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., área 
lazer c/ churrasq. e quin-
tal, 04 vagas garag. R$ 
400.000,00. F: (19) 3392-
0333
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 
D., sala, coz., WC, lavad., 
garag. para 02 autos R$ 
170.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997
Jd. M. do Sol - Casa. 2 
coz., 1 sala, 2 dorm., 2 WC. 
Garagem. R$ 220.000,00. 
F: (19) 3935-1137/ 99265-
7550.Falar com Cida.
JD. Monte Verde – 3 dor-
mitórios – R$290.000,00. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 no 
fundo – ótimo investimento 
– R$270.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322

M. do Sol – rua 24 casa es-
petacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo 
no pavimento superior: 05 
D. sendo 02 suítes e 01 
máster, sacada com frente 
para piscina c/ cascata 
artificial aquecimento a gás 
nos D., área de churrasco 
completa, garag. para 04 
carros. R$ 400.000,00. 
Aceita imóvel de menor 
valor, carro, estuda  parce-
lamento. F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997.
Morada do Sol CA02481 
-  Rua ant  59 ,  2  imo-
veis ,terreno de 250 m², 
casa 1. 02 dorm,sala,02 
wc,cozinha,lavanderia e 
amplo quintal. Casa 2 , 01 
dorm,wc,cozinha e lavan-
deria. R$280.000,00. F: 
(19) 3875-2215
Oportunidade - Vendo 2 
casas em terreno - Jd. Mo-
rumbi. Casa 1 - 1 sobrado, 
coz., 1 quarto, WC, Salão 
Comercial. Casa 2 - Fundos 
- 2 quartos, sala, coz, WC. 
Aceito terreno na negocia-
ção. R$ 160.000,00. F: (19) 
3835-2123/ 99135-1470
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo?Ligue pra mim. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99294-
5541/ 99763-8709
T e r r a  M a g n a  -  R $ 
650.000,00 - 3 dorms, 2 
salas, piscina, 180,00 m² 
const., 360,00 m² útil. Aceita 
permuta em apartamento na 
cidade. 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 quitinete “quarto 
com banheiro- cozinha co-
letiva - agua e Luz ja incluso 
e sinal de internet liberado”. 
F: (19) 99350-7886/ 98862-
4249 junior
Alugo um quarto c/banheiro 
independente, no centro.
R$ 400,00.Três meses de 
aluguel adiantado.Para so-
mente uma pessoa. F: (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 - 3dorm(Sendo 1 suite 
c/ armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de gara-
gem....R$ 2.300,00 + Cond. + 
Iptu. F: (19) 3834-8948
Cond. Parque dos Gua-
rantas - R$ 2.500,00 +cond 
+Iptu, 3  dorms., sendo uma 
suite banheiro social e la-
vado coz sala  churraqueira 
garagem pra 2 carros  to-
talmente planejado. F: (19) 
99801-4860
Cond. Vista Verde- Casa 
com 03 D., sendo 01 suíte, 
cozinha planejada 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 
02 D., garagem p/ 02 carros. 
R$ 1.200,00. F: (19) 99233-
3124 c/ Jessica
Jardim Juliana- Sobrado 
com 04 D., com armários, 
cozinha planejada, piscina, 
churrasqueira e garagem 
p/ 03 carros. R$ 3.300,00. 
F: (19) 99233-3124 c/ Jes-
sica
Jardim Santa Cruz- So-
brado com 03 D., sendo 01 
suíte, cozinha planejada, 
edícula, churrasqueira e 
garagem p/ 03 carros. R$ 
1.600,00. F: (19) 99233-
3124 c/ Jessica
JD AMERICA CA1013 – 02 
dorm,sala,cozinha,WC,lav
anderia,garagem coberta 
p/02 autos e quintal. A.T 
250m². R$1350,00 + IPTU. 
F: (19) 3875-2215
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº. so-
cial, sala, coz., AS, quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
210.000,00. F: (19) 3392-
0333
Jd. Esplanada - 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
Jd. Itamaraca - R$1.300,00; 
2 dorms, sala, coz, banhei-
ro social, garagem pra 5 
carros. F: (19) 99801-4860
Portal  das Acácias - 
SO0360 - 133,30 m² - 03 D., 
sendo 01 st. c/ sacada, bhº 
social, lavabo, sala 02 amb. 
c/ varanda, coz., desp., 
AS., espaço gourmet c/ 
churrasq., quintal, 02 vagas 
garag. Armário planej.: coz., 
bhºs, churrasq., AS. R$ 
2.500,00 + Cond. + 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. sendo 01 st. 
c/ hidro., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., escrit., saca-
da, copa, coz. planej., AS, 
bhº ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ pia 
de granito, pisc., 04 vagas 
garag. R$ 600.000,00. F: 
(19) 3392-0333
R e s .  B o u g a i n v i l l e  - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 03 suítes sendo 
01 st. c/ closet, pavimento 
inf.: lavabo (todos os bhºs. 
c/ armário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., des-
pensa, coz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário pla-
nej.), 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, es-
paço gourmet c/ churrasq., 
desp., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res.  Mar ia  Boni ta  – 
SO0271 – 101 m² - 03 D., 
sendo 01 suíte, bhº so-
cial, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, quintal, área de 
lazer, 02 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Res.  V i l la  Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 su-
ítes sendo 01 com closet e 
varanda / 01 com varanda 
(todos os dorm. e bhºs. com 
armário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escrit., copa, 
coz. totalmente planej., la-
vand., AS com gabinete, 
depósito/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., pis-
cina, quintal, aquec. solar, 
ar condicionado, 04 vagas 
garag. R$ 4.700,00 + Cond. 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 03 su-
ítes, sala de 02 amb. c/ 
varanda, lavabo,  coz. pla-
nej., AS, churrasq., área de 
lazer, 02 vagas garag. R$ 
3.350,00 + Cond. + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
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Apto Térreo -  coz. pla-
nej., box de vidro, 1 vaga 
coberta, 3 D., E 1 banhei-
ro social R$ 1.220,00. F: 
(19) 3329-7253/ 99295-
0357
Cond Pátio Anda Luz- 
Apto com 03 d,. sendo 01 
suíte, cozinha planejada, 
garagem 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/ armários, wc, 
garag. R$ 900,00 + Cond. 
+ Ipt. F: (19) 99244-8398
Ed. Ceccioca - 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 car-
ro. 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 garagem p/ 01 carro. 
R$ 750,00 + Cond + IPTU. 
F: (19) 99960-4202 Allyne
P á t i o  A n d a L u z  R $ 
2.000,00. F: (19) 7808-
3727/ 89*22754

Sistema Republica para 
estudantes ou operarios 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, la-
vand, garagem..R$ 1.250,00 
+ Cond. + Iptu. F: (19) 3834-
8948
Villagio de Itaici, 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com ar 
condic., cozinha planejada, 
2 wcs, churrasqueira, área 
de luz. Condomínio com 
infraestrutura completa. R$ 
2.500,00. F: (19) 98372-0000
Vl. Maria Helena - CA0324 
- 355 m² - 06 D. sendo 01 
suíte, bhº. social (todos bhºs. 
c/ armários), lavabo, sala 03 
amb., varanda, coz. planeja-
da, dorm. empregada, AS., 
edícula, churrasq., quintal, 
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 em-
butido nos dorm., bhºs., coz. 
e AS. R$ 3.000,00 + IPTU. F: 
(19) 3392-0333

Ed. Guarapary - AP0423 - 65 
m² - 02 D., bhº social, sala, 
coz. planej., AS., 01 vaga 
garag. R$ 245.000,00. F:(19) 
3392.0333

G r a n  V i l l e  -  R $ 
270.000,00 -  3  dormi-
tórios, todos com suíte; 
sala de estar, 63m; ga-
ragem para um carro. F: 
(19) 99801-4860
(Oportunidade)- Ap. 2 
dormitório, sala em L, co-
zinha, lavanderia e uma 
vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 - CECAP - em 
frente à Lojas Bandeira. 
F:(19)3016-1355/ 99752-
2 1 7 0 /  9 9 2 0 5 - 1 3 2 2 / 
99294-5541/ 3035-1372
EDIFÍCIO TUIUTI -  02 
dorms(01 st), sala, coz., 
wc, lavanderia, 01 vaga 
garagem.R$ 270.000,00. 
F:(19)99279-1177 
GUARUJÁ –  ENSEA-
DA - 02 dorms(01 st) , 
sa la ,  coz inha ,  l avan -
de r ia ,  chu r rasque i ras 
na varanda,  02 vagas 
gar., piscina aquecida . 
R$ 450.000,00. F: (19) 
99887-7771   
Jd Morumbi - 2 dormitó-
rios R$ 115.000,00 aceita 
carro como parte do pa-
gamento. F:(19)98372-
0000
Jd. Umuarama - 2 dor-
m i tó r i os  1  vaga  -  R$ 
190.000,00. F:(19)3329 
7253 
Pre-Lançamento - Tre-
ze andares, quatro ap-
tos  por  andar ,  na Av. 
Candelária com 100m2, 
3dorm sendo 1  su í te . 
Entrega em agosto de 
2016 com 35% de entra-
da parcelados, preço a 
partir de R$550.000,00. 
F:(19)99751-9921/3875-
0469 creci 65362.
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00. 
F:(19)7829-6350 c/ Mar-
lene

Res. Ana Elisa - 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 ga-
rag. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333
Res. Grand Ville na Cecap 
– Apto com móveis plane-
jados 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 con-
domínio. F: (19) 7808-3727 
Res. Jatobá - AP0417 - 120 
m²  - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, lavabo, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz., AS., 02 
vagas garag. Armário pla-
nej.: 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/ 
sacada, 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 garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU. F:(19)3392-
0333
Res. Victória - AP0323 - 88 
m² - 03 D. sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb., 
coz., AS, área de lazer, 01 
vaga garag. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333

Res. Victória - AP0453 - 90 
m² - 03 D., sendo 01 st., 
bhº social, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS, 02 vagas 
garag. Arm. planej.: D., st., 
bhº, coz., AS. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333

Galpão ótima localida-
de - prox. Av. Visconde 
de Indaiatuba, 2 salas de 
recepção, 03wcs, mais 02 
ambientes p/salas, vestiá-
rio, cozinha. A.t 570m². R$ 
5000,00 + IPTU. F: (19) 
3875 2215
Casa comercial - centro, 
excelente localização, 3 
dormitórios, 2 wcs, , 2 vagas 
, 2 salas - AT 479 m² AC 
222 m². R$ 3.000,00. F: (19) 
98372-0000
Casa comercial - Cidade 
Nova, 3 dormitórios, 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 cen-
tro, 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 - sala comer-
cial com 40 m². R$ 1.600,00. 
F: (19) 99960-4202 Allyne
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - Excelente loca-
lização, em avenida. Salão 
amplo c/ 02 bhºs. sociais, 
cozinha ampla. R$ 4.500,00 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333

Col ibr is  -  sa lão novo 
com 125m² ,  pé  d i re i -
to de 5 metros, 2 WC. 
Ideal para formar uma 
comunidade re l ig iosa. 
Quadra 30, lote 12. Rua 
J u a r e z  R o d r i g u e s  d e 
Lima, 153/157. F: (19) 
3935-7666/ 99976-9763 
(vivo), com Ana.
Galpão  N O SA LTO - 
AT/1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regularizado- 
Aceita 30% em permuta, 
R$ 1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Jd. do Sol -  salão de 
esquina 340mil. F: (19) 
3318-4325
Morada do Sol - OPOR-
TUNIDADE - Salão de 
Cabelereiro todo montado 
e com ótima clientela. F: 
(19) 98414-5231 c/ Ayde.
Salão Comercial  -  na 
Av. Pres. Kennedy , 150 
m² -  salão,  2 salas,  2 
banhe i ros  e  copa  R$ 
6.000,00. F: (19) 98372-
0000
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade. F: 
(19) 3935-1372
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade. F: 
(19) 3935-1372
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três inje-
toras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balan-
ça. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
V l .  M a r i a  H e l e n a  - 
SL0006 - 232 m² - Salão 
Comercial amplo, c/ 02 
bhºs e mezanino p/ es-
critório.  R$ 3.500,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333

ALUGA - Terras de Itaici- 
Chácara em Cond. fecha-
do com 02 D., sendo 01 
suíte com closet, piscina, 
churrasqueira e garagem 
p/ 05 carros. R$ 2.800,00. 
F:(19)99960-4202 Allyne
Alvorada - 02 suites, sala, 
cozinha, salao de jogos, 
casa de caseiro, piscina AT/ 
2.400m².R$ 700.000,00. F: 
(19) 99946-7771

Beira da rodovia - Sitio de 
8 alqueires em indaiatuba 
R$40,00  m². F: (19) 99118-
7850/ (19) 99672-7947 Cre-
ci 74092
Beira da rodovia em In-
daiatuba - Área de 10 al-
queires R$106,00 o m². 
F: (19) 99118-7850/ (19) 
99672-7947 Creci 74092
Beira da rodovia em In-
daiatuba - Sitio de 4 alquei-
res R$60,00 o m². F: (19) 
99118-7850/ (19) 99672-
7947 Creci 74092
Chácaras em Itu área de 
1.000m² R$ 40.000,00. F: 
(19) 99126-5388
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Cond. Esplendor - Alto Pa-
drão - Terreno 300m² - Pla-
no..R$ 360.000,00. F: (19) 
3834-8948
Cond. Beira da Mata - 380 m² 
R$ 265.000,00. Ótima locali-
zação, aceita permuta. F: (19) 
7828-0418/ ID:114*97307
Cond. Jardim Maringá - 
Terreno com 300 m²- R$ 
200.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Cond. Jardim Resid Ma-
ria Dulce-Terreno com 300 
m²- R$ 255.000,00. F: (19) 
99757-1579 c/ Sandra.
Cond. Portal das Acácia 
- Terreno com 130 m²-R$ 
182.000,00. F: (19) 99757-
1579 c/ Sandra.
Elias Fausto - 48.000M². R$ 
30,00 m². F: (19) 99887-7771
Elias Fausto 175 m2 – Ótima 
localização e topografia, em 
bairro central pronto para 
construção. R$98.000,00. F: 
(19) 99860-8968/ 99751-9921/ 
3875-0469 creci 65362.
Esplanada II - Terreno com 
305 m ²-R$ 208.000,00- Acei-
ta Financiamento. F: (19) 
99757-1579 c/ Sandra.
Industrial - 5.200 m². R$ 
500,00 m². F: (19) 99887-
7771
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-
0000
Jardim dos Laranjais - 
9.000m². R$450.000,00. F: 
(19) 99946-7771
Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² e 
420m². R$1.100,00. F: (19) 
99887-7771
Jardim Regente - 04 Lo-
tes  jun tos  -  1 .080m² . 
R$750.000,00. F: (19) 99887-
7771

Terra em Indaiatuba R$ 
60.00 o mt²- ótima topogra-
fia de frente com a rodovia. 
F: (19) 99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. R$ 
125.000,00. F: (19) 98372-
0000

Vendo - Maca peroba 
rosa, maca 195x75x75 
(CxLxA), maca 195x65x85 
(CxLxA) ambas tem a ca-
beceira removível (com 
30 cm cada), porta rolo de 
papel e escada de inox R$ 
850 cada. F: (19) 7814-5723
Vendo - 2 balcão expo-
sitor, 1 frio , 1 quente, c/ 
vidro trincado e precisando 
de manutenção R$ 500,00 
cada. F:(19)98247-4690 tim
Vendo - Air Soft, marca 
Tókio Marui R$ 700. F: (19) 
98247-4690 tim
Vendo - Iphone 4 , 16 giga, 
travado R$ 600. F: (19) 
98247-4690 tim
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99294-
5541/ 99763-8709 
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
Compre sua casa ainda 
em processo de construção! 
Excelentes valores. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99294-5541
Vende-se 1 lavadora au-
tomatica Consul 6kg. Sem 
uso.Com nota fiscal. R$ 
500,00. Fone: (19) 3835-
1581.

Jd Bela Vista - Terreno misto, 
plano, excelente localiza-
ção. R$ 170.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jd. Colibris - 150m² R$ 
110.000,00 aceita financia-
mento. F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997 
J d .  L a g u n a  -  1 5 0 ² 
R$70.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997
J d .  L a g u n a  - 1 5 0 m ² 
R$70.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 9762-7997
Jd. Morada do Sol – ótima 
localização – R$110.000,00. 
F: (19) 99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
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 financia-
mento. F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997
Paradiso - 517m2 – Ótima 
localização e topografia, im-
perdível, à R$755,00/m2. 
URGENTE. F:(19) 99751-
9921/ 3875-0469 creci 65362.
Portal do Sol  - 150m² R$ 
110.000,00 – quitado. (opor-
tunidade). F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997
Residencial Caroline - 
Terreno com 125 m ² - R$ 
80.000,00. F: (19) 7829-6350 
c/ Marlene
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terras de Itaici -1.000 M². 
R$230.000,00. F: (19) 99946-
7771
Terras de Itaici- Terreno com 
1.000 m ²-R$ 310.000,00. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene

Vende-se 1 portão de ferro (3 
x 2,70 mts.). R$ 400,00. Fone: 
(19) 3835-1581.
Vendo Sala de Jantar Com-
pleta: 1 mesa de madeira com 
tampão de vidro e 6 cadeiras 
+ Pajé + Espelho. Semi novo 
em ótimo estado. Fone: (19) 
3885-2843/ 99106-5802
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 
Cidade Nova.
Cozinha industrial, no Jd Pau 
Preto AT: 150 m² AC 90 m². R$ 
1.800,00. F: (19) 98372-0000.
Alugo quarto para moças em 
residencia familiar, R$550,00 
com acesso aos demais com-
partimentos da casa. F: (19) 
3875-1181/ 98820-6872 c/ 
Elvira
Treinamento para habilita-
do. Perca já o medo de dirigir. 
F: (19) 99165-1062 c/ Paulo 
(instrustor)
Vendo - Mini System Toshi-
ba p/ 3 cds/ toca fitas/ AM e 
FM, 1300w, c/ controle remoto 
e manual. R$450,00. F: (19) 
3875-9524 (Maria)
Vendo - Lavadora Consul,  
6kg, nova, c/nota fiscal. 
R$500,00. F: (19) 3835-1581
Vendo - Portão de ferro, 
3,20m por 2,70m. R$400,00. 
F: (19) 3875-1581

Ford Ka - 2000 - cor prata, 
doc. Ok., Ótimo estado. F: (19) 
99195-6822 c/ Marcos.
Gol - 2009, único dono (novo)
completo F. 99696-8732 
/3875-2215

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
Elias Fausto - Sitio 1 alquei-
re, casa, piscina, toda gra-
mada, churrasqueira, fogão 
a lenha- R$370.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Elias Fausto - Sitio 1 alquei-
re, casa, piscina, toda gra-
mada, churrasqueira, fogão 
a lenha- R$370.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Excelente Chácara Alto Pa-
drão -  4 suítes , sala 3 amb., 
estúdio de música, campo 
de futebol gramado, quadra 
de areia, casa de caseiro, 
piscina, vestiário. Negocia-se 
troca 100% em imóveis em 
Indaiatuba R$ 2.000.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Jd. Mirim - 3 alqueires 
R$2.800.000,00. F:(19) 
99118-7850/ (19) 99672-7947 
Creci 74092    
Jd. Videira - Chácara de 
5000m² R$550.000,00 
excelente oportunidade. F: 
(19) 98136-7331 Creci 74092
Parque da Grama- Chácara 
em cond. fechado com 02 D., 
sala, cozinha, área de serviço, 
piscina e churrasqueira. R$ 
450.000,00 Aceita financia-
mento. F: (19) 7829-6350 c/ 
Marlene
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos - 2 baias - 1 casa 
com 3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F: (19) 3875-
6230 - Creci 04.732

Recanto Campestre de Vi-
racopos – CH0098 – 1429 
m² - Chácara murada c/ 
sobrado de 05 D., sendo 01 
st., 04 bhºs sociais, escrit., 
sala 02 amb., coz. planej., 
copa, AS, varanda, chur-
rasq., fogão à lenha, pomar, 
dorm. c/ bhº, diversas va-
gas garag. R$ 650.000,00. 
F: (19) 3392-0333
Recreio Campestre de 
Viracopos- Chácara com 
04 dorms, sala jantar/estar/
tv, cozinha e churrasquei-
ra. Garagem p/ 05 carros. 
Aceita financiamento. R$ 
430.000,00. F: (19) 99757-
1579 c/ Sandra.
Salto perto do Pesqueiro 
- 1.000 m² R$ 60.000.00 - 
com água - aceita carro no 
negócio e parcelamento. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-1322/ 99294-
5541/ 3035-1372
Salto perto do Pesqueiro 
- 1.000 m² R$ 60.000.00 
– com água – aceita carro 
no negócio e parcelamento. 
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 churrasqueira, 
toda murada.AT/1.000m². 
AC/140m². R$ 440.000,00. 
F: (19) 9.9946-7771. 
Terras de I ta ic i  -  03 
dorms(01 st), sala, co-
zinha, Wc, churrasquei-
ra, poço semi artesiano. 
AT/1.000m².AC/180m².R$ 
430.000,00. F: (19) 99946-
7771
Vale do Sol - 02 dorms, 
sala, cozinha wc, piscina. 
R$ 400.000,00. F: (19) 
99946-7771

Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lugares, 
licenciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-8732

“Doação de Cães e Gatos - 
GAPA - Todos os sábados, 
das 10 às 13hs, na Dog’s 
Place, na Av. Engº Fábio R. 
Barnabé, 4181, marginal do 
Pq. Ecológico, sentido bairro/
centro.”
Vendo ou troco cavalo Ára-
be, engatado, cavalo muito 
manso. F:(19)99915-1220 
c/ Diogo
Vendo ou troco Egua Man-
galarga Mineira, mansa. 
F:(19)99915-1220 c/ Diogo

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera ,1 
controle , HD interno de 80 
giga e 30 jogos dentro do HD 
interno último lançamentos 
R$ 1.100,00. F:(19)98247-
4690 tim
1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por R$ 
200,00 - Tel. 3835.5918 ou 
992732955

Ofereço-me para babá, cui-
dadora de idosos p/ morar ou 
arrumadeira, auxiliar de produ-
ção. F:(19)99363-6011/99404-
1608 - Eldineia.
Ofereço-me para trabalhar 
aos finais de semana em 
serviços gerais e de limpeza. 
Tenho referencias. Conta-
to: Tereza Oliveira. F: (19) 
99738-2266.
Ofereço-me para trabalhar 
com banho/tosa de cães e ga-
tos ao domicilio. Contato: Blan-
ca. Fone: (19) 99426-5729.
Manicure. Promoção: Grátis 
1 sobrancelha para cada pé 
e mão. Material esterilizado. 
Atendo ao domicilio. De se-
gunda a domingo. Faço De-
finitiva R$85,00 e Selamento 
R$55,00 (Qualquer tamanho 
de cabelo). F: (19 )99369-
5615/ 3935-0499 (noite)
Ofereço-me para trabalhar 
em residencias com faxina. F: 
(19) 3835-1581
Pessoa aposentada M/F, 
para pequenos serviços do-
mésticos, referência, carteira 
de motorista, que conheça  
bem Indaiatuba e regiões 
vizinhas e que saiba dirigir em 
SP. F: (19) 98141-2258
Trabalho como cuidadora, 
acompanhante de idoso. F: 
(19) 3835-1581
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