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Fatec terá curso 
técnico à distância 

Saiba o que abre e fecha 
nesse feriado prolongado

Oswaldo Montenegro se 
apresenta em Indaiatuba

Procura por pescados e ovos 
de chocolate já é maior

Primavera vence o SEV e 
agora espera o líder Paulínia 

VESTIBULAR 

SERVIÇO 

FESTIVAL DE MPB

PÁSCOA PAULISTÃO

A procurar pelos produtos para a Semana Santa, nos 
supermercados locais, já é maior nesses últimos dias que 
antecedem os feriados da Sexta-feira da Paixão e Páscoa, 
celebrados nos dias 18 e 20. Chocolates, peixes, azeites e 
vinhos compõe o cardápio. 

Se depender do grupo, o Primavera não terá dificuldades 
para vencer suas partidas em casa, síndrome que acompanhou 
o time no Paulista do ano passado. A prova de que “tudo” 
ficou para trás foi a partida de estreia do time na competição. 
O Tricolor venceu e venceu bem. 

Duas mortes foram registradas em menos de dois dias em Indaiatuba. Na manhã de sábado, dia 12, um técnico de 33 
anos foi mais uma vítima fatal no trânsito. Já na madrugada de domingo, dia 13, um homem de 42 anos foi assassinado 
com uma facada no peito. Os casos são investigados respectivamente Polícia Civil de Elias Fausto e de Indaiatuba. 
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Passaportes devem ser 
retirados até o dia 25

Projeto quer proibir 
comércio de moradias

‘Lei do Silêncio’ é 
aprovada na Câmara

Romaria deve 
reunir 260 pessoas

FRUTOS 

HABITACIONAL

2ª VOTAÇÃO

DEVOÇÃO 

As pessoas que votaram 
na pesquisa para escolher 
as melhores empresas de 
Indaiatuba em 2013, para 
receberem o Troféu Fru-
tos de Indaiá, e que foram 
sorteados para ganhar um 
par de convites para o Hapi 
Hari, têm pouco mais de 
uma semana para retirar os 
passaportes. 

A Câmara votou favorável, 
em primeira votação, ao Projeto 
de Lei que proíbe o comércio 
de residências adquiridas no 
Município por meio de progra-
mas habitacionais. O projeto, 
votado na 8ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada na noite 
de segunda-feira, dia 13, é de 
autoria do vereador Gervasio 
Aparecido da Silva (PP). 

Os vereadores votaram 
favorável o Projeto de Lei nº 
038/2014, que dispõe sobre a 
mudança na forma de regula-
mentar e fiscalizar os carros 
que abusam do som alto e 
perturbam o sossego da popu-
lação. Em segunda votação, o 
projeto foi aprovado durante a 
8ª Sessão Ordinária da última 
segunda-feira, dia 13. 

Os romeiros acertam os úl-
timos detalhes para Romaria 
Indaiatuba à Pirapora - Pedestres, 
que este ano completa 24 anos de 
peregrinação e é organizada por 
Adão Pedro Marachini e Paulo 
Agostini. A concentração inicial 
acontece na próxima sexta-feira, 
dia 18, às 11h30, na Igreja Santa 
Rita, onde o Padre Chico celebra-
rá uma missa aos devotos. 

A grande final do Festival de MPB 2014 contará com a apre-
sentação do cantor Oswaldo Montenegro, que está agendada 
para dia 11 de maio, a partir das 15 horas, na Sala Acrísio de 
Camarago, no Centro Integrado de Apoio a Educação de In-
daiatuba (Ciaei). A seleção dos finalistas será no próximo dia 27 
deste mês, em um domingo, no mesmo local e mesmo horário.

Duas mortes são 
registradas em Indaiatuba

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

GUARDA CIVIL DE ELIAS FAUSTO 

JME
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A tão sonhada casa própria Qual é o 
significado da 
Páscoa para você?

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

Radares - dia 19 a 25/04

Editorial Enquete

“Acho uma data linda. É 
o dia em que reunimos toda a 
nossa família”
- Lurdes de Almeida, 61 anos

 “Como somos uma famí-
lia católica a Semana Santa 
é muito importante. É uma 
semana que representa muito 
para nós. Além de ser uma 
data para reunir a família”, 
- João Vecchiarelli, 68 anos.

“Eu gosto da Páscoa por-
que é divertida e porque ga-
nho ovo de chocolate”
- Liandra de Almeida, 10 anos

 “A Páscoa para mim não 
muda muita coisa. Não tenho 
mais o costume de reunir a famí-
lia. Gosto de ficar em casa na paz 
e sossego com minha esposa”
- Aristides Baldini, 87 anos. 

Artigos

MESMO COM NOME “LIMPO”, CONSUMIDOR NÃO 
CONSEGUE CRÉDITO NA PRAÇA. 

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

Atualmente, algumas pessoas tem tido problemas para aquisição de crédito na praça 
mesmo com seu nome “limpo”, sem restrições financeiras em seu CPF.

Bem verdade é que o consumidor fica sem saber o motivo da negativa de crédito, pois 
não há restrições em seu nome, acreditando que somente isso bastava para se conseguir um 
cartão de crédito, abrir um crediário, financiamento, etc.

Isso ocorre por conta de um produto fornecido pela Serasa aos lojistas, chamado de 
“Concentre Scoring”.

O “Concentre Scoring” é uma ferramenta para auxiliar o lojista na tomada de decisões 
quanto a dar crédito ou não ao consumidor.

De acordo com a descrição no site da Serasa, o “Concentre Scoring” é um produto ba-
seado em meras estatísticas, baseado em informações negativas, traçando perfis de pessoas 
semelhantes e considerando seu histórico de crédito, atribuindo pontuação que tem uma 
escala de 0 a 1000 dando base ao lojista se esse consumidor será um bom ou mau pagador.

Com isto, se a Serasa atribui uma pontuação perto de 0 o consumidor será considerado 
como um provável inadimplente, todavia, se estiver perto de 1000 será considerado bom 
pagador. Além de que é atribuída ao consumidor uma renda presumida totalmente desatu-
alizada.

Resumindo, o consumidor mesmo com o nome limpo, se tiver um “Score” baixo, não 
consegue o crédito, pois foi inserido ilegalmente num cadastro sigiloso e obscuro sem sua 
autorização, sem ao menos ser notificado que suas informações pessoais são repassadas.

Tal cadastro é totalmente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e aquele que se 
sentir prejudicado por essa prática procure um advogado para buscar no judiciário, reparação 
dos danos sofridos e para que a Serasa pare de repassar tais informações que impedem ou 

dificultam a aquisição de crédito. 
Caso queira saber mais sobre essa pontuação, procure algum estabele-

cimento que fornece consulta como, por exemplo, a Associação Comercial 
(ACIAI) de Indaiatuba, requerendo a consulta com “Concentre Scoring”.

Todos sabem a dificuldade, principalmente 
nos dias de hoje, de se conseguir comprar uma 
casa em Indaiatuba ou até mesmo encontrar um 
aluguel de uma residência com o preço que se 
encaixe ao bolso do cidadão. 

Atrelada a aos obstáculos para se conseguir 
a tão sonhada casa própria está a baixa renda 
das famílias. A opção para classe média bai-
xa seria então as residências dos programas 
habitacionais. São casas mais baratas, com o 
preço totalmente acessível à população menos 
favorecida.

Mas até assim a conquista da casa própria 
anda complicada. Além de concorrer com 
inúmeras famílias que também necessitam, o 
cidadão disputa uma das residências com quem 
não tem a mínima necessidade, com quem já 
possui sua casa própria e entra no programa 
para visar o lucro, mostrando total egoísmo 
com o próximo. 

Um Projeto de Lei está sendo discutido na 
câmara e promete por um “freio” nesse co-
mércio ilegal. Quem ganhar a casa e alugar 
ou vender, terá sua residência “tomada” pela 
Prefeitura. A medida é excelente, mas ainda 
não é necessária. É preciso mais rigor na hora 
da seleção das famílias. Nos últimos projetos 
habitacionais, é notório que muita família que 
tem condições foi contemplada e outras, que 
“realmente” precisam de uma moradia, acaba-
ram esquecidas. 

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

 “Comemoro o domingo de 
páscoa com meu 5 filhos com 
muito chocolate, mas com 
meus pais não, pois eles são 
de outra religião”
- Kelly C. Andrieti, 35 anos

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

O PODER DAS FRUTAS VERMELHAS
O nome primitivo dado pelos índios Timbiras e Tupi-Guaranis ao fogão a lenha que utilizavam, 

era Tucuruba. 
Nesse artefato, fogo era feito em um buraco construído diretamente no chão, protegido por 

algumas pedras. Sobre essas pedras se assentavam as vasilhas de barro e cerâmica
Com o passar do tempo, esse fogão foi sendo modificado e, pelo sabor singular que deixa no 

alimento, passou também a ganhar espaço nas cozinhas das casas dos bandeirantes.[2]
Durante o período escravista, eram feitos em grandes tamanhos, para que fosse possível se 

cozinhar grandes quantidades de comida para abastecer as senzalas.
 Fogões menores eram destinados a elaboração de assados, pães bolos, pudins e compotas das 

casas dos senhores
Um fogão de lenha, fogão a lenha ou, ainda, fogão caipira, consiste em um utensílio culinário 

utilizado para preparar alimentos
Esses fogões são muito comuns na culinária caipira dos estados de São Paulo e Minas Gerais. No 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina também são amplamente utilizado, sobretudo nas áreas rurais.
 Várias receitas são preparadas nesse artefato, variando conforme a cultura local, indo desde 

o famoso tutu à mineira até a cuca gaúcha.
No Brasil há dois diferentes tipos de fogões de lenha. O primeiro, mais utilizado no sul do país, é 

montado em metal. Carvão vegetal ou lenha são adicionados na parte de baixo do fogão, aquecendo 
tanto o forno bem como uma chapa de metal instalada em seu topo, onde são colocadas aspanelas.

Um segundo tipo de fogão, mais utilizado nos estados de Minas Gerais e interior de São Paulo, 
é construído em alvenaria. 

A lenha é colocada diretamente em um tunel sob os bocais do fogão. O ar quente resultante da 
queima da lenha circula por esse túnel, indo até a base da chaminé, onde normalmente é instalado 
um forno, feito em aço ou ferro fundido.

 Após aquecer o forno, a fumaça sobe pela chaminé e é liberada à atmosfera. Algumas pessoas 
instalam serpentinas de canos de cobre na base desses fogões, o que permite a obtenção de água 
quente sempre que a lenha estiver queimando.

Com o tempo, esse maravilha caiu em desuso, sendo substituído pela praticidade proporcionada 
pelos fogões e fornos a gás, ficando seu uso mais restrido às áreas rurais.

 Mesmo assim, pesquisas indicam que mais de 90% das casas situadas nas 
áreas rurais do estado de Minas Gerais ainda têm esse acessório.

Apesar do declínio no uso desses fogões na áreas urbanas, esses fogões volta-
ram a ganhar destaque, sobretudo nas habitações construídas para o lazer, como 
chácaras e ranchos devido, sobretudo, ao sabor único do alimento preparado 
com lenha.
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Corrida por ovos de Páscoa e 
pescado aumenta nos supermercados

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

FERIADO MAX PLANCK 

Serviços essenciais funcionam em esquema de plantão Estudantes visitam feira 
sobre inclusão social

JME

A procura pelos pro-
dutos para a Se-
mana Santa ,  nos 

supermercados locais, já é 
maior nesses últimos dias 
que antecedem os feriados 
da Sexta-feira da Paixão 
e Páscoa, celebrados nos 
dias 18 e 20. Chocolates, 
peixes, azeites e vinhos 
compõe o cardápio. Gôndo-
las e prateleiras recheadas 
de chocolates e a peixaria 
com grande variedade de 
pescados é o cenário visto 
nos supermercados. Consi-
derada a segunda data mais 
importante para o varejo de 
alimentos no país, a venda 
de ovos de páscoa não para 
de crescer.

Mesmo com o aumento 
dos preços considerável 
entre 8% a 10% nos ovos 
de chocolate, as vendas de-
vem ter uma alta em torno 
de 10% em comparação 
ao ano passado, segundo 
a Associação Paulista dos 
Supermercados (APAS).

Apesar da alta no valor, 
os consumidores não abrem 
mão do bom e velho choco-

late. “Esse ano os ovos es-
tão muito caros, porém irei 
comprar para meu filho”, 
disse Aline de Castro.

Já Marcelo Gonçalves 
optou por algo mais em 
conta e apostou em presen-
tear a família com caixas de 
bombons. “Esse ano não irei 
comprar ovos de chocola-

tes, irei comprar caixas de 
bombons para meus filhos. 
Como os preços estão muito 
altos, vou comprar o que 
meu bolso permite”.

De acordo com gestor 
de compras da Rede de Su-
permercados Pague Menos, 
Antônio César da Silva, 
o aumento é sempre es-

perado e, apesar disso, a 
expectativa do aumento de 
vendas para 2014 é de 18% 
referentes aos produtos da 
categoria ovos de choco-
late, chocolate e acolomba 
pascoal. 

Já as redes de supermer-
cados Extra e Pão de açúcar 
esperam um crescimento 

de 10% nos produtos como 
bombons, chocolates em 
barra, ovos de chocolate 
entre outros.

Mas, não só os choco-
lates estão em alta nos su-
permercados, os pescados 
ganham destaques na Se-
mana Santa. De acordo com 
a assessoria de imprensa do 
Wallmart, o supermercado 
espera um crescimento de 
15% nas vendas de ba-
calhau e 11% em outros 
peixes.

Nesta Páscoa algumas 
empresas optaram por mu-
dar os layouts e as emba-
lagens dos ovos de páscoa. 
E esse ano tem algumas 
novidades nas prateleiras, 
espec ia lmente  na  l inha 
infantil, como Homem de 
Ferro, Princesas, Barbie e 
Max Stell.

DICAS 
De acordo com a Funda-

ção Procon-SP alguns cui-
dados devem ser tomados 
na compra do peixe ou do 
ovo de Páscoa. Segundo o 
órgão, com base em infor-
mações da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa),os consumidores 

devem ficar atentos onde 
os chocolates estão arma-
zenados. Eles devem estar 
em local fresco e arejado, 
sem contato direto com a 
luz solar e umidade.

Os clientes devem ficar 
atentos ainda as informa-
ções do produto, como a 
data de validade, nome e 
endereço do fabricante, 
além das informações nutri-
cionais. Também deve estar 
discriminado no produto, a 
lista de ingredientes, já que 
alguns consumidores não 
podem ingerir, por exem-
plo, açúcar ou glúten. 

Já os pescados devem 
ser consumidos de forma 
consciente. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
orienta que o ideal é que 
cada pessoa consuma pelo 
menos 12 quilos de peixe 
por ano. Pesquisa concluída 
em 2009, pelo Ministério 
da Pesca e  Aquicul tura 
(MPA) confirmou que o 
brasileiro consome aproxi-
madamente 9,03kg/ano dos 
12 recomendados.

Na hora da compra, aten-
ção ao tipo de conservação 
(salgado e seco, congelado 
e fresco).

Muitos ainda não compraram seus ovos de Páscoa e continuam em busca dos melhores preços

Na Sexta-feira Santa, dia 
18, e na segunda-feira, dia 
21, feriado de Tiradentes, a 
Prefeitura não terá expedien-
te. Já os serviços essenciais 
funcionarão no sistema de 
plantão. Os shoppings tam-
bém funcionarão em horário 
especial. 

Quem precisar de aten-
dimento médico, poderá se 
dirigir a Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) do 
Jardim Morada do Sol, que 
funcionará 24 horas. Já o de-
partamento Odontológico da 
unidade funcionará somente 
no sábado, dia 19, das 7h às 
15 horas, e no domingo, dia 
20, das 8h às 12 horas. A 
unidade está localizada na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, próximo 
à sede da Guarda Municipal.

Os serviços da Farmá-

cia Popular estarão sendo 
realizados na unidade da 
Rua Candelária, somente no 
sábado e na segunda-feira, 
das 8h às 12 horas.

A coleta de lixo, lim-
peza nas praças, banheiros 
públicos, cemitérios e fei-
ras livres, serão realizados 
normalmente. Equipes da 
Secretaria de Obras e Vias 
Públicas também trabalharão 
no esquema de plantão, para 
realizar as devidas manuten-
ções elétricas e de trânsito. 
Já os postos do Ecobike 
não funcionarão na Sexta-
-feira Santa e no domingo 
de Páscoa. 

A Guarda Municipal terá 
plantão normal de seus ser-
viços. Os telefones para 
emergências são: 153 da 
GM, 190 da Polícia Militar, 
193 do Corpo de Bombei-

ros e 192 para a Central de 
Ambulâncias. O Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) também estará com 
equipes de plantão durante 
todo o feriado prolongado. 
O atendimento poderá ser 
requisitado pelo telefone 
0800-7722195. 

Segundo a Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), as agências bancárias 
não irão abrir na sexta-feira 
e no sábado. Quem tiver 
contas com vencimentos 
marcados para essas datas, 
pode pagá-las no próximo 
dia útil, terça-feira, dia 22, 
sem acréscimo de multa. 

LAZER
O Shopping Jaraguá tam-

bém funcionará em horário 
diferenciado. Na sexta-fei-
ra, as lojas estarão abertas 

das 12h às 18 horas. No 
sábado, o centro de compras 
retorna ao horário habitual, 
das 10h às 22 horas. No do-
mingo e na segunda-feira, 
dias 20 e 21, o centro de 
lojas abre novamente das 
12h às 18h. Durante todo o 
feriado prolongado, a praça 
de alimentação funcionará 
normalmente. 

Já o Polo Shopping fun-
cionará, na sexta-feira, das 
12h às 20 horas. No sábado 
dia 19, volta ao horário 
normal, das 10h às 22 horas. 
No domingo, também segue 
o horário normal para o dia, 
das 14h às 20 horas. Na 
segunda-feira, o complexo 
funcionará das 12h às 20 
horas. A praça de alimenta-
ção e lazer funcionará todo 
o feriado prolongado das 
11h às 22 horas.

No último sábado, dia 
12, os alunos do curso de 
Pedagogia da Faculdade 
Max Planck visitaram a 
13ª feira Internacional de 
Reabi l i tação ,  Inc lusão , 
Acessibilidade e Parades-
porto (ReaTech) 2014 que 
foi realizada em São Paulo 
no Centro de Exposições 
Imigrantes.

Promovida pelo Grupo 
Cipa Fiera Milano, a Rea-
Tech é uma feira interna-
cional de tecnologias em 
reabi l i tação e inclusão, 
onde cerca de 300 exposi-
tores nacionais e interna-
cionais mostraram avanços 
tecnológicos, científicos e 
humanos no respeito aos 
direi tos e a garantia da 
participação das pessoas 

com deficiência.

SELO 
O governo do Estado 

de São Paulo apresentou 
na Reatech, por meio da 
Secretaria da Cultura do 
Estado, o Selo da Aces-
sibilidade Comunicacio-
nal. O trabalho, liderado 
pelo secretário da cultura 
Marcelo Mattos Araújo, 
t em como ob je t ivo  dar 
destaque em toda produ-
ção cul tura l  do  es tado, 
fomentada com recursos 
do governo de São Paulo 
e por meio de incentivos. 
A iniciativa sugere a dis-
posição, estímulo e obri-
gatoriedade para que toda 
a produção cultural seja 
sempre acessível.
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Casas populares não poderão 
ser alugadas ou vendidas

NECESSÁRIA 

Providencial a lei que 
quer por um fim no co-
mércio ilegal de casas ad-
quiridas em projetos habi-
tacionais. As reclamações 
de quem realmente precisa 
das moradias são muitas. 
Da mesma forma, o que 
tem gente que não precisa 
da casa popular, mas são 
beneficiados. Ganham a 
residência para vendê-la 
ou alugá-la posteriormen-
te, visando apenas o lucro, 
saindo totalmente do foco 
dos projetos habitacionais. 
A lei é válida, mas muita 
“coisa” precisa ser revista 
quando o assunto é seleção 
de famílias para proje-
tos habitacionais. A gente 
ouve cada história por aí 
que dá para desconfiar da 
idoneidade do processo de 
seleção. A Lei ainda está 
em discussão na Câmara.

SILÊNCIO 

Já em segunda votação e 
que deve ser sancionada, é 
a Lei que altera a forma de 
autuação e fiscalização aos 
sons automotivos. Já falei, 
em outras oportunidades, 
o alivia que essa Lei, se 
for colocada realmente em 
prática, trará a população. 
Só quem mora próximo aos 
locais movimentados sabe 
o volume do som com que 
alguns carros passam. Che-
ga a tremer a casa. 

LIXO NO LIXO 

Na semana passada, foi 
sancionada a Lei que pune 
quem joga lixo na via pú-
blica. É uma pena ter que 
aprovar uma lei para isso, 
algo que deveria vir de 

berço, mas a falta de educa-
ção do povo faz com que a 
medida seja necessária. Só 
esperamos que realmente 
haja fiscalização e que Lei 
não deixe brechas para 
que os infratores consigam 
reverter qualquer punição 
pelo descaso. 

TRABALHO 

Ao que tudo indica, a 
comissão da CPI da CPFL 
está disposta a trazer uma 
solução para o fim dos 
“apagões” em Indaiatuba. 
Desde que foi instaurada, 
duas reuniões já foram 
realizadas, a última com 
representantes da empresa. 
A população espera ansio-
samente por solução rápida 
e principalmente eficaz. 
Enquanto isso, na prática, 
as quedas de energia pros-
seguem. Terça-feira mes-
mo, na minha rua, no Par-
que das Nações, a energia 
acabou. Pergunta se recebi 
alguma pré-notificação.

ALTERAÇÃO 

Durante a última Ses-
são Ordinária da Câmara, 
realizada na segunda-feira, 
dia 14, os vereadores apro-
varam, em primeira votação 
o PL que dispõe sobre a 
mudança de nomenclatura 
da Guarda Municipal. Se 
aprovada em 2ª votação, 
a GM passará a ser deno-
minada ‘Guarda Civil de 
Indaiatuba’. Com a mu-
dança, a Prefeitura poderá 
ainda autorizar e proceder 
às adequações das estruturas 
administrativas, financeiras 
e orçamentárias, inclusive 
regulamentares, em decor-
rência das alterações previs-
tas nesta lei complementar.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A Câmara votou favorá-
vel, em primeira vo-
tação, ao Projeto de 

Lei que proíbe o comércio de 
residências adquiridas no Mu-
nicípio por meio de progra-
mas habitacionais. O projeto, 
votado na 8ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada na noite 
de segunda-feira, dia 14, é de 
autoria do vereador Gervasio 
Aparecido da Silva (PP).

No artigo 1º, o texto pre-
vê que “fica expressamente 
proibida, a venda, permuta 
total ou parcialmente dos 
imóveis subsidiado pelo Po-
der Público, por um prazo de 
dez anos”. 

Durante a discussão do 
Projeto no Plenário, o vere-
ador Gervásio lembrou que 
o PL é mais um “fruto” da 
reclamação dos moradores 
locais. “Os cidadãos, prin-
cipalmente os que não 
foram contempla-
dos pelos projetos 
habitacionais, 
acabam ques-
tionando o 
f a to  de 
algumas 

pessoas serem beneficiadas, 
mas que posteriormente aca-
bam colocando o imóvel para 
venda ou aluguel”, lamenta. 

No Projeto de Lei, Ger-
vásio justifica ainda que, os 
munícipes que não foram 
contemplados no tal projeto, 
se sentem lesados e revol-
tados pois precisam de uma 
moradia e acabam não sendo 
beneficiados. Os mesmos 
ficam desacreditados que a 
seleção feita pela secretaria 

responsável (Habitação) seja 
idônea e justa com todos que 
buscam a tão sonhada casa 
própria.

O vereador Luiz Carlos 
Chiaparine (PMDB) reforçou 
o discurso e lembrou que o 
intuito dos projetos habitacio-
nais é dar casa para quem não 
possui moradia. “A intenção 
é coibir esse comércio ilegal 
nas casas construídas nos 
projetos habitacionais. Esses 
imóveis são construídos com 
dinheiro dos governos Fede-
ral, Estadual e Municipal. Não 
é correto a pessoa se cadas-
trar nos programas e depois 
vender o imóvel, visando o 
lucro”, diz. 

FISCALIZAÇÃO 
Punições severas estão pre-

vistas para quem descumprir 
a Lei. A primeira decisão é 
retirar o imóvel de posse do 

beneficiado, o qual 
será devolvido 

ao Executi-
vo.  

Caso o contrato não possa 
ser reincidido, pelo fato do 
mesmo não ter sido celebrado 
junto à Prefeitura, quem vender 
o imóvel será obrigado a ressar-
cir os cofres públicos todos os 
benefícios que foram concedi-
dos, no prazo de 60 dias.

Por sua vez, quem não 
acatar as punições, terá o 
nome incluindo no setor de 
Dívida Ativa do Município. 
Tanto o comprador quanto 
o vendedor serão proibidos, 
posteriormente, de participar 
de programas habitacionais 
da cidade.

Cabe ainda a Prefeitu-
ra, por meio da secretaria 
competente, sempre que for 
necessário, verificar quem 
está “realmente” ocupando o 
imóvel. 

Para o vereador Gervasio, 
alguém terá que arcar com 
as consequências caso for 
constatado o comércio ile-
gal. “Quem locou a casa não 
precisa voltar a residência e 
quem comprou também não 
fica nela. A casa contemplará 
outra família”, diz. “Sei que 
não tem como construir uma 
residência para cada cadastro, 

mas temos que acabar com 
esse comércio ilegal.”

Famílias participam dos sorteios das casas do Campo Bonito
Cerca de 70 famílias parti-

ciparam da segunda etapa dos 
sorteios para escolha das casas 
do empreendimento popular 
Campo Bonito. O encontro 
ocorreu na noite de segunda-
-feira, dia 14, no auditório da 
Prefeitura, com a presença de 
autoridades locais. 

As famílias foram sorte-
adas para escolherem a uni-
dade habitacional. Agentes 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF) trabalharam no local 
junto com os funcionários da 
Secretaria de Habitação.

As casas são do loteamento 
Campo Bonito, cujo projeto 
habitacional foi lançado em 
outubro de 2013. Com área 
de 646.516,49 mil metros 
quadrados, o local terá 2.048 
apartamentos populares da 
faixa 1 do Programa Minha 
Casa Minha Vida; 800 casas 
da faixa 2 do PMCMV e 462 
lotes mistos (comercial e re-
sidencial) na segunda etapa.

De acordo com o projeto, os 

apartamentos serão direciona-
dos para famílias já cadastradas 
na Secretaria Municipal de 
Habitação com renda até R$ 
1.600,00. O valor total é de 96 
mil reais por unidade; os quais 
serão 76 mil reais subsidiados 
pelo Ministério das Cidades 
e 20 mil reais pelo programa 
Casa Paulista do Governo do 
Estado de São Paulo.

Os beneficiados pagarão o 
correspondente a 5% do seu 
rendimento ao mês no período 
de 10 anos, com parcela no 
mínimo de 25 reais e máxima 
de 80 reais.

Os imóveis terão dois dor-
mitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço, sendo 
51,41 metros quadrados de área 
privativa mais uma vaga de ga-
ragem. Todas as unidades serão 
adaptáveis e entregues com piso 
cerâmico. Os apartamentos 
serão divididos em oito con-
domínios com portaria, centro 
de convivência e lixeira sendo 
120 blocos com térreo mais três 

andares e 48 vagas para visitan-
tes. Atendendo às exigências de 
qualidade do PMCMV, o lote-
amento possuirá infraestrutura 
completa, pavimentação, redes 
de água, esgotamento sanitário, 
drenagem, energia elétrica e 
disponibilidade de acesso ao 
transporte público.

SELECIONADOS 
As casas da segunda etapa 

do projeto serão destinadas para 
famílias também já cadastradas 
na Prefeitura com renda entre 
três e seis salários mínimos. 
O valor inicial será de 120 mil 
reais, sendo 24 mil subsidiados 
pela CEF e o restante 96 mil 
reais financiado pela mesma. Os 
proprietários terão até 35 anos 
para pagar.

Como contrapartida a Pre-
feitura irá investir em obras de 
infraestrutura no empreendi-
mento. Será construída uma 
Emeb (Escola Municipal de 
Ensino Básico), uma Creche, 
recursos correspondentes a 6% 

do empreendimento dos apar-
tamentos; uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) e um Centro 
Comunitário, em que o Execu-
tivo Municipal deverá solicitar 
verbas para a construção. A 
próxima etapa é a assinatura 
do projeto e o alinhamento das 
diretrizes para posteriormente 
dar início às obras que serão 
executadas pela construtora 
HM Engenharia.

Durante o encontro, o prefei-
to Reinaldo Nogueira (PMDB) 
ressaltou que o bairro terá mais 
investimento em sua infraestru-
tura. “ É um local com a topo-
grafia muito bonita e além das 
casas vamos viabilizar toda obra 
viária, que deixará o local mais 
próximo do centro com novas 
avenidas e isso mudará toda 
conotação da cidade. Corremos 
muito com esse projeto junto 
com a Caixa Econômica Federal 
e além das 800 casas terão mais 
de dois mil apartamentos para 
renda até três salários mínimos”, 
comenta o prefeito.
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Romaria Indaiatuba à 
Pirapora deve reunir 260 fiéis 

OBJETIVO 

VESTIBULAR

Alunos do Ensino Médio e 
dos Cursos Pré-Vestibulares 

recebem Orientação 

Curso à distância é a novidade na Fatec 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Os romeiros acertam os 
últimos detalhes para 
Romaria Indaiatuba 

à Pirapora - Pedestres, que 
este ano completa 24 anos de 
peregrinação e é organizada 
por Adão Pedro Marachini 
e Paulo Agostini. A concen-
tração inicial acontece na 
próxima sexta-feira, dia 18, 
às 11h30, na Igreja Santa Rita, 
onde o Padre Chico celebrará 
uma missa aos devotos. Às 
12 horas eles darão início à 
caminhada até Pirapora. 

Neste ano a estimativa dos 
organizadores é que cerca de 
260 pessoas participem da 
caminhada da fé, 40 a mais do 
que na edição do ano passado.

Durante o percurso eles 
darão uma pausa descanso, 
orações e lanches até então a 
chegada à Igreja de Pirapora, 
onde os romeiros assistiram 
uma missa celebrada pelo 
Padre Silvio Andrei.

De acordo com o Marachi-
ni, a programação na cidade 
de Pirapora será diferente dos 
anos anteriores. “Esse ano 
estivemos em Pirapora para 
conversar com o Padre Silvio 
Andrei sobre a possibilidade 
de recepcionar nossa comitiva 
de pedestres, assim que che-
garmos à cidade. Ele atendeu 
nosso pedido e este ano dife-
rente dos outros a Igreja estará 
aberta para nós. Nos outros 
anos tínhamos que esperar 
até às 8 horas para assistir a 
missa”, comenta.

A caminhada da fé tem o 
apoio da Prefeitura de Indaia-

tuba, de comerciantes locais e 
cidadãos que participam com 
arrecadações de lanches. A 
Romaria terá o apoio de uma 
ambulância e três ônibus para 
o retorno à Indaiatuba. Além 
disso, eles também contam 
com a ajuda de colaboradores 
que darão assistência e apoio 
aos participantes.

A Romaria acontece a 
mais de 24 anos, mas há 5 
anos os romeiros Paulo Agos-
tino e Adão Pedro Marachini 
tomaram frente à organização 
da Romaria da Sexta-Feira 
Santa. Devido à seriedade 
e organização do evento, a 

comitiva recebeu uma ho-
menagem da Câmara local, 
onde estiveram presentes 
os organizadores e também 
participantes e colaboradores.

Desde 2010 vem aumen-
tando o número de participan-
tes. “Acreditamos que esse 
aumento se deve a confiança 
em uma Romaria bem organi-
zada que procura dar apoio aos 
participantes e transporte que 
pode ser colocado às mochilas 
caso seja necessário. Além 
disso, é muito importante que 
não tenha carros com músicas 
em volume alto e bebidas alco-
ólicas”, completa Marachini.

PEREGRINAÇÃO
A 1ª Romaria Oficial 

de Indaiatuba ocorreu em 
1942, com registro em ata e 
autorização da cúria de Cam-
pinas. A 1ª benção ocorreu 
em frente à Igreja de Nossa 
Senhora da Candelária, pelo 
então pároco Vicente de Pá-
dua Rizzo. 

A cidade de Pirapora 
surgiu como vilarejo em 
1.725 em torno de uma ca-
pela construída para abrigar 
a imagem do Bom Jesus, a 
mando do proprietário da-
quelas terras. Já no século 
XVIII tornou-se foco de 
peregrinação que continua 
a crescer a todo ano e hoje e 
recebe milhares de devotos 
o ano inteiro.

PROGRAMAÇÃO
11h30 – Será celebrada mis-
sa na Igreja Santa Rita
12h – Saída da Igreja Santa 
Rita
15h – Parada para Oração na 
Fazenda Grama
18h – Parada para lanche na 
Fazenda Bom Jardim
20h – Chegada a Cabreúva
23h30 – Parada na Fazendo 
do Troley
04h – Chegada a Pirapora 
na Igreja Pirapora com uma 
missa celebrada pelo Padre 
Silvio Andrei

Segundo os organizadores, 220 pessoas participaram da Romaria em 
2013

Durante duas horas, 97 alunos realizaram testes de personalidade

No último dia 12 de abril, 
os alunos dos 3º ano do En-
sino Médio e dos Cursos 
Pré-Vestibulares do Objetivo 
Indaiatuba participaram do 
primeiro encontro do grupo 
de Orientação Profissional 
de 2014 supervisionado pela 
psicóloga Débora Razori.

Durante duas horas, 97 
alunos realizaram testes de 
personalidade e de avaliação 
de interesse profissional, que 
tem como objetivo promover 
um maior conhecimento de si 
e de suas aptidões e de suas 
características profissionais.

De acordo com Débora, a 
orientação profissional surge 
como uma ajuda aos jovens na 
escolha da profissão e também 
propicia o desenvolvimento 

do autoconhecimento.
A psicóloga conta ainda 

que o colégio está implan-
tando um projeto piloto de 
Orientação Profissional, para 
os alunos a partir do 9° ano 
do Ensino Fundamental II, 
pois esses estudantes estão 
passando por uma mudança 
de ciclo com despedida de 
amigos, do ambiente escolar 
e passando para uma fase 
mais emotiva onde o jovem 
tem que lidar com a escolha 
de uma profissão. A ideia é 
diminuir a pressão da escolha 
profissional nos alunos.

Além disso, os estudantes 
do Colégio Objetivo Indaiatu-
ba terão apoio de duas psicólo-
gas para dar apoio emocional 
e informativo.

As Faculdades de Tecno-
logias (Fatecs) abriram as 
inscrições para o vestibular 
no último dia 14, que devem 
ser feitas diretamente no site 
da instituição. A novidade 
são as vagas para os cursos 
à distância. Serão oferecidas 
14.605 mil vagas, sendo 
1.120 vagas para a modali-
dade à distância entre os 71 
cursos gratuitos de tecno-
logia das 63 Fatecs, o que 
representa um crescimento 
de 2.050 vagas em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior (12.555). 

As inscrições devem ser 
feitas até dia 14 de maio 
pelo site www.vestibularfa-
tec.com.br. Os interessados 
devem preencher uma ficha 
de inscrição com dados 
pessoais e indicar o curso 
(presencial ou á distância) 
e o período que pretende es-
tudar, bem como pontuação 
acrescida (afrodescendência 
e escolaridade púbica), além 
de o candidato estar cursan-

do ou ter concluído o ensino 
médio.

Uma das novidades do 
vest ibular  para o 2º  se-
mestre de 2014 é o curso 
de Gestão Empresarial á 
distância. Ao todo serão 
oferecidas 6.400 mil vagas 
anuais. O curso é semipre-
sencial, com 2.800 horas. 
Desse total, de 10% a 15% 
compreendem atividades 
presenciais  obrigatórias 
desenvolvidas pela Fatec.

Mais de 80 professores 
da instituição foram treina-
dos para elaborar o material 
didático do curso, que inclui 
vídeos,  apresentação de 
disciplinas, animações e até 
jogos virtuais. Adaptações 
foram feitas para o ambiente 
virtual com base nocurso 
tecnológico de Gestão em-
presarial, oferecido pelas 
Fatecs. Esse programa foi 
desenvolvido em parceria 
com a Universidade Virtu-
al do Estado de São Paulo 
(Univesp). 

Outras novidades são a 
abertura de 40 vagas à noite 
para o curso de Gestão co-
mercial, Logística, Proces-
sos Químicos e Gestão de 
Tecnologia da Informação 
que serão oferecidos pela 
Fatecs de Assis, Bebedouro, 
Campinas e Itapira, respec-
tivamente. Também serão 
oferecidos 3 cursos inéditos 
como Geoprocessamento, 
Instalação elétrica e Marke-
ting além da ampliação nos 
cursos Gestão empresarial, 
Alimentos e Gestão de Tu-
rismo.

O manual que traz a data, 
normas e orientações para 
o processo seletivo, está 
disponível no site para do-
wnload gratuito.

Mais informações pelo 
telefone (19)3885-1923  ou 
nos sitesvestibularfatec.
com.br e http://www.fate-
cindaiatuba.edu.br. A Fatec 
de Indaiatuba fica localizada 
na Rua Dom Pedro I, 65, no 
bairro Cidade Nova. 

Mais Expressão
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Jornalista Klester Cavalcanti atrai público no Colégio Rodin
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Os vereadores vo-
taram favorável o 
Projeto de Lei nº 

038/2014, que dispõe sobre 
a mudança na forma de 
regulamentar e fiscalizar 
os carros que abusam do 
som alto e perturbam o 
sossego da população. Em 
segunda votação, o projeto 
foi aprovado durante a 8ª 
Sessão Ordinária da última 
segunda-feira, dia 13. O PL 
passará pelo Executivo para 
ser sancionado. 

Atualmente, para que 
a lei fosse aplicada, era 
preciso que as autoridades 
competentes flagrassem os 
infratores com o som alto e 
se utilizem de um aparelho 
que constate a irregularida-
de, chamado decibilímetro. 
Porém, na maioria das de-
núncias, quando a Guarda 
Municipal chegava ao local, 
os infratores desligavam 
ou abaixam o volume do 
som, impossibilitando o 
flagrante.

Locais como o estaciona-
mento do Parque Ecológico, 
o Barco e o Parque Temáti-
co, são constantemente alvo 
dos infratores, o que tem ge-

rado inúmeras reclamações 
da população, uma vez que 
o ato se configura crime de 
perturbação de sossego

Com a aprovação da Lei, 
não haverá necessidade 
do decibilímetro. Basta-
rá o som alto para que o 
motorista seja autuado, o 
som apreendido e o veículo 
guinchado.

De acordo com o autor 
da Lei, o vereador Luiz Al-

berto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), o projeto não tem 
função de prejudicar. “Se 
todos tivessem o bom senso 
na hora de escutar sua músi-
ca, não precisaríamos criar 
essa lei. É preciso criar uma 
lei para que o cidadão con-
siga dormir?”, questionou. 
“ O som é de propriedade 
particular e deve ser utiliza-
do por quem quer que seja, 
desde que não perturbe o 

sossego público, ultrapasse 
60 decibéis ou cause recla-
mação da população; tam-
bém não estamos proibindo 
o trabalho de profissionais 
que vivem desse segmento”, 
explica Cebolinha.

A lei assegura o direito 
dos trabalhadores do setor, 
na medida em que não pode 
ser aplicada a eventos de 
som automotivo, sons para 
fins de divulgação de even-

tos, campanhas de interesse 
público, anúncios, comer-
ciais e manifestações reli-
giosas, sindicais e políticas, 
que possuam autorização 
prévia da municipalidade 
e respeitem os limites dos 
decibéis estabelecidos por 
Lei Federal.

CPFL
Os membros da Comis-

são de Inquérito Parlamen-
tar (CEP), que investiga as 
constantes quedas de ener-
gia na cidade, se reuniram 
os representantes da Com-
panhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL Piratininga) na 
tarde de segunda-feira, dia 
13. A CPFL foi representada 
pelo gerente de negócios 
Rogério Moura Klinke e 
o gerente regional César 
Perri. 

Os funcionários da em-
presa lembraram que o ob-
jetivo da CPFL é atender 
Indaiatuba com qualidade. 
A empresa tem oito distri-
buidoras de energia espa-
lhadas pelo País e uma delas 
é a Piratininga. Segundo os 
funcionários, a região que 
atende Indaiatuba é formada 
por outros 21 municípios. 
Segundo eles, Indaiatuba 

não conta com serviços 
de empresas terceirizadas, 
possui em seu quadro 30 
eletricistas,  12 veículos 
e funciona no sistema de 
atendimento compartilhado. 
“Em Indaiatuba a média de 
desligamento de energia é 
de 4,29 vezes ao ano, com 
duração máxima de 9h/ano”, 
informou César.

Mas para o vereador Car-
los Alberto Rezende Lopes, 
o Linho (PT), primeiro sig-
natário da CPI, esse número 
é divergente. “Posso dizer 
que na minha casa, a energia 
acaba todo dia”, disse. O téc-
nico da CPFL explicou que 
a média anual de quedas de 
energia, atestada pela Anael, 
é contabilizada a partir de 3 
minutos do desligamento de 
energia e que todo cidadão 
que comprovar que a queda 
ocasionou a interrupção 
acima de 3 minutos pode ser 
reembolsado.

O presidente da Comis-
são, Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB) soli-
citou que a CPFL faça um 
relatório com todas as infor-
mações e o vereador Linho 
solicitou que um ofício seja 
enviado à empresa e respon-
dido por escrito.

Reunião entre membros da Comissão e da CPFL foi realizada na última segunda-feira, na Câmara

Duzentas e quarenta pessoas marcaram presença no evento, entre alunos, pais e professores

ROSE PARRA - ACS/CMI

DIVULGAÇÃO 

Na última quarta-feira, 
dia 10, esteve presente no 
Colégio Rodin, em Indaiatu-
ba, para uma palestra gratui-
ta e aberta ao público o jor-
nalista Klester Cavalcanti,

As 240 pessoas que esti-

veram presentes, entre eles, 
alunos, pais e professores 
ficaram atentos aos depoi-
mentos do jornalista, que 
conta sua experiência na 
Síria. Sucesso de vendas e 
vencedor do Prêmio Jabuti 

de Literatura em 2013, o 
livro “Dias de Inferno na 
Síria”, conta como foi sua 
experiência na cobertura da 
guerra civil nesse país, onde 
foi preso e torturado pelas 
forças do governo de Bashar 

Al-Assad.
Klester foi o único jor-

nalista a entrar na cidade de 
Homs, centro dos combates 
mais intensos. Detido, ele 
passou seis dias na prisão 
em uma cela com mais de 
20 presos comuns, todos 
árabes e moradores da re-
gião. Ameaçado de morte, 
algemado e torturado, o jor-
nalista só foi solto quando 
o Governo Brasileiro soube 
e intercedeu, oficialmente, 
junto ao Governo Síria.

Mas, de tudo que ele pas-
sou Klester diz que apesar 
dos dias difíceis que passou 

na prisão, lá ele pode conhe-
cer histórias das famílias 
dos detentos que vivencia-
ram a destruição e o medo.

Em mais de 18 anos de 
profissão, o jornalista já tra-
balhou em alguns dos mais 
importantes veículos de co-
municação do Brasil, entre 
eles: Veja, Estadão e Isto É. 
Recebeu prêmios interna-
cionais, como o de Melhor 
Reportagem Ambiental da 
América do Sul, conferido 
pela agência Reuters e pela 
ICUN (International Union 
for ConservationofNature, 
ou União Mundial para a 

Natureza) e o Natali Prize, 
o mais importante prêmio 
de Jornalismo de Direitos 
Humanos do mundo. Já foi 
agraciado, também, com o 
Prêmio Vladimir Herzog de 
Direitos Humanos e com o 
Prêmio Direitos Humanos 
de Jornalismo. "Dias de In-
ferno na Síria" é seu quarto 
livro. Ele também é autor de 
"Direto da Selva", "Viúvas 
da Terra" e "O Nome da 
Morte". Seus três últimos 
livros conquistaram o Prê-
mio Jabuti de Literatura em 
2005, 2007 e 2013, respec-
tivamente.
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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
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
MARIA HELENA LOPES
MARIANA DE OLIVEIRA MORAES
MARIANE AP. F. MAXIMO
MILENA DE MELO RODRIGUES DE LIMA
MISLENE DOS SANTOS 
MURILO GIOLO
NATALIA PEREIRA CARDOSO
ODAIR DOS SANTOS 
OTTO STEFFER BUFFO
PATRICIA BEATRIZ DOS SANTOS DO-
MINGOS
PAULO CAMARGO ANDRADE
RENAN GOMES DE OLIVEIRA
RENAN VINIVIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
RICARDO VALENTIN PIRES

ROBERLEI RODRIGUES DOS SANTOS JR.
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

Sorteados no Frutos têm mais uma 
semana para retirar passaportes
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

As pessoas que vota-
ram na pesquisa para 
escolher as melhores 

empresas de Indaiatuba em 
2013, para receberem o Tro-
féu Frutos de Indaiá, e que 
foram sorteados para ganhar 
um par de convites para o 
Hapi Hari, têm pouco mais 
de uma semana para retirar os 
passaportes. Dos 100 sortea-
dos, apenas 21 compareceram 
a sede do Grupo Mais Expres-
são e retiraram seus prêmios.

Os convites continuam 
disponíveis para a retirada 
na sede do jornal, que fica 
localizado na Rua Alfredo 
Vilanova, 144, na Vila Vi-
tória 2.  Os sorteados têm 
até sexta-feira que vem, 
dia 25, para comparecerem,  
com documento com foto, e 
retirar os convites.  

O passaporte poderá ser 
utilizado no Hopi Hari até 
sábado, dia 26.   Tanto para 
a retirada do passaporte 
quanto para a entrada no 
Hopi Hari é obrigatória a 
apresentação de um docu-
mento oficial com foto do 
ganhador. 

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 prêmio 
para foi uma TV de LED 
e um aparelho de blu ray.

Para participar do sor-
teio, as 100 pessoas con-
templadas com o convite 
votaram na pesquisa para 

escolher as melhores empre-
sas de 2013, as quais serão 
premiadas na 9ª edição do 
Frutos de Indaiatuba, que 
será realizada no dia 25 de 
outubro.

A pesquisa foi realizada 
nos meses de novembro e 
dezembro do ano passado 
e janeiro deste ano. Nesse 
período, 4.780 pessoas res-
ponderam a pesquisa. No 

jornal, a pessoa pesquisada 
respondia a um questionário 
com 80 segmentos de atua-
ção. Já nas ruas, por conta 
da rapidez do dia a dia, o 
entrevistado respondeu for-
mulários referentes a 20 seg-
mentos do mercado local. 

Após pesquisa com a 
população, as empresas des-
taques são definidas, e a elas 
é oferecida uma campanha 

de mídia, a qual é realizada 
durante 32 semanas. Entre-
tanto, caso o empreendedor 
não participe  da campanha, 
o título de melhor empresa 
da cidade é mantido, e a 
empresa não é substituída, 
perdendo apenas o direito 
a campanha promocional e 
não participando do evento 
de entrega do Troféu.

EVENTO 
O Frutos de Indaiá desse 

ano, que chega a sua nona 
edição, será realizada no 
salão social do Clube 9 de 
Julho. A festa de premia-
ção das melhores empresas 
acontece no dia 25 de outu-
bro, a partir das 19 horas, e 
será promovida pelo Grupo 
Mais Expressão. 

Durante a festa do Fru-
tos, o convidado participa 
de um jantar completo, com 
serviço a francesa. A noite 
é complementada por exce-
lente show musical, o qual 
este ano deve ser divulgado 
nas próximas semanas. 

O Prêmio Frutos de In-
daiá,  que tem direção e 
organização de Admilson 
Redecopa e Alan de Santi, 
acontece desde 2006, reve-
lando as maiores empresas e 
empresários da cidade.

O troféu é resultado do 
bom trabalho realizado por 
cada empreendedor eleito, 
o que garante a credibi-
lidade do prêmio, que 
preza pela opinião do 
público, que expressa 
sua opinião por meio de 
votação realizada nas 
edições do Jornal Mais 
Expressão.

Patricia Reis e João Marcos participaram da pesquisa do Frutos de 
Indaiá e ganharam pares de ingressos para curtir um dia no Hopi Hari

JME
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DENÚNCIA

ATROPELAMENTO

FORMAÇÃO

MORADA DO SOL 

Espingarda que estaria sendo locada 
é encontrada no Carlos Aldrovandi

Motorista atropela 
menino de 6 anos e foge 

sem prestar socorro

GMs de Indaiatuba se 
destacam em Curso de 
Operações Especiais

Açougueiro é flagrado furtando veículo 

Duas mortes são registradas 
em menos de dois dias 

Duas mortes foram re-
gistradas em menos de 
dois dias em Indaiatuba. 

Na manhã de sábado, dia 12, um 
técnico de 33 anos foi mais uma 
vítima fatal no trânsito. Já na 
madrugada de domingo, dia 13, 
um homem de 42 anos foi assas-
sinado com uma facada no peito. 
Os casos são investigados res-
pectivamente pela Polícia Civil 
de Elias Fausto e de Indaiatuba.

A morte de sábado foi o 
quarto acidente de trânsito fatal 
do ano, na Rodovia João Ceccon, 
que liga Indaiatuba a Elias Faus-
to. O técnico Rogério Cardoso, 
de 33 anos, seguia a rodovia em 
um Uno Mille e colidiu frontal-
mente com outro carro, um Peu-
geot 207, que vinha em sentido 
contrário.

Cardoso ficou preso nas fer-
ragens e morreu na hora. O 
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passageiro que estava junto e o 
motorista do outro veículo foram 
encaminhados ao pronto-socorro 
do Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). O caso foi 
registrado pela Guarda Civil de 
Elias Fausto e as causas ainda 
não foram divulgadas. O rapaz 
era morador de Nova Odessa. 

Esse foi o segundo acidente 
fatal em pouco mais de uma 
semana. Na noite do dia 4, na 
mesma rodovia, Josimar de Sou-

za Santos, de 30 anos, perdeu o 
controle e colidiu com um poste 
de iluminação, pouco depois da 
curva na via.  

HOMICÍDIO
Já na madrugada de domin-

go, Indaiatuba registrou mais 
um homicídio. O caso ocorreu 
na Rua Sorocaba, na Vila Furlan. 
Ricardo Wanderley da Silva, 
de 42 anos, foi morto com uma 
facada no peito.

Segundo as informações, 
Silva discutia com outro ho-
mem, ainda não reconhecido, e 
momentos depois testemunhas 
ouviram gritos por socorro. O 
rapaz chegou a ser socorrido 
com vida, mas morreu a caminho 
do pronto-socorro do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo.

As investigações já foram 
iniciadas pela Polícia Civil, que já 
trabalha com suspeitas, que ainda 
não foram divulgadas.

Seguindo denúncias anô-
nimas, a Polícia Militar 
apreendeu na manhã de 
segunda-feira, dia 14, uma 
espingarda calibre 12, uma 
carabina de pressão (chum-
bo) e três munições em uma 
casa na Avenida Ângelo 
Berteli Neto, no Jardim Car-
los Aldrovandi.

Segundo as informações 
dos denunciantes, o pedreiro 
Denivaldo Rocha Pereira, 
de 45 anos, realizava loca-
ção de arma de fogo, em sua 
casa, para condutas ilícitas. 
Na chegada dos policiais, 
Pereira admitiu ter as armas, 
mas negou que as alugavam, 
e franqueou a entrada na 
casa. 

A espingarda não tinha a 
documentação regular e foi 
apreendida, junto à carabina 
e três munições, e o pedreiro 

foi conduzido à delegacia, 
ouvido pelo delegado e res-
ponderá pelo crime de porte 
irregular de arma de fogo.

A espingarda estaria sendo utilizada em condutas ilícitas

Segundo informações de testemunhas, um dos pneus dos dois carros podem ter estourado momentos antes da colisão

JORNAL EM FOCO 

JME

Uma criança de seis anos 
foi atropelada em frente à sua 
casa, enquanto brincava, na 
noite da última sexta-feira, dia 
11, no Jardim Califórnia. 

Segundo informações da 
mãe da vítima, o atropela-
mento aconteceu logo após o 
veículo Escort bateu em dois 
carros parados. O veículo te-

ria subido à calçada, atingido 
seu filho e fugido sem prestar 
socorro. 

A criança foi levada ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), teve ape-
nas leves escoriações e foi 
liberada. Ainda não se tem 
informações sobre o condutor 
do veículo.

Na última sexta-feira, dia 14, 
a formatura de 42 guardas mu-
nicipais, do Curso de Operações 
Especiais (Coesp), foi realizada 
na sede da Guarda Municipal. 
Dos alunos, 29 são de Indaia-
tuba, quatro de Capivari, quatro 
de Itu, dois de Vinhedo, dois de 
Mogi Guaçu e um de Mogi Mi-
rim. Eles integraram a terceira e 
quarta turmas do Coesp. 

A cerimônia, além das en-
tregas das boinas e brevê, que 
simbolizam a formatura, uma 
portaria de elogio aos GMs que 
se destacaram durante o treina-
mento. A escolha foi feita pelos 
instrutores do Coesp. “A portaria 
é um ato de reconhecimento pelo 
esforço, dedicação e desempe-
nho dos GMs durante o curso”, 

acredita o chefe do Gabinete 
do prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) e secretário de Defesa 
e Cidadania, Alexandre Guedes 
Pinto.

Por Indaiatuba, os destaques 
foram: Jean Fernandes, Vanessa 
Gisele Furlan e Zenir Adilson 
Wulk de Freitas. Os instrutores 
também escolheram um GM 
de cada cidade e turma entre os 
participante do Coesp, que são: 
3ª turma - Renato Aparecido de 
Toledo (Capivari), João Irinaldo 
de Souza (Itu); 4ª turma – Régis 
Vlamir Angeli Cardoso (Capi-
vari), Ivan Cavalari (Itu), Sidnei 
César Vaz de Lima (Vinhedo), 
Elzio Romualdo (Mogi Guaçu) 
e César Francisco Pereira (Mogi 
Mirim).

A Guarda Municipal rea-
lizou um flagrante de furto de 
veículo na madrugada desta se-
gunda-feira, dia 14, no Jardim 
Morada do Sol. O açougueiro 
Tiago da Silva, de 26 anos, 
portava uma tesoura na cintura. 

A ocorrência procedeu de 

atitudes suspeitas de Silva. O 
veículo que ele conduzia estava 
com os faróis apagados, em 
alta velocidade e em marcha ré, 
até que subiu na calçada. 

Os guardas que rondavam 
aquela região avistaram a cena 
e realizaram a abordagem. 

Junto ao açougueiro, além da 
tesoura, de sua propriedade, 
um celular e um pen drive 
foram encontrados.

Silva confessou ter acabado 
de furtar o veículo, naquela 
mesma rua, e explicou que 
com sua tesoura havia entrado 

no carro, que estava trancado, 
e teria dado a partida. O rapaz 
será indiciado por furto qua-
lificado e foi encaminhado à 
cadeia anexa ao 2º Distrito 
Policial de Campinas. O carro 
foi devidamente devolvido à 
vítima. 

Mais Expressão
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Lev bicicletas elétricas traz 
opção de transporte, lazer e saúde

DIVULGAÇÃO 

ESPECIAL

Ficar horas no trânsito 
pode ser uma das ex-
periências mais des-

gastantes que existem. E se 
essa experiência for vivida 
diariamente, os efeitos são 
ainda mais intensos. Em busca 

de um novo estilo de vida e 
de olho na economia, é cada 
vez mais frequente encontrar 
pessoas que trocaram o carro 
pela bicicleta. 

Em Indaiatuba esse com-
portamento é tão frequente, 
que a cidade de 222 mil 
habitantes é considerada a 
“capital” das bicicletas. São 

130 mil “magrelas”, contra 
93 mil carros. Seja para ir e 
vir do trabalho, ou para as 
horas de lazer, as bicicletas 
se tornaram rápidas, práti-
cas e econômicas.

Tentando incentivar ain-
da mais essa troca inteli-
gente, a marca carioca Lev 
trouxe para Indaiatuba as 

bicicletas elétricas. A novi-
dade une a praticidade e o 
charme das bicicletas, com 
a tecnologia da aceleração 
elétrica.

Diferente do que muitas 
pessoas pensam, manter um 
modelo elétrico não tem 
segredo. Basta carregar a 
bateria em uma tomada co-

mum, de seis a oito horas. 
Com essa carga é possível 
andar até 35 quilômetros, 

Depois de muitas dis-
cussões acerca da regula-
mentação das bicicletas 
elétricas, o Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
equiparou os modelos às 
bicicletas comuns. Dessa 
forma, para utilizá-las não 
é mais necessário ter car-
teira de habilitação, como 
anteriormente.  “Qualquer 
pessoa pode usar as bici-
cletas elétricas, não possui 
limite de idade. Porém, é 
preciso usar capacete, não 
ultrapassar os 25 km/h nas 
vias públicas e ciclovias e 
respeitar as sinalizações de 
trânsito, como não ultrapas-
sar sinais vermelhos, nem 
andar na contramão”, ex-
plica o proprietário da Lev 
Indaiatuba, Reury Burlandy 
de Carvalho.  

Com a regulamentação, 
os modelos elétricos têm 
tudo para cair no gosto da 
população. “Elas são eco-
nômicas e práticas, já que 
você pode guardá-las em 
qualquer local, sem preci-
sar ficar horas a procura de 
uma vaga para estacionar. 
Os modelos Lev também 
oferecem design exclusivo, 
desenvolvido especialmente 
para a marca”, conta.

A EMPRESA
Indaiatuba abriga hoje 

a segunda unidade da Lev. 
A marca foi fundada em 
2009,  por  um grupo de 
amigos cariocas, após uma 
viagem à China. Um dos 
sócios se encantou pela 
ideia de ter um modo de 
locomoção prát ico,  que 
n ã o  p o l u i  e  n ã o  e m i t e 
ru ídos .  Começou então 
uma série de estudos, para 
adaptar a novidade para o 
Brasil. 

Reury conta que a vin-
da da Lev para Indaiatuba 
se deu, principalmente, ao 
fato da cidade ter um esti-
lo de vida mais saudável. 
“Eu estava chegando dos 
Estados Unidos no mo-
mento que a Lev pesqui-
sava cidades do interior, 
para implantar uma nova 
loja. A ideia era testar o 
conceito em um novo tipo 
de público”, explica. 

Além de vender as bi-
cicletas, a Lev é a única 
lo ja  em Indaia tuba que 
oferece assis tência téc-
nica. “Somos uma marca 
especializada em modelos 
elétricos, por isso além de 
vender as bicicletas, for-
necemos todas as informa-
ções sobre como utilizar e 
manter no melhor estado”, 
ressalta. 

As bicicletas elétricas são cada vez mais frequentes no trânsito de Indaiatuba e conta com preço acessível
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Oswaldo Montenegro se 
apresenta no Festival de MPB 

CULTURA & LAZER

CONFIRMADASCULTURA 

Virada Cultural anuncia atraçõesProjeto traz teatro gratuito para Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

A grande final do Fes-
tival de MPB 2014 
contará com a apre-

sentação do cantor Oswaldo 
Montenegro, que está agenda-
da para dia 11 de maio, a partir 
das 15 horas, na Sala Acrísio 
de Camarago, no Centro In-
tegrado de Apoio a Educação 
de Indaiatuba (Ciaei)

A seleção dos finalis-
tas será no próximo dia 27 
deste mês, em um domingo, 
no mesmo local e mesmo 
horário. Na ocasião, os 21 
concorrentes inscritos das 
cidades de Belo Horizonte, 
Campinas, Cotia, Indaiatuba, 
Itu, Rio de Janeiro, Salto e 
São Paulo se apresentam aos 
jurados e ao público em geral. 
As apresentações têm entrada 
franca.

Os participantes deverão 
apresentar duas músicas pró-
prias, sendo que somente a 
última estará concorrendo. 
Serão avaliados os critérios 
de interpretação (expressão 

musical, afinação, dicção e 
presença de palco, composi-
ção (estrutura poética e con-
texto da obra) e desempenho 
musical (criatividade, arranjo, 
técnica e entrosamento).

Os vencedores receberão 
prêmios em dinheiro, sendo 
R$ 4,5 mil para o primeiro lu-
gar, R$ 3 mil para o segundo, 
R$ 2 mil para o terceiro, além 
de R$ 975,00 para melhor 
composição e R$ 975 para 
melhor intérprete. 

Em 2013 a banda Dois 
Dobrado, de Indaiatuba, levou 
o primeiro lugar. Realização 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, o Festival de MPB é 
promovido anualmente e tem 
como objetivo incentivar a 
composição musical, estimu-
lar o interesse da população e 
mostrar a importância da arte 
como fonte de cultura e lazer, 
aprimorando e desenvolvendo 
ainda a cultura musical.

A Sala Acrísio de Camar-
go fica localizada na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 3.665, no Jardim 
Regina

O CANTOR 
Oswaldo Montenegro nas-

ceu no dia 15 de março de 
1956, no Rio de Janeiro. O 
cantor começou na música 
desde criança, influenciado 
inicialmente pelos pais, quando 
a mãe tocava piano e o pai toca 
violão e cantava.

O músico também rece-
beu maior influência quando 
tinha oito anos e, com os pais, 
mudou-se para São João Del-
-Rei, cidade mineira poética e 
boêmia, onde as pessoas passa-
vam a noite tocando e cantando. 

Mas a decisão de se tornar 
músico profissional veio com 
sua mudança para Brasília, em 
1971. Na capital federal, come-
çou a ter contato com festivais 
e grupos de teatro e de dança 
estudantis. Fez seus primeiros 
shows e aos 17 anos a decisão 
de viver da música se tornou 
definitiva

De lá para cá o cantor ga-
nhou destaque no cenário local 
e internacional, com apresen-
tações em festivais, show por 
todo o País e o lançamento de 
inúmeras obras musicais. 

A Secretaria de Cultura do 
Estado divulgou na semana 
passada as atrações de espetácu-
los de teatro, dança e circo que 
se apresentarão em Indaiatuba 
durante a Virada Cultura Pau-
lista. O evento acontece em dois 
finais de semana, nos dias 24 e 
25 de maio e nos 31 de maio e 1º 
de junho. O evento cultural terá 
ainda apresentações musicais, 
com a banda Titãs como atração 
principal. 

Os espetáculos ocorrerão 
nos dias 24 e 25, no palco do 
Centro Integrado de Apoio a 
Educação de Indaiatuba (Ciaei). 
No dia 24, as apresentações 
ocorrem a partir das 18 horas. 
O grupo de dança TFSyle apre-
senta o espetáculo “Deserto de 
Ilusões”. Logo em seguida, às 
20 horas, é a vez da performance 
do Coletivo Amarelo Croata, 
com o “Minueto de Spray para 
Baixo”. Fechando a noite, às 
21h30, o palco do Ciei recebe a 
apresentação de circo “Escala-
fobética”, com a palhaça Rubra.

As apresentações prosse-
guem no dia 25, domingo. Às 14 
horas, é a vez do teatro infantil 
Cia Delas, com o espetáculo 
“Histórias por Telefone”. Mais 
tarde, às 16 horas, o grupo 
teatral Cia Provisório Definiti-

vo apresenta apresenta a peça 
“Gangue”.

O Centro Integrado de 
Apoio à Educação de Indaia-
tuba (Ciaei), fica na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, na marginal do Parque 
Ecológico. 

ATRAÇÕES 
Uma das atrações reser-

vadas para a Virada Cultural 
Paulista em Indaiatuba são os 
ingleses do Asian Dub Foun-
dation. O repertório do show 
contará com os principais 
sucessos da banda ao longo de 
20 anos de carreira, incluindo 
faixas do décimo disco, intitu-
lado “The Signal and The Noi-
se”, com lançamento oficial 
previsto para o dia 2 de junho.  

Já entre as atrações nacio-
nais, teremos o rock 'n' roll 
brasileiro sendo representado 
por três bandas do gênero em 
Indaiatuba. Depois de rodarem 
pelo Brasil com o show que 
marcou os 30 anos de carreira 
da banda paulistana, os Titãs 
preparam um novo disco para 
ser lançado em 2014. Enquan-
to isso, apresentam um repertó-
rio de tirar o fôlego, lembrando 
seus maiores sucessos, como 
“Go Back”, “Polícia”, “Lugar 

Nenhum”, “Flores” e “O Pul-
so”, entre outras.

Outra banda que promete 
tocar muito rock é a paulistana 
Tokyo Savannah.Já os roqueiros 
mineiros da banda Porcas Bor-
boletas, há 14 anos na estrada, 
com passagens por Londres, Pa-
ris e Buenos Aires, apresentará 
seu terceiro álbum que mistura 
o rock ‘n’ roll com diversas ou-
tras influências individuais dos 
integrantes do grupo.

Indaiatuba também recebe-
rá as vozes e talentos de artis-
tas femininas como a cantora 
Yzalú com o show Mulheres 
Negras que utiliza sua música 
em forma de protesto para 
conscientizar o público sobre 
as descriminações raciais e 
socioeconômicas. 

Outro destaque é a cantora 
e compositora Karina Zeviani, 
que após uma temporada no ex-
terior, entre Nova York e Paris, 
participando da banda Nouvelle 
Vague, volta ao Brasil para 
lançar seu primeiro CD "Amor 
Inventado".

Segundo estimativas da Se-
cretaria de Estado da Cultura, 
em 2013, cerca de 53 mil pes-
soas prestigiaram as apresenta-
ções, divididas em quatro palcos 
em Indaiatuba.

O projeto Palcomóvel – 
Conexão Cultural Tigre/Ins-
tituto Carlos Roberto Hansen 
(ICRH), encerra suas apresen-
tações em Indaiatuba hoje, dia 
17. O programa tem a missão 
de divertir crianças e adultos 
com espetáculos teatrais, que 
têm como tema o futebol, e 
estava na cidade desde a última 
terça-feira, dia 15. As sessões 
de hoje ocorrem das 8h30 às 
10 horas.

Dois espetáculos estão em 
cartaz em Indaiatuba: Entre 4 
Linhas, da Cia Era Uma Vez,e 
Comédia Futebol Clube, da 
Cia Maria Bonita. As sessões 
ocorrem no Palcomóvel é um 

um são diferentes. Porém, os 
dois têm uma coisa em comum: 
a paixão por futebol.

Na Comédia Futebol Clube, 
os personagens centrais - Mar-
celo, Jorge, Bia, Andrea e Paula 
- de maneira simples e original, 
atemporal e dirigida a todas as 
idades, entrecortam situações 
que vão muito além do teatro 
convencional. Da alegria das 
crianças à exaltação da torcida, 
do futebol arte à pelada entre 
amigos, das famílias aos des-
conhecidos. Cenas que compõe 
um ambiente hilário e despoja-
do de uma paixão nacional.

Além dos espetáculos tea-
trais, o Conexão Cultural Tigre 
ICRH – Palco Móvel oferecerá 
sessões de cinema durante o 
período noturno, com início às 
19h30. Os filmes selecionados 
são Pelé Eterno, Ginga – A 
Alma do Futebol Brasileiro e O 
Casamento de Romeu e Julieta.   

O produtor cultural Felipe 
Esteves ressalta que o ob-
jetivo do projeto é oferecer 
bons espetáculos contribuindo 
assim para o enriquecimento 
cultural do público. “As com-
panhias foram selecionados 
em um processo que teve a 
participação de artistas de 
todo o país”, diz.

caminhão que abriga na car-
roceria um palco e a estrutura 
de camarim, necessários para 
os espetáculos. Em Indaiatuba 
o veículo está estacionado no 
estacionamento do Parque Te-
mático, localizado no Parque 
Ecológico, no Jardim Monte 
Verde.

Entre 4 Linhas conta a his-
tória de dois viajantes: Marta e 
Michael.  Com temperamentos, 
caminhos e histórias diferentes, 
eles se encontram por acaso, em 
uma estrada que vai dar em uma 
das cidades sede da copa. A mo-
tivação para a viagem e a forma 
de lidar com os imprevistos que 
aparecem no caminho de cada 

Grupo passa por Indaiatuba e faz a última apresentação hoje

Oswaldo Montenegro, além de cantor, compõe trilhas sonoras para peças teatrais, balés, cinema e televisão

Mais Expressão
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80 gols são marcados na 
rodada do final de semana

COMEÇO

PISCINA

Dois jogos marcam a 
estreia do campeonato do IC

Grupo de 100 nadadores participa de Festival 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

IMPRENSA IC

A rodada do último 
final de semana do 
Campeonato de Fu-

tebol Minicampo “Dirceu 
Aparecido dos Santos”, orga-
nizado pelo Clube 9 de Julho, 
contou com 80 gols marcados. 
Foram 12 jogos disputados, 
com média de seis gols por 
partida. 

 No sábado, dia 11, pela 
categoria Máster, o Tecno-
semillhas goleou o Balilla 
Veículos por 8 a 4. A equipe 
da Casa das Embalagens ba-
teu a Jacitara por 5 a 1. Nova 
goleada ocorreu na terceira 
partida da categoria. O Mar-
quinhos Tintas massacrou o 
Jornal Exemplo por 8 a 1. No 
último confronto pelo Máster, 
a Ópticas Ipanema venceu o 
DD Max por 4 a 3. 

Os confrontos prossegui-
ram no domingo, dia 12. Pela 
categoria Adulto, a Faculdade 
Max Planck acabou goleada 
por 6 a 1 contra o JR Celula-

RODADA DO PRÓXIMO DIA 26
Horário  Campo  Partida      Categoria
15h30   Campo 1  Panificadora Nova Geração x Pai & Filhos  Super Máster
15h30   Campo 2  Marmoraria Uchôa x 2G Bebidas   Super Máster
16h30   Campo 1 DeCorFlex x  Fisioterapia Esp. Calonga   Super Máster
16h30   Campo 2  ICE Bears Engenharia x Colégio Meta  Super Máster
 
RODADA DO PRÓXIMO DIA 27
Horário  Campo  Partida      Categoria
8h  Campo 1  Madeireira Madelasca x JR Celulares   Adulto
9h15   Campo 1 Hidráulica Diclace x Nova Opção Turismo  Adulto
10h30   Campo 1 Faculdade Max Planck x Atlântico Sol.    Adulto
8h  Campo 2 Nova Opção Turismo x Escrit. Cont.Indaiá  Veterano
9h15   Campo 2 Cachorrão Auto Center x Rodocar Mec.   Veterano
10h30   Campo 2 Lubeka x Vizzent Calçados    Veterano
9h15   Campo 3 Tecnosemillas x PCB Informática   Máster
10h30   Campo 3 Casa das Embalagens x Balilla    Máster

Fonte: Clube 9 de Julho

res. O Atlântico Soluções der-
rotou a equipe da Nova Opção 
Turismo por 4 a 2. Ainda na 
categoria Adulto, o time da 
Dominium Empreendimentos 
venceu o Avlis Lativ Correto-
ra de Seguros por 7 a 4. 

Pela categoria Veterano, 
o Rodocar Mecânica Mul-
timarcas empatou em 1 a 1 
com o Escritório Contábil 

Indaiá. Já o SSA Brasil ba-
teu o Embalimp por 3 a 2.

Outros três confrontos, 
válidos pelo Super Máster, 
fecharam a rodada do final 
de semana. A equipe do 
Decor Flex venceu o Pai & 
Filhos Materiais para Cons-
trução por 4 a 1. A ICE Bears 
Engenharia venceu apertado 
o 2G Bebidas por 3 a 2. No 

último confronto, a equipe 
da Fisioterapia Esportiva 
Calonga passou pelo Colégio 
Meta após vitória por 3 a 2.

Por conta da Páscoa, a bola 
só volta a rolar nos próximos 
dias 26 e 27 de abril. Serão 
disputadas 12 jogos nas ca-
tegorias Adulto, Veteranos, 
Máster e Super Máster. (Con-
fira a tabela no box).

Pela categoria Máster, a equipe do Marquinhos Tintas massacrou o Jornal Exemplo pelo placar de 8 a 1

A equipe do ENZ Hubert (à dir.) venceu o Cláudio Digo por 2 a 1

Duas partidas marcaram 
o pontapé inicial do 2º Cam-
peonato de Futebol Society 
Super Master/Codarin do 
Indaiatuba Clube. A disputa 
do certame iniciou na noite 
de sexta-feira, dia 11, no 
recém-reformado campo do 
Indaiatuba Clube.

A bola rolou pela pri-
meira vez no certame com o 
confronto entre ENZ Hubert 
e do Cláudio Diogo. Como 
toda partida de estreia, o 
jogo começou com os ad-
versários se estudando e 
arriscando pouco.

Passados os momentos 
iniciais  o t ime do ENZ 
dominou a partida e abriu 
o placar aos 17 minutos. 
A superioridade da equipe 
foi confirmada um minuto 
depois quando o jogador 
Rodolfo marcou o seu se-
gundo gol no jogo.

Com 2 gols de vantagem 
o ENZ voltou do intervalo 
administrando o placar, si-
tuação que possibilitou ao 
Cláudio Diogo criar mais 
chances de gol.

Aos 11 minutos do se-
gundo tempo o goleiro Du 
Avelar cometeu pênalti e 
recebeu cartão amarelo. 
Conforme determina o re-
gulamento, todo jogador 
punido com o amarelo fica 
fora do jogo por dois mi-
nutos. Porém, quando isso 
acontece com o goleiro, a 

equipe precisa escolher um 
jogador de linha para ser 
excluído temporariamente.

Com um jogador a mais, 
o Cláudio Diogo aproveitou 
a oportunidade e marcou o 
gol de pênalti com Milton. 
Mas a partida terminou mes-
mo em 2 a 1 para o ENZ.

DUELO
No segundo confronto 

do dia o Codarin enfrentou 
o Mundo Verde. Após um 
primeiro tempo sem muitas 
chances, a segunda etapa 
começou com o Mundo 
Verde melhor. Essa supe-
rioridade foi transformada 
em gol logo aos três minu-
tos quando Adriano abriu o 
marcador.

Pouco tempo depois o 
Mundo Verde voltou a ba-
lançar as redes com o mes-
mo Adriano que marcou aos 
7 minutos.

Os dois gols de vanta-
gem deram tranquilidade 
a equipe que soube marcar 
o adversário impedindo a 
marcação de um gol e ga-
rantindo a vitória por 2 a 0.

Devido a Sexta-Feira 
Santa, as partidas da segun-
da rodada do Super Master 
acontecem somente no dia 
25 de abril. Às 19h15 jogam 
Max Lan x Chut Sports, en-
quanto que às 20h30 o jogo 
será entre Cláudio Diogo e 
Codarin começa às 20h30.

Um grupo formado por 
100 nadadores, representantes 
das escolinhas de natação do 
Indaiatuba Clube, do Colégio 
Polo E, do Clube 9 de Julho 
e do condomínio Villagio 
D’Amore participaram na ma-
nhã do sábado, dia 12 de abril, 
do Festival de Natação 2014. 

O evento foi realizado nas 
piscinas do Indaiatuba Clube. 

Divididos nas categorias 
Pranchinha, Peixinho, Pré-
-mirim, Mirim, Infantil 1 e 2, 
Juvenil, Adulto 1 e 2 e Más-
ter, os primeiros nadadores 
entraram na piscina do Par-
que Aquático do Indaiatuba 

Clube às 9 horas, depois de 
um período de 30 minutos de 
aquecimento.

Em duas horas de Fes-
tival os representantes dos 
clubes, colégio e condomínio 
competiram entre si e foram 
premiados com medalhas. Ao 
longo das baterias os nadado-

res receberam as premiações 
oferecidas pelo IC.

Os pais, amigos e acom-
panhantes dos atletas lotaram 
as dependências do Parque 
Aquático onde puderam torcer 
para os nadadores. Por ser um 
festival, todos os participantes 
receberam medalhas.
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Primavera vence e já 
pensa no jogo diante do líder

ESPORTES

JME

Ciclismo

Equipe de Indaiatuba conquista pódios

Se depender do grupo, o 
Primavera não terá di-
ficuldades para vencer 

suas partidas em casa, síndro-
me que acompanhou o time 
no Paulista do ano passado. 
A prova de que “tudo” ficou 
para trás foi a partida de es-
treia do time na competição. 
O Tricolor venceu e venceu 
bem. No Gigante da Vila, 
diante de 250 torcedores, o 
Fantasma da Ituana bateu o 
SEV-Hortolândia por 2 a 0, 
no confronto realizado na 
tarde de sábado, dia 12. 

O time entrou com alguns 
desfalques. Alguns titulares 
não tiveram sua transferên-
cia liberada pela Federação 
Paulista e não puderam entrar 
em campo. 

Mas quando a bola rolou 
o Fantasma jogou de igual 
para igual. Foi sofrido, a bola 
não queria entrar e os dois 
gols acabaram saindo só na 
segunda etapa. No primeiro, 
após bate-rebate dentro da 
área, a bola sobrou para Julio 
César mandar para as redes. 
Wélington marcou o segundo 
para o Tricolor indaiatubano. 

O time, que contou com 
atletas da base, agradou o 
presidente primaverino Sér-
gio Trinca. “O time foi me-
lhor do que eu esperava. Está-
vamos com três jogadores da 

de junho. Os 39 times estão 
divididos em sete grupos, 
sendo que os três primeiros 
de cada grupo e os três me-
lhores quartos colocados no 
geral passam de fase.

CONFRONTO
O próximo desafio do 

Fantasma da Ituana será no 
domingo, dia 20, às 10 horas, 
contra o Paulínia na casa do 
adversário. Nesse jogo o téc-
nico José Luis Dray já poderá 
contar com alguns jogadores 
titulares que, por falta de do-
cumentação, não jogaram na 
estreia. “Será mais uma parti-

base como titulares e outros 
cinco do Sub-20. A parte 
física da equipe está muito 
boa e sobramos em campo”, 
ressalta. 

Com a primeira vitória 
na competição, o Fantasma 
assumiu a segunda colocação 
do Grupo 4. O líder da chave 
é o Paulínia, justamente o 
próximo adversário do Pri-
mavera. Na terceira coloca-
ção do grupo está o Sumaré, 

com dois pontos ganhos, e na 
quarta colocação está o SEV, 
com apenas um ponto soma-
do. O Elosport é o lanterna do 
grupo e ainda não conquistou 
seu primeiro ponto.

O primavera está no Gru-
po 6, ao lado SEV-Hor-
tolândia, Paulínia, Sumaré, 
Elosport. O torneio de 2014 
contará com 39 equipes. A 
primeira fase será disputada 
entre os dias 5 de abril e 8 

Confronto contra o SEV-Hortolândia foi disputadíssimo, mas no fim 
prevaleceu a parte física do Fantasma 

da difícil. O Paulínia sempre 
montou equipes competitivas 
e qualificadas”, ressalta Dray. 
“É uma mescla de jogadores 
jovens com outros já bem 
rodados.” 

Caso do volante Jorge 
Miguel, dos atacantes Juni-
nho e Cris, além do goleiro 
Adnan. “Com a chegada de 
mais esses jogadores, tere-
mos um time competitivo. 
Na sequência do campeona-
to, se classificarmos para a 
segunda fase, vamos discutir 
novamente os reforços”, 
conta Trinca. 

Para o jogo diante do Pau-

línia, é quase certo que o 
treinador primaverino poderá 
contar com o goleiro Adnan, 
com o atacante Juninho e o 
volante Jorge Miguel. “A 
situação do Cris é um pouco 
mais complicada, pois a trans-
ferência virá de outra federa-
ção, que só tem que mandar 
um e-mail para a Federação 
Paulista, mas até agora não 
ocorreu”, lamenta Dray. 

O Paulínia tem quatro 
pontos na classificação, após 
vencer o Elosport por 2 a 0 
na estreia e no último final 
de semana empatar em 0 a 0 
contra o Sumaré. 

Base enfrenta o Ituano em casa 
As equipes Sub-15 e Sub-17 entreia no 

Campeonato Paulista num clássico regional. 
O Fantasma da Ituana estreia em casa diante 
do Ituano, nas partidas marcadas para sábado, 
dia 19, respectivamente às 9 horas e às 10h45. 

Pela mesma competição, no último do-
mingo, dia 13, a estreia foi das equipes Sub-
11 e Sub-13. Jogando em casa, a primeira 

categoria do Fantasma perdeu por 1 a 0 para 
o Bragantino. Nova derrota veio no Sub-13, 
também para a equipe de Bragança Paulista 
por 2 a 1.

O próximo desafio das duas categorias 
será em Campinas, no próximo domingo, 
dia 20. Os times enfrentam a Ponte Preta, às 
9 horas e às10h15.

Atibaia vence jogando em Indaiatuba 
 Punido e com o estádio interditado pela 

Federação Paulista, a equipe do Atibaia 
fez a segunda partida pela Segunda Divi-
são do Campeonato Paulista no Gigante 
da Vila, em Indaiatuba. O jogo ocorreu na 
tarde de domingo, dia 13, e o estádio não 
deu sorte atibaiense. A equipe acabou der-

rotada por 2 a 1 pelo União Futebol Clube. 
A partida foi a primeira do time pela 

competição. Com a derrota, o Atibaia é 
o lanterna do Grupo 5. O time volta a 
campo no próximo sábado,  dia 19, às 15 
hora, contra o Atlético Mogi na casa do 
adversário. 

A equipe de ciclismo 
de Indaiatuba ADI/Secre-
taria Municipal de Espor-
tes conquistou pódios na 
1ª etapa do Campeonato 
Paulista de Resistência, 
realizada no último dia 
13 em Ribeirão Preto. Re-
presentado por 20 atletas, 
o município obteve o 2º 
lugar na categoria Uni-
versitário com Clayton 
dos Santos, o 3º lugar nas 
categorias Infanto Juvenil 
com Bruno de Sá Pinto e 
Sênior B com Claudemir 
Emanuel, além do 4º lugar 
na categoria Sub-30 com 
Felipe Garcia e 5º lugar 
na categoria Sênior A com 
Adriano Sanchez.

Mais Expressão
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O ariano estará fortemente envolvido em seus relacio-
namentos. Poderá se envolver em discussões intensas, 
em rupturas e até mesmo poderá mudar suas forma 
diplomática nos relacionamentos. O momento exige 
muita renovação nas atitudes. A aceitação de suas 
necessidades e das necessidades dos outros já é um 
grande passo.

O foco principal do taurino é descobrir que tipo de 
filosofia de vida deve desenvolver para essa fase de 
sua vida. Sua mente, seu foco, sua força de batalhar 
pela vida estão direcionadas a essa descoberta. Prova-
velmente muitas recordações surgem nesse momento. 
Viagens para longe estão facilitadas e são recomenda-
das, pois isso melhorará sua intuição.

O geminiano vivencia agora o desejo oculto de mudar 
sua aparência, de renovar seu guarda-roupa, de trocar 
posturas que tem. O momento pede que mude aquela 
teimosia ou resistência aos fatos novos que venham a 
acontecer em sua vida. Sua mente precisa ser renovada, 
aproveite essa chance.

Os relacionamentos, as sociedades, as festas e encontros 
sociais são os principais focos nessa fase da vida do can-
ceriano. Sua vida profissional pode depender até certo 
ponto disso. Seus planos, sua forma de se expressar, 
sua força de vontade deve ser direcionado para manter 
ou melhorar os assuntos acima. Dificuldades dentro de 
casa, possibilidades de discussões ou disputas familiares.

O trabalho, o namoro e a saúde são os setores que estarão 
envolvendo mais a atenção do leonino. Existe muito a 
aprender acerca destes assuntos. Assuntos que estão sem 
foco, sem rumo, dispersos e sua mente serão alvos de 
cobranças para melhorar sua nitidez de ação. Mudanças 
ocorrendo em seus padrões familiares. Novos hábitos 
surgindo.

Forte tensão na vida afetiva sexual do nativo podendo 
afetar sua maneira de pensar. Algumas atitudes que 
trazem dificuldades em seu comportamento podem 
surgir de forma mais intensa e o nativo poderá perceber 
onde seu orgulho tem criado problemas. Evite gastos 
compulsivos.  

O libriano vivencia desejos de renovação em sua forma 
de ser e a forma de ser dos outros. Isso gera riscos de 
rupturas em sua vida social, conjugal ou sociedade. Sua 
paciência pode estar pequena no trato social. Saúde 
precisando de cuidados, momento bom para começar 
uma dieta ou mudar aparência. 

O escorpiano poderá se sentir um pouco mais isolado 
que antes, pois suas ações exigirão mais equilíbrio e 
posturas harmônicas consigo mesmo. É normal nesse 
momento sentir-se mais sério e fechado. Novos valo-
res e novas formas de enxergar a vida estão surgindo 
aceite essas mudanças.

O processo de mudança em sua aparência, em sua per-
sonalidade, em seus modos de uma forma em geral já 
começou há algum tempo, agora o nativo precisa apenas 
não ver isso como uma forma ruim ou limitante. Expan-
são de sua força interior é a chave para seu progresso. 
Sentimentos em renovação.

Amigos, projetos, sonhos, é o foco do momento para o 
capricorniano. Provável reforma ou mudança profunda 
em seus objetivos de vida ou projetos. No entanto, 
sua vida profissional estará trazendo oportunidades e 
possibilidades de escolhas. 

Ainda no inferno astral o aquariano precisa entender 
que suas emoções estão intimamente relacionadas 
com sua inteligência emocional, portanto, entender 
as emoções, os sentimentos e saber lidar com elas 
é importante. Mudanças profundas em seus desejos 
pessoais estão ocorrendo.

O pisciano está em uma fase boa de sua vida. Momento 
bom para conhecer a si mesmo, a encontrar relaciona-
mentos afetivos-sexuais, os prazeres surgem de forma 
espontânea. Aproveite, encontre a si mesmo em cada 
coisa que fizer. Filhos ganham mais destaque nessa fase.
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Cinema Horóscopo de 18 a 24/04

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

O FILHO DE DEUS - 
Lançamento - Dublado: 
Quinta (17) a Segunda (21): 
14h45 / 17h30 / 20h15. Terça 
(22) e Quarta (23): 17h30 
/ 20h15. Drama. 138 min. 
Classificação 14 anos.

CAPITÃO AMÉRICA 
2 - O SOLDADO INVER-
NAL - 3D Dublado: Quinta 
(17) a Quarta (23): 15h10. 
3D Legendado: Quinta (17) 
a Quarta (23): 18h05. Con-
vencional Dublado: Quinta 
(17) a Quarta (23): 16h15 / 
21h20. Ação / Aventura. 135 
min. Classificação 12 anos.

NOÉ - 3D Legendado: 
Quinta (17) a Quarta (23): 
21h00. Convencional Du-

16h55 / 19h15. Quinta (17) 
a Segunda (21): 14h00 / 
16h55 / 19h15. Animação/
Aventura. 101 min. Classi-
ficação livre.

DIVERGENTE - Lan-
çamento - Dublado: Quinta 
(17), Terça (22) e Quarta 
(23):  19h10. Sexta (18) 
a Segunda (21): 13h30 / 
19h10. Legendado: Quinta 
(17) a Quarta (23): 16h20 
/ 22h00. Ação / Aventura. 
138 min. Classificação 14 
anos.

COPA DE ELITE - 
Lançamento - Nacional -  
Quinta (17): 17h50 / 20h00 
/ 22h20. Sexta (18) a Se-
gunda (21): 15h00 / 17h50 / 
20h00 / 22h20.  Terça (22) e 
Quarta (23): 17h50 / 20h00. 
Paródia / Comédia. 99 min. 
Classificação 14 anos. 

CAPITÃO AMÉRICA 2 
- O SOLDADO INVERNAL 
- 3D Dublado: Quinta (17) a 
Quarta (23): 15h30 / 18h45 / 
21h35. 3D Legendado: Quin-
ta (17) a Quarta (23): 21h00.  
Ação / Aventura. 135 min. 
Classificação 12 anos.

NOÉ - 3D Dublado: 
Quinta (17),  Terça (22) 
e  Quar ta  (23) :  17h20 / 
20h25. Sexta (18) a Segun-
da (21): 14h20 / 17h20 / 
20h25. Drama / Aventura. 
138 min. Classificação 14 
anos.

R I O 2 – 3D Dubla-
do:  Quinta  (17) ,  Terça 
(22) e Quarta (23): 16h00 
/  18h30 .   Sex ta  (18)  a 
Segunda  (21) :  13h50  / 
16h00 / 18h30. Animação/
Aventura. 101 min. Clas-
sificação livre. 

INDAIATUBA

ZOFF CLUB – amanhã, dia 18, é dia de muita Eletronic 
Dance Music, mais conhecida como #EDM nos maiores fes-
tivais de música eletrônica do mundo. No sábado, dia 19, a 
atração principal é Antonio Eudi e a festa também contará com 
os DJ residentes. Avenida Presidente Vargas, 731. Informações 
(19) 3984-6471.

PEPIS PIZZA BAR – hoje, dia 17, tem o sertanejo da 
banda JackSteel, a partir das 21 horas. Amanhã, dia 18, a banda 
de pop rock Supra Sumo se apresenta também às 21 horas. Já 
no sábado, dia 19, é a vez da banda Rock Express, também 
tocando pop rock, a partir das 21 horas. Avenida Itororó, 945. 
Informações (19) 3875-3470.

BOTEQUIM DO PRESIDENTE – hoje, 17, véspera de 
feriado, a dupla sertaneja Deuber & Leandro anima a casa. 
Amanhã, dia 18, é a vez do sertanejo Rai. No sábado, 19, a 
dupla May e Karen finaliza também com um som sertanejo 
na casa. Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. 
Informações (19) 3392-4309.

CLUBE 9 DE JULHO – neste sábado, dia 19, acontece o 
1º Flashback de 2014, com som das décadas de 1960 a 1980, ao 
comando das pick ups do DJ Tonikinho, que toca o melhor das três 
décadas, no salão social do clube às 22 horas. Avenida Presidente 
Vargas, 2000. Mais informações pelo telefone (19) 3875 9833. 

SHOPPING JARAGUÁ – Acontece neste domingo, dia 
20, mais uma apresentação de música popular brasileira, no 
palco do “Menu Musical”. A cantora Kika Baldasseirine traz 
ao público do Shopping Jaraguá Indaiatuba, ao som suave do 
violão, um ambiente agradável para o almoço de domingo. Rua 
15 de Novembro, 1200.

ZOA ZOA CLUB SHOW – hoje, dia 17, tem a Noite da 
Tequila, com a apresentação do grupo Vibe Eletro Samba e do 
DJ Lua, a partir das 23 horas. Rua Ouro, 239, Recreio Cam-
pestre Joia. Informações (19) 3017-6609.

CAMPINAS

TEATRO BRASIL KIRIN – no sábado, dia 19, estará em 
cartaz a peça infantil “Galinha Pintadinha – Cadê Popó?” em duas 
sessões, às 15h e 17 horas. Também continua em cartaz, neste 
sábado, o espetáculo “Se Net, Colega”, do humorista Evandro 
Santo, o Christian Pior do “Pânico na Band”, às 19 horas. 

TEATRO AMIL - continuam em cartaz as peças “E Foram 
Quase

Felizes Para Sempre” da atriz Heloísa Périssé, às sextas e 
sábados, às 19 horas,  e “Penélope- A Repórter Cor-de-rosa” 
que é conhecida pela participação na série Castelo Rá-Tim-
-Bum, aos sábados e domingos às 16 horas. Avenida Guilherme 
Campos, 500 (Santa Genebra). Informações (19) 3756-9890.

blado: Quinta (17) a Se-
gunda (21): 14h15 / 18h55 / 
21h40.  Terça (22) e Quarta 
(23): 17h00 / 20h00. Drama 
/ Aventura. 138 min. Classi-

ficação 14 anos.

R I O 2 – Convencional 
Dublado: Quinta (17) a 
Segunda  (21) :  14h00  / 
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INFANTIL Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Mariana com sua paleta de Uva na Paleteria Arriba

Marcos ViniciusLuara

Luana

David

Camilly

Mais Expressão
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RENATO GUTIERRES

Rômulo, Luis, Rodolfo e Pacheco da Carmania Som AutomotivoCláudio, Fernando e Éder da GT Reparação Automotiva

Drª Larissa, Dr Renato e Beth da Bicho da Mata Clínica Veterinária

Vereador Massao Kanesaki e sua esposa Karina Kanesaki com bela 
recém nascida Clara

Márcio Campos da Adonis Artigos Nacionais e Importados

Marcos, Valter, Isabela, Maikon e Jean da Eléctra Segurança Eletrônica

Luan da Zamppieri oferece tudo para você ficar sempre na moda

Dra. Zenate Moret Kuhn e Dra Letícia Lopez do Recanto 4 Patas, sempre 
cuidado bem do seu animalzinho

Corretores da MB Seguros sempre preocupados com a sua segurança

Anderson, Matheus Canova e Thaís da Prime Digital

A vendedora Marlene com João Luiz de Souza Rodrigues na Selma Jóias
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Mauro e Evando da Poli Materiais no Restaurante Dom Apollo Luiz Henrique, Janaiana e Douglas Honorato no Pit Stop ChoppGladis, Mariana e Eberson equipe do Boteco do Bacalhau

Gabriela e Mateus no Restaurante Moqueca

Enzo, Rui, Emilia, Mainara, Emilly e Adriano no Restaurante Rincão GaúchoEdson e Robson no Restaurante Açafrão

Carla da Uniton Jeans no Restaurante Açafrão

Augusto, Juliene e Tia Ana na Pizzaria Babbo GiovanniAugusto, Cristiane, Sérgio e Silbene na Pizzaria Babbo GiovanniAnderson e Antonio na Pizzaria Skinão

Álvaro, Raquel, Wilson e Luciana do Banco Itaú no Casa da Moqueca

Ruth e Janez no Pit Stop Chopp
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SOCIALBoanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

Tratamento por Onda de Choque é 
opção contra a dor crônica

Noite do Flashback acontece em 
Indaiatuba no dia 19

A Festa tem entrada gratuita

PrimeiroTributo a Legião Urbana no 
Kaliper's

Projeto Saúde do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes

Seletiva da Rainha da FAICI 2014

Faculdade realiza atendimento 
nutricional gratuito

Congesa fez lançamento de seu novo 
empreendimento

A Congesa fez no sábado, dia 12 de abril, o lançamento do 
Class, seu novo empreendimento em Indaiatuba. Localizado 
no Jardim América, bairro tradicional e tranquilo da cidade, o 
Class é composto por uma torre de 17 andares com apartamen-
tos de três e dois dormitórios com suíte, varanda, duas vagas 
de garagem e hobby box para cada unidade no próprio andar.

Uma nova alternativa para pacientes com problemas 
musculoesqueléticos, dores musculares crônicas e falhas na 
consolidação de fraturas, que não está relacionada ao proces-
so cirúrgico, chegou ao Instituto do Osso e da Cartilagem, de 
Indaiatuba. O Swiss DolorClast Focal é um aparelho de última 
geração que age no foco da dor por meio de ondas de choque. 
De baixa, média ou alta energia acústica, as ondas de choque 
se propagam através do tecido até a região da dor. Dessa for-
ma, é possível estimular o processo regenerativo do tecido e 
da formação de células ósseas, que auxiliam no tratamento 
de patologias crônicas e tendinites. “O tratamento estimula o 
processo de regeneração de tecidos, cartilagens e ossos. Como 
a principal queixa dos pacientes é a dor, o tratamento também 
tem ação analgésica”, conta o diretor do Instituto do Osso e da 
Cartilagem, Dr. José Fábio Lana.

Os fãs do som das décadas de 1970 a 1980 já podem se pro-
gramar para o 1º Flashback do ano, promovido pelo Clube 9 de 
Julho. No comando das pick ups o DJ Tonikinho toca, no dia 
19, a partir das 22h, no salão social, o melhor das três décadas. 
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 Sucesso, Ultraje a Rigor, Capital 
Inicial, Kid Abelha, Cazuza, entre outros. O Flashback do Clube 
9 de Julho acontece no dia 19, a partir das 22h, e a censura é 
de 16 anos. O valor para convidado é R$ 30 masculino e R$ 20 
feminino, associados não pagam, porém precisam retirar seu 
convite e também fazer reserva de mesa na secretaria. O Clube 
9 de Julho está localizado à avenida Presidente Vargas, 2000, 
Indaiatuba. Mais informações pelo telefone (19) 3875 9833 ou 
no site www.clube9.com.br.

Evento acontece no dia do 
Desfile dos Cavaleiros e deve 
reunir mais de 20 atrações. 
Sucesso de público, o evento 
A Festa está confirmado para 
acontecer no domingo, 4, logo 
após o tradicional Desfile dos 
Cavaleiros. A novidade é que 
este ano a entrada será gra-
tuita. Ao todo serão mais de 
20 atrações, sendo que já está 

confirmada a participação de Maria Cecília & Rodolfo; Trio 
Bravana; Ricardo & João Fernando, Henrique & Diego; Bru-
no di Marco & Christiano; Alex & Raphael, Raí, Ivo Mozart; 
Aline Muniz; Paula Lima; Rodrigo Lopez e Filosofia Reggae. 
Os portões serão abertos às 13h e a censura é livre. A edição 
2014 da Festa do Peão Indaiatuba acontece de 7 a 11 de maio 
no mesmo recinto, às margens da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), próximo ao Polo Shopping, e terá, no palco principal, 
shows com Teodoro & Sampaio; Munhoz & Mariano; Bruno 
& Marrone; Thaeme e Thiago; e Rio Negro e Solimões.

Acontece no próximo dia 22 abril, a partir das 19 horas no 
Espaço Hot Flowers, a primeira Seletiva do Concurso Rainha 
FAICI 2014, com entrada franca. Na ocasião, as 43 candidatas 
inscritas disputam 15 vagas na final da categoria Adulto. As 
categorias Juvenil e Infantil contam com 17 candidatas cada, 
todas já classificadas para a grande decisão, que acontece dia 
24 de julho, no novo Salão Social do Clube 9 de Julho. As 
inscrições aconteceram entre os dias 3 a 28 de fevereiro e 
surpreenderam a organização da FAICI. Foram recebidas 43 
inscrições de belas mulheres, sendo que a grande maioria não 
participou do concurso em 2013”, o número de inscrições no 
Juvenil e Infantil também foram bons, já que se trata do primeiro 
ano destas categorias no concurso.
Data: 22 de abril
Local: Espaço Hot Flowers
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 314, Centro (antiga 
sede do Clube 9 de Julho)
Informações: (19) 98273-0848
ENTRADA FRANCA

Clínica já está funcionando de segunda à sexta-feira, no 
campus 1 da instituição. 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 individualizado e os interessados podem 
realizar o agendamento pessoalmente. De acordo com a super-
visora de estágios, a professora Aline Martins, com base na 
avaliação nutricional, as alunas elaborarão um planejamento 
dietético específico para cada cliente. Para agendar um horário 
não é preciso encaminhamen-
to médico. “Recomendamos a 
quem tiver realizado exames 
laboratoriais recentemente 
que os levem no dia da con-
sulta”, ressalta a professora. 
Os atendimentos acontecem 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h, com agendamento 
prévio e são realizados na 
Clínica, localizada no campus 
1 da instituição.

Muito boa a noite do Tributo a Legião Urbana, o vocalista 
com voz impressionantemente igual a Renato Russo. Público 
presente curtiu muito!

O Rota-
ry Cocaes, 
realizou na 
manhã do 
sábado dia 
12/04/2014, 
o Projeto 
Saúde, na 
Praça D. 
Pedro II, 
com aferição 
de preção 
arterial, 
glicemia e 
massa cor-
pórea. Junto 
também 
integrantes 
da Prefeitura 
Municipal 
(SECULT), 
com feira 
de troca de 
livros, e 
musica com 
o pianista 
Lincon.
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Não deixe de passar na A Nova Loja para conferir a nova 
coleção outono que está maravilhosa. Vestidos de noiva, 
festas, ternos, dama (aluguel e venda) e moda jovem mas-
culina e feminina. Você vai adorar. Corra!

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

A Vitorello da Rua Candelária está torrando tudo! Fitness com 15% 
off, peças e casacos com 30% off, blusinhas a partir de R$15 e calça 
social a partir de R$39,90. Agora é hora de aproveitar. E não deixe de 
conferir a nova coleção outono que está maravilhosa, até o GG. Corra!

Na hora de decorar sua casa não se esqueça da “Adelaide Decorações”. Oferece maravilhosas cortinas, 
colchas, almofadas, persianas, papel de parede e pisos laminados. Mil opções, confira!

Combo Ecolight da Casa da Esfiha. Experimente, você vai adorar!

Giovani Wolf veste coleção outono/inverno da Gran Tropi-
cal Center que está um show. Vá conferir de perto!

Juliana Alves  e Oliver de Genaro comemorando 1 ano de 
casados. É a A Nova Loja homenageando seus clientes!

VITORELLO "TORRA TUDO"
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Vá conferir as novidades da Hair Brasil na Alicia Hair, para você 
ficar ainda mais linda! A loja fica na Rua Siqueira Campos, 451 - 
Fone. 2516-4220

Meninas de uma das baterias que foram premiadas no festival de natação do Indaiatuba Clube

Os alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Max Planck visitaram, no último dia 12, a Feira Internacional 
de Reabilitação, Inclusão, Acessibilidade e Paradesporto, realizada em São Paulo. A visita vem de encontro 
com a proposta pedagógica do  curso, já que os futuros pedagogos precisarão estar capacitados a lidar com 
as diferentes realidades de seus alunos

Festival de Natação do Indaiatuba Clube, realizado na manhã de sábado, do último dia 12 no Parque 
Aquático do Indaiatuba Clube

Donizete (tonão da CONI), o fotógrafo oficial da prefeitura Eliandro 
Figueira e o motorista da Câmara João curtindo a Festa do Chopp

Carioca, Gladston, Marcos, Ac, André e Valter no Chopp Tênis no quiosque do Clube 9 de Julho

Ariane e Isabela aproveitaram para passar na Paleteria Arriba e levar 
algumas paletas para Campinas e Limeira. Vá saborear!

Alunos dos 6ºs anos do Ensino Fundamental II do Colégio Objetivo viajaram para Brotas, onde realizaram 
diversas atividades no Centro de Astronomia e Geologia do Centro de Estudos do Universo (CEU)

Alunos dos 6ºs anos do Ensino Fundamental II do Colégio Objetivo viajaram para Brotas, onde realizaram 
diversas atividades no Centro de Astronomia e Geologia do Centro de Estudos do Universo (CEU)
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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

CA01036-Cond.Portal de Itaici: Sobrado com móveis 
planejados com 03 dorms sendo 01 suíte com closet, sala, 
cozinha, área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem 
p/ 04 carros. R$720.000,00- Aceita Financiamento.

TE00450 - Cond .Residencial Santa Clara: Terreno com 450 
m², com ampla área de lazer e portaria 24 h. R$ 405.000,00. 

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

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

CA00731- Jardim Europa II: Casa com móveis planejados com  03 dorms 
sendo 01 suíte com closet, sala jantar/estar e tv, cozinha, dorm de empre-
gada, edícula, aquecedor central, portão eletrônico, churrasqueira. Garagem 
p/ 04 carros. R$550.000,00
CA00993- Jardim Portal do Sol:Casa com 02 dorms, sala, cozinha. Garagem 
coberta p/02 carros. R$220.000,00
CA00994- Vila Suiça: Casa com móveis planejados com  03 dorm sendo 02 
suítes, sala estar/tv e jantar, cozinha, edícula, piscina. Garagem p/04 carros. 
R$700.000,00
CA00701- Cond. Portal dos Ipês: Casa com móveis planejados com 03 
dorm sendo 01 suíte com closet, sala tv/jantar, cozinha, aquecedor central. 
Garagem p/04 carros.R$ 700.000,00
CA00212- Vila São Francisco: Casa com 04 dorms sendo 01 suíte, 04 salas, 
lavabo, cozinha, copa, portão eletrônico, piscina. Garagem p/ 06 carros. R$ 
670.000,00
CA00839- Cond. Maringá: Casa com móveis planejados, 03 suítes, sala 
jantar/estar, cozinha, churrasqueira. R$690.000,00
CA00973- Jardim Morumbi: Casa em fase de acabamento com 02 dorms 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 
220.000,00 Aceita financiamento!
AP00369- Cond. Residencial Atenas: Apto com móveis planejados com 
03 suítes sendo 01 com closet, sala tv/jantar e estar, cozinha. Área de lazer 
completa . Garagem p/ 03 carros.R$ 1.200.000,00
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
TE00101-Cond Terra Magna: Terreno com 360 m ². R$ 213.000,00
TE00456-Cond. Residencial Alto de Itaici: Terreno com 464,81 m², es-
quina. R$ 270.000,00
CH00118- Cond Terras de Itaici: Chácara com móveis planejados 03 dorms 
, sendo 01 suíte, sala jantar/estar e tv, cozinha. Área de lazer com piscina e 
churrasqueira. R$ 680.000,00
CH00032- Pq. da Grama: Chácara em cond. com 02 dorms, sala, cozinha, 
área de serviço, piscina e churrasqueira. R$ 450.000,00 Aceita financiamento
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 

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
CA00995- Jardim do Vale- Casa com 02 dorms, sendo 01 suíte, gara-
gem p/ 02 carros. R$ 1.400,00 + IPTU.
CA00774- Cond. Maison Blanche: Sobrado com 03 dorms sendo 02 
suítes, área de lazer e garagem p/ 04 carros. R$ 3.500,00
CA00517-Cond. Vista Verde: Casa com 03 dorms sendo 01 suíte, sala, 
cozinha planejada e garagem p/ 03 carros. R$ 2.500,00 + Cond + IPTU.
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.
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.
AP00125- Cond. Resid. Das Flores: Apto todo planejado com 03 dor-
ms sendo 01 suíte, garagem p/ 01 carro e área de lazer. R$ 1.800,00 + 
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
AP00317 Cond. Pátio Andaluz- Cond Pátio Anda Luz- Apto com 03 
dorms sendo 01 suíte, cozinha, garagem p/ 02 carros e área de lazer 
completo. R$ 1.700,00 + 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 clo-
set, 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



A L U G U E L

V E N D A S

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

APARTAMENTOS 

AD0021 
- 157 m² 
- RES. 
TORRES 
DA LIVER-
DADE 
Cobertura 
duplex - 03 
dorm. (02 
sts., sendo 
01 c/ closet), 
bhº social, 
coz., área 

de serv. c/ armário, sala 03 amb., varan-
da, escada caracol, terraço coberto, Spa, 
churrasq. e 02 VG. R$ 800.000,00

AP0475 - 70 m² - RES. PLACE VIEW 
02 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., coz., 
bhº social, varanda gourmet, 02 VG. R$ 
416.000,00

AP0496 - 73 m² - PREMIUM RESIDENCE 
02 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., área de serv., varanda gourmet, 
02 VG. R$ 350.000,00

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 - RES. 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

CASAS  

CA0466 - 300 m² - JD. ESPLANADA II 
03 sts., sala 02 amb., lavabo, bhº social, coz., 
desp., área de serv., quintal, churrasq., pisc., 
04 VG. R$ 690.000,00

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, cozinha, área de servi-
ço, 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 espe-
rança - 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 le-
nha, pisc., quintal, diversas VG. R$ 
3.000,00 + IPTU

CA0428 - 125 m² - JD. REGENTE 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., 
bhº social, coz, área de serv., 02 VG. R$ 
320.000,00

CA0468 - 125 m² - JD. REGINA 
02 dorm., sendo 01 st., sala, bhº social, 
coz., área de serv., quintal amplo, 04 VG. 
R$ 270.000,00

SOBRADOS 

SO0327 - 250 m² - JD. REGENTE 
03 dorm. sendo 01 st., bhº social, salas 02 
amb., lavabo, coz., desp., sacada, escrit. 
c/ bhº, área de lazer c/ churrasq., 04 VG. 
R$ 535.000,00
 
SO0355 - 125 m² - VL. AVAÍ 
02 dorm., sala 02 amb., 02 bhºs sociais, 
coz., área de serv., quintal c/ gramado. 02 
VG. R$ 385.000,00

CHÁCARAS 

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

CH0098 - 1429 
m² - RECAN-
TO INTER. 
VIRACOPOS  
05 dorm., 
sendo 01 
st., 04 bhºs 
sociais, escrit., 
02 amb., coz. 
planej., copa, 
área de serv.,  

dorm. ext., bhºext.  varanda c/ churrasq., fogão 
à lenha, pomar, 04 VG. R$ 650.000,00 *Aceita 
Permuta*

LOTEAMENTO FECHADO 

TE0003 - 150 m² - MONTREAL RESIDEN-
CE – 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 Pedroso-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 ILIMINA-
ÇÃO, SALAS DE ESTAR, JANTAR E TV. 
(LINDO!!!)  
R$ 400 MIL _ EDIFÍCIO MAROC- - 03 DOR. 
(01 SUITE) A/U 84M² 02 GAR. INDEPEN-
DENTES 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:

LOTE NO TERRA MAGNA 
420M² R$225.000 COM TODA 

DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA.

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- Sobrado 
com 03 dorms,  01 suite, sala, coz, wc, a/s, 
churrasqueira, gar (todo planejado)
R$ 430  MIL _  Villagio  Caribe – 03 dor. 
Coz. e w/c  com Armários . ( área de lazer)
R$ 630 MIL _ JARDIM DOS AROMAS- 
A/T 220M² A/C 180M² 03 DORM. (01 
SUITE) W/C SOCIAL LAVABO (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/ 
escritório, lavabo  sala 02 amb, coz, wc, 
a/s, portaria 24 hs, gar p/ 04, espaço 
gourmet co, pia e churrasq,lav. Despensa, 
ampla área de luz- no condomínio tem 
playground- s~lão de festa e churrasqueira.  
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 dorms 
com su í tes ,  sa la ,  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 JACUZZI  
E CLOSET)- O2 COM SACADA-SALA DE 
LEITURA TODA DE VIDRO TRANSPAR-
ENTE C/ LINDA VISTA PANORÂMICA-
TERRAÇO- ROUPEIRO. EM BAIXO- SALA 
AMPLA EM DOIS AMBIENTES, SALA DE 
JANTAR,ESCRITÓRIO, LAVABO,COZ.CHUR-
RASQUEIRA, 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, sendo o1 c/ clos-
et 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 
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CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA
LOCAÇÃO - 3835-3382 / 3834-7757 / 3834-3997 / 7827-4112 

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

TEMOS CASAS EM SALTO 
EM OTIMA LOCALIZACAO 

DESTAQUE:

OTIMA CASA PROX AO 
PARQUE ECOLOGICO - 1 
DORM , SALA , COZ , WC 
, GARAGEM  - INDIVIDUAL  
R$800,00

CASA MORADA DO SOL - 1 
DORM , SALA , COZ , WC , 
GARAGEM R$750,00

CASA MORADA DO SOL 
3 DORM , SALA , COZ , WC , 
GARAGEM , OTIMA LOCAL-
IZACAO R$1000,00

CASAS:

R$ 550,00 – Jd.  Regina, 1 
cômodo e banheiro.
R$ 600,00 – Morada do 
Sol, quitinete, 1 cômodo e 
banheiro.
R$ 680,00 – Morada do Sol, 
1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e garagem para 
moto.

R$ 700,00 – Morada do Sol, 
1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.
R$ 750,00 – Pq. Indaiá, 1 
dormitório, sala, cozinha com 
armário e garagem.
R$ 800,00 – Monte verde, 1 
dormitório suíte, cozinha amer-
icana, garagem para moto.
R$ 900,00 – Vila vitória, 1 
dormitório, cozinha, sala, área 
de serviço e garagem.
R$ 900,00 -  Morada do Sol, 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço.
R$ 1000,00 – Pq. das Na-
ções, 1 dormitório, 1 cozinha, 
sacada, banheiro e garagem.
R$ 1000,00  - Paulista, 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, ban-
heiro e garagem para moto.
R$ 1100,00 – Morada do Sol, 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área livre e garagem.
R$ 1200,00 – Cecap, 2 dor-
mitórios, sala, cozinha banhei-
ro, área de serviço e garagem.
R$ 1250,00 – Paulista, 3 
dormitórios, sala para 2 ambi-
entes, sala, cozinha, banheiro, 
garagem e portão eletrônico.

R$ 1300,00 – Morada do Sol, 
sobrado, 2Ds, sala, coz., wc, 
sacada, 2 wc e garagem.
R$ 1300,00 – Jd. El Dorado, 
3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem. 
R$ 1400,00 – 2 dormitórios 
suítes, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem.
R$ 1500,00  - Belo Horizonte, 
3 dormitórios, sala cozinha, 
banheiro, suíte, garagem.
R$ 1500,00 – Vila Pires da 
Cunha, 3 dormitórios, suíte, 
sacada, banheiro e 2 gara-
gens.
R$ 1800,00 – Jd. Europa, 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e 4 garagens.
R$ 2000,00 – Morada do Sol, 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e três garagens.
R$ 2200,00 – Vila Havaí, sala, 
cozinha, banheiro, 2 garagens, 
com edícula, 1 dormitório, sala 
cozinha e banheiro.
R$ 2500,00 – Jd. Regente, 
3 dormitórios, 3 banheiros, 
sacada e suíte, 6 garagens, 
piscina e churrasqueira.

R$ 3000,00 – Jd. Regente, 3 
dormitórios, sala, cozinha, 1 
copa, garagem, quintal.
R$ 3500,00 – Itaici, sala, 
cozinha, 4 garagens e 3 dor-
mitórios.

SALÕES:

R$ 400,00 - Morada do Sol, 
20 m², 1 banheiro.
R$ 700,00 – Morada do Sol, 
40 m², 2 banheiros.
R$ 900,00 – Vila Brizolla, 50 
m², 1 banheiro.
R$ 900,00 – Jd. Santa Cruz, 
40 m², 1 banheiro.
R$ 1000,00 – Jd. Paulista, 52 
m², 1 banheiro
R$ 1100,00 – Jd. Paulista, 70 
m², 2 banheiros.
R$ 1200,00 – Vila Brizolla, 70 
m², banheiro.
R$ 1200,00 - Vila Costa Silva, 
65 m², 1 banheiro.
R$ 1300,00 - Vila Georgina, 
50 m², 1 banheiro.
R$ 1300,00 – Morada do Sol, 
55 m², 2 banheiros.
R$ 1500,00 – Morada do Sol, 
125 m² 

R$ 1500,00 - Cidade Nova,  40 
m², banheiro.
R$ 1500,00 - Morada do Sol, 
55 m², 2 banheiros
R$ 1800,00 – Jd. Maria Hel-
ena, 106, 1 banheiro.
R$ 1700,00 – Jd. Regina, 120 
m², 1 banheiro.
R$ 2000,00 – Distrito, 180 m², 
2 banheiros.
R$ 2200,00 – Jd. Paulista, 
162 m², 2 banheiros.
R$ 4000,00 – Centro, 105 m², 
2 banheiros.
R$ 4500,00 – Jardim Hum-
bert, 230 m², 2 banheiros + 
cozinha.

APARTAMENTOS:

R$ 800,00 – Jardim Morumbi, 
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem + encar-
gos.
R$ 1000,00 – Itaici, 3 dor-
mitórios, sala, cozinha, ban-
heiro, garagem.
R$ 1100,00 - + encargos, 2 
dormitórios, sala para 2 ambi-
entes, cozinha, banheiro  e 2 
garagens.

APARTAMENTOS

LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

VENDAS - 3834-7757 / 3834-3997 / 3318-3000 / 3834-4254 

DESTAQUES

R$ 1300,00 -  + encargos, 
3 dormitórios, sala, cozinha, 
sacada, banheiro e 2 ga-
ragens.
R$ 1400,00 - + encargos, 
3 dormitórios, sala, cozinha, 
sacada, 2 banheiros, piscina 
e garagem.
R$ 1500,00 - + encargos 2 
dormitórios suíte, sacada, 
banheiro, churrascaria, ga-
ragem.
R$ 1600,00 - + encargos, 3 
dormitórios, sala,  cozinha, 
banheiro, garagem.
R$ 1700,00 – 3 dormitórios, 
sala, cozinha, sacada, ban-
heiro, 2 garagens, piscina, 
churrascaria, sauna.
R$ 1800,00 – Jd. Aquarius, 
3 dormitórios, planejados, 
suíte, banheiro, garagem, 
churrasqueira.
R$ 2000,00 - + encargos, 3 
dormitórios, suíte, sacada, ban-
heiro, cozinha, piscina, chur-
rasqueira, sauna,2 garagens.
R$ 2000,00 – Cidade Nova 
– Centro, 3 dormitórios, 1 
suíte, sacada, 3 banheiros, 
piscina, garagem. 

APARTAMENTOS

SALÕES

CASAS

PARA RENDA ( EM INDAIATUBA).

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

TERRENOS
RESIDENCIAIS

RESIDENCIAL DONA - LUCILLA – A 
MELHOR VISTA DA CIDADE - Lotes 
a partir de 300 m² com pequena en-
trada e saldo parcelado. 

BREVE LANÇAMENTO 
– LOTEAMENTO RESI-
DENCIAL PRÓXIMO AO 
COLIBRIS - com lotes de 
150 m² e valor a partir de 
R$ 90.000,00 facilitados – 
Entrada de R$ 10.000,00 
(em 2 parcelas) – FAÇA 
SUA RESERVA CONOSCO

NOVO LOTEAMENTO - RESIDEN-
CIAL MONTE CARLO
A 1.500 m do Parque Ecológico – 
lotes de 150 m² por R$ 83.500,00 à 
vista ou financiados em até 36 meses

HELVETIA PARK – 775 m² - R$ 
620.000,00
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$ 
470.000,00
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 PRI-
VILEGIADA

CA00581 - VILA SUIÇA - AT=300 m² AC=200 m² - 3 suítes, sala 2 ambientes, sala tv, 
cozinha americana, lavanderia, edícula com dependências de empregada, 5 vagas, 
sendo 3 cobertas......................................................................................R$ 850.000,00

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

AP00142 - VILA SFEIR - AU=71 m² - 2 dormitórios com armários, cozinha com mó-
veis planejados, despensa, sala 2 ambientes, terraço, área de serviço, banheiro de 
empregada e 1 vaga coberta.................................................................R$ 260.000,00

QUER VENDER SEU IMÓVEL ?  
TEMOS CLIENTES INTERESSADOS EM COMPRA 

E LOCAÇÃO. CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO!



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!!!

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

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

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

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

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

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

ALPES SUÍÇO – CA02519 - SOBRADO: 04 DORM. (01 SUITE C/ CLOSET) TODOS 
COM VARANDA,  SALA (02 AMB.),  COZ. PLANEJADA,  DESPENSA,  02 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.,  COZINHA,  DESPENSA,  AREA SERVIÇO,  CORREDOR LATERAL,  
QUARTO EMPREGADA C/ WC,  PISCINA,  CHURRASQUEIRA C/ WC E GARAGEM 
COBERTA PARA 02 AUTOS. R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

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

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,  CO-
ZINHA AMERICANA C/ ARMÁRIO,  WC E 02 VAGAS / AUTO. R$ 2.000,00 + 
COND. + IPTU

CENTRO – AP00584 - 02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  WC,  COZINHA,  LA-
VANDERIA 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

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

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

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

PQ. RES. INDAIÁ – CA02527 - CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 
DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZINHA,  WC,  LAVANDERIA,  QUINTAL C/ 
CHURRASQUEIRA,  01 VAGA COBERTA,  ACABAMENTO EM PORCELANATO. 
AT: 150m² / AC: 104m². R$ 420.000,00

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

V. MERCEDES – CA02539 - CASA TÉRREA: 03 DORM.,  SALA,  COPA,  
COZINHA PLANEJADA,  QUINTAL,  FUNDOS COM ÁREA GOURMET,  EDÍ-
CULA 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: 03 DORM. (01 
SUITE C/ CLOSET),  WC E SALA TV. PISO INFERIOR: SALA (02 AMB.),  
COZINHA,  LAVABO,  LAVANDERIA,  DESPENSA,  QUINTAL E 02 VAGAS 
COBERTA PARA AUTO. AT: 250m² / AC: 223m² R$ 580.000,00

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

VILA SUÍÇA CA02363 - SOBRADO: 03 SUÍTES COM CLOSET,  SALA 
04 AMB,  WC SOCIAL,  COPA,  COZINHA,  CHURRASQUEIRA COBERTA,  
PISCINA,  GARAGEM P/ 03 AUTOS COBERTA,  ACEITA FINANCIAMENTO. 
SEM PERMUTA. AT 352 m² A.C 280m² R$ 650mil

 ALPES SUIÇOS CA02364 - 03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET,  SALA DE 
VISITA 03 AMB,  LAVANDERIA,  CHURRASQUEIRA,  QUINTAL,  GARAGEM 
P/ 02AUTOS (UMA COBERTA). AT 400m²   A/C 280m² R$ 700MIL

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

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

VILA SUÍÇA CA02478 - SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DORMs. (SEN-
DO 01 SUITE MASTER,  01 SUITE - TODOS COM ARMÁRIO),  WC E SALA 
INTIMA. PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES,  LAVABO,  SALA JANTAR,  
COZINHA COM ARMÁRIO,  ÁREA SERVIÇO,  DESPENSA,  CHURRASQUEI-
RA,  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), LA-
VANDERIA, 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 DORMITÓRIOS (01 SUITE),  
SALA,  COPA/COZINHA,  02 WC,  GARAGEM. AT: 1.315m² / AC: 120m² 
R$ 300.000,00

TERRENO QUINTAS DE TEERRACOTA - TR00704 - 1.200 M²  EM 
CONDOMÍNIO FECHADO - 250 MIL
TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL
TERRENO VILA SUÍÇA TR00670 - A T 300 M² (MURADO) R$ 260MIL
TERRENO JD. MORADA DO SOL (TR00698) - TERRENO DE 184m² 
R$ 96.000,00
ALTO DA BELA VISTA – TR00692 - LOTEAMENTO FECHADO A PAR-
TIR 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. TROCA: MENOR OU MAIOR VALOR 

(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

CLINICA DE ESTÉTICA COMPLETA - VENDE CLINICA DE ESTÉTICA 
COMPLETA, PRONTA P/TRABALHAR, MOVEIS, DECORAÇÃO, UTEN-
SÍLIOS E APARELHOS DE ELETROTERAPIA DE ULTIMA TECNOLO-
GIA, REGISTRADA NO INPI. R$95000,00. MAIS INFORMAÇÕES 

WWW.CHIDOVENDE.COM.BR - CODIGO SL00269

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. 

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

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, LAV. E GARAGEM P/ CARRO PEQUENO. R$ 700 + IPTU
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

SALAS COMERCIAIS,  ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - RUA 
VOL JOÃO DOS SANTOS - LOCAÇÕES POR HORA, 
DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL
PARA AULA PARTICULARES, TREINAMENTOS, NE-
GOCIAÇÕES, ENTREVISTAS, PALESTRAS E REU-
NIÕES. 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 
COMERCIAL DE 46m² COM WC. R$ 1.000,00

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

CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498 - CASA INDEPENDENTE 
,02 COMODOS,  01 DORM, COZINHA, WC, LAVANDE-
RIA E GARAGEM 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 – 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, coz., sala com sacada, lavanderia,01 vaga, 
área de lazer e portaria 24hrs. R$ 1400,00 + COND R$ 270,00

CASA VENDA

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

APARTAMENTOPARA VENDA

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.),  COZI-
NHA,  LAVANDERIA,  WC,  VARANDA,  01 VAGA 
COBERTA. R$ 290.000,00

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

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

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

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO AP00556 - ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO!!!! 03 DORM (01SUÍTE), SALA, CO-
ZINHA, WC, LAVANDERIA, VARANDA E 02 DUAS 
VAGAS. AREA TOTAL 123m² R$480 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 DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUITE),  SALA 
02 AMBIENTES,  COZINHA,  WC,  ÁREA SERVIÇO,  
TERRAÇO GOURMET E 02 VAGAS PARA AUTO. 
R$ 488.000,00

LANÇAMENTO EM SALTO – AP00566 - 02 OU 03 
DORMITÓRIOS,  SALA,  COZINHA,  WC,  LAVANDE-
RIA,  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. TROCA: MENOR OU MAIOR VALOR

(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 pon-
to com tudo dentro. R$70.000  aluguel R$1650,00

CLINICA DE ESTÉTICA COMPLETA
VENDE CLINICA DE ESTÉTICA COMPLETA, 

PRONTA P/TRABALHAR, MOVEIS, DECORAÇÃO, 
UTENSÍLIOS E APARELHOS DE ELETROTERAPIA 
DE ULTIMA TECNOLOGIA, REGISTRADA NO INPI. 

R$95000,00 - MAIS INFORMAÇÕES 
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR - CODIGO SL00269

ÓTIMO GALPÃO GL00035
Galpão ótima localidade,  prox av visconde de In-
daiatuba. 02 salas de recepção,03wcs, mais 02am-
bientes 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. 
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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

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro 
R$ 1.000,00 + 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

CHÁCARA

CH00104 – Valle do Sol - AT: 1.000m² - 4dorm, sala 3 amb, wc 
social, cozinha, lareira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de 
pizza, garagem R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA00624 – Jd. Morada do Sol – 2dorm(sendo 1 suite), sala, 
cozinha, wc social, lavand, garagem. R$ 850,00 + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, 
garagem, área de lazer completa, segurança 24 hs R$ 2.200,00 
+ Cond. + Iptu
CA00950 – Cidade Nova – Sobrado - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, garagem 2 carros.. R$ 2.200,00 + Iptu
CA00949 – Vista Verde – Cond. Fechado – CASA NOVA - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz c/ armários, wc social c/ 
box e gabinete, churrasq, lavand, aquec. solar,  garagem.. R$ 
2.400,00 + Cond. + Iptu
CA00846 – Res. Caribe – Cond. Fechado – todos os cômodos 
c/ armários -3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, churrasq c/ pia e 
gabinete, 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
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
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
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente 
localização -  frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm 
c/ armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, 
churrasq, garagem.. R$ 330.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento 
- AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 
amb, lavabo, coz américa, lavand, garagem(Aceita Financiamento). 
R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 
1 suite c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, 
despensa, lavand, churrasq, forno de pizza, wc externo, garagem 
R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 
1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé 
direito duplo, lavabo, cozinha, lavand, espaço gourmet c/ churrasq, 
pia, piscina e wc externo, garagem(aceita financiamento).. R$ 
800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento 
- AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro 
c/  armários), sala 2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, 
churrasqueira, wc externo, dorm de empregada, aquecimento solar, 
cisterna para reuso de água, escadas em mármore travertino R$ 
980.000,00
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 importado, 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 Acabamento 
- 2dorm, sala, cozinha, wc social, lavand, garagem.. R$ 
225.000,00

CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 
2 c/ armários), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 
carros R$ 365.000,00
CA00402 – Jd. Moacyr Arruda – Prox. a Av. Conceição - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, quarto 
de despejo, garagem 2 carros R$ 380.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, 
cozinha, wc social, lavand, wc externo.. R$ 380.000,00
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 externo, 
garagem, aquecedor solar, portão eletrônico R$ 689.000,00   

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao Centro) – 
2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem(aceita carro como parte 
de pagto). R$ 195.000,00
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand, garagem, portaria 24hs R$ 220.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, 
portaria 24 hs, área de lazer.. R$ 245.000,00
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, garagem-(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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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

TERRENOS

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

TE00122 -  R$ 413.000,00 - JARDIM 
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 MAG-
NA -  540,00 m² total

TE00128 R$ 265.000,00 - JARDIM PAU-
LISTA II -  321,00 m² total

APARTAMENTOS

63M² COM 3DORM 1SUÍTE E 1 VAGA 
DE GARAGEM- ÁREA DE LAZER 
C O M P L E T A  ;  P I S C I N A ,  S A U N A , 
SALA DE GINASTICA ,  QUADRA 
POLIESPORTIVA.  VALORES ABAIXO 
DO MERCADO; R$ 270.000,00

AP00106 - R$ 300.000,00 / LOCAÇÃO: 
1.500,00 - CENTRO - 2 dorms | 1 vaga | 
1 banheiro | 67,00 m² útil

AP00100 - 843.00,00 / 3 dorms | 3 suítes 
| 2 vagas 140,00 m² útil

CASAS

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

CA00102 - R$ 375.000,00 BELA VISTA 
-   3  dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 113,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00103 - R$ 420.000,00 BELA VISTA 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro138,00 m² const. | 250,00 m² útil

CA00104 - $ 395.000,00 BELA VISTA 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 118,00 m² const. | 250,00 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$ 395.000,00 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. MON-
TREAL -3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
104,00 m² const. | 150,00 m² útil

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

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

CA 00156 - R$ 490.000,00 - JARDIM PAU 
PRETO 3 dorms sendo 1 com suite e close 
| sala 2 ambientes | churrasqueira | 150,00 
m² const. | 125,00 m² útil
Aceita permuta até 50% do valor e financia-
mento
CA00163 - R$ 1.000.000,00 - JARDIM DOS 
LAGOS 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 3 salas 
300,00 m² const. | 500,00 m² terreno

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 GUARAN-
TAS  R$ 2.500,00 +cond +Iptu   3  dor-
mitórios sendo uma suíte banheiro social 
e lavado coz sala  churraqueira garagem 
pra 2 carros  totalmente planejado 

CASA JARDIM ITAMARACA   R$1.300,00 
2 dorms sala coz  banheiro social  gara-
gem pra 5 carros 

CA00164 Jardim Maringá -  R$2.500,00 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 99,00 
m² const. | 125,00 m² terreno

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

Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Jd. Belo Horizonte, 150m²- R$ 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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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, lavanderia, varanda, 
churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem 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, garagem 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, dispensa, 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, lavabo, wc social, 
lavanderia, edícula, churrasqueira, garagem para 2 carros.
               

CONDOMÍNIOS 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, churrasqueira, 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
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – terreno 
com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .
TE.45 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – Terreno 
com 250m²
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Terreno 
com 3840m².
TE.5I – CHACARAS AREAL – R$297 MIL – Terreno 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, deposito de bagun-
ça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. 
AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, 
campo, poço artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 
7x3, 5, garagem. 
VL.FURLAN – R$2 MIL -  3dorms(1st), sala, copa, coz, 
lavabo, wc social, escritório, lavanderia, edicula com wc, 
garagem.SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, wc, 
as, quintal, garagem.
JD.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, gara-
gem para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
JD.TROPICAL – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 -  1dorm, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.400,00 – 2dorms 
(1st), sala 2  ambientes, coz, wc social, 2 vagas de garagem.
NOVO

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.
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 – 3dorms(1 st com 
closet e hidro)wc social, lavabo, coz planejada, 2 vagas 
de garagem.

CHÁCARAS

TERRAS DE ITAICI  - R$5 MIL – SUPERIOR :4sts(sendo 
1 com closet/master) varanda
INFERIOR:1 st, escritório, sala de estar com lareira, sala de 
jantar, sala de TV, copa, coz, lavabo, embaixo da escada 
espaço de 2x2, , jardim de inverno, área gourmet completa, 
piscina 8x4, parquinho, pomar, poço semi – artesiano.
COLINAS II - R$4.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz planejada, wc, dispensa, escritório, varanda, 
quintal, piscina, churrasqueira, garagem grande.

SALÃO

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

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado Advogado Advogado

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral

Academia

19B

Auto Peças

Bolo Celular Cestas de Presente Comida Japonesa
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria

20B

Construção/Arquitetura

Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Informática Jóias

21B

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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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
22B

Restaurante Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet Tintas

VeterináriaUniformes Veterinária Vidraçaria
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
23B
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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 ho-
rário. 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 
superior completo em Administração ou 
afins. Experiência em recebimento fiscal 
e faturamento (preferencialmente em 
Indústria). Cursos relacionados à função 
e conhecimento em pacote Office e SAP.
Assistente de Vendas: Técnico em 
Elétrica, Eletrônica ou afins. Experiência 
em negociação com clientes e follow up. 
Domínio do idioma Inglês ou Espanhol será 
um diferencial.
Auxiliar Administrativo de Vendas: 
Ensino superior (completo ou cursando) 
em Administração ou afins. Conhecimento 
em Informática. 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. Experi-
ência 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 supe-
rior (cursando 3º ano) em Administração 
ou Ciências Contábeis. Residir em In-
daiatuba, 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, caldeira-
ria 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: 
Experiência com empilhadeira elétrica e 
retrátil. Conhecimento em armazenamen-
to, expedição 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: 
Desejável ensino superior em Logística. 
Curso de Empilhadeira (com certificado). 
Experiência em sistema WMS e demais 
rotinas da função.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Ex-
periência em pintura manual (com pistola), 
Lean Manufacturing e TPM.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Ex-
periência 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 
técnico em Mecânica, Elétrica ou Meca-
trônica. 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. Conhe-
cimento 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

AJUDANTE DE PÁTIO (3565): Ensino Fun-
damental 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.
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (3978): 
Ensino Fundamental completo. Experiência 
na função. Conhecimento em corte com 
lixadeira e solda (elétrica e Mig). Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PÓS-VENDAS (2968): For-
mação superior completa. Experiência em 
pós-vendas no segmento automotivo. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE SUPRIMENTOS (2333): 
Cursando superior em Logística, Adminis-
tração ou áreas afins. Experiência na função. 
Conhecimento no sistema Microsiga. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA FINANCEIRO (3668): Formação 
superior completa ou cursando em Adminis-
tração, Ciências Contábeis ou áreas afins. 
Experiência na área financeira. Conheci-
mento no sistema Microsiga. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE CONTÁBIL/FISCAL (3560): 
Formação superior completa ou cursando em 
Ciências Contábeis. Experiência em classifi-
cação 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. 
ATENDENTE (3975): Ensino Médio comple-
to. Experiência na área de atendimento ou na 
função de garçom. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE MECÂNICO (3173): Ensino 
Médio completo. Conhecimento na área 
mecânica. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2905): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (4072): Ensino 
Médio completo. Preferencialmente que já 
tenha experiência com ajustagem de bancada 
e/ou em tarefas relacionadas a usinagem. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR FISCAL (2919): Formação supe-
rior completa ou cursando em Administração, 
Ciências Contábeis ou áreas afins. Experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CALDEIREIRO (4068): Ensino Médio com-
pleto. 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): Gra-
duação em Engenharia Mecânica, Eletrônica 
ou áreas afins. Experiência na função. Pos-
suir 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, Mecatrônica 
ou áreas afins. Desejável conhecimento em 
inglês. Residir em Indaiatuba ou Salto.  
FACILITADOR DE QUALIDADE DA SOLDA 
(180): Formação Técnica em Mecânica ou 
áreas afins. Experiência em inspeção dimen-
sional, líquido penetrante e por partículas 
magnéticas de solda Mig/Mag. Desejável 
conhecimento em inspeção por ultrassom. 
MAÇARIQUEIRO (3562): Ensino Fundamen-
tal completo. Experiência em máquina de cor-
te, dobra ou prensas. Residir em Indaiatuba. 
LIXADOR (4069): Ensino Médio completo. 
Experiência como lixador, rebarbador ou 
acabamento de peças. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (1816): 
Desejável formação Técnica. Experiência em 
serviços corretivos e preventivos em sistemas 
e equipamentos de ar condicionado e/ou 
refrigeração industrial/comercial. Residir na 
região de Indaiatuba. 
MONTADOR MECÂNICO (3416): Formação 
técnica em Mecânica, Mecatrônica ou áreas 
afins. Experiência em manutenção mecânica 
diesel, automóveis ou similares. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171): Formação superior 
completa. Experiência em restaurante indus-
trial. 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): Ensi-
no Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) Com ex-
periência 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 Indaiatu-
ba, 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  –  Possui r 
superior em Engenharia de Produção ou Ges-
tão da Qual idade. 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 – Residir 
em Indaiatuba ou região, disponibilidade de horá-
rios, superior em Engenharia, Conhecimentos em 
Interpretação de desenho técnico, Instrumentos 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. Expe-
riência na função.
IMPRESSOR FLEXOGRAFICO – Para trabalhar em 
Indústria de embalagens. Residir em Indaiatuba 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 Indaiatuba 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 experiência 
com serralheria e polimento de metais. Residir em 
Indaiatuba, disponibilidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – Residir em Indaiatu-
ba, disponibilidade de horários, ensino médio, possuir 
experiência com inspeção e embalagem.
AJDUANTE DE PRODUCAO - Residir em Indaiatuba, 
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 experiência 
na função, ensino fundamental completo, residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA – Residir em Indaiatuba, disponibilidade 
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 Indaiatuba ou 
Salto. Experiência na função, condução própria. Para 
trabalhar em empresa do Ramo metalúrgico.

Sua oportunidade de emprego pode estar aqui!
Cadastre seu currículo conosco: www.globalempregos.com.br
Global Empregos, inovando e buscando novos conceitos para 

oferecer os melhores profissionais para as melhores empresas.
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AUX. DE PROD./MONTAGEM (6621): Ambos os Sexos. 
Ensino Médio. Vivência na função no ramo de vidros, 
Conh. com inspeção de peças e montagem de vidros. 
Res. em Indaiatuba.
AUX. DE PROD. (6718): Masc. Ensino Médio Compl.. 
Vivência na função. Conh. em corte e/ou lixamento. 
Res. em Indaiatuba.
AUX. DE PROD. (6780): Fem. Vivencia em indústria 
metalúrgica. Com Disp. para 1º e 2º turno. Ensino Fun-
damental Compl.. Res. em Salto.
AUX. PROD. / QUALIDADE (6771): Ambos os sexos. 
Ensino médio Compl.. Vivência no setor de qualidade e 
em produção. Possuir cursos na área de qualidade. Disp. 
de horário. Res. em Indaiatuba.
AUX. DE VENDAS/PÓS-VENDAS (6754): Masc. Sup. 
Compl. em Administração. Vivência na função. Conh. 
no ramo automotivo e atendimento ao cliente. Res. 
em Indaiatuba.
AUX. DE VENDAS (6766): Fem. Ensino Médio Compl. 
ou Sup. Cursando Administração. Vivencia na área de 
vendas/ comercial, Conh. com captação de clientes, 
fllow-up, geração de pedido de vendas, cotações entre 
outras funções. Res. em Indaiatuba.
COMPRADOR (6779): Masc. Curso Sup. em Enge-
nharia de Produção ou Mecânica. Vivencia em compras 
diretas(peças, maquinas, caldeiraria e usinagem). Conh. 
em sistema ERP. Res. em Indaiatuba ou Salto.
ENCARREG. DE CNC (6548): Masc. Ensino Médio. 
Vivência na função. Cursos de leitura e interpret. de dese-
nho, metrologia básica, matemática básica, programação 
e op. de Torno CNC e Centro de Usinagem, desejável 
Auto Cad. Possuir condução própria. Res. em Indaiatuba.
ENG. METALÚRGICO (6719): Masc. Sup. Compl. c/ 
Pós Graduação em soldagem. Possuir Conh. 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). Res. 
em Indaiatuba ou Jundiaí.
EST. ADMINISTRAÇÃO (6777): Fem. Cursando Sup. em 
Administração, Gestão Empresarial ou Comércio Exterior. 
Possuir inglês nível intermediário. Res. em Indaiatuba.
EST. INFORMÁTICA (6782): Masc. Sup. em Processa-
mento de Dados ou Ciência da Computação, cursando 
a partir do 2º ano. Conh. em Web Designer, Corel Fraw, 
Photoshop, Diagramação de textos será um diferencial. 
Res. em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Compl.. Vivên-
cia na função. Conh. com fresa universal e torno. Res. em 
Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. Vivência 
em produção, Conh. em instrumentos de medidas (metro-
logia), cursos na área de qualidade. Res. em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Sup. em 
Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e processos. 
Com inglês avançado. Res. em Indaiatuba ou Região.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Compl.. Possuir cursos na área da qualidade e 
Conh. em Metrologia e Leitura e Interpretação de Desenho 
e Tridimensional. Res. em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DE QUALIDADE (6687): Masc. Ensino Médio 
Compl. Vivência na função de qualidade, cursos de metro-
logia e leitura e interpret. de desenho. Res. em Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino Funda-
mental. Vivência na função, Conh. em máquinas de corte 
e lixa. Res. em Indaiatuba.
MATRIZARIA (6773): Masc. Ensino Fundamental. Vivên-
cia em corte, dobra, solda elétrica e MIG, polimento de 
aço, serralheria e/ou ferramentaria. Res. em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. Ensino 
Médio Compl.. Possuir curso de mecânica geral, vivência 
em manutenção corretiva, preventiva, hidráulica e pneu-
mática em equipamentos industriais. Res. em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino 
Médio Compl.. Possuir curso de mecânica geral e Conh. 
em solda. Res. em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA (6744): Masc. Ensino Médio Compl.. Vivên-
cia na função. CNH B. Noções em recebimento e expedi-
ção. Conhecer Indaiatuba e região. Res. em Indaiatuba.
MOTORISTA (6767): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Possuir CNH D. Conhecer região e 
São Paulo. Possuir condução própria. Res. em Indaiatuba.
MOTORISTA B (6770): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, Possuir CNH B.  Necessário co-
nhecer São Paulo. Desejável vivência em separação de 
pedidos, carregamento e descarregamento de carga. 
Res. em Indaiatuba.
MOTORISTA B (6785): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Possuir CNH B. Conhecer São Paulo 
e Região. Res. em Indaiatuba.
OP. DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. Vivência em 
manuseio de aço, Conh. com serralheria, modelagem de 
aço, polimento de metais. Res. em Indaiatuba.
OP. DE EXTRUSORA (6678): Masc. Ensino Médio 
Compl.. Vivência na função. Disp. de horário. Possuir 
condução própria. Res. em Indaiatuba.
OP. DE TELEMARKETING (6761): Fem. Ensino Médio 
Compl.. Vivência na função. Possuir  Conh. na área de 
vendas e atendimento ao cliente. Res. em Indaiatuba.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (6547): 
Masc. Ensino Fundamental. Vivência na função. De-
sejável curso de Metrologia, Leitura e Interpretação de 
Desenho, Torneiro Mecânico, Automação Industrial, 
Mecânica de Usinagem Convencional. Possuir condução 
própria. Res. em Indaiatuba.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Compl.. Vivência na função. Possuir Conh. com 
lançamento de notas fiscais . Vivência com sistema SAP. 
Possuir condução própria. Res. em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6712): Fem. Ensino Médio Compl.. 
Vivência na função. Possuir condução própria. Res. 
em Indaiatuba.
SECRET. EXECUTIVA / BILINGUE (6737): Fem. Sup. 
Compl.. Vivência na função. Possuir Inglês e Mandarim.
SUPERVISOR LOGISTICO (6769): Masc. Sup. Com-
pl.. 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 Conh. em sistema 
ERP. Res. em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Compl.. Vivência na área de Vendas em indústria. 
Desejável Conh. no segmento de tele comunicações, 
forecast, follow up. Possuir inglês. Condução própria. 
Res. em São Paulo.

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 
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AJUD. DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. Conh. 
na função. Disp. de horários. Possuir condução própria. 
Res. em Indaiatuba.
AJUD. DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fundamental, 
Não é necessária experiência. Possuir Disp. de horário. 
Res. em Indaiatuba.
AJUD. GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamental  
Compl.. Não precisa ter experiência, possuir condução 
própria. Res. em Indaiatuba.
AJUD. GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. Ens. Funda-
mental. Vivencia área industrial, acabamento e lixamento 
de peças. Res. em Indaiatuba. Possuir condução própria.
AJUD. GERAL (6693): Masc. Ens. Fundamental Compl.. 
Vivência na função. Conh. em rebarbação, separação 
de material e  lavagem de peças. Res. em Indaiatuba.
AUX. DE COBRANÇA (6786): Fem. Ensino Médio 
Compl.. Conh. em contas à pagar, emissão de boletos, 
Conh. em Excel. Res. em Indaiatuba.
AUX. DE ELETR. (6743): Masc. Ens. Fundamental Com-
pl. Noções e cursos na área elétr. Res. em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Sup. Compl. ou 
Cursando. Vivencia na função, contas a pagar/ receber, 
conciliação bancaria e negociações. Conh. em sistema 
Microsiga. Possuir CNH ‘B’. Res. em Indaiatuba ou Salto.
ASSIST. FISCAL (6586): Ambos os sexos. Sup. em 
Ciências Contábeis. Conh. na área fiscal, Legislação 
Tributária e conciliação e apuração de impostos. Siste-
ma  GIA / SINTEGRA e outros. Sistema SAP. Res. em 
Indaiatuba ou Região.
ANALISTA FISCAL/ CONTÁBIL(6738): Masc. Sup. 
Compl. ou cursando Contábeis ,Inglês ou japonês 
( Intermediário ). Vivencia em Escrituração Fiscal ( 
ICMS, ICMS/ST, IPI, PIS, COFINS ), IRF, NF-e, SPED 
e Obrigações Acessórias Fiscais,  Classificação Contábil,  
Conciliações. Res. em Indaiatuba ou região.
ANALISTA DE TI (6717): Masc. Técnico Compl. ou 
Sup. Cursando. Vivência na função. Possuir Conh. em 
microinformática e hardware, configuração de rede, 
AD, DNS, DCHP, Ferewall, configuração de estações 
e demais equipamentos, ERP, integrações de sistema 
(WS (webservices) e texto), telecom,  telefonia móvel, 
chip de dados e integrações com soluções de mobili-
dade em Tablets e Palm-tops, pacote office e internet 
avançados. Conh. 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. Res. em Indaiatuba.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS (6720): Ambos os 
sexos. Sup. Cursando ou Compl. em Administração 
ou Logística. Vivência na função. Possuir Conh. em 
sistema Microsiga/Proteus, informática e excel avançado, 
Conh. em inventários, almoxarifado,controle de estoque, 
compras de insumos, matéria prima. Res. em Indaiatuba.
ASSIST. DE RECEBIMENTO (6641): Masc. Ensino 
Médio Compl.. Vivência na função, possuir cursos com 
certificados em leitura e interpretação de desenho, meios 
de medicação (EMEI´S), operador de empilhadeira e 
informática. Ter Disp. de horários, possuir condução 
própria. Res. em Indaiatuba.
ASSIST. ADMINIST. (6684): Fem. Sup. Cursando ou 
Compl.. Vivência na área administrativa, Conh. em 
financeiro e emissão de nota fiscal. Possuir condução 
própria. Res. em Indaiatuba.
ASSIST. FINANCEIRO (6752): Fem. Ensino Médio 
Compl.. Conh. na área de contas pagar e receber, 
faturamento, rotina financeira em geral. Desejável Conh. 
em  Microsiga. Com CNH “B”.  Res. em Indaiatuba.
ASSIST. FINANCEIRO (6783): Fem. Ensino Médio 
Compl., Vivencia em contas à pagar e receber, Conh. em 
sistema ERP Microsiga. Res. em Indaiatuba.
ASSIST. DE ALMOXARIFADO (6755): Masc. Ensino 
Médio Compl.. Vivência na função. Conh. na área de 
recebimento, controle de estoque, nota fiscal de entrada 
e saída no sistema. Res. em Indaiatuba.
ASSIST. LOGÍSTICA (6784): Ambos os sexos. Sup. 
Cursando ou Compl. em Logística ou Administração. 
Vivência em conferencia, separação, expedição e 
preparação para inventário, atendimento ao cliente, 
lieração de pedidos e  notas fiscais. Res. em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6778): Fem. Ensino 
Médio Compl.. Vivência na função. Conh. em Adminis-
tração. Curso de Informática. Possuir condução própria. 
Res. em Indaiatuba.
AUX. ADMINIST. (6758): Fem. Ensino Médio Compl.. 
Vivência na função. Desejável Conh. com Nota Fiscal 
Eletrônica e pacote Office. Possuir condução própria. 
Res. em Indaiatuba.
AUX. ADMINIST. (6768): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Compl.. Vivência na função. Possuir Conh. em 
informática, cadastro de produtos, nota fiscal. Res. 
em Indaiatuba.
AUX. DE ESCRIT. (6728): Fem. Ensino Médio 
Compl.. Vivência na função. Conh. em Pacote Office, 
atendimento ao cliente. Possuir condução própria. Res. 
em Indaiatuba.
AUX. DE EXPEDIÇÃO (6749): Masc. Ensino Médio 
Compl.. Vivencia na função. Disp. de horário para 
trabalhar em Salto. Ter condução própria. Res. em 
Indaiatuba ou Salto.
AUX. DE PROD. (6554): Masc. Ensino Médio. Vivência 
em Indústria do ramo de vidros. Res. em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino Médio 
Compl.. Disp. de horário. Conh. em instrumentos de 
medição para indústria do ramo de usinagem.
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AJUDANTE GERAL: Ensino médio completo, expe-
riência em conferência, recebimento e expedição, 
curso completo de operador de empilhadeira, residir 
em Indaiatuba;
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/LOGÍSTICA: 
Ensino superior completo, conhecimento em con-
ferência, separação, expedição e preparação para 
inventário. Noção em rotinas administrativas. 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 com-
pleto, vivência em rotinas administrativas, RH e 
financeiro. Residir apenas em Elias Fausto;
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPORTE 
TÉCNICO: Cursando Redes de Computadores ou 
equivalente, conhecimento em rotinas administrati-
vas. Apenas candidatas residentes em Indaiatuba;
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Para trabalhar em 
comércio, experiência na função, curso de operador 
de empilhadeira e habilitação categoria A/B; Jornada 
de trabalho de segunda-feira a sábado. Residir em 
Indaiatuba.
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, 
residir em Indaiatuba, disponibilidade de horário, 
experiência em atendimento ao público;
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino funda-
mental 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 estocagem 
e conservação de alimentos. Habilidade em preparo 
de alimentos em geral. Auxiliar e servir refeições. 
Residir em Indaiatuba.
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino fundamental 
completo, experiência na função, residir em Indaia-
tuba, 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 Quí-
mica 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, elabora-
ção 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, experi-
ência na função.
PÓS-VENDA: Formação em Eng Eletrica/Mecanica 
ou Mecatronica, experiência em Pós-Venda, na 
instalação e manutenção de máquinas operadas 
por CNC/CLP.Inglês avançado e disponibilidade 
para Viagens. Carteira de Habilitação B e veiculo 
próprio. Residir em Indaiatuba;
SOLDADOR: Curso na área, experiência na função, 
residir em Indaiatuba e disponibilidade de horário;
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, ELETROTÉCNICA 
OU MECATRÔNICA: Ensino médio completo, 
curso na área, experiência na função, residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.

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 LOGISTICA Superior 
completo em gestão de logistica, experi-
ência em indicadores, gráficos e banco de 
dados. Possuir inglês intermediário. Local 
de atuação: Itu
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR  Superior 
completo, experiência com negócios e 
atendimento ao cliente. Conhecimento 
na área de Marketing e vendas. Local de 
atuação: Salto
ASSISTENTE DE LOGISTICA Ensino mé-
dio completo, experiência em conferencia 
e movimentação de materiais. Local de 
atuação: Itu
COMPRADOR  PLENO  Ensino médio com-
pleto. Experiência em compras de peças 
automotivas e serviços para manutenção 
da frota caminhões e automóveis. 
Local de atuação: Itu
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO  
Superior completo, desejável em Enge-
nharia Elétrica ou Análise de Sistemas. 
Experiência em liderança de equipe técnica. 
Possuir inglês fluente. 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 
em Engenharia Civil, especialização em 
meio ambiente. Experiência como coorde-
nador 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 fisca-
lização da obra. Atuação em campo e na 
administração. Habilidade com gestão de 
pessoas. Local de atuação: Itu

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

INSTALADOR  Ensino médio completo, 
experiência em instalação de vidros, 
esquadrias em geral e moveis planejados. 
Desejável curso de medição. Local de 
atuação: Indaiatuba
LIDER DE SERIGRAFIA  Ensino médio 
completo, com experiência comprovada 
em serigrafia técnica/ Industrial. Local de 
atuação: Itu
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. 
Conhecimento em programação de CNC, 
interpretação de desenho mecânico, 
instrumentos de medição, preparação de 
ferramentas e usinagem de precisão. Ex-
periência na função. Local de atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA  Formação superior em 
Engenharia Civil, com especialização em 
planejamento e orçamento de projetos. 
Experiência 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 comple-
to, conhecimentos em rotinas administrati-
vas, organizações, atendimento ao cliente. 
Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRICA)  
Ensino médio completo, experiência com 
usinagem e precisão. Leitura e interpre-
tação de desenho mecânico. Manuseio 
e conhecimento de instrumentos de 
medições. Preparação para diferentes 
tipos de operação na retífica cilíndrica e 
plana.  Local de atuação: Itu             
TÉCNICO E MANUTENÇÃO ELETRONI-
CO  Ensino médio completo, curso técnico 
de Eletrônica ou Mecatrônica. Conheci-
mento na função. Local de atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO 
Ensino médio completo, curso técnico na 
área. Possuir inglês fluente e disponibili-
dade para viagens. Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC Conhecimento em pro-
gramação de torno CNC. Leitura e inter-
pretação de desenho mecânico. Vivencia 
em afiação, trigonometria preparação de 
ferramentas.  Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejável su-
perior em Administração, experiência na 
área comercial. Inglês básico. Local de 
atuação: Itu
VENDEDOR TREEINER Ensino médio com-
pleto, 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: Trabalha-
rá com carrinho hidráulico carregando 
caminhões e puxando pallets da pro-
dução. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com expe-
riência na área de limpeza. Disponibi-
lidade de Horários 
AUXILIAR TECNICO ELETROELE-
TRONICA/MECATRONICA: Conheci-
mento 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, 
movimentação de materiais, etc. e 
com experiência em operação de 
empilhadeira.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: 
Possuir experiência em montagem de 
Maquinas Industrial.
MECANICO MONTADOR: Possuir ex-
periência 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 superfícies 
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 
trabalhar 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 pagamento 
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 comple-
to, experiência com apontamento de produção, 
conhecimento com leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio 
completo, experiência com contas a receber, 
desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgica.
ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino médio 
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  - Ex-
periência na função ter trabalhado em empresa 
metalúrgica.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino mé-
dio, possuir cursos de metrologia, ISO 9001 
, leitura e interpretação, experiencia na 
função,desejável ter trabalhado em empresa 
ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função, vaga para empresa ramo 
metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com ma-
nutenção corretiva e preventiva em maquinas, 
equipamentos, ponte rolante, pneumática e 
hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajus-
tagem mecânica.
MOTORISTA (02 vagas ) - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - Ensino 
fundamental, possuir curso na área e experi-
ência na função.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino mé-
dio completo, experiência com operação de 
maquinas,leitura e interpretação de desenho 
e instrumentos de medição, possuir disponibi-
lidade de horário.
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 completo, 
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 Téc-
nico em  Mecânica, experiência com produção 
seriada de peças usinadas para industria auto-
motiva, prática de 5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com me-
trologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, 
Lean  Manufacturing, programação de centros 
de usinagem vertical e horizontal, preparação 
de centros de usinagem vertical e horizontal, 
CAD, Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior 
completo ou cursando, experiência na função 
na área de expedição, logística, informática e 
possuir disponibilidade de horário.
TORNEIRO MECANICO - Ensino médio, 
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.
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

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

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, experiência na 
área de produção e disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE MOTORISTA
Com Ensino Médio Completo, com disponibilidade 
de horário para trabalhar aos finais de semana. 
Residir em Indaiatuba.
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.
ATENDENTE DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência 
em atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável experiência 
na função e possuir disponibilidade de horário 
para trabalhar em escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE DEPÓSITO
Com Ensino Médio Completo ou Cursando, dese-
jável experiência na função. 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 MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável curso 
Técnico em Mecânica e experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA DE FRIOS
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA DE PADARIA
Com Ensino Fundamental 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,  Engenharia 
Química ou Biologia, com inglês intermediário, 
experiência com vendas técnicas no segmento 
alimentício. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ELETRICISTA PREDIAL
Com Ensino Fundamental, curso do SENAI e expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
EMPACOTADOR
Com Ensino Fundamental Completo, com disponibi-
lidade de horário. Residir em Indaiatuba. 
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
Com Graduação ou cursando Superior em Logís-
tica, com experiência na função e toda rotina de 
armazéns, recebimento, expedição, almoxarifado 
e movimentação de materiais. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
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.
ESTAGIÁRIA MARKETING
Cursando a partir do 5º semestre, com inglês 
intermediário, bons conhecimentos em informá-
tica, desejável conhecimentos na área. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da Com-
putação ou Tecnologia da Informação, desejável ter 
atuado na área. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE AÇOUGUE
Com Ensino Médio Completo, com experiência em 
gestão de loja em comércio varejista no segmento 
supermercado. Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE FRENTE DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, com experiência em 
gestão de loja em comércio varejista no segmento 
supermercado. Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE LOJA

Com Ensino Médio Completo, com experiência em 
comércio varejista no segmento supermercado. 
Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE MERCEARIA
Com Ensino Médio Completo, com experiência em 
gestão de loja em comércio varejista no segmento 
supermercado. Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE PADARIA
Com Ensino Médio Completo, com experiência em 
gestão de loja em comércio varejista no segmento 
supermercado. Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE PERECÍVEIS 
Com Ensino Médio Completo, com experiência em 
comércio varejista no segmento supermercado na 
área de perecíveis. Residir em Indaiatuba.
IRLA (INTSLADOR DE LINHAS TELEFÔNICAS)
Com Ensino Fundamental Completo, com CNH 
“B” possuir disponibilidade para escala de horário 
aos finais de semana. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
LÍDER DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso de Operador 
de Empilhadeira, experiência em toda rotina da 
área de logística e disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Ensino Médio Completo e Técnico Mecânico, 
desejável experiência em manutenção mecânica, 
elétrica ou hidráulica, caminhões e maquinário 
industrial. Residir em Indaiatuba ou Salto.
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.
MOTORISTA DE ENTREGA
Com Ensino Médio Completo, com CNH “D”, 
com experiência na função, com disponibilidade 
de horário e para trabalhar aos finais de semana. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com experiência na 
função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função e empilhadeira elétrica retrátil dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e experiência 
no segmento de serviços de limpeza. Residir 
em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável experiên-
cia na área de produção. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
PROGRAMADOR DELPHI
Graduação Completa em Ciências da Computa-
ção ou Análise de Sistemas, experiência com pro-
gramação Delphi. Residir em Indaiatuba ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR DE HORTIFRUTI
Com Ensino Médio Completo, desejável experi-
ência na função, com disponibilidade de horário e 
finais de semana. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com experiência 
em gestão de serviços de limpeza e manutenção. 
Para residir na  região do ABC. 
SUPERVISOR DE CONTRATOS
Graduação Completa e Administração ou En-
genharia, experiência em análise de contratos 
e possuir disponibilidade para trabalhar em 
Elias Fausto. Residir em Cardeal, Elias Fausto 
e Indaiatuba.
SUPERVISOR DE CONTROLADORIA
Graduação em Ciências Contábeis Completa, 
inglês fluente, com experiência na função, conhe-
cimentos em sistema SAP. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO
Com formação Técnica em Mecânica, experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. 
VENDEDOR TÉCNICO
Com Ensino Médio Técnico Mecânico ou Me-
câtronica, bons conhecimentos no pacote Office, 
com experiência em vendas técnicas externas, 
prospecção e manutenção de revendedores, 
com conhecimentos no mercado de integração de 
segurança e controle de acesso. Residir em Ame-
ricana, Indaiatuba, Limeira, Louveira ou Valinhos. 
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CLASSIFICADOS

Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos 
e coz. R$ 415.000,00. 
A c e i t a  p e r m u t .  F : 
(19) 7828-0418/ ID 
114*97307
Casa em Condomínio 
com 2 D., coz. com ar-
mários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa Juscelino Kubi-
tschek- 4 cômodos na 
frente e 4 cômodos no 
fundo- R$ 250.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99205-
4322/ 99752-2170
Casa no Cond. Villa-
gio de Itaici - 2 D., 
quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00. F: (19) 
98372-0000
Casa próximo ao Jus-
celino Kubstcheck 4 
aluguéis - ótimo investi-
mento R$240.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Casas para financiamen-
to com ótimos preços, 
venha conferir. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322

Compre sua casa ainda 
em processo de cons-
t rução!  Exce lentes 
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, lavabo, wc so-
cial, churrasq, 2 va-
gas de garagem..R$ 
500.000,00. F: (19) 
3834-8948
Jd M. do Sol  -  R$ 
190.000,00 - Aceita 
terreno/carro/moto – 1 
dorm.,sala,cozinha,w-
c,lav,gar 2 autos cober-
ta. F: (19) 99801-4860
Jd Monte Verde – 
Casa com 03 D. sendo 
01 suíte, garag. p/ 02 
carros. Aceita financia-
mento. R$ 285.000,00. 
F: (19) 7829-6350 c/ 
Marlene
Jd Morumbi – Casa 
com 02 dorms, sala, co-
zinha 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 va-
gas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F: (19) 
98372-0000

J D .  M o n t e  V e r -
de – 3 dormitórios – 
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 investi-
mento – R$270.000,00. 
F:  (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-
4322
Jd. Santiago - CA0248 
- 250 m² - 04 D. sen-
do 01 st. c/ hidro., bhº 
social, lavabo, sala 02 
amb., escrit., sacada, 
copa, coz. planej., AS, 
bhº ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ 
pia de granito, pisc., 
04 vagas garag. R$ 
600.000,00. F: (19) 
3392 - 0333
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. 
F:  (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-
4322
M. do Sol –   rua 10 
c/ 04 cômodos c/gar 
+01 com. e wc nos fun-
dos falta acabamentos. 
R$130.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  67. 01 
cômodo com WC, R$ 
120.000,00. F: (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 
pequenas reformas.
apenas: R$ 145.000,00. 
F:  (19) 3017-0455/ 
99762-7997

Jd. Amstalden - Su-
per residência TODA 
MOBILIADA com 28
4m2 e AT 350m2 de 
terreno, 3 dormitórios, 
1  s u í t e ,  s a l a  2 
ambientes,  lavabo, 
coz inha,  p isc ina  e 
espaço gourmet R$ 
1.440.000,00. F: (19) 
99751-9921/  3875-
0469 creci 65362.
J d .  C a l i f ó r n i a  - 
CA0236 - 125 m² - 02 
D., bhº. social, sala, 
c o z . ,  A S ,  q u i n t a l , 
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. planeja-
da, 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/ chur-
rasq. e quintal, 04 vagas 
garag. R$ 400.000,00. F: 
(19) 3392-0333
Jd. Laguna - (Salto-SP) 
02 D., sala, coz., WC, la-
vad., garag. para 02 autos 
R$ 170.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997

M. do Sol – 68 casa 
assobradada sendo na 
parte inferior garage. 
espaçosa e na parte 
superior 01 D., sala, coz, 
WC, Lavand., sacada 
quintal com edícula nos 
fundos todo revestido 
em piso cerâmico R$ 
190.000,00 toda docu-
mentada para financia-
mento. Ta esperando o 
que? F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997.
M. do Sol - imóvel co-
mercial próximo a Av. 
Ário Barnabé e bancos 
390m² de área cons-
truída, sendo 02 pav. 
residenciais e salão co-
mercial no térreo, ape-
nas R$700.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-
7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 
250m² em 02 pavimen-
tos sendo no pavimento 
superior: 05 D. sendo 
02 suítes e 01 más-
ter, sacada com frente 
para piscina c/ cascata 
artificial aquecimento 
a gás nos D., área de 
churrasco completa, 
garag. para 04 carros. 
R$ 400.000,00. Aceita 
imóvel de menor valor, 
carro, estuda  parce-
lamento. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997.
M o r a d a  d o  S o l 
CA02481 - Rua ant 59, 2 
imoveis ,terreno de 250 
m², casa 1. 02 dorm,sa-
la,02 wc,cozinha,lavan-
deria e amplo quintal. 
Casa 2 , 01 dorm,wc,-
cozinha e lavanderia. 
R$280.000,00. F: (19) 
3875-2215

Nair Maria - Salto SP - 02 
cômodos e WC em lote 
de 180m² apenas R$ 
102.000,00.Quitado. F: 
(19 ) 3017-0455/ 99762-
7997
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
Terra Magna -  R$ 
650.000,00 - 3 dorms, 
2 salas, piscina, 180,00 
m² const., 360,00 m² útil. 
Aceita permuta em apar-
tamento 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

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/ chur-
rasq., 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, por-
taria 24hs - 3dorm(Sendo 
1 suite c/ armários), sala 2 
amb, coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 2 
vagas de garagem....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 lavado coz sala  
churraqueira garagem 
pra 2 carros  totalmente 
planejado. F: (19) 99801-
4860
Cond. Vista Verde- Casa 
com 03 D., sendo 01 su-
íte, cozinha planejada e 
garagem p/03 carros. R$ 
2.500,00. F: (19) 9 9233-
3124 c/ Jessica

Jardim do Vale- Casa 
com 02 D., sendo 01 
suíte, garagem p/ 02 car-
ros. R$ 1.500,00. F: (19) 
9 9233-3124 c/ Jessica
Jardim Juliana- Sobra-
do com 04 D., com armá-
rios, cozinha planejada, 
piscina, churrasqueira 
e garagem p/ 03 carros. 
R$ 3.300,00. F: (19) 9 
9233-3124 c/ Jessica
Jardim Santa Cruz- So-
brado com 03 D., sendo 
01 suíte, cozinha planeja-
da, edícula, churrasqueira 
e garagem p/ 03 carros. 
R$ 1.600,00. F: (19) 9 
9233-3124 c/ Jessica
JD AMERICA CA1013 – 
02 dorm,sala,cozinha,W-
C,lavanderia,garagem 
coberta p/02 autos e 
quintal.  A.T 250m² . 
R$1350,00 + IPTU. F: 
(19) 3875-2215
Jd. Esplanada - CA0319 
- 300 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, 
coz. planej., AS., bhº 
ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 va-
gas garag. R$ 2.900,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333
J d .  I t a m a r a c a  - 
R$1.300,00; 2 dorms, 
sala, coz, banheiro so-
cial, garagem pra 5 car-
ros. F: (19) 99801-4860
Jd. Morumbi - SO0291 
- 103,83 m² - 3 D. sendo 
01 suíte c/ closet, bhº. 
social, lavabo, sala 02 
amb. c/ sacada, escri-
tório c/ armários, coz. 
planej., AS, churrasq. 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + IPTU. F: 
(19) 3392-0333
Res.  Bougainvi l le 
- SO0118 - 1000 m² 
- Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ 
closet, pavimento inf.: 
lavabo (todos os bhºs. 
c/ armário planej.), sala 
02 amb. c/ pé direito 
duplo, home theater, 
escrit., despensa, coz. e 
AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet 
c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333

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
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, chur-
rasq., AS. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU. F: 19 
3392-0333
Res. Jd. Valença – 
SO0337 – 116 m² - 03 
D. sendo 01 suíte, bhº. 
social, lavabo, sala 02 
amb., coz., AS, espaço 
gourmet c/ churrasq., 
desp., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Res. Maria Bonita – 
SO0271 – 101 m² - 03 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, lavabo, sala 02 
amb., coz., AS, quintal, 
área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-
0333
Res. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes sendo 01 com 
closet e varanda / 01 
com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com ar-
mário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escrit., 
copa, coz. totalmen-
te planej., lavand., AS 
com gabinete, depósi-
to/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condiciona-
do, 04 vagas garag. 
R$ 4.700,00 + Cond. 
+ IPTU. F: (19) 3392-
0333
Res. Villagio Di Itaici 
- SO0331 - 150 m² - 03 
suítes, sala de 02 amb. 
c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., 
área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 3.350,00 + 
Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
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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 
carro. R$ 1.400,00. F: 
(19) 99960-4202 Allyne
Jardim Paulista - com 
02 D. e garagem p/01 
carro. R$ 750,00. F: (19) 
99960-4202 Allyne
Jd Morumbi: Apto com 
02 D., e garagem p/ 01 
carro. R$ 750,00 + Cond 
+ IPTU. F: (19) 99960-
4202 Allyne
Pátio AndaLuz R$ 
2.000,00. F: (19) 7808-
3727/ 89*22754
R e s .  A n a  E l i s a  - 
AP0476 - 57,92 m² - 
02 D., bhº social, sala 
de TV c/ sacada, coz., 
AS., 01 vaga garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Res. Fonte de Trevi 
- AP0430 – 76,87 m² - 
03 D. sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., 
sacada, coz. planej., 
AS., 02 vagas garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU. F: (19) 3392-0333
Res. Grand Ville na 
Cecap – Apto com mó-
veis planejados com 
03 D., sendo 01 suíte e 
garag. p/ 02 carros. R$ 
1.600,00. F: (19) 99960-
4202 Allyne
Res. Grandville - com 
3D. , suite, 2 vagas de 
garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU E condomínio. F: 
(19) 7808-3727 
Res. Jatobá - AP0417 
- 120 m²  - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ saca-
da, coz., AS., 02 vagas 
garag. Armário planej.: 
st., bhºs, coz., AS. R$ 
3.500,00 + Cond. + 
IPTU. F: (19) 3392-0333
Res. Place View - 
AP0454 - 71 m² - 2D., 
sendo 1 st., bhº social, sala 
2 amb. c/ sacada, coz., 
AS, 2 vagas gar. Arm. 
planej.: D, st., coz., bhº, 
AS. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU. F: 3392-0333

Villagio D`Amore  - 
Área de Lazer, portaria 
24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 
2 amb, coz, lavand, ga-
ragem..R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu. F: (19) 
3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
com ar condic., cozi-
nha planejada, 2 wcs, 
churrasqueira, área de 
luz. Condomínio com 
infraestrutura 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. 
planejada, dorm. empre-
gada, AS., edícula, chur-
rasq., 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 
embutido nos dorm., 
bhºs., coz. e AS. R$ 
3.000,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333

(Oportunidade)- Ap. 2 
dormitório, sala em L, 
cozinha, lavanderia e 
uma vaga coberta – 
162m²- R$ 196.000,00 
- CECAP - em frente 
à Lojas Bandeira. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/  99205-1322/ 
99294-5541/ 3035-1372
E d .  G u a r a p a r y  - 
AP0423 - 65 m² - 02 
D., bhº social, sala, coz. 
planej., AS., 01 vaga 
garag. R$ 245.000,00. 
F: (19) 3392.0333
EDIFÍCIO TUIUTI - 02 
dorms(01 st), sala, coz., 
wc, lavanderia, 01 vaga 
garagem.R$ 270.000,00. 
F: (19) 99279-1177 

Gran Ville - R$ 270.000,00 
- 3 dormitórios, todos com 
suíte; sala de estar, 63m; 
garagem para um carro. 
F: (19) 99801-4860
GUARUJÁ – ENSEADA 
- 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia, chur-
rasqueiras na varanda, 02 
vagas gar., piscina aque-
cida . R$ 450.000,00. F: 
(19) 99887-7771   
Jd Morumbi - 2 dormi-
tórios R$ 115.000,00 
aceita carro como parte 
do pagamento. F: (19) 
98372-0000
Jd. Umuarama - 2 dor-
mitórios 1 vaga - R$ 
190.000,00. F: (19) 3329 
7253 
Pre-Lançamento - Treze 
andares, quatro aptos por 
andar, na Av. Candelária 
com 100m2, 3dorm sendo 
1 suíte. Entrega em agos-
to de 2016 com 35% de 
entrada 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

Apto Térreo -  coz. 
planej., box de vidro, 
1 vaga coberta, 3 D., 
E 1 banheiro social R$ 
1.220,00. F: (19) 3329-
7253/ 99295-0357
Cond Pátio Anda Luz- 
Apto com 03 d,. sendo 
01 suíte, cozinha pla-
nejada, 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

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, vestiário, co-
zinha. A.t 570m². R$ 
5000,00 + IPTU. F: (19) 
3875 2215
Casa comercial - cen-
tro, excelente localiza-
ção, 3 dormitórios, 2 
wcs, , 2 vagas , 2 salas 
- AT 479 m² AC 222 m². 
R$ 3.000,00. F: (19) 
98372-0000
Casa comercial - Ci-
dade Nova, 3 dormi-
tórios, 1 wc, 4 vagas, 
6 salas AC: 240 M². 
R$ 4.000,00. F: (19) 
98372-0000.
Casa comercial - com 
2 suítes, 2 salas, e 2 
vagas AT 480 m² R$ 
2.600,00. F: (19) 99295-
0357
Casa Comercial - no 
centro, com 7 salas, 4 
banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² R$ 9.000,00. 
F: (19) 99798-8024
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - Excelente lo-
calização, em avenida. 
Salão amplo c/ 02 bhºs. 
sociais, cozinha ampla. 
R$ 4.500,00 + IPTU. F: 
(19) 3392-0333

Galpão NO SALTO - 
AT/1.400m² e 950m² 
AC- Totalmente re-
gu la r i zado -  Ace i t a 
30% em permuta, R$ 
1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Jd. do Sol - salão de 
esquina 340mil. F: (19) 
3318-4325
M o r a d a  d o  S o l  - 
OPORTUNIDADE - 
Salão de Cabelereiro 
todo montado e com 
ótima clientela. Fone: 
(19) 98414-5231 c/ 
Ayde.
S a l ã o  C o m e r c i a l 
- na Avenida Presi-
dente Kennedy , 150 
m² - salão, 2 salas, 
2 banheiros e copa 
R$ 6.000,00. F: (19) 
98372-0000
Temos galpões para 
locação no Dist r i to 
Industr ia l  ó t ima lo-
calidade. Fone: (19) 
3935-1372
Temos galpões para 
locação no Distrito In-
dustrial ótima localida-
de. F: (19) 3935-1372
Vendo Micro empre-
sa em Itu - com três 
in jetoras,  1 de 250 
gramas, 2 de 150 gra-
mas mais periféricos: 
1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 
1 estufa, 1 balança. F: 
(11) 98362-9657/ (11) 
2429-6353
Vl.  Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - Sa-
lão Comercial amplo, 
c/ 02 bhºs e mezani-
no p/ escritório.  R$ 
3.500,00 + IPTU. F: 
(19) 3392-0333

Rec. Camp. Int. de 
Viracopos - CH01030 
-  A T . 1 . 0 0 0 m ² 
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 - Cre-
ci 04.732

Excelente Chácara 
Alto Padrão -  4 suítes 
, sala 3 amb., estúdio 
de música, campo de 
futebol gramado, quadra 
de areia, casa de ca-
seiro, piscina, vestiário. 
Negocia-se troca 100% 
em imóveis em Indaiatu-
ba R$ 2.000.000,00. F: 
(19) 98372-0000
Sítio 2 Alqueires  - 
R$  500 .000 ,00 .  F : 
( 1 9 )  9 9 1 7 3 - 9 8 4 3 / 
ID:122*20480
C h á c a r a s  e m  I t u 
área de 1.000m² R$ 
40 .000,00 .  F :  (19) 
99126-5388
Parque da Grama- 
Chácara em cond. fe-
chado com 02 D., sala, 
cozinha, área de servi-
ço, piscina e churras-
queira. R$ 450.000,00 
Aceita financiamento. 
F: (19) 7829-6350 c/ 
Marlene
Recreio Campestre de 
Viracopos- Chácara 
com 04 dorms, sala 
jantar/estar/tv, cozi-
nha e churrasqueira. 
Garagem p/ 05 carros. 
Aceita Financiamento- 
R$ 430.000,00. F: (19) 
9 9757-1579 c/ Sandra.
Terras de Itaici- Chá-
cara em Cond. fechado 
com 02 D., sendo 01 
suíte com closet, pis-
cina, churrasqueira e 
garagem p/ 05 carros. 
R$ 2.800,00. F: (19) 9 
9960-4202 Allyne
Salto perto do Pes-
queiro - 1.000 m² R$ 
60.000.00 – com água 
– aceita carro no ne-
gócio e parcelamen-
to. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-
1322/  99294-5541/ 
3035-1372
Elias Fausto - Sitio 1 
alqueire, casa, piscina, 
toda gramada, chur-
rasqueira, fogão a le-
nha- R$370.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Terras de Itaici - 01 
dorm., sala 02 ambs, 
cozinha, varanda e chur-
rasqueira, toda murada.
AT/1.000m². AC/140m². 
R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 

Alvorada - 02 suites, 
sala, cozinha, salao de 
jogos, casa de caseiro, 
piscina AT/ 2.400m².
R$ 700.000,00. F: (19) 
99946-7771
Vale do Sol - 02 dorms, 
sala, cozinha wc, pisci-
na. R$ 400.000,00. F: 
(19) 99946-7771
Terras de Itaici - 03 
dorms(01 st), sala, cozi-
nha, Wc, churrasqueira, 
poço semi artesiano. 
AT/1.000m².AC/180m².
R$ 430.000,00. F: (19) 
99946-7771

Jd. Mirim - 3 alquei-
res R$2.800.000,00. 
F:(19) 99118-7850/ 
(19) 99672-7947 Creci 
74092    
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Sitio de 
4 alqueires R$60,00 o 
m². F: (19) 99118-7850/ 
(19) 99672-7947 Creci 
74092
Beira da rodovia - Sitio 
de 8 alqueires em in-
daiatuba R$40,00  m². 
F: (19) 99118-7850/ 
(19) 99672-7947 Creci 
74092
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Jardim dos Laranjais - 
9.000m². R$450.000,00. 
F: (19) 99946-7771
Jardim Paradiso - 03 
lotes juntos – 708m², 
5 5 0 m ²  e  4 2 0 m ² . 
R$1.100,00. F: (19) 
99887-7771
Jardim Regente - 04 
Lotes juntos - 1.080m². 
R$750.000,00. F: (19) 
99887-7771
Jd Bela Vista - Ter-
reno misto, plano, ex-
celente localização. 
R$ 170.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jd. Colibris - 150m² 
R$ 110.000,00 aceita 
financiamento. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997 
Jd. Laguna -  150² 
R$70.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
Jd. Laguna  -150m² 
R$70.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 9762-7997
Jd. 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 acei-
ta financiamento. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
Paradiso - 517m2 – 
Ótima localização e to-
pografia, imperdível, à 
R$755,00/m2. URGEN-
TE. F:(19) 99751-9921/ 
3875-0469 creci 65362.
Portal do Sol  - 150m² 
R$ 110.000,00 – quita-
do. (oportunidade). F: 
(19) 3017-0455/ 99762-
7997

Vendo - 2 balcão expo-
sitor, 1 frio , 1 quente, 
c/ vidro trincado e pre-
cisando de manuten-
ção 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 ven-
der e está sem tempo? 
Ligue pra mim. F: (19) 
3016-1355/  99752-
2170/  99205-4322/ 
99294-5541/ 99763-
8709 
Casas para financia-
mento com ótimos pre-
ços, 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
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
Tre inamento  pa ra 
habilitado. Perca já o 
medo de dirigir. F: (19) 
99165-1062 c/ Paulo 
(instrustor)
Vendo - Portão de fer-
ro, 3,20m por 2,70m. 
R$400,00. F: (19) 3875-
1581

Residencial Caroline 
- Terreno com 125 m 
² - R$ 80.000,00. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Temos áreas para lotea-
mentos em Indaiatuba,-
Campinas, Porto Feliz, 
Itu, Salto e demais loca-
lidades. F: (19) 99294-
5541/  99752-2170/ 
3935-1372
Temos áreas para lotea-
mentos em Indaiatuba,-
Campinas, Porto Feliz, 
Itu, Salto e demais loca-
lidades. F: (19) 99294-
5541/  99752-2170/ 
3935-1372
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente 
com a rodovia. F: (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Terras de Itaici -1.000 
M². R$230.000,00. F: 
(19) 99946-7771
Terras de Itaici- Ter-
reno com 1.000 m ²-R$ 
310.000,00. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. 
R$ 125.000,00. F: (19) 
98372-0000

Vendo - Maca peroba 
rosa, maca 195x75x75 
( C x L x A ) ,  m a c a 
195x65x85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira 
removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de pa-
pel e escada de inox 
R$ 850 cada. F: (19) 
7814-5723

Vendo - Mini System 
Toshiba p/ 3 cds/ toca 
fitas/ AM e FM, 1300w, 
c/ controle remoto e 
manual. R$450,00. F: 
(19) 3875-9524 (Maria)
Vendo - Lavadora Con-
sul,  6kg, nova, c/nota 
fiscal. R$500,00. F: (19) 
3835-1581
Vendo - Maquina de 
costura, simples, zig-
-zag, em boas condi-
ções. F: (19) 3329-3770/ 
9 9291-8910 c/ Vera.

Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lu-
gares, licenciada, IPVA, 
seguro. Entrada + par-
celas  F.(19) 3875-2215 
/ (19) 99696-8732
Gol - 2009, único dono 
(novo )comp le to  F . 
99696-8732 /3875-2215
Corsa Classic 1.0 
2007/2008 em exce-
lente estado de conser-
vação. Vidro elétrico, 
alarme, trava elétrica e 
som com MP3. Docu-
mentação OK, IPVA e 
Seguro obrigatório 2014 
pagos. Único dono! Va-
lor R$ 16.800,00 Tel. 19 
99826-9533 ou 19 3835-
1185 falar com Vinícius.

Vendo ou troco Egua 
Mangalarga Mineira, 
mansa. F:(19)99915-
1220 c/ Diogo

Jd. Videira - Chácara de 
5000m² R$550.000,00 
excelente oportunidade. 
F: (19) 98136-7331 Cre-
ci 74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Área de 
10 alqueires R$106,00 o 
m². F: (19) 99118-7850/ 
(19) 99672-7947 Creci 
74092
Salto perto do Pes-
queiro - 1.000 m² R$ 
60.000.00 - com água 
- aceita carro no negó-
cio e parcelamento. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/  99205-1322/ 
99294-5541/ 3035-1372
Elias Fausto - Sitio 1 
alqueire, casa, piscina, 
toda gramada, chur-
rasqueira, fogão a le-
nha- R$370.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 
– 1429 m² - Chácara 
murada c/ sobrado de 
05 D., sendo 01 st., 
04 bhºs sociais, escrit., 
sala 02 amb., coz. pla-
nej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, dorm. 
c/ bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. 
F: (19) 3392-0333
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

Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m² 
- Plano..R$ 360.000,00. 
F: (19) 3834-8948
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ót ima loca l i zação , 
ace i ta  permuta .  F : 
( 1 9 )  7 8 2 8 - 0 4 1 8 / 
ID:114*97307
Cond. Jardim Maringá 
- Terreno com 300 m²- 
R$ 200.000,00. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Cond. Jardim Resid 
Maria Dulce-Terre-
no com 300 m²- R$ 
255.000,00. F:(19) 9 
9757-1579 c/ Sandra.
Cond. Portal das Acá-
cia - Terreno com 130 
m²-R$ 182.000,00. F: 
(19) 9 97571579 c/ 
Sandra.
E l i a s  F a u s t o  - 
48.000M². R$ 30,00 
m². F: (19) 99887-7771
Elias Fausto 175 m2 – 
Ótima localização e to-
pografia, em bairro cen-
tral pronto para cons-
trução. R$98.000,00. 
F: (19) 99860-8968/ 
99751-9921/ 3875-0469 
creci 65362.
Esplanada II - Terre-
no com 305 m ²-R$ 
208.000,00- Aceita Fi-
nanciamento. F: (19) 
9 97571579 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

“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 .  Eco lóg i co , 
sentido bairro/centro.»
vendo ou troco cava-
lo Árabe, engatado, 
cavalo muito manso. 
F:(19)99915-1220 c/ 
Diogo

Vendo - PS3 fat destra-
vado com HD externo 
de 1 tera ,1 controle , 
HD interno de 80 giga 
e 30 jogos dentro do 
HD interno último lan-
çamentos R$ 1.100,00. 
F:(19)98247-4690 tim
1 PS2 + 1 controle 
+ memory card + 10 
jogos por R$ 200,00 
- Tel. 3835.5918 ou 
992732955
Formatação - Notebook 
e Desktop, R$ 70,00. F: 
19 99625-0970

Ofereço-me para tra-
balhar em residencias 
com faxina. F: (19) 
3835-1581
Pessoa aposentada 
M/F, para pequenos 
serviços domésticos, 
referência, carteira de 
motorista, que conhe-
ça  bem Indaiatuba e 
regiões vizinhas e que 
saiba dirigir em SP. F: 
(19) 98141-2258
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra  ou Babá para morar 
no emprego, com refe-
rências.F: (19) 99363-
6011 c/ Eudinéia.
O f e r e ç o - m e  c o m o 
mardido de aluguel, 
pedrei ro,  jard inei ro 
e  se rv i ços  ge ra i s . 
F: (19) 99648-0448/ 
99653-8210 c/ Cou-
tinho.
Trabalho como cuida-
dora, acompanhante 
de idoso.  F :  3835-
1581
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