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Cidade registra queda de 
17% nos casos de dengue 

‘Dia D’ da Vacina contra 
a gripe acontece sábado

Festa das Frutas e 
Hortaliças começa hoje 

Torcedor uniformizado 
pagará metade do ingresso 

PREVENÇÃO 

CAMPANHA 

PRIMAVERA  PAULISTÃO

A partir de hoje, dia 25, às 19 horas, será dado início a 
tradicional Festa das Frutas e Hortaliças de Indaiatuba e 
Região, que esse ano chega a sua quarta edição. O evento 
será realizado no Pavilhão da Viber até domingo, dia 27, 
com entrada franca aos visitantes.

Governador visita 
Indaiatuba amanhã

Aifa filia-se a 
Federação Paulista

Prazo para a Declaração 
do IR termina na quarta

ADI empata em 2 a 
2 com o São José 

PRESENÇA 

FUTSAL 

RECEITA  

ESTADUAL 

O governador Geral Al-
ckmin (PSDB) vem à Indaia-
tuba na tarde de amanhã, dia 
15, para abertura oficial do 
Poupatempo. A chegada de 
Alckmin está programada 
para às 15 horas. A unidade 
local do órgão já vem fun-
cionando desde o dia 31 de 
março, mas ainda de forma 
experimental.

O futsal de Indaiatuba 
deu mais um passo rumo 
ao profissionalismo. A As-
sociação Indaiatuba de Fu-
tebol Amador (Aifa) será 
a mais nova filiada da Fe-
deração Paulista de Futsal 
(FPFS). Por orientação da 
entidade estadual, a Aifa 
criou a Liga Regional Aifa 
de Futsal.

Termina na próxima quar-
ta-feira, dia 30, o prazo para 
a Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (DIR-
PF). O contribuinte obrigado 
a entregar e faz após o prazo 
estabelecido, fica sujeito ao 
pagamento de multa por atra-
so no valor mínimo de R$ 
165,74 e o máximo de 20% 
do imposto devido. 

A equipe da Associação 
Desportiva Indaiatubana 
(ADI)/Clube 9 de Julho ar-
rancou empate de 2 a 2 contra 
o São José, jogando na casa 
do adversário. O confronto 
aconteceu na noite de quinta-
-feira, dia 17, e foi válido por 
mais uma rodada da Liga Pau-
lista, da Federação Paulista 
de Futsal.

O Esporte Clube Primavera anunciou uma promoção 
a fim de aumentar sua torcida nos jogos em casa, pela 
Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Na partida de 
amanhã, dia 26, quem for ao Gigante da Vila com a camisa 
do time pagará meia-entrada no ingresso para o confronto 
contra o Elosport de Capão Bonito. Com a promoção, o 
preço do ingresso será de R$ 5 para os uniformizados, 
estudantes, crianças e aposentados; e R$ 10 ao torcedor 
normal. 

Acidentes matam cinco no feriado 
CÉSAR RODRIGUES/AAN
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Cinco moradores de Indaiatuba foram vítimas fatais no trânsito, nas rodovias do estado, na 
véspera e durante o feriado prolongado. Num único acidente, na tarde de sábado, dia 19, quatro 
pessoas da mesma família morreram após colisão frontal na Rodovia dos Bandeirantes. Outro 
morador local morreu quando trafegava com sua motocicleta na Rodovia Santos Dumont (SP-75).
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O problema da Dengue Você acha certo 
proibir a venda ou 
aluguel de casas 
adquiradas por 
meio de projetos 
habitacionais?

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

Radares dia 26/04 a 02/05

Editorial Enquete

“Sim, por que se a pessoa ga-
nhou a casa supõe-se que ela 
precisa, então não tem por que 
vender ou alugar”
Maria de Lurdes, 42 anos, 
do lar.

“Concordo, por que não é jus-
to com as pessoas que passam 
anos se inscrevendo nesses 
programas, sem conseguir ser 
contemplado” 
Ailton Cardoso, 47 anos, 
luthier. 

“Sim, por que se essa família 
se cadastrou no programa e 
ganhou a casa é por que tecni-
camente não tem condições de 
comprar uma. Então não pode 
vender nem alugar”
Débora Sacchi, 23 anos, 
inspetor de alunos.

“Concordo sim, por que se a 
pessoa que foi contemplada 
vende ou aluga a casa, ela 
tira a oportunidade de outra 
família. Isso mostra que ela 
não precisava da casa”
Ananias dos Reis, 47 anos, 
jardineiro.

Artigos

TODO EMPREGADO TEM DIREITO ANUALMENTE A UM 
PERÍODO DE FÉRIAS

Dr. Tiago Cunha Pereira
OAB/SP 333562
Rua Antonio Angelino Rossi, 733, Jd. Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com | Fone: (19) 3016-8965

Após um ano árduo de trabalho, todos merecem um descanso para a família e para o lazer. 
A vida frenética que todos levamos hoje em dia faz com que a percepção do tempo passe rápido 
e o descanso deixa de ser prioridade, dando lugar a principal atividade do nosso dia a dia, que 
seria o trabalho.

Atentando para isso, o legislador trabalhista prevê na CLT o direito do empregado a gozar 
um período de férias sem prejuízo da sua remuneração. Período este que tem como finalidade 
a recomposição de energias para continuar, eliminando toxinas originadas pela fadiga, além de 
promover o convívio social e familiar.

Para se adquirir o direito as férias, o empregado deve passar pelo período aquisitivo, ou seja, 
precisa trabalhar 12 meses para adquirir o direito de 30 dias de descanso. Algumas faltas durante 
o período aquisitivo, pode reduzir os 30 dias de férias, como por exemplo, quem se ausentou 
injustificadamente entre 5 e 14 dias terá direito a 24 dias de férias.

Nesse contexto, há outras situações que faz com que o empregado perca as férias, como 
por exemplo, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias.

Ainda, cumpre mencionar que é previsto na Constituição Federal, um acréscimo na remu-
neração das férias correspondente a 1/3 delas, ou seja, o empregado que receber como salário 
R$ 1.000,00, terá direito a um acréscimo de R$ 333,33 que deverão ser pagos até 2 dias antes 
de usufruir as férias.

Passado 12 meses de período aquisitivo, o empregador deverá conceder as férias dentre os 
12 meses subsequentes que se chama período fruitivo, e caso esse período não seja respeitado, 
deverá pagar as férias em dobro ao empregado.

Por fim, o empregado poderá converter 1/3 do período das férias em re-
muneração, vendendo 10 dias para o empregador. Lembrando que as férias 
são devidas tanto na dispensa imotivada como na justa causa se forem férias 
vencidas.

Entra ano e sai ano e a questão da dengue é um dos 
assuntos mais preocupantes das cidades e suas secreta-
rias. A doença, que parece ser fácil de ser evitada, acaba 
tornando-se de difícil de ser combatida por conta, princi-
palmente, da falta de conscientização da população. Evitar 
a procriação do mosquito da doença (Aedes aegypti) vai 
além do simples limpeza do pratinho de uma planta, e a 
sociedade sabe conhece muito bem essa lição. 

Em Indaiatuba, depois dos 735 casos registrados no 
ano passado, o maior nos últimos 11 anos da cidade, a 
população parece que “acordou” para a realidade em 
2014.  Aparentemente mais cuidadosa, a cidade contabi-
liza atualmente 24 casos de dengue, sendo 23 autóctones 
e um importado não residente. Outros 61 casos aguardam 
resultado do exame.   

Mas não se pode descuidar, haja vista que o “inimigo” 
mora bem ao lado. Em Campinas, por exemplo, o descui-
do ocasionou na maior epidemia da cidade. Um balanço 
divulgado pelo Departamento de Vigilância em Saúde 
(Devisa), da Secretaria de Saúde Campinas, revela que já 
são mais de 14 mil casos da doença no Município.

Campinas investiga ainda seis mortes que teriam ocorri-
do em decorrência da doença. Quatro das possíveis vítimas 
são moradores daquela cidade e outros dois óbitos foram 
com moradores de Santa Barbára d’Oeste e Hortolândia, 
mas ambos procuraram atendimento em Campinas.  

Apesar de Indaiatuba ter baixado e muito os casos 
de dengue, é sempre bom ficar em alerta a doença, que 
infelizmente está no nosso dia a dia, e pior, mata. Alguns 
cuidados são essenciais: mantenha sempre a caixa d’água 
fechada com a tampa adequada; remova das calhas galhos 
e folhas, evitando que água fique parada; encha com areia 
os pratinhos dos vasos de plantas; guarde sempre as gar-
rafas de cabeça para baixo; entregue seus pneus velhos ao 
serviço de limpeza urbano e/ou guarde-os sem água em 
local coberto e abrigados da chuva.    

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

A ESPERANÇA MOVE O MUNDO
Você faz idéia de como a sua vida está mudada? Você tem consciência que vive um momento 

rico, importante e intenso?É porque na verdade, estamos presenciando um momento de trans-
formação em todos os campos, principalmente no campo da informação. E o ritmo de mudança 
em nossa vida tem sido muito acelerado. Estamos avançando velozmente para uma nova era de 
percepção e consciência e não nos damos conta disso.Nada tem ficado fora dessa transformação. 
Ninguém sabe o que irá acontecer de um dia para outro. Como é que você está reagindo a estes 
tempos de mudanças cada vez mais rápidas? Está se agarrando ao passado, ou acompanhando o 
fluxo das mudanças? Onde estão depositadas suas esperanças? E apesar de todos os desencon-
tros, de todos os obstáculos, das dificuldades...Apesar das portas fechadas, e que as vezes estão 
aparentemente fechadas, ainda sim é preciso manter a esperança que vive em você!A esperança 
que amanhece com você e percorre o dia todo e se fortalece com as horas. E quando estiver com 
os pensamentos confusos e com as idéias não muito claras, não desista!Quando seu caminho 
estiver tortuoso e sentir que suas chances estão diminuídas, lembre- se da esperança que deve ter 
sempre. Afinal, esperança é a certeza de que algo de bom vai acontecer,  a confiança que tudo 
vai dar certo! Lembre-se sempre que a esperança move a sua vida, faz você andar pra frente, 
faz você se sentir gente! E gente importante!Por isso que é bom perguntar todos os dias quais 
são seus projetos de vida? Por que e por quem você tem lutado tanto? Amoleça o seu coração e 
abra mais a sua mente!Acolha as pessoas em sua vida! Deixe a fé brotar em sua vida. Tenha fé 
na vida, em você! Tenha fé em Deus! Tenha fé em realizações grandiosas. E pare de ter sonhos 

vagos e esperanças pequenas. Venha para o Leader Training da Signa nos dias 
16-17 e 18-05-2014 - inscreva-se pelo site www.signatrreinamentos.com.br 
ou telefone 019-3875-7898

“Concordo. Moro em uma 
casa de projeto habitacional e 
vejo muita gente que ganhou 
sem precisar. Acho que se é 
um projeto do governo tem 
que ser pra quem precisa. 
Desse modo quem ganha não 
pode vender ou alugar” 
Claudinéia Bispo, 35 anos, 
auxiliar de serviços gerais.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

MANDIOCA
O Brasil é a terra natal da mandioca. Do centro do país, ela e um tuberculo tubérculo e foi   

espalhando por muitos paises desde a chegada dos portugueses. Sua importância era tanta 
nos tempos de colônia que o padre José de Anchieta a batizou como o "pão da terra". Citada 
na carta de Pero Vaz de Caminha,

Apesar de estar presente há cerca de 7 mil anos na Amazônia, a mandioca só ficou mais 
nutritiva nas últimas décadas. A variedade que hoje está presente na mesa do brasileiro, branca 
na feira e amarelada após o cozimento, tem dez vezes mais vitamina A que a cultivada no 
tempo do descobrimento. Ela é resultado de um processo gradual de melhoramento genético, 
realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e pela Embrapa, que cruzaram dife-
rentes espécies até chegar a um tipo saudável e resistente a pragasFonte de fibras e isenta de 
glúten - qualidade que a faz não pesar tanto na digestão . O seu  plantio e muito facil e ela e 
seu preparo tambem. Dependendo da região, é chamada de aipim, macaxeira, maniva, uaipi 
ou xagala. Não há tempo ou terra ruim pra ela. 

A mandioca contem vitaminas A, B1, B2 e C", . 
. "A composição de carboidratos da raiz faz com que ela prolongue a saciedade",  Não por 

menos, a mandioca costuma ter passe livre em dietas e é indicada a diabéticos. .
Por ser livre de glúten, a mandioca é queridinha de outra parcela da população, os porta-

dores de doença celíaca - estima-se que sejam 2 milhões só no Brasil. Graças a seus derivados 
como a farinha e o polvilho, os celíacos conseguem ampliar o limitado cardápio de quem não 
pode ingerir a proteína que tem  no trigo, por exemplo . Aliás, a raiz é uma boa pedida diante 
de diversos problemas que atrapalham o ganho de nutrientes. Tudo por causa daquele lento 
processo de absorção dos carboidratos, que dá ao organismo mais tempo para assimilar outros 
compostos. Na hora de cozinhar a mandioca, uma dica: adicione um fio de óleo na água. "Isso 
auxilia na retenção das vitaminas",.

O que há em 100 g de mandioca
Calorias (Kcal)........................160
Proteínas (g)..........................1,36
Lipídeos (g)............................0,28
Carboidratos (g)...................38,06
Fibras (g).................................1,8
Cálcio (mg)...............................16
Vitamina C (mg).....................20,6 

Voce consumi;la de diversas formas >
1. CozidaO tempo no fogão costuma variar dependendo da colheita. Em geral, levam-se 

15 minutos 
2. FarinhaEntra na receita de massas e bolos e é a base da tradicional farofa, que vai bem 

com feijoada e carne de sol. 
3. Tapioca. O importante no preparo é não dourar a tapioca: coloque na 

frigideira, vire-a e retire imediatamente. 
4. PolvilhoPrefira os tipos frescos, menos industrializados, que têm sabor 

mais marcante. O azedo é usado no pão de queijo e nos sequilhos. 
5. FritaMas ai  lembre;se , fica muito calorica

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas
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Declaração do IR termina na próxima quarta-feira
CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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PRONTO ILUSTRE 

Jacitara realiza entrega 
do Soleil Residence

Governador vem a cidade para 
inauguração do Poupatempo

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO JME

Termina na próxima 
quarta-feira, dia 30, 
o prazo para a Decla-

ração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (DIRPF). O con-
tribuinte obrigado a entregar e 
faz após o prazo estabelecido, 
fica sujeito ao pagamento de 
multa por atraso no valor míni-
mo de R$ 165,74 e o máximo 
de 20% do imposto devido.

De acordo com o diretor 
e Presidente da Fas Group, 
Fabricio Salvaterra, o contri-
buinte que deixou para a últi-

ma hora terá que correr contra 
o tempo. “O contribuinte que 
deixou de cumprir sua obri-
gação terá que correr contra o 
relógio para evitar problemas 
comuns na reta final. A orien-
tação é separar o quanto antes 
todos os documentos e procu-
rar um profissional especiali-
zado para auxiliar na entrega”, 
esclarece. O diretor ainda 
alerta as pessoas para ficarem 
atentas na hora de declarar. 
“Atualmente, o contribuinte 
está levando apenas três segun-
dos para enviar a declaração, 
mas a pessoa que deixar para 

PARA QUEM AINDA NÃO DECLAROU, ATENÇÃO AOS 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E EXIGIDOS PELA RECEITA FEDERAL.

• Cópia da declaração entregue em 2013;
• Informes de rendimentos de salário, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadorias, bem como 
das instituições financeiras;
• Recibos e Notas Fiscais relativos às despesas com saúde;
• Comprovantes de despesas com instituições de ensino;
• Comprovantes de aluguéis recebidos e também pagos;
• Recibos e pagamento à previdência privada e também da oficial;
• Documentos que comprovem compra ou venda de imóveis em 2013;
• Comprovantes de pagamentos de prestação de bens como automóveis e imóveis em 2013;
• Controle de compra e venda de ações;
• Comprovantes de despesas do livro-caixa;
• Darfs de carnê leão pagos;
• Comprovantes de doações para fins de incentivos fiscais;
• Documentos de dividas assumidos em 2013;
• Todos os documentos descritos acima referentes aos dependentes.
Fonte: Receita Federal

última hora dos últimos dias 
pode levar horas para conse-
guir fazer o procedimento, em 
razão do congestionamento. 
Além disso, a tendência de 
quem deixa para última hora 
é fazer a declaração de forma 
apressada e desatenta aos 
detalhes, correndo o risco de 
esquecer alguma informação 
importante.”

Segundo o advogado Tiago 
Cunha Pereira, é importante 
o contribuinte estar atento 
aos documentos necessários 
e sempre atualizados. “Se 
deve verificar quais são os 

Declaração de Imposto de Renda deve ser entregue até a próxima quarta-feira

Evento marcou a entrega do empreendimento que possui torre única Poupatempo funciona de forma operacional desde o dia 31 de março

documentos necessários para 
uma declaração objetiva e sem 
erros, observando sempre as 
informações. Os dados, como 
atual emprego, conta bancá-
ria para restituição, grau de 
parentesco dos dependentes 
deve ser atualizado. Isso evita 
que a pessoa caia na malha 
fina (quando o Fisco encon-
tra inconsistência ou erros 
na declaração) e tenha dores 
de cabeça posteriormente”, 
ressaltou

Estão obrigadas a apresen-
tar a declaração pessoas físicas 
que receberam rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
25.661,70. O Fisco espera 
receber 27 milhões de decla-
rações de IR.

Segundo a Receita, o 

contribuinte pode optar pela 
declaração simplificada ou 
pela completa. Na primeira, 
o contribuinte tem direito a 
20% de abatimento em sua 
declaração,limitado  a  quan-
tia  de  R$ 14.542,60. Já na 
segunda opção, o contribuinte 
poder  abater,  entre  outros,  
R$ 985,96 referente ao salário 
da empregada doméstica,  R$  
1.974,72  para  cada depen-
dente, R$ 3.091,35 com gastos 
com educação.

BALANÇO 
A Delegacia da Receita Fe-

deral do Brasil em Campinas, 
que abrange as cidades Cam-
pinas, Indaiatuba, Hortolândia, 
Jaguariuna, Paulinia, Sumaré, 
Valinhos e Vinhedo, recebeu 

até o dia 23/04, 281.762 De-
clarações do Imposto de Renda 
da Pessoa Física 2014, o que 
corresponde a 54% da expec-
tativa de entrega para este ano 
na unidade, que é de 520 mil 
declarações. 

O contribuinte que quiser 
doar a um dos fundos de aju-
da à criança e ao adolescente 
inscritos na Secretaria de Di-
reitos Humanos da Presidência 
da República e repassados à 
RFB, poderá fazê-lo até 30 de 
abril próximo, com direito ao 
abatimento de 3% do total no 
IR ainda na Declaração atual.

A declaração deve ser en-
tregue pela internet e o pro-
grama que auxilia na está 
disponível para download no 
site da Receita Federal.

A Jacitara realizou na 
última quarta-feira, dia 24, a 
entrega do Soleil Residence. 
O evento reuniu proprietá-
rios, familiares e colabora-
dores da empresa, incluindo 
o presidente Josué Eraldo 
da Silva, diretores e enge-
nheiros. 

Localizado na Rua 5 de 
Julho, no Jardim Pau Preto, 
um dos melhores bairros da 
cidade, o empreendimento 
possui torre única com 30 
apartamentos, de 02 dormi-
tórios, e uma vaga na gara-
gem. A área de lazer possui 
salão de festas e piscina. 

Sempre buscando agregar 
valor aos seus projetos, a 
Jacitara entregou o empre-
endimento com diversas 
melhorias que não estavam 
previstas no memorial des-
critivo, como, melhores aca-
bamentos das áreas comuns 
e dos apartamentos.

Na ocasião também foi 
apresentada a administrado-
ra do condomínio, além da 

O governador Geral Alck-
min (PSDB) vem à Indaiatuba 
na tarde de amanhã, dia 15, para 
abertura oficial do Poupatempo. 
A chegada de Alckmin está 
programada para às 15 horas. A 
unidade local do órgão já vem 
funcionando desde o dia 31 de 
março, mas de forma experi-
mental. 

O Poupatempo de Indaiatu-
ba é um convênio assinado com 
o governador do Estado, quando 
o mesmo esteve na cidade em 
dezembro do ano passado. Na 
ocasião foi firmado acordo de 
R$ 18,5 milhões a fundo perdi-
do do programa Reágua e para 
Poupatempo. 

A unidade local começou a 
funcionar na cidade no dia 31 de 
março. Na primeira semana, de 
acordo com a Assessoria de Co-
municação do Programa Poupa-
tempo, Indaiatuba realizou 129 
atendimentos do Instituto de 
Identificação (IIRGD), 1.227 
do novo Detran.SP (Ciretran) e 
45 serviços eletrônicos. A média 
de atendimento é de 466 diaria-

eleição de síndicos, mem-
bros do conselho fiscal e 
aprovada a convenção do 
condomínio.

Este é o segundo empre-
endimento entregue pela 
Jacitara em 2014, que re-
centemente entregou o maior 
complexo empresarial da 
cidade, o Office Premium, 
com três torres e 450 salas.

Para esse ano ainda será 

entregue o Parque Mall, 
o centro de conveniências 
e serviços que já abriga o 
Poupatempo e DETRAN, e, 
em breve, o Cartório Mes-
quita, o Cartório de Registro 
de Imóveis, além de outras 
grandes lojas. E, também, 
o Europark, loteamento in-
dustrial com 286 lotes lo-
calizado no Novo Distrito 
Industrial.

mente, de usuários de Indaiatuba 
e região.

O jornal Mais Expressão 
questionou o Poupatempo so-
bre os atendimentos realizados 
desde 31 de março, mas até o 
fechamento da matéria não foi 
informado. 

A partir da próxima semana, 
quando passará a funcionar nor-
malmente o posto terá capacida-
de para realizar cerca de 1,3 mil 

serviços por dia. O atendimento 
a população ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17 horas; e 
aos sábados das 8h às 12 horas. 

Ocupando uma área de 760 
metros quadrados, no Parque 
Mall, o Poupatempo de Indaia-
tuba está localizado na Rua das 
Primaveras, 1050, no Jardim 
Pompéia. Mais informações 
pelo Disque Poupatempo 0800 
772 36 33.
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Votação de PL que aprova 
empréstimo é anulada

DIVERGÊNCIA 
O  P r o j e t o  d e  L e i 

0037/2014, do Executivo, 
mais uma vez foi muito 
discutido durante sua vota-
ção, a segunda, na 8ª Sessão 
Ordinária da Câmara. Mais 
uma vez os questionamen-
tos foram em torno da real 
necessidade da avenida; o 
porquê de todos os muní-
cipes estarem custeando a 
obra e não as loteadoras, 
como de costume; o endivi-
damento do Município, que 
pode aumentar; e o porquê 
da necessidade do emprés-
timo, e não se utilizar do 
próprio dinheiro, uma vez 
que o balanço anual do 
Município sempre fecha 
com superávit. Essas per-
guntas “ainda” não foram 
respondidas. 

ESTREIA 
A Sessão também foi 

marcada pela estreia de um 
aparelho que marca o tempo 
de fala dos vereadores. O 
equipamento foi adquirido 
para coibir os excessos de 
alguns vereadores em seus 
discursos. O equipamen-
to custou R$ 1.150 mil e 
no seu primeiro dia gerou 
momentos de risada ao pú-
blico, por conta das raras 
dificuldades de manuseio. 
A operação do equipamento 
ficou por conta do presi-
dente da Casa, o vereador 
Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB), que já 
havia avisado de antemão 
que alguns “probleminhas” 
poderiam ocorrer. 

NA MODA 
A aprovação da Lei que 

autua e fiscaliza os moto-
ristas que trafegam com 
seus veículos com o som 
alto, aprovada na semana 
passada em Indaiatuba, 
está sendo seguida também 
por outras cidades. Uma lei 
semelhante foi sancionada e 
entrou em vigor na cidade 
de Franca. Das 22h às 10 
horas, quem andar com o 
volume do som alto pode 
ser multado em R$ 2,2 mil. 
O infrator pode ainda ter o 
carro apreendido, enfrenta-
rá toda a burocracia e gastos 
das diárias com serviços de 
guincho e pátio. Em Indaia-
tuba o valor da multa é de 
75 Ufesp (R$ 1.501,50) e 
pode ser aplicada indepen-

dente do horário, basta o 
volume do som ultrapassar 
os 60 decibéis.

NECESSÁRIO 
Também durante a Ses-

são, foi encaminhado as 
Comissões um projeto de 
suma importância, princi-
palmente para quem fica ho-
ras na fila, em pé, esperando 
por atendimento nos caixas 
dos bancos. Autor do PL, 
o vereador Bruno Ganem 
(PV), determina que os ban-
cos em Indaiatuba instalem 
assentos para os usuários 
que aguardam atendimento. 
Sei que em algumas agên-
cias da cidade o cliente já 
espera sentado, mas muitas 
outras ainda insistem em 
tratar o consumidor de seu 
próprio serviço com total 
desrespeito. 

CONSCIÊNCIA 
Diferente de algumas 

cidades da região, este ano 
os moradores locais pare-
cem estar mais conscientes 
sobre a prevenção contra a 
dengue. Isso pode ter sido 
por reflexo do descuido 
do ano passado, quando a 
cidade registrou 735 casos, 
a maior média registrada 
da história do Município. 
Este ano apenas 24 casos. 
A cidade vai na contramão 
de outros municípios da 
RMC, que sofrem com a 
epidemia da doença e que 
já contabiliza até mortes. 
A dengue, apesar de uma 
doença séria, é fácil de ser 
evitada. A maioria da po-
pulação sabe dos cuidados 
de rotina a serem tomados, 
basta por em prática. 

AJUDINHA 
O assunto é futebol, mas 

também envolve política. 
Nessa mesma coluna, numa 
edição anterior do jornal, 
questionei a falta de apoio 
da Prefeitura ao EC Prima-
vera. Tinha informações de 
que a ambulância, cedida 
pelo Executivo ao clube nos 
dias de jogos seria cortada, 
e o time teria que arcar com 
o custo se quisesse o veícu-
lo em campo. Na semana 
passada, o clube anunciou 
que a Prefeitura disponibi-
lizaria o veículo e “tudo” 
estava acertado. Valeu pre-
feito, o clube agradece. 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Outros quatros projetos 
são aprovados

ROSE PARRA - ACS/CMI

Projeto gerou debate durante a Sessão da Câmara, mas acabou aprovado por 9 votos a 3

Após aprovado, a vo-
tação do Projeto de 
Lei nº 0037/2014, 

do Executivo, que autori-
za empréstimo de até R$ 
13.901.000,00, junto a Agên-
cia de Fomento do Estado de 
São Paulo, foi anulada após 
recurso apresentado pelo líder 
da oposição, o vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT). Por nove pontos 
a três, o projeto havia sido 
aprovado durante a 9ª Sessão 
Ordinária, realizada na noite 
de terça-feira, dia 22. 

O vereador Linho apresen-
tou o recurso, o qual apontava 
que a votação do Projeto deve-
ria ter ocorrido com “quórum” 
de 2/3 dos vereadores. 

De acordo com a Asses-
soria de Imprensa da Câmara, 
o presidente da Casa, o vere-
ador Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB) recebeu 
o recurso e mandou processar 
o mesmo interposto pelo líder 
da oposição. 

Segundo ainda Câmara, 
quando da elaboração do pa-
recer, apontaram de forma 
equivocada que o PL deveria 
ser deliberado e aprovado sob 
“quórum” de maioria absoluta 
dos vereadores. Mas com base 
na Lei Orgânica do Município 
indica que o Projeto deve ter 
2/3 dos votos aprovados. 

O Projeto de Resolução, 
agora da Comissão de Justiça e 
Redação, pede a anulação das 
votações, após o que, o Projeto 
de Lei 0037/2014, voltará a ser 
apreciado pelos vereadores.

O projeto foi um dos que 
mais gerou discussão na úl-
tima Sessão Ordinária. Além 
dos vereadores Derci Jorge 
Lima (PT) e Bruno Ganem 
(PV), o próprio Linho foi 
quem votou contra o proje-
to. “Como que uma cidade 
que fecha seu balanço anual 
com superávit não possui 
esse dinheiro, uma vez que 
foi citado que o valor desse 
empréstimo corresponde a 1% 
do orçamento do Município?”, 
questionou. “Não considero o 
projeto uma iniciativa ruim, 
vejo até com bons olhos, só 
entendo que é necessário que 
se faça com o que o caixa da 
Prefeitura oferece.”

PROJETO 
O montante adquirido no 

empréstimo deve ser utiliza-
do para obras na cidade, do 
programa Via São Paulo, em 
destaque para a construção de 
um anel viário que permitirá 
a interligação das rodovias 
José Ceccon (que liga a cida-
de à Elias Fausto) a Cônego 
Cyriaco Scaranelo Pires, que 
interliga Indaiatuba a Monte 
Mor.

O anel viário permitirá 
também a ligação entre o Jar-
dim dos Colibris a Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, passan-
do por área onde serão cons-
truídos novos loteamentos. 

Segundo a Prefeitura, cal-
cula-se que a extensão de todo 
o anel viário que será constru-
ído será de aproximadamente 
13 quilômetros.

O Executivo garantiu ain-
da que os trechos onde há 
empreendimentos novos a 
pavimentação do anel viário 
será de responsabilidade do 
empreendedor.

Linho questionou ainda a 
necessidade do empréstimo, 
uma vez que, segundo ele, a 
Prefeitura deveria ter em caixa 
esse dinheiro. 

O financiamento que deve 
ser adquirido pelo Município 
terá ainda taxa de juros de 8% 
ao ano, acrescida de atualiza-
ção monetária do ICP-Fipe, ou 
aquele que venha substituí-lo 
no caso de sua extinção, pagá-
veis inclusive durante o prazo 
de carência. 

O prazo total de financia-
mento será de até 72 meses, 
contados a partir da liberação 
da primeira parcela ou parcela 

Os vereadores votaram 
ainda, durante a 9ª Sessão de 
Câmara, realizada na noite 
de terça-feira, dia 22, quatro 
Projetos de Lei previstos na 
Ordem do Dia. 

O primeiro a ser aprova-
do, foi o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 003/2014, do 
vereador Maurício Baroni, o 
qual dispõe sobre a concessão 
de Título Honorífico de Cida-
dão Indaiatubana a Rosa Maria 
Buzinaro. 

A câmara aprovou também 
o PL 0063/2014, do vereador 
Luiz Alberto Pereira, o Cabo-
linha (PMDB), que altera a Lei 
nº 5.632, de 16 setembro de 
2009, que denomina “Creche 
Beato José de Anchieta” o 
próprio municipal localizado 
no Bairro Tombadouro. Na 
ocasião foi substituído o nome 
beato por santo. 

Também foi aprovado o 
PL nº 0065/2014, do verea-
dor Carlos Alberto Rezende 
Lopes, o Linho (PT), que 
denomina a Rua José Germa-
no o logradouro público que 
especifica. 

Já o Projeto de Lei Com-
plementar nº 0001/2014, do 

única do financiamento, sendo 
de até 12 meses o prazo de 
carência com juros pagos tri-
mestralmente.  

Executivo, e que altera a de-
nominação e a estrutura da Se-
cretária Municipal de Defesa e 
Cidadania, recebeu pedido de 
vistas do vereador Linho, pelo 
prazo de cinco dias. 

ESTREIA
Ainda na Sessão, foi utili-

zado, pela primeira vez, Cro-
nômetro Digital Regressivo. O 
aparelho, operado pelo presi-
dente da Câmara, marca os tem-
pos de fala de cada vereador, 
estabelecidos de acordo com o 
Regimento Interno da Câmara.

O tempo, feito no sistema 
de contagem regressiva, apa-
rece num painel luminoso de 
43cm x 23cm instalado numa 
das paredes laterais do Plená-
rio e pode ser acompanhado 
pelo próprio vereador, pelo pú-
blico presente à sessão; além, é 
claro, dos demais vereadores. 
Após o término do tempo, o 
cronômetro emite um sinal 
sonoro e a palavra deve ser 
encerrada. O aparelho custou 
1,150 mil. 

A próxima sessão de Câ-
mara acontece segunda-feira, 
dia 28, às 18 horas, no Plenário 
da Câmara.
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‘Dia D’ da vacina contra
a gripe acontece amanhã 

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

JME

SOLIDARIEDADE GARAGE SALE 

Doação de sangue
acontece na Fiec

Yazigi promove evento social em Indaiatuba

A Secretaria Munici-
pal da Saúde realiza 
amanhã, dia 26, o 

“Dia D” da Campanha Na-
cional de Vacinação contra a 
Gripe. A campanha começou 
na ultima terça-feira, dia 22, e 

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realiza amanhã, dia 26, das 9h 
às 12 horas, a campanha de 
doação de sangue em parceria 
com o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia da Unicamp 
(Hemocentro). 

Para doar sangue é obri-
gatória a apresentação de 
documento com foto ter a 
idade mínima de 16 anos até 
67 anos, 11 meses e 29 dias; 
não estar em jejum e evitar 
alimentos gordurosos até 4 
horas antes da doação.

Os menores de idade que 
se manifestarem em fazer a 
doação devem ter uma auto-
rização forma do responsável.

Algumas exigências são 
feitas para os interessados 
em doar sangue. Não poderá 
ser doador o candidato que 
estiver fazendo algum tipo de 
tratamento, uso de medica-
mento, estiver com gripe, ter 
tomado a vacina contra a gripe 
comum há menos de 30 dias, 
não tiver parceiro(a) fixo(a), 
pesar menos de 50 quilos, tiver 

Seguindo a tradição norte-
-americana, a escola de idio-
mas Yázigi, de Indaiatuba, 
promove amanhã, dia 26, das 
8h às 16 horas, a primeira edi-
ção do “Yázigi Garage Sale”. 
O evento, de cunho social, 
tem por objetivo comercia-
lizar objetos, livros, roupas, 
acessórios, em bom estado 
de conservação e já usados, 
provenientes da doação de 
alunos da unidade local.

Segundo a gerente de co-
municação e mercado da 
Yazigi, Danielle Viana, este 
é o primeiro Garage Sale. 
Mas a ideia é realizar outros 
eventos. “Esta edição é mar-
cada pelo tema da Páscoa, 
Easter Edition, mas queremos 
realizar muitos outros, para 
que se torne uma tradição da 
escola” enfatiza. “Contamos 
com a participação dos alu-
nos desde a arrecadação dos 
produtos que serão vendidos, 
até o voluntariado no dia. 
Eles, juntamente com alguns 
professores, serão os vende-
dores”, diz. 

Estima-se que nas duas 
unidades, Education Center 

Vacina contra a gripe será aplicada em todos os postos da cidade até o 
dia 9 de maio 

Arrecadações realizadas pela unidade local da Yázigi, na unidade do Jardim Esplanada

vai até o dia 9 de maio. Esse 
ano, em Indaiatuba, a mais de 
21 mil indaiatubanos devem 
ser imunizados. 

Amanhã, a vacina contra 
gripe será oferecida em todas 
as Unidades Básicas de Saúde 
e polos do Programa de Saúde 
da Família das 8h às 17 horas 
no dia 26, e também em super-

PONTOS DE VACINAÇÃO 

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

Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa 
Esperança; 
UBS IV, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol; 
UBS V (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici; 
UBS VII- (Antigo Ambulatório da Mulher) – Rua Jose de Campos, 
709, Jardim Morada do Sol 
UBS IX (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio (Rua São Carlos, 
585), Vila Teler; 
UBS X Jardim Califórnia - Rua Basílio Martins, S/Nº Jardim Cali-
fórnia; 
UBS XI João Pioli- Avenida Manoel Ruz Peres, S/Nº, S/Nº, Jardim 
João Pioli; 
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Residencial 
Indaiá; 
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, Jardim 
Oliveira Camargo; 
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim 
Aldrovandi; 
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, 80, Jardim Morada do Sol; 
PSF Jardim Brasil, Rua Lourenço Martins do Amaral, 241, Jardim 
Brasil; 
PSF Jardim do Sol, Rua Domingos Casa Grande, 107, Jardim Mer-
cedes; 
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá; 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético e se 
tiver ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior e fumar horas 
antes.

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

O evento também conta 
com o apoio da Secretaria de 
Saúde, que disponibiliza uma 
ambulância durante todo o 
período de doação, seguindo 
assim normas da Unicamp.

Há também o cadastramen-
to de candidatos para doação 
de medula óssea. As próximas 
datas de coletas são: 31 de 
maio, 28 de junho, 26 de julho, 
30 de agosto, 27 de setembro, 
25 de outubro, 29 de novem-
bro e 20 de dezembro.

A Fiec fica localizada na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 3.405, no 
Jardim Regina. 

(Colégio Objetivo) e na uni-
dade do Jardim Esplanada, 
cerca de 1,6 mil produtos 
foram arrecadados. Toda a 
verba das vendas será repas-
sada para o Grupo de Ajuda 
dos Amigos Deficientes de 
Indaiatuba (Gaadin), associa-
ção que promove a inclusão 
social de pessoas com defici-
ência por meio de ações que 
contribuem na melhoria de 
qualidade de vida. 

O “Yázigi Garage Sale” é 
aberto ao público e acontece 

mercados como Carrefour e 
Sumerbol, Pague Menos e no 
Cato da Cecap. Uma equipe 
volante percorrerá os abrigos 
de idosos e clínicas para imu-
nizar esta população.

A meta é imunizar em 
2014, 21.709 maiores de 60 
anos, 4.181 crianças de seis 
meses a dois anos e 7.944 de 
dois a quatro anos. Baseados 
em dados da campanha de 
2.013, a Saúde vacinará ainda 
cerca de 4.624 trabalhadores 
em saúde, 2.090 gestantes, 
344 puérperas (até 45 dias 
após o parto) e 7.691 pessoas 
com doenças crônicas. To-
talizando aproximadamente 
a meta de cerca de 48,6 mil 
pessoas.

As pessoas com problemas 
de saúde inclusas na cam-
panha devem ter documento 
médico. Gestantes e puérperas 
devem apresentar o cartão do 
pré-natal. Profissionais de 
saúde devem apresentar docu-
mento que comprova vínculo 
trabalhista. Não esquecer a 
caderneta de vacinação. Ges-
tantes podem receber a vaci-
na, mas é importante sempre 
perguntar ao obstetra se não 

há objeções. Crianças sem 
a carteira de vacinação não 
serão vacinadas.

IMPORTÂNCIA 
De acordo com a Diretora 

da Vigilância em Saúde, Rita 
de Cássia, é muito importante 
tomar a vacina contra gripe. 
“Tomando a vacina pode-se 
evitar complicações graves e 
até a morte nos grupos de ris-
co”. Segundo Rita de Cássia, a 
vacina não apresenta nenhum 
efeito colateral e também a 
pessoa imunizada não pega 
gripe. “Muitas pessoas acham 
que a vacina causa alguma 
reação. A vacina da gripe dá 
o mínimo de efeito colateral 
e reação normal de qualquer 
vacina. Ela não também não 
causa a gripe, como muitos 
acham”, disse.

Ainda de acordo com a 
Diretora da Vigilância em 
Saúde, as pessoas que apre-
sentarem febre ou doença 
aguda grave não devem tomar 
a vacina, pois pode confundir 
na hora do diagnóstico. 

Em 2013, foram notifica-
das 25 pessoas, sendo que 24 
deram resultados negativos e 

em frente à escola, na Ave-
nida Fábio Ferraz Bicudo, 
340, no Jardim Esplanada. 
Em caso de chuva, o evento 
será transferido para o próxi-
mo sábado, dia 3, no mesmo 
horário.

TRADIÇÃO 
Semelhante a um sistema 

de brechó, o Garage Sale, na 
tradução livre “Venda de Ga-
ragem”, é um evento comum 
nos Estados Unidos, feito li-
vremente durante o ano intei-

ro. Para que uma Garage Sale 
aconteça, não é necessário 
muito. Apenas os pertences 
que já não sirvam mais para 
o proprietário, uma garagem 
(ou um espaço semelhante) 
e certa publicidade, para 
que atraia os consumidores. 
Basicamente a pessoa enjoa 
de seus pertences, não quer 
jogar fora e resolve vendê-los. 
O Brasil já adota esse sistema 
de vendas, com o nome de 
origem norte-americana, em 
todos os cantos do país.

uma pessoa confirmada com 
influenza sazonal.

Em 2014 foram notifi-

cados até hoje 4 pessoas, 2 
com resultados negativos e 2 
aguardando resultados.

Mais Expressão



06A Mais Expressão



07AMais Expressão

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Campanha de mídia 
começa em maio
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DIVULGAÇÃO

A campanha de mídia 
das melhores empre-
sas de 2013, que se-

rão premiadas na nona edição 
do troféu Frutos de Indaiá, 
começa a ser vinculada a 
partir de maio. O evento, que 
conta com realização do Gru-
po Mais Expressão, acontece 
no dia 25 de outubro, no salão 
social do Clube 9 de Julho. 

Para este ano, o Frutos de 
Indaiá premiará 120 empre-
sas, as quais foram escolhidas 
como as destaque de 2013 de 
Indaiatuba após votação de 
populares. As empresas mais 
votadas passam a ter sua 
marca e seu serviço divulga-
dos no jornal e na revista do 
Grupo Mais Expressão. No 
jornal, a empresa premiada 
estará vinculando sua marca 
em 29 edições consecutivas. 
Já na revista, a divulgação 
ocorre em três edições, sendo 
duas antes do Frutos e uma 
após o evento. 

Para o presidente do Gru-
po Mais Expressão, Ad-
milson Redecopa, o grande 
diferencial do Frutos é que 
apenas um empresa por seg-
mento é votada e recebe o 
prêmio. “O nosso foco é real-
mente na divulgação. Apenas 
a empresa mais votada é 
acaba convidada a participar 
da campanha publicitária”, 
ressalta. 

Caso o empreendedor não 
adquira a campanha, o título 
de melhor empresa da cidade 
é mantido, e a empresa não é 
substituída, perdendo apenas 

o direito a campanha promo-
cional e não participando do 
evento de entrega do Troféu. 
“É muito gratificante para 
nós participar do prêmio, pois 
revela o reconhecimento dos 
nossos clientes pelos nossos 
serviços prestados. Mostra 
que os clientes acreditam 
no nosso trabalho”, ressalta 
o empresário Alysson Hen-
rique Travain, da Travain 
Extintores.

A contratação da cam-
panha publicitária também 
dá direito ao empresário de 
um jantar de gala comple-
to, com serviço a francesa. 
Os ingressos estão inclusos 
na campanha e podem ser 
adquiridos a partir de duas 

unidades. A noite também é 
complementada por excelen-
te show musical, o qual este 
ano deve ser divulgado nas 
próximas semanas. 

O evento é realizado no 
salão do Clube 9 de julho, o 
qual conta com área de 1.130 
mil metros quadrados. O lo-
cal tem capacidade ainda para 
2,5 mil pessoas em pé ou 1,2 
mil pessoas acomodadas em 
suas mesas. O espaço conta 
ainda com palco de 120 m², 
totalmente climatizado, as-
sim como seus camarins. 

Para a escolha das empre-
sas, pesquisas foram realiza-
das nos meses de novembro 
e dezembro do ano passado e 
janeiro deste ano. Nesse perí-

odo, 4.780 pessoas responde-
ram a pesquisa. No jornal, a 
pessoa pesquisada respondia 
a um questionário com 80 
segmentos de atuação. Já nas 
ruas, por conta da rapidez 
do dia a dia, o entrevistado 
respondeu formulários re-
ferentes a 20 segmentos do 
mercado local. 

SATISFAÇÃO 
Pela nova vez consecu-

tiva, a empresária Maria 
Adelaide de Oliveira, da 
Adelaide Decoração, partici-
pa do Frutos de Indaiá. “Para 
mim é muito gratificante, 
pois é um reconhecimento 
dos meus clientes. Fico feliz 
em saber que fui indicada 
novamente para participar 
este ano. Os meus clientes 
acham interessantes ver os 
troféus aqui na loja”, come-
mora.

O retorno do Frutos as 
empresas premiadas tam-
bém é satisfatório para o 
empresário Fernando Borges 
Corrêa, do Capricho Decor. 
“Para a empresa é muito 
importante, pois vem de 
um reconhecimento através 
de uma pesquisa. Isso nos 
mostra que estamos no cami-
nho certo. E participar mais 
uma vez é muito importante 
porque mostra que estamos 
trabalhando certo”.

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.

Haoc receberá o Frutos pela 9ª vez, na categoria Melhor Plano de Saúde 

Seminário acontece hoje no auditório da Prefeitura

Prefeitura sedia hoje o Seminário do Idoso 2014
A Prefeitura de Indaiatuba 

sedia hoje, dia 25, o Seminário 
do Idoso 2014. O evento será 
no auditório da Prefeitura, das 
13h às 16h30 e vai abordar dois 
temas: Segurança do Idoso no 
seu Dia a Dia, com o delegado 
titular de Indaiatuba, Marcelo 
Eduardo da Silveira e Funcio-
nalidade Intelectual ao Longo da 
Vida, com a Drª em Linguística, 
Elisandra Villela Gasparetto Sé. 

O evento que é organizado 
pelo Conselho Municipal dos 
Direitos dos Idosos (CMDI) 
com o apoio da Prefeitura e 
tem entrada gratuita, espera a 
presença de 250 pessoas onde 
os participantes além de se 
informar nas palestras, serão-
recepcionados com um café da 

EVENTO

tarde, e também poderão tomar 
vacina contra a gripe (Influenza) 
para idosos, aferição de pressão 
e apresentação musical da Se-
cretaria da Cultura. 

Na edição 2014,os participan-
tes também receberão instruções 
da nova forma de obtenção do 

Cartão do Idoso e Livretos com 
o Estatuto do Idoso. O evento tem 
o apoio da Secretarias Municipal 
da Família e Bem Estar Social, 
Cultura e Saúde e Funssol (Fun-
do Social de Solidariedade), Saae 
(Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos).
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Indaiatuba registra queda 
de 17% nos casos de dengue 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARNO PREIS 

Alunos da 
Max Planck 
promovem 

ação na praça

Neste ano, no primeiro 
trimestre, os casos de 
dengue tiveram queda 

17% quando comparado ao 
mesmo período do ano passado. 
Em 2013 foram contabilizados 
135 casos, sendo dois registra-
dos em janeiro, 11 em fevereiro 
e 122 só no mês de março. Não 
houve registros de morte. 

Já nesse ano de 2014 foram 
registrados 23 casos confirmados 
da doença (20 autóctones, um 
importado não residente e dois 
em investigação) e 32 outros ca-
sos estão aguardando resultados. 
Não há registros de morte.

Até a última terça-feira, 
dia 22, segundo balanço da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
foram registrados 24 casos da 
doença, sendo 23 autóctones e 
um importado não residente. 
O Município aguarda ainda o 
resultado de 31 casos. 

No ano passado, a cidade 
bateu todos os recordes nos 
casos de dengue, registrando 
735 casos, o maior da história 
da cidade nos últimos 11 anos. 

De acordo com o coordena-
dor do Programa de Controle do 
Mosquito da Dengue, Odenir 

Sanssão Pivetta, apesar dos 
poucos casos da doença, as 
irregularidades ainda são fla-
gradas. “Mesmo sem chuvas no 
primeiro trimestre deste ano, os 
trabalhos de rotina continuaram 
e foram coletadas larvas em 
criadouros como piscinas sem 

tratamento, prato de vasos, vaso 
sanitário sem uso frequente, 
latas entre outros.

Pivetta lembra que o perí-
odo de chuvas e temperaturas 
altas tem papel fundamental na 
proliferação do mosquito Aedes 
aegypti. “Com vários objetos 

espalhados pelos imóveis au-
mentam a possibilidade do ciclo 
ocorrer mais acelerado, e com 
o crescimento da população do 
mosquito também acompanha 
possíveis epidemias devido à 
circulação viral”, comentou 
Pivetta.

CONSCIÊNCIA 
Os trabalhos de prevenção 

contra a dengue tiveram início 
em novembro do ano passado 
com trabalhos educativos nas 
escolas municipais, empresas, 
supermercados, faixas espa-
lhadas pela cidade, banners em 
pontos de ônibus, fiscalização 
de terrenos e imóveis fechados 
para que assim o trabalho de 
divulgação atingisse o maior 
número de moradores.

O trabalho dos agentes no 
“casa a casa” começou no Jar-
dim Morada do Sol em janeiro 
e vai continuar por toda a região 
até chegar às imediações do 
Jardim Alice. Nesse trabalho 

os agentes fazem retirados de 
criadouros e entregam para os 
moradores o material educativo 
com informações de prevenção

Quando são registrados ca-
sos, a equipe vai imediatamente 
para a região e faz buscas ativas 
de novos casos. Nesta segunda-
-feira, dia 21, os agentes traba-
lharam no Jardim Esplanada a 
procura de casos suspeitos da 
doença.

Pivetta orienta a população 
que é de extrema importância 
eliminar possíveis criadouros 
em quintais. Atender e seguir 
corretamente as orientações 
dos agentes que trabalham no 
combate a dengue é de grande 
importância para que não ocorra 
uma epidemia na cidade.

Para a população, as provi-
dências estão sendo tomadas. 
“Para prevenir a dengue evito ter 
plantas em casa”, disse Roseli 
Oliveira.  “Procuro não deixar 
acumular água no meu quintal”, 
completou Ana Maria.

Mesmo com a baixa nos casos de dengue, combate a doença continua sendo realizado

Mais um RH na praça será 
promovido pelos alunos do cur-
so de Tecnologia em Recursos 
Humanos da Faculdade Max 
Planck. O evento será amanhã, 
dia 26, e tem como objetivo 
orientar os interessados em como 
elaborar um bom currículo, seu 
planejamento de carreira e como 
se portar em uma entrevista de 
emprego.

As atividades que são gratui-
tas e acompanhadas por professo-
res do curso acontecem em dois 
horários. No período da manhã, o 
atendimento será das 8h30 às 12 
horas nas Praças D. Pedro e Pru-
dente de Moraes. E a tarde será 
a vez da Praça Renato Villanova 
receber os alunos para atender a 
população das 13h ás 15 horas.

Além das orientações o grupo 
também fará uma pesquisa sobre 
empregabilidade, que tem como 
foco identificar qual a realidade 
do município.

Criado em 2010, o Nucemp 
é um projeto de extensão uni-
versitária e social, vinculado ao 
curso de RH, que é destinado 
ao atendimento de Organização 
Não-Governamental (ONG) e 
profissionais da comunidade de 
Indaiatuba.

Centro Acadêmico abordará os 50 anos do Golpe Militar
O Centro Acadêmico Arno 

Preis, entidade representativa 
dos estudantes do curso de Di-
reito da Faculdade Max Planck, 
realiza na noite de hoje, dia 25, às 
19 horas, o seu primeiro evento 
acadêmico “1964, 50 anos do 
Golpe Militar”, que será no au-
ditório da Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba e será aberta ao 
público em geral.

O evento contará com a 
participação de dois importantes 
palestrantes: Arnaldo Lemos 
Filho, professor da Faculdade 
de Ciências Sociais da PUC-
-Campinas que falará sobre 

“Contextos e Impactos” do golpe 
militar ocorrido no Brasil e Paulo 
Mariante, advogado e coorde-
nador da Comissão Municipal 
da Verdade, Memória e Justiça 
da cidade de Campinas, que 
abordará “Direito à Memória, 
Verdade e Justiça”.

A palestra busca um olhar 
crítico á respeito das conse-
quências do golpe militar e da 
importância jurídica e social do 
direito à verdade e memória dos 
fatos ocorridos durante o regime 
de exceção de liberdade coletivo 
e individual.

O intuito da palestra, além de 

trazer à tona um debate impor-
tante de reconstrução da demo-
cracia, é criar um momento de 
reflexão e conhecimento. “Nesse 
ano completaram-se 50 anos do 
golpe militar de 1964, e há em 
todo o país um esforço para nos 
lembrarmos do que foi o período 
ditatorial no Brasil. A busca pelo 
resgate da memória faz parte do 
processo democrático, e nesse 
contexto, além de palestras e 
eventos é importante destacar-
mos os trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade, que inves-
tiga os crimes praticados pela di-
tadura civil-militar”, diz Daniel 

Fatini, um dos organizadores do 
evento.“Afinal, quantos foram 
mortos pela ditadura? Quantos 
foram desaparecidos? Quan-
tos foram torturados? Como a 
ditadura atuou no interior dos 
Estados? Quais foram os gru-
pos que se fortaleceram com 
o período ditatorial? É preciso 
que nos lembremos de Vladmir 
Herzog, Rubens Paiva, Frei Tito, 
Arno Preis e tantos outros que 
morreram no período ditatorial 
enquanto lutavam pela demo-
cracia que hoje podemos vive.”, 
completou Daniel Fatini.

De acordo com o organiza-

dor, o Centro Acadêmico Arno 
Preis, leva o nome do advogado 
Arno Preiscomo uma forma de 
homenagem, pois Preis foi um 
militante contra a ditadura e 
pró-democracia e foi assassina-
do pelas forças repressoras em 
razão da sua luta.

Nos dias de hoje, difícil é 
encontrar pessoas que enten-
dam exatamente o que houve 
e as consequências do Golpe 
Militar. “Cada vez que se dei-
xa de tratar um tema, ele vira 
um tabu, e há juízos de valor 
equivocados muitas vezes. É 
muito preocupante que hoje na 

nossa sociedade democrática 
haja pessoas que defendam o 
golpe e os governos militares 
que ocorreram no Brasil. Mas 
por que isso ocorre? Ocor-
re porque o assunto não foi 
tratado com a amplitude que 
merece, não foi debatido”, 
esclareceu Fatini.

A palestra é aberta para os 
alunos do curso de Direito, 
Advogados e membros da co-
munidade jurídica da cidade, 
além da população que tiver 
interesse em entender melhor 
o que foi e a importância do 
Golpe Militar no país.

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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Ovos de Páscoas continuam nas prateleiras
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A Páscoa já passou, 
mas ainda é possí-
vel encontar ovos 

de chocolate nas prateleiras 
dos supermercados. Tem de 
todos os tipos e tamanhos. Há 
quem compre os ovos agora 
para economizar, uma vez 
que o valor do ovo de cho-
colate esse ano foi um pouco 
“amargo” e as vendas não 
foram boas para o comércio. 

Quem achou o preço dos 
ovos alto e deixou para 
adquiri-lo no pós-Páscoa. 
“Tenho costume de comprar 
ovos de chocolate depois 
da Páscoa, pois ficam mais 
baratos. Mas, não compro 
para presentear. Compro 

para mim”, conta Fabiana 
Chagas, 32 anos

Para aqueles que amam 
chocolate, agora é a hora de 
fazer um pequeno estoque em 
casa. “Antes eu era chocóla-
tra então eu tinha o costume 
de comprar os ovos de páscoa 
depois, pois além de ser mais 
baratos eu também fazia um 
estoque de chocolate”, co-
mentou a corretora Shirley 
Ferreira Lopes, 32 anos.

Mas, apesar da animação 
de alguns consumidores com 
as compras, a venda na Pás-
coa neste ano cresceu apenas 
2,55%. O resultado não foi 
animador para o setor. De 
acordo com a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL), este ano foi 
o resultado mais fraco nos 

O Colégio Objetivo In-
daiatuba realizou pelo quin-
to ano, a Páscoa Solidária, 
onde mobilizou os alunos 
e seus familiares em be-
nefícios de instituições da 
cidade.

Desde que a escola ini-
ciou a Páscoa Solidária, em 
2010, os alunos do Colégio 
Objetivo Indaiatuba e suas 
famílias já ajudaram muitas 
crianças, jovens e idosos. 
Foram ao todo, mais de 
2.000 peças de roupa, 322 
itens de higiene, 294 kg 
de alimento, mais de 1600 
livros, gibis e revistas edu-
cativas e 963 litros de leite.

últimos cinco anos devido ao 
baixo crescimento das ativi-
dades econômicas no país. 

Segundo o Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC), 
o resultado se atribui ao 
menor crescimento da massa 
salarial, à alta dos juros e, 
principalmente, à inflação 
elevada que diminui o poder 
de compra do consumidor, o 
que impacta nas vendas.

No início de abril de 2014, 
a Fundação Procon-SP, órgão 
vinculado à Secretaria da 
Justiça e da Defesa da Cida-
dania, realizou a Operação 
Páscoa que constatou irre-
gularidades em 187 estabe-
lecimentos, totalizando 361 
infrações ao Código de Defe-
sa do Consumidor (CDC).A 
maior parte das irregularida-

O objetivo da ação é 
desper ta r  nos  jovens  a 
solidariedade através de 
atividades em sala de aula 
que os levaram a refletir 
sobre a diversidade e a 
afetividade.

A Creche São Vicente de 
Paulo, da Casa da Criança 
Jesus de Nazaré e do Mais 
Vida – Centro de Apoio ao 
Portado de Câncer rece-
beram doação de leite dos 
alunos do Berçário, da Edu-
cação Infantil, do Ensino 
Fundamental I e do Ensino 
Médio. Até o dia 22 de abril, 
haviam sido arrecadados 
1.825 litros de leite. 

As crianças de 0 a 6 anos 
e mulheres de 14 a 44 anos 
devem fazer a pesagem em 
uma das unidades de saúde até 
quarta-feira, dia 30. Elas de-
vem estar munidas da carteira 
de vacinação, cartão do SUS 
e o cartão de pesagem, mas 
antes os beneficiários devem 
retirar o cartão de pesagem no 
Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social) mais 
próximo da residência ou no 
Paço Municipal,

De acordo com a Secretaria 
da Família e do Bem Estar 
Social, 1,827 famílias devem 

No dia das mães,  11 
de maio, o Lar de Velhos 
e Espaço Dia Emmanuel 
promoverá o Almoço do 
Dia das Mães que será rea-
lizado no Pavilhão da Viber 
das 11h30 às 15 horas. Os 
ingressos já estão à venda 
e podem ser adquiridos no 
próprio Lar de Velhos que 
fica na Rua Pedro Gonçal-
ves, 106, Vila Candelária, 
na Livraria Espírita,  no 
Kokadinha´s Bar e com vo-
luntários da entidade. 

des está ligada a exposição do 
produto sem o preço, a falta 
de informações nutricionais, 
ingredientes da composição, 
origem e validade, a falta de 
certificação do Inmetro, CDC 
não disponível ao público, 
imposição de valor mínimo 
para aceitar cartões, diferença 
de preços entre o informado 
e o registrado no caixa, preço 
maior que o anunciado, entre 
outros.

A reportagem do Jornal 
Mais Expressão entrou em 
contato com a assessoria de 
imprensa de alguns super-
mercados para saber dados 
sobre as vendas na Páscoa, 
porém até o fechamento desta 
edição nenhum supermerca-
do havia fechado o balanço 
de vendas. 

Além dessa doação, o 
CECAL – Centro de Con-
vivência Amor sem Limites 
e o Lar de Velhos e Espaço 
Dia “Emmanuel” receberam 
a visita dos alunos dos 5ºs 
anos do Ensino Fundamen-
tal I, onde conversaram e 
cantaram para os idosos 
atendidos por essas insti-
tuições.

A arrecadação de leite 
continua. As doações po-
derão ser feitas até o dia 
28 de abril, dia da final da 
Copa Intervalo de Futsal 
que envolve os alunos do 
Ensino Fundamental II e do 
Ensino Médio.

realizar a pesagem nas Unida-
des de Saúde. 

Feita semestralmente, essa 
é a primeira pesagem do ano, 
que tem como objetivo ampliar 
o monitoramento e aprimorar o 
serviço com acompanhamento 
de condições de saúde.

Segundo Ana Paula, ges-
tora municipal do Programa 
Família/Cadastro Único, as 
famílias beneficiárias recebe-
ram o comunicado da pesagem 
junto com a conta de água, mas 
caso não tenha recebido a carta 
de convocação, comparecer 
ao Cras ou a Prefeitura para a 

O valor do convite é R$ 
20,00 e crianças menores de 
7 anos não pagam. O almo-
ço dará direito ao cardápio 
completo, incluindo a so-
bremesa, à vontade. Bebidas 
serão cobradas à parte e ha-
verá opção de cerveja, refri-
gerante e água.  O cardápio 
contará com arroz soltinho, 
feijão, frango à moda da 
vovó, calabresa acebolada, 
farofa com torresmo, macar-
ronada ao sugo, salada mista 
e arroz doce de sobremesa. 

Em busca de valores mais acessíveis, consumidores vão às compras

JME

TRIAGEM 

EVENTO

SOLIDARIEDADE 

Pesagem para o Bolsa Família 
termina quarta-feira

Lar de Velhos promove 
Almoço do Dia das Mães

Páscoa do Objetivo
mobiliza alunos e suas famílias

retirada do cartão de pesagem.

PROGRAMA 
O Bolsa Família é um pro-

grama de transferência direta 
de renda que beneficia famí-
lias em situações de pobreza 
e extrema pobreza em todo 
o país. O programa integra o 
Plano Brasil Sem Miséria, que 
tem como foco de atuação os 
16 milhões de brasileiros com 
renda familiar per capita de até 
R$ 140 mensais e está baseado 
na garantia de renda, inclusão 
produtiva e no acesso aos ser-
viços públicos.

O evento é voltado para 
toda a família, com brin-
cadeiras para as crianças, 
presentes para todas as mães 
e sorteios de brindes. 

Toda a renda arrecadada 
com o almoço será reverti-
da para a manutenção dos 
trabalhos da entidade, que 
atualmente abriga cerca de 
90 idosos e mantém também 
o Espaço Dia, uma espécie de 
creche que os assistidos fre-
quentam diariamente, voltan-
do para casa no final do dia. 
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Eurodata oferece oportunidade
de qualificação profissional

DIVULGAÇÃO 

JME

ESPECIAL

Quem está no mercado 
de trabalho ou em 
busca do primeiro 

emprego já percebeu que os 
empregadores estão cada vez 
mais exigentes. O problema 
que antes era de falta de mão 
de obra, se configurou para a 
falta de qualificação. Ou seja, 
há vagas no mercado, mas não 
existem profissionais qualifi-
cados para supri-las.

Diante dessa realidade, 
para conquistar uma vaga nes-
se disputado mercado é preci-
so ir além da escola. “O que 
as pessoas precisam entender 
é que o mercado mudou. Não 
basta mais se formar na esco-
la, é preciso investir em cursos 
de qualificação, idiomas, téc-
nicos e etc”, explica o diretor 
da Eurodata Indaiatuba, Luiz 
Gustavo Torin Petri. 

Como diretor da franquia 
de uma das mais importantes 
empresas de qualificação 

profissional, Petri observa 
esse universo de perto. De 
acordo com ele o público que 
frequenta a Eurodata também 
mudou. “Atualmente grande 
parte dos nossos alunos são 
pessoas em busca de recolo-
cação no mercado. Aqueles 
que trabalham ou estão de-
sempregados, que buscam 
uma promoção ou encontrar 
um novo emprego”, explica. 

No entanto, Petri afirma 
que a população só procura 
estudar quando percebe a re-

alidade do mercado de traba-
lho. “Infelizmente, as pessoas 
só percebem que precisam 
melhorar o currículo quando 
perdem o emprego ou saem 
em busca de um. É preciso 
mudar essa postura, é im-
portante enxergar os cursos 
como um investimento. Um 
valor que você investe hoje, 
para ter retorno no futuro”, 
aconselha.

Para atender esse público, 
a Eurodata conta com o pro-
jeto “Como conquistar um 
emprego”, que oferece paco-
tes específicos para cada ne-
cessidade. “Nesse programa 
contamos com vários pacotes, 
com os mais variados preços. 
Os mais procurados são os de 
Administração com vendas e 
informática, e Administração 
com vendas e inglês”.  

O projeto já tem tido resul-
tados. Segundo Petri, muitas 
empresas pesquisam sobre o 
desempenho dos alunos da 
Eurodata, em busca de pro-
fissionais. “Muitas empresas 
nos procuram para perguntar 
sobre nossos alunos, e isso 
muitas vezes resulta na con-
tratação deles. Isso é muito 
bom por que nossos alunos se 
motivam diante dessas opor-
tunidades”, explica.

 A Eurodata conta também 
com cursos de informática 
nos níveis teen, básico, avan-

çado e para a melhor idade. 
Além de curso de idiomas e 
preparatório para concursos 
públicos. Para os cursos pro-
fissionalizantes a escola conta 
com dois métodos, o interati-
vo e o presencial. No modelo 
interativo o aluno interage 
com um sistema profissional 
de ensino, somado ao auxilio 
de um professor. Já o modelo 
presencial é especifico para o 
curso de Hardware, que foca 
na manutenção de computa-
dores. “Os cursos oferecidos 
pela escola, visam atender 
todas as necessidades. Por 
isso que no curso de infor-
mática, por exemplo, temos 
um nível para quem ainda não 

conhece nada de computador, 
até aquele que quer melhorar 
ainda mais o que sabe. O 
curso de informática é um 
dos mais procurados, junto 
com o profissionalizante de 
Administração. 

Outro diferencial da esco-
la é que o aluno inscrito em 
qualquer curso tem a opção 
de cursar outros dez cursos 
gratuitos. “A missão da Euro-
data é qualificar sempre, por 
isso oferecemos meios para 
que isso aconteça” finaliza.

A Eurodata Cursos Profis-
sionalizantes está localizada 
na Rua Onze de Junho, 841, 
no Centro. Mais informações 
pelo telefone 3834-4828.

Luiz Gustavo Petri, junto à sua equipe na Eurodata Indaiatuba

Empresa oferece cursos de qualificação profissional, idiomas e infor-
mática
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130 gramas de cocaína é 
encontrado em residência 

A Polícia Civil de In-
daiatuba realizou on-
tem a prisão de Car-

los Alberto Pereira Catalano, 
47 anos, em sua casa, na Rua 
Xavante, Vila Maria Helena, 
após denúncia anônima de que 
no local haveria grande quan-
tidade de droga armazenada. 

Após verificação na casa, 
130 quilogramas de cocaína 
foi localizado dentro de uma 
sacola plástica em um vaso 
de plantas no banheiro. Ca-
talano assumiu que a sacola, 
com cocaína, era de sua pro-
priedade. Ele foi indiciado e 
encaminhado a cadeia anexa 
ao 2º DP de Campinas, onde 
ficará à disposição da Justiça.

Catalano assumiu ser 
proprietário da droga e foi preso

TRÁFICO DE DROGAS

PRESO

Canil da GM faz flagrante 
de tráfico de drogas e 

adolescente é apreendido

Procurado é capturado após tentativa de assalto contra mulher de policial

Um adolescente de 16 
anos foi apreendido na tar-
de de quarta-feira, dia 23, 
efetuando tráfico de drogas 
na Rua Madre Teresa de 
Calcutá, no bairro residen-
cial Veredas da Conquista. 
Com o menor infrator, nove 
papelotes de maconha foram 
encontrados, além de quantia 
em dinheiro. 

Uma viatura do Canil, da 
Guarda Municipal, rondava 
pelo local, quando, ainda de 
longe, guardas avistaram o 
garoto dispensando algo no 
chão e tentando fugir; ele foi 
abordado e, em revista pes-
soal, R$ 160 foram localiza-
dos. De volta às redondezas 
do banco da praça, os nove 
papelotes de maconha foram 
avistados. O menor assumiu 

a propriedade das drogas e 
relatou que queria vender 
para “levantar um dinheiro”.

Diante o histórico do 
adolescente e o flagrante, ele 
foi levado à delegacia para 
a realização do Boletim de 
Ocorrência (BO) e posterior-
mente encaminhado à Funda-
ção Casa Rio Amazonas, em 
Campinas.

REINCIDENTE 
O adolescente já tinha 

seis BOs por práticas ilícitas 
nos últimos anos e já é co-
nhecido nos meios policiais. 
Roubos, tentativas de fuga 
de entidades de acolhimento 
a adolescentes infratores e 
envolvimento em comercia-
lização de drogas estão no 
currículo do jovem.

O repositor Alex Grella 
da Costa, de 25 anos, foi 
preso na noite de segunda-
-feira, dia 21, na esquina da 
Rua 15 de Novembro com a 
Rua Cerqueira César, após 
assaltar uma vítima dentro 
de uma agência bancária. A 
ação não foi completa, pois 
o marido da vítima, um po-

licial militar, avistou toda 
a cena do lado de fora do 
banco e conseguiu render 
o rapaz, que sem sucesso 
tentou fugir.

 A vítima realizaria um 
depósito de R$ 55, momen-
to em que Costa a abordou, 
subtraiu o envelope com a 
quantia e ainda solicitou 

que mais dinheiro fosse 
sacado, que sem o retorno 
desejado fugiu apenas com 
o envelope.  O marido, e 
acompanhante, que trabalha 
na Polícia Militar, aguar-
dou a saída do repositor e 
conseguiu o render. Com 
o rapaz foi encontrado um 
simulacro de arma de fogo, 

do  t ipo  p is to la .  Com o 
apoio dos companheiros, 
o assaltante foi conduzido 
à delegacia. Verificando 
os antecedentes criminais, 
constatou-se que Costa era 
procurado da Justiça. Ele 
foi encaminhado ao 2º DP 
de Campinas e responderá 
por roubo. 

OCORRÊNCIA

Outro caso na mesma 
rua aconteceu na noite de 
quinta-feira, dia 17, após 
realizar  um depósito no 
banco. Desta vez, a vítima, 
um oficial geral de 26 anos, 
chegou a realizar a ação, 
mas logo após sair do ban-

co, ingeriu bebida alcóolica 
e só acordou na manhã do 
dia seguinte, 18, deitado em 
uma calçada com indícios 
de agressões físicas em seu 
corpo. Segundo a vítima, 
sua carteira, com diversos 
cartões bancários, e a quan-
tia aproximada de R$ 3 mil 
foram roubadas.
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Discussão de casal termina com 
um hospitalizado e outro preso

Caminhoneiro é abandonado 
por assaltante em Indaiatuba

Traficante é flagrado vendendo 
crack no Jardim Morada do Sol

Trânsito nas rodovias mata 
cinco pessoas de Indaiatuba
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Cinco pessoas mora-
dores de Indaiatuba 
foram vítimas fatais 

no trânsito, nas rodovias do 
estado, na véspera e durante 
o feriado prolongado. Num 
único acidente, na tarde 
de sábado, dia 19, quatro 
pessoas da mesma família 
morreram após colisão fron-
tal na Rodovia dos Bandei-
rantes. Outro morador local 
morreu quando trafegava 
com sua motocicleta na 
Rodovia Santos Dumont 
(SP-75).   

Na véspera de feriado, na 
quinta-feira, dia 17,  uma co-
lisão entre uma caminhonete 
S-10 e uma Honda Biz , causou 
a morte do metalúrgico Caio 
Henrique Oliveira dos Santos, 
de 26 anos, na altura do quilô-
metro 53, próximo à entrada 
do Jardim Oliveira Camargo, 
por volta das 17h30.

De acordo com o Bole-
tim de Ocorrência, Oliveira 
seguia sentido a Campinas, 
na faixa esquerda da via, 
atrás de uma caminhonete 
S-10, que, por conta da 
lentidão do trânsito, freou o 
veículo. O metalúrgico, que 
vinha logo atrás com sua 
motocicleta, não conseguiu 
reduzir suficientemente a 
velocidade, nem manter a 
distância, e acabou colidin-
do na traseira da caminho-
nete. No impacto, Oliveira 
foi arremessado ao guard-
-rail e, segundo as primei-
ras informações fornecidas 
pelos socorristas da con-
cessionária Rodovias das 
Colinas, responsável pela 
via, teve morte instantânea 
após quebrar o pescoço. O 
laudo do Instituto Médico 
Legal (IML), com a real 
causa da morte, ainda não 
foi concluído. 

De quinta-feira, dia 17, 
até segunda-feira, dia 21, 
a rodovia SP-75, que liga 
Campinas à Itu, e passa por 
Indaiatuba, registrou um 
fluxo de 208 mil veículos e 
17 acidentes, sendo 13 de ví-
timas com ferimentos leves e 
um caso de vítima fatal. 

TRAGÉDIA 
Na tarde de sábado, ou-

tro acidente fatal aconteceu 
também na Rodovia dos 
Bandeirantes (SP-348), no 
quilômetro 111, na altura 
de Sumaré, por volta das 
17h50. O acidente entre 

uma caminhonete S-10, 
com placa de Indaiatuba e 
um Corsa, com placa de São 
Paulo, vitimou dez pessoas, 
sendo que oito delas morre-
ram ainda no local, uma no 
hospital e a outra deu entra-
da na Unidade de Pronto-
-Atendimento (UPA) de 
Sumaré em estado estável. 
Das dez vítimas, as cinco 
que estavam na S-10 eram 
residentes de Indaiatuba 
quatro delas morreram.

De acordo com as infor-
mações da Polícia Rodovi-
ária, o Corsa seguia na pista 
Norte da rodovia, sentido 
São Paulo-Campinas, quan-
do perdeu o controle, cruzou 
o canteiro, invadiu a pista 
Sul, sentido Campinas-São 
Paulo, e colidiu frontalmen-
te com a caminhonete. 

Da S-10, morreram na 
hora Costabile Della Torre, 
de 51 anos, Ines da Costa 
Della Torre, de 49 anos, 
Elenice da Costa, de 60 
anos. Gleica Nascimento 
Santana, de 23 anos, foi 
socorrida ainda com vida e 
levada à UPA de Sumaré, 
mas não resistiu aos feri-
mentos e faleceu. O único 
sobrevivente envolvido é 
Bruno Della Torre, de 24 
anos,  que após cirurgia 
passa bem. “Meu irmão 
vai fazer outra cirurgia na 
segunda. Gostaria de pedir 
oração de todos para que 
saia tudo bem, pois ele é 
minha força .” informou a 
filha do casal Della Torre e 
irmã de Bruno.

Já no Corsa, onde to-
dos  morreram,  es tavam 
Gileno Aguiar Dias, de 31 

anos, Vanderluma Queiroz 
Aguiar,  de 23,  Elias da 
Silva Lage, de 41, Nicolly 
Queiroz Aguiar, de 5, e 
Washington Santos Dias, 
de 17 anos. 

Segundo informações de 
testemunhas, o pneu do Cor-
sa teria estourado, fazendo-o 
perder o controle de direção 
e invadir a pista oposta. 

O caso foi registrado 
no 1º DP de Campinas e os 
corpos foram encaminhados 
para o IML de Americana.

A missa de 7 ° dia das ví-
timas de Indaiatuba acontece 
hoje, dia 25, às 19 horas, na 
igreja Santa Terezinha de Itaici. 

Apesar das duas tragé-
dias, segundo o Comandante 
da Polícia Militar de Indaia-
tuba, o Capitão Jesus André 
Alves, o trânsito na cidade 
foi tranquilo nesse feriado 
prolongado. 

Após uma discussão de casal, 
um gesseiro de 24 anos agrediu 
fisicamente sua esposa, balconis-
ta de 35 anos, no Jardim Morada 
do Sol, na tarde de domingo, 
dia 20.

De acordo com as informa-
ções relatadas no Boletim de 
Ocorrência, a discussão começou 
após o casal retornar de uma 
festa, onde ambos consumiram 
bebidas alcóolicas. O gesseiro 
acabou empurrando a vítima em 

direção à cama; ela bateu a cabe-
ça em uma parte rígida do móvel 
e foi levada por familiares à 
Unidade de Pronto Atendimento.

O autor acabou confessando 
aos policiais a veracidade da 
agressão. Foi dada a voz de 
prisão ao agressor, sob fiança 
de R$ 800, que não foi paga, e 
ele acabou sendo conduzido à 
cadeia anexa ao 2º DP de Cam-
pinas, onde ficará à disposição 
da Justiça. 

Um caminhoneiro de 30 
anos foi vítima de um roubo 
na Rodovia do Açúcar, próxi-
mo ao Parque Maeda, de Itu, 
no último sábado, dia 19, após 
estacionar seu caminhão em 
um posto desativado, onde só 
um restaurante funciona, para 
almoçar. 

O caminhoneiro descia do 

veículo, quando o assaltante 
o surpreendeu pelas costas e 
anunciou o assalto. A vítima 
foi vendada, colocada em um 
carro e trazida até Indaiatuba, 
sendo abandonada em um 
posto de combustíveis, na 
Avenida Francisco de Paula 
Leite. Ninguém foi identifi-
cado ou localizado.

A Guarda Municipal fez 
a apreensão de um traficante 
no feriado de sexta-feira, dia 
18, no Jardim Morada do Sol. 
Everton Aparecido Nogueira 
Brito, de 26 anos, estava co-
mercializando crack na Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, em um ponto já 
popular por tráfico de drogas.

Na abordagem e revista 

pessoal, nada de ilícito foi 
encontrado, apenas a quantia 
R$ 40. Quando analisado nas 
proximidades onde Brito esta-
va, 26 porções de crack foram 
encontradas. Sem hesitar, o 
rapaz confessou a realização da 
venda de entorpecentes e ainda 
justificou como sendo depen-
dente da droga e só estava ali 
para sustentar o vício.

Caminhonete onde estava a família de Indaiatuba ficou totalmente destruída após acidente na Bandeirantes

Primeiro acidente fatal foi registrado logo na quinta-feira

Mais Expressão
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Uniformizados terão desconto
no jogo contra o Elosport

ESPORTES

JME

ATRAÇÕES 

Circuito 1º de Maio contará
com cinco modalidades 

Sub-15 e Sub-17 estreiam com derrota

O Esporte Clube Prima-
vera anunciou uma 
promoção a fim de 

aumentar sua torcida nos 
jogos em casa, pela Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista. Na partida de amanhã, 
dia 26, quem for ao Gigante 
da Vila com a camisa do time 
pagará meia-entrada no in-
gresso para o confronto contra 
o Elosport de Capão Bonito. 
Com a promoção, o preço do 
ingresso será de R$ 5 para os 
uniformizados, estudantes, 
crianças e aposentados; e R$ 
10 ao torcedor normal.

O confronto contra o Elo 
será às 15 horas. De acordo 
com a diretoria do Fantasma, 
qualquer camisa do clube, 
independente do modelo, dará 
o desconto de 50% no ingres-
so. A intenção da diretoria é 
aumentar o público nos jogos 

em casa. No único confronto 
pelo Paulista realizado no Gi-
gante da Vila, na vitória de 2 a 
0 contra o SEV-Hortolândia, 
cerca de 250 primaverinos 
acompanharam o confronto. 

O presidente do Primave-
ra, Sérgio Trinca, acredita que 
já na partida de amanhã as no-
vas camisas da equipe estarão 
disponíveis para venda. 

Para esta temporada, o 
clube comercializará quatro 
tipos de camisas. Além do 
primeiro e o segundo unifor-
me, o time disponibilizará 
ainda a camisa de treino e uma 
comemorativa com as cores 
da Seleção Brasileira, a qual 
também pode ser utilizada na 
Copa do Mundo. O valor das 
camisetas deve variar entre R$ 
70 e R$ 80.

Para o jogo de amanhã, o 
técnico José Luis Dray terá 
time completo. Até mesmo o 
volante Jorge Miguel, que não 
estava jogando por problemas 

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO 4

Equipes P J V  E  D GP GC SG
Paulínia 5 3 1 2 0 2 0 2
Primavera 4 2 1 1 0 2 0 2
Sumaré 3 3 0 3 0 4 4 0
Elosport 1 2 0 1 1 2 4 -2
SEV-Hortolândia 1 2 0 1 1 2 4 -2

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

burocráticos, estará disponí-
vel para entrar em campo. 

O Primavera é o segundo 
colocado do Grupo 4, com 
quatro pontos ganhos. O time 
está invicto na competição, 
com uma vitória em casa e 
um empate jogando na casa 
do adversário.

Por sua vez, o Elosport se 
encontra em posição oposto. 
O time de Capão Bonito é o 
vice-lanterna do certame, com 
apenas um ponto somado, 
com um empate e uma derro-
ta. O líder da competição é o 
Paulínia, com cinco pontos, 
mas com um jogo a mais que 
Tricolor de Indaiatuba. 

RODADA 
O Primavera vem de uma 

vitória e um em empate na 
competição. Depois de ven-
cer o SEV-Hortolândia por 
2 a 0, na partida de estréia 
em casa, o Fantasma foi a 
Paulínia no último domingo, 
dia 20, se segurou o empate 
por a 0 a 0 contra o Paulínia. 
“No primeiro tempo segura-
mos a pressão do adversário, 
apesar de chutarem apenas 
vez ao nosso gol. Mas no 
segundo tempo tive duas 
bolas na trave deixamos a 
vitória escapar. Infelizmen-
te o goleiro deles salvou o 
Paulínia”, conta o presidente 
Sérgio Trinca.

Para o presidente, o time 
vem mostrando personalidade 
nas duas partidas disputadas. 
“Gostei da postura do time. 

As equipes Sub-15 e Sub-
17 do Primavera estrearam 
com derrota no Campeona-
to Paulista das respectivas 
categorias. Os jogos foram 
realizados no sábado, dia 19, 
no Gigante da Vila, diante do 
Ituano.

A equipe Sub-15 acabou 
derrotada pelo Ituano por 
1 a 0. O próximo desafio é 
amanhã, às 9 horas, contra 
o Nova Odessa na casa do 
adversário.   

O tradicional Circuito 1º 
de Maio, que chega a sua 
quarta edição, contará com a 
disputa de cinco modalidades. 
O evento acontece na próxima 
quinta-feira, dia 1º, e é reali-
zado em comemoração ao Dia 
do Trabalhador, com diversas 
atividades gratuitas a popula-
ção a partir das 8 horas. 

As modalidades serão dis-
putadas simultaneamente em 
pontos distintos da Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na Marginal do 
Parque Ecológico. 

O público e esportistas 
poderão conferir a 76ª Prova 
Ciclística 1º de Maio, realiza-
da pela Federação Paulista de 

No primeiro jogo, em casa, 
esperava que os jogadores 
estivessem mais indecisos, 
mas no segundo jogo foram 

Já no Sub-17, o time in-
daiatubano foi goleado por 5 a 
2 pelo Galo. A equipe também 
volta campo amanhã, dia 26, 
contra o mesmo Nova Odessa 
às 10h45. 

Quem também acabou 
tendo resultado negativo foi a 
equipe Sub-11. No domingo, 
dia 10, a equipe foi a Campi-
nas e foi goleada pela Ponte 
Preta por 8 a 0. 

Resultado importante con-
quistou o Sub-15. Diante da 

Ciclismo (FPC), com largada 
em frente ao Paço Municipal. 
Na pista de Skate ocorre o 
10º Campeonato Regional 
de Skateboard. Na pista de 
bicicross, também no Parque 
Ecológico, acontece a 5ª Copa 
Indaiatuba de Bicicross. 

Este ano haverá outras 
duas novidades: competi-
ções e exibições de slakeline 
(esporte de equilíbrio sobre 
uma fita de nylon estreita e 
flexível, geralmente a 30 cm 
do chão) em local próximo à 
Pista de Skate e apresentação 
de rugby, que acontece ao 
lado da pista de bicicross. 

A entrada é gratuita e as 
inscrições podem ser feitas 

muito bem. Contamos com a 
entrada do Cris e certamente 
o time ganhou mais maturida-
de”, reconhece.

mesma equipe alvinegra, no 
mesmo domingo, o Fantasma 
venceu o confronto contra a 
Macaca por 2 a 1.

As duas categorias voltam 
a campo no próximo domin-
go, dia  27, e  jogam diante de 
sua torcida. Às 9 horas, o Fan-
tasma Sub-11 joga contra o 
Paulista de Jundiaí. Também 
contra o Paulista, no mesmo 
local, mas às 10h15, é a  vez 
do Sub-13. A entrada para os 
duas partida é franca. 

no dia e no local, conforme 
as especificações de cada 
modalidade descritas abaixo. 

Os visitantes terão ainda 
praça de alimentação à dis-
posição e a oportunidade de 
conferir todos os detalhes 
do Programa Viver, inicia-
tiva da Prefeitura que visa 
prevenção ao uso de drogas, 
em quiosque instalado no 
local. A festa esportiva terá o 
apoio da Guarda Municipal, 
da Secretaria de Saúde, do 
Departamento de Trânsito e 
da Associação de Esportes 
Radicais de Indaiatuba (Ae-
ria). Mais informações sobre 
o evento no telefone (19) 
3825-6270.

Na partida de estreia do time, 250 torcedores compareceram nas arquibancadas do Gigante da Vila

Mais Expressão
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Aifa filia-se a Federação Paulista de Futsal

LIGA PAULISTA

ADI arranca empate contra o São José
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O futsal de Indaiatuba 
deu mais um passo 
rumo ao profissiona-

lismo. A Associação Indaiatu-
ba de Futebol Amador (Aifa) 
será a mais nova filiada da 
Federação Paulista de Futsal 
(FPFS). Por orientação da 
entidade estadual, a Aifa 
criou a Liga Regional Aifa de 
Futsal. Faltam apenas alguns 
trâmites, relacionados a docu-
mentação, para que a parceria 

TABELA

6ª RODADA AMANHÃ, DIA 26, NO GINÁSIO DA SOL-SOL
Horário  Partida       Divisão
12h50 NBF/Padaria Líder x Sahlke 83    Bronze
13h50 Sol-Sol B x Atletas de Cristo/Uniton   Prata
14h40 Flamengo/Marquinhos Tintas x Grillos/Independente Prata
15h30 Humble/Cidão Lanches x Elite/Tigres Azuis B  Prata
16h20 Elite/Tigres Azuis A x Manchester/Croissant/JR Desp. Prata
17h10 Grillos Futsal B x Projeto Restitui   Bronze

6ª RODADA AMANHÃ, DIA 26, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
Horário  Partida       Divisão
12h50 Esportivo Atlético/Ponto Azul x Unidos da Vila  Bronze
13h50 Elias Fausto x The Rockett/Grupo Marquinhos  Bronze
14h40 Kitimico x Cebi Futsal     Bronze
15h30 Parque Indaiá x EC Conquista    Bronze
16h20 Total 90 Cecap x Masterconsig    Bronze

6ª RODADA AMANHÃ, DIA 26, NO GINÁSIO DO CARLOS ALDROVANDI
Horário  Partida       Divisão
14h30 Meninos do G5 x Cruzeiro    Ouro
15h30 XII de Junho x GA Marcenaria/Tamandaré Tintas Ouro
16h20 Nova Aliança x União Tribuna    Ouro
17h10 Sol-Sol A x R5/Meta/Ultra Visão Imóveis  Ouro
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

entre as duas entidades seja 
oficializada.

Em entrevista ao jornal 
Mais Expressão, o diretor de 
futsal da Aifa, Nelson Calega-
ri, informou que essa filiação 
era pleiteada há algum tempo. 
“Tivemos uma reunião com a 
Federação em dezembro do 
ano passado, mas depois disso 
ocorreram alguns atrasos”, 
lembra.   

No último dia 10, direto-
ria da Aifa e membros dos 
times que atuam no futsal da 
entidade realizam a primeira 

reunião da Liga. Na ocasião, 
foi empossado como presi-
dente da liga João de Souza 
Neto, que também preside 
a equipe do Independente. 
Também foram escolhidos 
dois vice-presidentes, sendo 
o diretor da Nova Aliança, 
Rogério Bernardinetti; além 
do técnico do União Tribuna, 
Plínio Cesar Garcia. 

Na próxima reunião, que 
ainda não foi marcada, deverá 
definir os demais membros 
da diretoria, entre Conselho 
Deliberativo e Fiscal. “Ao 
todo são 16 membros e tenho 
comigo 21 nomes que podem 
assumir esses cargos”, diz. “A 
intenção é que pessoas ligadas 
ao nosso futsal façam parte 
da diretoria da Liga”, ressalta 
Calegari. Após definição dos 
membros e a produção da ata, 
o documento será protocolado 
no cartório, enviado a Federa-
ção Paulista, em São Paulo, 
quando será oficializada a 
filiação. 

Para Calegari, parceria 
junto a Federação trará ainda 
mais evolução ao futsal lo-
cal. “Não sei enumerar quais 
será os benefícios, mas cer-
tamente estreitaremos nossa 
relação com a entidade. Isso 
certamente será um benefício 
para nós e certamente para a 
cidade.”

Segundo Calegari, em 
2014 times e jogadores conti-
nuam utilizando carteirinha da 
Aifa, mas a partir do próximo 
ano todos os documentos e 
fichas de inscrição serão feitas 
na Federação. “Até àquela 

questão se o jogador é ou não 
federado facilitará para nós, 
pois estaremos mais próximos 
a entidade”, diz. “Já fomos 
procurados também pela ADI 
(Associação Desportiva In-
daiatubana). Em vez de ir a 
Federação eles poderão rea-
lizar alguns trâmites via Liga 
Regional Aifa de Futsal.” 

Futsal
Após duas semanas de pa-

ralisação, a bola volta a rolar 
na Copa Loucos por Esportes 

de Futsal. Os jogos estão 
marcados para amanhã, dia 
26, nos ginásios Municipal, da 
Sol-Sol e do Carlos Aldrovan-
di. (Confira os jogos no box).

O campeonato ficou para-
lisado em decorrência a uma 
briga ocorrida partida entre 
Atlético União x Esportivo 
Atlético Ponto Azul, realizada 
no último dia 4. Na ocasião, 
quatro jogadores agrediram 
o árbitro José Elias Gomes, 
o qual apita em Indaiatuba 
desde o início das atividades 

da Aifa. 
Como punição administra-

tiva, a Aifa puniu os jogadores 
envolvidos na briga com dois 
anos de suspensão. Eles ainda 
serão julgados pela Comissão 
Disciplinar e poderão ter mais 
180 dias de punição. Os agres-
sores poderão responder ainda 
judicialmente, caso o árbitro 
da partida acione a Justiça. Já 
o time do Atlético União e os 
atletas que não participaram 
da confusão vão foram exclu-
ídos dessa edição do certame.

A equipe da Associação 
Desportiva Indaiatubana (ADI)/
Clube 9 de Julho arrancou em-
pate de 2 a 2 contra o São José, 
jogando na casa do adversário. 
O confronto aconteceu na noite 
de quinta-feira, dia 17, e foi váli-
do por mais uma rodada da Liga 
Paulista, da Federação Paulista 
de Futsal (FPFS). 

O time comandado pelo 
técnico Juliano Ripabelo abriu 
o marcador 1min33, com Jo-
nathan. O São José empatou 
ainda na primeira etapa. Ede-
nilson marcou com 12 minutos 
de bola rolando.

No segundo tempo, o time 
de São José virou o marcador, 
com gol de Paulo. Mas um 
minuto depois, com 16min, o 
time indaiatubano tratou logo de 
igualar o marcador. Cleiton fez 
o segundo da ADI, fechando o 

marcador em 2 a 2.
O time volta a jogar agora 

na próxima sexta-feira, dia 2 de 
maio. Às 16 horas, no ginásio 
do Sindicato dos Metalúrgicos, 
em Guarulhos, a ADI enfrenta 
o AD Wimpro.

Longe de casa a mais de um 
mês, o time só volta a jogar em 
Indaiatuba no próximo dia 7 de 
maio. O time terá parada dura e, 
às 20h30, no ginásio do Clube 9 
de Julho, enfrenta o Corinthians, 
líder do campeonato.

CAMPANHA 
Num grupo único, com 19 

times, a ADI é a 14ª colocada da 
Chave, com quatros pontos. Já a 
Wimpro encontra-se em situação 
pior. O time é o 17ª colocado, 
com dois pontos. O líder do 
Grupo é o Corinthians, com 15 
pontos ganhos.

Além do empate contra o São 
José, fora de casa a ADI perdeu 
de 1 a 0 para o São Paulo e 3 a 
0 para o AD Yoka/Spani Ataca-
dista. Na única partida em casa, 
em março, o time local bateu o 
Rio Preto Futsal por 3 a 1. 

Depois de passar por Espanha 
e Rússia, o pivô Jonathan Nasci-
mento da Silva, de 22 anos, retor-
nou a equipe e vê o grupo atual 
como muito forte. “É um elenco 
muito forte, com excelentes 
jogadores. A hora que o Juliano 
(Ripabelo, treinador) estiver to-
dos sua disposição, tem tudo para 
conseguir ótimos resultados”, 
diz. “O Juliano ainda não teve o 
elenco completo à disposição, por 
conta de algumas lesões.”

Jhow passou pela ADI de 
2011 a 2012. Ele retornou a equi-
pe há três semanas e aguarda li-
beração para reestrear pelo time.

Copa Loucos Por Esporte 
volta a ser disputada após 
confusão e agressão a árbitro 
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Rapper Projota se apresenta 
em clube da cidade

Eliminatória do Festival de MPB acontece domingo 
Aqua Ball é atração no 

Polo até quinta-feira

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCULTURA & LAZER
16 candidatas garantem 

vaga para a final Rainha Faici
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Na última terça-feira, 
dia 22, 16 candidatas 
garantiram vaga na 

final do Concurso Rainha da 
Feira Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Indaiatuba (Fai-
ci), que aconteceu no Espaço 
Hot Flowers. Na ocasião, 30 
candidatas da categoria Adulto 
fizeram duas passagens pela 
passarela e foram avaliados 
pelos jurados.  

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o produtor de eventos de 
moda, Tarik Costa, foi respon-
sável pelo concurso e nos dois 
últimos meses, as candidatas 
se reuniram semanalmente 
com sua equipe. “Elas ficaram 
dois meses em treinamento, 
para que todas pudessem con-
correr na seletiva de forma 
igualitária. O curso teve a cada 
domingo um módulo. Traba-
lhamos relaxamento corporal 
e concentração psicológica 
(exercícios de respiração e afir-
mações positivas), expressões 
artísticas e corporais (aulas de 
teatro), desenvolvimento de 
passarela (exercícios teóricos 
práticos), moda, beleza e estilo 
(workshop com uma profis-
sional de moda e beleza Elisa 
Castilho).”, diz Tarik.

Como duas candidatas ter-
minaram a Seletiva com a mes-
ma pontuação, 16 delas foram 
para a final do Concurso. São 
elas: Kelly Rodrigues, Mayara 
Malheiro, Jéssica Tavares, Ali-

ne Franciele, Elayne Ferreira, 
Jéssica Freitas, Hélen Gime-
nez, Mayara Iamamoto, Tama-
ra Silva, Patrícia Saladini, Ana 
Jacober, Mayara Lima, Nanni 
Souza, Maira Amaro, Renata 
Blima e Amanda Padovani. 

Agora as candidatas vão 
se preparar para a grande final 
que será no dia 24 de julho no 
Novo Salão Social do Clube 
9 de Julho “Vamos dar conti-
nuidade com nossos trabalhos, 
mas agora só comigo. Já é 
um ensaio pré-definido para 
a final. Coreografia e dança e 
passarela, técnicas de oratória, 
mídia training, além disso irão 
divulgar a Faici junto comigo 
nos eventos locais e regionais”, 
comenta Tarik. Na final as 
concorrentes vestiram roupas 
confeccionadas pelo Estilista 
Marcelo Ortale.”Usaremos 
vários looks, alguns deles são 
composições do meu acervo 

e os trajes típicos são confec-
cionados exclusivamente para 
mim pelo estilista Marcelo 
Ortale. Este ano teremos uma 
temática – Brasil”, completou 
Tarik Costa.

Além da Seletiva da Rainha 
Faici, os convidados puderam 
conferir o desfile do Mister 
Mirim 2013, Dudu Garcia e a 
Rainha Mirim 2013, Larissa 
Barbosa. Depois foi a vez das 
candidatas da categoria infantil 
subirem a passarela, Beatriz 
Rezende, Barbara de Melo, 
Catarina Simões, Evelyn de 
Lima, Francieli Canil, Geova-
na Garcez, Giovana Fernanda, 
Isabela Milezi, Jennifer Lorrai-
ne, Julia do Vale, Laísa Daltio, 
Laura Fernanda, Laura Simo-
es, Monique Kauane, Sabrina 
Manrique, Yasmin Santos e 
Halany Camargo subirem a 
passarela.

Na categoria Juvenil, des-

filaram as candidatas Tayná 
Lima, Milena Santos, Flávia 
Luquini, Isabella Almeida, 
Geovanna Silva, Natália Dias, 
Rafaela Sadocco, Giulia Agg, 
Brenda Anjos, Ana Paula de 
Souza, Beatriz Borba, Giovana 
Maschietto, Caroline Groseli, 
Nathália Neumester e Thaís 
Lopes.

Durante o evento, o presi-
dente da FAICI, José Marques 
Barbosa, anunciou a dupla Gil-
berto & Gilmar como atração 
do Passeio a Cavalo, que abre 
oficialmente a FAICI 2014 no 
dia 3 de agosto, em parceria 
com a OE Odontologia Equina.

FESTA 
A Faici 2014 acontece de 7 

a 17 de agosto. Já estão confir-
mados para o evento os shows 
de Jorge & Matheus, Eduardo 
Costa, Fernando & Sorocaba, 
Jads & Jadson e Gustavo Lima.

Dezesseis candidatas garantiram vaga na final do concurso, que acontece no mês de julho

Rapper se apresenta em Indaiatuba amanhã, no Zoa a Zoa, a partir 
das 23 horas

O rapper Projota se apre-
senta em Indaiatuba ama-
nhã, dia 26, quando fará um 
show no Zoa Zoa Club Show 
pela primeira vez. O show 
acontece a partir das 23 ho-
ras e promete bom público. 

O 1º lote dos ingressos 
para pista e camarote já 
se esgotaram. Mas, ainda 
dá tempo de garantir a sua 
entrada para o show. As 
vendas dos ingressos do 
2º lote, tanto pista quanto 
camarote, já estão liberados 
e os valores são R$ 30 e R$ 
45, respectivamente.

Os ingressos podem ser 
adquiridos antecipadamente 
no Dragon Lan House, Word 
Video, PSW Board Shop, 
Banca do Januba e Games 
(PolloShoping).

Mais informações pelo 
telefone (19) 3017-6609. O 
Zoa Zoa fica localizado na 

Rua Ouro, 239, na margem 
da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), próximo ao Polo 
Shopping. 

CARREIRA 
Projota, de 28 anos, é na-

tural de São Paulo e além de 
cantor é compositor e pro-
dutor musical. Ele começou 
a ganhar notoriedade nas 
batalhas de MCs, onde ven-
ceu quatro vezes a batalha 
da Santa Cruz e três vezes 
a Rinha dos MCs. Como 
produtor musical produz em 
geral para seus trabalhos e 
para amigos. Em sua estréia, 
Projota lançou um EP intitu-
lado de Carta Aos Meus em 
2009, seu segundo trabalho 
foi a mixtape Projeção lan-
çada em 2010, o seu terceiro 
trabalho foi o segundo EP 
de sua carreira, Projeção pra 
Elas lançado em 2011.

A Secretaria de Cultura re-
aliza no próximo domingo, dia 
27, a partir das 15 horas, na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio a Educação 
(Ciaei), as eliminatórias do Fes-
tival de MPB 2014. A entrada é 
franca para o evento.

Nesta edição, os 21 concor-
rentes das cidades de Belo Hori-
zonte, Campinas, Cotia, Indaia-
tuba, Itu, Rio de Janeiro, Salto e 
São Paulo serão avaliados por 
critérios de interpretação como 
expressão musical, afinação, 
dicção, presença de palco, com-
posição e desempenho musical. 
Os inscritos irão se apresentar 

em ordem sorteada em sessão 
pública na sede da secretaria.

Nesta etapa serão definidos 
os finalistas que irão apresentar 
duas músicas próprias, sendo 
que somente a última estará 
concorrendo. 

A final será no dia 11 de 
maio, às 15 horas, também no 
Ciaei e aberto ao público. Os 
vencedores receberão prêmios 
em dinheiro, sendo R$ 4,5 mil 
para o primeiro lugar, R$ 3 mil 
para o segundo, R$ 2 mil para 
o terceiro, além de R$ 975 para 
melhor composição e R$ 975 
para melhor interprete.

Em 2013 a banda Dois Do-

brado, de Indaiatuba, levou o 
primeiro lugar. 

No encerramento do concur-
so, o público poderá prestigiar 
a atração musical do cantor 
Oswaldo Montenegro. Para 
assistir o espetáculo, os interes-
sados devem retirar o ingresso 
com antecedência no Centro de 
Convenções Aydil Bonachella 
trocando cada convite por um 
pacote de fralda geriátrica. Os 
lugares são limitados. Informa-
ções (19) 3894-1867. 

O SHOW
Com 42 CDs gravados, 

sete DVDs e premiado com 

dois CDs de ouro, um de 
platina e um DVD de ouro, 
Oswaldo Montenegro é cantor 
e compositor de trilhas sono-
ras para peças teatrais, balés, 
cinema e televisão. No show 
Canção Nua, que apresenta no 
dia 11 de maio na final do Fes-
tival de MPB, traz músicas do 
seu mais recente e elogiado ál-
bum, “De Passagem” e do seu 
novo filme “Solidões”, além 
de sucessos como “Metade”, 
“Bandolins”, “Lua e Flor”, 
“Estrada Nova”, “Intuição” e 
Estrelas”, entre tantos outros 
que se tornaram clássicos da 
música brasileira

Desde o dia 2 de abril, 
a praça de eventos do Polo 
Shopping Indaiatuba está re-
cebendo crianças de todas as 
idades para se divertir com o 
Aqua Ball. O desafio da atra-
ção está em se equilibrar sobre 
a água dentro de uma bolha de 
plástico. Totalmente resistente 
e seguro as bolhas permitem 
que as crianças se soltem e 
façam acrobacias e piruetas.  

Crianças a partir dos dois 
anos de idade podem partici-

par, obedecendo ao limite de 
60 quilos. Adultos também 
podem acompanhar as crian-
ças na atração, desde que não 
ultrapassem o limite de peso.

O Aqua Ball estará no 
Polo Shopping Indaiatuba até 
terça-feira, dia 30. O valor do 
ingresso para cinco minutos 
de diversão é de R$ 10. O 
horário de funcionamento é de 
segunda a sábado das 10h às 
22 horas e aos domingos das 
11h às 22 horas.

Mais Expressão
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Pavilhão da Viber sedia a 
4ª Festa das Frutas e Hortaliças 

CULTURA & LAZER

MUSICAL CONCURSO 

Grupo Choro da Alvorada 
se apresenta no Jaraguá

Rainha da Festa do Peão será eleita amanhã 

ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

DIVULGAÇÃO

FABRICIO FUSCO

A partir de hoje dia 25, 
às 19 horas, será dado 
início a tradicional 

Festa das Frutas e Hortaliças 
de Indaiatuba e Região, que 
esse ano chega a sua quarta 
edição. O evento será reali-
zado no Pavilhão da Viber até 
domingo, dia 27, com entrada 
franca aos visitantes. 

O evento, realizado pela 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria do Desenvolvimento 
e o Sindicato Rural, contará 
com 65 stands entre frutas, 
hortaliças e artesanato. A festa 
tem por objetivo mostrar a 
população de Indaiatuba os 
produtos produzidos na zona 
rural da cidade.

Durante a festa, o público 
poderá conferir várias atra-
ções como o show da dupla 
Miriam e Mislene, do serta-
nejo universitário Gui Fiuz e 
do cantor Felipe Rodrigues, 
além da apresentação do Coral 
de Violeiros de Elias Fausto. 

Os visitantes também poderão 
conferir as apresentações de 
dança do Projeto Vidart, do 
Grupo de Dança do Serviço 
Social da Indústria (Sesi), 
assim como danças da etnia 
alemã, japonesa, suíça, abid 
e o Coral de Libras.

Esse ano o evento conta 

com novidades como os ar-
tesanatos e a fazendinha com 
uma quantidade maior de 
animais. O público também 
poderá conferir vendas de 
produtos e gastronomia.

Na sexta-feira, dia 26, a 
Festa terá início às 19 horas, 
com abertura oficial e seguirá 

até às 22 horas. No sábado, dia 
26, a exposição será das 10h 
às 22 horas e no domingo a 
festa estará aberta das 10h às 
17 horas, com almoço bene-
ficente em prol da Federação 
das Entidades Assistenciais de 
Indaiatuba (Feai).

No domingo está progra-

mado também um almoço 
beneficente em prol da Feai. 
Os convites podem ser ad-
quiridos no valor de R$ 10 
na Secretaria de Desenvolvi-
mento até hoje. O almoço terá 
início às 12 horas, no local do 
evento, e serão servidas duas 
opções: strogonoff de frango 
(acompanha arroz e batata 
palha) ou lasanha. A refeição 
além de ser servida no local, 
também poderá ser retirada 
para viagem.

PÚBLICO 
De acordo com os orga-

nizadores do evento a expec-
tativa é que 5.000 pessoas 
visitem a 4ª Festa das Frutas 
e Hortaliças de Indaiatuba e 
região nos três dias do evento.

A 4ª Festa das Frutas e 
Hortaliças é patrocinada pelo 
Conselho Municipal de Tu-
rismo (Comtur) e conta com 
o apoio da Associação Co-
mercial Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba (Aciai), Max 
Planck, Circuito das Frutas, 
Federação da Agricultura do 

Estado de São Paulo (Faesp), 
Sebrae e do Serviço Nacional 
e Aprendizagem Rural (Senar 
São Paulo).

O Pavilhão da Viber fica 
na Avenida Tamandaré s/n 
– Cidade Nova. Para mais in-
formações ligue no (19) 3834-
9278 ou (19) 3834-9360.

PROGRAMAÇÃO

Hoje, dia 25, das 19h às 22 
horas
Abertura Oficial
Espetáculo de danças
Exposição e venda de pro-
dutos
Amanhã, dia 26, das 10h às 
22 horas
Exposição e venda de pro-
dutos
Espetáculo de danças
Domingo, dia 27, das 10h às 
17 horas
Exposição e venda de pro-
dutos
Almoço beneficente em prol 
da Feai

Fonte: Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba

Festa das Frutas e Hortaliças contará com 65 stands entre frutas, hortaliças e artesanato

As 10 candidatas concorrem ao título de Rainha e irão desfilar na passarela para os jurados e público presente

O Grupo Choro da Alvorada se apresenta e encerra o “Menu Musical” 
do mês e abril

O Grupo Choro da Al-
vorada irá se apresentar no 
Shopping Jaraguá no próximo 
domingo, dia 27, às 12h30 
na praça de alimentação en-
cerrando, assim, o “Menu 
Musical” de abril.

A apresentação é gratuita 
e promete agradar e encantar 
os amantes da boa música. O 
repertório conta com as me-
lhores canções de chorinho, 

gênero de musica popular e 
instrumental brasileira que 
teve em Chiquinha Gonzaga, 
Ernesto Nazareth e Pixingui-
nha.

O “Menu Musical” é um 
projeto realizado  pelo Sho-
pping  Jaraguá Indaiatuba, 
que promove, aos domingos, 
apresentações musicais gra-
tuitas com talentosos artistas 
da região. 

Amanhã, dia 26, às 20 ho-
ras, terá início o concurso que 
vai eleger a Madrinha, Prince-
sa e Rainha da Festa do Peão 
de Indaiatuba 2014. As 10 
candidatas que concorrem ao 
título de Rainha irão desfilar 
na passarela para os jurados 
e público presente, e serão 
avaliadas nos quesitos beleza, 
postura e descontração. 

As finalistas são: Aline 
Oliver Cruz, de 28 anos; 
Bruna Irina Lucchini, de 23 
anos; Ediane Costa Brito, de 
23 anos; Eduarda Amaral de 
São José, de 20 anos; Luana 
Thaiza Mendes dos Santos, de 
19 anos; Monique Garcia, de 
19 anos; Patricia Alves Reis, 
de 25 anos; Sheila de Freitas 
Oliozi, de 25 anos; Telma 

Haidec, de 30 anos; e Vanessa 
Gugliotti, de 20 anos. 

Ao todo serão distribuídos 
R$ 3,5 mil de premiação em 
dinheiro, sendo que a Rainha 
receberá R$ 2 mil; a madrinha 
R$ 1 mil e a Princesa R$ 500. 

FESTA 
De 7 a 11 de maio, Indaia-

tuba irá receber a tradicional 

Festa do Peão, que há nove 
anos mostra sua organização, 
estrutura e sua agenda de 
shows com grandes nomes do 
cenário sertanejo, entre eles 
Teodoro & Sampaio, Munhoz 
& Mariano, Bruno & Marro-
ne, Thaeme & Thiago e Rio 
Negro & Solimões. 

Entre as novidades desta 
edição está a entrada gratuita 
nos dias 7, 8 e 11 de maio. 

Além dos shows no palco 
principal, o evento contará 
ainda com rodeio profissio-
nal, com narração do locutor 
Gleydson Rodrigues, balada 
universitária, praça de alimen-
tação coberta, baile country 
e uma estrutura que incluirá 
arquibancada coberta e cama-
rote vip e individual, além de 
estacionamento para quatro 
mil carros. 

Estão à venda os camaro-
tes e o passaporte com des-
conto para os dois dias pagos. 
Mais informações no site 
www.festadopeaodeindaia-
tuba.com.br ou pelo telefone 
(19) 3016 4799.

Mais Expressão
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O foco do ariano continua sendo sua vida social. 
Portanto, sociedades, casamento, festas em clu-
bes ou qualquer encontro social que possa trazer 
algum benefício social e profissional será um 
bom motivo para o nativo estar no meio. Podem 
ocorrer mudanças nos relacionamentos.

Esse momento pode indicar uma renovação im-
portante na postura de vida do taurino. Ele estará 
recordando alguns fatos com mais intensidade, e 
sua família, seu lar ou mesmo pessoas do passado 
podem aparecer neste momento. Fuja da mente 
reativa, mantenha-se ativo.

O geminiano estará saudosista, embora não se fixe 
muito nas recordações, ele estará relembrando 
fatos e percebendo que sua maneira de pensar e 
analisar as coisas necessita de uma atualização. 
Perceberá que seus sentimentos precisam ser re-
novados para que sua mente esteja livre.

Mudanças profundas em sua vida amorosa, em seu 
casamento, em suas relações sociais. O nativo sente 
a necessidade de ter uma maior seriedade em seus 
relacionamentos íntimos. Algumas dificuldades po-
dem ocorrer em diálogos com o parceiro amoroso. 
Mudanças em sua mente estão ocorrendo.

O leonino ainda está na fase de aprender a conhecer 
sua maneira de se relacionar com os outros. Muitos 
sentimentos intensos e mudanças em seus desejos 
estarão ocorrendo. O foco é organizar sua mente 
com relação aos seus sentimentos pessoais.

O virginiano sente dificuldade em tomar decisões. 
Suas ações podem ficar mais confusas, pois seus 
sentimentos estarão mais intensos e profundos. 
Mudanças em seu afeto, seu modo de amar. Uma 
nova forma de ganhar a vida pode estar surgindo 
para alguns nativos.

O libriano poderá ter que controlar seus relaciona-
mentos, sua vida amorosa e seus contratos de forma 
mais direta que antes. Surgem desejos de romper de 
forma inesperada com tudo e todos. Provável mu-
dança em seus relacionamentos e estrutura social 
(possibilidades de casamento ou ir morar junto).

O escorpiano estará descobrindo que sua maneira 
de expressar o que sente ou aquilo que pensa, 
precisa de renovação e mudanças. Perceberá que 
suas ações e atitudes estão intimamente presas a 
essa situação, precisando renovar sua maneira de 
falar, de se expor e de se impor perante os outros.

Novas amizades surgem e novos sonhos estão 
trazendo novas idéias ao nativo. Provável romance 
entre alguma amizade pode ocorrer de forma rá-
pida. Mudanças profundas estarão ocorrendo em 
seu ambiente de trabalho e em seus sentimentos 
ligados ao lar.

O capricorniano estará sofrendo uma grande 
mudança em sua aparência, pode engordar, 
emagrecer, mudar a forma como se veste e se 
apresenta aos outros. Os filhos são um impor-
tante ponto de destaque. Momento que um apoio 
jurídico pode ser necessário.

O passado, suas raízes, sua maneira de lidar com 
seus sentimentos são alguns dos assuntos que 
estarão sendo revisados profundamente na mente 
do aquariano, durante esse inferno astral. Novos 
sonhos e projetos em andamento, mas precisam 
de organização e metodologia para dar certo.

O nativo pode sentir-se compelido a gastar mais 
do que deve quando estiver em suas relações 
sociais, por outro lado, há um desejo de renovar 
muitas coisas em sua vida, mas principalmente 
sua maneira de ter liberdade.
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Cinema Horóscopo de 25/04 a 01/05

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

INATIVIDADE PARA-
NORMAL 2 - Lançamento - 
Dublado: Quinta (24) a Quarta 
(30): 17h10 / 19h35 / 21h40. 
Paródia / Camédia. 87 min. 
Classificação 14 anos.

CONFIA EM MIM - Es-
tréia - Nacional: Quinta (24) 
a Quarta (30): 16h40 / 21h55. 
Drama / Suspense. 85 min. 
Classificação 12 anos. 

A GRANDE BELEZA 
- SESSÃO ESPECIAL: So-
mente na Terça (29): 19h30. 
Para este filme, ingresso único 
R$ 7,00 para todos. Drama. 142 
min. Classificação 14 anos. 

O FILHO DE DEUS - 
Dublado: Quinta (24) a Se-

/ 21h20. Ação / Aventura. 
135 min. Classificação 12 
anos.

NOÉ - 3D Dublado: 
Quinta (24) a Quarta (30): 
15h40.  3D Legendado: 
Quinta (24) a Segunda (28) 
e na Quarta (30): 20h40. ** 
Atenção: a versão legenda-
da não será exibida na ter-
ça, dia 29. Convencional 
Dublado: Quinta (24) a 
Quarta (30): 19h15. Drama 
/ Aventura. 138 min. Clas-
sificação 14 anos.

R I O 2 – Convencional 
Dublado:  Quin ta  (24) , 
S e x t a  ( 2 5 ) ,  S e g u n d a 
(28), Terça (29) e Quarta 
(30): 18h35. Sábado (26) 
e Domingo (27):  15h00 
/  1 8 h 3 5 .  A n i m a ç ã o /
Aventura. 101 min. Clas-
sificação livre.

HOJE EU QUERO VOL-
TAR SOZINHO - Estréia - 
Nacional: Quinta (24) a Quarta 
(30): 15h25 / 19h40. Drama / 
Romance. 96 min. 12 anos.

DIVERGENTE - Dubla-
do: Quinta (24), Sexta (25), 
Segunda (28), Terça (29) e 
Quarta (30): 16h20. Sábado 
(26) e Domingo (27): 15h00 
/ 17h50. Legendado: Quinta 
(24) a Quarta (30): 20h40. Ação 
/ Aventura. 138 min. 14 anos.

COPA DE ELITE - Na-
cional -  Quinta (24) a Quarta 
(30): 17h30 / 21h55. Paródia / 
Comédia. 99 min. Classificação 
14 anos. 

CAPITÃO AMÉRICA 2 
- O SOLDADO INVERNAL 
- 3D Dublado: Quinta (24) a 
Quarta (30): 15h45 / 18h40 / 
21h40. 3D Legendado: Quinta 
(24) a Quarta (30): 21h15. Ação 
/ Aventura. 135 min. 12 anos.

NOÉ - 3D Dublado: Quinta 
(24), Sexta (25), Segunda (28), 
Terça (29) e Quarta (30):: 17h05 
/ 20h15. Sábado (26) e Domin-
go (27): 14h10 / 17h05 / 20h15. 
Drama / Aventura. 138 min. 
Classificação 14 anos.

R I O 2 – 3D Dublado: 
Quinta (24), Sexta (25), Segun-
da (28), Terça (29) e Quarta 
(30): 16h45 / 19h00. Sábado 
(26) e Domingo (27): 14h30 
/ 16h45 / 19h00. Animação/
Aventura. 101 min. Classifica-
ção livre. 

INDAIATUBA

Zoff Club – Hoje, dia 25, acontece a Double Black 
Party, com o dobro de algumas bebidas. Já amanhã, 
dia 26, tem a CrazyFantasy, uma festa fantasia que 
promete abalar a noite do público. Avenida Presidente 
Vargas, 731. Informações (19) 3984-6471.

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 25, haverá apresen-
tação da banda Legião Urbana Cover Oficial, às 19 
horas. Amanhã, dia 26, tem a banda de pop rock Pop 
Mind, a partir das 22 horas, na casa. Avenida Itororó, 
945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 25, tem a 
dupla Bruno de Marco & Cristiano, que comandará a 
animação sertaneja da noite. Também no ramo serta-
nejo, amanhã, dia 26, tem Rodrigo Freitas. Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações 
(19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show – Amanhã, dia 26, tem o 
rapper Projota, que vem pela primeira vez em In-

daiatuba. A abertura da casa será às 22 horas. Rua 
Ouro, 239, Recreio Campestre Joia. Informações 
(19) 3017-6609.

Manchester Music – hoje, dia 25, a partir das 21 
horas, tem a banda Os três, ao som de um clássico pop 
rock. Amanhã, dia 26, tem a Banda Vírus e Gabriel 
Nader, também a partir das 21 horas. Rua Humaitá, 
700. Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – hoje e amanhã, dias 25 e 26, às 
21 horas, tem apresentação do espetáculo “Por que 
os Homens Mentem”. No domingo, dia 27, a peça 
volta a ser encenada às 19 horas. Avenida Guilherme 
Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – apresenta no dia 26 às 21 
horas e 27 às 19 horas, o espetáculo “Um Sonho Para 
Dois”. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro 
Santa Genebra, em Campinas. Avenida Iguatemi, 
777 – Vila Brandina

gunda (28) e na Quarta (30): 
18h50. ** Atenção: este filme 
não será exibido na terça, dia 
29. Drama. 138 min. Classifi-
cação 14 anos.

CAPITÃO AMÉRI-
C A  2  -  O  S O L D A D O 
INVERNAL - Conven-
cional Dublado: Quinta 
(24) a Quarta (30): 16h00 
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Visita do “Coelho da Páscoa” ao Colégio Objetivo Indaiatuba

Thais João Pedro e Mariana

Néia da Nature Kids com as crianças da Infância feliz comemorando a páscoa

Cecilia

Mais Expressão
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Thais Giove MitsugiRoberto Palermo Neto e Luiz Otávio de Oliveira LimaPaula e Renata Barros de Lins e SilvaBeatriz Vieira Vilaça da Conceição durante o trote

ALUNOS DO COLÉGIO RODIN  REALIZAM TROTE DE FILMES E PERSONAGENS

NOITE DO FLASHBACK NO CLUBE 9 DE JULHO

Valter e Cely na Noite do Flashback no Clube 9 de JulhoMaria Teresa, Pedro, Paulo e Sandra na Noite do Flashback

Zé Carlos e Rose na Noite do Flashback no Clube 9 de Julho

Equipe Bodyntech sempre com os melhores produtos para você que 
adora malhar. Dê uma passada na loja e confira as novidades!

Glaucia do Senai foia a primeira ganhadora da Promoção de Páscoa do 
Restauarnte Dom Apollo, recebeu das mãos da Vanessa uma lindíssima 
cesta de chocolates da Cacau Show

Wiilian da Iceteck foi o segundo ganhador da Promoção de Páscoa do 
Restaurante Dom APollo, e levou para casa uma deliciosa cesta de 
chocolates da Cacau Show

João Angarten, Fernando Souza, Giovanni Lembo, Eduardo Fukumoto, Ana Beatriz Martins, Camila Zanchi e Aline Menezes da Costa doColégio 
Objetivo se classificam para 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Biologia
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Vânia e Marino no Restaurante Dom Apollo

Vinicius e Giovanna na Pizzaria Skinão

Murilo e Sueli do Restaurante Dom Apollo

Marcos e Alaece no Restaurante MoquecaMainara, Emilly e Adriano no Restaurante Rincão Gaúcho

Luiz e Valquiria no Pit Stop Chopp

Jéssica no Restaurante AçafrãoGeorge, Neto, Evely e Dionisia na Pizzaria Babbo GiovanniFábio e Rosana Balsani do Pit Stop Chopp

Durval, Cebolinha, David, Flávio Tonin, Gabriel e Roberto no Boteco do BacalhauCarla, Adnam, Célio e Viviane na Pizzaria Babbo Giovanni



Mais Expressão 25A

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

Abertura da Temporada 2014 de Concertos

Seletiva da Rainha da FAICI 2014

19ª edição da Campinas Decor 2014

 Lar de Velhos promove Almoço do Dia das Mães

Festiva de Páscoa do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes com posse

71ª Manhã Nostálgica

32º DOMINGO ECOLÓGICO 
ACONTECE NESTE FIM DE SEMANA

FESTA DAS FRUTAS E HORTALILAS TERÁ ALMOÇO 
BENEFICENTE NO DOMINGO

Aconceteu na noite do dia 23/04, o Concerto de Abertura da Temporada 2014 da Orquestra 
de Indaiatuba, com uma linda homenagem a Hanspeter Reimann, quando foi tocada a Serenata 
Indaiatubana de sua autoria.

A Prefeitura de Indaiatuba 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento e o Sindicato 
Rural realizam neste final de 
semana (25 a 27) a 4ª edição 
da Festa das Frutas e Hortali-
ças no Pavilhão da Viber. O 
evento terá entrada gratuita e 
contará com 65 estandes entre 
frutas, hortaliças e artesana-
tos. O público poderá conferir 
também atrações de música 
e dança além de conhecer a 
fazendinha com exposição de 
pequenos animais. No domin-

go terá o almoço beneficente em prol da Feai no valor R$ 10,00 por pessoa, os convites estão 
à venda na Secretaria de Desenvolvimento até sexta-feira. O almoço beneficente será servido a 
partir das 12h no Pavilhão da Viber. O cardápio para a escolha é Strogonoff de Frango (acom-
panha arroz e batata palha) ou Lasanha. A refeição será servida no local, mas também pode ser 
retirada para viagem. Para mais informações ligue (19) 3834-9278 ou (19) 3834-9360.

O Sol é 
Para Todos, 
de 1962, este 
é o filme 
que será 
exibido na 
71 ª Manhã 
Nostálgica no 
Cine Topázio 
do Jaraguá na 
manhã do dia 
26/04/2014. 
Antes da exi-
bição haverá 
apresentação 
do Grupo de 
Choro Apóio 
Cultural, com 
um seleto 
repertório 
de choros e 
serestas.

A 32ª edição 
do Domingo Eco-
lógico será reali-
zada no dia 27 de 
abril, no Bosque 
do Saber, em In-
daiatuba, das 10h 
às 12h e das 14h 
às 16h, com di-
versas atividades 
gratuitas para a 
população. O ob-
jetivo é integrar 
família e escola, 

proporcionando atividades de conscientização ambiental 
para pais e filhos. O projeto é uma parceria entre a Se-
cretaria Municipal de Educação e a MANN+HUMMEL, 
fabricante de filtros automotivos e detentora das marcas 
MANN-FILTER e Purolator. Durante o evento, acontecerá 
a apresentação teatral da peça “Fred e Tal – Os Ratinhos 
Cantores”, que é uma remontagem e circulação da esquete 
teatral de mesmo nome, de aproximadamente 25 minutos 
de duração e elenco de dois atores, da Cia Terraço Teatro. 
O 32º Domingo Ecológico busca contribuir para a for-
mação de indivíduos multiplicadores de ações que gerem 
novas atitudes de mudança, tornando-os agentes ativos na 
prática da preservação e conservação do ambiente ao seu 
redor, estimulando o comprometimento de pessoas, com a 
responsabilidade de levar adiante os conhecimentos sobre 
os direitos e deveres dos cidadãos.

Dezesseis candidatas ga-
rantiram vaga na final do Con-
curso Rainha FAICI 2014, que 
acontece dia 24 de julho, no 
novo Salão Social do Clube 
9 de Julho. A Seletiva foi 
realizada na noite de terça-
-feira, dia 22, no Espaço Hot 
Flowers, onde 30 candidatas da 
categoria Adulto fizeram duas 
passagens pela passarela. Mes-
mo classificadas para a final, 
as candidatas das categorias 
Infantil e Juvenil também se 

apresentaram ao público e jurados. Como duas candidatas terminaram a Seletiva com a mesma pontuação, 16 delas carimbaram vaga 
na final do Concurso Rainha FAICI 2014. São elas: Kelly Rodrigues, Mayara Malheiro, Jéssica Tavares, Aline Franciele, Elayne 
Ferreira, Jéssica Freitas, Hélen Gimenez, Mayara Iamamoto, Tamara Silva, Patrícia Saladini, Ana Jacober, Mayara Lima, Nanni 
Souza, Maira Amaro, Renata Blima e Amanda Padovani. Ao lado dos diretores Mazinho Gomes e Pedro Queiroz, o presidente da 
FAICI, José Marques Barbosa, agradeceu todas as participantes. “Em nome da Cia. Azul e do Clube do Boi, gostaria de parabenizar 
todas as candidatas e as nossas finalistas”, ressaltou. “Agora vamos preparar uma grande final para o Concurso Rainha FAICI 2014, 
com algumas surpresas”. Ainda durante a seletiva, Barbosa anunciou a dupla Gilberto & Gilmar como atração do Passeio a Cavalo, 
que abre oficialmente a FAICI 2014 no dia 3 de agosto, em parceria com a OE Odontologia Equina. “Mais um grande show para 
enriquecer a FAICI 2014, com entrada franca em nossa abertura oficial”, afirmou o presidente da festa.

Tendo como cenário um ca-
sarão dos anos 1970 inspirado 
no clássico E o vento levou, a 
Campinas Decor 2014 começa 
no dia 25 de abril e entra para a 
história como a mais arquitetô-
nica das 19 edições da principal 
mostra de arquitetura, decora-
ção e paisagismo do interior 
paulista. Dos 42 ambientes in-
ternos e externos apresentados, 
oito – 20% do total – foram 
projetados e erguidos pelos 
expositores especialmente para 
a exposição, oferecendo um 
panorama de estilos e sistemas 
construtivos variados, mescla-
dos às principais tendências 
e lançamentos do setor. De 
Indaiatuba, temos o SPA da 
Piscina com Anderson Leite, 
André Dias, e o Lounge de 
saída de Alessandro Oliveira.

 O Lar de Velhos e Espaço Dia Emmanuel promoverá no domingo, dia 11 de maio, o 
Almoço do Dia das Mães. O evento será realizado no Pavilhão da Viber, das 11h30 às 15 
horas. Os ingressos já estão sendo vendidos a R$ 20 e crianças até 7 anos não pagam. O 
convite do almoço dará direito ao cardápio completo, incluindo a sobremesa, à vontade. 
Bebidas serão cobradas à parte e haverá opção de cerveja, refrigerante e água.  O cardápio 
contará com arroz soltinho, feijão, frango à moda da vovó, calabresa acebolada, farofa com 
torresmo, macarronada ao sugo, salada mista e arroz doce de sobremesa. O evento é voltado 
para toda a família, com brincadeiras para as crianças, presentes para todas as mães e sorteios 
de brindes. “Queremos reunir a família toda para festejar esta data tão importante que é o 
Dia das Mães”, explica a presidente do Lar de Velhos Emmanuel, Izildinha Cardoso Lopes. 
Toda a renda arrecadada com o almoço será revertida para a manutenção dos trabalhos da entidade, que atualmente abriga cerca de 90 
idosos e mantém também o Espaço Dia, uma espécie de creche que os assistidos frequentam diariamente, voltando para casa no final do 
dia. Os ingressos para o Almoço do Dia das Mães já estão sendo vendidos. É possível adquiri-los no próprio Lar de Velhos (Rua Pedro 
Gonçalves, 106, Vila Candelária), na Livraria Espírita (Rua 13 de Maio, 228), no Kokadinha’s Bar (Rua 24 de Maio, esquina com a 5 de 
Julho) e com voluntários da entidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3801-2820.

Festiva de Páscoa do Rotary Club de 
Indaiatuba Cocaes na casa da Esfiha em 
Indaiatuba, juntamente com a posse de 
dois novos companheiros, Luiz Cláudio 
Ramos Gouveia, e Newton Levin, transfe-
rido de Salto. Casa cheia, com convidados 
importantes, companheiros do Rotary 
Club de Salto Montonnê, do Rotary 
Indaiatuba, Rotaract, e Rota Kids, mais 
uma vez um excelente companheirismo.



26A Mais Expressão

NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

CAMARIM - SUCESSO ABSOLUTO
Há um ano e meio nasceu o Camarim Beauty e com pouco tempo já faz sucesso na cidade. Com 16 
profissionais especializados e capacitados, cada um na sua área. O salão oferece corte (masculino e 
feminino), escova, hidratação (Redken e L'oreal), escova progressiva e definitiva, coloração, mechas, 
matização, penteados, maquiagem, manicures, Pacote Dia da Noiva, depilação feminina e masculina, 
designer de sobrancelhas e também venda de produtos Redken e L'oreal. Ambiente alegre e divertido, 
onde você passa horas agradáveis com bons papos e um delicioso cafezinho ou cappucino. Sabrina, 
proprietária, faz questão de comemorar os aniversários de seus funcionários, como o de Fabio que 
comemorou mais um niver dia 17 e de Leticia no último dia 21. O salão oferece semanalmente promo-
ções com pacotes especiais e imperdíveis. Ligue já e se informe no 3801-4235 ou 3392-2832 ou dê 
um pulinho para conhecer o maravilhoso espaço na Avenida Fabio Ferraz Bicudo, 1280 - Jd. Esplanada 
(enfrente do Day Hospital). Você vai adorar! Parabéns Sabrina e equipe, sucesso sempre!

Você que vai casar, não pense duas vezes, corra 
para a A Nova Loja e confira de perto os vestidos 
de noiva, ternos, vestidos de festa, pagem e dama 
(venda e aluguel) da nova coleção Outono. Está 
simplesmente maravilhosa!

Emílio e Juliana, proprietários da Viva-
Linda, em merecidas férias de 15 dias 
em Miami e Orlando na Flórida

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

Gabriela Tomitake veste R modas, 
coleção outono/inverno, exclusi-
vidade da Gran Tropical Center. 
Ótima opção para presentear no 
Dia das Mães!

Porção de Mini Kibes da Casa da Esfiha. Ideal para o seu Happy 
Hour. Vá com seus amigos experimentar!

Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide Decora-
ções. Ela oferece cortinas, persianas, colchas, almofadas e papel de 
parede, além de pisos laminados, telas mosquiteiras e toldos. Ligue já 
e agende um horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!

A Vitorello 
está com 

uma promo-
ção especial 

até o dia 
30, está 
torrando 

tudo: fitness 
com 15% 

off, peças 
e casacos 
com 30% 
off, blusi-

nhas a partir 
de R$15,00 
e calças so-

ciais a partir 
de R$39,90. 

Corra e 
aproveite!!! 
E não deixe 
de conferir 

a coleção 
Outono que 

está de 
arrepiar!
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Lucia e Cristina recebendo a visita de Nilda Takeuti na Big HouseAngela Sadocco e Munize Bigatto

Os alunos do curso de Nutrição da Faculdade Max Planck confeccionaram e entregaram cerca de 300 ovos de Páscoa para entidades assistenciais 
do município. As instituições que receberam a doação foram Ciaspe, ABID, Caminho da Luz, IESC - Infância Feliz, Amparo Infantil e SISNI. Na foto, 
alunos e professores do curso de Nutrição se preparando para realizar a entrega para a ABID.

Gabriel Cordeiro e Edgar do Carvão Indaiá
Paula Monteiro do Poste Padrão Brasil comemorou mais um ano de 
vida. Parabéns, muitas felicidades!

Sônia, Verônica e Gisele da Aquarela Tintas

Dra. Letícia Fernandes saboreando um delicioso vinho no Bellini Ristorante 

Isabela Wanderley, Alexia Dias e Gabriel Santos

Ana Carolina e Guilherme Magnani

Talitha Menezes na palestra no Colégio Rodin com um dos mais 
respeitados e premiados jornalistas do Brasil, Klester Cavalcanti, 
que foi preso e torturado na Síria

Colégio Rodin realiza palestra com o 
jornalista Klester Cavalcanti
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VITRINE



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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

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

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

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

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

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

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

GALPÃO

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

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

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

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

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS
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VENDA LOCAÇÃO

CA00731- Jd. Europa II: Casa c/ móveis planej. com  
3Ds sendo 1 suíte c/ closet, sala jantar/estar e tv, coz., 
dorm de empregada, edícula, aquecedor central, 
portão eletr., churr. gar. p/ 4 carros. R$550.000,00

CA00994- Vila Suiça: Casa com móveis planejados 
com  03 dorms sendo 02 suítes, sala estar/tv e 
jantar, cozinha, edícula, piscina. Garagem p/04 
carros. R$700.000,00

CA00871-Jardim Esplanada: Casa com 04 
dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha. Garagem 
p/02 carros. R$ 3.000,00

CA00825-Cond. Vila Romana: Casa c/ móveis pla-
nej. c/ 3 suítes sendo 1 c/ closet, sala jantar/estar, coz., 
despensa, área de lazer compl. c/ pisc., churr., salão de 
festa/jogos e quadra. R$ 4.800,00/R$ 1.000.000,00.

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.
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
CA01048-Jardim Monte Verde: Casa com 02 dorms sendo 01 suíte, sala jantar/estar, cozinha 
americana. Garagem p/02 carros. R$ 278.000,00
CA01046-Residencial Santa Clara: Sobrado com móveis planejados com 05 suítes sendo 
04 com closet, hidro, sala jantar/estar e tv, sacada, cozinha, copa, edícula, área de lazer com 
piscina aquecida, churrasqueira, salão de festas/ jogos, quadra e campo de futebol. Garagem 
p/06 carros. R$ 2.200.000,00
CA01040-Centro: Casa com 03 dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha. Garagem coberta p/ 02 
carros. R$ 430.000,00
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 ga-
ragem 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!
AP00250 –Cond. Res Fonte di Trevi: Apto com móveis planejados com 03 dorms sendo 01 
suíte, sala tv/ jantar, varanda, cozinha. Área de lazer com piscina, churrasqueira. Garagem 
coberta p/ 02 carros. R$ 320.000,00- Aceita Financiamento!
TE00450 - Cond. Residencial Santa Clara: Terreno com 450 m², com ampla área de lazer e 
portaria 24 h. R$ 405.000,00.
TE00428- Cond. Portal das Acácias: Terreno com 130,00 m². R$ 182.000,00
TE00101-Cond Terra Magna: Terreno com 360 m². R$ 213.000,00
TE00456-Cond. Residencial Alto de Itaici: Terreno com 464,81 m², esquina. 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

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.

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

CA00955 – Jardim Santa Cruz: Casa com 03 dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha, edícula. 
Garagem coberta p/ 03 carros. R$ 1.600,00

CA00900- Cond. Panorama Residence: Casa com 04 dorms sendo 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, churrasqueira. R$ 5.000,00

CA00995- Jardim do Vale: Casa com 02 dorms sendo 01 suíte, sala, cozinha, copa. Garagem 
p/ 02 carros. R$ 1.400,00

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

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

AP00381- Residencial Victória: Apto com 03 dorms, sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de lazer 
e garagem p/ 01 carro. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU.

AP00386-Edifício Barcelona: Apto com móveis planejados com 02 dorms sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, área de lazer. Garagem coberta p/01 carro. R$ 1.500,00.

AP00336-Edifício Pathenor: Apto com 02 dorms. Sala, cozinha. Garagem p/ 01 carro. R$ 1.000,00

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 



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

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Locali-
zação privilegiada, amplamente facilitado. 
R$83.500,00 à vista. *Estuda Parc.*

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.

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

APARTAMENTOS 

AP0488 - 68 m² - Ed. Giovanna II 
02 dorm. c/ arm., sendo 01 st. e closet, 
sala, coz. c/ armário, bhº social, 02 VG. R$ 
280.000,00

AD0021 - 157 m² - Res. Torres da Liberdade 
Cobertura duplex - 03 dorm. (02 sts., sendo 01 c/ 
closet), bhº social, coz., área de serv. c/ armário, 
sala 03 amb., varanda, escada caracol, terraço 
coberto, Spa, churrasq. e 02 VG. R$ 800.000,00

AP0381 - 80 m² - Res. Place View
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb. (porcela-
nato nos dorm. e salas), bhº social, coz., área 
de serv., varanda gourmet c/ churrasq., 02 VG 
p/ carros e 01 VG p/ moto. R$ 520.000,00

CASAS  

CA0473 - 120 m² - Montreal Residence 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., coz., área 
gourmet, churrasq., quintal, paisagismo, 02 VG. 
R$ 450.000,00

AP0430 - 76,87 m² - Resid. Fonte de Trevi
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb., sacada, coz. planej., área de 
serv., 02 VG. R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU

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

CASAS

CA0319 - 300 m² - Jd. Esplanada - 03 
dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ churrasq., 
quintal, 04 VG. R$ 2.900,00 + IPTU
 
CA0380 - Resid. Villagio Di Itaici
02 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., edícula c/ 01 st., 
quintal, área de serv., 02 VG. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 

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

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

SOBRADOS 

SO0337 - 116 m² - Resid. Jd. 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., quintal, 
02 VG. Armário planej.: coz., bhºs, 
churrasq., AS. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU

SO0358 - 365 m² - Pq. Boa espe-
rança - 03 dormitórios, bhº social, 
lavabo, sala de TV, cozinha, área de 
serviço, quintal, 04 VG. R$ 1.600,00 
+ IPTU

SALA

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

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria Helena
Ótima localização - Salão comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezanino p/ 
escrit. R$ 3.500,00 + IPTU

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

CHÁCARA

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

CA0470 - 210 m² - Res. Green Park 
03 sts., closet, sala 02 amb., lavabo, coz. pla-
nej., área de serv., quintal, churrasq., 02 VG. R$ 
850.000,00

CA0366 - 125 m² - Vl. Castelo Branco 
03 dorms., sendo 01 st, bhº social, sala, 
coz., área de serv., churasq., 02 VG. R$ 
370.000,00

SOBRADOS 

SO0374 - 311 m² - Solar de Itamaracá 
04 dorm. planejs., sendo 03 sts. (master, 
comum, americana), sala 03 amb., lavabo, 
soton multiuso, coz. planej., área de serv., 
espaço gourmet, pisc. e bhº ext., 03 VG. R$ 
840.000,00

SO0375 - 150 m² - Res. Vista Verde 
03 sts., sendo 01 closet, sala 02 amb., lavabo, 
coz., varanda c/ pia e churrasq., área de serv., 
quintal, gramado, ar cond., 02 VG. R$ 550.000,00

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

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

LOTEAMENTO FECHADO 

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

LOTEAMENTOS ABERTOS 

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

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

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592

03BMais Expressão



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

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

PARTAMENTOS:

R$ 200 MIL – A/U 64m² Jardim 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 RESIDENCIAL 
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

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
JARDIM BRESCIA  – 200 m² R$ 130.000,00 
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

CA00598 - VILA PARADISO - AT= 420 m² AC=373,5 m² - EXCELENTE SOBRADO DE ALTÍSSIMO PADRÃO COM LOCALIZA-
ÇÃO PRIVILEGIADA, com 4 suítes, 4 vagas (2 cobertas), Home Theater, Cozinha completa e equipada com refrigerador  side by 
side, cook top, lava louças, adega climatizada, forno elétrico, forno micro ondas, armários planejados, Lavanderia com armários 
planejados e máquina lava e seca, Ar-condicionado nas suítes, sala e home, Armários planejados nos 4 closets, Espaço Gourmet 
com churrasqueira, cook top e chopeira, Piscina e Vestiário. Entrega prevista para maio/2014. Agende sua visita com Newton

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

AP00135 - VILLAGE AZALEIA - 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, WC com Blindex, gabinete 
e armário, 1o. andar, sol da manhã, todas as janelas com vista para paisagem, próximo a entrada, 
área de luz com janelas voltadas para a rua, 1 vaga de garagem coberta, janelas de alumínio, 
paredes com massa fina, lustres, ventilador no quarto e sala, piso frio em todos os cômodos. 

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!!!

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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

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

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

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

JD. 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. REGENTE – CA02556 - 03 DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZINHA,  A.S.,  QUINTAL 
E VAGA DE GARAGEM PARA 02 AUTOS. R$ 1.500,00 + IPTU

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

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

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

V. ALMEIDA – CA02412 - 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JD. BELO HORIZONTE – CA02540 - CASA TÉRREA: 03 DORM. (01 SUITE),  SALA,  CO-
ZINHA 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

JD REGINA – CA02509 - 03 DORM. (01 SUITE),  SALA (02 AMB.),  COZINHA,  DESPENSA,  
WC,  LAVANDERIA,  GARAGEM PARA 01 AUTO COBERTO MAIS 03 VAGAS DESCO-
BERTO,  QUINTAL,  PORTÃO ELETRÔNICO,  CERCA ELÉTRICA. AT: 250m² / AC: 120m² 
R$ 418.000,00

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

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

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

CHÁCARA AREAL CA02422 – Casa - 04 DORM (02SUÍTES),  C/ ARMARIOS,  SALA ESTAR,  
SALA JANTAR,  COZINHA C /ARMARIOS,  LAVABO,  WC,  LAVANDERIA,  CHURRASQUEI-
RA. 01 COMODO C/ WC,  PISCINA E VAGA COBERTA P/ 04 AUTOS
AT 430 m² A.C 298 m² R$ 750mil

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

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

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

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DORM.,  SALA,  COZINHA,  02 WC,  LAVANDE-
RIA,  02 VAGAS COBERTAS E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 135m² / AC: 137m² R$ 350.000,00

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

TERRENO QUINTAS DE TEERRACOTA - TR00704 - 1.200 M²  EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO. 250 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

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

ALTO DA BELA VISTA – TR00692 - LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 250m² 
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 36x)

PQ. RES. INDAIÁ – TR00679 - LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 200m². ENTRADA 
+ PARCELAS (ATÉ 84x)

JD. DO IMPÉRIO – TR00678 - LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR DE 150m². ENTRADA 
+ PARCELAS (ATÉ 84x)

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

VENDO CARRO

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

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

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707
250m² COM CASA NOS FUNDOS (02 DORM.,  SALA,  COZINHA,  WC). PODE DIVIDIR 
O LOTE. MEIO LOTE POR R$ 150.000,00

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, DECO-
RAÇÃO, 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 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,  ENTREVIS-
TAS,  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$ 1.300,00

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
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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!!!

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

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

SALÃO JD. MORADA DO SOL – SL00264 - SALÃO CO-
MERCIAL DE 46m² COM WC. R$ 1.300,00

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, LAVANDERIA E 
GARAGEM P/ CARRO PEQUENO. R$ 700 + IPTU

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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

APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

JARDIM TROPICAL  AP00578 - 03 DORM(01 C/ARMA-
RIOS)01wc, sala, cozinha, sala com sacada, lav., 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, LAVAN-
DERIA E AMPLO QUINTAL - CASA 2 ,  01 DORM, WC, 
COZINHA E LAVANDERIA. R$ 280.000,00

APARTAMENTOPARA VENDA

JARDIM MONTE VERDE AP00562 - 02 DORMI-
TÓRIOS (01 SUÍTE) NOVO ACEITA FINANCIA-
MENTO MEDIANTE 50.000,00 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 R$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 
R$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,  BANHEIRO,  
LAVANDERIA,  TERRAÇO GOURMET E VAGA 
DESCOBERTA. ENTRADA + PARCELAS (EM 
36x). CONSULTE-NOS PARA MAIORES INFOR-
MAÇÕES.

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

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 
COMPLETA,  14 LUGARES,  LICENCIADA. IPVA.

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

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 

INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707
250m² COM CASA NOS FUNDOS (02 DORM.,  SALA,  
COZINHA,  WC). PODE DIVIDIR O LOTE
MEIO LOTE POR R$ 150.000,00

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, 
UTENSÍLIOS E APARELHOS DE ELETROTERAPIA 
DE ULTIMA TECNOLOGIA, REGISTRADA NO INPI. 
R$95000,00. MAIS INFORMAÇÕES WWW.CHIDO-
VENDE.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
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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 ! 

APARTAMENTOS

AP00107 R$ 720.000,00  Cen-
tral Park 2 dorms | 2 vagas | 3 
salas 110,00 m² const. 

63M² COM 3DORM 1SUÍTE E 1 
VAGA DE GARAGEM- ÁREA DE 
LAZER COMPLETA ; PISCINA, 
SAUNA, SALA DE GINASTICA , 
QUADRA POLIESPORTIVA.  VA-
LORES ABAIXO DO MERCADO; 
R$ 270.000,00

TE00123 -  R$ 235.000,00 - PQ DAS 
BANDEIRAS  - 1.000,00 m² total
TE00110 - R$ 240.000,00 - TERRA 
MAGNA -  540,00 m² total
TE00128 R$ 265.000,00 - JARDIM 
PAULISTA II -  321,00 m² total
TE00129  R$ 235.000,00  Jardim 
Primavera - 1.020,00 m² total 

CASAS 

CA00154 - R$ 670.000,00  TERRA 
MAGNA  - 3 dorms | 2 salas | piscina 
| 180,00 m² const. | 360,00 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 - JAR-
DIM 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 
financiamento
CA00163 - R$ 1.000.000,00 - JAR-
DIM DOS LAGOS 3 dorms | 1 suíte 
| 2 vagas | 3 salas 300,00 m² const. 
| 500,00 m² terreno
CA00166  R$  770.000,00  ITAICI 
3 dorms | 4 vagas | 2 salas | 3 ba-
nheiros 313,20 m² const. | 159,33 
m² terreno
CA00167 R$  260.000,00  JARDIM 
DOS COLIBRIS 2 dorms | 3 vagas 
| 1 sala 100,00 m² const. | 150,00 
m² terreno

LOCAÇÃO

AP00105  APARTAMENTO 
GRAND VILLE - 1.200,00 - CE-
CAP - 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 
GUARANTAS  R$ 2.500,00 +cond 
+Iptu   3  dormitórios 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  ba-
nheiro social  garagem pra 5 carros 
CA00164 Jardim Maringá -  
R$2.500,00 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala 99,00 m² const. | 
125,00 m² terreno
CA00146 - CASA - Loca-
ção  - JARDIM ESPLANADA  
- R$ 5.000,00  - 360,00 m² útil | 
361,90 m² const. - Piso Inferior: 
sala de visita, sala de jantar, lavabo, 
escritório, jardim de inverno, cozi-
nha planejada, lavanderia coberta, 
quartinho com armários e banheiro 
social; Piso superior: Sala de TV 
com ar condicionado, 4 dormitorios 
planejados, sendo 3 com suíte e 1 
possui closet e ar condicionado; 
Parte externa: Churr., piscina com 
cascata, pequeno jardim na frente!

AP00106 - R$ 300.000,00 / LOCA-
ÇÃO: 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

TERRENOS

TE00067 -  R$ 220.000,00 -  PAR-
QUE DAS BANDEIRAS - 1.000,00 
m² total
TE00122 -  R$ 413.000,00 - JARDIM 
RESIDENCIAL VILA SUIÇA - 400,00 
m² total

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 TER-
RA MAGNA  - 3 dorms | 2 suítes 
| 3 salas | piscina | 325,00 m² 
const. | 420,00 m² útil
CA00104 - R$ 395.000,00 BELA 
VISTA 3 dormitórios | 1 suíte | 
2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 
118,00 m² construção | 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 MON-
TE VERDE 3 dormitórios | 1 suíte 
| 2 vagas | 1 sala | 1 banheiro 
80,00 m² construção | 125,00 
m² útil
CA00118  -  R$  430 .000 ,00 
COND. MONTREAL -3 dorms | 
1 suíte | 1 vaga | 2 salas 104,00 
m² const. | 150,00 m² útil

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 
2 vagas | 1 sala 84,47 m² útil
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TERRENOS 

Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 
160.000,00 
Terreno 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 Eco-
lógico - 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 cô-
modos 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, churr. 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 desco-
berta.SOBRADO
COD.321 – JD.DOS COLIBRIS - R$295 MIL – 3 
dorms(1st), sala, coz, wc churrasqueira com pia, 
lavanderia, garagem
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 
3dorms(1st), sala de star e jantar, coz, lavabo, wc 
social, escritório, edícula, churrasqueira, garagem 
para 4 carros. 
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, garagem 
para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st 
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 ele-
trônico, 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.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

COD.302 – COND.MONTREAL – R$399 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, 1 vaga 
de garagem coberta.
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 
MIL – 3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, 
coz.planejada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 MIL – 
4dorms(2sts), sala de estar, jantar e TV, coz, lavanderia, 
dispensa, piscina, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$235 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.521 –  ANDA LUZ - R$430 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz. Planejada, wc social, lavanderia, 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 
bagunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor 
solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, 
piscina, campo, poço artesiano, casa de maquinas, 
garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com 
a/e), sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, 
piscina 7x3, 5, garagem. 
VL.FURLAN – R$2 MIL -  3dorms(1st), sala, copa, coz, 
lavabo, wc social, escritório, lavanderia, edicula com wc, 
garagem.SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, 
wc, as, quintal, garagem.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1.300,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
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

CECAP – R$950,00– 2dorms, sala em L, coz, as, 
wc social, 1 vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2 doritórios, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, 1 vaga de garagem. 
NOVO
ITAICI – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as 
com a/e, garagem.
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.400,00 
– 2dorms (1st), sala 2  ambientes, coz, wc social, 
2 vagas de garagem.NOVO
S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI – CO-
BERTURA
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.

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, cozi-
nha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 250m² 
R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano AT 10.000m² 
AC/ 700m² .R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 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 servi-
ço, piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.

CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e 
lavanderia .AT/ 150m² .AC/ 100m² .R$ 260.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, sala 
03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha planejada, 
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.
CA0008 – Jardim Patrícia – 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 autos .AT/151m² .AC/115m² R$ 
330.000,00. 

ÁREA – VENDE

AR0001 – CAPIVARI – 11 alqueires a R$ 10,00m² frente para 
rodovia.
AR0002 - Parque da Grama – 11 alqueires à R$ 15,00m² 

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Jardim Morumbi – 02 dorm, sala, cozinha e WC 
com armários .R$ 130.000,00
Apto0031 – Azaléia – 03 dorms(01 c/AE), sala, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem R$ 240.000,00
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 
privilegiada, 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

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ 
lareira, cozinha americana com AE, banheiro, lavanderia, 
piscina R$ 3.000,00.
CH0063 – Mosteiro de Itaici - 04 dormitórios (02 suítes), 
sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, churrasqueira e de-
pendência de empregada(01 dormitório, cozinha e banheiro) 
R$ 2.700,00.

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, co-
zinha, lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
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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Advogado Advogado Advogado

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral

Academia
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Auto Peças

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

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria
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Construção/Arquitetura

Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática
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Informática Jóias
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Materiais para Construção Moda Feminina

Móveis Planejados Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

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

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet Tintas

VeterináriaUniformes Veterinária Vidraçaria
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo
 E-mail: selecao@joblinerh.com.br

Acesse nosso site: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3835-5215

EMPREGOS

Encaminhar currículo na Rua Silvio Candello - 1.867, Sala 03 - Jd. Morada do 
Sol - Indaiatuba/SP ou por e-mail vagas@rctbrasil.com.br  /  com o nome da vaga no assunto. 

Fone: (19)3816-1088 / 4105-3430. Próximo ao Banco Itaú

Ajudante Geral: Disponibilidade de 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 Fundamental completo. Ex-
periência em serviços gerais. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (2903): Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência em rotinas de carga e 
descarga. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 
(3978): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. Co-
nhecimento em corte com lixadeira 
e solda (elétrica e Mig). Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PÓS-VENDAS 
(2968): Formação superior comple-
ta. Experiência em pós-vendas no 
segmento automotivo. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE SUPRIMENTOS 
(2333): Cursando superior em Lo-
gística, Administração ou áreas afins. 
Experiência na função. Conhecimen-
to no sistema Microsiga. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA FINANCEIRO (3668): 
Formação superior completa ou cur-
sando em Administração, Ciências 
Contábeis ou áreas afins. Experiên-
cia na área financeira. Conhecimento 
no sistema Microsiga. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE CONTÁBIL/FISCAL 
(3560): Formação superior completa 
ou cursando em Ciências Contábeis. 
Experiência em classificação e lança-
mentos contábeis, obrigações aces-
sórias, etc. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ARMAZÉM (4222): 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Possui curso de empilha-
deira. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ATENDENTE (2830): Ensino Fun-
damental completo. Desejável ex-
periência na função. Disponibilidade 
para atuar no 2° turno. Residir em 
Indaiatuba. 
ATENDENTE (3975): Ensino Médio 
completo. Experiência na área de 
atendimento ou na função de garçom. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (4072): 
Ensino Médio completo. Preferen-
cialmente que já tenha experiência 
com ajustagem de bancada e/ou em 
tarefas relacionadas a usinagem. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR FISCAL (2919): Forma-
ção superior completa ou cursando 
em Administração, Ciências Con-
tábeis ou áreas afins. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567): Formação superior completa. 
Experiência na área de vendas exter-
nas. 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 Indaia-
tuba ou Salto. 
ENGENHEIRO DE PROJETOS 
(3457): Graduação em Engenharia 
Mecânica, Eletrônica ou áreas afins. 
Experiência na função. Possuir 
CREA ativo. Conhecimento em 
Sistema SAP, PDCA e softwares 
de projetos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
(3554): Cursando Engenharia de 
Produção, Mecatrônica ou áreas 
afins. Desejável conhecimento em in-
glês. Residir em Indaiatuba ou Salto.  
ESTÁGIO EM MATRIZARIA (4230): 
Cursando superior em Administração 
de Empresas, Marketing ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MAÇARIQUEIRO (3562): Ensino 
Fundamental completo. Experiência 
em máquina de corte, dobra ou pren-
sas. Residir em Indaiatuba. 
LIXADOR (4069): Ensino Médio 
completo. Experiência como lixador, 
rebarbador ou acabamento de peças. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA 
(4317): Desejável Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 
(1816): Desejável formação Técnica. 
Experiência em serviços corretivos 
e preventivos em sistemas e equi-
pamentos de ar condicionado e/ou 
refrigeração industrial/comercial. 
Residir na região de Indaiatuba. 
MONTADOR MECÂNICO (3416): 
Formação técnica em Mecânica, Me-
catrônica ou áreas afins. Experiência 
em manutenção mecânica diesel, 
automóveis ou similares. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171): Formação 
superior completa. Experiência em 
restaurante industrial. Desejável 
conhecimento no sistema Tec Food. 
Residir na região de Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função. Possuir curso 
de empilhadeira. Residir em Indaiatu-
ba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE RETROESCA-
VADEIRA (3534): Experiência em 
operação de retroescavadeira, pá 
carregadeira ou máquinas relacio-
nadas a área de construção. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

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.

Global, oferendo a você a oportunidade que tanto espera.
Cadastre seu currículo conosco: 

www.globalempregos.com.br
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em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino Médio 
Completo. Disponibilidade de horário. Conhecimento 
em instrumentos de medição para indústria do ramo 
de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO/MONTAGEM (6621): 
Ambos os Sexos. Ensino Médio. Vivência na função no 
ramo de vidros, conhecimento com inspeção de peças e 
montagem de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em corte 
e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6780): Fem. Vivencia em 
indústria metalúrgica. Com disponibilidade para 1º e 2º 
turno. Ensino Fundamental Completo. Residir em Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO / QUALIDADE (6771): Ambos 
os sexos. Ensino médio completo. Vivência no setor 
de qualidade e em produção. Possuir cursos na área 
de qualidade. Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS/PÓS-VENDAS (6754): Masc. 
Superior Completo em Administração. Vivência na fun-
ção. Conhecimento no ramo automotivo e atendimento 
ao cliente. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS (6766): Fem. Ensino Médio 
Completo ou Superior Cursando Administração. Vivencia 
na área de vendas/ comercial, conhecimento com capta-
ção de clientes, fllow-up, geração de pedido de vendas, 
cotações entre outras funções. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Superior 
Completo com Pós Graduação em soldagem. Possuir 
conhecimentos básico das principais normas de solda-
gem da indústria do petróleo (ASME, API, NACE) 
e sistema de controle da qualidade de soldagem 
usado no Brasil (FBTS - Petrobras). Residir em 
Indaiatuba ou Jundiaí.
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO (6777): Fem. Cursan-
do Superior em Administração, Gestão Empresarial 
ou Comércio Exterior. Possuir inglês nível interme-
diário. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Supe-
rior em Processamento de Dados ou Ciência da 
Computação, cursando a partir do 2º ano. Conhe-
cimento em Web Designer, Corel Fraw, Photoshop, 
Diagramação de textos será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em instru-
mentos de medidas (metrologia), cursos na área 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir cursos na área da qua-
lidade e conhecimentos em Metrologia e Leitura e 
Interpretação de Desenho e Tridimensional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos 
em máquinas de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MATRIZARIA (6773): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência em corte, dobra, solda elétrica e MIG, 
polimento de aço, serralheria e/ou ferramentaria. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de mecânica 
geral, vivência em manutenção corretiva, preven-
tiva, hidráulica e pneumática em equipamentos 
industriais. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA (6767): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Possuir CNH D. Conhecer 
região e São Paulo. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA B (6770): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, Possuir CNH B.  Necessário co-
nhecer São Paulo. Desejável vivência em separação 
de pedidos, carregamento e descarregamento de 
carga. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA B (6785): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Possuir CNH B. Conhecer São 
Paulo e Região. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com 
serralheria, modelagem de aço, polimento de me-
tais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Dis-
ponibilidade de horário. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR MAQUINA (6790): Masc. Ensino Mé-
dio Completo. Vivência em produção e/ou operador 
máquina. Disponibilidade total de horário. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Pos-
suir  conhecimento na área de vendas e atendimento 
ao cliente. Residir em Indaiatuba.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Possuir 
conhecimento com lançamento de notas fiscais 
. Vivência com sistema SAP. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6712): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR LOGISTICO (6769): Masc. Superior 
Completo. Vivencia em Administrar a Logística de 
Estoque, Almoxarifado por requisição de compras, 
recebimento, solicitação de faturamento, embala-
gem e expedição de materiais, peças e acessórios. 
Com conhecimento em sistema ERP. Residir em 
Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em instrumentos de medição. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na área de 
Vendas em indústria. Desejável conhecimento no 
segmento de tele comunicações, forecast, follow 
up. Possuir inglês. Condução própria. Residir em 
São Paulo.

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. 
Conhecimentos na função. Disponibilidade de horários. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fun-
damental, Não é necessária experiência. Possuir 
disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamen-
tal  Completo. Não precisa ter experiência, 
possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6793): Masc. Ensino Funda-
mental. Irá atuar com carga e descarga de caminhão e 
separação de sucata de metais.  Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6792): Masc. Ensino 
Médio. Vivencia no ramo alimentícios . Residir em 
Indaiatuba. Possuir condução própria.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. Ensi-
no Fundamental. Vivencia área industrial, acabamento 
e lixamento de peças. Residir em Indaiatuba. Possuir 
condução própria.
AUXILIAR DE COBRANÇA (6786): Fem. Ensino 
Médio Completo. Conhecimento em contas à pagar, 
emissão de boletos, conhecimento em Excel. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6743): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Noções e cursos na área 
elétrica. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas a 
pagar/ receber, conciliação bancaria e negociações. 
Conhecimento em sistema Microsiga. Possuir CNH 
‘B’. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE FISCAL (6586): Ambos os sexos. Su-
perior em Ciências Contábeis. Conhecimentos na área 
fiscal, Legislação Tributária e conciliação e apuração de 
impostos. Sistema  GIA / SINTEGRA e outros. Sistema 
SAP. Residir em Indaiatuba ou Região.
ANALISTA FISCAL/ CONTÁBIL(6738): Masc. Supe-
rior completo ou cursando Contábeis ,Inglês ou japonês 
( Intermediário ). Vivencia em Escrituração Fiscal ( 
ICMS, ICMS/ST, IPI, PIS, COFINS ), IRF, NF-e, SPED e 
Obrigações Acessórias Fiscais,  Classificação Contábil,  
Conciliações. Residir em Indaiatuba ou região.
ANALISTA DE QUALIDADE (6789): Ambos os 
Sexos. Superior Completo em Gestão da Qualidade. 
Conhecimento em implantação do sistema da Gestão 
da qualidade, treinamentos da qualidade, vivência na 
implantação de ISOS/TS/ 9000, 14000, 18000 entre ou-
tras, controle de documentação, pacote Office, conhe-
cimento em Sistema integrado. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS (6720): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo em Admi-
nistração ou Logística. Vivência na função. Possuir 
conhecimento em sistema Microsiga/Proteus, informá-
tica e excel avançado, conhecimento em inventários, 
almoxarifado,controle de estoque, compras de insumos, 
matéria prima. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, possuir 
cursos com certificados em leitura e interpretação de 
desenho, meios de medicação (EMEI´S), operador de 
empilhadeira e informática. Ter disponibilidade de ho-
rários, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. Supe-
rior Cursando ou Completo. Vivência na área adminis-
trativa, conhecimento em financeiro e emissão de nota 
fiscal. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6787): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivencia na área administrativa, 
Excel e informática básica. Residir em Salto. Possuir 
condução própria.
ASSISTENTE FINANCEIRO (6752): Fem. Ensino 
Médio Completo. Conhecimento na área de contas 
pagar e receber, faturamento, rotina financeira em geral. 
Desejável conhecimento em  Microsiga. Com CNH “B”.  
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FINANCEIRO (6783): Fem. Ensino 
Médio Completo, Vivencia em contas à pagar e 
receber, conhecimentos em sistema ERP Microsiga. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO (6755): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento na área de recebimento, controle de estoque, 
nota fiscal de entrada e saída no sistema. Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE LOGÍSTICA (6784): Ambos os sexos. 
Superior Cursando ou Completo em Logística ou 
Administração. Vivência em conferencia, separação, 
expedição e preparação para inventário, atendimento 
ao cliente, lieração de pedidos e  notas fiscais. Residir 
em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6778): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em Administração. Curso de Informática. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Desejável co-
nhecimento com Nota Fiscal Eletrônica e pacote Office. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6768): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência na função. 
Possuir conhecimento em informática, cadastro de 
produtos, nota fiscal. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (6749): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia na função. Disponibilidade de 
horário para trabalhar em Salto. Ter condução própria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE LIMPEZA (6788): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental. Vivência na função. Residir 

Rua Bernardino de Campos, 358 
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CADASTRE SEU CURRICULUM NO SITE: 
www.grupoproficenter.com.br 

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER INDAIATUBA
OS INTERESSADOS CADASTRAR CV ATRAVÉS DO 
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TELEFONE (19) 3875-6564 
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AUXILIAR DE COMÉRCIO: Para auxiliar em 
todos os setores da loja, necessário estar 
cursando o ensino médio, residir apenas em 
Indaiatuba; 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Residir em In-
daiatuba, ensino fundamental completo, acima 
de 18 anos.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/LOGÍSTICA: 
Ensino superior completo, conhecimento em 
conferência, separação, expedição e prepara-
ção para inventário. Noção em rotinas adminis-
trativas. 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;
ASSISTENTE FINANCEIRO: Necessário estar 
cursando faculdade em área equivalente, expe-
riência na função. Conhecimento em sistema 
integrado Totvs será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino médio 
completo, vivência em rotinas administrativas, 
RH e financeiro. Residir apenas em Elias Fausto;
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPORTE 
TÉCNICO: Cursando Redes de Computado-
res ou equivalente, conhecimento em rotinas 
administrativas. Apenas candidatas residentes 
em Indaiatuba;
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Para traba-
lhar em comércio, experiência na função, curso 
de operador de empilhadeira e habilitação cate-
goria A/B; Jornada de trabalho de segunda-feira 
a sábado. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, 
residir em Indaiatuba, disponibilidade de ho-
rário, experiência em atendimento ao público;
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino fun-
damental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em máquina reta, Overlock, 
Interlock 2 agulhas, Galoeira e em todos os 
tipos de tecidos;
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino fun-
damental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em todos os tipos de tecidos, em 
enfestos par e impar e saber conferir o risco;
PÓS-VENDA: Formação em Eng Eletrica/
Mecanica ou Mecatronica, experiência em 
Pós-Venda, na instalação e manutenção de 
máquinas operadas por CNC/CLP.Inglês avan-
çado 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, ELETROTÉC-
NICA OU MECATRÔNICA: Ensino médio 
completo, curso na área, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
VENDEDOR (A): Ensino médio completo, resi-
dir em Indaiatuba, Salto ou Itu. Experiência em 
vendas. Conhecimento em Informática.

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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AGENTE DE VIAJENS: Ter conhecimento 
com vendas de passagens aéreas, hotéis, 
seguro viajem. Necessário já ter trabalha-
do com turismo.
AJUDANTE DE MARCENARIA: Para 
atuar em indústria de Móveis Planejados. 
Possuir experiência na área.
ANALISTA DE MARKETING: Experi-
ência na área. Responsável pelo de-
senvolvimento de estratégias de marke-
ting para atuar em Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDADE: Coordenar 
e desenvolver análises pelo planejamento 
e sistematização das atividades relativas 
à área de qualidade de acordo com a 
política definida pela empresa. Com 
experiência na função.
ANALISTA DE PLANEJAMENTO TRIBU-
TÁRIO: Conhecimento em sistema ERP; 
SAP; pacote Office; noções básicas em 
impostos no recebimento fiscal; Inter-
pretação de Notas Fiscais de entradas 
e saídas e serviços CFOP, NCM, tribu-
tação, CST.
ANALISTA DE SUPORTE: Com experiên-
cia na área para atuar com suporte técnico 
em hardware e software.
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA/TRANS-
PORTE:  Responsável pelas seguintes 
atividades: Comprar materiais e equi-
pamentos; Inspecionar e armazenar 
materiais; Fazer o acompanhamento do 
estoque da empresa; ter experiências em 
empresas de transporte logístico.
ASSISTENTE FISCAL / CONTÁBIL: 
Lançamentos Contábeis básicos, refe-
rente impostos / despesas diversas / 
conciliações de contas.
ASSISTENTE DE VENDAS: Conheci-
mento na área industrial, para atuar com 
prospecção de clientes e vendas interna.
AUXILIAR DE COZINHA: Atuará no corte 
e pré-preparo de alimentos, limpeza e 
organização da cozinha, bem como auxi-
liar o cozinheiro no preparo das refeições, 
e demais atividades.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Separação 
de produtos destinados a distribuição 
de vendas, separação de mercadorias, 
auxilio em toda a rotina de limpeza, or-
ganização, inventário.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com experiên-
cia na área de limpeza. Disponibilidade 
de Horários 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Com ex-
periência na área. Disponibilidade total 
de horários.
CALDEIREIRO: Para atuar com Caldei-
raria em geral e solda MIG
CONFEITEIRO: Com experiência na fun-
ção, preparo de massas, cremes e doces. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE OPERADOR LO-
GÍSTICO: Possuir Experiência em Lide-
rança e Operador de Empilhadeira.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO: Para 
atuar em empresa do seguimento de 
Plásticos, possuir Experiência.
ESTÁGIO FINANCEIRO: Cursando 2° ou 
5º Semestre, Nível Superior em Adminis-
tração ou Economia, conhecimento no 
pacote Office (Word, Excel), Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTÁGIO DE LOGÍSTICA: Cursando 3º 
ou 4º Semestre de Logística. Necessário 
alguma experiência na área.
FARMACEUTICO: Para atuar em uni-
dade Farmacêutica. Disponibilidade de 
horários.
LIDER DE OPERADOR LOGISTICA: 
Com experiência em liderança na área 
logística, armazém, expedição, movimen-
tação de materiais, etc. e com experiência 
em operação de empilhadeira.
MECANICO MONTADOR: Possuir expe-
riência com Pintura liquida (Epox), monta-
gem de máquinas em geral, possuir curso 
de Leitura e Interpretação de Desenho.
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO: Re-
alizar a manutenção em equipamentos 
de refrigeração. Experiência na função.
MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJA-
DOS: Com experiência em Montagem 
de Móveis.
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.
OPERADOR TÉCNICO DE FORNO: 
Irá atuar com toda rotina pertinentes ao 
cargo. Experiência em refusão, fundição 
de alumínio. 
PROJETISTA: Desenhista Projetista 
para elaborar Projetos de Móveis Plane-
jados, decoração e interiores, orçamento 
e propostas comerciais e realiza a venda 
do produto.
RECEPCIONISTA: Com Inglês Fluente, 
Para atuar em Hotel, com Disponibilidade 
de Horários.
VENDEDOR INTERNO E EXTERNO: 
Irá atuar com Vendas de Ferro e Aço e 
Ferragens Armadas, possuir Habilitação.
VENDEDOR DE MÓVEIS PLANEJADOS: 
Possuir experiências com Vendas de 
Móveis. Necessário Habilitação. 

AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, irá 
trabalhar em serviços gerais e fundição, vagas 
efetivas para empresa metalúrgica em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, irá 
trabalhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino funda-
mental completo, irá trabalhar com carregamento 
e descarregamento de caixas, não precisa ter 
experiência podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, 
possuir curso de Usinagem, mecânica ou similar.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR - Cursan-
do 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 documen-
tos, possuir curso de informática.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com escrita fiscal, auditoria e planilhas 
excell, possuir disponibilidade de horário.
ASSESSORA DE DIRETORIA - Ensino médio 
completo, experiência com planilhas excell , 
atendimento telefônico, arquivo de documentos e 
conhecimento na área administrativa.
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 CONTABIL - Cursando Faculdade 
de Ciências Contábeis, experiência na área.
ASSISTENTE COMERCIAL - Experiência com 
vendas de fretes internacionais, conhecimento 
com informática, inglês e espanhol nível básico.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS VENDAS - En-
sino médio completo, experiência com pós vendas 
desejável ter trabalhado em empresa metalúrgica 
ou auto peças.
ASSISTENTE COMEX - Superior completo 
ou cursando, conhecimento em processos e 
documentos que envolvem os tramites de fretes 
aéreos e marítimos, sistema de comercio exterior 
Siscomex, Remex, acompanhamento dos pro-
cessos e documentos junto aos órgãos públicos 
conforme orientação do despachante, espanhol e 
inglês nível básico.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E ESTOQUE - 
Ensino médio, experiência na função, desejável 
possuir curso de empilhadeira.
ASSISTENTE DE ENGENHARIA - Cursando 
Engenharia, conhecimento com informática, 
Eletroeletrônica, hidráulica, Auto Cad, Solidworks 
e leitura e interpretação de desenho.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino mé-
dio, experiência com recebimento fiscal, desejável 
conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE RH - Superior completo ou cur-
sando, experiência com  recrutamento e seleção, 
admissão, agendamento exame médicos e as 
demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE PCP - Ensino médio completo, 
experiência com apontamento de produção, 
conhecimento com leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
ASSISTENTE DE TI- Experiência com redes, sis-
tema operacional WindowsXP 7e /8, firewall, con-
figuração de servidores com plataforma Windows 
Server 2008/2012 e configuração de impressoras.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio com-
pleto, experiência com contas a receber, desejável 
ter trabalhado em empresa ramo metalúrgica.
ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino médio com-
pleto, conhecimentos em cálculos, fiscal,efetuar 
conferencias e lançamentos fiscais, possuir 
curso fiscal.
ASSISTENTE MARKETING JR - Cursando Nível 
Superior, conhecimento com elaboração pesquisa 
de mercado, organizar eventos, acompanhamento 
os pedidos de MKT nos processos de separação, 
apontamento, faturamento e transporte.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior completo 
ou cursando, experiência com toda rotina do 
departamento comercial, informática, Outlook e 
Excel avançado, sistema ERP-TOTVS, desejável 
ter inglês e espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino funda-
mental, experiência na função, possuir condução 
própria e disponibilidade de horário, residir em 
Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, experiência 
na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carregar 
e descarregar caminhão de mercadorias, possuir 
disponibilidade de horário.
COMPRADOR - Ensino médio completo, experiên-
cia com compras de serviços de usinagem, matéria 
prima, conhecimento com leitura e interpretação 
de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio completo, ex-
periência na função, desejável experiência com 
o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica 
ou Tecnólogo, experiência na função, bons 
conhecimentos em PCP(M), Lean Manufactu-
ring, cadeia automotiva, interface com cliente ( 
reprogramações de entregas e coordenação da 
equipe de PCP. 
COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Superior 
completo, experiência em operação de maquinas 

convencionais, centros de usinagem, fresas, 
instrumentos de medição e ter trabalhado em 
empresas metalúrgicas.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino médio 
completo, curso de NR 10 e elétrica, experiência na 
função, vaga para empresa multinacional.
EMPILHADERISTA   -  Ensino fundamental, expe-
riência na função, possuir curso de empilhadeira, 
residir em Salto ou Indaiatuba.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Superior 
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, expe-
riência com emissão e controle de notas fiscais 
eletrônicas, apuração de impostos, tributação 
Estadual e Fiscal, desejável ter trabalhado em 
empresa ramo metalúrgico.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, experiência 
com limpeza de chão de fabrica, banheiros e as 
demais rotinas do departamento, desejável que 
tenha condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência com 
limpeza de chão de fabrica, banheiros, refeitórios, 
pátios, distribuição de café, desejável ter trabalhado 
em empresa.
GERENTE DE CONTROLE DA QUALIDADE - Ex-
periência na função, executar auditorias internas, 
ministrar treinamentos, acompanhamento de audi-
torias, atendimento a clientes externos e internos, 
elaborar procedimentos e instruções, responder 
não conformidades internas e clientes.
GERENTE DE FUNDIÇÃO - Experiência em toda 
área de fundição, ligas, sucatas, fornos, controle de 
matéria prima para fundição, cálculos e correções 
de campos metálicos, supervisão de laboratório 
químico e inspeção visual de sucatas.
GERENTE DE MANUTENÇÃO  - 
Experiência na função ter trabalhado em empresa 
metalúrgica.
GERENTE DE PRODUTO P&D  - Superior com-
pleto em Engenharia Mecatrônica, Mecânica ou 
Eletrônica, experiência no segmento automotivo/
auto peças, engenharia de produto e pesquisa 
e desenvolvimento, Lean  Manutactoring, Fmea, 
APQP, possuir experiência com o sistema SAP e 
inglês nível Avançado.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino médio, 
possuir cursos de metrologia, ISO 9001 , leitura e 
interpretação, experiencia na função,desejável ter 
trabalhado em empresa ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, experiência 
na função, vaga para empresa ramo metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino funda-
mental completo, experiência com manutenção 
corretiva e preventiva em maquinas, equipamentos, 
ponte rolante, pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajusta-
gem 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 experiência 
na função.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
- Ensino médio completo, experiência com ser-
viços 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 disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE RESTROESCAVADEIRA - En-
sino fundamental possuir experiência na função.
PORTEIRO - Ensino fundamental, experiência na 
função, possuir disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR E PREPARADOR DE CENTRO 
DE USINAGEM - Possuir  cursos na área e expe-
riência na função.
PREPARADOR CENTRO USINAGEM  - Experiên-
cia 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, expe-
riência com PABX, atendimento a clientes, planilha 
Excel, arquivos e as demais rotinas administrativas.
SOLDADOR - Ensino fundamental, exp. com solda 
TIG, Mag e Elétrica, possuir curso na área.
SUPERVISOR DE LOGISTICA - Superior completo 
ou cursando, experiência com  toda cadeia de 
logistica, sistema Microsiga, Protheus desejável ter 
conhecimento com a máquina Cardex.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino Técnico 
em  Mecânica, experiência com produção seriada 
de peças usinadas para industria automotiva, 
prática de 5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com 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 dispo-
nibilidade de horário.

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. 

ADMITIMOS

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

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

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

ADMINISTRATIVO DE OBRAS – Supe-
rior Completo. Com experiência mínima 
de 2 anos com Notas Fiscais, documen-
tação de pessoal, negociações, compras 
e canteiro de obras. 
ASSISTENTE DA QUALIDADE – Ensino 
Médio. Cursos de Leitura e Interpretação 
de Desenhos, Metrologia, Instrumentos 
de Medição. Conhecimento com ferra-
mentas da qualidade e ISO. Experiência 
de 2 anos na função. 
ATENDENTE DE OPERAÇÕES – Ensino 
Médio Completo. Com experiência em 
atendimento ao público, caixa, digitação, 
pesagem. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FINAN-
CEIRO) – Cursando Administração, 
contabilidade. Para trabalhar em contas 
a pagar e receber. Diferencial com contas 
a pagar, Sistema TOTVS.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SE-
CRETÁRIA) – Superior Completo em 
Administração ou Direito. Co experiência 
em atendimento
AUXILIAR DE COZINHA – Ensino Fun-
damental ou Médio. Para trabalhar com 
preparo de sucos e demais serviços do 
setor. Disponibilidade de horário para 
final de semana. 
AUXILIAR DE LIMPEZA – Alfabetizada. 
Com experiência mínima de 01 ano em 
limpeza em geral em indústria ou casa 
de família. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental completo. Com expe-
riência. Empresa Multinacional com 
benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental. Com ou sem experiência. 
Com disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Médio Completo. Para trabalhar com 
separação de materiais, abastecimento 
de máquinas e equipamentos, limpeza 
de linha. 
AUXILIAR DE RH – Cursando RH, 
Administração ou Contabilidade. Com 
experiência em DP. CNH B. 
AUXILIAR DE VENDAS – Cursando 
Superior em Marketing ou Publicidade e 
Propaganda. Para trabalhar com vendas 
externas. 
BALCONISTA – Ensino Médio. Para 
trabalhar com atendimento no balcão 
e operar caixa, e demais serviços 
do setor. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior Com-
pleto. Com CREA Ativo. Experiência em 
obras de infraestrutura Urbana. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior Com-
pleto. Com experiência em edifícios 
verticais. 
ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA – Cur-
sando Fotografia. Com ou sem expe-
riência. Desejável conhecimento com 
Photoshop.
ESTÁGIO EM PROCESSOS – Cursando 
Técnico ou Superior em Engenharia 
Mecânica, Produção. Domínio com 
AUTOCAD, pacote Office (Excel e 
Power Point), Desenho Mecânico. Para 
trabalhar com elaboração de desenho 
de produto, revisão de desenhos, ca-
dastro e protocolos.  
ESTÁGIO EM VENDAS – Cursando 
Administração. Domínio com pacote 
Office (Excel e Power Point).  
LIDER DE USINAGEM – Superior em 
Engenharia Completo com Nível Téc-
nico. Conhecimentos avançados com 
Operação, Preparação e Programação 
de Centro de usinagem, Desenvolvimento 
de Dispositivos, Ferramentas Smed, 
Metrologia, Leitura e Interpretação de 
Desenhos, Mecânica. 
PANFLETAGEM – Alfabetizado. Para 
fazer panfletagem, almoço e limpeza. 
PEDREIRO – Com experiência em car-
teira, para trabalhar com acabamento. 

PILOTO DE TESTE – Ensino Médio 
Completo. Com experiência em pilotar 
e preparar veículos, elaboração de 
relatórios, amostras de testes, análise 
de produtos. 
POLIDOR DE METAIS – Ensino Médio 
Completo. Experiência mínima de 6 
meses com lixadeira, para trabalhar 
com polimento em alumínio. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ES-
PECIAIS (PNE) - Ensino Fundamental 
Completo. Para trabalhar em produção. 
Com laudo do INSS. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ES-
PECIAIS (PNE) - Ensino Fundamental 
ou Médio Completo. Empresa multi-
nacional, para trabalhar em produção. 
Com laudo INSS ou médico. 
PROGRAMADOR DE CNC – Ensino 
Médio. Cursos Técnicos. Experiên-
cia de 2 anos com programação de 
máquinas de usinagem, desenvolver 
programas, análise de desenhos, 
testes de programação e correções 
necessárias, controlar atualizar e 
acompanhar os processos de usi-
nagem. Domínio com programação 
CAM. 
RETIFICADOR – Ensino Médio Com-
pleto, com cursos de Qualificação 
Profissional (SENAI /EQUIVALENTE) 
de mecânica multifuncional, torno 
CNC, retíf ica ou mecânica geral. 
Experiência mínima de 01 ano com 
retífica, e equipamentos mecânicos 
e automáticos. 
SERVENTE – Ensino Fundamental 
Completo. Com ou sem experiência em 
canteiro de obras. 
SOLDADOR – Ensino Médio Com-
pleto. Para trabalhar com Solda MIG 
em peças de metal. Disponibilidade 
de horário. 
SUPERVIDOR DA QUALIDADE – 
Superior Completo ou Cursando Pós-
-Graduação (Desejável). Experiência 
de 6 anos na área da qualidade. 
Supervisionar e implantar ações em 
qualidade, fazer acompanhamento em 
produção, fornecedores, liberação de 
produtos, elaboração de propostas, 
desenvolvimento e implantação de 
melhorias, pesquisa de satisfação, 
participação de reuniões. 
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – 
Superior em Engenharia ou Técnico. 
Experiência de 4 anos na função. 
Acompanhamento na programação da 
produção, análise de equipamentos e 
dispositivos, visar melhorias, qualidade 
de produtos, coordenar atividades e 
equipes.  
SUPERVISOR DE VENDAS – Supe-
rior Completo em Administração, 
Economia, Marketing ou Engenharia. 
Experiência de 4 anos na função. 
Domínio com vendas, análise de pe-
didos, entregas e acompanhamento 
do material. Noções de mecânica, 
Disponibi l idade para viagens. In-
formática.  
TÉCNICO ELETRO ELETRONICA – 
Ensino Médio Completo - cursos de 
Qualificação Profissional (SENAI /
EQUIVALENTE) de Técnico Eletro 
Eletrônico, CLP, NR10. Experiência 
mínima de 01 ano na área Mecânica. 
TÉCNICO QUIMICA JR – Técnico 
em Química Completo. CRQ Ativo. 
Experiências com controle de produ-
tos químicos, amostras de matérias 
primas, misturas e produtos. Ela-
borar, analisar e controlar métodos 
de ensaios e relatórios de análise, 
documentos do laboratório. Preparo 
de relatórios, registros de análises de 
matérias primas, misturas e produtos 
químicos. 
TORNEIRO MECÂNICO - Ensino Mé-
dio. Cursos SENAI na área. Experiência 
de 1 ano na função. Conhecimento 
com preparação, regulagem, e opera-
ção de máquinas e ferramentas para 
usinagem. Interpretação de desenhos, 
esboços. Uso de instrumentos de me-
dições. Afiação de ferramentas, prestar 
suporte técnico. 
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CLASSIFICADOS

Casa em Condomínio 
com 2 D., coz. com ar-
mários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa no Cond. Villa-
gio de Itaici - 2 D., 
quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00.  F:  (19) 
98372-0000
Casas para financiamen-
to com ótimos preços, 
venha conferir. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Central Park  2 dorms, 2 
vagas, 3 salas 110,00 m² 
const. R$ 720.000,00. F: 
(19) 99801-4860
Centro: Casa com 03 
dorms sendo 01 suíte, 
sala, cozinha. Garagem 
coberta p/ 02 carros. R$ 
430.000,00 F.9 9779-
3589 c/ Caio
Compre sua casa ainda 
em processo de cons-
trução! Excelentes valo-
res. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99294-
5541a
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm c/ 
armários(Sendo 1 suite), 
saala 2 amb, coz planej, 
lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de gara-
gem..R$ 500.000,00. F: 
(19) 3834-8948
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos 
e coz. R$ 415.000,00. 
A c e i t a  p e r m u t .  F : 
(19)  7828-0418/  ID 
114*97307

Cond. Patio Andaluz - 3 
dorms, 1 suíte, 2 vagas, 
1 sala 84,47 m² útil. R$ 
400.000,00. F: (19) 7808-
3727/ 89*22754
Cond. Pq. dos Guaran-
tas - R$ 2.500,00 +cond 
+Iptu, 3 dorms; sendo 
uma suíte, banheiro social 
e lavado, coz; sala, chur-
raqueira, garagem pra 2 
carros, totalmente plane-
jado. F: (19) 99801-4860
Cond. Res Fonte di 
Trevi: Apto com móveis 
planejados com 03 dorms 
sendo 01 suíte, sala TV,  
jantar, varanda, cozinha. 
Área de lazer com piscina, 
churrasqueira. Garagem 
coberta p/ 02 carros. R$ 
320.000,00- Aceita Finan-
ciamento! F. 7829-6350 c/ 
Marlene
Jardim Monte Verde: 
Casa com 02 dorms sen-
do 01 suíte, sala jantar/
estar, cozinha americana. 
Garagem p/02 carros. R$ 
278.000,00 F. 7829-6350 
c/ Marlene
Jd Pau Preto - Casa 
nova com 3 dorm sendo 1 
suíte, 1 wc, 2 vagas - AT 
125 m². R$ 490.000,00. F: 
(19) 98372-0000
Jd. Amstalden - Super 
residência TODA MOB
ILIADA com 284m2 e 
AT 350m2 de terreno, 
3 dormitórios, 1 suíte, 
sala 2 ambientes, lavabo, 
cozinha, piscina e espaço 
gourmet R$ 1.440.000,00. 
F: (19) 99751-9921/ 3875-
0469 creci 65362.
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº. 
social, sala, coz., AS, 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 210.000,00. F: (19) 
3392-0333

Jd. Santiago - CA0248 
- 250 m² - 04 D. sen-
do 01 st. c/ hidro., bhº 
social, lavabo, sala 02 
amb., escrit., sacada, 
copa, coz. planej., AS, 
bhº ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ 
pia de granito, pisc., 
04 vagas garag. R$ 
600.000,00. F: (19) 3392 
- 0333
Juscelino Kubstcheck 
4 aluguéis - ótimo inves-
timento R$240.000,00. 
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 pe-
quenas reformas.apenas: 
R$ 145.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol – 68 casa 
assobradada sendo na 
parte inferior garage. es-
paçosa e na parte supe-
rior 01 D., sala, coz, WC, 
Lavand., sacada quintal 
com edícula nos fundos 
todo revestido em piso 
cerâmico R$ 190.000,00 
toda documentada para 
financiamento. Ta es-
perando o que? F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997.

Jd. Camargo Andrade 
- 02 D., sala, coz, WC, 
lavand., garag. + 01 so-
bradinho nos fundos, 
tudo bem acabado por 
apenas R$ 250.000,00 
aceita troca por igual 
ou menor valor em re-
gião plana. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997.
Jd. do Valle - 02 D. (01 
suíte c/ armário embuti-
do) coz. planejada, ga-
rag. p/ 03 autos, edícula 
nos fundos. Ótimo Aca-
bamento R$ 280.000,00. 
F :  (19)  3017-0455/ 
99762-7997 
Jd.  Esplanada I I  - 
CA0211 - 300 m² - 03 
suites, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 
04 vagas garag. R$ 
400.000,00. F:  (19) 
3392-0333
Jd. Laguna - (Salto-SP) 
02 D., sala, coz., WC, 
lavad., garag. para 02 
autos R$ 170.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-
7997
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 inves-
timento – R$270.000,00
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 
no fundo – ótimo inves-
timento – R$270.000,00. 
F:  (19)  3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. 
F :  (19)  3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-
4322

M. do Sol - imóvel comer-
cial próximo a Av. Ário 
Barnabé e bancos 390m² 
de área construída, sendo 
02 pav. residenciais e 
salão comercial no térreo, 
apenas R$700.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-
7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 
250m² em 02 pavimen-
tos sendo no pavimento 
superior: 05 D. sendo 
02 suítes e 01 máster, 
sacada com frente para 
piscina c/ cascata artificial 
aquecimento a gás nos 
D., área de churrasco 
completa, garag. para 04 
carros. R$ 400.000,00. 
Aceita imóvel de menor 
valor, carro, estuda  par-
celamento. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997.
Morada do Sol CA02481 
- Rua ant 59, 2 imoveis 
,terreno de 250 m², casa 
1. 02 dorm,sala,02 wc,co-
zinha,lavanderia e amplo 
quintal. Casa 2 , 01 dor-
m,wc,cozinha e lavande-
ria. 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$ 
670.000,00 - 3 dorms | 
2 salas | piscina | 180,00 
m² const. | 360,00 m² 
útil  aceita permuta em 
apartamento na cidade. F: 
(19) 7808-3727/ 89*22754

Residencia l  Santa 
Clara: Sobrado com 
m ó v e i s  p l a n e j a d o s 
com 05 suítes sendo 
04 com closet, hidro, 
sala jantar/estar e tv, 
sacada, cozinha, copa, 
edícula, área de lazer 
com piscina aquecida, 
churrasqueira, salão 
de festas/ jogos, quadra 
e campo de futebol. 
Garagem p/06 carros. 
R$ 2.200.000,00 F.9 
9779-3589 c/ Caio
Vl. Castelo Branco - 
CA0415 - 140 m² - 03 
D. sendo 01 st., sala 
02 amb., bhº social, 
arm. planej. nos dorm. e 
coz., AS., quintal, chur-
rasq., 02 vagas garag. 
R$ 400.000,00. F: (19) 
3392-0333

C i d a d e  N o v a  I  - 
CA0444 - 360 m² - 03 
D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
mesa, varanda, coz. c/ 
coifa, desp., AS., espa-
ço gourmet c/ churrasq., 
quintal, 04 vagas garag. 
Armário planej.: D., st., 
bhºs, coz., sala, AS., 
desp. R$ 3.400,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella -  Área de La-
zer,  portar ia 24hs - 
3dorm(Sendo 1 suite c/ 
armários), sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 va-
gas de garagem....R$ 
2.300,00 + Cond. + Iptu. 
F: (19) 3834-8948

Cond. Moradas de Itaici: 
Casa com móveis pla-
nejados com 02 dorms, 
sala estar/ jantar, cozi-
nha, área de lazer com 
piscina , churrasqueira, 
salão de festa e quadra. 
Garagem p/ 02 carros. R$ 
1.700,00. F. 19- 99960-
4202 c/ Allyne
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
Jardim California: Casa 
com 03 dorms sendo 01 
suíte, sala, cozinha. Ga-
ragem p/01 carro. R$ 
1.200,00. (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Jardim Esplanada: Casa 
com 04 dorm sendo 01 
suíte, sala, cozinha. Ga-
ragem p/02 carros. R$ 
3.000,00. F. 19- 99960-
4202 c/ Allyne
Jardim Paulista II: So-
brado com 03 dorms sen-
do 01 suíte, sala, cozinha. 
Garagem coberta p/ 01 
carro. R$ 1.400,00. F. 
19- 99960-4202 c/ Allyne
JD AMERICA CA1013 – 
02 dorm,sala,cozinha,W-
C,lavanderia,garagem co-
berta p/02 autos e quintal. 
A.T 250m². R$1350,00 + 
IPTU. F: (19) 3875-2215
Jd. Esplanada - CA0319 
- 300 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, 
coz. planej., AS., bhº ext., 
depósito, edícula c/ chur-
rasq., quintal, 04 vagas 
garag. R$ 2.900,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333

J d .  I t a m a r a c a  - 
R$1.300,00; 2 dorms, 
sala, coz, banheiro social, 
garagem pra 5 carros. F: 
(19) 99801-4860
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 
suíte c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ 
sacada, escritório c/ ar-
mários, coz. planej., AS, 
churrasq. quintal, 02 va-
gas garag. R$ 2.500,00 + 
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/ saca-
da, bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., desp., AS., espaço 
gourmet c/ churrasq., 
quintal, 02 vagas garag. 
Armário planej.: coz., 
bhºs, churrasq., AS. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU. 
F: 19 3392-0333
Res .  Bouga inv i l l e 
- 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
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GUARUJÁ – ENSEA-
DA - 02 dorms(01 st), 
sala, cozinha, lavan-
deria, churrasqueiras 
na varanda, 02 vagas 
gar., piscina aquecida . 
R$ 450.000,00. F: (19) 
99887-7771   
Jd Morumbi - 2 dormi-
tórios R$ 115.000,00 
aceita carro como parte 
do pagamento. F: (19) 
98372-0000
Jd. Umuarama - 2Ds 1 
vaga - R$ 190.000,00. F: 
(19) 3329 7253 
Oportunidade- Ap. 2 
dormitório, sala em L, 
cozinha, lavanderia e 
uma vaga coberta – 
162m²- R$ 196.000,00 
- CECAP - em frente à 
Lojas Bandeira. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-1322/ 99294-
5541/ 3035-1372
Pre-Lançamento - Tre-
ze andares, quatro ap-
tos por andar, na Av. 
Candelária com 100m2, 
3dorm sendo 1 suíte. En-
trega em agosto de 2016 
com 35% de entrada par-
celados, preço a partir de 
R$550.000,00. F: (19) 
99751-9921/ 3875-0469 
creci 65362.
Res. Ybaté - todo plane-
jado c/ 1 D., e gar. cober-
ta. R$ 190.000,00. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene

Apto Térreo -  coz. pla-
nej., box de vidro, 1 vaga 
coberta, 3 D., E 1 banhei-
ro social R$ 1.220,00. F: 
(19) 3329-7253/ 99295-
0357

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. totalmente 
planej., lavand., AS com 
gabinete, depósito/dorm. 
empregada, edícula 
com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 04 vagas 
garag. R$ 4.700,00 + 
Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 03 
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
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs 
- 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem..
R$ 1.250,00 + Cond. + 
Iptu. F: (19) 3834-8948

Villagio de Itaici, 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com ar 
condic., cozinha planeja-
da, 2 wcs, churrasqueira, 
área de luz. Condomínio 
com infraestrutura com-
pleta. 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., va-
randa, coz. planejada, 
dorm. empregada, AS., 
edícula, churrasq., quin-
tal, 04 vaga garag. R$ 
3.500,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 352 
m² - 03 D. sendo 01 suíte 
c/ hidro, bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., des-
pensa, 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

Ed. Guarapary - 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) 7808-3727/ 89*22754

Cidade Nova - P.Andaluz 
(lado Pague Menos), 2 
qtos (1 suite), 2 vagas gar., 
lazer compl., armários 
planej. e box.F: (19)3016-
7121 / 98177-9824 (tim).
Cond. Residencial Mirim 
II: Apto com móveis pla-
nejados sendo 02 dorms, 
garagem p/ 01 carro e 
área de lazer. R$ 750,00 + 
Cond. F: (19) 99960-4202 
Allyne
Ed. Asturia - AP0248 - 58 
m² - 02 D., bhº social, sala 
c/ varanda, coz., AS, 01 
vaga garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Ed. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 D., 
sala, coz. c/ armários, wc, 
garag. R$ 900,00 + Cond. 
+ Ipt. F: (19) 99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 - 
74 m² - 3 D. sendo 01 st., 
bhº social, sala 02 amb., 
coz., AS. (todos c/ arm. 
planej.), 02 vagas garag. 
R$ 1.800,00 + IPTU. F: 
(19) 3392-0333
Edifício Barcelona: Apto 
com móveis planejados 
com 02 dorms sendo 01 
suíte, sala, cozinha, área 
de lazer. Garagem coberta 
p/01 carro. R$ 1.500,00. F: 
(19) 99960-4202 Allyne
Edifício Pathenor: Apto 
com 02 dorms. Sala, co-
zinha. Garagem p/ 01 car-
ro. R$ 1.000,00. F: (19) 
99233-3124 c/ Jessica
Pát io AndaLuz R$ 
2.000,00. F: (19) 7808-
3727/ 89*22754
Res. Ana Elisa - AP0476 
- 57,92 m² - 02 D., bhº 
social, sala de TV c/ 
sacada, coz., AS., 01 vaga 
garag. R$ 900,00 + Cond. 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333

Res. Fonte de Trevi 
- AP0430 – 76,87 m² - 
03 D. sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., sa-
cada, coz. planej., AS., 02 
vagas garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
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 - 02 D., sendo 01 
st., bhº social, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz., AS, 02 
vagas garag. Arm. planej.: 
D, st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Res. Vando - AP0472 
- 67,08 m² - 02 D., bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS., área 
de lazer, 01 vaga garag. 
R$ 950,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Res. Victória - AP0323 
- 88 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 
amb., coz., AS, área de 
lazer, 01 vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Res. Victória - AP0453 
- 90 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., AS, 
02 vagas garag. Arm. pla-
nej.: D., st., bhº, coz., AS. 
R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU. F: (19) 3392-0333

Residencial Victória: 
Apto com 03 dorms, sen-
do 01 suíte, sala, cozinha, 
área de lazer e garagem 
p/ 01 carro. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica

Casa comercial - centro, 
excelente localização, 3 
dormitórios, 2 wcs, , 2 
vagas , 2 salas - AT 479 m² 
AC 222 m². R$ 3.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa comercial - Cidade 
Nova, 3D, 1 wc, 4 vg, 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 regularizado- 
Aceita 30% em permuta, 
R$ 1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Galpão ótima localida-
de - prox Av. Visconde 
de Indaiatuba, 2 salas de 
recepção, 3 wcs, mais 2 
ambientes p/salas,vestiá-
rio,cozinha.  A.t 570m², R$ 
5000,00 + IPTU. F: (19) 
3875-2215/  99696-8732

Jd. do Sol - salão de 
esquina 340mil. F: (19) 
3318-4325
Morada do Sol - OPOR-
TUNIDADE - Salão de 
Cabelereiro todo monta-
do e com ótima clientela. 
F: (19) 98414-5231 c/ 
Ayde.
Salão Comercial - na 
Av. Pres. Kennedy , 150 
m² - salão, 2 salas, 2 
banheiros e copa R$ 
6.000,00. F: (19) 98372-
0000
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade. F: 
(19) 3016-1355
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três inje-
toras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balan-
ça. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Vl.  Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - Sa-
lão Comercial amplo, c/ 
02 bhºs e mezanino p/ 
escritório. R$ 3.500,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333

Alvorada - 02 suites, 
sala, cozinha, salao de 
jogos, casa de caseiro, 
piscina. AT/ 2.400m². 
R$ 700.000,00. F: (19) 
9.9946-7771
Beira da rodovia - Sitio 
de 8 alqueires em in-
daiatuba R$40,00  m². 
F: (19) 99118-7850/ 
(19) 99672-7947 Creci 
74092

Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Área de 
10 alqueires R$106,00 
o m². F: (19) 99118-
7850/ (19) 99672-7947 
Creci 74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Sitio de 
4 alqueires R$60,00 o 
m². F: (19) 99118-7850/ 
(19) 99672-7947 Creci 
74092
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. 
c/ varanda, coz., AS, 
bhº externo, espaço 
gourmet c/ churrasq. 
e fogão a lenha, pisc., 
quintal, diversas vagas 
garag. R$ 3.000,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333
C h á c a r a s  e m  I t u 
área de 1.000m² R$ 
4 0 . 0 0 0 , 0 0 .  F :  ( 1 9 ) 
99126-5388
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
Elias Fausto - Sitio 1 
alqueire, casa, piscina, 
toda gramada, chur-
rasqueira, fogão a le-
nha- R$370.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Excelente Chácara Alto 
Padrão -  4 suítes , sala 
3 amb., estúdio de mú-
sica, campo de futebol 
gramado, quadra de 
areia, casa de caseiro, 
piscina, vestiário. Nego-
cia-se troca 100% em 
imóveis em Indaiatuba 
R$ 2.000.000,00. F: (19) 
98372-0000
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CLASSIFICADOS
Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m² 
- Plano..R$ 360.000,00. 
F: (19) 3834-8948
Elias Fausto - 48.000M². 
R$ 35,00 m². F: (19) 
9.9887-7771
Elias Fausto 175 m2 
– Ótima localização e 
topografia, em bairro 
central pronto para cons-
trução. R$98.000,00. F: 
(19) 99860-8968/ 99751-
9921/ 3875-0469 creci 
65362.
Esplanada II: Terre-
no com 305 m². R$ 
208.000,00.  F:  (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Industrial - 5.200 m². 
R$ 500,00 m². F: (19) 
99887-7771
Jardim das Maritacas 
- R$ 95.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jardim Paradiso - 03 
lotes juntos – 708m², 
5 5 0 m ²  e  4 2 0 m ² . 
R$1.100,00. F: (19) 
9.9887-7771
Jd Bela Vista - Ter-
reno misto, plano, ex-
celente local ização. 
R$ 170.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jd. Califórnia – TR0070 
- 250m², com casa nos 
fundos (02 dorm., sala, 
cozinha, wc). Pode di-
vidir o lote meio lote por 
R$ 150.000,00. F: (19) 
3875-2215/  99696-8732
Jd. Colibris - 150m² 
R$ 110.000,00 aceita 
financiamento. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997 
Jd. dos Laranjais - 
9.000M². R$ 450.000,00. 
F: (19) 99946-7771
Jd.  Laguna -  150² 
R$70.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997

Terreno Jd. Morada do 
Sol – ótima localização 
– R$110.000,00. F: (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372 

Alugo quarto para 
moças em residencia 
familiar, R$550,00 com 
acesso aos demais 
compar t imentos  da 
casa. F: (19) 3875-1181/ 
98820-6872 c/ Elvira
Casas para financia-
mento com ótimos pre-
ços, venha conferir. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Compre  sua  casa 
ainda em processo de 
construção! Excelentes 
valores. F: (19) 3016-
1355 /  99752-2170 / 
99294-5541
Cozinha industrial, no 
Jd Pau Preto AT: 150 m² 
AC 90 m². R$ 1.800,00. 
F: (19) 98372-0000.
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 
T r e i n a m e n t o  p a r a 
habilitado. Perca já o 
medo de dirigir. F: (19) 
99165-1062 c/ Paulo 
(instrustor)
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

Jd. Laguna  -150m² 
R$70.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 9762-7997
Jd. Regente - 04 lo-
tes juntos, 1.080m². 
R$ 750.000,00. F: (19) 
99887-7771
M. do Sol –  Rua 39 125m² 
R$110.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 9762-7997 
Nair Maria - Salto SP 
-180m² R$90.000,00 
aceita financiamento. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-
7997
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 – quitado. 
(oportunidade). F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
Pq. das Banderas - 
1.000,00 m² total. R$ 
220.000,00.  F:  (19) 
99801-4860 
Residencial Caroline: 
Terreno com 125 m². R$ 
75.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Temos áreas para lotea-
mentos em Indaiatuba,-
Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localida-
des. 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
Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. 
R$ 125.000,00. F: (19) 
98372-0000

Vendo - Air Soft, mar-
ca Tókio Marui R$ 700. 
F: (19) 98247-4690 tim
Vendo - Eletrodomés-
ticos e alguns móveis 
por motivo de mudan-
ça. F: (19) 9 9267-7603 
(claro)
Vendo  -  Iphone 4 , 
16 giga, travado R$ 
600. Fone: (19) 98247-
4690 tim
V e n d o  -  L a v a d o r a 
Consul,  6kg, nova, c/
nota fiscal. R$500,00. 
F: (19) 3835-1581
Vendo - Maca peroba 
rosa, maca 195x75x75 
( C x L x A ) ,  m a c a 
1 9 5 x 6 5 x 8 5 
(CxLxA) ambas tem 
a cabeceira removí-
vel (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 
cada. F:  (19) 7814-
5723
Vendo - Maquina de 
costura, simples, zig-
-zag,  em boas con-
dições. F: (19) 3329-
3770/ 9 9291-8910 c/ 
Vera.
Vendo - Mini System 
Toshiba p/ 3 cds/ toca 
fitas/ AM e FM, 1300w, 
c/ controle remoto e 
manua l .  R$450 ,00 . 
Fone: (19) 3875-9524 
(Maria)
Vendo - Portão de fer-
ro, 3,20m por 2,70m. 
R $ 4 0 0 , 0 0 .  F :  ( 1 9 ) 
3875-1581
Vendo - Portão social 
basculante, 3x2,20m, 
c o m  d e s e n h o  n o 
cen t ro ,  acompanha 
o  p o r t ã o  p e q u e n o . 
R $ 1 . 2 0 0 , 0 0 .  F o n e : 
( 1 9 )  3 0 1 7 - 2 8 4 2  c / 
Marlene. 

Jd. Mirim - 3 alquei-
res R$2.800.000,00. 
F : (19)  99118-7850/ 
(19) 99672-7947 Creci 
74092    
Jd. Videira - Chácara de 
5000m² R$550.000,00 
excelente oportunida-
de. F: (19) 98136-7331 
Creci 74092
Parque da Grama- 
Chácara em cond. fe-
chado com 02 D., sala, 
cozinha, área de servi-
ço, piscina e churras-
queira. R$ 450.000,00 
Aceita financiamento. 
F: (19) 7829-6350 c/ 
Marlene
Rec. Camp. Int.  de 
Viracopos - CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² - 
2 casas com 3 cômodos 
- 2 baias - 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. 
R $  3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .  F : 
(19) 3875-6230 - Creci 
04.732
R e c a n t o  C a m p e s -
tre de Viracopos – 
CH0098 –  1429 m² 
-  C h á c a r a  m u r a d a 
c/ sobrado de 05 D., 
sendo 01 st., 04 bhºs 
sociais, escrit . ,  sala 
02 amb., coz. planej., 
copa,  AS,  varanda, 
churrasq., fogão à le-
nha, pomar, dorm. c/ 
bhº,  d iversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. 
F: (19) 3392-0333
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.

Salto perto do Pes-
queiro - 1.000 m² R$ 
60.000.00 - com água - 
aceita carro no negócio 
e parcelamento. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-1322/ 99294-
5541/ 3035-1372
Salto perto do Pes-
queiro - 1.000 m² R$ 
60.000.00 – com água 
– aceita carro no negócio 
e parcelamento. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-1322/ 99294-
5541/ 3035-1372
S í t i o  2  A l q u e i -
res - R$ 500.000,00. 
F: (19) 99173-9843/ 
ID:122*20480
Terras de Itaici - 01 
dorm., sala 02 ambs, 
cozinha, varanda e chur-
rasqueira, toda murada. 
AT/ 1.000m². AC/ 160m². 
R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 
Terras de Itaici- Chácara 
em Cond. fechado com 
02 D., sendo 01 suíte com 
closet, piscina, churras-
queira e garagem p/ 05 
carros. R$ 2.800,00. F: 
(19) 9 9960-4202 Allyne
Vale do Sol - 02 dorms, 
sala, cozinha wc, piscina. 
R$400.000,00. F: (19) 
99946-7771

Cond. Altos de Itaici: 
Terreno com 313,14 m². 
R$180.000,00. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, aceita 
permuta. F: (19) 7828-
0418/ ID:114*97307

Corsa  C lass ic  1 .0 
2007/2008 em excelen-
te estado de conserva-
ção. Vidro elétrico, alar-
me, trava elétrica e som 
com MP3. Documen-
tação OK, IPVA e Se-
guro obrigatório 2014 
pagos.  Único dono! 
Valor  R$ 16.800,00 
Tel. 19 99826-9533 ou 
19 3835-1185 falar com 
Vinícius.
G o l  -  2 0 0 9 ,  ú n i c o 
dono (novo)completo 
F. 99696-8732 /3875-
2215
Van Transit  Ford - 
2013 (nova 700 Km)  - 
14 lugares, licenciada, 
IPVA, seguro. Entrada 
+ parcelas  F.(19) 3875-
2215 / (19) 99696-8732

“Doação de Cães e 
Gatos - GAPA - To-
dos os sábados, das 
10 às 13hs, na Dog’s 
P lace,  na Av.  Engº 
Fáb io  R .  Ba rnabé , 
4181, marginal do Pq. 
E c o l ó g i c o ,  s e n t i d o 
bairro/centro.»
Vendo ou troco ca-
valo Árabe, engatado, 
cavalo muito manso. 
F:(19)99915-1220 c/ 
Diogo
Vendo ou troco Egua 
Mangalarga Mineira, 
mansa. F:(19)99915-
1220 c/ Diogo

1 PS2 + 1 controle + 
memory card + 10 jo-
gos por R$ 200,00 - Tel. 
3835.5918 ou 992732955
Formatação - Notebook e 
Desktop, R$ 70,00. F: 19 
99625-0970
PS3 fat destravado 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

Ofereço-me como Cui-
dadora de Idoso. F: (19) 
98105-4143 c/ Lucia.
Ofereço-me como mar-
dido de aluguel, pedreiro, 
jardineiro e serviços ge-
rais. F: (19) 99648-0448/ 
99653-8210 c/ Coutinho.
Ofereço-me p/ trabalhar 
como cuidadora  ou Babá 
para morar no emprego, 
com referências.F: (19) 
99363-6011 c/ Eudinéia.
Ofereço-me para traba-
lhar em residencias com 
faxina. F: (19) 3835-1581
Pessoa aposentada M/F, 
p/ pequenos serviços do-
mésticos, referência, car-
teira de motorista, que 
conheça  bem Indaiatuba 
e regiões vizinhas e que 
saiba dirigir em SP. F: (19) 
98141-2258
Trabalho como cuidado-
ra ou acompanhante de 
idoso. F: (19) 3835-1581
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