
Ex-jogador Rivelino realiza 
tarde de autógrafos

Casarão é reaberto após 
um ano em reformas 

Cozinheira é presa 
pela Romi por tráfico 

Colégio Objetivo realiza 
entrega de leite para entidades

Mais duas mortes são registradas em Indaiatuba

ILUSTRE 
CULTURA 

DROGAS 

SOLIDARIEDADE TRÂNSITO

O Colégio Objetivo Indaiatuba recebeu, no dia 29 de abril, 
os representantes das três entidades que foram beneficiadas com 
os 1.956 litros de leite arrecadados durante a Páscoa Solidária e 
a Copa Intervalo de Futsal. As instituições beneficiadas foram: 
Mais Vida – Centro de Apoio ao Portador de Câncer, Creche 
São Vicente de Paulo e Casa da Criança Jesus de Nazaré.

No último sábado, 
dia 26, mais dois aci-
dentes de trânsito fatais, 
envolvendo vítimas de 
Indaiatuba, foram regis-
trados no Jardim Mora-
da do Sol e na Rodovia 
João Henrique Schultz, 
que liga Elias Fausto a 
Indaiatuba, já no trecho 
em Cardeal. 

Contribuinte deverá 
pagar multa por atraso

Regularização do título 
deve ocorrer até quarta

Unidade de Indaiatuba é 
inaugurada oficialmente

Moradores revelam 
‘onda’ de furtos

Município terá 
curso à distância 

Mais de 7 mil são 
vacinados na cidade

IR ELEIÇÕES 

POUPATEMPO COLIBRIS 

GRADUAÇÃO

GRIPE

O governador do estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB), visitou Indaiatuba na 
tarde de sábado, dia 26 de abril, 
para a inauguração oficial do 
Poupatempo local. A soleni-
dade contou com a presença de 
autoridades locais e de outros 
municípios da região, além de 
deputados estaduais e federais. 

A falta de segurança do Jardim 
dos Colibris vem atormentando a 
vida dos moradores do bairro nas 
últimas semanas. Segundo os resi-
dentes, casos de furtos à residência 
é a maior preocupação do bairro. 
Os moradores garantem que, 
pelo menos uma vez por semana, 
uma ocorrência dessa natureza é 
registrada no local. 

Terminou na última quar-
ta-feira, dia 30 de abril, o 
prazo para a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca (DIRPF). Quem não conse-
guiu declarar até a data-limite, 
poderá enviar a declaração, 
mas agora com multa. 

Quem ainda não tirou o título 
de eleitor ou estão irregulares com 
a Justiça Eleitoral tem até o dia 7 
de maio para procurar um cartório 
eleitoral. Como o prazo está che-
gando ao fim, desde segunda-feira, 
dia 28 de abril, os cartórios funcio-
nam em horário especial.

Indaiatuba foi escolhida 
como uma das cidades que 
receberá cursos de graduação 
à distância, pela Universidade 
Virtual do Estado de São Pau-
lo (Univesp). A confirmação 
foi feita pelo governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSDB), quando o 
mesmo esteve na cidade na 
tarde de sábado, dia 26.

De acordo com o balanço 
divulgado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, desde que a 
Campanha da Vacinação contra 
a Gripe iniciou, no último dia 
22, já foram imunizados em In-
daiatuba, 7.809 pessoas. Nesse 
total incluem-se os vacinados 
no sábado, dia 26, quando 
ocorreu o “Dia D” da vacina. 

Comércio está desmotivado 
para o Dia das Mães
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As vendas para o Dia das Mães deste ano estão gerando certa preocupação entre os lojistas. A data é comemorada só no 
domingo que vem, dia 11, mas boa parte dos lojistas não está confiante num movimento maior que no ano passado. Por outro 
lado, a Comercial, Industrial e Agrícola de Indaiatuba (ACIAI) projeta uma um aumento de até 7% a mais que a data em 2013.
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Mudanças já! Na sua opinião, 
quais são os 
principais motivos 
para as mortes nas 
rodovias da região?

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

Radares dia 03 a 09/05

Editorial Enquete

“Acredito que o abuso de veloci-
dade e a arrogância são as maiores 
causas de acidentes no trânsito. E 
na maioria dos casos, resultando 
em mortes. Os motoristas não são 
tolerantes um com o outro e não 
respeitam as regras das rodovias, 
como os limites de velocidade” 
Élida Silva, 51 anos, adminis-
tradora.

“Na minha opinião a pressa é o 
maior motivo, principalmente nos 
feriados. Todo mundo quer chegar 
ao seu destino e acaba abusando 
da velocidade. As pessoas esque-
cem que assim como ele, outros 
motoristas também vão viajar e 
que as estradas estarão cheias, 
que isso exige atenção redobrada” 
Sebastião de Souza, 59 anos, 
comerciante.

“Na minha opinião a irrespon-
sabilidade é o principal motivo. 
Irresponsabilidade por dirigir 
embriagado, por ultrapassar em 
trechos não permitidos e o princi-
pal, pelo excesso de velocidade”
Maria Cléia, 47 anos, autônoma.

“Acredito que o descuido e a 
falta de respeito, principalmente 
nos feriados. A maioria dos mo-
toristas já começa beber antes 
de sair de casa e no trânsito, um 
momento de desatenção tem 
consequências para vida toda” 
Ketlen Tamires Dantas, 16 
anos, estudante.

Artigos

Nome inserido indevidamente no SCPC ou Serasa gera 
indenização por danos morais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ainda faltam nove dias para o Dia das Mães, uma 
das datas mais importantes do ano, mas que talvez não 
seja tão comemorada quando o assunto são as vendas. 
Pelo menos é que pensam alguns comerciantes locais, 
que não estão confiantes no movimento para a data.

Mas não é de hoje que o comércio de Indaiatuba 
passa por dificuldades. No noticiário local já lemos 
notícias sobre as dificuldades enfrentadas pelos co-
merciantes, principalmente pequenos empresários, 
de manter seus estabelecimentos abertos na cidade.

A concorrência, muitas vezes desleal com grandes 
empresas que chegam ao Município, é apresentada 
pelos comerciantes como justificativa par ao fraco 
movimento em datas especiais. Atrelado a isso, nem 
todos tem poder aquisitivo para sair "gastando".

Mas não é de hoje que os comerciantes reclamam 
ou não mostram grande motivação para comemorar 
as datas especiais. Essa desmotivação vem desde o 
ano passado, quando muitos não conseguiram fechar 
o balanço das vendas com resultados positivos.

Mudanças são necessárias. O Município precisa 
intervir e criar formas de incentivo ao comércio local. 
Por outro lado, a mudança também necessária por 
parte dos pequenos empresários. Vale à pena inovar, 
criar e principalmente reciclar seus funcionários, a 
fim melhorar o atendimento ao cliente.

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.) 

Acreditar para ver 
Na nossa vida nesta linda terra, estamos em renovação constante de conceitos, valores e 

de atitudes, que  a faz ser bem melhor. É como acordar pela manhã e sentir que demos um 
grande salto adiante, depositando novas esperanças nos nossos sonhos de sucesso,felicidade e 
reconhecimento. Todos os dias abrimos os nossos olhos e mentes para a vida, numa constante 
renovação de energias, transformando cada passo desta caminhada num degrau nos processos 
de evolução pessoal que, consequentemente, trarão muito mais harmonia ao ambiente onde 
vivemos. Estamos renascendo todos os dias. Vamos transformar positivamente tudo que está à 
nossa volta. Pensando assim, seremos pessoas mais felizes e em paz, com o nosso coração que 
ama a vida. Levante todas as manhãs com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você 
tem para ser feliz. Seja sua alavanca de ignição.O dia de hoje jamais voltará, então aproveite-o! 
Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar consciência do seu valor, você será 
capaz de ir em frente com muita força, Conscientize-se de que a verdadeira felicidade está dentro 
de você. E esta felicidade é dar. Estenda sua mão, compartilhe, sorria e abrace alguém. Quer 

ser mais feliz do que é? Venha fazer o treinamento Leader Training da Signa 
nos dias 16-17 e 18-05-2014 - Inscreva-se no site www.signatreinamentos.
com.br - 3875.7898 - Trevisan José.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

LIMÃO
É uma fruta com baixíssimo valor calórico, boa fonte de fibra e vitamina C, além de 

conter outras vitaminas (tiamina, riboflavina) e minerais (fósforo, silício, cálcio e ferro).
Grande parte dos seus benefícios estão vinculados a uma substância presente na 

casca chamada d-limoneno (rica em flavonoides). Esses flavonoides, possuem ação 
antioxidante que previne a ação dos radicais livres.

Os benefícios do limão são especialmente aumentar as defesas do organismo com-
batendo gripes e inflamações das vias respiratórias porque é rico em vitamina C que 
melhora a imunidade. Além disso o limão também é importante para:

Combater o ácido úrico pois apesar de ser ácido é transformado no estômago e vai 
alcalinizar o sangue; 

Ajudar a emagrecer é pobre em calorias e tem fibras que diminuem o apetite; 
Proteger as células pois é um fruto antioxidante; 
Facilitar a digestão e regula a absorção dos açúcares pela presença de fibras solú-

veis como a pectina. 
Uma boa dica para ingerir o suco de limão é durante a refeição, pois além dos 

benefícios do limão para emagrecer ele também aumentar a aborção de ferro da refei-
ção ajudando a evitar ou combater a anemia., Mas sempre lembrando , ingerir pouca 
quantidade de liquiddo durante as refeicoes.

Os benefícios do limão silicino são aumentar as defesas do organismo, combater 
o ácido úrico, ajudar a emagrecer, proteger as células, facilitar a digestão e regular 
a absorção dos açúcares porque assim como o limão é rico em vitamina C, fibras e 
antioxidantes.

O limão e o limão siciliano são muito semelhantes nutricionalmente e por isso os 
seus benefícios para a saúde são iguais.

"O limão é reconhecido milenarmente como um antibiótico e antisséptico intestinal. 
 Na Índia, o suco de limão é a bebida sagrada do desjejum matinal, agindo como 

agente de purificação, regulação e antídoto de envenenamento ou intoxicação" Sua 
ação laxante regula os intestinos. E ainda, com seu poder adstringente, reduz a forma-
ção dos gases intestinais. Dessa forma, evita o inchaço do estômago e dos intestinos"

 O limão tambem ajuda a conservar alguns alimentos. Por exemplo, 
ao picar uma maçã ou ralar uma cenoura, esprema um limão para para 
evitar o escurecimento delas.

Voces viram quantos beneficios tem esta fruta que pode ser encon-
trada o ano todo nos supermecados

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

“Acho que a imprudência dos 
motoristas, que dirigem após 
terem ingerido álcool. E também 
a falta de educação, os motoristas 
não respeitam o outro nem as leis 
de trânsito” 
Mauricio de Oliveira, 43 anos, 
promotor de vendas.
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Comerciantes estão 
desanimados para o Dia das Mães

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

RECEITA  

Contribuinte deve pagar multa para declarar o IR

REPRODUÇÃO

As vendas para o Dia 
das Mães deste ano 
estão gerando certa 

preocupação entre os lojistas. 
A data é comemorada só no 
domingo que vem, dia 11, 
mas boa parte dos lojistas não 
está confiante num movimen-
to maior que no ano passado. 
Por outro lado, a Comercial, 
Industrial e Agrícola de In-
daiatuba (Aciai) projeta um 
aumento de até 7% a mais 
que a data em 2013. 

Apesar de preparada para 
data, a proprietária da Uzza 
Acessórios, a empresária Fer-
nanda Prezotti não está muito 
entusiasmada com o Dia das 
Mães. “A expectativa é que 
eu faça muitas vendas nesse 
Dia das Mães, porém estou 
achando o comércio muito 
parado. No ano passado nessa 
mesma época vinham muitos 
clientes interessados em pes-
quisar e ver nossos produtos 
para presentear suas mães. 
Na verdade estou com medo 
que a minha meta não seja 
atingida”, revela. 

A empresária Claudete 
Vitorello, dona da loja Vito-
rello também tem o mesmo 
pensamento. “O movimento 
tá bem lento. Estou um pouco 
desanimada com o que estou 
vendo nesses dias. Espero 

poder vender muito nesse 
ano. Espero ter um aumento 
de pelo menos 20% nas ven-
das, porém não dá para saber 
como será o Dia das Mães em 
2014”, disse.

Até mesmo no setor de 
calçados os lojistas não estão 
confiantes para vendas "aque-
cidas". “Esse ano está difícil. 
Fizemos ações promocionais 
para chamar clientes e acre-

dito que com isso aconteça o 
aumento de vendas esperado”, 
declarou o gerente da Passare-
la Calçados, Wilson Naj.

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Federa-
ção das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas do Estado de São 
Paulo (FCDLESP), os con-
sumidores estão cautelosos 
para este Dia das Mães. Em 
todo o estado, a expectativa 

de crescimento de vendas 
é de 1% em relação ao ano 
passado. 

Diante do atual cenário de 
baixa atividade econômica, 
a Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
projeta um aumento de 3% 
no volume de vendas no co-
mércio para o Dia das Mães, 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

POSITIVO  
Apesar do pouco ânimo 

dos comerciantes, para o pre-
sidente da Aciai o comércio 
venderá mais em 2014, em 
comparação ao ano passado. 
“A expectativa é que tenha 
um aumento de vendas entre 
5% a 7% em relação ao mes-
mo período do ano passado”, 
projeta o presidente da Aciai, 
Jair Alfredo Sigrist. “O traba-
lho está sendo feito para que 
aja um aumento nas vendas 
do comércio no Dia das Mães 
deste ano.”

Essa também é a expecta-
tiva da empresária Neuza Nu-
nes Flores, da Skala Center. 
“Esperamos ter um aumento 

de 80% nas vendas na semana 
da data. Essa é uma das me-
lhores datas em vendas para 
nós”, acredita. 

Quest ionado sobre  o 
medo dos comerciantes em 
não faturar nos Dias das 
Mães, o presidente da Aciai 
ressalta que os lojistas não 
podem desanimar faltando 
10 dias para a data. “Hoje 
as pessoas estão deixando 
de comprar os presentes 
antecipadamente. Acredito 
que o movimento nas lojas 
será maior na semana que 
vem e no Dia das Mães, 
onde muitos restaurantes 
irão receber clientes para 
comemorar esse dia”.

Decoração para o Dia das Mães ainda é algo ausente nas vitrines das lojas do Centro de Indaiatuba

Shopping espera 
aumento de vendas no 

Dia das Mães
Os Shoppings de Indaiatu-

ba mostram animação para a 
segunda data mais importante 
do ano. 

Segundo Andrea Fernandes, 
Gerente de Marketing do Polo 
Shopping, o Dia das Mães é 
uma época na qual a venda de 
presentes gera um incremento 
substancial em vendas na pri-
meira quinzena de maio e a 
expectativa de crescimento nas 

vendas é de 12% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

No Shopping Jaraguá, a 
expectativa é que as vendas 
cresçam em torno de 4% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado.

Os itens mais procurados 
são roupas, sapatos, produtos 
de beleza e produtos “high 
tech” como smartphones e 
tablets.

Terminou na última quarta-
-feira, dia 30 de abril, o prazo 
para a Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física (DIR-
PF). Quem não conseguiu de-
clarar até a data-limite, poderá 
enviar a declaração, mas agora 
com multa. A multa por atraso 
pode variar do valor mínimo 
de R$ 165,74 e máximo de 
20% do imposto devido.

De acordo com a Delegacia 
da Receita Federal do Brasil 
em Campinas, que abrange as 
cidades Campinas, Indaiatuba, 
Hortolândia, Jaguariúna, Pau-
línia, Sumaré, Valinhos e Vi-
nhedo, até a última terça-feira, 
dia 29 de março, 453.162 
declarações foram enviadas, 
o que corresponde a 87% da 

expectativa de entrega para 
este ano na unidade, que é de 
520 mil declarações. 

De acordo ainda com a 
Receita Federal, em todo o 
País, cerca de 5 milhões de 
pessoas deixaram o envio para 
o último dia – do total de 27 
milhões que devem prestar 
contas esse ano.

Para quem perdeu o prazo, 
o importante agora é multa de 
1% ao mês sobre o imposto 
devido. A multa por atraso 
pode variar do valor mínimo 
de R$ 165,74 e o máximo 
de 20% do imposto devido. 
Além da questão financeira, o 
contribuinte que permanecer 
irregular com o Fisco Previ-
denciário corre o risco de ter o 

cancelamento de seu Cadastro 
de Pessoa Física (CPF). 

O diretor e presidente da 
Fas Group, Fabricio Salvater-
ra enfatiza as consequências 
para quem perdeu o prazo. 
“O contribuinte, que entrega 
após o período estabelecido, 
fica sujeito ao pagamento de 
multa por atraso, calculada da 
seguinte maneira: existindo 
importo devido, multa de 1% 
ao mês-calendário ou fração 
de atraso, incidente sobre o 
imposto devido, ainda que 
integralmente pago, observa-
dos os valores mínimo de R$ 
165,74 e máximo de 20% do 
imposto devido” explica. 

Para Salvaterra, é funda-
mental o acompanhamento de 

um profissional da área nesse 
período. “Quem está na área 
tem o conhecimento amplo 
da legislação, experiência e 
domínio técnico e por essas 
razões está capacitado para 
orientar, assessorar e analisar. 
A assessoria profissional evita 
erros e inconsistências, além 
do auxílio e orientação sobre a 
melhor escolha quanto a forma 
de declaração, simplificada ou 
completa, e apresenta possí-
veis opções menos onerosas ao 
contribuinte”, salienta. 

DOCUMENTAÇÃO 
A indicação do presidente 

da Fas Group para quem ainda 
não elaborou a declaração é 
que sejam providenciados os 

seguintes documentos: cópia 
da declaração entregue em 
2013 (ano calendário 2012); 
informes de rendimentos de 
salários, pró-labore distribui-
ção de lucros, aposentadorias, 
bem como das instituições 
financeiras; recibos e notas fis-
cais relativos a despesas com 
saúde; comprovante de despe-
sas com institutos de ensino; 
comprovantes de aluguéis 
recebidos e também os pagos; 
recibos de pagamentos à pre-
vidência privada e também da 
oficial; documentos que com-
provem venda ou compra de 
bens em 2013; comprovantes 
de pagamentos de prestação de 
bens, como veículos e imóveis 
em 2013; controle de compra e 

venda de ações, com apuração 
mensal de imposto devido 
nas operações; comprovantes 
de despesas do livro-caixa 
(para prestadores de serviço 
autônomo); Darfs de carnê-
-leão pagos; comprovante de 
doações para fins de incentivos 
fiscais (Lei Rouanet, Audiovi-
suais, Fundos da Criança e do 
Adolescente); documentação 
de dívidas assumidas em 2013, 
todos os documentos acima 
(despesas, rendimentos, aqui-
sições e vendas, referentes aos 
seus dependentes).

Mais informações sobre 
a Declaração do Imposto de 
Renda podem ser adquiridas 
no site da Receita Federal, no 
www.receita.fazenda.gov.br.
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Proibição do comércio de 
casas populares é aprovado

Desrespeito 
Algumas acontecimentos 

no dia a dia nos faz reforçar 
a idéia de que ainda somos 
o País da desigualdade. Na 
manhã do último sábado, 
dia 26 de março, presenciei 
a falta de respeito com uma 
idosa, a qual gostaria de ter 
acesso ao Poupatempo, mas 
não era possível porque a 
escada rolante estava em 
manutenção e, já com sua 
idade avançada, não conse-
guia descer pelos degraus 
estreitos. Um segurança ao 
lado da escada pouco se 
importou com a dificuldade 
da idosa, pois estava muito 
“ocupado” com seu celular.  

O outro lado
No mesmo dia, mais tar-

de, tudo funcionava per-
feitamente para a chegada 
do governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB), durante a 
inauguração oficial do posto. 
Pode parecer clichê, mas 
nós nunca entendemos essa 
diferenciação na forma de 
tratar as pessoas. Acredito 
que bom senso nessa vida é 
tudo. Talvez o maior culpado 
desse episódio fui eu  que não 
interferi e não cobrei uma 
atitude mais profissional do 
tal segurança.  

Exemplo
No último final de sema-

na, viajei com a família para 
uma cidadezinha chamada 
Barbosa, que tem pouco mais 
de 6 mil habitantes, e que fica 
a 20 quilômetros de Penápo-
lis. Lá, vi um incentivo bem 
interessante aos moradores. 
Na pequena cidade, os mo-
radores que pagam o IPTU 
em dia têm internet de graça 
durante o ano todo. Eles pa-
gam apenas pela instalação 

de uma antena, pois a internet 
é via rádio. 

Fiscalização 
No final do ano, durante 

um período, a internet é 
bloqueada para manutenção 
da rede e suspensão do sinal 
para quem não tiver pagando 
o imposto em dia. É claro que 
disponibilizar internet para 
6 mil pessoas é bem mais 
fácil do que para 220 mil 
habitantes, mas isso sim é um 
“belo” exemplo de incentivar 
aos moradores em pagar seus 
impostos.  

Racismo
Sem sombras de dúvida, 

o assunto mais comentado 
durante a semana foi o ato 
de racismo de um torce-
dor do Villarreal contra o 
jogador brasileiro Daniel 
Alves, do Barcelona. O ato 
de racismo ocorreu quan-
do o torcedor jogou uma 
banana quando o atleta do 
Brasil faria a cobrança de 
um escanteio. A resposta do 
jogador foi sensacional e a 
melhor resposta ao “agres-
sor”: ele pegou a banana 
e comeu, fingiu que nada 
havia acontecido e cobrou 
o escanteio.

Punição 
Mas o que mais surpreen-

deu, além da atitude do atle-
ta e todas as manifestações 
dos brasileiros no Brasil, 
foi a punição ao torcedor. 
Enquanto que no Brasil, 
apenas o clube é punido com 
perda de mando de jogo ou 
com o estádio interditado, na 
Espanha a primeira punição 
ao torcedor foi proibi-lo de 
entrar no estádio pelo resto 
da vida. A segunda, foi 
prendê-lo. 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

‘Semana de Solidariedade aos 
Povos Africanos’ passa por 1ª votação 

ROSE PARRA - ACS/CMI

Foi aprovado na Câmara, 
durante a 10ª Sessão 
Ordinária, o Projeto 

de Lei 029/2014 que proíbe 
a venda, permuta ou aluguel 
de casas populares no prazo 
de dez anos. O PL foi votado 
e aprovado por unanimidade 
na noite de segunda-feira, dia 
28 de abril, e tem autoria do 
vereador Gervasio Aparecido 
da Silva (PP).

Durante a discussão do 
Projeto no Plenário, o vere-
ador Gervásio lembrou que 
o PL é mais “fruto” da recla-
mação dos moradores locais. 

No artigo 1º, o texto do 
Projeto prevê que “fica ex-
pressamente proibida, a ven-
da, permuta total ou parcial-
mente dos imóveis subsidiado 
pelo Poder Público, por um 
prazo de dez anos”. 

No Projeto de Lei, Ger-
vásio justifica ainda que, os 
munícipes que não foram 
contemplados no tal projeto, 
se sentem lesados e revoltados 
pois precisam de uma moradia 
e acabam não sendo bene-
ficiados. Os mesmos ficam 
desacreditados que a seleção 
feita pela secretaria responsá-
vel (Habitação) seja idônea e 
justa com todos que buscam a 
tão sonhada casa própria.

Durante a Sessão, o autor 
da Lei fez questão de ressaltar 
que o comércio de casas de 

projetos habitacionais é fre-
quentemente questionado pela 
população. “Recebo muitas 
famílias em meu gabinete e a 
maioria delas reclamam desse 
tipo de atividade”, ressalta. 
“Quem locou a casa não pre-
cisa voltar a residência e quem 
comprou não também não 
fica nela. A casa contemplará 
outra família. Sei que não tem 
como construir uma residên-
cia para cada cadastro, mas 
temos que acabar com esse 
comércio ilegal.”

FISCALIZAÇÃO 
Punições severas estão 

previstas para quem descum-
prir a Lei. A primeira decisão 
é retirar o imóvel de posse 
do beneficiado, o qual será 
devolvido ao Executivo.  

Caso o contrato não possa 
ser reincidido, pelo fato do mes-
mo não ter sido celebrado junto 
à Prefeitura, quem vender o 
imóvel será obrigado a ressarcir 
os cofres públicos todos os be-
nefícios que foram concedidos, 
no prazo de 60 dias.

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

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

Projeto que cria a Semana 
de Solidariedade dos Povos 
Africanos é de autoria do 
vereador Derci

O Pro je to  de  Le i  n º 
002/2014, do vereador Derci 
Jorge Lima (PT), foi aprova-
do na última Sessão Ordinária 
que aconteceu na segunda-
-feira, dia 28. O PL institui 
a Semana de Solidariedade 
dos Povos Africanos. O Pro-
jeto foi aprovado em primeira 
votação. 

Pelo projeto, que ainda 
precisa voltar ao Plenário 
para 2ª votação, a data será 
comemorada e entrará para o 
calendário oficial do Municí-
pio, anualmente, na semana 
do dia 25 de maio. A celebra-
ção desta Semana será organi-
zada pelos grupos e entidades 
voltadas à questão da cultura 
africana e afro-brasileira e dos 
movimentos negros existentes 
no Município de Indaiatuba, 
com a colaboração das repre-

sentações diplomáticas dos 
países africanos no Brasil e 
da Municipalidade.

A Semana de Solidarie-
dade aos Povos Africanos 
deverá ainda contar com 
atividades culturais, sociais 
e políticas, voltadas à valo-
rização da contribuição dos 
povos africanos na formação 
do País.

“A Semana que propo-
nho funcionará como mola 
propulsora para debates em 
nossa cidade, buscando o 
aprofundamento cultural, 
histórico e social, trazendo à 
nossa cidade um pouco do que 
é ser África", justifica o autor.

PROJETOS 
Os vereadores aprovaram 

ainda, por unanimidade e em 
regime de urgência especial, 

Projeto de Resolução da Co-
missão de Justiça e Redação, 
acolhendo recurso do verea-
dor Carlos Alberto Rezende 
Lopes (Linho-PT) que declara 
nulas as votações do projeto 
que autoriza o Executivo a 
contratar operações de crédito 
com a Agência de Fomento 
do Estado de São Paulo. O 
Projeto de Resolução será 
publicado em Diário Oficial 
e o projeto 037/2014 volta ao 
Plenário para ser votado com 
quórum de 2/3.

A sessão também apro-
vou Projeto de Decreto Le-
gislativo da Mesa da Câma-
ra que autoriza o prefeito 
Reinaldo Nogueira a tirar 
férias no período de 17 a 29 
de maio

Foi aprovado ainda, em 
segunda votação, o PL Com-

plementar  do Executivo 
Municipal que altera a de-
nominação e a estrutura 
da Secretaria Municipal de 
Defesa e Cidadania.

A 10ª sessão ordinária 
do ano também aprovou em 
regime de urgência especial, 
em primeira votação, projeto 
do Executivo que autoriza re-
passe de recursos financeiros 
para a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 
Indaiatuba (Apae). 

Já o projeto do vereador 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes, o Linho, foi o Projeto 
de Lei do Executivo, que 
dispõe sobre a concessão 
de afastamento remunerado 
de servidores públicos para 
desempenho de mandato 
eletivo sindical. O projeto 
recebeu vistas de cinco dias.
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Prazo para regularizar o
Título termina quarta-feira

INAUGURAÇÃO OPORTUNIDADE 

Poupatempo é inaugurado oficialmente Faculdade Max Planck 
promove eventos na

Câmara e na Prefeitura

Quem ainda não tirou 
o título de eleitor 
ou estão irregula-

res com a Justiça Eleitoral 
tem até quarta-feira, dia 7 
de maio para procurar um 
cartório eleitoral. Como o 
prazo está chegando ao fim, 
desde segunda-feira, dia 28 
de abril, os cartórios eleito-
rais do Estado de São Paulo 
estão funcionando em horário 
especial, das 9h às 18 horas, 
inclusive amanhã e domingo, 
dias 3 e 4.

Devem estar atento ao 
prazo quem está com o título 
em situação de cancelamento 
(ausência às urnas por três 
eleições consecutivas e pelo 
não comparecimento à revi-
são do eleitorado), eleitores 
com débito (deixou de votar 
ou justificar), título em situa-
ção “suspenso” (cumprimen-
to do serviço militar obriga-
tório (conscrito), condenado 
criminalmente com sentença 
transitada em julgado, con-

denado por improbidade 
administrativa ou declarado 
incapaz para os atos da vida 
civil); e quem deseja solicitar 
o primeiro título eleitoral, 
entre outros.

Não é obrigatório a retira-
da ou regularização do título 
para jovens entre 16 e 18 
anos, além de ser facultativo 
para analfabetos e maiores e 
70 anos.

De acordo com a chefe 
do cartório eleitoral local, 
Lilian Dalva Silva de Lima, 
Indaiatuba tem atualmente 
147.612 eleitores regulares 
e 6.428 eleitores com títulos 
cancelados, pois deixaram 
de votar nas três últimas 
eleições. “A procura maior 
está sendo para transferência 
de município, alistamento 
da primeira via do título, 
revisões para alterar nome 
ou local de votação, além de 
pessoas que se encontram 
com seu título cancelado”, 
declara.

Ainda segundo Lilian, a 
procura após o atendimento 
ampliado ainda é pouco. Ela 

O governador do estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB), visitou Indaiatuba 
na tarde de sábado, dia 26 
de abril, para a inauguração 
oficial do Poupatempo local. 
A solenidade contou com a 
presença de autoridades lo-
cais e de outros municípios 
da região, além de deputados 
estaduais e federais. O posto 
de Indaiatuba funcionava 
desde o dia 31 de março 
desse ano, porém de forma 
experimental. 

Para construção da unida-

acredita que os eleitores irão 
deixar para regularizar na 
última hora. “A procura está 
sendo pouca. As pessoas 
vão deixar pra regularizar o 
seu título nos últimos três 
dias que serão dia 5, 6 e 7 de 
maio”, revela.

Para quem perder o prazo, 
o título só deverá ser regula-
rizado depois das Eleições 
2014. “Para quem não com-
parecer ao cartório eleitoral 
até o dia 7 de maio, não 
poderá mais fazer a regula-
rização. O eleitor terá que 
esperar para fazer depois 
que as eleições acabarem”, 
explica Lilian. 

Com o título cancelado, 
o eleitor sofre uma série de 
restrições, como a impossi-
bilidade de tirar passaporte e 
carteira de identidade, tomar 
posse em cargo público e não 
poder se matricular em ins-
tituições públicas de ensino 
superior.

Para facilitar e agilizar os 
requerimentos, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
colocou a disposição dos 

de Indaiatuba, foram utiliza-
dos 18,5 milhões do Governo 
do Estado de São Paulo, num 
convênio assinado por Alck-
min no final do ano passado, 
o qual também contemplava 
a fundo perdido do programa 
Reágua.

A liberação da verba es-
tadual foi lembrada pelo 
prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) no dia da inaugu-
ração. Na ocasião, o chefe 
do Executivo fez questão de 
lembrar do esforço de seu ir-
mão, o deputado estadual Ro-

eleitores no Portal do TSE, 
o Título Net, que é um pré-
-atendimento para o alista-
mento eleitoral, transferência 
de domicilio e revisão de 
dados cadastrais, além da 
atualização online das obri-
gações eleitorais. No entanto, 

ainda assim, é necessário 
comparecer em até cinco dias 
corridos após a inscrição pelo 
site, em um cartório eleitoral 
munido da documentação 
exigida para concluir e rece-
ber o documento impresso.

Os eleitores com deficiên-
JME

JME

Cartório eleitoral de Indaiatuba estará aberto em horário especial, inclusive aos sábados e domingos

Autoridades marcaram presença na abertura oficial do Poupatempo 

gério Nogueira (DEM). “O 
Rogério é uma pessoa muito 
determinada. Sabemos que 
muitas vezes os deputados 
apresentam emendas, mas o 
município não tem a capaci-
dade de fazer o projeto. Em 
Indaiatuba isso não acontece. 
A Cidade nunca perdeu uma 
verba”, declarou. 

Também em discurso, o 
governador Geraldo Alckmin 
ressaltou a qualidade e o po-
der da cidade. “Indaiatuba é 
uma cidade espetacular. Aqui 
já temos projetos de creche e 
escolas de período integral; 
colégio de ensino técnico 
(Fatec)”, ressaltou. “O Es-
tado está atendendo a região 
com mais um Poupatempo, 
pois hoje temos 25 milhões 
de veículos e o Poupatempo 
facilita a vida do motorista 
com serviços e resultados de 
exames na hora. Indaiatuba 
é uma das melhores cidades 
do Brasil e trouxemos o 
Poupatempo para melhorar 
o Município.”

BALANÇO 
Mesmo de forma opera-

cional, no período de pré-
-operação, a unidade local 

realizou 15,2 mil atendimen-
tos. Os serviços do Detran-SP 
foram os mais procurados, 
como licenciamento, trans-
ferência de veículos e Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH). 

A unidade de Indaiatuba 
conta com 77 funcionários e 
devem atender diariamente 
270 pessoas, entre moradores 
locais e de cidades vizinhas 
como Elias Fausto e Monte 
Mor. 

Entre os atendimentos 
oferecidos pela unidade, 
estão Carteira de Identidade 
(RG), Atestado de Antece-
dentes Criminais (AAC), 
todos os serviços do novo De-
tran-SP, serviços eletrônicos, 
como Nota Fiscal Paulista e 
Boletim de Ocorrência, cor-
respondente bancário, além 
do Acessa SP, com acesso 
gratuito à internet.

Ocupando uma área de 
760 metros quadrados, no 
Parque Mall, o Poupatempo 
de Indaiatuba está localizado 
na Rua das Primaveras, 1050, 
no Jardim Pompéia. O posto 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17 horas, e 
sábado, das 8h às 12 horas. 

A Faculdade Prudente de 
Moraes realiza, na próxima 
semana, dois eventos para 
alunos e população em ge-
ral. No Plenário da Câmara, 
entre terça e quinta-feira, 
do dia 6 ao 8, acontece a 
7ª edição da Semana do 
Marketing, a partir das 20 
horas. Já na quarta-feira, 
dia 7, até quinta-feira, a 
faculdade realiza o 5º Ciclo 
de Palestra, que acontece 
no anfiteatro da Prefeitura, 
e é realizado pelo curso de 
Direito.

Os temas abordados no 
evento serão: Marketing 
Digital, com a publicitária 
Carla Falcão; Redes So-
ciais, com o jornalista Jean 
Pluvinage;  e  Marketing 
Pessoal com o especialista 
em Gestão de Pessoas, Jo-
nival Côrtes. O evento, que 
celebra o dia do profissional 
de Marketing, comemorado 
em 8 de maio, será aberto a 
comunidade, porém, para 
participar é preciso doar 
um litro de leite tipo longa 

vida, que será destinado à 
entidades assistenciais do 
município.

Já o 5º Ciclo de Palestras 
terá como tema o Direito 
do Trabalho. Entre os pa-
lestrantes convidados estão 
o juiz do Trabalho, Ales-
sandro Tristão; o desem-
bargador aposentado, José 
Antonio Pancotti; o juiz do 
Trabalho, Firmino Alves 
Lima; e o desembargador, 
Francisco Alberto da Motta 
Peixoto Giordani. 

A participação no evento 
é gratuita e aberta ao pú-
blico, porém, é necessário 
realizar a doação de um 
litro de leite tipo longa vida 
por dia de palestra, que será 
revertido para a Federação 
das Entidades Assistenciais 
de Indaiatuba (FEAI). Não 
é necessária a inscrição 
prévia, basta apenas levar 
a doação no dia do evento.

Confira a programação 
dos dois eventos no site do 
Mais Expressão, no www.
maisexpressao.com.br. 

cia ou mobilidade reduzida 
devem comunicar ao juiz 
eleitoral suas restrições e 
necessidades, a fim de que a 
Justiça Eleitoral providencie 
os meios e recursos destina-
dos para facilitar o exercício 
de voto. 

Mais Expressão
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Evolução da humanidade na 
medição do tempo é ensinada 

Moradores do Colibris 
cobram mais segurança 
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A falta de segurança do 
Jardim dos Colibris 
vem atormentando a 

vida dos moradores do bairro 
nas últimas semanas. Segundo 
os residentes, casos de furtos 
à residência é a maior preocu-
pação do bairro. Os moradores 
garantem que, pelo menos uma 
vez por semana, uma ocorrên-
cia dessa natureza é registrada 
no local.

O sistema de monitora-
mento que predomina o bairro 
é a fiscalização dos próprios 
vizinhos. O aposentado José 
Aparecido Rodrigues, de 73 
anos, conta que já flagrou um 
jovem saindo de uma casa com 
uma garrafa de refrigerante, 
pela metade, e uma chapinha 
de cabelo. “O rapaz passou por 
mim, caminhou até um carro 
onde estava uma mulher e dis-
se ‘Trouxe para você, amor’, 

entregando os objetos”, relata. 
“Quando a proprietária da casa 
chegou, fui contar para ela o 
que tinha visto e ela verificou a 
ausência dos objetos.” 

A funcionária pública Sueli 
Scachetti, de 54 anos, moradora 
do bairro, também teve sua casa 
furtada no começo deste ano. 
“Eu estava de férias do traba-
lho, tinha saído no começo da 
tarde para ir ao centro da cidade 
e quando voltei, perto das 16 
horas, percebi que tinham en-
trado em minha casa. Haviam 
coisas mexidas e separadas 
e percebi que a janela estava 
arrombada”, conta Scachetti.

O transtorno também fez 
parte da vida da auxiliar de 
enfermagem Alcina Fonseca 
Neto, de 52 anos, que por con-
ta da profissão não tem muito 
horário fixo de estar em sua re-
sidência. “Cheguei em casa por 
volta das 7 horas da manhã e 
de cara estive ciente que minha 
casa tinha sido furtada. Senti 

falta de notebook, computador, 
aparelho de DVD entre muitos 
outros objetos, que me totaliza-
ram um prejuízo de cerca de R$ 
5 mil”, desabafa. “A janela da 
casa estava arrombada.” 

A sensação de insegurança 
amedronta até mesmo quem 
nem se mudou para o bairro. 
O vendedor Moisés Estevam 
Ferreira Oliveira, de 26 anos, 
está construindo sua casa e 
tem previsão de mudar para 
o novo endereço. “Todas as 
vezes que vou ao bairro para 
ver minha casa, que ainda está 
em construção, ouço relatos dos 
vizinhos sobre os furtos. Para 
que isso não aconteça, estou 
me precavendo, construindo 
muros mais altos e já penso em 
colocar cerca elétrica e câmeras 
de segurança”, diz.

RONDAS 
Para os moradores, o au-

mento nas rondas feitas por 
Guarda Municipal ou Polícia 

Militar podem reduzir os inci-
dentes. “Em acordo com os de-
mais vizinhos, percebemos que 
o policiamento no bairro não é 
suficiente”, lamenta o aposen-
tado Décio Luiz Mendes, de 67 
anos. “Estamos em um bairro 
distante do centro da cidade e 
necessitamos de uma atenção 
das autoridades competentes”.

Questionada, a Guarda Mu-
nicipal informou, via Asses-
soria de Comunicação Social 
da Prefeitura, que a cidade é 
dividida em setores, dentre os 
quais o Jardim dos Colibris 
está incluso e o patrulhamento 
é constante, conforme o acom-
panhamento da movimentação 
das viaturas por meio do GPS. 

A GM informou ainda que, 
quando ocorrer os furtos, é ne-
cessário que seja feito o registro 
de todas as ocorrências na Po-
lícia Civil para que o Grupo de 
Especial de Analises Criminais 
(composto pela PM, PC e GM) 
possa analisar os números para 
que seja feita uma estratégia de 
trabalho na região.  A Prefeitura 
também indica o projeto Câme-
ra Cidadã.

Outro projeto preventivo é 
o projeto Vizinhança Solidária, 
criado em 2009 em São Paulo. 
Segundo o comandante da 
Polícia Militar de Indaiatuba, 
o capitão Jesus André Alves, 
o projeto vem com o intuito de 
melhorar os índices dos bairros. 
“Pedimos que a população se 
mobilize e venha até nós para 
que algo seja feito. Dos regis-
tros de ocorrência que temos, o 
número de furtos à residência 
não é algo alarmante, por isso 
a importância do Boletim de 
Ocorrência”, diz.

Com o objetivo de explanar 
a evolução da humanidade na 
mediação do tempo, os alunos 
do Ensino Fundamental e Médio 
do Colégio Rodin, de Indaiatuba, 
construíram uma miniatura de 
relógio solar em sala de aula. O 
experimento complementa as 
disciplinas de Geografia, Física 
e Astronomia e faz parte da 
matéria de Ciência Aplicada ao 
Cotidiano, que recentemente foi 
incluída na grade curricular e in-
tegra o novo modelo pedagógico 
da escola, que tem como objetivo 
investir, ainda mais, na capacida-
de criativa dos estudantes.

Após a construção da mi-
niatura, os alunos foram até o 
Relógio de Sol, localizado no 
Parque Ecológico da cidade, 
para aprender como se lê a hora 
solar e como o modelo se ajusta 
ao nosso tempo. De acordo com 
o professor de Física Marcelo 
Eduardo Fonseca Teixeira, es-
ses experimentos promovem o 
aprendizado, de forma prática e 
divertida. “Durante a visita, eles 
também aprenderam a encon-
trar a latitude da cidade e a situar 
os pontos cardeais, entre outras 
observações sobre a medição do 
tempo”, conta. 

Ainda de acordo com o pro-
fessor, outros experimentos que 
complementam a disciplina 
serão produzidos ao logo do ano. 

Denominadas Oficinas Pedagó-
gicas, o objetivo é propor uma 
interação entre os fenômenos 
naturais e como, por meio do 
método cientifico, o ser humano 
formula as hipóteses e teorias 
que os explicam. As novas 
experiências previstas para este 
ano são: corrida de carrinho de 
rolemã (estudo dos conceitos 
de aceleração e aplicação da 2ª 
Lei de Newton); lançamento de 
foguetes de garrafa PET (ação e 
reação e aplicação das Leis de 
Newton); cálculo da capacidade 
térmica da batata (termofísica e 
balanço energético); produção 
de sabão (estudo de funções 
orgânicas, construção da pilha e 
reações de oxirredução); eletró-
lise (obtenção de novas substân-
cias a partir de outra); lançador 
termodinâmico de projéteis 
(entendimento das máquinas 
térmicas); montagem de uma cé-
lula 3D (citologia a compreensão 
da estrutura celular); os fungos 
(estudo de suas características) 
e o aquecimento global (estudo 
e obtenção dos gases de efeito 
estufa e propostas de soluções).

O Colégio Rodin fica na 
Rua Padre Anchieta, 484, Par-
que Ecológico, em Indaiatuba. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (19) 
3392-6008, ou pelo site www.
colegiorodin.com.br.

O experimento complementa as disciplinas de Geografia, Física e Astronomiaa

Para os moradores, índice de 
furtos no bairro é alto; PM e GM 
discordam da versão
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Campanha publicitária 
começa na próxima semana
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FOTOS: JME

A campanha publici-
tária das melhores 
empresas de 2013, 

que serão premiadas na nona 
edição do troféu Frutos de 

Indaiá, começa a ser veí-
cula a partir da próxima 
semana, na edição do 
Jornal Mais Expressão 
de sexta-feira, dia 9. 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. 

Em 2014, o troféu 
Frutos de Indaiá será 

entregue para 120 em-
presas, as quais foram 

selecionadas como as 
destaques de 2013 de In-

daiatuba, por meio de uma 
pesquisa realizada com a 

população nas ruas da cidade.
As pesquisas foram reali-

zadas nos meses de novembro 
e dezembro do ano passado e 
janeiro deste ano. Nesse perí-
odo, 4.780 pessoas responde-
ram aos questionamentos. No 
jornal, a pessoa pesquisada 
respondia a um questionário 
com 80 segmentos de atuação. 
Já nas ruas, por conta da ra-
pidez do dia a dia, o entrevis-
tado respondeu formulários 
referentes a 20 segmentos do 
mercado local. 

Na sequência, ocorrerá 
uma campanha de mídia as 
empresas participantes de 
2013 e, após ser adquirida, 

o empresário passa a ter sua 
marca divulgada na edição do 
jornal e na revista do Grupo 
Mais Expressão. No jornal, 
a empresa premiada estará 
divulgando sua marca em 29 
edições consecutivas. Já na 
revista, a publicação ocorreu 
em três edições, sendo duas 
antes do Frutos e uma após 
o evento. 

Para o presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa, o foco principal do 
Frutos é a campanha de mídia. 
“A empresa participante terá 
oito meses de publicidade, 
quando, até a realização do 
Frutos, terá sua logomarca 
divulgada nas edições do 

jornal e, após o evento, na 
revista e numa edição total-
mente especial do Jornal Mais 
Expressão”, ressalta.

O Frutos de Indaiá também 
conta com critérios diferencia-
dos para a escolha das melho-
res. Caso o empreendedor não 
adquira a campanha, por exem-
plo, o título de melhor empresa 
da cidade é mantido. A marca 
não é substituída, perdendo 
apenas o direito a campanha 
promocional e não participando 
do evento de entrega do Troféu. 

EVENTO 
A contratação da campa-

nha publicitária também dá 
direito ao empresário de um 

jantar de gala completo, 
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. 

Segundo ainda o pre-
sidente do Grupo Mais 
Expressão, o Frutos de 
Indaiá é um marco para 
que se possa laurear as 
empresas eleitas como 
as melhores de 2013. 
“É o dia em que to-
das as empresas, que 
aderiram o pacote 
publicitário, se en-
contram para receber 
o troféu, para come-
morar a conquista e 
para participar de um 
excelente jantar, ao 
som de um bom show 
musical.”  

O evento é realizado 
no salão do Clube 9 de 
julho, o qual conta com 
área de 1.130 mil metros 
quadrados. O local 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, assim 
como seus camarins. 

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

Rogerio Codarin e Magali Codarin da Codarin Shopping da ConstruçãoTania Regina dos Santos da Visão Imóveis

Karen Ildete Sthal Soller do Espaço Cultural Sthal Soler 
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Indaiatuba terá curso de 
graduação à distância 
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DESTAQUE 

20ª EDIÇÃO 

Objetivo é escolhido para 
novo projeto da Geekie

Ação Solidária 
acontece no 

próximo dia 9

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Indaiatuba foi escolhida 
como uma das cidades 
que receberá cursos de 

graduação à distância, pela 
Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo (Univesp). 
A confirmação foi feita pelo 
governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB), quando o mesmo 
esteve na cidade na tarde de 
sábado, dia 26, durante inau-
guração oficial da unidade 
local do Poupatempo. O vesti-
bular já está com as inscrições 
abertas para os cursos, que são 
totalmente gratuitos. 

Ao todo serão 54 vagas em 
Indaiatuba, para os cursos de 
Licenciatura, com quatro anos 
de duração. Serão 18 vagas 
para sábado pela manhã, 18 
para sábado à tarde e outras 18 
para quinta-feira pela manhã.

O sistema de aprendizado 
será feito via internet, porém o 
estudante terá que comparecer 
quinzenalmente no pólo de 
apoio onde foi matriculado. 
Na ocasião, em Indaiatuba as 
aulas ocorrem na Faculdade 
de Tecnologia de Indaiatuba 
(Fatec). Os cursos serão mi-
nistrados, em média, 80% à 
distância, pela internet, e 20% 
presencialmente.

Após concluir o segundo 
ano, o aluno recebe certifi-
cação em nível superior em 
Curso Sequencial de For-
mação Específica na área 
de Engenharia ou em Curso 
Sequencial de Formação Es-
pecífica para Professores de 
Ciências Naturais e Matemá-
tica. Durante o 4º semestre, o 
aluno deverá inscrever-se para 
escolher em qual das Enge-
nharias (Produção ou Com-

putação) ou das Licenciaturas 
(Química, Física, Biologia ou 
Matemática) quer dar prosse-
guimento aos estudos, para 
obtenção do diploma. 

Além de Indaiatuba, os 
cursos de Licenciatura serão 
oferecidos em 32 polos distri-
buídos em 23 cidades. Araras, 
Araçatuba, Barretos, Capão 
Bonito, Cruzeiro, Diadema, 
Franca, Indaiatuba, Itapeti-
ninga, Itu, Jales, Jaú, Jundiaí, 
Mococa, Mogi Mirim, Osas-
co, Pindamonhangaba, Santo 
André, Santos, São Caetano 
do Sul, São José dos Campos, 
São José do Rio Preto, São 
Paulo e Tarumã. 

O projeto também terá cur-
sos de Engenharias de Produ-
ção e Computação. Os cursos 
ocorrem durante cinco anos e 
serão oferecidas em 18 polos 
distribuídos em oito cidades: 
Barretos, Diadema, Franca, 
Jaú, Santos, São José dos 
Campos, São Paulo e Tarumã. 

Ao todo, serão oferecidas 
3.330 vagas para novos cursos 

de Engenharia e Licenciatura 
na primeira instituição pública 
de ensino superior à distância 
do País. São 1.296 vagas para 
Engenharias e 2.034 para Li-
cenciaturas

VESTIBULAR  
As inscrições para ves-

tibular para os cursos à dis-
tância estão abertas desde 
segunda-feira, dia 28 de abril, 
e encerram-se no dia 16 de 
maio. Os candidatos devem 
se inscrever pelo site Univesp, 
no www.univesp.br/vestibu-
lar. Durante o processo de 
seleção, terão bonificação os 
candidatos se autodeclarem, 
no ato da inscrição, pretos, 
pardos ou índios (PPI) e que 
cursaram todo o Ensino Mé-
dio ou equivalente em escola 
pública no Brasil, com 20%. 
Quinze porcento de bonifica-
ção terá o candidato que não 
se autodeclararam PPI e que 
cursaram todo o Ensino Mé-
dio ou equivalente em escola 
pública no Brasil. Candidatos 

formados há pelo menos dez 
anos no Ensino Médio ou 
equivalente terão 10%. E cin-
co porcento serão destinados 
a quem se autodeclarem PPI.

As aulas começam no 
segundo semestre. Também 
é preciso optar por dois polos 
de apoio presencial. O vesti-
bular será realizado no dia 8 
de junho. As aulas iniciam em 
26 de julho. 

Para o governador Geraldo 
Alckmin, essa é mais uma 
oportunidade para quem ain-
da não conseguiu cursar uma 
faculdade. “Isso possibilitará 
a muitas pessoas que não 
teriam condições de fazer o 
curso superior conseguirem 
se formar em licenciatura, 
para ser professor, ou em en-
genharia, podendo estudar à 
distância. Farão o curso pela 
internet e por meio de aulas 
presenciais, com todo material 
didático preparado e apoio das 
melhores universidades de 
São Paulo e do Centro Paula 
Souza”, afirmou.

Aulas quinzenais 
devem ocorrem 
na Faculdade 
de Tecnologia 
de Indaiatuba 
(Fatec-ID)

Os alunos do Colégio Objetivo Indaiatuba participam do novo projeto da Geekie

Os alunos do ensino funda-
mental 2, do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, estão participando 
de um novo projeto da Geekie, 
empresa especializada no de-
senvolvimento de tecnologia 
para o ensino. A empresa 
selecionou algumas das me-
lhores escolas do Brasil para 
testar essa nova plataforma e 
o Objetivo está entre elas. 

O projeto consiste na re-
alização de provas on-line, 
em duas etapas, sendo que a 
primeira foi realizada entre os 
dias 23 e 30 de abril, somente 
para os alunos dos 9ºs anos e 
a segunda etapa será realizada 
em maio, para alunos dos 6ºs 
aos 9ºs anos. 

Nesta primeira etapa, os 
alunos dos 9ºs anos fizeram 
as provas compostas por três 
cadernos, contemplando as 
áreas de Ciências da Natu-
reza, Matemática e Língua 
Portuguesa, com 36 questões 
em cada um deles. A partir 
destas provas, a empresa fará 
um relatório que apontará o 
desempenho individual de 
cada participante. Com esses 
relatórios, alunos, professo-
res e gestores terão acesso a 
um mapeamento dos pontos 
fortes e das principais difi-
culdades de aprendizagem do 

grupo e de seus integrantes.
Para  Débora  Razor i , 

responsável pelo Núcleo 
de Apoio ao Vestibulando 
(NAV) do Colégio trata-se de 
um benefício coletivo, mas 
principalmente individual 
para os alunos do Objetivo 
que participarem dessa fase 
de estruturação dos simulados. 
“Os simulados da Geekie não 
visam uma nota e sim um 
diagnóstico do aprendizado. 
Com os relatórios fornecidos 
em mãos será possível para 
os alunos elaborar estratégias 
para melhorar os pontos fracos 
e aprimorar os pontos fortes. 
Essa avaliação diagnóstica 
não se encontra em outras 
escolas”, explica Débora.

A opinião é comparti-
lhada pela coordenadora do 
ensino fundamental 2, Noe-
mi Furlan. “Para eles é uma 
oportunidade única. Agora, 
com essa nova tecnologia de 
ensino como aliada, os alunos 
poderão mudar sua forma de 
estudar para melhorar o que 
realmente é preciso. Isso, sem 
dúvida, é um diferencial im-
portante na formação desses 
alunos, uma vez que desde 
cedo poderão planejar sua 
rotina de estudos de maneira 
mais objetiva”, afirma.

No próximo dia 9, a Se-
cretaria da Família e do Bem 
Estar Social realiza a 20ª 
edição da Ação Solidária. 
O evento acontece na Praça 
Prudente de Moraes, das 9h 
às 16 horas, e tem por objetivo 
divulgar o trabalho realizado 
pelas entidades, sensibilizan-
do e atraindo os interessados 
pelo trabalho voluntário assim 
como a divulgação dos proje-
tos sociais desenvolvidos pelo 
Poder Público.

As instituições partici-
pantes são: Cresans, Cras, 
Creas, Naseja, Comad, Edu-
cando para a Vida, Funssol, 
Abid, Volacc, Faculdade Max 
Planck, Casa da Criança, 
Educandário, Cirva, Casa da 
Providência, Ciaspe, Casa da 
Mulher, Anai, Dispensário 
Frederico Osanan, Casa da 
Fraternidade, Sisni, Farol, 
Creche Mãe Rainha e IRPS. 
As entidades devem comer-
cializar seus produtos de arte-
sanato, bolos, doces e outros. 

Durante o evento o público 
visitante também poderá confe-
rir diversas apresentações com 
corais, grupos de dança e teatro.
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contra a gripe em Indaiatuba

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI 

EXPERIÊNCIA 

Projeto de reciclagem do lixo envolve alunos do Montreal

De acordo  com o 
balanço divulgado 
pela Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, desde que 
a Campanha da Vacina-
ção contra a Gripe iniciou, 
no último dia 22, já foram 
imunizados em Indaiatuba, 
7.809 pessoas. Nesse total 
incluem-se os vacinados no 
sábado, dia 26, quando ocor-
reu o “Dia D” da vacina. A 
Meta do Município durante 
a campanha é imunizar 48,6 
mil pessoas. 

Foram 943 crianças de 
seis meses a dois anos e 
1.770 crianças de dois a 
quatro anos. Foram também 
vacinados 1.172 idosos aci-
ma de 60 anos a 64 anos; 
1.103 de 65 anos a 69 anos; 
879 de 70 anos a 74 anos; 
572 pessoas de 75 anos a 79 
anos e 535 de 80 anos e mais. 

Só no “Dia D” foram 
vacinadas 1.292 pessoas. 
A vacina foi disponibiliza-
da em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e 
polos do Programa de Saúde 
da Família (PSF), e também 
em supermercados como 
Carrefour e Sumerbol, Pague 

Eles são bem pequenos, 
mas já estão comprometidos 
com a preservação do meio 

Menos e no Cato da Cecap. 
Cento e cinquenta profis-

sionais da saúde se mobiliza-
ram para oferecer a vacina 
contra a Influenza para a 
população de Indaiatuba. 
Uma equipe volante também 
percorreu os abrigos de ido-
sos e clínicas e imunizou 223 
pessoas.

De acordo com a Secreta-
ria de Saúde a meta da Prefei-
tura de Indaiatuba é imunizar 
em 2014, 21.709 pessoas 
maiores de 60 anos; 4.181 
crianças de seis meses a dois 
anos e 7.944 crianças de 
dois a quatro anos. Baseados 
em dados da campanha de 
2013, a Saúde vacinará 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, totalizando 
aproximadamente a meta de 
cerca de 48,6 mil pessoas.

Em 2013,  Indaiatuba 
atingiu a meta e imunizou 
mais de 80% dos cinco gru-
pos prioritários (gestantes, 
mulheres até 45 dias após 
o parto, trabalhadores da 
saúde e maiores de 60 anos) 
e 94% das crianças foram 
imunizadas. No mesmo ano 
foram notificadas 25 pes-

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 4, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol; 
UBS 5 (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici; 
UBS 7- (Antigo Ambulatório da Mulher) – Rua Jose de Campos, 
709, Jardim Morada do Sol
UBS 8 (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio (Rua São Car-
los, 585), Vila Teler; 
UBS 10 Jardim Califórnia - Rua Basílio Martins, S/Nº Jardim 
Califórnia; 
UBS 11 João Pioli- Avenida Manoel Ruz Peres, S/Nº, S/Nº, 
Jardim João Pioli; 
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Re-
sidencial 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 
Mercedes; 
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá; 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Vacinação contra a gripe prossegue nos postos de saúde da cidade

soas, sendo que 24 deram 
resultados negativos e uma 
pessoa confirmada com in-
fluenza sazonal.

Em 2014 foram notifica-
dos até hoje quatro pessoas 
suspeitas, dois com resulta-
dos negativos e dois aguar-
dando resultados.

FEIRA 
No domingo, dia 3, uma 

equipe da Secretaria Muni-
cipal de Saúde estará vaci-
nando os grupos prioritários 
na Feira Livre na Praça Dom 
Pedro II das 7h às 10h45.

Ainda no mesmo dia, das 
11h às 12 horas, a equipe 

DIVULGAÇÃO

Objetivo é mostrar a importância da preservação do meio ambiente por meio da reciclagem

estará na Igreja Assembléia 
de Deus, na Rua Tuiuti para 
vacinar as pessoas presentes.

De acordo com Diretora 
da Vigilância em Saúde, 
Rita de Cássia Jiampaulo 
Ferraz Vaz, essas são duas 
boas oportunidades, pois 
é um final de semana com 

feriado e as pessoas podem 
aproveitar estes dois locais 
para tomar a dose da vacina 
contra a gripe.

A Campanha da Vacina-
ção contra a Gripe continua 
em todos os postos de saúde 
da cidade, até o próximo 
dia 9.

ambiente. Aos 4 anos de 
idade, os alunos do Jardim 
2 do Colégio Montreal es-

tão participando do Projeto 
4Rs (Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar, Respeitar), que tem 

como objetivo despertar nas 
crianças, jovens e adultos a 
consciência crítica sobre as 
graves questões ambientais e 
a importância da preservação 
do meio ambiente.

O Projeto teve início em 
fevereiro, com uma pesquisa 
para o levantamento de ques-
tões sobre como as crianças 
poderiam fazer para melhorar 
o meio ambiente, estimulando 
o diálogo com os pais sobre 
o destino que é dado ao lixo 
que é produzido pela família. 

A professora do Jardim 2, 
Adriana Sombini, explica que 
a cada final de semana, um 
aluno é escolhido para levar 
para casa o “Saco de Suca-
ta”, onde é depositado o lixo 
separado pela família e enca-
minhado à escola. “Devido 
ao cotidiano das famílias mo-

dernas, essa é uma ação que 
algumas já realizam, porém, 
sem envolver os pequenos. 
Com a ação do Projeto, houve 
um encantamento, não só por 
parte das crianças, mas tam-
bém de seus familiares. Eles 
descobriram que as sucatas 
podem ser reaproveitadas e 
que o lixo pode se transfor-
mar em brinquedos, jogos, 
artesanatos, entre outros”, diz 
a professora.

De acordo com Adriana, 
16 famílias estão participan-
do. Até agora, seis delas já 
levaram o “Saco de Sucata” 
para casa. Desde que o ma-
terial começou a chegar à 
escola já foram desenvolvidas 
diversas atividades, como jo-
gos matemáticos e confecção 
de cartazes. “Criamos um 
supermercado, onde os alu-

nos aplicaram a matemática, 
trabalharam autonomia em 
compras, desenvolveram ati-
tudes empreendedoras na ação 
de serem vendedores, com-
pradores e críticos. Essa ação 
também envolveu a comuni-
dade Montreal, pois vários 
colaboradores participaram e 
fizeram simbolicamente suas 
compras”, conta a professora.

Segundo a coordenadora 
do Colégio Montreal, Mau-
ricéia Pereira, o objetivo é 
promover o compromisso 
quanto ao significado dos 
4Rs – reduzir, reutilizar, re-
ciclar e respeitar. “Visamos 
sensibilizar nossos educando 
e suas famílias, a fim de for-
mar cidadãos conscientes de 
seus compromissos e respon-
sabilidades para um mundo 
melhor”, conclui.
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Helena Decor oferece novo conceito em decoração 
JME

ESPECIAL

Uma cortina que esteja 
em harmonia com 
as cores da sala, um 

tapete prático e bonito para 
o quarto ou quadros para 
decorar uma parede branca. 
São itens simples ou grandes 
projetos que podem deixar os 
ambientes muito mais char-
mosos. “Decoração é pra to-
dos os públicos, independente 
do gosto e do bolso” enfatiza 
Priscila Arantes Ribeiro, pro-
prietária da Helena Decor. 

A marca foi  fundada 
há 12 anos na cidade de 
Itupeva, pela mãe de Pris-
cila, conhecida como dona 
Helena.“Minha mãe tra-
balhou com cortinas em 
São Paulo durante muitos 
anos. Adquiriu experiência 
e conheceu de perto todo o 
universo da decoração. Em 
busca de uma qualidade 
de vida melhor, decidimos 
nos mudar pra Itupeva e ali 
resolvemos abrir a primeira 
Helena Decor”, conta.  

Depois de firmarem a 
marca em Itupeva, mãe e 
filha resolveram investir 
em uma segunda loja. “Nós 
queríamos atender um novo 
público. Indaiatuba é uma 
cidade do interior, porém 
muito desenvolvida, com 
um público exigente. Que-
ríamos esse desafio”, conta. 

O primeiro passo foi a mu-

dança de Priscila para Indaia-
tuba, onde começou a divulgar 
a marca e a captar clientes. 
“Nesse tempo de pesquisa eu 

conheci mais o população da 
cidade e apresentei os concei-
tos da Helena Decor. Começa-
mos a captar clientes e realizar 

diversos serviços aqui, até o 
momento em que os clientes 
começaram a pedir a loja física 
no Município”, explica. 

Em dezembro de 2013 
foi inaugurada a segunda 
unidade da Helena Decor. 
Priscila explica que a gran-
de meta foi ter um espaço 
onde os clientes pudessem 
ter acesso ao maior número 
de mostruários possível. 
“Aqui o cliente consegue 
visualizar uma grande varie-
dade de papéis de paredes, 
cortinas, tapetes, almofa-
das, espelhos decorativos 
e muito mais. A cada dia 
buscamos aumentar essa 
cartela de produtos, pois o 
cliente quer entrar em uma 
loja onde consiga encontrar 
tudo pra suprir sua necessi-
dade”, ressalta. 

A necessidade de sempre 
trazer novidades é movi-
da pelos clientes, pois de 
acordo com Priscila, a cada 
dia o público deixa de ver a 
decoração como uma futili-
dade. “Depois de dois anos 
trabalhando na cidade, noto 
que Indaiatuba tem uma 
população que investe em 
decoração. Por isso não basta 
você trabalhar com papéis de 
parede, por exemplo, você 
precisa ter variedade para o 
cliente encontrar o modelo 
que ele procura”, enfatiza.

Atenção 
Além da variedade, o 

atendimento personalizado 
é outro diferencial da Hele-
na Decor. A loja conta com 
uma equipe especializada 

em Design de Interiores, 
que auxilia o cliente em 
cada etapa da decoração. 
“Nós não queremos só ven-
der o produto, queremos 
entender o gosto de cada 
cliente. Nós visitamos os 
espaços que serão decorados 
para adequar a necessidade 
dele, ao gosto e ao bolso de 
cada cliente”, ressalta. 

Segundo a gerente da 
Helena Decor, Fabiana Ma-
deira, a maioria dos clientes 
sai da loja com outra ideia 
sobre decoração. “A maioria 
dos nossos clientes chegam 
à loja com um produto na 
cabeça, com uma ideia de 
decoração. O nosso papel 
é analisar junto ao cliente, 
qual o serviço que ele de-
seja e como realizar isso da 
melhor maneira possível. O 
que frisamos é que o cliente 
precisa sair satisfeito com 
nosso trabalho, por isso 
acreditamos que entender o 
que ele quer, é fundamental 
para isso”, ressalta. 

Além das lojas de Itupe-
va e Indaiatuba, a Helena 
Decor se prepara para par-
ticipar da 3º Feira Construir 
de Indaiatuba, que acontece 
dias 3 e 4 de Maio, no Pavi-
lhão da Viber. 

A unidade da Helena 
Decor de Indaiatuba está 
localizada na Rua 13 de 
Maio, 661, no Centro. Os 
telefones para contato são o 
3834-2663 ou 9. 9959-9200.

Equipe da Helena Decor está preparada para lhe oferecer a decoração adequada para seu ambiente
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Cozinheira é presa por tráfico de drogas 

MOÇÃO 

Polícia Civil é homenageada na Câmara

As Rondas Ostensivas 
com Motocicletas de 
Indaiatuba (Romi) da 

Guarda Municipal prendeu 
em flagrante no fim da tarde 
de terça-feira, dia 29 de abril, 
a cozinheira Juliana Cristina 
Malta Souza, de 21 anos, por 
tráfico de drogas em uma pra-
ça do Jardim Morada do Sol.

Os guardas observavam a 
cozinheira a certa distância, 
até que um rapaz, posterior-
mente identificado como usu-
ário de drogas, se aproximou 
e entregou dinheiro a ela, que 
no mesmo momento tirou 
algo de dentro de sua roupa 

A Polícia Civil de Indaia-
tuba foi homenageada durante 
a 10ª Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada na noite de 

e entregou ao usuário. Ne-
nhum deles notou a presença 
da Romi.

Pouco mais a frente o ra-
paz foi abordado e confessou 
que tinha acabado de adquirir 
duas pedras de crack. Quando 
indagada, Souza admitiu ter 
vendido os entorpecentes e 
entregou mais duas porções 
de crack que estavam em 
seu bolso. Antes de ser sub-
metida à revista pessoal, por 
uma Guarda Municipal, a 
cozinheira retirou do seu sutiã 
mais sete porções de maconha 
e R$ 52 em notas trocadas. 
Ela foi indiciada em flagrante 
por tráfico de drogas, presa e 
encaminhada à cadeia pública 
feminina de Paulínia.

segunda-feira, dia 28 de mar-
ço. Na ocasião, uma moção 
foi entregue a corporação por 
serviços prestados a popula-

A cozinheira Juliana Cristina Malta Souza escondia as drogas dentro do sutiã e foi presa pela Romi em flagrante por tráfico

Polícia Civil recebeu a Moção por conta dos trabalhos prestados em Indaiatuba 

ção, em especial por conta da 
rapidez em solucionar dois 
casos em Indaiatuba.

A Moção 0066/2014 foi 

apresentada pelos vereado-
res Antonio Sposito Junior 
e Célio Massao Kanesaki. 
A congratulação foi feita à 
Polícia Civil, que juntamente 
com a Guarda Municipal e 
Polícia Militar, pelo trabalho 
desenvolvido na cidade, ao so-
lucionar no prazo de 72 horas 
o homicídio ocorrido na Vila 
Furlan no dia 13 de abril, na 
Rua Sorocaba; e desarticular 
no mesmo bairro um ponto de 
tráfico de drogas.

Na ocasião, da Polícia 
Civil de Indaiatuba estiveram 
presente o delegado titular do 

Município, Marcelo Eduardo 
Bueno da Silva; o delegado 
do 1º DP, Danilo Amâncio 
Leme; e o delegado assisten-
te Luiz Fernando Marucci.   
Policiais Civis do Setor de 
Investigações Gerais (SIG) de 
Indaiatuba, comandada pelo 
investigador-chefe Glauco 
Cesar Verdu, também estive-
ram presente.

Segundo informações ga-
binete do vereador Massao, 
estavam presentes ainda o 
delegado diretor do Deinter 
2 de Campinas, Dr. Kleber 
Antonio Torquato Altale; 

o delegado seccional da 2ª 
seccional de Campinas, Dr. 
Joel Antonio dos Santos; o 
delegado seccional da 1ª Sec-
cional de Campinas, Dr. José 
Carneiro de Campos Rolim 
Neto; o delegado assistente da 
2ª Seccional de Campinas, Dr. 
Marcelo dos Santos Fávero; o 
escrivão-chefe da 2ª Seccional 
de Campinas, Fernando Be-
luci da Silva; o investigador-
-chefe da 2ª Seccional de 
Campinas, Carlos Roberto 
Doimo; e o investigador-chefe 
da 1ª Seccional de Campinas, 
Fernando Salomone. 



15A

POLÍCIAVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

ROUBO

SIG

INCÊNDIO

Jovem é preso após roubar farmácia no Centro 

PC apreende mais de 900 maços de cigarros 

Rapaz esquece panela 
no fogo e incendeia cozinha

Mais dois acidentes fatais 
são registrados no trânsito 
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

No último sábado, dia 
26, mais dois aciden-
tes de trânsito fatais, 

envolvendo vítimas de In-
daiatuba, foram registrados 
no Jardim Morada do Sol e 
na Rodovia João Henrique 
Schultz, que liga Elias Fausto 
a Indaiatuba, já no trecho em 
Cardeal.

O primeiro acidente ocor-
reu ainda na madrugada de 
sábado, por volta das 4 horas. 
O auxiliar de produção Flanks 
Beik Romualdo da Silva, de 
23 anos, percorria com sua 
motocicleta no cruzamento 
das Ruas Jacob Lyra e An-
tônio Cavali, e colidiu na 

traseira de um caminhão esta-
cionado, que estava em local 
irregular por estar parado a 
menos de 5 metros da esqui-
na. O auxiliar de produção 
foi encaminhado ao pronto-
-socorro do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
mas já deu entrada em óbito. 

Cerca de 6 horas depois, 
na Rodovia João Henrique 
Schultz, o motociclista Ailton 
Nery, de 45 anos, acabou fa-
lecendo após colisão traseira 
em um carro.

De acordo com informa-
ções do Comandante Alves, 
da Guarda Civil Municipal 
de Elias Fausto, o veículo que 
estava logo à frente reduziu 
a velocidade para passar em 
uma lombada, Nery não con-

seguiu parar e bateu na trasei-
ra. A vítima foi arremessada 
para debaixo do carro e ficou 
com uma de suas pernas presa 
na roda traseira esquerda. 

Nery não conseguiu redu-
zir e manter a distância e co-
lidiu na traseira do carro. De 
acordo com informações do 
Comandante da Guarda Civil 
Municipal de Elias Fausto, 
André Ricardo Alves dos San-
tos, o motorista do carro freou 
o veículo, sentiu um impacto 
e parou um pouco metros à 
frente. Nery foi arremessado 
de sua moto e teve morte ins-
tantânea.

PERIGO 
A rodovia que liga In-

daiatuba a Elias Fausto, 

que começa como Rodovia 
João Ceccon e no limite dos 
municípios vira Rodovia 
João Henrique Schultz, vem 

registrando alto índice de 
acidentes fatais neste ano. A 
“curva da morte” já faz parte 
da Rodovia João Henrique 

Motocicleta utilizada pela vítima do acidente na Rodovia João Henrique Schultz ficou parcialmente destruída O motociclista Ailton Nery, de 45 anos, acabou falecendo após colisão traseira

Na noite de segunda-feira, 
dia 28 de abril, dois indi-
víduos assaltaram uma far-
mácia na Rua Augusto de 
Oliveira Camargo, Centro. A 
ação aconteceu por volta das 
20h40, quando o desempre-
gado Franklin de Oliveira da 
Silva, de 19 anos, juntamente 
com seu comparsa, que não 

foi identificado, entraram na 
farmácia e roubaram R$ 146. 
Em seguida, cada um fugiu em 
uma bicicleta. 

Com ciência da ocorrência, 
viaturas da Guarda Municipal 
passaram a patrulhar a cidade, 
seguindo as características 
dos assaltantes. Silva foi lo-
calizado na Rua Maringá, no 

Distrito Industrial Bartolomai, 
com a quantia de R$ 104 e 
encaminhado até a delegacia 
para reconhecimento. 

A vítima afirmou a partici-
pação do rapaz. Ele foi indi-
ciado por roubo e conduzido 
até a cadeia anexa ao 2º DP 
de Campinas, onde ficará à 
disposição da Justiça. 

O Setor de Investigações Ge-
rais (SIG) da Polícia Civil de In-
daiatuba fez a apreensão de mais 
de 970 de maços de cigarros nos 
comércios e estabelecimentos da 

cidade na última sexta-feira, dia 
25. Policiais civis realizaram a 
ação com a finalidade de com-
bater a falsificação de cigarros. 
Todos os produtos que foram 

apreendidos tinham procedência 
duvidosa, por não possuir a nota 
fiscal de aquisição. Os 30 pro-
prietários da carga estão sendo 
averiguados. 

Schultz. Esta já é a quinta 
vítima fatal de trânsito, re-
sidente de Indaiatuba, no 
trecho.

Uma casa foi parcialmente 
incendiada durante a tarde de 
segunda-feira, dia 28, na Rua 
Sidney Viana, Jardim Adria-
na, após um dos moradores da 
casa esquecer uma panela no 
fogão. A residência é locada 
para funcionários de uma 
empresa e possui as caracte-

rísticas de uma república.
De acordo com informa-

ções do Boletim de Ocorrên-
cia (BO), a vítima colocou 
a panela no fogão, deitou e 
acabou pegando no sono. 
Quando o rapaz acordou, o 
fogo já tinha tomado conta 
da cozinha e no susto saiu 

correndo, pulou o muro, caiu 
e bateu a cabeça. O incêndio 
foi controlado pelo Corpo 
de Bombeiros e a vítima foi 
levada ao Hospital Augusto 
de Oliveira (Haoc). A ocor-
rência foi registrada como 
incêndio culposo – onde não 
há culpado. 

Mais Expressão
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Primavera vence mais uma
e agora espera o Sumaré 

ESPORTES

JME

GAADIN

Basquete sobre rodas vence 
na estreia do Paulista

Base conquista resultados 
positivos pelo Paulista

Perder em casa definiti-
vamente não está nos 
planos do Primavera 

em 2014. O time entrou em 
campo na tarde de sábado, 
dia 26, pela quarta rodada do 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão e venceu, com 
propriedade, o Elosport por 3 
a 0. Invicto no certame, o time 
enfrenta o Sumaré domingo, 
dia 4, às 10 horas, na casa do 
adversário. 

Desde julho do ano pas-
sado o time do Fantasma não 
vencia uma partida por três 
ou mais gols de diferença. O 
último resultado foi em julho 
do ano passado, pela mesma 
competição, quando o Trico-
lor bateu o Sumaré, mesmo 

Também pelo Campeonato 
Paulista, categoria de base, as 
equipes do Primavera conquis-
taram resultados positivos no 
final de semana. As agremia-
ções voltam a campo também 
no final de semana.

Jogando fora de casa, diante 
do Paulista de Jundiaí, o Sub-11 
acabou derrotado pelos donos 
da casa por 2 a 0. O mesmo 
placar ocorreu no Sub-13, mas 
a favor do Primavera.

Atuando em Indaiatuba, o 
Sub-15 venceu o Nova Odessa 
pelo placar de 2 a 0. Já o Sub-17 

A equipe de basquete sobre 
rodas Gaadin/Secretaria Muni-
cipal de Esportes estreou com 
vitória no Campeonato Pau-
lista em partida realizada no 
último sábado, dia 26, em Ri-
beirão Preto, contra os donos 
da casa, o ADAD de Ribeirão. 
A partida terminou em 64 a 37 
para os indaiatubanos. 

Considerado um clássico 
da modalidade na segunda 
divisão, sempre com disputas 
acirradas, o jogo entre os dois 
times contou com a liderança 
dos representantes do municí-
pio, que se mantiveram o tempo 
todo à frente do adversário no 

adversário de domingo, por 
3 a 0, na casa do adversário. 

O primeiro gol do confron-
to contra a equipe de Capão 
Bonito só saiu aos 44 minutos. 
Após cobrança de lateral, o 
atacante Felipe desviou de 
cabeça e Juninho completou 
para as redes, fazendo Prima-
vera 1 a 0.

Na segunda etapa, logo 
aos 5 minutos de jogo, após 
lançamento no campo de ata-
que, Cris aproveitou a falha 
da zaga do Elosport para fazer 
Fantasma 2 a 0. 

O terceiro gol do Tricolor 
não demorou para sair e foi 
uma verdadeira pintura. Após 
saída errada da zaga, Juninho 
percebeu o goleiro adiantado 
e, de longe, mandou por cima 
do arqueiro, fechando a vitó-
ria por 3 a 0.

ficou no 0 a 0 contra o mesmo 
Nova Odessa.

CONFRONTOS
O campeonato segue dispu-

ta no próximo final de semana. 
No sábado, dia 3, o Sub-15 e o 
Sub-17 enfrentam o Desportivo 
Brasil fora de casa. Os confron-
tos ocorrem respectivamente às 
9 horas e às 10h45. 

Por outro lado, o Sub-11 e o 
Sub-13 jogam em casa no do-
mingo, dia 4, contra o Atibaia. 
Os confrontos acontecem às 9 
horas e às 10h45. 

placar. Entre os destaques esti-
veram o ala Robson Rodrigo, 
com 28 pontos marcados, e o 
pivô Wilson, com 10 pontos. 
Também integraram o time 
nesta rodada Dedé, Uilson, 
Luís Henrique, Digão, Malcon, 
Baiana, João, Gilmar, Raul, 
Claiton, Welington, além da 
comissão técnica com a fi-
sioterapeuta Tania, o auxiliar 
técnico João e o diretor Lima. 

A próxima participação do 
Gaadin/Secretaria Municipal 
de Esportes no primeiro turno 
do campeonato ocorre dia 17 
de maio, contra o Aedrehc de 
São Paulo, na capital paulista.

Com o resultado positivo, a 
equipe segue invicta no certa-
me. Além da vitória diante do 
Elo, a equipe do técnico José 
Luis Dray venceu também, 
na estreia, o time do SEV-
-Hortolândia por 2 a 0. Fora de 
casa, a equipe ficou no empate 
de 0 a 0 com o Paulínia.

O time manteve-se na 
segunda colocação do Grupo 
4, com sete pontos, com cin-
co gols marcados e nenhum 
sofrido. O líder da chave é 
o Paulínia, com oito pontos. 
(Confira a tabela completa 
no box).

Mesmo com a campanha 
até então positiva, o capitão 
da equipe, o experiente meio-
-campo Julio César acredita 
que o grupo tem muito a 
evoluir. “A equipe está bem, 
no caminho certo, mas ainda 
há o que melhorar em alguns 
setores”, diz. “Isso será feito 
durante a semana, com o 
professor Dray. Acredito que 

a posse de bola é essencial 
numa partida de futebol e isso 
precisamos melhorar, assim 
como o entrosamento dos 
jogadores.”

DESAFIO
O próximo desafio do Pri-

mavera será domingo,quando 
o time viaja à Sumaré para 
enfrentar a equipe local. O 
jogo acontece às 10 horas, no 
estádio Vereador José Pereira. 

O time estará todo à dis-
posição para o técnico José 
Luis Dray. 

Para Julio, a parte física 
vem sendo o diferencial do 
time, “arma” que deve ser 
utilizada também na partida 
diante do Sumaré. “A parte 
física realmente anda muito 
boa. Você vê nossos jogado-
res dando piques em campo, 
com 30 minutos do segundo 
tempo”, ressalta. “Nesse cam-
peonato, temos que encarar 
cada jogo como uma decisão.”

Resultados da 4ª rodada
Primavera 3 x 0 Elosport
Sev-Hortolândia 0 x 3 Paulínia

Próxima rodada domingo, dia 4
Horário Partida  Local
10h Elosport x SEV-Hortolândia   Capão Bonito
10h Sumaré x Primavera  Sumaré

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

Classificação – Grupo 4
Equipes  P J V  E  D GP GC SG
Paulínia  8 4 2 2 0 5 0 5
Primavera  7 3 2 1 0 5 0 5
Sumaré  3 3 0 3 0 4 4 0
Elosport  1 3 0 1 2 2 7 -5
SEV-Hortolândia 1 3 0 1 2 2 7 -5

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

Equipe do Primavera está invicta no Campeonato Paulista da 2ª Divisão

Mais Expressão
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Ídolo do Corinthians, ex-jogador 
Rivellino vem à Indaiatuba

LUTA DE BRAÇO FUTSAL 

Atleta local se destaca no Arnold Classic Brasil XII de Junho é o líder da Copa Loucos por Esportes
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Ídolo do Corinthians e da 
Seleção Brasileira nas déca-
das de 60 e 70, o ex-jogador 

de futebol Roberto Rivellino 
estará em Indaiatuba amanhã, 
dia 3, a partir das 15 horas, 
no Shopping Jaraguá. O meia-
-atacante participa do sorteio 
da promoção “Griletto 10 Anos 
com Você”, da rede Griletto, e 
estará disponível também aos 
fãs para fotos e autógrafos. 

A rede Griletto, que conta 
com uma unidade no Shopping 
Jaraguá, sorteará dez veículos 
modelo Gol, zero-quilômetro, 
aos clientes que participaram 
da promoção que comemora os 
dez anos da rede. Na ocasião, 
os participantes responderam a 
pergunta: quantos anos o Gri-
letto vai comemorar em 2014? 
O regulamento da promoção 
“Griletto 10 anos com você” e 
a relação de lojas participantes 
estão disponíveis no site www.
griletto.com.br.

A atleta de luta de braço de 
Indaiatuba Gabriela Vasconce-
los, atual campeã mundial na 
categoria 70Kg, derrotou a com-
petidora da Letônia Zanna Cin-
gule, também campeã mundial 
na categoria +80Kg, no desafio 
internacional realizado durante o 
Arnold Classic Brasil. O evento 
ocorreu no último domingo, dia 
27 de abril, no Rio de Janeiro. 

Gabriela garantiu a vitória 
em acirrada disputa, obtendo a 
vitória em seis dos sete rounds 
da luta. “Além de ser um dos 
eventos mais importantes da 
modalidade, este é em comple-
mento um dos mais difíceis, pois 
agrupa várias categorias em uma 
mesma prova, com apenas duas 

A equipe do 12 de Junho é 
a líder da Série Ouro da Copa 
Loucos por Esportes de Futsal, 
organizada pela Associação 
Indaiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa). Após confusão e 
imbróglio por conta da agres-
são a um árbitro, o campeonato 
voltou a ser disputado no últi-
mo final de semana, com 13 
partidas. Outros 16 confrontos 
acontecem amanhã e domingo, 
dias 3 e 4. 

A equipe do 12, do Jardim 
Morada do Sol, ainda não sabe 
o que é perder no campeonato. 
São três vitórias em três jogos 
e nove pontos somados. O time 
marcou ainda 14 gols e sofreu 
apenas 3. A última vítima da 
equipe foi a GA Marcenaria, 
que acabou derrotada pelo 
placar de 2 a 1. 

O próximo confronto do 
time será amanhã, às 14h40, 
contra o União Tribuna, na 
partida marcada para o ginásio 
da Sol-Sol. Outro grande clás-
sico da rodada será entre Nova 
Aliança e Sol-Sol. O jogo 
está marcado também para 
amanhã, às 17h10, na casa do 
adversário. (Confira os demais 

O sorteio acontece a partir 
das 15 horas. Na sequência, 
o ex-jogador, que também 
fez história no Fluminense, 
atenderá os torcedores, dando 
autógrafo e tirando fotos. 

O meio-campo Rivellino 
apareceu no futebol em 1964, 
quando pela primeira vez vestiu 
a camisa do Corinthians. No 
mesmo ano, ele foi convocado 
pela Seleção Brasileira em dois 
amistosos: contra o Arsenal 
da Inglaterra e outro contra a 
Hungria. 

No Corinthians, Rivellino se 
tornou um dos ídolos do time. 
Ele ficou conhecido como “Rei-
zinho do Parque”. Em 1966, 
conquistou o Torneio Rio-São 
Paulo, o qual viria ser o único 
título vencido pelo time. 

Voltou à seleção em 1968, 
durante uma excursão que 
passou pela Europa, África e 
Américas. Na ocasião, Rivelli-
no marcou seu primeiro gol na 
Seleção, na vitória de 6 a 3.

Em 1970 fez parte da Se-
leção Brasileira do técnico 

divisões, até 90Kg e +90Kg”, 
destaca o secretário municipal de 
Esportes Humberto Panzetti, que 
pelo segundo ano consecutivo foi 
convidado pelos organizadores 
a coordenar as provas de força 
no evento. “Nossa equipe teve 
ótimo desempenho, todos foram 
bastante profissionais”, completa. 

Outros destaques na equipe 
ADI/Secretaria Municipal de 
Esportes foram o terceiro lugar 
obtido por Wagner Bortolato 
na categoria +90Kg e o desafio 
travado entre Tatiane Vanessa, 
categoria até 60Kg, e a atleta de 
Valinhos Clélia Goulart, cate-
goria até 65Kg, que, apesar do 
esforço e resistência da indaia-
tubana, acabou vencendo por 

jogos das séries Ouro, Prata e 
Bronze no Box). 

A tabela da Série Ouro da 
Copa Loucos tem ainda o Nova 
Aliança na vice-liderança, com 
sete 7 pontos; seguido por R5 e 
Meninos do G5, com 6 pontos 
cada; União Tribuna, com 4; 
e Sol-Sol A, com 3 pontos. 
Tanto GA Marcenaria quanto 
o Cruzeiro ainda não somaram 
pontos na competição. 

PLACAR 
Os resultados da última ro-

dada foram: NBF 2 x 1 Shalke 

Zagalo, a qual conquistou o tri-
campeonato na Copa do Mundo 
do México. Ele foi considerado 
um dos principais jogadores da 
campanha vitoriosa do Brasil. 

Rivellino deixou o Corin-
thians em 1974, quando se 
transferiu para o Fluminense. 
Na estreia no time das Laranjei-
ras, coincidentemente contra o 
Corinthians, Rivellino marcou 
três na vitória de 4 a 1 sobre 
o Timão. O ex-jogador ficou 
na equipe carioca até 1978 e 
nesse período conquistou dois 
Campeonatos Cariocas (75 e 
76) e também foi convocado 
para Seleção na disputa da 
Copa do Mundo de 78, quando 
participou de três partidas. 

Acabou sendo vendido para 
o El Helal da Arábia Saúdita, 
onde ficou até 1981. Após con-
quistar o tricampeonato pelo 
time (79,80 e 81), Rivellino 
teve uma desavença com um 
dos donos do time, o príncipe 
Kaled, retornou ao Brasil e 
encerrou a carreira de jogador 
aos 35 anos de idade.

quatro rounds a três. O município 
foi representado por oito atletas 
no total, sob a coordenação do 
técnico Ricardo Turati. 

FESTIVAL 
O Arnold Sports Festival é o 

maior festival multiesportivo dos 
Estados Unidos, apresentando 
18 mil atletas que competem 
em mais de 45 modalidades, 
incluindo 12 esportes olímpicos 
e a exposição Arnold Fitness. 
Foi fundado em 1989 pelo ator 
e ex-governador da Califórnia 
Arnold Schwarzenegger e pelo 
produtor Jim Lorimer. A primeira 
edição América Latina aconte-
ceu em 2013, também no Rio 
de Janeiro, em parceria com a 
Federação Internacional do Fisi-
culturismo. Este ano foram mais 
de 25 competições esportivas 
em Bodybuilding Pro e Amador 
(Fisiculturismo), Strongman Pro-
fissional, Luta de Braço, MMA, 
Bike Indoor, Pole Dance, Ginás-
tica Olímpica e Braves Challenge 
Fit, além das novidades Pump & 
Run, Pula Corda, Cabo de guerra, 
Boxe Chinês, Muay Thai, Fres-
cobol, Pebolim, Levantamento 
Olímpico e Braves Challenge. 

83, Sol-Sol B 3 x 4 Atletas de 
Cristo, Flamengo 4 x 4 Grillos, 
Humble/Cidão Lanches 3 x 
3 EC Elite, EC Elite 3 x 8 
Manchester A, Grillos B 6 x 
5 Projeto Restitui, Esporti-
vo Atlético 3 x 5 Unidos da 
Vila, Elias Fausto 6 x  1 
The Rockett, Kitimico 3 x 2 
Cebi, Parque Indaiá 3 x 2 EC 
Conquista, Total 90 Cecap 4 
x 3 Masterconsig, Meninos 
do G5 5 x 4 Cruzeiro, XII de 
junho 2 x 1 GA Marcenaria, 
Nova Aliança 1 x 1 União 
Tribuna e Sol-Sol A 2 x 5 R5.

7ª rodada amanhã, dia 3, no ginásio da Sol-Sol
Horário Partida Divisão 
12h50 The Rockett/Grupo Marquinhos x Parque Indaiá  3ª
13:50 EC Conquista x Elias Fausto 3ª
14h40 União Tribuna x XII de Junho 1ª
15h30 R5/Meta/Ultra Visão Imóveis x Meninos do G5 1ª
16h20 Cruzeiro x GA Marcenaria/Tamandaré Tintas 1ª
17h10 Nova Aliança x Sol-Sol A 1ª

7ª rodada domingo, dia 4, no ginásio da Sol-Sol
Horário Partida Divisão 
8h50 Unidos da Vila x Manchester B/ Brasa Burguer 3ª
9h50 Cebi Futsal x Ajax Futsal 3ª
10h40 Projeto Restitui x Azurra/Cola na Grade

Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

Em toda sua carreira, o 
atacante fez 473 jogos pelo Co-
rinthians e marcou 144 vezes. 
Pelo Fluminense foram 158 
jogos e 53 gols. Disputou 122 
partidas pelo Brasil (contando 
amistosos) e fez 43 gols.

Depois de ser comentarista 
nas Copas de 94 e 98, técnico de 
futebol num time do Japão (94) 
e diretor do Corinthians (2003, 
2004). Atualmente Rivellino 
tem duas escolinhas de futebol 
em São Paulo, onde se dedica 
a formação de novos talentos.  

O GRILETTO
Fundado em 2004, em Itu, 

o Griletto é uma rede de res-
taurantes fast-food especia-
lizada em grelhados. A rede 
está presente nos principais 
shoppings de Alagoas, Bahia, 
Brasília, Ceará, Espírito San-
to, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rondô-
nia, Santa Catarina, São Paulo 
e Tocantins. No mercado de 

franquias desde 2008, a marca 
é uma das que mais cresce no 
país. Em 2013, a rede obteve 
crescimento de 25% em pontos 
de vendas, com 30 novas lojas, 
e registrou faturamento de R$ 
150 milhões. 

No total, hoje são cerca de 

140 lojas nos principais shop-
pings do País. Dando sequência 
a seu programa de expansão, 
a rede pretende ultrapassar o 
marco de mais de 200 lojas até 
o fim deste ano. Mais informa-
ções sobre a rede no site www.
griletto.com.br.

Ex-jogador estará em Indaiatuba amanhã, durante evento do Grilleto

Equipe local participou do campeonato no último domingo, dia 27

DIVULGAÇÃO 
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Ainda há ingressos para o Show do Funk Como Le Gusta
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No próximo domin-
go, dia 4, acontece 
o tradicional Desfile 

dos Cavaleiros que abre ofi-
cialmente a Festa do Peão 
de Indaiatuba. A saída está 
marcada para as 10 horas na 
cerâmica de Indaiatuba. O tra-
jeto do passeio seguirá pelas 
avenidas Presidente Vargas e 
Francisco de Paula Leite, até 
chegar ao recinto da Festa 
do Peão, que fica às margens 
da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75). 

No local o público po-
derá saborear um almoço 
caipira no valor de R$ 20 
por pessoa, exceto bebida 
e também prestigiar muitas 
atrações, shows, além da 
tradicional queima do alho. 

No mesmo dia, a partir 
das 13 horas, acontece “A 
Festa”, evento que ocorre 
no recinto da Festa do Peão 
e esse ano a entrada será 
gratuita. Ao todo o evento 
contará com 20 atrações en-
tre eles a dupla Maria Cecilia 
& Rodolfo, Trio Bravana, 
Ricardo & João Fernando, 
Henrique & Diego, Bruno 
Di Marco & Christiano, Alex 
& Raphael, Raí, Ivo Mozart, 
Aline Muniz, Paula Lima, 

Indaiatuba já tem a nova 
Rainha da Festa do Peão 2014. 
A eleita foi Monique Garcia, 
de 19 anos. A nova Rainha 
disputou a final junto com dez 
candidatas que fizeram três en-
tradas na passarela: a primeira 
vestindo jeans e camisa branca, 
a segunda com shorts e top e a 
terceira com traje desenhado ex-
clusivamente para as finalistas.

Na ocasião também foram 
escolhidas a Madrinha Ediane 
Costa Brito, 23 anos e Princesa 
Patrícia Alves Reis, 25 anos.

Ao todo foram distribuídos 
R$ 3,5 mil de premiação em 
dinheiro, sendo que a Rainha 

recebeu R$ 2 mil, a madrinha 
R$ 1 mil e a Princesa R$ 500. 
Além de receberem o che-
que simbólico, as três foram 
presenteadas com cestas de 
cosméticos da Nab Perfumaria, 
vale presentes da loja Bandeira 
Filhos e Tratamento na Onodera 
Estética, sendo que este último 
também foi entregue cheques 
simbólicos nos valores de R$ 
800, R$ 600 e R$ 400.

As três vencedoras ainda re-
ceberam um ramalhete de rosas 
vermelhas da Vladimir Seneme 
Produções e após o concurso 
a noite seguiu com shows de 
duplas sertanejas.

Rainha da Festa do Peão foi escolhida durante concurso na noite do último sábado

Rodrigo Lopes, Filosofia 
Reggae e Hugo & Tiago.

A partir de quarta-feira, 
dia 7, Indaiatuba 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 Teodo-

ro & Sampaio, Munhoz & 
Mariano, Bruno & Marrone, 
Thaeme & Thiago e Rio 
Negro & Solimões. 

Entre as novidades desta 
edição está a entrada gratui-
ta 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, Marco 
Brasil, Cícero Alves e Mara 
Magalhães, balada universi-
tária, praça de alimentação 
coberta, parquinho, baile 
country e uma estrutura 
que incluirá arquibancada 
coberta e camarote vip e 
individual, além de esta-

cionamento para quatro mil 
carros. 

Estão à venda os cama-
rotes individuais a R$ 80, 
passaporte para os dois dias 
pagos a R$ 50, e ingresso 
individual a R$ 30. Além dos 
pontos de venda físicos é pos-

PROGRAMAÇÃO

07/05 – Theodo& Sampaio (entrada franca)
08/05 – Munhoz & Mariano (entrada franca)
09/05 – Bruno e Marrone (convites já à venda)
10/05 – Thaeme e Thiago (convites já à venda)
11/05 – Rio Negro & Solimões (entrada franca)

sível comprar os ingressos 
no site da TK Ingressos, no 
endereço www.tkingressos.
com.br. Mais informações 
pelo telefone (19) 3016-4799 
ou no site da Festa, no ende-
reço www.festadopeaodein-
daiatuba.com.br.

Rainha da Festa 
do Peão é eleita 

“Menu Musical” traz 
apresentações especiais Para quem deseja ver o 

show do Funk Como Le Gusta, 
ainda há ingressos disponíveis 
para a atração que será domin-
go, dia 4, às 19 horas, na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei). A atra-
ção faz parte da programação 
do 22º Musical, que começa 
amanhã e termina no dia 30 
de maio.   

Cada convite deve ser troca-
do por um pacote de fralda geri-
átrica no Centro de Convenções 
Aydil Bonachella até o término 
dos lugares. Já para o show de 
Oswaldo Montenegro, que será 
no dia 11 de maio, os ingressos 
estão esgotados. 

As demais atrações do festi-
val têm entrada livre, não sendo 

O projeto cultural “Menu 
Musical” do Shopping Jaraguá 
traz em maio apresentações 
especiais e uma atração iné-
dita que se apresenta logo no 
primeiro domingo do mês. 
Wallace Karck se apresenta 
amanhã, dia 4, pela primeira 
vez a partir das 12h30. 

O cantor que também é 
baixista e violonista terá em 
seu repertório canções de 
grandes nomes da música na-
cional e internacional.

No domingo, dia 11, o 
“Menu Musical” receberá a 
cantora paulista Roberta Oli-
veira Trio que tem como sua 
marca registrada o samba e 
promete animar e descontrair 

o público presente.
No domingo seguinte, dia 

18, o musical fica por conta 
do dueto Mariana Thomaz e 
Rômulo Bianchi que levarão 
o melhor do MPB aos clientes 
com belas interpretações ao 
som delicado do piano.

E para encerrar a agenda 
musical de maio, no dia 25, 
acompanhada do seu violão, 
Kika Baldasseirine interpre-
tará o melhor do MPB.

O projeto cultural “Menu 
Musical” traz, todos os do-
mingos, artistas regionais em 
apresentações gratuitas, das 
12h30 às 15h30. Os shows 
acontecem na praça de ali-
mentação.

necessário retirar convites ante-
cipadamente. 

EVENTO 
O Maio Musical é uma ini-

ciativa da Secretaria Municipal 
de Cultura de Indaiatuba que 
tem como objetivo oferecer 
cultura, lazer e entretenimento 
à população, promovendo uma 
verdadeira maratona musical 
com a apresentação de dife-
rentes gêneros musicais em 
palcos da cidade, sempre com 
entrada gratuita. Chegando a 
sua 22ª edição, o festival é anu-
al e está aberto à participação 
dos artistas da cidade e região. 
As inscrições para a seleção 
dos projetos que compõem a 
programação acontecem no 
início de cada ano e a divulga-

ção das datas e prazos podem 
ser acompanhadas no site da 
Prefeitura Municipal www.

indaiatuba.sp.gov.br. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3894-1867.

Programação 22º Maio Musical 
de amanhã, dia 3, até quinta-feira, dia 8

3 de maio, sábado
20h – Saudade de Elis, com Tunai e Wagner Tiso. Local: Sala Acrísio 
de Camargo – Ciaei. Entrada franca.
4 de maio, domingo
19h – Funk Como Le Gusta. Local: Sala Acrísio de Camargo – Ciaei. 
Ingressos devem ser trocados com antecedência mediante a doação 
de 1 pacote de fralda geriátrica por convite.
7 de maio, quarta-feira
20h – Descobrindo a Música Instrumental, com Alexandre Cunha 
e Grupo. Local: Sala Acrísio de Camargo – Ciaei. Entrada franca.
8 de maio, quinta-feira
17h – Cinema: InsideLlewin Davis: Balada de um Homem Comum. 
Local: Shopping Jaraguá. Entrada franca.
20h – A História do Rock, segundo Unha Encravada. Local: Sala 
Acrísio de Camargo – Ciaei. Entrada franca.

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura

Mais Expressão
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Casarão Pau Preto é 
reinaugura após um ano fechado 

CULTURA & LAZER

MÚSICA ATRAÇÃO 

Finalistas do Festival de MPB já estão definidos A Galinha Pintadinha chega ao Polo Shopping 

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

DIVULGAÇÃOADRIANA PANZINI – SCS/PMI

A Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba 
reinaugurou no último 

ramento entre outros, mas de 
acordo com o superintendente 
da Fundação, Carlos Gustavo 
Nobrega de Jesus, apesar dos 
contratempos a escolha foi 
manter as características ori-
ginais com a ajuda de várias 
secretarias. “Tivemos uma 
união de forças das secretarias 
para que o trabalho fosse feito 
da melhor maneira possível e 
em tempo recorde, pois um 
restauro desse porte poderiam 
demorar mais de cinco anos 
e conseguimos finalizar em 
cerca de um ano”, relatou.

Uma das visitantes dis-
se estar encantada com o 
Casarão. “Achei que tudo 
ficou muito bonito. Foi uma 
reforma bem planejada e a 
construção ficou linda. E a 
exposição da Associação Ma-
rianense dos Artistas Plásticos 
(AMAP) enriqueceu muito”, 
disse a dona de casa Zuleika 
Sizoto Lui, 71 anos. 

Além da reforma o Ca-
sarão Pau Preto, também foi 
construído um boulevard 
com pisos de tijolos rústicos, 

floreira de madeira, bancos e 
luminárias.

O espaço ainda abriga a 
sede administrativa da Funda-
ção Pró-Memória de Indaia-
tuba, a Biblioteca Pública e o 
Museu Municipal.

EXPOSIÇÕES 
O Casarão Pau Preto está 

recebendo três exposições em 
sua reinauguração: Vida do 
compositor Nabor Pires de 
Camargo, 20 anos da Funda-
ção Pró-Memória de Indaiatu-
ba: Restauro do Casarão Pau 
Preto e Inspiração do Barroco 
Mineiro da AMAP, além de 
três oficinas que acontecem 
até o dia 3 de maio. São eles: 
Entalhe em Madeira, Policro-
mia e de Incentivo à Produção 
e ao Olhar Artístico, através 
da Pintura em Tela. 

As oficinas são minis-
tradas pelos integrantes da 
AMAP, Cesar Augusto Fer-
reira Guimarães, Thuko de 
Oliveira, Edney do Carmo, 
Geraldino Silva e Edésio Rita 
de Souza. 

domingo, dia 27 de abril, o 
Casarão Cultural Pau Preto. O 
espaço cultural estava fechado 
há um ano para reformas, após 
problemas em sua estrutura. O 
evento contou a participação da 

população e autoridades locais. 
Durante a reinauguração, 

o Casarão contou com a ben-
ção dada pelo padre Marce-
lo Donizetti Previatelli, da 
igreja matriz Nossa Senhora 

da Candelária. Na ocasião, 
também houve apresentação 
da Corporação Musical Villa 
Lobos, com um repertório de 
músicas nacionais.

Interditado desde o início 
de 2013, após apresentar pro-
blemas estruturais causados 
pela chuva e pelo rompimento 
de uma tubulação de água, o 
Casarão teve sua fachada, piso 
e revestimento reformados. 
“Não medimos esforço para 
colocar o Casarão com as 
suas características originais”, 
comenta o prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB). “Tam-
bém quero agradecer o Geiss 
(Antonio Reginaldo Geiss, 
presidente da Fundação do 
Pró-Memória), pois graças a 
ele, em especial, e a toda a 
equipe da Fundação, a história 
de Indaiatuba está sendo pre-
servada e somos considerados 
uma das melhores cidades 
também em preservação de 
memória”, discursou.

Durante a reforma foram 
encontradas algumas dificul-
dades como cupins no madei-

Após problemas 
estruturais, 
Casarão Pau Preto 
foi totalmente 
reformado

Fenômeno infantil “A Galinha Pintadinha” volta a se apresentar na cidade

Já estão definidos os dez 
finalistas do Festival de MPB, 
evento promovido pela Secreta-
ria Municipal de Cultura. Todos 
participam da grande final que 
acontece no domingo que vem, 
dia 11. A decisão acontece a 
partir das 15 horas, na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei). Entre os 
dez finalistas estão seis repre-
sentantes de Indaiatuba.

Os jurados Fábio Leal, Léo 
Maia e Walkiria Brit avaliaram 
os critérios de interpretação 
(expressão musical, afinação, 
dicção e presença de palco), 
composição (estrutura poética e 
contexto da obra) e desempenho 
musical (criatividade, arranjo, 
técnica e entrosamento).

Durante a revelação dos clas-
sificados, os jurados destacaram 

a necessidade do artista sempre 
buscar se aperfeiçoar. “Mesmo 
tendo uma voz boa, é preciso 
estudar e procurar melhorar 
de forma contínua, só assim o 
artista chega ao melhor do seu 
potencial”, destacou Fábio Leal. 

Os classificados para a final 
são: Taquinho de Minas (Belo 
Horizonte/MG), Bons Ven-
tos (Campinas/SP), Estranho 
Deserto (Indaiatuba/SP), João 
Lucas (Indaiatuba/SP), Banda 
Marijuara (Santos/SP), Dão 
Ferreira (Indaiatuba/SP), Mayra 
Gab (Indaiatuba/SP), Robson 
Castro & Banda Fila Harmônica 
(Indaiatuba/SP), Diogo Peixoto 
(Indaiatuba/SP), Juliana Lima 
(São Paulo/SP).

De acordo com o regulamen-
to, na final do Festival, os sele-
cionados participarão de reunião 
pública agendada pela Secretaria 

Municipal de Cultura para o sor-
teio da ordem de apresentação.  
Na edição deste ano, o show de 
encerramento da competição 
trará Oswaldo Montenegro em 
apresentação gratuita.

Os ingressos devem ser tro-
cados por um pacote de fralda 
geriátrica por convite no Centro 
de Convenções Aydil Bona-
chella. O público poderá conferir 
ainda exibição do grupo Dois 
Dobrado, de Indaiatuba, que 
venceu a edição 2013 do festival. 
Informações (19) 3894-1867.

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 a melhor composição e R$ 
975 para a melhor intérprete. Os 
participantes deverão apresentar 
duas músicas próprias, sendo 
que somente a última estará 
concorrendo. 

INCENTIVO 
O Festival de MPB é promo-

vido anualmente e tem como ob-
jetivo incentivar a composição 
musical, estimular o interesse 
da população e mostrar a im-
portância da arte como fonte de 
cultura e lazer, aprimorando e 
desenvolvendo ainda a cultura 
musical.

Mayra Gab, de Indaiatuba, foi uma das selecionadas e estará na final

Chegou ao Polo Shopping 
Indaiatuba o fenômeno do 
público infantil “A Galinha 
Pintadinha”. Desde ontem, dia 
1º, o Shopping está realizando 
na Praça de Eventos o Dia das 
Mães com a Turma da Galinha 
Pintadinha. A atração estará 
no shopping até próximo dia 
18. 

O evento oferece ao pú-
blico infantil um espaço te-
matizado, onde poderão rea-

lizar uma série de atividades 
recreativas gratuitas, como 
brincar de amarelinha, jogo da 
memória, além de desenhar e 
colorir. As crianças também 
poderão conferir todos os dias 
cineminha da Galinha com 
os vídeos mais famosos da 
personagem.

A atração promete ser 
garantia de diversão para as 
crianças que irão se encantar 
com a presença da Galinha 

Pintadinha para brincar e tirar 
fotos com a personagem mais 
querida do público infantil. Os 
pais podem registrar o mo-
mento com a própria câmera 
e as fotos podem ser tiradas 
sem custo algum, mas atenção 
à personagem estará presente 
em horários fechados a partir 
das 16 horas e cada aparição 
tem duração de meia hora.

De acordo com a Gerente 
de Marketing do Shopping, 
Andrea Fernandes, o Polo 
Shopping espera receber uma 
média de 500 crianças, no dias 
da aparição da personagem.

A atividade é voltada para 
crianças de 0 a 12 anos e es-
tará no shopping até o dia 18 
de maio. De segunda à sexta-
-feira das 14h às 22 horas e 
aos domingos das 14h às 20 
horas. Durante a participa-
ção da criança na atração, é 
necessária a presença de um 
responsável do lado de fora.

A aparição da Galinha 
Pintadinha para a alegria das 
crianças será nas quintas e 
sextas-feiras das 16h às 21h30 
e sábados das 14h às 19h30.

O evento será na Praça de 
Eventos do Polo Shopping In-
daiatuba que fica na Avenida 
Filtros Mann, 670, no Jardim 
Tropical.

Mais Expressão
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O nativo está diante de oportunidades para desenvolver 
melhor seus projetos de vida. Sua alimentação faz parte 
desse novo processo de vida. Portanto busque se ali-
mentar corretamente para conseguir ter estabilidade in-
terior para realizar ou continuar avante em seus projetos 
pessoais. Ambiente de trabalho traz amizades valiosas.

Suas ações no ambiente de trabalho podem trazer 
alguns dissabores para as pessoas que estão ao seu re-
dor. Reveja sua forma de agir. Busque ser harmônico 
nas relações com os outros. Momento de mergulhar 
fundo no que serviço, pois ele estará trazendo novos 
conhecimentos e novos aprendizados. Aproveite.

Em pleno inferno astral, o geminiano pode se deparar 
com uma sensação de solidão ou isolamento. Há risco 
de sentir dificuldade para lidar com seu modo de se 
expressar ou com seu entendimento das situações. 
Pode ser normal as pessoas o interpretarem errado ou 
o nativo não entender corretamente os outros. Tenha 

paciência. Emprego em alta 

Alguns cancerianos têm agora a oportunidade de trans-
formar antigas inimizades em amizades.  Sua mente 
está focada em alguns projetos de vida que tendem 
a fortalecerem em viagens para longe ou através de 
pessoas que vem de longe. O momento exige cuidado 
com seus ganhos ou com seus gastos.  

O foco dos leoninos, em geral, é com relação a sua vida 
profissional. Momento de misturar seus projetos pesso-
ais com sua expansão profissional. Essa fase marca um 
período de renovação ou transformação em sua maneira 
de trabalhar, sua profissão ou no serviço. 

Esse não é o melhor momento para viajar para longe 
para os virginianos, no entanto, um forte desejo de 
largar tudo e ir para bem longe pode tomar conta de 
sua cabeça. Recordações importantes ressurgem em 
sua mente e podem deixá-lo muito sensibilizado. 
Relacionamentos podem parecer confusos e intensos.

O libriano que não conseguir trabalhar sua irritabi-
lidade corre o risco de sofrer acidentes ou cirurgias 
nessa época. Portanto, saiba lidar com os fatores que 
impedem seu crescimento pessoal: sua rigidez. Gastos 
com família, parentes ou filhos.

Há uma tendência ao nativo discutir com amigos ou 
entrar em diversas discussões por motivos de fofocas 
sejam criadas pelo nativo ou pelos outros. Esse é 
um período em que seus projetos e sua maneira de 
levar a vida precisam de avaliação criteriosa. Use seu 
raciocínio lógico e menos as emoções.

Melhor momento para trabalhar sua maneira de se rela-
cionar , de expressar o que sente, de organizar e dialogar 
em seus relacionamentos. Também é o momento de 
aprender a organizar essa expressão, seja aprendendo 
a usar as palavras corretamente, seja sabendo a hora 
de dizer o que precisa ser dito.

Fortes emoções nos relacionamentos com amizades 
ou nos mais superficiais. O nativo pode ter encontros 
superficiais muito marcantes. Irmãos nesse mo-
mento podem trazer ou causar emoções intensas e 
passageiras. O capricorniano precisa organizar sua 
mente, e seu modo de expressar seus desejos.

Recordações diversas e re-descobertas da sua maneira de lutar pela sua 
sobrevivência. O aquariano precisa, neste momento, 
lidar melhor com sua energia mental e ver como isso 
afeta suas relações mais íntimas e como suas atitudes 
refletem em seu progresso de vida. Momento intimista.

Momento de saber lidar com seus 
estudos, sua forma de se expressar, com irmãos ou 
familiares. O pisciano pode ter controle dessa situa-
ção. Relacionamentos passageiros podem acontecer. 
Dentro de casa ou na família, algumas discussões 
tendem a ocorrer, mantenha sua calma e raciocínio.
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Cinema Horóscopo de 02/05 a 08/05

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

O ESPETACULAR 
HOMEM-ARANHA 2 A 
AMEAÇA DE ELECTRO 
- Lançamento - 3D Dubla-
do: Quinta (1º) a Quarta (7): 
15h30 / 21h45. 3D  Legen-
dado:  Quinta (1º) a Quarta 
(7): 18h45. Convencional 
Dublado:  Quinta (1º) a Do-
mingo (4): 14h30 / 17h40 / 
21h00. Segunda (5) a Quarta 
(7): 17h40 / 21h00. Ação/
Avntura. 141 min. Classifi-
cação 12 anos.

INATIVIDADE PA-
RANORMAL 2 - Dubla-
do: Quinta (1º) a Domingo 
(4): 15h00 / 19h15. Segunda 

O ESPETACULAR HO-
MEM-ARANHA 2 A 
AMEAÇA DE ELEC-
TRO - Lançamento - 3D 
Dublado: Quinta (1º) a Do-
mingo (4): 14h30 / 15h50 / 
18h50 / 21h50. Segunda (5) 
a Quarta (7): 15h50 / 18h50 
/ 21h50.  3D  Legendado: 
Quinta (1º) a Quarta (7): 
17h30 / 21h00. Conven-
cional Dublado:  Quinta 
(1º) a Domingo (4): 14h30 
/ 17h40 / 21h00. Segunda 
(5) a Quarta (7): 17h40 / 
21h00. Ação/Avntura. 141 
min. 12 anos.

GETÚLIO - Lançamen-
to - Nacional: Quinta (1º) 
a Domingo (4): 15h25 / 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 2, haverá apresentação da 
banda Supra Sumo às 21 horas. Amanhã, dia 3, tem a 
banda de pop rock Rock Express, a partir das 21 horas, na 
casa. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 2, quem co-
mandará a animação será a dupla Bruno di Marco 
& Cristiano. Também no ramo sertanejo, amanhã, 
dia 3, tem a dupla Jonatas & Maurício. Avenida En-
genheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações 
(19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show – Amanhã, dia 3, tem Samba-
nejo com o grupo Sempre a Frente e a dupla Alex 
& Ramon. A abertura da casa será às 23 horas. Rua 
Ouro, 239, Recreio Campestre Joia. Informações 
(19) 3017-6609.

Manchester Music – Hoje, dia 2, a partir das 21 
horas, tem a Banda Yang, ao som de rock. Amanhã, 
dia 3, tem a Banda DNA, também a partir das 21 
horas. Rua Humaitá, 700. Informações (19) 3392-
3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Hoje e amanhã, dias 2 e 3, às 21 
horas, tem apresentação do espetáculo “Felizes 30”. 
No domingo, dia 3, estreia a peça “Alice no País das 
Maravilhas”, às 16 horas. Avenida Guilherme Cam-
pos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – apresenta nos dias 2,3 e 4, 
às 16 horas, o espetáculo “Branca de Neve e os Sete 
Anões”. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro 
Santa Genebra, em Campinas. Avenida Iguatemi, 
777 – Vila Brandina

(5) a Quarta (7): 19h15. 
Paródia / Camédia. 87 min. 
Classificação 14 anos.

COPA DE ELITE - 
Nacional -  Quinta (1º) a 
Quarta (7): 17h10 / 21h20. 
Paródia / Comédia. 99 min. 
Classificação 14 anos. 

NOÉ - Convencional 
Dublado: Quinta (1º) a 
Quarta (7): 20h20. Drama / 
Aventura. 138 min. Classi-
ficação 14 anos.

R I O 2 – Convencional 
Dublado: Quinta (1º) a 
Domingo (4): 16h00 / 
18h05. Segunda (5) a Quarta 
(7): 18h05.  Animação/
Aventura. 101 min. Classi-
ficação livre.

18h00 / 20h30. Segunda 
(5) a Quarta (7): 16h20 / 
20h30. Drama / Suspense. 
100 min. 14 anos.

DIVERGENTE - Dubla-
do: Quinta (1º) a Domingo 
(4): 14h00. Segunda (5) a 
Quarta (7): 15h30 . Ação 
/ Aventura. 138 min. 14 
anos.

CAPITÃO AMÉRICA 
2 - O SOLDADO IN-
VERNAL - 3D Dublado: 
Quinta (1º) a Domingo (4): 
15h00 / 21h25.  Segunda 
(5) a Quarta (7): 21.h25. 
Ação / Aventura. 135 min. 
12 anos.

NOÉ - 3D Dublado: Quin-
ta (1º) a Quarta (7): 18h30. 
Drama / Aventura. 138 min. 
Classificação 14 anos.
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Os pequeninos do Jardim II do Colégio Montreal estão participando do Projeto 4Rs, ondem aprendem a importância de Reduzir, Reutilizar, Reciclar 
e Respeitar, com o objetivo de despertar a preservação do meio ambient

Matheus

Manuela

Julia e Maria Luiza

Ana Caroline, Guilherme, Geovanna, e Lucas curtindo o final de semana 
em família

Mais Expressão
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Os associados do Clube 9 de Julho que estão participando da edição 2014 do Campeonato de Futebol de Minicampo, que leva o nome de Dirceu Aparecido do Santos, arrecadaram 7104 litros de leite tipo longa vida durante 
a inscrição para a competição, que reúne quase 600 atletas, divididos em quatro categorias. A entrega às entidades assistências, realizada pelo presidente do Clube, Hélio Roberto Castro, aconteceu na última sexta-feira, 
25, no salão social. Ao todo foram beneficiadas 27 instituições do município de Indaiatuba

Thais, Aline, Rose, Juliana e Pâmela equipe da Eurodata Interativa 
Cursos Profissionalizantes

Simone da Forma Caseira Bolos

Fabiana, Yara, Silvio, Karen e Fábio do Despachante Líder

Equipe Life Óptica sempre pronta para dar o melhor atendimento

Daniele, Ana Paula, Priscila e Fabiana equipe Helena Decor

Angela Valdrighi fazendo modelagem em alta temperatura no Ateliê 
Calliopi Aulas de Cerâmica 

Simone dos Santos, da Creche São Vicente de Paulo, recebe do aluno 
Igor Savioli e de Loide Rosa do Colégio Objetivo a doação de leite

Silvana Martelo, da Casa da Criança Jesus de Nazaré recebe da coorde-
nadora Maria Angélica Peratello e do aluno Cauê Locatelli do Colégio 
Objetivo a doação de leiteNo último sábado, dia 26 o Yázigi promoveu o Garage Sale, uma 

venda de garagem, onde 400 pessoas prestigiaram o evento, 2100 
produtos foram postos a venda e com isso foi arrecadado o valor de 
R$1.005,00 que foi revertido ao Gaadin. Parabéns!

Garage Sale no Yázigi
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Zé Roberto no Restaurante Dom Apollo

Lais Moreno no Restaurante Açafrão 

Verônica, Paulo, Tatiane, Adriano, Diego e Ana Luiza na Pizzaria Babbo Giovanni 

Carlos e Garrincha no Boteco do Bacalhau

Alexandre e Carol na Pizzaria Skinão

Tiago, Camila e Gisela da Pizzaria San PeppersAlexandre e Jasmine na Pizzaria Skinão

Thaynara, Thales e Hélio no Restaurante Kaishi Sushi
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A variação musical e a qualidade dos músicos da Banda Oppus de Taubaté animaram o 
público que prestigiou a edição de abril do Feito Para Dançar, evento dançante mensal 
realizado pelo IC que aconteceu no último domingo, dia 27 de abril. Durante o evento, 
os associados e convidados que participaram da noite dançante puderam se divertir ao 
som dos diversos ritmos que agitaram o Feito Para Dançar.

Reunião 
conjunta 
do Interact, 
com 
Rotarys, 
Rotaract e 
RotaKids. 
Muito, mas 
muito bom e 
muito lindo 
ver estes 
jovens apre-
sentando os 
resultados 
do trabalho 
deles no 
servir, emo-
cionante a 
vontade e 
a garra que 
eles tem. 
Parabéns In-
teract, vocês 
merecem!!!!

Feito Para Dançar

Evento beneficente

Feira de Frutas e Hortaliças de Indaiatuba e RegiãoLar de Velhos promove Almoço do Dia das Mães

Reunião conjunta do Interact no domingo

Reabertura do Casarão Rainha da Festa do Peão de Indaiatuba 2014

A posse de Brian no Rota KidsMaddame Vinil no Kaliper's

Na manhã do dia 27 de abril, aconteceu reabertura do Casarão Pau Preto. cerimônia religiosa, sessão solene, concerto da Corporação 
Villa-Lobos, exposição sobre Nabor Pires de Camargo e muito mais.

Escolhida a Rainha da Festa do Peão de Indaiatuba 2014, Monique Garcia é a vencedora, tendo como Madrinha, Ediane Costa 
Brito; e Princesa, Patricia Alves Reis.

Com um Garage Sale, os alunos do Yázigi, arrecadaram objetos usados que foram 
vendidos na escola, como uma venda de garagem e todo o dinheiro arrecadado foi 
revertido para o GAADIN.

O jovem Brian Levin, entrou para o quadro de associados do Rota Kids em Indaiatuba, 
a posse aconteceu na manhã do dia 19/04, e comemorou-se a posse com almoço no 
Lar São Francisco.

Super festa, no Kaliper's, na noite do dia 25/04, deliciosa noite com o melhor 
do Pop Rock Nacional anos 80 e 90 com a Maddame Vinil uma banda made 
in Brazil.

O Lar de Velhos e 
Espaço Dia Emma-
nuel promoverá no 
domingo, dia 11 de 
maio, o Almoço do 
Dia das Mães. O 
evento será realiza-
do 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, incluin-
do 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, ca-
labresa acebolada, 
farofa com torres-
mo, 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.

De 25 a 27 de abril aconteceu a 
Feira de Frutas e Hortaliças de 
Indaiatuba, no Pavilhão da Viber. 
A feira contou com a participação 
dos melhores produtores rurais do 
município, e também com o apoio 
de várias entidades da cidade, 
como o Clube Nipobrasileiro. 
Logo após a inauguração do Pou-
patempo, o Governador Alckmin 
também visitou a Feira de Frutas 
e Hortaliças no Pavilhão da Viber 
em Indaiatuba.
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Para quem vai casar a melhor opção é a A Nova Loja: Lindíssimos vestidos de noiva, 
ternos, vestidos sociais, pajem e dama (venda e aluguel), tudo da nova coleção 
outono. E para presentear sua mãe uma moda jovem até o número 62. Vá conferir!

Equipe da Agrodini que faz o sucesso da loja. Para o Dia das Mães que tal presentear com lindos bonecos 
para decorar jardim? Vá espiar, são demais!

Um presente que sua mãe vai adorar da Adelaide Decorações. Cortina, 
colcha, almofada, persianas ou até mudar o papel de parede. Vá espiar!

Para presentear a sua mãe nada melhor do que semi-jóias da Vivalinda 
no Polo Shopping. Uma belíssima coleção com peças maravilhosas e 
tudo em até 10 vezes. Corra e aproveite!

Noiva Sidlaine que 
casou em 25 de Abril. É 
a A Nova Loja homena-
geando sua cliente!

Jucilene Aparecida Emilino e Gui-
lherme Mora com roupas da A Nova 
Loja, para formatura em Educação 
Física da Faculdade Max Planck

O Camarim Beauty é um salão completo e unissex. Oferece: Corte, 
matização, penteados, maquiagem, manicures, pacote do Dia da Noiva, 
depilação e design de sobrancelhas. O salão também oferece sala 
vip com atendimento personalizado. Aproveite também as promoções 
semanais. Se informe no 3801-4235 ou 3392-2832. Demais!

Não deixe de experimentar na Casa da Esfiha os doces árabes como 
este Doce Ataif. Delicioso!

A Vitorello está com uma belíssima coleção outono para você pre-
sentear sua mãe, até o número GG. Vá conferir, ela vai amar!

A Grand Tropical Center vem 
trazendo novidades junto 
com as estações. A nova 
coleção outono inverno está 
trazendo as novas tendên-
cias diretamente das pas-
sarelas. Gabriela Tomitake 
veste Animal print

A Escola Arte em Cerâmica oferece 
curso de torno, raku, escultura, 
modelagem, esmaltagem e queimas 
de alta e baixas temperaturas. Em 
Indaiatuba aulas todas as quintas 
e sextas e em São Paulo segundas, 
terças e quartas. Se informe no 
(11)5521-3989  ou (11)5547-0454. 
Você vai se distrair e fazer maravilho-
sas peças com a professora Calliopi. 
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Matheus, Gabriela, Giovana e Lucas no Feito Para Dançar

Fernanda, Fernando e Crystiane no Feito Para Dançar

Laurindo e Rosana Andrade no 
Feito Para Dançar

Samuel Ribeiro e Elizabeth Ma-
theus no Feito Para Dançar

Luiz Otávio e Ruth Souza no 
Feito Para Dançar

Vera Rocha e o free dancer do 
Indaiatuba Clube Edson

FEITO PARA DANÇAR 
NO INDAIATUBA CLUBE

Alunos do Colégio Objetivo fazem excursão aos Museus Catavento e Afro Brasil

Rose cliente fiel da Alicia Hair adorando as novidades da loja. Aprovei-
te também e vá conhecer a loja que está de cara nova - Rua Siqueira 
Campos, 451 - Fone: 2516.4220.tif

Prof. Luiz Carlos comemora mais um ano de vida ao lado de sua esposa 
no Rio de Janeiro. Parabéns, muitas felicidades!

O fotógrafo oficial Eliandro Figueira, o ex prefeito de 
Salto Geraldo Garcia e o presidente municipal do Partido 
Progressista (PP) Reinaldo Sorrentino, se encontraram 
durante evento no auditório da Prefeitura

Alunos dos 9ºs anos do Ensino Fundamental II do Colégio Objetivo Indaiatuba durante a excursão aos Museus Catavento e Afro Brasil, em São Paulo

A competente equipe JR Gesso parabeniza a todos os trabalhadores pelo seu Dia

Apresentação do Coral do Indaiatuba Clube durante o 13º Prêmio Nabor Pires Camargo, realizado no último dia 24

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

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

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

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

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

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

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

GALPÃO

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

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

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

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

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS
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VENDA LOCAÇÃO

CA00699- Vila Castelo Branco: Casa com 02 
dormitórios, sala, cozinha, edícula. Garagem para 
02 carros. R$ 375.000,00. Aceita Financiamento!!

CA00968- Cond. Montreal Residence: Casa com 03 
dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, portaria 
24 horas. Área de lazer com piscina, piscina infantil, 
churrasqueira, sala de ginástica. Garagem para 02 
carros. R$ 420.000,00. Aceita Financiamento.

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 

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

CASAS VENDA:

CA01042-Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha americana, lavanderia 
, portaria 24 horas. Garagem descoberta para 03 carros. R$ 320.000,00/ R$ 1.400,00. Aceita Financiamento!!
CA00730- Jardim Pau Preto: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, lav. e quintal. Gar. para 03 carros. R$ 345.000,00.
CA01051-Centro: Casa com 01 dormitório, sala, cozinha, quintal. Garagem coberta para 02 carros. R$ 350.000,00.
CA01002- Vila Furlan: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala , cozinha, lavanderia, churrasqueira. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 360.000,00.
CA01003- Residencial PQ dos Guarantãns: Sobrado com móveis planejados , 03 dorm. sendo 01 suíte, sala jantar e 
tv, cozinha, lav. Área de lazer com piscina, piscina infantil e churrasqueira, quintal. Gar. para 02 carros. R$ 410.000,00.
CA00422- Vila Furlan: Casa com 04 dormitórios sendo 02 suítes, sala de jantar e tv, cozinha, churr. R$ 420.000,00.
CA00843- Cond. Belle Ville Itaycy: Casa com 03 dormitórios  sendo 01 suíte com closet, sala estar e jantar, cozi-
nha. Área de lazer com piscina, sala de ginástica, salão de festas e churrasqueira, portaria 24 horas. R$ 425.000,00.
CA00701- Cond. Portal dos Ipês: Casa com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala 
tv , jantar, cozinha, aquecedor central, portaria 24 horas. Garagem p/04 carros. R$ 700.000,00.
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.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00069- Vila Furlan: Apartamento Novo em construção com 02 dormitórios, sala, sacada, cozinha. Garagem para 
01 carro. R$ 250.000,00.
AP00373- Cond. Residencial Cádiz: Apartamento com móveis planejados  03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
sacada, cozinha, área de serviço. Área de lazer com piscina, piscina infantil , sauna, churrasqueira e salão de festas. 
Garagem para 01 carro. R$ 260.000,00/ R$ 1.900,00. Aceita Financiamento!!
AP00395- Edifício Parma: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, área de serviço, 
portaria 24 horas. Área de lazer com salão de festas e churrasqueira. Garagem coberta para 02 carros. R$ 310.000,00.
AP00250 –Cond. Res Fonte di Trevi: Apartamento com móveis planejados com 03 dormitórios 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!
AP00351- Cond. Firenze: Apartamento com móveis planejados 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, 
cozinha, área de serviço, portaria 24 horas. Área de lazer com salão de jogos e festas. Garagem coberta para 01 
carro. R$ 380.000,00

TERRENOS VENDA:

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

CHÁCARAS VENDA:

CH00032 - Parque Grama: Chácara em condomínio com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, piscina e 
churrasqueira. R$ 450.000,00.
CH00130 - Videira de Itaici: Chácara com 02 suítes, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, copa, forno para pizza, 
edícula, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de jogos e campo. Garagem para 05 carros. R$ 
660.000,00. Aceita Financiamento.
CH00108 - Vale das Laranjeiras: Chácara em condomínio com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha 
planejada, copa, área de serviço, lavanderia, portaria 24 horas. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem 
para 02 carros. R$ 680.000,00.
CH00118 – Terras de Itaici: Chácara em condomínio com móveis planejados , 03 dormitórios sendo 01 suíte, lavabo, 
sala jantar, estar e tv, cozinha planejada, área de serviço, despensa, lavanderia, portaria 24 horas. Área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Garagem para 05 carros. R$ 680.000,00.

CASA LOCAÇÃO:

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

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

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.

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

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

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

CA00825-Cond. Vila Romana: Casa com móveis planejados com 03 suítes sendo 01 com closet, sala jantar/
estar, cozinha, despensa, área de lazer completa com piscina, churrasqueira, salão de festa/jogos e quadra. 
R$ 4.800,00/R$ 1.000.000,00.

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

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

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

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

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

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.

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.

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

SALAS LOCAÇÃO:

SA00068- Cidade Nova: Sala com 12 m² ótimo acabamento !! R$1.500,00.

SA00067- Cidade Nova: Sala com 14 m² em ótimo estado. R$ 1.500,00.
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APARTAMENTOS

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

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

AP0364 - 77 m² - Resid. Villagio 
D’Amore
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb. c/ sacada, coz., área 
de serv., área de lazer, 01 VG. R$ 
1.400,00 + Cond. + IPTU

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

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

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

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

AP0160 - 80,40 m² - Res. Mathilde 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb. 
c/ varanda gourmet c/ churrasq., coz., área de 
serv., área de lazer, 02 VG. R$ 368.887,77

APARTAMENTOS 

AP0500 - 140 m² - Resid. Majestic 
Alto Padrão - 03 suítes, sala 02 amb., adega, 
lavabo, bhº social, copa, coz., área de serv., 
varanda gourmet, churrasq., 02 VG. R$ 
760.000,00

AP0416 - 71 m² - Ed. Firenze 
02 dorm., sendo 01 st. c/ hidro. (todos c/ arm. 
embutidos), sala 02 amb., c/ terraço, bhº social, 
coz. planej., área de serv., elevador social, 01 
VG. R$ 365.000,00

AP0499 - 73,14 m² - Duetto Di Mariah 
02 dorm., sendo 01 st., escrit., bhº social, sala 
02 amb., coz., área de serv., varanda Gourmet, 
churrasq., 01 VG. R$ 350.000,00 

CASAS 

CA0187 - 315 m² - Resid. Terra Nobre 
03 sts., sala 02 amb., lavabo, coz. americana, 
varanda, área de serv., churrasq., pisc., paisa-
gismo, 02 VG. R$ 730.000,00

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 suíte, banheiro 
social, sala de TV, cozinha., área de 
serviço, quintal, 02 VG. R$ 1.600,00 
+ IPTU

SOBRADOS 

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

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

SO0358 - 365 m² - Pq. Boa esperan-
ça - 03 dorm., bhº social, lavabo, sala 
de TV, coz., área de serv., quintal, 04 
VG. R$ 1.600,00 + IPTU

SALA

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

SALÕES

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

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

CHÁCARA

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

CA0447 - 250 m² - Jd. Bela Vista 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala, coz., 
desp., área de serv., quintal, edícula, bhº ext. 
e dorm. ext., 02 VG. R$ 495.000,00

CA0478 - 180 m² - Montreal Residence 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., coz., 
área de serv., espaço gourmet, 02 VG. R$ 
450.000,00

SOBRADOS 

SO0277 - 310 m² - Jd. Esplanada II 
Piso Inf.: sala 02 amb., lavabo, escrit., coz. 
planej., área de serv., quintal, edícula com pia, 
forno de pizza e churrasq. Piso Sup.: 04 dorm., 
sendo 01 st. máster c/ closet, 01 st. c/ closet, bhº 
social e sala íntima, 04 VG. R$ 650.000,00

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

CHÁCARAS 

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

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

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

PARTAMENTOS:

R$ 200 MIL – A/U 64m² Jardim Pedroso-02 
dorm. 01 w/c- 01 vaga de gar.
R$ 210 MIL – ANA ELIZA – 02 dorms, sala, 
coz, wc, a/s
R$ 210 MIL - VILLA DAS PRAÇAS – 2D. 
COZ. SALA, W/C  (coz. c/armários)
R$ 215.MIL-  RES..AZALÉIA 64m² DE A/U 
3D. 1 W/C 1 GAR. COBERTA.
R$ 220.MIL- Centro-  A/U 117m² - 02 
dormitórios- sala ampla-copa- coz.01w/c. 
(precisa reforma)  
R$ 275 MIL- GRANN VILLAGE – 03 DOR. 
01 SUITE, 01 VAGA  DE GAR. , LAZER 
COMPLETO.
R$ 285 MIL – Portal das flores- 03 dorms, 
sala, coz planej, wc e gar
R$ 350 MIL- ESPÁZIO ILUMINARE- 
COBERTURA-  03 DORMITÓRIOS SENDO 
O1 SUITE C/A/E 02 W/C SOCIAL COZ. 
COM A/E PISO PORCELANATO, TETO  
REBAIXADO, COM SANKAS E ILIMINA-
ÇÃO, SALAS DE ESTAR, JANTAR E TV. 
(LINDO!!!)  
R$ 400 MIL _ EDIFÍCIO MAROC- - 03 DOR. 
(01 SUITE) A/U 84M² 02 GAR. INDEPEN-
DENTES COB.  
R$ 900 MIL- Residencial Atenas- 172m²de 
A/U  03  suites, 03 vagas gar., lazer 
completo, sala ampla.
R$ 310mil - duetto de Maria- 73m² 03 
dorm. 01 suite- 01 vaga de gar. lazer 
completo(ED.)

LOTES EM CONDOMÍNIO:

R$ 120MIL-   150M²   REAL PARK
R$ 330.MIL-  390M² -  Maria Dulce
R$ 195.MIL-  308 M²  ALTO DE ITAICI
R$ 223.MIL-  308M² TERRA NOBRE
R$ 310 MIL  -  300m² -  Portal do Ypês  G  

R$ 605 MIL – 670m² - Maison D’Park
R$ 170MIL –  1.326m² - Cond. Monte Serrat 
(em salto)  
R$ 310 MIL – Portal dos Ipês – 300m²

TERRENOS:

LOTE NO TERRA MAGNA 
420M² R$225.000 COM TODA 

DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA.

R$ 78 MIL - 165 m² - Residencial  (em 
Cardeal)M.
R$  83,MIL -  RESIDENCIAL LAGUNA(SALTO) 
171M² 6X28.50M.(ACEITA FINANCIAMENTO)
R$  95.MIL -   125m² -  JD. Moradas do SOL
R$ 120 MIL-   150m² JARDIM DOS COLIBRIS 
( Excelente localização) 
R$  140MIL_  126M² -JD. ADRIANA
R$ 170 MIL - 250 m² - Jd. BELA VISTA
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CALIFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz (plano 
todo murado) 
R$ 170 MIL – 250 M² - Jd. Europa
R$ 139 MIL – Jd das Maritacas – 216,76 m² 

CASAS:

R$ 150 MIL- Jardim Adriana A/T 125M. com 
casinha antiga.
R$ 215 MIL. 125M² – Jd. Morumbi – 02 
dorms, sendo 01 suite, sala, coz, wc, gar / 
02 autos (nova)
R$ 240 MIL - Jd Monte Verde – 02 dorms, 
sala, coz, WC R$  , gar, quintal 

R$  230 MIL -   JD. LAURO BUENO- 03 
DORM.01 W/C, COZ. SALA, COPA, GAR. 
PARA 02 CARROS 
R$ 305MIL_ JD. DO VALLE- 03 dorm,01 
SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, coz. GAR. PARA 
02 CARROS PORTÃO ELETRONICO.CHUR-
RASQUEIRA  
R$ 260 MIL_ PARQUE DAS NAÇÕES 02 
DORM. 01 W/C SOCIAL GAR. P/ 02 CARROS. 
R$ 290.MIL_ JARDIM BELO HORIZONTE-03 
DORM. 01 SUITE, ÀREA DE LUZ, GARAGEM 
P/ 02 CARROS. 
R$ 340 MIL – Recanto do Valle - 03 dorms 
sendo 01 suíte, w/c social, Gar. P/ 02 autos, 
sala, coz. ampla s,aceita terreno
R$ 380 MIL _ JARDIM AMÉRICA- 03 DOR. 
(01 SUITE) W/C SOCIAL, SALA COZ. GAR. P/ 
02 CARROS, PORTÃO ELETRONICO (NOVA)
R$ R$ 320.MIL
JD. ALICE-A/T 250M² A/C 184M²- 03 DOR. 02 
W/C COPA COZ. SALA DE ESTAR, GAR. P/03 
CARROS,PORTÃO EL.
R$ 350MIL  - JARDIM BOM PRINCÍPIO-  A/T 
162.50M²= 6.5m x25m.  A/C132 M²- 03 dormi.
(sendo o1 suite) W/C social, garagem para até 
03 carros.(aceita terrenos).
R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 dorm. (O1 
suite) w/c social /churrasqueira.Gar. p/ 02 
carros. D
R$  360 MIL – JARDIM ADRIANA- SOBRA-
DO- 04 DORM. 02 SALAS- 02W/C- + SALÃO 
COMECIAL ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 
220M² ACEITA TROCA POR CASA TÉRREA 
DE MENOR VALOR DE DOIS DORM.(JD. 
DO VALLE/ JD. ADRIANA/BOM PRINCÍPIO.
R$ 390.MIL- JD. Bela Vista- A/T 250M², 03 
dorm.(01 suite) w/c social, sala 02 amb., coz.e 
W/C com armários. Edícula,gar. p/ 02 cob.  
R$420 MIL JARDIM BOM PRINCÍPIO- A/T 
241m²  03 dormitórios (01 suite com closet), 
banheiro social, cozinh, c/ armários  e w/c todos 
c/ armários)jardim, Sala 02 amb. com jardim 
de inverno,lavabo, espaço gourmet,com pia 
e churrasq.gar. para 02 autos cob.  02 desc
R$ 350MIL-JD. Monte Verde-A/T 250M² 03 
dormitórios (01 suite) banheiro social sala 2 
ambientes, Cozinha, área de serviço c/ w/c 
tubulação para aquecimento solar.

R$ 440.000,00- JD. REGINA- A/T 250M²-A/C 
120m ²- 03 DOR. SENDO 01 SUITE W/C 
SOCIAL , CHURRASQUEIRA, DESPENSA, 
ALARME, 
CERCA ELÉTRICA, INTERFONE ACEITA  
IMÓVEL DE MENOR VALOR, QUINTAL COM  
ESPAÇO P/ CONST. DE PISCINA E JARDIM  
R$ 230 MIL – Jd. Carlos Aldrovandi – 3 
dorm. 1 suite, w/c social, gar. p/2 carros 
(financia, nova).
R$ 450 MIL – Jd. Bela Vista –03 dorms, 
sendo 01 suite, sala 02 amb, churras, 
edícula c/ quarto e w/c

CASAS EM CONDOMÍNIO:

R$450 MIL-COND. FLAMBOYAN- SOB-
RADO- 03 DORM. 01 SUITE,SALA, COZ. 
LAZER COMPLETO(ACEITO TERRENO)
R$ 450 MIL – Portal das Acácias- Sobrado 
com 03 dorms,  01 suite, sala, coz, wc, a/s, 
churrasqueira, gar (todo planejado)
R$ 430  MIL _  Villagio  Caribe – 03 dor. 
Coz. e w/c  com Armários . ( área de lazer)
R$ 630 MIL _ JARDIM DOS AROMAS- 
A/T 220M² A/C 180M² 03 DORM. (01 
SUITE) W/C SOCIAL LAVABO (LAZER 
COMPLETO)
R$ 590 MIL - Vista Verde – 191 m² de 
área construída, tubulação para ar cond. 
Aquecedor solar   03 dorms, suítes com 
sacasa, sendo 01 com closet,espaço p/ 
escritório, lavabo  sala 02 amb, coz, wc, 
a/s, portaria 24 hs, gar p/ 04, espaço 
gourmet co, pia e churrasq,lav. Despensa, 
ampla área de luz- no condomínio tem 
playground- s~lão de festa e churrasqueira.  
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 dorms 
com su í tes ,  sa la ,  coz ,  lavabo.  W/C 
SOCIAL, churrasqueira, gar.Excelente 
acabamento.c/ A/E 
R$ 700 MIL _ JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE,  LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DUPLO, 
MEZANINO, COZ. PLANEJADA, LAVAN-
DERIA PLANEJADA,ESPAÇO GOURMET 
COM CHURRASQ. E PIA,AQUECIMENTO 
SOLAR .  

R$ 880 MIL _ Beira da Mata- A/T 422,9² 
A/C 281 - 03 suites(01 master)sala c/ pé 
dir. duplo e mesanino, piscina em alvenaria, 
churrasq., aquecedor solar ....
R$ 1.750.000 MIL  JARDIM PARADISO- 
A/T 420 M² A/C 423 M²  EM CIMA:  04 
SUITES(SENDO 01 MASTER COM JACUZZI  
E CLOSET)- O2 COM SACADA-SALA DE 
LEITURA TODA DE VIDRO TRANSPAR-
ENTE C/ LINDA VISTA PANORÂMICA-
TERRAÇO- ROUPEIRO. EM BAIXO- SALA 
AMPLA EM DOIS AMBIENTES, SALA DE 
JANTAR,ESCRITÓRIO, LAVABO,COZ.CHUR-
RASQUEIRA, PICINA, AMPLO DECK DE 
MADEIRA-Pav. SUBSOLO: SALÃO DE 
JOGOS- 01 QUARTO + 01 W/C- HORTA 
E FRUTÍFERAS. AQUECIMENTO SOLAR, 
TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO.

CHACÁRAS:

R$ 220 MIL – Residencial Primavera 2 
(salto) – 1045m²
R$350MIL-1000M²-PRÓX. AO SÍTIO OLHOS 
D’AGUA-03 DORM.01 W/C PISCINA PAISA-
GISMO, FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CARRO.
R$ 360 MIL – Quintas da terracota – 1.200 
M² (aceita financiamento)
R$ 370 MIL – Chacara Alvorada – 02 Dorm, 
sala, coz, w/c, toda avarandada.
R$ 480 MIL – Chacara Alvorada – 04 Dorm, 
2 suites, 02 vagas, sala , coz, 05 w/c, área de 
churr, piscina, pomar e poço
R$ 700 MIL – Mosteiro de Itaici – 03 Dorm, 01 
suite, sala 02 amb, coz amer, pisc, churr, gar 
06 autos, campo de fut, cas de hosp
R$ 1.500.MIL_ Cond. Monte Bello (salto) A/T 
2.000m² A/C 600m². 03 suites, sendo o1 c/ clos-
et e hidro+ 02 dormitórios todos com armários, 
salas: de lareira ,TV.,jogos,estar,jantar,despena 
coz. com armários, piscina, churrasqueira, 
canil. Paisagismo,pomar. Aceito caminhonete, 
carro, e imóvel de menor valor.
R$ 800.MIL-SITIO EM CARDEAL- 36.000 M² 
-A 2 KM. DO ASFALTO - POÇO ARTESIANO- 
REPRESA- CASA- 300 PÉS DE FRUTÍFERAS 
(TROCA POR CASAS DE MENOR VALOR 
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CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA
LOCAÇÃO - 3835-3382 / 3834-7757 / 3834-3997 / 7827-4112 

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

TEMOS CASAS EM SALTO 
EM OTIMA LOCALIZACAO 

DESTAQUE:

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

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

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

CASAS:

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

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

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

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

SALÕES:

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

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

APARTAMENTOS:

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

APARTAMENTOS

LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

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

DESTAQUES

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

APARTAMENTOS

SALÕES

CASAS

PARA RENDA ( EM INDAIATUBA).

EXCLUSIVIDADES DE VENDA

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

LAÇAMENTOS*

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

PRÉ-LANÇAMENTOS – FAÇA SEU 
CADASTRO**

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

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

*Preços e condições sujeitos a alterações.

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

EXCLUSIVIDADES VENDA

LANÇAMENTOS

PRÉ - LANÇAMENTOS - 
FAÇA SEU CADASTRO

CHÁCARA

Mais Expressão



05BMais Expressão

IMÓVEIS RESIDENCIAIS

TERRENOS
RESIDENCIAIS

RESIDENCIAL DONA - LU-
CILLA – A MELHOR VISTA 
DA CIDADE - Lotes a partir 

de 300 m² com pequena 
entrada 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

TERRAS DE ITAICI – Chácara avarandada com 2 dormitórios (1 suíte), sala 2 ambientes e demais depen-
dências, toda gramada e com pomar e água de poço (além da água de rua), com ótima localização em terreno 
de 1.000 m² - Permuta por imóvel na Vila Suiça e imediações. CONSULTE.

CA00604 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT=150 m² AC=93,85 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala 2 ambientes, cozinha americana, área de luz, 
espaço gourmet, área de serviço, 3 vagas (1 coberta) R$ 295.000,00

CA00583 - PORTAL DOS IPÊS - 03 suítes, 02 closets, 02 lavabos, sala de estar, sala de jantar, sala de 
tv, mezanino, escritório, sacada descoberta de 30m2 , garagem para 4 carros, lavanderia, aquecedor solar , 
edícula com churrasqueira e banheiro, pontos para ar condicionado em cada ambiente, ponto para chuveiro 
elétrico em cada wc, acabamento todo em porcelanato e mármore R$ 850.000,00

CA00595 - VISTA VERDE - AT=150 m² AC= 188 m² - 3 suítes, sala 2 ambientes, cozinha americana, 
lavabo, espaço gourmet integrado a cozinha, lavanderia, piscina, 3 vagas, sendo 1 coberta R$ 650.000,00



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

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

SANTA CLARA - CA02558 - 04 SUITES (01 CLOSET E SALA DE BANHO) TODAS COM 
VARANDA, HOME, SALA (02 AMBIENTES), DESPENSA, COZINHA, LAVABO, ÁREA GOUR-
MET, PISCINA COM OFURÔ AQUECIDO E CASCATA DUPLA, JANELAS ELÉTRICAS E 
AQUECEDOR CENTRAL DE ÁGUA. BAHEIRO E QUARTO DE EMPREGADA, COMPLETA 
COM MÓVEIS PLANEJADOS E MOBILIA. AT: 450m² / AC: 380m² R$ 12.000,00 + COND. + IPTU

1 DORMITÓRIO  ALUGA

JD. MORADA DO SOL – CA02557 - FRENTE: 01 DORM., SALA, COZINHA, WC, A.S. E 01 
VAGA. R$ 700,00 + IPTU - FUNDOS: 01 DORM., SALA, COZINHA, WC, A.S. E 01 VAGA. 
R$ 700,00 + IPTU

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

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

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, COZINHA, 
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, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA C/ WC, 01 VAGA COBERTA, QUINTAL NOS FUNDOS, PIA, FOGÃO À 
LENHA E WC. R$ 1.700,00 + IPTU

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

V. ALMEIDA – CA02412 - 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 AMERI-
CANA 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. COM MÓVEIS PLANEJADOS. R$ 1.400,00 + COND.

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

SANTA CLARA - CA02558 - 04 SUITES (01 CLOSET E SALA DE BANHO) TODAS 
COM VARANDA, HOME, SALA (02 AMBIENTES), DESPENSA, COZINHA, LAVABO, 
ÁREA GOURMET, PISCINA COM OFURÔ AQUECIDO E CASCATA DUPLA, JANELAS 
ELÉTRICAS E AQUECEDOR CENTRAL DE ÁGUA. BAHEIRO E QUARTO DE EMPRE-
GADA, COMPLETA COM MÓVEIS PLANEJADOS E MOBILIA. AT: 450m² / AC: 380m² 
R$ 2.200.000,00

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

JD. ESPLANADA I – CA02460 - CASA NO FUNDO: 01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
WC, VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. AT: 300m² / AC: 64m². R$ 370.000,00

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

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

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

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

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

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

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

JD. 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, 
COZINHA,WC, LAVANDERIA NOS FUNDOS. ÁREA COBERTA E DUAS VAGAS. A.T 400 
m² A.C 200m² R$ 530.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

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

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

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

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

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

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 - COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA, 
IPVA. NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR. (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,DECORA-
ÇÃO,UTENSÍLIOS E APARELHOS DE ELETROTERAPIA DE ULTIMA TECNOLOGIA,RE-
GISTRADA 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,03w-
cs,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, TREI-
NAMENTOS, NEGOCIAÇÕES, ENTREVISTAS, PALESTRAS E REUNIÕES. R$ 15,00 POR HORA 

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

ITAICI - CA02559 - SOBRADO EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 SUITE), SALA 
(02 AMB.), COZINHA, LAVABO, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E VAGA PARA 03 
AUTOS DESCOBERTO. AT: 150m² / AC: 150m² R$ 3.000,00 + COND. + IPTU
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

CASA ALUGA

ITAICI - CA02559 - SOBRADO EM CONDOMÍNIO FECHADO: 
03 DORM. (01 SUITE), SALA (02 AMB.), COZINHA, LAVABO, 
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E VAGA PARA 03 AUTOS 
DESCOBERTO.
AT: 150m² / AC: 150m² R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

SANTA CLARA - CA02558 - 04 SUITES (01 CLOSET E SALA 
DE BANHO) TODAS COM VARANDA, HOME, SALA (02 AM-
BIENTES), DESPENSA, COZINHA, LAVABO, ÁREA GOUR-
MET, PISCINA COM OFURÔ AQUECIDO E CASCATA DUPLA, 
JANELAS ELÉTRICAS E AQUECEDOR CENTRAL DE ÁGUA. 
BAHEIRO E QUARTO DE EMPREGADA, COMPLETA COM 
MÓVEIS PLANEJADOS E MOBILIA. AT: 450m² / AC: 380m² 
R$ 12.000,00 + COND. + IPTU

JD. MORADA DO SOL – CA02557 - FRENTE: 01 DORM., 
SALA, COZINHA, WC, A.S. E 01 VAGA. R$ 700,00 + IPTU - 
FUNDOS: 01 DORM., SALA, COZINHA, WC, A.S. E 01 VAGA. 
R$ 700,00 + IPTU

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

CENTRO – AP00584 - 02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZI-
NHA, LAVANDERIA E 01 VAGA. COM MÓVEIS PLANEJADOS. 
R$ 1.400,00 + COND.

APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

CASA VENDA

SANTA CLARA - CA02558 - 04 SUITES (01 CLOSET E SALA 
DE BANHO) TODAS COM VARANDA, HOME, SALA (02 AM-
BIENTES), DESPENSA, COZINHA, LAVABO, ÁREA GOUR-

MET, PISCINA COM OFURÔ AQUECIDO E CASCATA 
DUPLA, JANELAS ELÉTRICAS E AQUECEDOR CEN-
TRAL DE ÁGUA. BAHEIRO E QUARTO DE EMPREGADA, 
COMPLETA COM MÓVEIS PLANEJADOS E MOBILIA. AT: 
450m² / AC: 380m² R$ 2.200.000,00

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

APARTAMENTOPARA VENDA

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

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

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

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

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

LANÇAMENTO EM SALTO – AP00566 - 02 OU 03 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, 
TERRAÇO GOURMET E VAGA DESCOBERTA. ENTRA-
DA + PARCELAS (EM 36x) - CONSULTE-NOS PARA 
MAIORES INFORMAÇÕES. 

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

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 - 
COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA. IPVA. 
NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR. 

(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, COZI-
NHA, 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/TRA
BALHAR,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

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
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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  
Central Park 2 dorms | 2 vagas | 

3 salas 110,00 m² const. 

AP00089 R$ 422.000,00  JARDIM 
POMPEIA 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 
| 2 salas | 1 banheiro 87,00 m² útil
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

AP00111 R$ 370.000,00/ 1.650,00  
PÁTIO ANDALUZ 2 dorms | 2 vagas 
| 1 sala 67,97 m² const. | 67,97 m² 
terreno | 67,97 m² útil

TERRENOS

TE00067 -  R$ 220.000,00 -  PARQUE 
DAS BANDEIRAS - 1.000,00 m² total
TE00122 -  R$ 413.000,00 - JD. RESI-
DENCIAL VILA SUIÇA - 400,00 m² total
TE00123 -  R$ 235.000,00 - PQ DAS 
BANDEIRAS  - 1.000,00 m² total
TE00110 - R$ 240.000,00 - TERRA 
MAGNA -  540,00 m² total

CA00118 - R$ 430.000,00 COND. 
MONTREAL -3 dorms | 1 suíte | 1 
vaga | 2 salas 104,00 m² const. | 
150,00 m² útil
CA00153 - R$ 665.000,00  PORTAL 
DOS IPES - 4 dorms | 3 suítes | 2 
vagas | 2 salas | 241,00 m² const. | 
300,00 m² útil
CA00150 -  R$ 450.000,00  CIDADE 
NOVA II 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 
salas 104,00 m² const. | 150,00 m² útil
CA 00156 - R$ 490.000,00 - JARDIM 
PAU PRETO 3 dorms sendo 1 com 
suite e close | sala 2 ambientes | 
churrasqueira | 150,00 m² const. | 
125,00 m² útil
Aceita permuta até 50% do valor e 
financiamento
CA00161  R$ 450.000,00 JARDIM 
AMERICA 2 dorms | 1 suíte | 3 vagas 
| 2 salas 160,00 m² const. | 250,00 
m² útil
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 banheiros 
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
CA00168 R$  295.000,00  JARDIM 
DOS COLIBRIS 3 dorms | 1 suíte | 3 
vagas | 1 sala 93,85 m² const. | 150,00 
m² terreno|93,85m² útil

CA00169 R$  230.000,00  JARDIM 
DOS COLIBRIS 2 dorms | 2 vagas | 1 
sala 125,00 m² const. | 125,00 m² total
CA00170 R$  278.000,00  JARDIM 
MONTE VERDE  2 dorms | 2 vagas 
| 1 sala 125,00 m² const. | 125,00 
m² total
CA00171 R$  295.000,00  JARDIM 
DOS COLIBRIS 3 dorms | 1 suíte | 
3 vagas | 1 sala 93,85 m² const. | 
150,00 m² terreno
CA00172 R$  480.000,00  CIDADE 
JARDIM 3 dorms | 1 suíte 106,00 
m² const. | 154,00 m² terreno | 
106,00 m² útil

LOCAÇÃO

A P 0 0 1 0 5   A P A R T A M E N T O 
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
CA00164 Jardim Maringá -  
R$2.500,00 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala 99,00 m² const. | 
125,00 m² terreno
CA00146 JARDIM ESPLANADA 
R$ 5.000,00  4 dorms | 3 suítes | 4 
vagas | 3 salas 361,90 m² const. | 
360,00 m² útil 

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
AP00108 R$ 345.000,00  AQUI SE 
VIVE  3 dorms | 1 vaga 73,00 m² const. 
| 73,00 m² terreno | 73,00 m² útil
AP00109 R$ 670.000,00  AQUI SE 
VIVE  3 dorms | 3 vagas 115,00 m² 
const. | 115,00 m² terreno | 115,00 m² útil
AP00110 R$ 710.000,00  AQUI SE 
VIVE 3 dorms | 3 vagas 138,00 m² 
const. | 138,00 m² terreno | 138,00 
m² útil

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
CA00102 - R$ 375.000,00 BELA 
VISTA -   3  dorms | 1 suíte | 2 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 113,00 m² const. 
| 250,00 m² útil
CA00103 - R$ 420.000,00 BELA 
VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro138,00 m² const. | 
250,00 m² útil
CA00104 - $ 395.000,00 BELA 
VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 118,00 m² const. | 
250,00 m² útil
CA00155 - R$ 980.000,00 TERRA 
MAGNA  - 3 dorms | 2 suítes | 3 salas | 
piscina | 325,00 m² const. | 420,00 m² útil
CA00104 - R$ 395.000,00 BELA 
VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 118,00 m² const. | 
250,00 m² útil 
CA00103 - R$ 435.000,00 BELA 
VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 138,00 m² const. | 
250,00 m² útil
CA00123 - R$ 320.000,00 MONTE 
VERDE 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 
1 sala | 1 banheiro 80,00 m² const. | 
125,00 m² útil

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 
Terreno no Jardim Morada do Sol – 250m² 
R$180.000,00

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 Jd. Morada do Sol – próx. ao Sumerbol – 2 
dorm. e 2 cômodos no fundo – R$220.000,00
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – terreno 
de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 
250.000,00 – aceita carro no negócio. 
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, coz., gar. para 
2 carros - próx. ao Parque Ecológico - R$ 270.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, coznha – 
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$ 170.000,00 
- aceita terreno como parte de pagamento. 

Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 cômo-
dos 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 – 3D. Sendo 1 suíte, 
sala, coz., banheiro social, lav., 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
Casa Jd. Morada do Sol 3 cômodos – R$700,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de 
futebol, churrasqueira e salão de festas - R$350,00 
a diária.

 
SÍTIOS E FAZENDAS

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

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

CASAS - VENDE-SE

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

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

TERRENOS-VENDE-SE

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

EXIJA A CREDENCIAL 
DO SEU CORRETOR!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO 

FACEBOOK- 
PREDIALIMOVEIS
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st 
com banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia 
coberta, garagem para 2 carros.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, 
churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.321 – JD.DOS COLIBRIS - R$295 MIL – 3 dorms(1st), 
sala, coz, wc churrasqueira com pia, lavanderia, garagem
COD.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, lav., dispensa, portão eletr., gar. 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.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$400 MIL – 4dorms, sala, coz, 
2 wc, lavanderia, garagem.

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 – 3D 
(1st com closet), sala de estar e jantar, coz. planej, lavabo, 
wc social, dispensa, varanda, churr, gar 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.

CHACARAS

COD.738 – COLINAS I – R$800 MIL – 3dorms(2st), , coz, 
sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem para 
6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de ba-
gunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, 
poço. AT:3.000  AC:234

COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, 
campo, poço artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

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.
CENTRO – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, copa, coz, wc, as, 
varanda, entrada para 1 carro.
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.CALIFORNIA – R$900,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
VILA MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
entrada para carro.
PQ.INDAIA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc.
VL. HAWAI – R$800,00 – 1dorm, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 -  1dorm, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00– 2dorms, sala em L, coz, as, wc social, 
1 vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO

ITAICI – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as com 
a/e, garagem.
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.400,00 – 
2dorms (1st), sala 2  ambientes, coz, wc social, 2 vagas 
de garagem.NOVO
S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI – COBER-
TURA
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, área de serviço 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.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
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

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 40m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 60m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 100m²

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 – galpão com 219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO EMPRESARIAL BARTOLOMAI – R$5 MIL 
– AT:300  AC:283
Salão com 160m², wc masculino e feminino com chu-
veiro, escritório com coz e wc p deficiente, mesanino 
72m² com wc, área livre atrás .

 

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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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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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Informática Jóias
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Materiais para Construção Moda Feminina

Moda Feminina Móveis Planejados Papelaria Pet Shop

Poços Artesianos Produtos AlimentíciosPousada Litoral Norte Rações e Medicamentos
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Restaurante Restaurante Restaurante

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet Tintas

VeterináriaUniformes Veterinária Vidraçaria

Reparações Automovitas
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

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

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

EMPREGOS

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

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

Ajudante Geral: Disponibilidade de 
horário. Desejável experiência em 
armazém logístico.
Ajudante Geral: Desejável noções 
de manutenção, limpeza e jardina-
gem. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana.
Almoxarife/Operador de Empilha-
deira: Ensino médio completo. Co-
nhecimento em rotinas de almoxari-
fado. Habilitação em Empilhadeira.
Analista Financeiro: Ensino supe-
rior em Administração, Finanças ou 
afins. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
Assistente de Recebimento: En-
sino superior completo em Admi-
nistração ou afins. Experiência em 
recebimento fiscal e faturamento 
(preferencialmente em Indústria). 
Cursos relacionados à função e co-
nhecimento em pacote Office e SAP.
Assistente de Vendas: Técnico em 
Elétrica, Eletrônica ou afins. Experi-
ência em negociação com clientes e 
follow up. Domínio do idioma Inglês 
ou Espanhol será um diferencial.
Auxiliar de Produção (15 vagas): 
Ensino fundamental completo. De-
sejável sexo masculino. Não é 
necessário experiência.
Auxiliar de Cozinha: Experiência na 
função. Disponibilidade de horário. 
Desejável residir no bairro Itaici ou 
proximidades.
Auxiliar de Limpeza: Experiência 
em limpeza. Disp. total de horário, 
inclusive finais de semana.
Caldeireiro: Ensino médio com-
pleto. Experiência em caldeiraria. 
Conhecimento em solda. 
Consultora de Vendas Internas: 
Desejável ensino superior (completo 
ou cursando) em Administração 
ou afins. Experiência em vendas 
internas. Conhecimento no ramo 
imobiliário ou informática avançada 
serão diferenciais.
Copeira: Ensino fundamental com-
pleto. Noções sobre a função e 
disponibilidade total de horários.
Estagiário em Engenharia: Ensino 
superior (cursando 3º ou 4º ano) 
Engenharia de Produção, Mecânica 
ouo Mecatrônica. Inglês avançado/
fluente (imprescindível). Desejável 
noções em Logística.
Estagiário Comercial: Ensino su-
perior (cursando) em Administração 
ou afins. Noções de atendimento. 
Residir em Indaiatuba.
Engenheiro de Manufatura (Sol-
da): Ensino superior em Engenharia 
de Produção, Mecânica ou afins. 
Desejável especialização em sol-
dagem. Sólidos conhecimentos nos 
processos de soldagem. Vivência em 
treinamentos e suporte à manufatura.
Forneiro: Ensino fundamental 
completo. Experiência em fundição, 
como Forneiro.
Garçom/Garçonete: Ensino funda-
mental completo. Disponibilidade 
para trabalhar no 2º turno e finais de 
semana. A empresa oferece fretado.

Gerente Geral: Ensino superior 
completo em Administração ou 
afins. Experiência em gerenciamen-
to, planejamento, treinamentos e 
afins. Desejável vivência em clínica 
odontológica. 
Montador Mecânico: Curso téc-
nico em Mecânica, Mecânica de 
Usinagem ou Mecatrônica. Expe-
riência em montagens mecânicas, 
traçagem em chapas, caldeiraria 
ou serralheria. Conhecimento em 
leitura e interpretação de desenhos 
mecânicos e esquemas hidráulicos. 
Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Office Boy: Ensino médio (cursan-
do). Noções de rotina de escritório e 
serviços externos (banco).
Operador de Empilhadeira/Almo-
xarife: Experiência com empilha-
deira elétrica e retrátil. Conhecimen-
to em armazenamento, expedição e 
recebimento. Residir em Indaiatuba.
Operador Logístico Multifuncio-
nal: Desejável ensino superior em 
Logística. Curso de Empilhadeira 
(com certificado). Experiência em 
sistema WMS e demais rotinas da 
função.
Pintor Industrial: Ensino médio 
completo. Desejável cursos na 
área de pintura. Experiência em 
pintura manual (com pistola), Lean 
Manufacturing e TPM.
Pintor Industrial: Ensino médio 
completo. Desejável cursos na área 
de pintura. Experiência na função.
Programador de Robô e Solda: 
Curso técnico em Mecânica ou 
Mecatrônica. Sólidos conhecimen-
tos em programação de robô de 
solda; implantação de processos 
robotizados de soldagem MIG-
-MAG. Conhecimento em desenho 
mecânico, lean manufacturing e 
inspeção de solda. 
Técnico Eletrônico Externo: 
Curso técnico em Eletrônica. Ex-
periência em sistemas de áudio e 
vídeo, análise de esquemas elé-
tricos/eletrônicos. Disponibilidade 
para viagens.
Técnico de Assistência Técni-
ca: Curso técnico em Mecânica, 
Elétrica ou Mecatrônica. Desejável 
inglês intermediário. Experiência 
em assistência externa a clientes. 
Residir em cidades num radio de 
70km de Indaiatuba.
Soldador: Ensino médio completo. 
Cursos na área de solda. Experiên-
cia em Solda MIG MAG e Eletrodo 
Revestido. Conhecimento em Lean 
Manufacturing e TPM.
Supervisor de Controladoria: 
Ensino superior completo em Ad-
ministração, Ciências Contábeis 
ou afins. Sólidos conhecimentos 
na função e vivência em liderança 
de equipes.
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
Supervisor de Operações: Ensino 
superior completo em Administra-
ção ou afins. Experiência em opera-
ções logísticas. Desejável vivência 
em Armazéns. Possuir habilitação 
em Empilhadeira.
Vendedor Técnico: Curso técnico 
em Mecânica ou Mecatrônica. Ex-
periência em vendas. 

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. 
ALMOXARIFE (4390): Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Possuir o curso de empilhadeira. 
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 Logís-
tica, 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. 
ANALISTA FINANCEIRO (4272): 
Formação superior em Administra-
ção, Ciências Contábeis ou Eco-
nomia. Experiência nas rotinas 
pertinentes a área. Residir em 
Indaiatuba ou Salto
ASSISTENTE CONTÁBIL/FISCAL 
(3560): Formação superior completa 
ou cursando em Ciências Contá-
beis. Experiência em classificação 
e lançamentos contábeis, obriga-
ções acessórias, etc. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ARMAZÉM 
(4222): Ensino Médio completo. Ex-
periência na função. Possui curso de 
empilhadeira. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ATENDENTE (3975): Ensino Médio 
completo. Experiência na área de 
atendimento ou na função de gar-
çom. 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. 

CAMAREIRA (4427): Ensino Fun-
damental completo. Experiência 
na área de limpeza. Residir em 
Indaiatuba. 
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 PÁTIO (3529): 
Formação superior completa. Expe-
riência em liderança de equipes da 
área produtiva. Residir em Indaiatu-
ba 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. Desejá-
vel conhecimento em inglês. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.  
ESTÁGIO EM MATRIZARIA (4230): 
Cursando superior em Administração 
de Empresas, Marketing ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
LIXADOR (4069): Ensino Médio 
completo. Experiência como lixador, 
rebarbador ou acabamento de pe-
ças. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MAÇARIQUEIRO (3562): Ensino 
Fundamental completo. Experiência 
em máquina de corte, dobra ou pren-
sas. Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA 
(4317): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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 (3171/4491): For-
mação superior completa. Experiên-
cia em restaurante industrial. Dese-
jável conhecimento no sistema Tec 
Food. Residir na região de Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental comple-
to. Experiência na função. Possuir 
curso de empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba, 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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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 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. Conheci-
mento 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 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.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (6796) Masc. 
Ensino Médio Completo e cursos técnicos na área 
Elétrica. Conhecimentos em manutenção corretiva e 
preventiva em equipamentos industriais. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Su-
perior Completo com Pós Graduação em soldagem. 
Possuir conhecimentos básico das principais normas 
de soldagem da indústria do petróleo (ASME, API, 
NACE) e sistema de controle da qualidade de solda-
gem usado no Brasil (FBTS - Petrobras). Residir em 
Indaiatuba ou Jundiaí.
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO (6777): Fem. Cursando 
Superior em Administração, Gestão Empresarial ou 
Comércio Exterior. Possuir inglês nível intermediário. 
Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Superior em 
Processamento de Dados ou Ciência da Computação, 
cursando a partir do 2º ano. Conhecimento em Web 
Designer, Corel Fraw, Photoshop, Diagramação de 
textos será um diferencial. Residir em Indaiatuba.
ELETRCICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (6803): 
Masc. Ensino Médio Completo. Possuir curso NR10, 
conhecimento de infra-estrutura e tubulações elétricas, 
painéis e comandos para instalações e start up de 
máquinas. Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimento com fresa universal 
e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. Vivência 
em produção, conhecimento em instrumentos de 
medidas (metrologia), cursos na área de qualidade. 
Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir cursos na área da qualidade 
e conhecimentos em Metrologia e Leitura e Inter-
pretação de Desenho e Tridimensional. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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, poli-
mento de aço, serralheria e/ou ferramentaria. 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.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com 
serralheria, modelagem de aço, polimento de metais. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Disponibilidade 
de horário. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (6797) Masc. Ensino 
Fundamental . Vivencia em forno industrial. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR MAQUINA (6790): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência em produção e/ou operador máqui-
na. Disponibilidade total de horário. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Possuir  
conhecimento na área de vendas e atendimento ao 
cliente. Residir em Indaiatuba.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Possuir conhe-
cimento com lançamento de notas fiscais . Vivência 
com sistema SAP. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
SUPERVISOR LOGISTICO (6769): Masc. Superior 
Completo. Vivencia em Administrar a Logística de 
Estoque, Almoxarifado por requisição de compras, 
recebimento, solicitação de faturamento, embalagem 
e expedição de materiais, peças e acessórios. Com 
conhecimento em sistema ERP. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em 
instrumentos de medição. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6801): Masc. Vivência na 
função. Conhecimento em torno universal pequeno 
e médio, e fresa universal. Residir em Indaiatuba 
ou região.
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. 
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. 
Conhecimentos na função. Disponibilidade de horá-
rios. 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 Funda-
mental  Completo. Não precisa ter experiên-
cia, 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.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental Completo. Vivência com serviços 
manuais, artesanato, colagens, montagens de peças. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia área industrial, acaba-
mento 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.
ANALISTA ESCRITA FISCAL (6794): Fem. Técnico 
ou Superior completo com CRC ativo. Vivência 
na função. Conhecimento em efetuar os registro 
das Notas Fiscais, apurar os impostos ICMS, IPI e 
contrubuições como Cofins, Pis, Imposto de Renda, 
Contribuição Social e simples Federal, elaborar as 
obrigações fiscais para os respectivos orgãos publicos 
(SPED FISCAL - EFD, SINTEGRA, NOTA FISCAL 
PAULISTA, GIAS e outros. Residir em Indaiatuba.
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 DE QUALIDADE (6800): 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 
Administração ou Logística. Vivência na função. 
Possuir conhecimento em sistema Microsiga/Proteus, 
informática e excel avançado, conhecimento em in-
ventários, 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 horários, possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. 
Superior Cursando ou Completo. Vivência na área 
administrativa, conhecimento em financeiro e emissão 
de nota fiscal. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6787): Fem. Ensi-
no 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 ADMINISTRATIVO (6798): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Co-
nhecimento em rotinas administrativas, cobrança, 
faturamento, financeiro. Desejável conhecimento em 
sistema integrado. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO (6755): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Co-
nhecimento 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.

Rua Bernardino de Campos, 358 
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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 CLIENTE Superior completo, 
experiência na função. Desejável  
Excel intermediário. Local de 
atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA 
Superior completo em Ciências 
Contábeis ou Administração. 
Experiência em classificação 
contábil e rotinas de fechamento. 
Possuir Excel avançado. Local 
de atuação: Salto
ANALISTA DE LOGISTICA 
Superior completo em gestão 
de logistica, experiência em in-
dicadores, gráficos e banco de 
dados. Possuir inglês intermedi-
ário. 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 médio completo, expe-
riência em conferencia e movi-
mentação de materiais. Local de 
atuação: Itu
COMPRADOR  PLENO  Ensino 
médio completo. Experiência em 
compras de peças automotivas 
e serviços para manutenção da 
frota caminhões e automóveis. 
Local de atuação: Itu
COORDENADOR DE PLANE-
JAMENTO  Superior completo, 
desejável em Engenharia Elétrica 
ou Análise de Sistemas. Expe-
riência em liderança de equipe 
técnica. Possuir inglês fluente. 
Local de atuação: Itu 
DESENHISTA Superior com-
pleto, experiência 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, es-
pecialização em meio ambiente. 
Experiência como coordenador 
de obras. Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL Superior 
completo em Engenharia Civil. 
Experiência na área de plane-
jamento, execução e gerencia-
mento de obras. Responder por 
projetos e fiscalização da obra. 
Atuação em campo e na adminis-
tração. Habilidade com gestão de 
pessoas. Local de atuação: Itu
INSTALADOR  Ensino médio 
completo, experiência em insta-
lação de vidros, esquadrias em 
geral e moveis planejados. De-
sejável curso de medição. Local 
de atuação: Indaiatuba

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.

LIDER DE SERIGRAFIA  En-
s ino médio completo,  com 
experiência comprovada em 
serigrafia técnica/ Industrial. 
Local de atuação: Itu
MECANICO DE MANUTEN-
ÇÃO Ensino médio completo, 
curso relacionado à área.
Experiência na função. Local de 
atuação: São Roque
NUTRICIONISTA  Superior. Ex-
periência em cozinha industrial. 
Residir em Itu
OPERADOR CENTRO DE USI-
NAGEM Ensino médio comple-
to, curso técnico. Conhecimento 
em programação de CNC, inter-
pretação de desenho mecânico, 
instrumentos de medição, pre-
paração de ferramentas e usi-
nagem de precisão. Experiência 
na função. Local de atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA  Formação 
superior em Engenharia Civil, 
com especialização em planeja-
mento e orçamento de projetos. 
Experiência na área de plane-
jamento e orçamento de obras. 
Local de atuação: Itu
PEDREIRO Experiência na 
função. Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS  Ensino médio 
e disponibilidade de horário. 
Local de atuação: Salto.
RECEPCIONISTA Ensino mé-
dio completo, conhecimentos 
em rot inas administrat ivas, 
organizações, atendimento ao 
cliente. Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA 
CILÍNDRICA)  Ensino médio 
completo,  experiência com 
usinagem e precisão. Leitura 
e interpretação de desenho 
mecânico. Manuseio e conhe-
cimento de instrumentos de 
medições. Preparação para 
diferentes tipos de operação na 
retífica cilíndrica e plana.  Local 
de atuação: Itu             
TÉCNICO E MANUTENÇÃO 
ELETRONICO  Ensino médio 
completo, curso técnico de 
Eletrônica ou Mecatrônica. Co-
nhecimento na função. Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA TRA-
BALHO Ensino médio com-
pleto, curso técnico na área. 
Possuir inglês fluente e dispo-
nibilidade para viagens. Local 
de atuação: Itu
TORNEIRO CNC Conhecimen-
to em programação de torno 
CNC. Leitura e interpretação 
de desenho mecânico. Vivencia 
em afiação, trigonometria pre-
paração de ferramentas.  Local 
de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejá-
vel superior em Administração, 
experiência na área comercial. 
Inglês básico. Local de atua-
ção: Itu
VENDEDOR TREEINER Ensi-
no médio completo, desejável 
superior cursando em biologia 
ou bioquímica. Possuir inglês. 
Conhecimento na área comer-
cial. Local de atuação: Itu

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO 
SITE E CADASTRE-SE www.skalaempregos.com.br
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Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre loja sala 2 em cima da Drogaria 
Dom Bosco  - Indaiatuba-SP   - 

Fone: (19) 3801-4029  
atendimentoindaia@workcell.com.br

AGENTE DE VIAJENS: Ter 
conhecimento com vendas de 
passagens aéreas, hotéis, se-
guro viajem. Necessário já ter 
trabalhado com turismo.
AJUDANTE DE MARCENA-
RIA: Para atuar em indústria 
de Móveis Planejados. Possuir 
experiência na área.
ANALISTA DE MARKETING: 
Experiência na área. Respon-
sável  pelo desenvolv imen-
to de estratégias de marke-
ting para atuar em Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDA-
DE: 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 PLANEJAMEN-
TO TRIBUTÁRIO: Conheci-
mento em sistema ERP; SAP; 
pacote Office; noções básicas 
em impostos no recebimento 
fiscal; Interpretação de Notas 
Fiscais de entradas e saídas e 
serviços CFOP, NCM, tributa-
ção, CST.
ANALISTA DE SUPORTE: 
Com experiência na área para 
atuar com suporte técnico em 
hardware e software.
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA/
TRANSPORTE:  Responsável 
pelas seguintes atividades: 
Comprar  mater ia is  e equi-
pamentos; Inspecionar e ar-
mazenar materiais; Fazer o 
acompanhamento do estoque 
da empresa; ter experiências 
em empresas de transporte 
logístico.
ASSISTENTE FISCAL / CON-
TÁBIL:  Lançamentos Con-
tábeis básicos, referente im-
postos / despesas diversas / 
conciliações de contas.
ASSISTENTE DE VENDAS: 
Conhecimento na área indus-
trial, para atuar com prospecção 
de clientes e vendas interna.
AUXILIAR DE COZINHA: Atua-
rá no corte e pré-preparo de ali-
mentos, limpeza e organização 
da cozinha, bem como auxiliar o 
cozinheiro no preparo das refei-
ções, e demais atividades.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Se-
paração de produtos destinados 
a distribuição de vendas, sepa-
ração de mercadorias, auxilio 
em toda a rotina de limpeza, 
organização, inventário.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com 
experiência na área de limpeza. 
Disponibilidade de Horários 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: 
Com experiência na área. Dis-
ponibilidade total de horários.

CALDEIREIRO: Para atuar 
com Caldeiraria em geral e 
solda MIG
CONFEITEIRO: Com experiên-
cia na função, preparo de mas-
sas, cremes e doces. Residir 
em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE OPE-
RADOR LOGÍSTICO: Possuir 
Experiência em Liderança e 
Operador de Empilhadeira.
ENCARREGADO DE PRODU-
ÇÃO: Para atuar em empresa 
do seguimento de Plásticos, 
possuir Experiência.
ESTÁGIO FINANCEIRO: Cur-
sando 2° ou 5º Semestre, Nível 
Superior em Administração 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 unidade Farmacêutica. Dis-
ponibilidade de horários.
LIDER DE OPERADOR LO-
GISTICA:  Com experiência 
em liderança na área logística, 
armazém, expedição, movimen-
tação de materiais, etc. e com 
experiência em operação de 
empilhadeira.
MECANICO MONTADOR: Pos-
suir experiência com Pintura 
liquida (Epox), montagem de 
máquinas em geral, possuir 
curso de Leitura e Interpretação 
de Desenho.
MECANICO DE REFRIGERA-
ÇÃO: Realizar a manutenção 
em equipamentos de refrige-
ração. Experiência na função.
MONTADOR DE MÓVEIS PLA-
NEJADOS: Com experiência 
em Montagem de Móveis.
MOTORISTA CNH D: Para atu-
ar na região fazendo entregas 
e coletas.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: 
Corte, dobra e polimento do 
aço, serigrafia, inspeção de 
qualidade, conferencia de me-
didas, 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. Ex-
periência em refusão, fundição 
de alumínio. 
PROJETISTA: Desenhista Pro-
jetista para elaborar Projetos de 
Móveis Planejados, decoração 
e interiores, orçamento e pro-
postas comerciais e realiza a 
venda do produto.
RECEPCIONISTA: Com Inglês 
Fluente, Para atuar em Hotel, 
com Disponibilidade de Horários.
VENDEDOR INTERNO E EX-
TERNO: Irá atuar com Vendas 
de Ferro e Aço e Ferragens 
Armadas, possuir Habilitação.
VENDEDOR DE MÓVEIS PLA-
NEJADOS: Possuir experiên-
cias 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. 
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Casa em Condomínio com 2 
D., coz. com armários, banhei-
ro com blindex R$ 295.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa no Cond. Villagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/ 
churrasq. R$ 400.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa próximo ao Jusce-
lino Kubstcheck 4 alu-
guéis - ótimo investimen-
to R$240.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
Central Park  2 dorms, 2 
vagas, 3 salas 110,00 m² 
const. R$ 720.000,00. F: 
(19) 99801-4860
Centro: Casa com 03 dor-
ms 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 construção! 
Excelentes valores. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99294-5541
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, por-
taria 24hs - 3dorm c/ armá-
rios(Sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 vagas de 
garagem..R$ 500.000,00. 
F: (19) 3834-8948
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Aceita 
permut. F: (19) 7828-0418/ 
ID 114*97307
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. Portal dos Ipês: 
Casa com móveis plane-
jados com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet, 
sala tv , jantar, cozinha, 
aquecedor central, portaria 
24 horas. Garagem p/04 
carros. R$ 700.000,00. F. 
7829-6350 c/ Marlene
Cond. Pq. dos Guarantas 
- R$ 2.500,00 +cond +Iptu, 
3 dorms; sendo uma suíte, 
banheiro social e lavado, 
coz; sala, churraqueira, 
garagem pra 2 carros, 
totalmente planejado. F: 
(19) 99801-4860
Condomínio Belle Ville 
Itaycy: Casa com 03 dor-
mitórios  sendo 01 suíte 
com closet, sala estar e 
jantar, cozinha. Área de 
lazer com piscina, sala de 
ginástica, salão de festas 
e churrasqueira, portaria 
24 horas. R$ 425.000,00. 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Jardim Belo Horizon-
te: Casa com 02 suítes, 
sala, cozinha america-
na, edícula. Garagem 
coberta para 01 carro. 
R$ 318.000,00. F. 7829-
6350 c/ Marlene
Jardim Patrícia: Sobra-
do com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, sa-
cada, cozinha americana, 
lavanderia , portaria 24 
horas. Garagem desco-
berta para 03 carros. R$ 
320.000,00/ R$ 1.400,00. 
Aceita Financiamento!! 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Jardins dos Colibris: 
Casa Nova com 03 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, 
sala jantar e tv, cozinha 
e lavanderia. Garagem 
para 03 carros, sendo 01 
coberta. R$ 275.000,00. 
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. Santiago - CA0248 - 
250 m² - 04 D. sendo 01 
st. c/ hidro., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., 
escri t . ,  sacada, copa, 
coz. planej., AS, bhº ext., 
D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de grani-
to, 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
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
M. do Sol  –   67.  01 
cômodo com WC, R$ 
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 infer ior garage. 
espaçosa e na parte su-
perior 01 Dorm., sala, 
cozinha, WC, Lavand., 
sacada quintal com edí-
cula nos fundos todo 
revestido em piso ce-
râmico R$ 190.000,00 
toda documentada para 
f inanciamento. Ta es-
perando o que? F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997.
M. do Sol - imóvel co-
mercial próximo a Av. 
Ário Barnabé e bancos 
390m² de área cons-
truída, sendo 02 pav. 
residenciais e salão co-
mercial no térreo, apenas 
R$700.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997.

Jd. Amstalden - Super 
residência TODA MOBI
LIADA com 284m2 e A
T 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. so-
cial, sala, coz., AS, quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
210.000,00. F: (19) 3392-
0333
Jd. Camargo Andrade 
- 02 D., sala, coz, WC, 
lavand., garag. + 01 so-
bradinho nos fundos, tudo 
bem acabado por apenas 
R$ 250.000,00 aceita troca 
por igual ou menor valor 
em região plana. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997.
Jd. do Valle - 02 D. (01 
suíte c/ armário embutido) 
coz. planejada, garag. p/ 
03 autos, edícula nos fun-
dos. Ótimo Acabamento 
R$ 280.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997 
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 
D., sala, coz., WC, lavad., 
garag. para 02 autos R$ 
170.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997
JD. Monte Verde – 3 dor-
mitórios – R$290.000,00. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 no 
fundo – ótimo investimento 
– R$270.000,00
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 no 
fundo – ótimo investimen-
to – R$270.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
M. do Sol –   rua 10 c/ 04 
cômodos c/gar +01 com. 
e wc nos fundos falta aca-
bamentos. R$130.000,00. 
F: (19) 3017-0455/ 99762-
7997

M. do Sol – rua 24 casa es-
petacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo no 
pavimento superior: 05 D. 
sendo 02 suítes e 01 más-
ter, sacada com frente para 
piscina c/ cascata artificial 
aquecimento a gás nos D., 
área de churrasco completa, 
garag. para 04 carros. R$ 
400.000,00. Aceita imóvel 
de menor valor, carro, es-
tuda  parcelamento. 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
Residencial Santa Clara: 
Sobrado com móveis plane-
jados com 05 suítes sendo 
04 com closet, hidro, sala 
jantar/estar e tv, sacada, co-
zinha, copa, edícula, área de 
lazer com piscina aquecida, 
churrasqueira, salão de fes-
tas/ jogos, quadra e campo 
de futebol. Garagem p/06 
carros. R$ 2.200.000,00 F.9 
9779-3589 c/ Caio
T e r r a  M a g n a  -  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
Vl. Aurora - Excelente in-
vestimento para locação, 2 
casas, a 2 min. do Centro. 
Com área total de +ou- 
800m², sendo de 400m² 
cada lote. Doc. Ok,ven-
do juntas ou separadas. 
R$1000,00 o m². F: (19) 9 
9247-7674. Aceito troca, 
Luiz.

Cidade Nova 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 Lazer, portaria 
24hs - 3dorm(Sendo 1 suite 
c/ armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de gara-
gem....R$ 2.300,00 + Cond. 
+ Iptu. F: (19) 3834-8948
Cond. Moradas de Itaici: 
Casa com móveis plane-
jados com 02 dorms, sala 
estar/ jantar, cozinha, área 
de lazer com piscina , chur-
rasqueira, 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 lava-
do coz sala  churraqueira 
garagem pra 2 carros  to-
talmente planejado. F: (19) 
99801-4860
Jardim California: Casa 
com 03 dorms sendo 01 su-
íte, sala, cozinha. Garagem 
p/01 carro. R$ 1.200,00. 
(19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Jardim Esplanada: Casa 
com 04 dorm sendo 01 su-
íte, sala, cozinha. Garagem 
p/02 carros. R$ 3.000,00. F. 
19- 99960-4202 c/ Allyne
Jardim Paulista II: Sobra-
do com 03 dorms sendo 
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,WC,la-
vanderia,garagem coberta 
p/02 autos e quintal. A.T 
250m². R$1350,00 + IPTU. 
F: (19) 3875-2215
Jd. Esplanada - CA0319 - 
300 m² - 03 D., sendo 01 st., 
bhº social, lavabo, sala amb. 
c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 vagas 
garag. R$ 2.900,00 + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Jd. Itamaraca - R$1.300,00; 
2 dorms, sala, coz, banheiro 
social, garagem pra 5 car-
ros. F: (19) 99801-4860
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 
suíte c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sa-
cada, escritório c/ armários, 
coz. planej., AS, churrasq. 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
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
Morada do Sol: Sobrado 
com 02 dorms, sala, cozi-
nha. Garagem p/02 carros. 
R$ 1.300,00(19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Portal das Acácias - 
SO0360 - 133,30 m² - 03 
D., sendo 01 st. c/ sacada, 
bhº social, lavabo, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., desp., 
AS., espaço gourmet c/ 
churrasq., quintal, 02 vagas 
garag. Armário planej.: coz., 
bhºs, churrasq., AS. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU. 
F: 19 3392-0333
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.  Bougainv i l le  - 
SO0118 - 1000 m² - Pa-
vimento sup.: 03 suítes 
sendo 01 st. c/ closet, pa-
vimento inf.: lavabo (todos 
os bhºs. c/ armário pla-
nej.), sala 02 amb. c/ pé 
direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, coz. e 
AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet 
c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área 
de lazer, 06 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Res.  Jd .  Va lença  – 
SO0337 – 116 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte, bhº. so-
cial, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, espaço gourmet 
c/ churrasq., desp., quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Vi l la Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes sendo 01 com clo-
set e varanda / 01 com 
varanda (todos os dorm. e 
bhºs. com armário planej.), 
lavabo, sala 02 amb., es-
crit., copa, coz. totalmente 
planej., lavand., AS com 
gabinete, depósito/dorm. 
empregada, edícula com 
churrasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condicio-
nado, 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. pla-
nej., 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
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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, cozi-
nha. Garagem p/ 01 carro. 
R$ 1.000,00. F: (19) 99233-
3124 c/ Jessica
Pátio 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 - 3D. sendo 01 st., 
bhº social, sala 2 amb., saca-
da, coz. planej., AS., 2 vagas. 
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 condomí-
nio. F: (19) 7808-3727 
Res. Jatobá - AP0417 - 120 
m²  - 03 D., sendo 01 st., 
bhº social, lavabo, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., AS., 
02 vagas garag. Armário 
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

Villagio de Itaici, 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com ar 
condic., cozinha planejada, 
2 wcs, churrasqueira, área 
de luz. Condomínio com 
infraestrutura completa. 
R$ 2.500,00. F: (19) 98372-
0000
Vl. Maria Helena - CA0324 
- 355 m² - 06 D. sendo 01 
suíte, bhº. social (todos 
bhºs. c/ armários), lavabo, 
sala 03 amb., varanda, coz. 
planejada, dorm. emprega-
da, AS., edícula, churrasq., 
quintal, 04 vaga garag. R$ 
3.500,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 352 
m² - 03 D. sendo 01 suíte 
c/ hidro, bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., despen-
sa, AS, edícula nos fundos 
c/ dorm. e bhº. emp., chur-
rasq., quintal, 04 vagas 
garag. Armário embutido 
nos dorm., bhºs., coz. e AS. 
R$ 3.000,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333

Edifício Tuiuti - 02 dor-
ms(01 st), sala, coz., wc, 
lavanderia, 01 vaga gara-
gem.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 car-
ro. F: (19) 7808-3727/ 
89*22754
Guarujá – Enseada - 02 
dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia, churrasquei-
ras na varanda, 02 vagas 
gar., piscina aquecida . 
R$ 450.000,00. F: (19) 
99887-7771   
Jd Morumbi - 2 dormitórios 
R$ 115.000,00 aceita carro 
como parte do pagamento. 
F: (19) 98372-0000

Jd. Umuarama - 2 dor-
mitór ios 1 vaga -  R$ 
190.000,00. F: (19) 3329 
7253 
Oportunidade - Ap. 2 
dormitório, sala em L, co-
zinha, lavanderia e uma 
vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 - CECAP - em 
frente à Lojas Bandeira. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-1322/ 99294-
5541/ 3035-1372
Pre-Lançamento - Treze 
andares, quatro aptos por 
andar, na Av. Candelária 
com 100m2, 3dorm sendo 
1 suíte. Entrega em agos-
to de 2016 com 35% de 
entrada parcelados, preço 
a partir de R$550.000,00. 
F: (19) 99751-9921/ 3875-
0469 creci 65362.
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene

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

Res. Vando - AP0472 
- 67,08 m² - 02 D., bhº 
social, sala 02 amb. c/ sa-
cada, 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  do rms , 
sendo 01 suí te,  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 va-
gas , 2 salas - AT 479 m² 
AC 222 m². R$ 3.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa comercial - Cidade 
Nova, 3 dormitórios, 1 wc, 
4 vagas, 6 salas AC: 240 
M². R$ 4.000,00. F: (19) 
98372-0000.
Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. 
F: (19) 99295-0357
Casa Comercial  -  no 
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 loca-
lização, em avenida. Salão 
amplo c/ 02 bhºs. sociais, 
cozinha ampla. R$ 4.500,00 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333
G a l p ã o  e m  S a l t o  - 
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
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 loca-
ção no Distrito Industrial 
ótima localidade. F: (19) 
3016-1355
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 
de 250 gramas, 2 de 150 
gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfria-
mento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-
9657/ (11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comer-
cial amplo, c/ 02 bhºs e 
mezanino p/ escritório. R$ 
3.500,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333

Alugo chácara para even-
tos – churrasqueira, pisci-
na, campo – R$350,00 a 
diária. F: (19) (19) 3016-
1355

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 indaiatuba 
R$40,00  m². F: (19) 99118-
7850/ (19) 99672-7947 
Creci 74092
Beira da rodovia em In-
daiatuba - 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$60,00 o m². 
F: (19) 99118-7850/ (19) 
99672-7947 Creci 74092
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
varanda, coz., AS, bhº 
externo, espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, di-
versas vagas garag. R$ 
3.000,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Chácaras em Itu área de 
1.000m² R$ 40.000,00. F: 
(19) 99126-5388
Excelente Chácara Alto 
Padrão -  4 suítes , sala 3 
amb., estúdio de música, 
campo de futebol gramado, 
quadra de areia, casa de 
caseiro, piscina, vestiário. 
Negocia-se troca 100% 
em imóveis em Indaiatuba 
R$ 2.000.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jd. Mirim - 3 alqueires 
R$2.800.000,00. F:(19) 
99118-7850/ (19) 99672-
7947 Creci 74092    
Jd. Videira - Chácara de 
5000m² R$550.000,00 ex-
celente oportunidade. F: 
(19) 98136-7331 Creci 
74092
Sítio 2 Alqueires - R$ 
500.000,00. F: (19) 99173-
9843/ ID:122*20480 

Parque da Grama- Chá-
cara em cond. fechado 
com 02 D., sala, cozinha, 
área de serviço, pisci-
na e churrasqueira. R$ 
450.000,00 Aceita finan-
ciamento. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos  -  CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² 
- 2 casas com 3 cômodos 
- 2 baias - 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F: (19) 3875-
6230 - Creci 04.732
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 – 
1429 m² - Chácara mu-
rada c/ sobrado de 05 D., 
sendo 01 st., 04 bhºs so-
ciais, escrit., sala 02 amb., 
coz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão 
à lenha, pomar, dorm. 
c/ bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. F: 
(19) 3392-0333
Recreio Campestre de 
Viracopos- Chácara com 
04 dorms, sala jantar/
estar/tv, cozinha e chur-
rasqueira. Garagem p/ 05 
carros. Aceita Financia-
mento. R$ 430.000,00. 
F: (19) 9 9757-1579 c/ 
Sandra.

Terras de I taici  -  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- Chá-
cara em Cond. fechado 
com 02 D. ,  sendo 01 
suíte com closet, pis-
c ina,  churrasqueira 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
Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m² 
- Plano..R$ 360.000,00. 
F: (19) 3834-8948
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CLASSIFICADOS
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! Ex-
celentes 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, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 99205-
4322/ 99294-5541/ 99763-8709 
Treinamento para habilitado. 
Perca já o medo de dirigir. 
F: (19) 99165-1062 c/ Paulo 
(instrustor)
Vendo - 2 balcão expositor, 1 
frio , 1 quente, c/ vidro trincado 
e precisando de manutenção 
R$ 500,00 cada. F:(19)98247-
4690 tim
Vendo - Air Soft, marca Tókio 
Marui R$ 700. F: (19) 98247-
4690 tim
Vendo - Eletrodomésticos e 
alguns móveis por motivo de 
mudança. F: (19) 9 9267-7603 
Vendo - Iphone 4 , 16 giga, 
travado R$ 600. F: (19) 98247-
4690 tim
Vendo - Lavadora Consul,  6kg, 
nova, c/nota fiscal. R$500,00. F: 
(19) 3835-1581
Vendo  -  Maca  pe roba 
rosa ,  maca 195x75x75 
(CxLxA), maca 195x65x85 
(CxLxA) ambas tem a cabecei-
ra removível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e escada 
de inox R$ 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 
manual. R$450,00. F: (19) 3875-
9524 (Maria)
Vendo - Portão de ferro, 3,20m 
por 2,70m. R$400,00. F: (19) 
3875-1581
Vendo - Portão de ferro, sim-
ples, 2,40m por 1,80m, ga-
ragem. R$350,00. F: (19) 9 
8710-9092 c/ Maria Luiza

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

Vendo - Portão social bascu-
lante, 3x2,20m, com desenho 
no centro, acompanha o portão 
pequeno. R$1200,00. F: (19) 
3017-2842 c/ Marlene. 

Corolla XEI 1.8 - 2008 - Prata, 
flex mecânico. R$22.000,00 + 
18 parc. R$800,00. Aceito Corsa 
Sedan Premium 1.4 no valor. F: 
(19) 99377-6378
Corsa Classic 1.0 2007/2008 
em exc. estado de conservação. 
Vidro elét., alarme, trava elétrica 
e som com MP3. Doc. OK, IPVA 
e Seguro obrig. 2014 pagos. 
Único dono! Valor R$ 16.800 
Tel. 19 99826-9533 ou 19 3835-
1185 falar com Vinícius.
Gol - 2009, único dono (novo)com-
pleto F. 99696-8732 /3875-2215
Van Transit Ford - 2013 (nova 
700 Km)  - 14 lugares, licen-
ciada, IPVA, seguro. Entrada 
+ parcelas  F.(19) 3875-2215 / 
(19) 99696-8732

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

Ofereço-me p/ trab. em resi-
dencias c/ faxina. F: 3835-1581
Ofereço-me como Cuidadora de 
Idoso. F: (19) 98105-4143 c/ Lucia.

Elias Fausto - 48.000M². 
R$ 35,00 m².  F:  (19) 
9.9887-7771
Elias Fausto 175 m2 – 
Ótima localização e topo-
grafia, em bairro central 
pronto para construção. 
R$98.000,00.  F:  (19) 
99860-8968/ 99751-9921/ 
3875-0469 creci 65362.
Esplanada II: Terreno com 
305 m². R$ 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, 550m² e 
420m². R$1.100,00. F: (19) 
9.9887-7771
Jd Bela Vista - Terreno 
misto, plano, excelente lo-
calização. R$ 170.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Jd. Califórnia – TR0070 
- 250m², com casa nos 
fundos (02 dorm., sala, 
cozinha, wc). Pode dividir 
o lote meio lote por R$ 
150.000,00. F: (19) 3875-
2215/  99696-8732
Jd. Colibris - 150m² R$ 
110.000,00 aceita financia-
mento. F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997 
Jd.  dos Laranja is  - 
9.000M². R$ 450.000,00. 
F: (19) 99946-7771
J d .  L a g u n a  -  1 5 0 ² 
R$70.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997
J d .  L a g u n a  - 1 5 0 m ² 
R$70.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 9762-7997
Jd. Regente - 04 lotes jun-
tos, 1.080m². R$ 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 acei-
ta financiamento. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997

Paradiso - 517m2 – Ótima 
localização e topografia, 
imperdível, à R$755,00/
m2. URGENTE. F: (19) 
99751-9921/ 3875-0469 
creci 65362.
Portal do Sol  - 150m² 
R$ 110.000,00 – quitado. 
(oportunidade). F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
P q .  d a s  B a n d e r a s 
- 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 localidades. 
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
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 compartimentos da 
casa. F: (19) 3875-1181/ 
98820-6872 c/ Elvira
Casas para financiamen-
to com ótimos preços, 
venha conferir. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322

Pessoa aposentada M/F, para 
pequenos serviços domésticos, 
referência, carteira de motorista, 
que conheça  bem Indaiatuba e 
regiões vizinhas e que saiba di-
rigir em SP. F: (19) 98141-2258
Trabalho como cuidadora ou 
acompanhante de idoso. F: (19) 
3835-1581

Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora  ou Babá 
para morar no emprego, com 
referências.F: (19) 99363-6011 
c/ Eudinéia.
Ofereço-me como marido de 
aluguel, pedreiro, jardineiro e 
serviços gerais. F: (19) 99648-
0448/ 99653-8210 c/ Coutinho.
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