
Indaiatuba é a 64ª melhor 
cidade para se investir

Vereadores formalizam 
bloco de oposição

Contas de 2011 e 
empréstimo são votadas 

Restaurantes apostam 
em ‘casa cheia’

NEGÓCIOS 

POLÍTICA 

APROVADOS

DIA DAS MÃES

Indaiatuba foi consid-
erada a 64ª melhor cidade 
do Brasil para investimento 
em negócios. É o que diz 
um levantamento exclusivo 
feito pela consultoria paulista 
Urban Systems a pedido da 
Revista Exame da edição de 
30 de abril.

Na tarde de ontem, dia 8, na 
sala de reunião da Câmara, foi for-
malizado pelos vereadores Bruno 
Arevalo Ganem (PV), Carlos 
Alberto Rezende Lopes e Derci 
Jorge de Lima, ambos do PT, o 
bloco parlamentar de oposição.

A 11ª Sessão Ordinária da 
Câmara contou com seis projetos 
aprovados em Plenário. Destaque 
para a aprovação das contas do 
Executivo, relativas a 2011; além 
do voto favorável do empréstimo 
milionário, de quase 14 milhões, 
junto a Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo.

O Dia das Mães será comem-
orado neste domingo, dia 11, é 
uma das datas mais importantes e 
a que mais movimenta os restau-
rantes. Para quem pretende al-
moçar em um espaço agradável, 
é melhor começar a se planejar.

Mais de 2 mil regularizam 
situação eleitoral 
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66% recebem a 
vacina contra a gripe

Caminhada marca o 
‘Maio Amarelo’

IMUNIZAÇÃO 

MOVIMENTO

Apenas 66% da população 
que deveria receber a vaci-
na contra a gripe (influenza 
H1N1, H3N2 e B) foram imu-
nizados em Indaiatuba. 

Uma caminhada está mar-
cada para acontecer em Indaia-
tuba no próximo dia 18, com o 
objetivo de preservar a vida e 
conscientizar a população sobre 
as responsabilidades no trânsito.
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CEO da Pearson faz visita ao Yázigi 
pela excelência no ensino de idiomas

GRADUAÇÃO

No último dia 28 de abril, a escola Yázigi de Indaiatuba recebeu uma 
visita ilustre. O executivo Jonh Fallon, CEO da Pearson – líder mundial 
no desenvolvimento de soluções para a educação – em sua passagem pelo 
Brasil visitou a unidade pela sua excelência no ensino de idiomas. Na foto: 
Alexandre Max (Diretor de Marketing da Multi), Luciano Kliemaschewsk 
Marinho (Diretor de Operações Multi), Tamara Minick-Scokalo Líder dos 
Mercados em Crescimento da Pearson, John Fallon, CEO Pearson Mundial, 
Lucimara Andriani Diretora Yázigi Indaiatuba e Itu e Giovanni Giovannelli 
- Diretor-Presidente da Pearson Brasil

Mais de duas mil indaiatubanos regularizaram sua situação junto ao cartório eleitoral. Entre os dias 28 e abril até quarta-feira, 
dia 7, 2.395 foram a unidade local. Já nos dias de plantão, entre quinta-feira passada, dia 1º, e a última quarta-feira, 1.971 eleitores 
compareceram ao cartório da cidade. Quem perdeu o prazo, poderá ficar em dia com a Justiça Eleitoral apenas depois das Eleições.

Após 37 anos de história, Tejusa é demolido
SOLIDARIEDADE

Considerado por muitos patrimônio histórico da cidade, a Associação Esportiva Tejusa 
começou a ser demolida nesta terça-feira, dia 6. 
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Justiça  Você acredita que 
colocar assentos nas 
agências bancárias 
irá melhorar o 
atendimento?

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

Radares dia 10 a 16/05

Editorial Enquete

“Sem dúvidas ajuda, por que no meu 
caso tenho o atendimento preferen-
cial, mas muita gente precisa ficar 
horas em pé esperando atendimento”
Arnaldo Borsoni, aposentado, 
71 anos. 

“Acredito que sim, por que, já 
que teremos que esperar, que pelo 
menos seja sentado. Concordo 
com essa mudança”
Sônia Rosa Oliveira, Recepcio-
nista, 49 anos.

“Não acredito que irá ocorrer 
grandes mudanças no atendimen-
to das agências, no entanto já é um 
bom começo. Esperar sentado é 
melhor do que passar mais de 30 
minutos em pé, que é o tempo 
mínimo que ficamos na fila”
Cícera Maria da Silva, domés-
tica, 67 anos. 

“Na minha opinião irá ajudar sim, 
por que com o movimento nas 
agências esperamos por hora em 
pé. Se colocarem mais bancos já 
melhora um pouco essa espera” 
Raquel de Paula, auditora, 37 
anos. 

Artigos

TRABALHADORES URBANOS, RURAIS E DOMÉSTICOS 
TÊM DIREITO AO VALE-TRANSPORTE

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

O vale-transporte foi instituído pela lei 7.418/85 e posteriormente regulamentado pelo 
decreto 95.247/87, a fim de assegurar a todos os trabalhadores o direito a esta parcela.

Dispõe a referida lei e decreto que o vale-transporte tem por finalidade custear, ou 
melhor, cobrir os gastos que o empregado tem para se locomover entre residência-
-trabalho e vice e versa.

Continuando, dispõe também que além dos empregados urbanos e rurais os domés-
ticos também têm direito ao vale-transporte.

Para o exercício do direito de receber o vale-transporte, deve o empregado informar 
ao seu empregador o endereço de sua residência e o meio de transporte mais adequado 
que será usado.

Tal disposição não é aceitável pela doutrina e pela jurisprudência, pois quem tem 
que fazer prova de ter oferecido o vale-transporte ao empregado é o patrão. A ficha 
do empregado já consta o seu endereço e a ausência desta informação não tira a obri-
gatoriedade do patrão de pagar o vale-transporte.

Ainda, o empregado deverá participar no custo do vale-transporte com o equivalente 
a 6% do seu salário. Cabe lembrar que o vale-transporte não tem natureza salarial, 
não integrando o salário para fins de reflexos em outras verbas trabalhistas, não tem 
incidência de contribuição previdenciária ou FGTS, assim como não é rendimento 
tributável.

O empregador é obrigado a custear todo o transporte que o empregado tenha neces-
sidade para ir trabalhar e voltar para sua residência, ou seja, se o trabalhador necessita 
de dois ônibus para ir e mais dois para voltar, o empregador lhe fornecerá o equivalente 
a 4 passagens por dia.

O empregador que fornece transporte aos empregados está desobrigado de pagar 
o vale-transporte. 

 Por fim, o vale-transporte é direito de todo trabalhador e obrigação 
de todo patrão, porém se o empregador não paga, o empregado poderá 
pleitear no judiciário o pagamento e o ressarcimento que teve com 
transporte durante todo o pacto laboral.

Fazer justiça com as próprias nunca foi e jamais 
será a decisão mais justa contra o próximo. Os últimos 
acontecimentos de populares agredindo e levando 
cidadãos até a morte é a maior prova da ignorância 
do ser um humano e é também um ato de vandalismo.

A justificativa, para alguns filósofos, é que a so-
ciedade está cansada da falta de segurança, da ação 
dos criminosos, e principalmente da ineficiência do 
nosso código penal, o qual está mais do ultrapassado.

Mas a agir com as próprias mãos e, em bando, 
agredir determinada pessoa por conta de um crime 
cometido talvez o comportamento esperado numa 
sociedade que pretende evoluir. 

E essa ação de alguns populares vem tomando 
proporções inesperadas e fora de controle. Exemplo 
a senhora que morreu ao ser espancada na rua, no 
Guarujá.  O motivo: ela estaria aliciando menores 
para fazer magia negra. Detalhe: não havia qualquer 
denúncia contra a cidadã. Ela morreu vítima da selva-
geria de alguns e irresponsabilidade de outros.

Enfim, até quando vamos perder outras pessoas 
para o crime e também para a ação desenfreada de 
alguns. Matar uma pessoa na rua, com a justificativa 
de que está fazendo Justiça, é de se certa forma se 
aliar a criminalidade.     

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

TOMATE
O TOMATE é um ingrediente indispensável em saladas, sanduíches, pratos quentes e, claro, no 

tradicional molho de tomate. Esse fruto, além de saboroso, é também um alimento funcional, ou seja, 
tem até certificado científico garantindo que suas propriedades são eficazes na prevenção de doenças. 
E um alimento muito inportante para nossa saude , voces nem imaginam.

O Tomate faz muito bem, ele:
Oferece boas quantidades de vitamina A, C e do complexo B;
É fonte de minerais como sódio, magnésio e potássio, fundamentais no equilíbrio do metabolismo;
É rico em fibras, auxiliando no bom funcionamento do intestino;
É fonte de licopeno e protege o corpo de doenças cancerígenas.
O licopeno é mais facilmente absorvido no molho de tomate comparado com o tomate in natura. Por 

isso, sempre faça uso do molho natural, preparado com tomates frescos, a fim de garantir os benefícios 
das vitaminas e minerais neles presentes", 

Composto por potentes antioxidantes que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhe-
cimento, o tomate também conta com outras vantagens que podem garantir o bom funcionamento do 
organismo. "O magnésio e o potássio desempenham um importante papel no processo de contração e 
relaxamento muscular. O potássio ainda é responsável pelo balanço da água no organismo e o folato é 
cuida da produção e manutenção das células – já que está relacionado à síntese de DNA", 

O consumo da semente do tomate não apresenta nenhum tipo de dano à saúde, ao contrário do que se 
pensa muitas vezes. A única restrição é para indivíduos que sofrem de diverticulite, pois os grãozinhos 
podem acabar se acumulando nas dobras do intestino. 

Quanto ao Licopeno esse nutriente já é bastante conhecido, e toda a fama não é em vão. Isso se deve, 
principalmente, ao grande poder do nutriente em proteger o coração e todo o organismo de doenças 
cardiovasculares, assim como das doenças degenerativas e do envelhecimento precoce. Para que pos-
samos usufruir dos benefícios do licopeno, esse poderoso nutriente antioxidante, devemos consumir o 
tomate em torno de duas vezes na semana e, principalmente, cozido ou na forma de molho, como eu 
ja disse , porque muitas pessoas nao sabem disso .

Molho pronto, extrato de tomate, ketchup: ainda que esses ingredientes sejam industrializados, eles 
apresentam boas doses de licopeno, substância responsável pela cor vermelha do tomate e que traz 
muitos benefícios para a nossa saúde — da proteção contra o câncer à redução dos males cardiovascu-

lares. Confira as vantagens de cada um e qual dos três é considerado o mais saudável:
Molho pronto: em 3 colheres de sopa, há 15 mg de licopeno. Sua receita leva o 

tomate, cebola, sal, açúcar, amido, óleo vegetal, condimentos e aromatizantes. Al-
guns molhos são mais adocicados. Daí, cuidado para não abusar do sal de cozinha., 
e muito fácil.

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

“Acredito que ajuda, porém não 
adianta as agências colocarem os 
bancos e não aumentarem os caixas. 
O grande problema é que na maioria 
das agências só tem dois caixas, para 
uma grande demanda de clientes”
Josivaldo de Lima, 37 anos, mo-
torista. 
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Mais de 2 mil regularizam
situação com a Justiça Eleitoral
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MISTÉRIO SOCIAL 

Jovem de 19 anos morre 
e dengue é uma das suspeitas

Ação solidária acontece
hoje na Praça Prudente 

Irregulares não terão direito ao voto 

A funcionária pública, 
Bárbara Rocha, de 19 anos, 
faleceu na tarde desta quar-
ta-feira, dia 7, no Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc). Em nota a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
via Assessoria de Comuni-
cação Social da Prefeitura, 
informou que ainda é pre-
maturo afirmar a causa do 
óbito, mas que a morte por 
dengue não foi descartada. 

Ainda de acordo com a 
nota, os sintomas apresen-
tados por Bárbara abrem 
precedentes para várias ou-
tras possibilidades, como 
meningite,  leptospirose, 
febre amarela, febre macu-
losa, rantavirose e H1N1. O 
material colhido da jovem 
será enviado ao Instituto 
Adolfo Lutz, para a confir-
mação da causa da morte. O 
resultado pode sair em até 

uma semana. 
Em nota, o Haoc infor-

mou que a causa ainda está 
sendo investigada pelo Ser-
viço de Verificação de Óbito 
(SVO), e por haver suspeita 
de dengue, a Vigilância Epi-
demiológica foi notificada.

A jovem morreu na tarde 
de quarta-feira e foi enter-
rada ao meio-dia de ontem, 
dia 8, no cemitério Jardim 
Memorial. 

A Prefeitura realiza hoje, 
dia 9, a 20ª edição da Ação 
Solidária das 9h às 16h na 
Praça Prudente de Moraes. 
O objetivo do evento é di-
vulgar o trabalho realizado 
nas entidades, sensibilizan-
do e atraindo os interessados 
pelo trabalho voluntário 
assim como a divulgação 
dos projetos sociais desen-
volvidos pelo Poder Público.

Durante o evento acon-
tecerão diversas apresen-
tações com corais, grupos 
de dança e teatro, além da 
comercialização de produtos 
confeccionados pelas entida-
des como artesanatos, pães, 
bolos, doces, entre outros. 
As instituições participantes 
são: Cresans; Cras; Creas; 
Naseja; Comad; Educando 
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.

A programação completa 
pode ser conferida no site da 
Prefeitura, no www.indaia-
tuba.sp.gov.br.

Mais de duas mil 
indaiatubanos regu-
larizaram sua situa-

ção junto ao cartório eleitoral. 
Entre os dias 28 e abril até 
quarta-feira, dia 7, 2.395 foram 
a unidade local. Já nos dias 
de plantão, entre quinta-feira 
passada, dia 1º, e a última 
quarta-feira, 1.971 eleitores 
compareceram ao cartório da 
cidade. Quem perdeu o prazo, 
poderá ficar em dia com a 
Justiça Eleitoral depois das 
eleições.   

De acordo com a chefe do 
cartório eleitoral local, Lilian 
Dalva da Silva, das 2.395 
pessoas que foram ao cartório, 
419 foram adolescentes entre 
15 e 17 anos e solicitaram a 
primeira via do Título de Elei-
tor; 418 pessoas entre 18 a 70 
também foram tirar a primeira 

via. Outros 303 eleitores se 
encaminharam até o cartório 
para fazer revisão como mu-
dança de nome ou mudança de 
sessão eleitoral e 1.255 pessoas 
para pedir transferência de 
domicílio. 

Atualmente, Indaiatuba 
147.612 eleitores regulares 
e 6.428 eleitores com títulos 
cancelados, pois deixaram de 
votar nas três últimas eleições. 
Desses 6.428 eleitores não 
se tem um número exato de 
quantos regularizam. “Dentro 
desse número, além de ter 
eleitores que não votaram nas 
três últimas eleições, tem as 
pessoas que faleceram, então 
fica difícil dar um número exa-
to de quantos regularizaram”, 
disse Lilian. 

Muitos eleitores deixaram 
para última hora. Uns por 
causa da correria do dia a dia, 
outros por indecisão e outros 
por não ter conhecimento do 

prazo. Os irmãos Mariana 
Alves e Bruno Alves, ambos 
com 17 anos, deixaram para 
ir até o cartório eleitoral no 
último dia. “Nós não estáva-
mos por dentro de que seria o 
último dia. Ficamos sabendo 
na escola com colegas por isso 
deixamos para última hora”. E 
apesar de não serem obrigados 
a votar nas eleições de outubro, 
ambos fizeram questão de 
tirar a primeira via do Título 
de Eleitor. “Acho importante 
o voto e é meu dever. Acho 
que já estamos aptos a votar”, 
completou Bruno. 

Assim como os gêmeos, o 
casal do Mato Grosso do Sul, 
a dona de casa Maria Nilda, 
58 anos, e o jardineiroDaldino 
Soares Pereira, 65 anos, foram 
surpreendidos quando soube-
rem que estavam enfrentando 
uma fila imensa por ser último 
dia para requerer a transferên-
cia de domicilio. “Moramos 

Caso o eleitor não tenha re-
gularizado a situação junto ao 
cartório eleitoral, não poderá 
exercer o voto nas eleições em 
outubro, isso porque o eleitor 
se encontra pendente com suas 
obrigações eleitorais. Os elei-
tores que se encontram com 
o título em situação de can-
celado, também não poderão 
justificar o voto.

O eleitor que não fez a 
transferência de domicilio ou 
está impossibilitado por doen-
ça ou por outra razão de causa 
maior, terá que comparecer a 

qualquer cartório eleitoral no 
prazo de 60 dias após cada 
turno de votação, munido de 
documentos pessoais e do-
cumentos que comprovem a 
ausência no dia da votação e o 
formulário Requerimento de 
Justificativa Eleitoral (RJE) 
devidamente preenchido. 

E para quem perdeu o prazo 
terá que esperar até o fim das 
eleições para poder regularizar 
o título. “Para quem não com-
pareceu ao cartório eleitoral 
até o dia 7 de maio, não poderá 
mais fazer a regularização. 

O eleitor terá que procurar o 
cartório eleitoral após o dia 10 
de novembro, onde haverá a 
reabertura do cadastro”, disse 
a chefe do cartório local, Lilian 
Dalva da Silva. 

Além disso, o eleitor so-
frerá uma série de restrições. 
Quem não regularizou seu 
título, enfrentará problemas 
como a impossibilidade de 
tirar passaporte e carteira de 
identidade, tomar posse em 
cargo público e não poder se 
matricular em instituições pú-
blicas de ensino superior. Nos últimos dias de plantão, 1.971 eleitores compareceram ao cartório eleitoral de Indaiatuba

em Indaiatuba a mais de 18 
anos e em todas as eleições 
justificamos o voto”, disse 
Daldino. “Decidimos fazer a 
transferência de domicilio para 
que esse ano a gente exerça 
nosso direito de voto e tam-
bém porque não pretendemos 

ir embora daqui”, completou 
Maria Nilda.

Já a economista Ana Maria 
de Carvalho, 34 anos disse que 
deixou para o último dia por 
estar em uma situação instável. 
“Eu sou do Paraná e vim trans-
ferida para Indaiatuba. Não fui 

atrás de transferir o domicilio 
de votação, pois não sei se vou 
ser transferida novamente, mas 
dessa vez para Belo Horizonte. 
E como o prazo está acabando 
decidi fazer a regularização in-
dependente se eu ficar aqui em 
Indaiatuba ou não”, explica. 
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Participantes do Frutos 
começam a ter marcas divulgadas
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Indaiatuba é a 64ª melhor cidade para investir 
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Indaiatuba foi considerada 
a 64ª melhor cidade do 
Brasil para investimento 

em negócios. É o que diz 
um levantamento exclusivo 
feito pela consultoria paulista 
Urban Systems a pedido da 
Revista Exame da edição de 
30 de abril. A melhor cidade 
do País é Vitória/ES e no Es-
tado de São Paulo, Barueri, 
que ficou na quarta colocação.

O estudo analisou 293 mu-
nicípios brasileiros com mais 
de 100 mil habitantes e foram 
analisados 27 indicadores 
que permitiram identificar os 
mercados mais promissores.

Na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), apenas 
cinco cidades foram citadas. 
Indaiatuba ficou na quarta 
colocação, atrás de Campinas 
(19º) Valinhos (45º), Hor-
tolândia (50º), e a frente de 
Americana (96º).

A avaliação levou em 

consideração os itens princi-
pais como sociodemografia, 
economia, saúde, educação, 
financeira, transporte e tele-
comunicação. Entre eles estão 
o crescimento populacional 
entre 2000 e 2010, população 
economicamente ativa em 
2013, índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal em 
2010, crescimento do número 

de empresas entre 2008 e 
2012, geração de empregos 
formais entre 2008 e 2012, 
número de leitos por mil ha-
bitantes em 2013, índice de 
longevidade em 2010, índice 
de tratamento de esgoto em 
2013, número de matrículas 
no ensino superior em relação 
à população economicamente 
ativa em 2010, percentual de 

trabalhadores formais com 
ensino superior em 2012,ín-
dice Firjan em gestão fiscal 
em 2011, número de agências 
bancárias por 10 mil habi-
tantes em 2013, crescimento 
da frota de automóveis entre 
2008 e 2013, percentual de 
conexões de banda larga fi-
xaacima de 12 Mbps em 2013 
entre outros.

Para o prefeito de In-
daiatuba, Reinaldo Nogueira 
(PMDB) a matéria da revista 
Exame reflete a realidade do 
município. “A prova disso 
é a recente inauguração da 
multinacional John Deere/Hi-
tachi, que é uma das gigantes 
na fabricação de tratores no 
mundo e optou por instalar 
uma planta em Indaiatuba pela 
qualidade de vida que o mu-
nicípio oferece aos seus co-
laboradores”, comenta. “Nos 
últimos dez anos saltamos de 
350 indústrias para mais de 
850 em 2014, o que mostra a 
preferência dos investimentos 
por nossa cidade”, completa. 
Já nos comércios o cresci-
mento foi de 1,4 para 4,5 no 
mesmo período citado pelo 
prefeito. 

Na opinião de Reinaldo, 
a escolha de Indaiatuba por 
parte dos empresários inves-
tirem é uma composição de 
fatores. “Temos fácil acesso 
ao Aeroporto de Viracopos e 
as principais rodovias do Es-

tado, estamos a 90 minutos do 
Porto de Santos, além disso, 
nos destacamos pela mão de 
obra qualificada que podemos 
oferecer as empresas com a 
nossa Fundação Indaiatuba-
na de Educação e Cultura, a 
Fiec, que mantém convênio 
com os Governos do Estado 
e Federal, por meio de seus 
programas de ensino técnico”, 
recorda.

Além do ranking das ci-
dades mais promissoras para 
negócios, foram feitos quatro 
recordes da lista principal. 
Parauapebas/PA é a melhor 
cidade em desenvolvimento 
econômico, Rio das Ostras/RJ 
em desenvolvimento social, 
Recife/PE em infraestrutura 
e Florianópolis/SC em capital 
humano. E a primeira posição 
de melhor cidade para se 
investir em negócios ficou 
para a cidade de Vitória/ES 
se mostrando a cidade mais 
equilibrada de todas com um 
ambiente de negócios que 
favorece a produtividade.

Veículos com o som alto começam a ser multados
FISCALIZAÇÃO 

O Departamento de Fisca-
lização de Taxas e Posturas da 
Prefeitura de Indaiatuba passa 
a multar os veículos com equi-
pamentos de som que possam 
perturbar o sossego público. 
Essa medida foi tomada após 
uma reunião, na última quarta-
-feira, dia 7, com Guardas 
Civis credenciados e agentes 
fiscais e de trânsito do muni-

cípio. “Explanamos sobre a 
aplicação da Lei e esclarece-
mos dúvidas de todos quanto 
à atuação perante a Lei”, 
comenta o diretor de Fiscali-
zação, José Carlos de Mello. 
“Procuramos deixar claro que 
é uma Lei Municipal de taxas 
e posturas, portanto não será 
aplicado o Código Trânsito de 
Brasileiro ou a Lei de Meio 

Ambiente”, completa.
A Lei Municipal é de au-

toria do presidente da Câmara 
Municipal Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha (PMDB) 
e foi sancionada no dia 15 
de abril. “Passamos por um 
período de orientação e di-
vulgação da lei e percebemos 
que o número de reclamações 
de som alto em via pública foi 

reduzido. Agora entramos na 
fase da multa”, relata. “Esta-
remos realizando operações 
específicas nos próximos dias 
em vários pontos da cidade, 
além do trabalho do dia a 
dia que é quando um Guarda 
Civil flagrar um veículo com 
som que esteja perturbando 
o sossego público o mesmo 
pode abordar e tomar as pro-

vidências determinadas na 
Lei”, alerta.   

O valor da multa estipu-
lado na Lei é de 75 Unidades 
Fiscais do Estado de São 
Paulo (Ufesp), que corres-
ponde a R$ 1.501,50. No caso 
de reincidência (cometer a 
mesma infração no período 
de dois anos) a multa será 
aplicada em dobro e assim 

sucessivamente. Quem deverá 
assumir o pagamento da multa 
será tanto o condutor como 
o proprietário do veículo. 
“Lembrando que se for me-
nor os pais são responsáveis 
pela multa de postura e ainda 
poderão responder as sanções 
federais e estaduais referentes 
ao menor na direção”, alerta 
José Carlos.

Município ficou entre as 100 melhores cidades para para investimento em negócios

Setenta empresas come-
çam a partir da edição 
de hoje, dia 9, a ter a 

sua marca divulgada no Jornal 
Mais Expressão. Elas foram 
escolhidas pela população 
para receberem o troféu Fru-
tos de Indaiá, prêmio que será 
entregue no dia 25 de outubro, 
no salão social do Clube 9 de 
Julho, durante a 9ª edição do 
evento.

A essas empresas deverão-
ainda ser adicionadas outras 50 
marcas, totalizando 120 corpo-
rações que receberão o reconhe-
cimento de seus clientes através 
do Frutos de Indaiá desse ano.

Essa é apenas a primeira 
divulgação das marcas parti-
cipantes do evento. No Jornal 
Mais Expressão, a empresa 
divulgará ainda sua marca em 
outras 28 edições consecutivas. 
Já na revista, a publicação ocor-
re em três exemplares, sendo 
duas antes e uma após o evento.

Para o gerente de marketing 
da Nutriplus, Antonio Valini, o 
reconhecimento da população 
pelo trabalho da empresa é 
de extrema importância. “In-
daiatuba foi a primeira cidade 
em que iniciamos com nossas 
atividades e estamos até hoje. 
Esse reconhecimento é muito 
importante e participar de um 
evento, ao lado de um veículo 

de comunicação de credibilida-
de, é ainda mais gratificante”, 
ressalta. 

As pesquisas para a escolha 
das empresas foram realiza-
das nos meses de novembro 
e dezembro do ano passado e 
janeiro deste ano. Nesse período, 
4.780 pessoas responderam aos 
questionamentos. No jornal, a 
pessoa pesquisada respondia a 
um questionário com 80 seg-
mentos de atuação. Já nas ruas, 
por conta da rapidez do dia a dia, 
o entrevistado respondeu formu-
lários referentes a 20 segmentos 
do mercado

O Frutos de Indaiá também 
conta com critérios diferencia-
dos para a escolha das melho-

res. Caso o empreendedor não 
adquira a campanha publicitária, 
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.

A proprietária do Yázigi, de 
Indaiatuba e Itu, a empresária 
Lucimara Andriani, acredita 
que a forma como é feita a pre-
miação acaba sendo justa. “Na 
verdade, o que importa não é a 
forma como a empresa é expos-
ta, mas sim a questão da seleção. 
Não sou eu que disse que somos 
a melhor empresa no ensino de 
idiomas e agência de intercâm-
bio, mas sim a população. E isso 

dá mais credibilidade”, salienta. 

Evento
A contratação da campanha 

publicitária também dá direito 
ao empresário há 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 excelente 
show musical, o qual este ano 
deve ser divulgado nas próximas 
semanas.

O evento será 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, sendo 
totalmente climatizado, assim 
como seus camarins.

Para a proprietária do Coda-
rin, a empresária Magali Coda-
rin, o Frutos é um prêmio para 
as empresas locais. “O prêmio é 
uma recompensa das melhores 
em cada qual no seu segmento. 
Isso mostra os valores parti-
culares e o desempenho do 
mercado”, salienta.

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

Irene e Luiz Ro-
berto Stein Fruet 
- Solo Firme

Mais Expressão
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Empréstimo milionário e 
contas de 2011 são aprovados 

ROSE PARRA - ACS/CMI

Comodidade 
De suma importân-

cia o Projeto de Lei do 
vereador Bruno Ganem 
(PV), que determina que 
as agências bancárias 
instalem assentos (no 
mínimo 8) para clien-
tes que aguardam para 
serem atendidos. Em 
algumas agências da ci-
dade, o conforto já é 
notório. Mas em outras, 
a comodidade dá lugar ao 
despeito com o cidadão, 
muitos, clientes do pró-
prio banco. Mas como 
a maioria das leis, o que 
é primordial é a fisca-
lização. O fato de estar 
oferecendo assentos aos 
clientes não pode enca-
rado como justificativa 
para a demora ao atendi-
mento, defendendo o dis-
curso: “esperar sentado é 
melhor”.

Episódio 1
Por falar em banco, 

durante a semana presen-
ciei duas cenas distintas, 
mas ambas absurdas. Os 
dois fatos ocorrem na 
mesma agência, locali-
zada no Jardim Morada 
do Sol. Na primeira cena, 
presenciei um cidadão 
querendo entrar na agên-
cia bancária com uma 
lata de cerveja. Natural-
mente, a porta travou. 
Eis que o cliente do ban-
co colocou a lata no local 
destinado aos objetos de 
metal, passou pela porta, 
pegou a lata novamente 
e seguiu bebendo-a em 
direção ao caixa. 

Episódio 2
Na outra cena, ao bus-

car informações sobre 
um pagamento não de-
bitado, me deparo com 
seguinte orientação. “Se-
nhor, a única pessoa da 
agência que poderia tirar 
sua dúvida está em horá-
rio de almoço. Retorne 
mais tarde”. Sei que to-
dos têm o direito de se 
alimentar, mas a Terra 
não pode parar por conta 
de uma pessoa. E olha 
que o mesmo banco rea-
liza inúmeros concursos 

públicos para a contrata-
ção de funcionários. 

Trânsito 
Muitas mudanças ain-

da são necessárias no 
trânsito local. Três in-
dicações foram apresen-
tadas na última Sessão 
Ordinária da Câmara. 
A primeira foi do vere-
ador Maurício Baroni 
(PMDB), para que seja 
aumentada o número de 
vagas para estaciona-
mento na Avenida Fran-
cisco de Paula Leite, de 
frente à unidade local do 
Serviço Social da Indús-
tria (Sesi), no Parque das 
Nações.

Providências 
Outra indicação, des-

sa vez do vereador Mas-
sao Kanesaki, pede para 
que seja feito um estudo 
visando a ampliação o 
número de vagas de es-
tacionamento do Paço 
Municipal. O mesmo ve-
reador pede para que seja 
realizado também outro 
estudo visando a constru-
ção de estacionamentos 
perpendiculares em ân-
gulos de 45 a 90 graus, 
ao redor das praças Rui 
Barbosa e Prudente de 
Moraes.  

Ponto de vista
C o m  b a s e  n u m 

ranking divulgado pela 
Revista Exame, Indaiatu-
ba é a 64ª melhor cidade 
do Brasil para investi-
mentos em negócios. A 
lista foi elaborada pela 
consultoria Urban Sys-
tems e elenca a situação 
dos municípios com mais 
de 100 mil habitantes, 
considerando-se 27 in-
dicadores, divididos em 
sete subcategorias. Para 
muitos, o resultado é 
positivo, já que ficar en-
tre as 100 melhores do 
País não é para qualquer 
cidade. Mas para outros, 
64º colocado é uma po-
sição não muito agradá-
vel para um Município, 
que em outras pesquisas, 
figurou-se com a melhor 
cidade do Brasil.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A 11ª Sessão Ordinária 
da Câmara contou com 
seis projetos aprovados 

em Plenário. Destaque para a 
aprovação das contas do Exe-
cutivo, relativas a 2011; além do 
voto favorável do empréstimo 
milionário, de quase 14 milhões, 
junto a Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo, projeto 
que já havia sido aprovado, mas 
voltou ao Plenário por conta de 
um equivoco durante a votação. 

O Projeto de Decreto Le-
gislativo 002/2014, da Mesa 
da Câmara, que dispõe sobre a 
aprovação das contas do Poder 
Executivo, relativas ao exercício 
de 2011, foi o primeiro a ser 
votado. “É fato que o Partido 
dos Trabalhos tem apontado 
alguns erros na Administração 
local, como foi na anterior. 
Mas, por coerência e ética, não 
temos que votar contra o Tribu-
nal (TCE), apenas por sermos 
oposição”, discursou o vereador 
Carlos Alberto Rezende Lopes, 
o Linho (PT), que mesmo assim 
prometeu atenção as ações da 
Prefeitura. “Existem questões 
que precisam ser vistas com 
lupa.”

A opinião de Linho também 
foi compartilhada pelo vereador 
Bruno Ganem (PV). “Acredito 
que votar contra também não 
será coerente. Fazer questiona-
mento baseado no divulgou o 
Tribunal é fazer politicagem, e 
a gente respeita o órgão (TCE)”, 
completou. 

Em segunda votação, foi 
aprovado o projeto 002/2014, do 
vereador Derci Jorge Lima (PT), 
que institui a Semana de Solida-
riedade aos Povos Africanos. 

A data será comemorada e 
entrará para o calendário oficial 
do Município, anualmente, na 
semana do dia 25 de maio. A 
celebração desta Semana será 
organizada pelos grupos e en-
tidades voltadas à questão da 
cultura africana e afro-brasileira 
e dos movimentos negros exis-
tentes no Município, com a co-
laboração das representações di-

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

plomáticas dos países africanos 
no Brasil e da Municipalidade.

A Semana de Solidariedade 
aos Povos Africanos deverá 
ainda contar com atividades 
culturais, sociais e políticas, 
voltadas à valorização da con-
tribuição dos povos africanos 
na formação do País.

Já o PL nº 037/2014 retornou 
ao Plenário e, com nove votos a 
três, mais uma vez foi aprovado, 
dessa vez em Regime de Urgên-
cia. Os votos contrários foram 
dos vereadores Linho, Derci e 
Bruno Ganem. 

O Projeto, do Executivo, já 
havia sido votado favorável, 
durante a Sessão Ordinário do 
dia 22 de abril. Entretanto, o 
vereador Linho apresentou um 
recurso, o qual apontava que a 
votação do Projeto deveria ter 
ocorrido com “quórum” de 2/3 
dos vereadores. 

O projeto do empréstimo, no 
valor de até R$ 13.901.000,00, 
foi o mais criticado durante sua 
discussão no Plenário em abril. 
Os principais questionamentos 
foram sobre a necessidade do 
empréstimo, bem como seus 
altos juros, além da questão do 
endividamento da cidade.

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

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

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

Votação 
Outro projeto aprovado, 

em primeira votação, foi o nº 
0075/2014, do Executivo, que 
prorroga o prazo de concessão 
de uso de imóvel, pertencente ao 
Município, em favor do Clube 
de Malha Santa Rosa. 

Também recebeu voto fa-
vorável, em primeira votação, 
o projeto de Lei nº 0077/2014, 
do Executivo, que dá nova 
redação ao inciso 2º, do art. 3º, 
da Lei nº 5.570, de 2 de junho 
de 2009, que autoriza o Poder 
Executivo a proceder a aliena-
ção mediante parcelamento, 
nas condições que especifica, 
aos contemplados dos imóveis 
localizados no Distrito de 
Micro e Pequena Empresa, a 
que se refere a Lei nº 4.836 de 
23 de dezembro de 2005, que 
autoriza o Poder Executivo a 
implantar operação consor-
ciada, na forma do disposto 
na Lei Federal nº 10.257/01 
(Estatuto da Cidade), através 
do Programa de Incentivo à 
criação de Distrito de Micros e 
Pequenas Empresas (Dimpe).

O único Projeto que re-
cebeu vistas, pela terceira 
vez, foi o de nº 030/2014, do 
Executo, o qual dispõe sobre 
a concessão de afastamento 
remuneração de servidores 
públicos, para desempenho 
de mandato eletivo sindical. 
O pedido de vistas, por cinco 
dias, foi feito dessa vez pelo 
vereador Derci.

Projeto requer mais comodidade na fila do banco
Um Projeto de Lei, apro-

vado em primeira votação, 
pede mais comodidade aos 
clientes que aguardam para 
ser atendidos nos caixas das 
agências bancárias. O PL nº 
0064/2014, de autoria do ve-
reador Bruno Ganem (PV), foi 
votado durante a 11ª Sessão 

Ordinária, realizada na noite 
de segunda-feira, dia 5.

O Projeto determina aos 
estabelecimentos bancários 
situados em Indaiatuba, a 
instalação de assentos para 
os usuários que estiverem 
aguardando atendimento pelos 
caixas. 

O número de assentos de-
verá ser proporcional ao mo-
vimento da agência bancária, 
porém, não deverá ser inferior 
a oito lugares. 

Os bancos terão até 60 
dias para se adequar a nova 
determinação, a contar da data 
em que a Lei for sancionada. 

Quem não cumprir a determi-
nação, será penalizado com 
multa equivalente a 1,5 mil 
Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo (Ufesps). 

Cabe ao Procon local fis-
calizar as agências bancárias. 
O órgão atuará a partir de 
denúncia dos clientes.   

Bruno Ganem foi o autor que visa mais comodidade nos bancos
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Diretora internacional visita Yázigi Indaiatuba Feira ‘Flores e Jardins’ 
acontece no Jaraguá 

INTERCÂMBIO EXPOSIÇÃO 

Patrimônio histórico da 
cidade, Tejusa é demolido

DA REDAÇÃO
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Considerado por muitos 
patrimônio histórico 
da cidade, a Associa-

ção Esportiva Tejusa começou 
a ser demolida nesta terça-
-feira, dia 6. O espaço foi com-
prado pela construtora Jacitara, 
que construirá no local um 
hotel e uma torre de aparta-
mentos residenciais. O clube 
foi inaugurado em meados de 
1977, pela extinta fabricante de 
tecidos Têxtil Judith.

As demolições acontecerão 
ao longo dos próximos 30 dias 
e as obras devem ter inicio 
em janeiro de 2015. O local 
abrigará um flat hotel com 
aproximadamente 150 quar-
tos, e será administrado pela 
Atlântida Hotéis. Já o projeto 
para a torre residencial, prevê a 
construção de apartamentos de 
60m² e 80m², podendo chegar 
a opções de 140m² e 200m². 
“As obras ocuparam apenas 
20% do terreno, no espaço 
restante será construído uma 
grande praça de lazer para 

toda a população”, explicou o 
presidente do grupo Jacitara, 
Josué Eraldo da Silva. A previ-
são é que os empreendimentos 
fiquem prontos em meados de 
2017.

A demolição da Tejusa 

dividiu opiniões. “Nos últimos 
anos estava insuportável morar 
aqui perto. O som das festas 
era muito alto e o movimento 
nas madrugadas prejudicava a 
segurança. A obra valorizará 
o bairro”, diz a dona de casa 

Sandra de Araújo, de 37 anos. 
Já o aposentado Carlos 

Santana Priolli, de 68 anos, 
lamenta a demolição. “Meus 
filhos participaram de campe-
onatos na Tejusa e eu esperava 
que meus netos também. Pra 

mim é uma parte da história 
da cidade, muitas famílias 
viveram muitos momentos na 
associação”, conta. 

História 
Ao longo de 37 anos, a 

Associação Esportiva Tejusa 
ofereceu aulas de jazz, balé, 
natação entre outras. No en-
tanto sempre foi conhecida 
regionalmente pela força do 
seu futsal. 

O técnico Luciano Mele-
cardi, mais conhecido como 
Bexiga, de 58 anos, que ficou 
à frente da equipe por 13 anos 
e lamentou o fim do clube. “É 
muito triste ver esse patrimô-
nio ser demolido. A Tejusa 
faz parte da minha e da vida 
de muitas outras pessoas”, 
argumenta.  

Bexiga comandou as equi-
pes Sub-13, Sub-15, Sub-17 e 
foi o primeiro técnico da Sub-
20. Com a Tejusa sagrou-se 
campeão em diversos campe-
onatos Regionais, Paulistas e 
nos Jogos Abertos. “Recordo-
-me de jogos memoráveis con-
tra o Corinthians e Palmeiras, e 

com o Falcão, que hoje é ídolo 
no esporte. O futsal da Tejusa 
tem muita história e foi muito 
respeitado. Não trabalho mais 
na Tejusa, mas tenho um cari-
nho e um respeito imenso pela 
associação”, conta. 

O fim do clube também 
foi lamentada por Carlos Joel 
Rodrigues, que comandou o 
futsal do Tejusa de 1992 à  
meados de 2002. “Fico muito 
triste por que tive muitas con-
quistas no comando do futsal, 
vi grandes jogadores serem 
revelados”, disse.

Segundo o presidente da 
construtora que comprou a 
área, um acordo foi firmado 
entre a Jacitara e o Espor-
te Clube Primavera, que se 
comprometeu em acolher os 
projetos mantidos pela Teju-
sa. “Para que isso aconteça, 
realizamos um investimento 
de R$ 250 mil para a reforma 
e modernização da quadra 
poliesportiva. Além do futsal, 
a ginástica para a terceira ida-
de também será realizada nas 
dependências do Primavera”, 
explicou.

Máquinas deram início durante a semana à demolição da Associação Esportiva Tejusa

JME 

A escola de idiomas Yázi-
gi, unidade de Indaiatuba, 
recebeu nesta terça-feira, dia 
6, a diretora da escola e agên-
cia internacional de viagens 
Internexus, Nan Stratton, 
que já é parceirada escola 
há 15 anos. Com o auxílio 
da interprete Bre Lasley, a 
agência palestrou com o in-
tuito de apresentar um pouco 

da importância do inglês na 
vida de qualquer pessoa e 
as grandes experiências que 
os intercambistas vivenciam 
durante o programa.

Para a diretora do Yázigi 
Indaiatuba, Lucimara An-
driani, a experiência de rea-
lizar um intercâmbio marca 
positivamente a vida de seus 
alunos. “Todos os alunos 

que participaram do progra-
ma, aproximadamente 30, 
retornaram muito satisfeitos. 
Desde o contato com a família 
hospedeira, norte-americana, 
até o contato com a prática do 
idioma”, ressalta. 

A Internexus tem quatro 
unidades, três nos Estados 
Unidos e uma no Reino Uni-
do. Ela tem exclusividade no 

serviço de intercâmbio, no 
Brasil, com a Yázigi. Para os 
alunos brasileiros que querem 
aprender a tradicional cultura 
norte-americana a indicação 
é na escola de Salt Lake City, 
capital e cidade mais populosa 
do estado norte-americano do 
Utah. Os programas variam de 
duas semanas a 24 meses de 
duração. 

Durante a palestra, Lasley 
diferenciou os programas 
com os demais concorrentes 
do mercado. “Oferecemos o 
estilo de vida norte-americano 
aos estudantes, todo aquele 
‘sonho’ dos filmes são apli-
cados na realidade. Os inter-
cambistas ficam em casas de 
família e fazemos questão de 
oferecer as melhores condi-
ções para a temporada que 
eles enfrentarão.”

Yazigi 
Para mais informações 

agende uma visita na escola 
Yázigi Indaiatuba, na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, nº 340, 
Jardim Esplanada II ou ligue 
para (19) 9875-0206.

Para deixar os dias que 
antecedem o Dia das Mães 
ainda mais bonito, o Shop-
ping Jaraguá Indaiatuba sedia 
até domingo, dia 11, a feira 
“Flores e Jardins”, realizada 
pela Loggar Entretenimento. 
A exposição ficará disposta 
nos corredores do shopping 
e os visitantes poderão con-
ferir os mais variados tipos 
de flores, arranjos, vasos, 
elementos de paisagismo e 
móveis para jardins.

Será possível passear pe-
los mais diversos ambientes 
ornamentados com flores 
naturais, artificiais e perma-
nentes. Além disso, haverá 
uma seção de decoração para 
jardins e espaços especiais 

da casa.
Aqueles que desejarem 

levar um pouco da exposi-
ção para dentro de sua casa, 
poderão encomendar móveis 
sob medida e realizar projetos 
de paisagismo. “A decoração 
com flores sempre deixa a 
casa mais alegre e bonita 
e esta exposição será uma 
ótima oportunidade para as 
pessoas se inspirarem e cria-
rem esse ambiente agradável 
em seu lar”, ressalta Cinthia 
Lagranha, coordenadora de 
marketing do Shopping Jara-
guá Indaiatuba.

A feira pode ser visitada 
no mesmo horário de fun-
cionamento do centro de 
compras. 

A diretora NanS tratton (à esq.) veio ao Brasil para 
conhecer algumas unidades da Yázigi



08A Mais Expressão



09AMais Expressão

MELHORIA 

ARTESANATO 

Secretaria inicia urbanização do Jardim Paulista 

Derefim oferece oficinas 
para pacientes em recuperação

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Vereadores formalizam bloco 
parlamentar de oposição

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na tarde de ontem, dia 
8, na sala de reunião 
da Câmara, foi forma-

lizado pelos vereadores Bruno 
Arevalo Ganem (PV), Carlos 
Alberto Rezende Lopes e Derci 
Jorge de Lima, ambos do PT, o 
bloco parlamentar de oposição, 
com o objetivo de dar uma clara 
indicação de uma nova força 
política, com um grupo mais 
atuante e abrangente a linha dos 
interesses da população.

O bloco tem como líder o ve-
reador Carlos Alberto Rezende, 
o Linho (PT), e como vice-líder 
o vereador Bruno Arevalo Ga-
nem (PV).

De acordo com o vereador 
do PV, Bruno Arevalo Ganem, 
a intenção de formalizar o bloco 
vem desde o inicio do ano pas-
sado. “As conversas já estavam 
acontecendo informalmente 
e foram crescendo conforme 
fomos discutindo a união. Du-
rante o processo houve diver-
gências, porém foram poucas, 
não impedindo assim a união e 
a formação do bloco”.

Segundo o vereador Li-
nho, a intenção é melhorar a 
imagem da oposição perante 
a sociedade. “Será um bloco 
aberto ao diálogo e ao debate. 
Queremos ampliar com novas 
propostas políticas. Todos têm 
responsabilidade e maturidade 
para a formação do bloco, e 
para converter a nossa união em 
resultados para a cidade e para a 
população de Indaiatuba”.

O bloco parlamentar de opo-
sição recebeu também o apoio 
da presidente do Partido dos 
Trabalhadores (PT) Daniela 

Pellizzari, que diz estar satisfeita 
com união. “Acompanhei o pro-
cesso e o trabalho dos vereado-
res e vi que a força foi crescendo 
até chegar a um ponto comum. 
Queremos dar um passo juntos 
para achar o que tem de melhor 
para a cidade. Sinto-me satisfeita 
com a união, pois sei que irão 
fazer um trabalho com novas 
formas de pensar, decidindo 
juntos e unindo forças para que 
tenhamos no final um bom tra-
balho pensando principalmente 
na população”. 

Esteve presente também 
Hamilton Lombardi (PV) que 
diz sentir confiança no bloco e 
na união dos vereadores. “Fico 
satisfeito em fazer parceria com 
três vereadores que tiveram 
votos expressivos nas últimas 
Eleições. São pessoas prepara-
das para transformar a cidade. 

Esse será o primeiro grande 
passo para a cidade”.

O vereador Derci mostrou-
-se satisfeito com a parceria. 
“Estamos oficializando o que 
foi discutido e debatido desde 
o ano passado. Estaremos as-
sinando e a partir de agora a 
população poderá contar com 
a nossa união”.

De acordo com o semi-
-líder do bloco, no inicio 
não gostava de ser chamado 
de oposição. “Sempre votei 
a favor de todos os projetos 
discutidos, também as ques-
tões relevantes quando há di-
vergências e então comecei a 
perceber o alinhamento e cada 
vez mais em sintonia. Vou 
continuar ouvindo a liderança 
sem alterar nosso posiciona-
mento. Queremos alinhar aos 
interesses da população”.

Eleições 
Questionado sobre as Elei-

ções para renovação da mesa, 
Derci disse que certamente não 
haverá candidato do bloco nas 
eleições, porém irão sim apoiar 
algum candidato. “Acredito 
que iremos sim decidir a nova 
presidência da Câmara, mas a 
intenção não é lançar nenhum 
candidato”. 

Ao final da coletiva, o líder 
do Bloco comentou que há pla-
nos de aumentar a união com 
outros vereadores e que já es-
tão conversando para que isso 
aconteça. “Pretendemos até 
o final dessa legislatura uma 
dimensão maior”, ressalta. 
“Também pretendemos assim 
alterar os rumos da política 
em Indaiatuba, focando prin-
cipalmente nas necessidades 
da população. 

Criação do bloco foi anunciada durante coletiva de imprensa na tarde de ontem

A Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente 
iniciou nesta semana a urba-
nização do trecho do Parque 
Ecológico entre o Jardim 
Morada do Sol e Jardim 
Paulista, ao lado do Floresta 
Parque. A equipe da Secre-
taria trabalha na terraplena-
gem da área. A previsão é 
de que os serviços estejam 
concluídos em julho. A obra 

é executada em parceria com 
a Secretaria de Obras e Vias 
Públicas.

O secretário da pasta, 
José Carlos Selone, infor-
mou que além do paisagis-
mo, da pista de caminhada, 
ciclovia e da iluminação, o 
espaço terá academia ao ar 
livre, campo de futebol de 
areia e playground. “Tam-
bém estamos estudando a 

possibil idade de montar 
uma pista de skate no local”, 
ressalta.

O novo trecho que será 
urbanizado fica ao lado do 
Floresta Parque, no final 
do Parque Ecológico e que 
compreende os bairros Jar-
dim Morada do Sol, São 
Conrado e Jardim Paulis-
ta. O Floresta Parque foi 
inaugurado pelo prefeito 

Reinaldo Nogueira (PMDB) 
em 2010 e é um dos maiores 
espaços de lazer da zona sul 
da cidade.

Nos 71 mil m² de área 
total, o espaço conta com um 
bosque e oferece uma com-
pleta infraestrutura de lazer, 
incluindo dois playgrounds, 
quadra e três campos de 
areia cercados, um campo de 
malha, 900 metros de pista 

de caminhada, Academia ao 
Ar Livre e estacionamento.

A vegetação nativa foi 
preservada e, na ocasião, a 
Secretaria de Urbanismo e 
do Meio Ambiente plantou 
mais 500 mudas de várias 
espécies. A paisagem do 
Parque ainda é composta 
por dois grandes lagos e por 
um projeto de paisagismo 
diferenciado.

Com a urbanização ao 
lado do Floresta Parque e 
mais o trecho entre as ruas 
Antônio Angelino Rossi 
(Rua 80) e Custódio Cândi-
do Carneiro (Rua 58), cujas 
obras estão em andamento 
e devem ser concluídas na 
próxima semana, faltará 
pouco para concluir toda 
a urbanização do Parque 
Ecológico.

O Departamento de Reabili-
tação Física e Mental (Derefim) 
oferece há quatro anos oficinas 
de artesanato como pintura e pa-
lito a seus pacientes. A unidade, 
localizada no Jardim Morada do 
Sol, conta com a participação 
de 35 pacientes neurológicos 
que semanalmente realizam as 
atividades.

As oficinas são realizadas 
de tal forma que gera renda 
tanto para a Derefim quanto aos 
pacientes. “O material é cedido 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde e sempre os pacientes 
confeccionam duas peças, 
uma ele cede para o Derefim 
e outra é do paciente. Ele pode 
comercializar e gerar renda. 
Os materiais confeccionados 
pelos pacientes são comercia-
lizados e expostos em bazares 
do Derefim e também durante 
a Ação Solidária realizada 
em maio pela Secretaria Mu-
nicipal da Família e do Bem 
Estar Social”, conta a diretora 
do Derefim, Bernadete Stifter 
Werneck de Almeida.

Os pacientes que parti-
cipam das aulas apresentam 
uma melhora significativa em 
seu quadro clínico e ajuda na 
socialização, autoestima e 
desenvolvimento das habili-
dades. “Percebemos a melhora 
tanto nos movimentos como 
no olhar. Os pacientes que têm 
mais habilidade e tem mais 
jeito com o processo, ensina 
o seu colega que às vezes tem 
sua coordenação motora mais 
comprometida. Isso acontece 
de uma maneira tão natural 
e realmente há o progresso e 
contribui e muito na recupe-
ração dos pacientes”, explica 
Bernadete.

Ainda segundo a diretora do 
Derefim, o projeto envolve o 

apoio de três profissionais para 
os pacientes: A fonoaudióloga, 
Márcia Ferreira Rosa e as te-
rapeutas ocupacionais Ângela 
Stcockler de Oliveira Antônio 
e Lilian Fernandes de Campos. 

O paciente Ismael Silvério 
da Silva, 58 anos, conta que 
chegou ao Derefim para fazer 
tratamento há quatro anos, 
muito debilitado com um pro-
blema causado por intoxicação 
com agrotóxico. Ismael que faz 
o acompanhamento semestral 
na Unicamp relata que teve 
uma melhora grande com o 
tratamento recebido no Dere-
fim e após a participação nas 
oficinas. “Eu cheguei aqui de 
cadeira de rodas e hoje já estou 
dirigindo”.  Fazer as casas de 
palito que depois se transfor-
mam em porta joias é a sua 
especialidade e com paciência 
ensina os outros pacientes.

Outra paciente que teve um 
AVC, Zélia Blumer e que não 
revela a sua idade de forma 
alguma disse que adora partici-
par das oficinas oferecidas pelo 
Departamento. 

Derefim 
O Derefim atende apro-

ximadamente mil pacientes, 
entre crianças, jovens e adultos, 
e conta com 39 profissionais 
como, médicos, psicólogos e 
fisioterapeutas. Por meio do 
departamento a Secretaria de 
Saúde também fornece órteses, 
próteses e materiais auxiliares 
(cadeira de rodas, cadeira de 
banho, andadores e calçados es-
peciais) e para prótese auditiva. 

O Derefim está situado à 
avenida Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, 6271, no Jardim Mo-
rada do Sol. Mais Informações 
pelo telefone (19) 3935-2791 e/
ou 3935-2762. 

JME
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Apenas 66% recebem a vacina contra a gripe
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DELZENI CEPPOLINI/SCS-PMI 

COLÉGIO ROEDIN

ALERTA

Revoluções pessoais é tema de maio no Cine-aula 

Campanha de Prevenção de 
Malformações Congênitas 
acontece no Polo Shopping

Apenas 66% da po-
pulação que deveria 
receber a vacina contra 

a gripe (influenza H1N1, H3N2 
e B) foram imunizados em In-
daiatuba. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, foram 
vacinadas 14.244 pessoas das 
21.709 programadas para re-
ceber a dose. A Campanha 
Nacional de Vacina contra a 
Gripe termina hoje, dia 9, mas 
pode ser prorrogada por conta 
da baixa demanda. 

Dos imunizados durante a 
campanha, 8.769 eram idosos, 
4.077 crianças, 659 trabalha-
dores em saúde, 179 puérperas 
e 560 gestantes. A meta antes 
do movimento era imunizar 
21.709 maiores de 60 anos, 
4.181 crianças de seis meses 
a dois anos e 7.944 de dois a 
quatro anos.

Também serão vacinados os 
povos indígenas, pessoas que se 
encontram em outras condições 
clínicas especiais, a população 
privada de liberdade e os fun-
cionários do sistema prisional. 

A Secretaria de Saúde 
aguarda orientações da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
para saber se a campanha será 

Vacina contra a gripe deve estar disponível em todos os postos de saúde do Município

O Projeto é realizado quinzenalmente, com sessões de 2 horas

prorrogada.
De acordo com a Diretora 

da Vigilância em Saúde, Rita 
de Cássia, é muito importante 
tomar a vacina contra gripe. 
“Tomando a vacina pode-se 
evitar complicações graves e 
até a morte nos grupos de ris-
co”. Segundo Rita de Cássia, a 
vacina não apresenta nenhum 
efeito colateral e também a pes-
soa imunizada não pega gripe. 
“Muitas pessoas acham que a 

vacina causa alguma reação. 
A vacina da gripe dá o mínimo 
de efeito colateral e reação 
normal de qualquer vacina. Ela 
não também não causa a gripe, 
como muitos acham”, disse.

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

Em 2013, Indaiatuba atin-
giu a meta e imunizou mais 
80% dos cinco grupos prio-
ritários (crianças, gestantes, 
mulheres até 45 dias após o 
parto, trabalhadores de saú-
de e maiores de 60 anos). O 
grupo prioritário das crianças 
atingiu 94% do total. A es-
colha dos grupos prioritários 
segue recomendação da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS).

Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa Esperança; 
UBS 4, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol; 
UBS 5 (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici; 
UBS 7- (Antigo Ambulatório da Mulher) – Rua Jose de Campos, 709, Jardim 
Morada do Sol
UBS 9 (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio (Rua São Carlos, 585), Vila Teler; 
UBS 10 Jardim Califórnia - Rua Basílio Martins, S/Nº Jardim Califórnia; 
UBS 11 João Pioli- Avenida Manoel Ruz Peres, S/Nº, S/Nº, Jardim João Pioli; 
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Residencial Indaiá; 
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, Jardim Oliveira 
Camargo; 
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim Aldrovandi; 
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, 80, Jardim 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; 

Confira os endereços das UBS e PSF que estão 
aplicando a vacina até hoje – obedecendo sempre os 

horários das salas de vacina de cada unidade. 

Buscando contextualizar e 
aprofundar os conteúdos ensi-
nados na escola, o Colégio Ro-
din, de Indaiatuba, aposta em 
um modelo inovador de aula, 
que utiliza todos os recursos 
do cinema para maximizar o 
aprendizado dos alunos.

Intitulado Cine Rodin, o 
projeto é realizado, quinzenal-
mente, com sessões que duram 
cerca de duas horas. A iniciati-
va é aberta a alunos e ex-alunos. 
De acordo com a professora de 
Filosofia e Sociologia do Co-
légio Rodin, Marialba Maretti, 
que também é coordenadora do 
projeto, após as sessões de cine-
ma, os alunos ainda participam 
de discussão sobre o filme. “É 
importante que eles conheçam, 
tanto a temática retratada, como 
os conceitos sobre a fotografia, 
o trabalho de câmera, a paleta 

A OSC Gabriel estará 
realizando amanhã, dia 10, 
no Polo Shopping Indaiatu-
ba das 10h às 22 horas, uma 
campanha para alertar as 
mulheres em idade reprodu-
tiva sobre a prevenção das 
malformações congênitas. 

Com o slogan “Ácido Fó-
lico, você conhece? Pergun-
te ao seu médico”, a ação 
pretende alertar mulheres 
em idade reprodutiva que 
busquem orientação com 
seus médicos sobre a impor-
tância da vitamina quando 
ingerida de forma correta, 
para reduzir assim, o risco 
de uma gravidez mal suce-
dida em até 75% dos casos.

A vitamina B-9 ajuda 
também a prevenir  par-
tos prematuros ou abortos 
espontâneos no pr imei-
ro trimestre de gravidez. 
Por isso, a importância de 
orientar para o consumo 
de alimentos ricos em áci-
do fólico, como verduras 
verdes escuras, lentilhas, 
ervilhas, cogumelos, milho, 
amendoim, morango, suco 
de laranja, carnes vermelhas 
e fígado, entre outros. 

Outra questão que será 
discutida e apresentada as 

mulheres será a importân-
cia da dosagem oferecida 
por meio de suplementação 
que está muito acima da 
dosagem diária ideal e reco-
mendada pelaOrganização 
Mundial de Saúde (OMS) 
que é de 0,4 mg. 

Dosagens maiores de 
0,4 mg, são recomendadas 
somente para mulheres que 
já tenham apresentado gra-
videz anterior com malfor-
mação, que façam uso de 
medicamentos anticonvul-
sivantes, que sejam diabé-
ticas insulinodependentes, 
que sejam obesas ou com 
sobrepeso, que possuam 
síndromes de má absorção, 
cirurgias de redução de es-
tômago, fumantes e depen-
dentes químicos. 

Também é recomendada 
a suplementação com ácido 
fólico na dosagem de 0,4 mg 
para mulheres que interrom-
pam o uso de métodos anti-
conceptivos, com intenção 
ou não de engravidar.

A ação de saúde ainda 
irá realizar testes de glice-
mia e aferição de pressão, 
orientação nutricional, além 
de distribuição de folhetos 
explicativos.

de cores utilizada, além da 
tendência de diretores e país de 
origem de cada filme”, avalia. 

A cada mês, uma temática 
diferente é exibida e discutida 
no Cine Rodin. No mês de 
maio, o assunto abordado será 
sobre as revoluções pessoais, 
quando serão exibidos os filmes 
“A culpa é do Fidel” (06/05), 
“Adeus Lenin” (20/05) e “Di-
ários de motocicleta” (27/05). 
Em junho, o assunto é relações 
humanas e tecnologia, apre-
sentando “Medianera” e “Ela”. 
Fechando o calendário deste 
semestre, estarão as animações 
japonesas “Meu vizinho Toto-
ro”, “Princesa Mononoke” e 
“Serviços de entregas de Kiki”. 

Ainda de acordo com a 
coordenadora do projeto, em 
razão do aniversário de 50 anos 
da Ditadura Militar no Brasil, 

o último filme "Zuzu Angel", 
apresentado em abril, já foi 
uma chamada para o debate 
das questões políticas no Cine 
Rodin. “Neste bloco, o objetivo 
é demonstrar marcos históricos 
reais, com algumas pitadas de 
personagens fictícios. Estes 

dois elementos marcam como 
as mudanças políticas podem 
alterar a vida de pessoas”, 
revela. 

O Colégio Rodin está loca-
lizado na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba.
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Indaiatuba Eco 
acontece nos dias 31
de maio e 1º de junho

Nova central de coletas 
começou a funcionar terça

JME

Caminhada marca o 
movimento Maio Amarelo
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

Uma caminhada está 
marcada para acon-
tecer em Indaiatuba 

no próximo dia 18, com o 
objetivo de preservar a vida 
e conscientizar a população 
sobre as responsabilidades no 
trânsito. O evento, intitulado 
como Passeio Integração da 
Mobilidade, foi divulgado 
durante coletiva de imprensa 
na manhã de terça-feira, dia 7, 
no Polo Shopping, e faz parte 
das atividades do Movimento 
Maio Amarelo – Atenção 
Pela Vida, idealizado pelo 
Observatório Nacional de Se-
gurança Viária, localizado em 
Indaiatuba.

A caminhada está marcada 
para 9 horas e terá saída do 
Paço Municipal com fechada 
ao estacionamento do Polo 
Shopping. Durante o evento, 
camisas do Maio Amarelo 
serão entregues. “O objetivo é 
que a sociedade inteira abrace 
essa causa. Pedestres, moto-
ritas, ciclistas e cadeirantes 
devem utilizar sua criativida-
de, vestir-se de amarelo, levar 
faixas, cartazes, para que pos-
samos fazer algo para mudar 
essa realidade no trânsito”, 
declara o diretor  epresidente 
do Observatório, José Aurélio 
Ramalho.

Além do passeio, palestras 
sobre prevenções no trânsito 

já foram realizadas no Colé-
gio Objetivo e no Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp). 

Durante o mês de março, ou-
tras atividades serão realizadas 
em outras partes do País. Exceto 
Roraima, Acre, Pará, Maranhão, 
o movimento Maio Amarelo 
está sendo apoiado nos de-
mais estados do Brasil. O Maio 
Amarelo também está presente 
na Índia, Espanha, Argentina, 
Tunísia, Benin e Angola. 

Para a diretora da Orga-
nização Não Governamental 

(ONG) Gabriel, Maria Inês 
Toledo de Azevedo Carvalho, 
A intenção é que cada cidadão 
pare e reveja suas atitudes no 
trânsito. “A intenção é que 
cada cidadão de nossa pare e 
reveja suas atitudes no trânsi-
to. Mas, não estamos falando 
só dos motoristas ou moto-
ciclistas. Estamos falando de 
todos: pedestres, passageiros 
e ciclistas também. Afinal, se 
todos colaborarem e seguirem 
as regras, com certeza, a con-
vivência vai melhorar para to-
dos”, lembra. Além da Gabriel, 

o movimento tem apoio ainda 
do Rotaract Club de Indaiatu-
ba, do Rotary Club Indaiatuba, 
da Associação de Deficientes 
Visuais de Indaiatuba.

Durante a apresentação do 
Maio Amerelo, foram divul-
gados ainda dados do trânsito 
local. Com base em estudos 
do Observatório, Indaiatuba 
registrou em 2013, 203 in-
denizações por acidentes de 
trânsito (incluindo mortes, 
feridos e despesas médicas), 
contra 136 em 2012, um au-
mento de 49%. A frota hoje da 
cidade, segundo o Denatran é 
de 151.387 veículos.

No Brasil, também em 
2013, foram 54 mil mortes 
em todo o País. Os gastos com 
indenizações, pela Previdên-
cia, chegaram a R$ 633.845, 
R$ 444 mil com inválidos 
permanentes. Atualmente, a 
Previdência tem um gasto de 
R$ 12 milhões com vítimas de 
acidente de trânsito. 

Movimento
O movimento Maio Ama-

relo começou a ser divulgado 
desde quinta-feira, dia 1º. O 
mês de maio foi escolhido por 
alusão da Decisão da Ordem 
das Nações Unidas (ONU), 
que decretou a Década de 
Ação para o Segurança no 
Trânsito. Com isso, o mês 
de maio se tornou referência 
mundial para o balanço das 
ações que todos os países rea-
lizam. O amarelo foi escolhido 
em referências as placas de si-
nalização no trânsito, as quais 
levam a mesma cor. 

A intenção da campanha é 
falar com a população sobre 
o tema trânsito. O movimen-
to é evento internacional de 
conscientização e redução de 
acidentes. “O mais legal de 
tudo isso é que todos estão 
‘abraçando’ essa ideia. E é 
um movimento que nasceu em 
Indaiatuba e está sendo aderido 
por todos no mundo inteiro”, 
diz Ramalho.   

ERRATA 
Ao contrário do que foi 

publicado na edição do Jornal 
Mais Expressão do último 
dia 2 de maio, na página 5, 
a 7ª edição da Semana do 
Marketing e o 5º Ciclo de Pa-
lestras foram realizados pela 
Faculdade Max Planck, e não 
pela Faculdade Prudente de 
Moraes como foi divulgado.

Campanha foi divulgada durante coletiva de imprensa na manhã de terça-feira

Como parte das comemo-
rações da Semana do Meio 
Ambiente, a Secretaria de 
Obras e Vias Públicas realiza-
rá nos dias 31 de maio e 1º de 
junho, a segunda edição da In-
daiatuba Eco, que acontecerá 
das 9h às 18 horas, no espaço 
onde será construído o Parque 
da Criança, ao lado do barco 
da Raia de Remo, no Parque 
Ecológico. 

Além de uma exposição 
diferenciada de projetos am-
bientais, a 2ª Indaiatuba Eco 
contará com atrações para 
toda a família. O evento con-
tará com uma fazendinha com 
animais de pequeno porte, 
plantio de árvores onde as 
pesosas podem se cadastrar 
para plantar uma árvore nas 
calçadas de suas residências 
ou para plantar em suas pro-
priedades, além das crianças 
queirão se divertir soltando 
alevinos no córrego Barnabé 
com a ajuda do Grupo de Es-
coteiros Indaiá.

Estará também presente 
na Indaiatuba Eco o Centro 
de Reabilitação Animal e Zo-
onoses que montará no local 
um estande para doações de 

cães e gatos.
Para a exposição já estão 

confirmadas as participações 
de fabricantes de móveis e 
decorações feitas com madeira 
e pneus reciclados e também 
dos artistas plásticos Álvaro 
Bahamondes com suas escul-
turas confeccionadas a partir 
de sucata, e Zê Vasconcelos, 
que trará esculturas de metal.  

Entre os convidados tam-
bém estarão agricultores da 
cidade que trabalham com 
produtos orgânicos, o Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos) e a Faculdade Max 
Planck. A Secretaria ainda 
aguarda a confirmação da par-
ticipação da Polícia Ambiental 
no evento. 

A proposta do evento é 
provocar a conscientização 
ecológica com bons exemplos 
e apelos visuais e para isso 
uma equipe do Urbanismo 
criará novos cenários para 
trabalhar os elementos da 
natureza e mostrar os serviços 
da Prefeitura e de empresas 
parceiras ligadas aos projetos 
de Reciclagem, Arborização 
Urbana, Recuperação de Nas-
centes e Biodiesel. 

A Secretaria de Saúde de 
Indaiatuba informou que a co-
leta de exames de sangue, fezes 
e urina e pacientes da Unidade 
Básica de Saúde (UBS 6), do 
Jardim Morada do Sol, serão 
realizadas na nova Central de 
Coleta que funcionará no an-
tigo prédio do Mini Hospital. 
A mudança começou a valer 
desde terça-feira, dia 6.

Nos três primeiros meses, 
serão atendidos somente os 
pacientes atendidos e agenda-
dos na Unidade 7, futuramente 
serão atendidos no local os pa-
cientes da Unidade do Parque 
Corola e da UBS 4 do Jardim 
Morada do Sol. O espaço está 
recebendo as últimas adequa-
ções como informatização e 
móveis para fazer a coleta de 
exames de sangue urina, fezes, 
sangue e outros materiais. 

A diretora do laboratório 
Municipal, Ana Claudia Cavali 
explica que a nova Central de 
Coleta de Exames tem como 
objetivo melhorar a qualidade 
das amostras. 

A Secretaria de Saúde terá 
duas Centrais de Coleta, a do 

Laboratório Municipal loca-
lizado no Hospital Dia que 
atende os moradores da região 
e a nova Central de Coleta do 
Jardim Morada do Sol que ini-
cialmente atenderá somente os 
pacientes da UBS VII. 

A nova Central será opera-
da pelos profissionais de coleta 
de exames das UBS da região 
do Jardim Morada do Sol, mas 
com a supervisão da equipe do 
Laboratório Municipal. Todas 
as amostras serão enviadas 
para o Laboratório Municipal 
para o processamento dos 
exames.

A enfermeira e coordena-
dora da Atenção Básica da 
Secretaria de Saúde, Fátima 
Maia explicou que os exames 
podem ser acessados via inter-
net e também serão enviados 
para a UBS 7.

Os agentes comunitários 
de Saúde estão trabalhando 
está semana nas residências e 
explicando como ficará o novo 
processo de coleta nesta área 
do jardim Morada do Sol. As 
demais Unidades de Saúde a co-
leta permanece em suas sedes.
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‘casa cheia’ no Dia das Mães
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O Dia das Mães será 
comemorado neste 
domingo, dia 11, 

é uma das datas mais im-
portantes do calendário e 
o que mais movimenta os 
restaurantes.

Para quem pretende almo-
çar em um espaço agradável, 
é melhor começar a se plane-
jar com antecedência fazendo 
reservas, para assim evitar 
transtornos, filas de espera 
ou mesmo aquela indecisão 
na hora de sair de casa.

Assim como todos os 
anos, os restaurantes rece-
bem centenas de pessoas no 
segundo domingo do mês. “A 
expectativa assim como to-
dos os anos é boa. Esperamos 
atender um grande número 
de pessoas”, dia confiante o 
gerente do restaurante Rincão 
Gaúcho, Fábio Marques. Fal-
tando poucos dias para uma 
das datas mais especiais do 
ano, reservar um bom espaço 
pode ser feito com antece-
dência. “Como o movimento 
é grande neste dia, a pessoa 
pode estar ligando para nós 
fazendo a sua reserva, para 
assim evitar a fila de espera”, 
completa Marques.

Indaiatuba conta com 
várias opções de restauran-
tes para agradar todos os 
gostos e paladares e todos 
já estão mais que preparados 
para receber as famílias que 
procuram um almoço que 
agrade a sua mãe. 

Segundo o empresário 
Hideki Aso, proprietário 
do restaurante Costela do 
Japonês, o movimento deve 
atender as expectativas. “A 
nossa expectativa é a melhor 
possível. É o nosso primei-
ro Dia das Mães no novo 

endereço, então esperamos 
que o movimento seja igual 
de quando éramos em outro 
local”. 

Como a maioria dos res-
taurantes, neste domingo não 
terá como fazer reservas na 
Costela do Japonês. “Vamos 
respeitar a ordem de chega-
da para não prejudicar os 
clientes que venham almoçar 
conosco”, completa Aso.

Os valores do almoço va-
riam de acordo com a esco-
lha do restaurante e também 
com a escolha do prato. 

O presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Agrícola de Indaiatuba 
(ACIAI), Jair Sigrist, res-
salta que expectativa é de 
bom movimento no Dia das 
Mães. “No domingo, como 
todos os anos, o movimento 
é grande. Muitas famílias 
preferem sair para almoçar 
fora de casa e comemorar 
o dia”. Assim como no co-
mércio, o movimento nos 
restaurantes deve chegar de 
5% a 7% a mais do que no 
ano passado”, projeta.

Restaurantes esperam bom movimento no domingo do Dia das Mães , reservas podem ser feitas

Convites para o almoço do Dia das Mães, estão à venda na entidade

Neste domingo, dia 11, 
o Lar de Velhos e Espaço 
Dia Emmanuel promoverá 
o Almoço do Dia das Mães 
que será realizado no Pavi-
lhão da Viber das 11h30 às 
15 horas. Os ingressos já 
estão à venda e podem ser 
adquiridos no próprio Lar de 
Velhos que fica na Rua Pedro 
Gonçalves, 106, Vila Can-
delária, na Livraria Espírita, 
no Kokadinha´s Bar e com 
voluntários da entidade. 

O valor do convite é R$ 
20,00 e crianças menores de 
7 anos não pagam. O almoço 
dará direito ao cardápio com-
pleto que inclui arroz, feijão, 
frango a moda da vovó, cala-
bresa acebolada, farofa com 
torresmo, macarronada ao 
sugo e salada mista, além de 
arroz doce como sobreme-
sa.  Bebidas serão cobradas 
à parte e haverá opção de 
refrigerantes, água e cerveja.  

O evento é voltado para 
toda a família, com brincadei-
ras para as crianças, sorteio de 
brindes e presentes para todas 
as mães.

Toda a renda arrecadada 
com o almoço será reverti-
da para a manutenção dos 
trabalhos da instituição, que 
atualmente abriga cerca de 
90 idosos e mantém também 
o Espaço Dia “Creche do Ido-
so”, que atende de segunda à 
sexta-feira, onde são trazidos 
pela família para passar o dia 
com o mesmo conforto desti-
nado aos demais idosos.

O Lar de Velhos se man-
tém por meio de doações, 
contribuições de sócios, ba-
zar da pechincha e eventos 
diversos realizados pela enti-
dade. Sua manutenção conta 
com a colaboração efetiva da 
população e principalmente 
do seu grande número de 
voluntários.

Lar de Velhos realiza almoço comemorativo

No mundo moderno de hoje, 
difícil é encontrar alguma crian-
ça que não saiba mexer em com-
putador. Isso quando eles já não 
têm o seu próprio desde cedo.

Pensando nisso e para ajudar 
os seus alunos a entenderem 
melhor o computador, o Colégio 
Objetivo de Indaiatuba oferece 
aos seus alunos a oportunidade 
de ter conhecimento de lingua-
gens de programação.

A partir do 5º ano do Ensino 
Fundamental, os alunos já po-
dem participar das aulas. Para 
eles são oferecida uma aula 
extracurricular de design gráfico 
para games, onde aprendem a 

trabalhar com lógica e progra-
mação utilizando a linguagem 
Scratch.

Os alunos dos 7ºs anos, tam-
bém utilizam o Scratch, que tem 
aplicação na geometria com 
animação, além de aprenderem 
a criar um blogpara publicação 
dos textos produzidos nas aulas 
de redação, através do curso 
onde os alunos aprendem a 
linguagem web, como o html 
e o Python. Além desses cur-
sos, os alunos também tem a 
oportunidade de aprender a 
utilizar oDropbox que é uma 
ferramenta de armazenamento 
de arquivos.

Objetivo oferece aos seus alunos a oportunidade de ter conhecimento 
de linguagens de programação

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) divulgou 
nesta quinta-feira, dia 8, as 
vagas de emprego disponíveis 
em Indaiatuba por meio do 
programa Mais Emprego.

Os interessados em concor-
rer a alguma das vagas, devem 
fazer o cadastro pessoalmente 
no PAT, localizado na rua 
Jacob Lyra, 344, no Parque 
das Nações, de segunda a 
sexta-feira das 8h as 16h. Os 
documentos necessários são 
RG, CPF, PIS e Carteira de 
trabalho original. O cadastro 
também pode ser feito pelo site 
do programa Mais Emprego, 
no maisemprego.mte.gov.br].

O PAT de Indaiatuba é 
mantido por meio de uma 
parceria da Prefeitura com o 
Governo do Estado de São 
Paulo, coordenado pela Secre-
taria Estadual do Emprego e 
Relações do Trabalho (SERT), 
que faz intermediação entre 

empresas que precisam de 
mão de obra e profissionais 
que procuram emprego. 

No Posto também é pos-
sível fazer inscrição para o 
seguro-desemprego, emissão 
da carteira de trabalho, inscri-
ção para o Programa Estadual 
de Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Padef). Todos os serviços 
são gratuitos.

Vagas disponíveis
Assistente de vendas, aten-

dente de balcão, auxiliar de 
compras, auxiliar de con-
feiteiro, auxiliar de costura, 
auxiliar de cozinha, camareira 
de hotel, confeiteiro, garçom, 
jardineiro, mecânico de au-
tomóvel, mensageiro, moto-
rista carreteiro, motorista de 
caminhão, oficial de serviços 
gerais, operador de carga e 
descarga, e pedreiro.

Mais Expressão
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Comerciantes reivindicam 
melhorias no Centro 

CIDADE

JME DIVULGAÇÃO 

EVENTO 

DESTAQUE

Colégio Montreal participa de Jornada Pedagógica

COI está entre 
os 10 finalistas do 

Prêmio Mario Covas

As vendas no comércio 
local estão gerando 
certa preocupação 

entre os lojistas. Desde o 
Natal do ano passado, o 
movimento nas ruas e princi-
palmente nas lojas diminuiu, 
segundo os próprios lojistas. 
Isso fez com que alguns co-
merciantes se organizassem 
para reivindicar melhorias 
junto à Prefeitura e também 
aos vereadores locais.

A proprietária da loja Ali-
cia Hair, Carina Batistella 
Marques, foi quem teve a 
iniciativa de procurar outros 
comerciantes para que fossem 
discutidos projetos e melho-
rias no Centro da cidade. “Sa-
bemos que o movimento das 
lojas diminuiu, mas acredito 
que temos que nos movimen-
tar para fazer com a que a 
melhoria do comércio acon-
teça. Não adianta ficarmos de 
braços cruzados esperando 
que somente a Prefeitura tome 
uma providência”.

De acordo com Carina, 
no último dia 24 foi realizada 

uma reunião na sede da As-
sociação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai), onde estavam presen-
tes os representantes de várias 
lojas, além dos vereadores 
Mauricio Baroni (PMDB) e 
Bruno Ganem (PV), o presi-
dente da Câmara, o vereador 
Luiz Alberto Pereira, o Ce-
bolinha (PMDB), além dos 
secretários municipais de 
Desenvolvimento, Renato Or-
lando Stochi, e de Urbanismo 
e Meio Ambiente José Carlos 
Selone.

Foi discutida, na reunião, a 
criação de ações para motivar 
os clientes a comprar na ci-
dade com sorteios em épocas 
festivas. Colocar propagan-
das espalhadas pela cidade 
incentivando os moradores a 
comprarem em Indaiatuba e 
não nas cidades vizinhas. 

Outro pedido foi para que 
fosse deslocada a passagem 
de rota dos ônibus em outras 
ruas, assim aumentaria o mo-
vimento de pessoas em todo 
o Centro. “Se colocassem 
mais pontos de ônibus e taxis 
espalhados pela região, con-
sequentemente haveria maior 

movimentação de pessoas nas 
ruas. Assim não ficaria aquela 
‘bolha’ somente nos locais 
onde os ônibus passam”, 
disse Carina.

Outra medida, de acordo 
com os comerciantes, seria 
melhorar a segurança com 
mais rotas policiais, ilumi-
nação das ruas e aumentar as 
vagas de estacionamento nas 
vias. “Antes podia parar do 
lado esquerdo da Rua Siqueira 
Campos, hoje não pode mais, 
e isso acabou prejudicando as 
nossas vendas, pois é muito 
difícil achar lugar para parar o 
carro aqui no Centro”, disse a 
comerciante Neuci Silva. 

Providência 
Os comerciantes pediram 

para que se faça uma parceria 
com o Zona Azul, responsável 
pelo estacionamento rotativo 
no Centro, para que as lojas 
tenham bloquinhos exclu-
sivos para dar aos clientes, 
isentando assim que o cliente 
pague. Outra reivindicação é a 
instalação de um semáforo no 
cruzamento da Rua 15 de No-
vembro e Siqueira Campos, 
pois assim evitaria acidentes.

Segundo Neuci, o se-
máforo é de extrema ne-
cessidade. “Eu reivindiquei 
que colocasse um semáforo 
no cruzamento, para evitar 
que mais pessoas e clientes 
meus sofram acidentes. Uma 
cliente minha foi atravessar a 
rua, foi atropelada e acabou 
tendo que amputar o braço. 
Esse cruzamento é muito 
perigoso. É um problema de 
muitos anos, porém ninguém 
faz nada quanto a isso”, de-
sabafa.

Outra medida discutida 
entre os lojistas é a veri-
ficação das tubulações e 
escoamento das ruas, pois, 
segundo eles, quando chove 
sofrem com enchentes, im-
possibilitando assim que os 
clientes cheguem até a loja. 

A proprietária da Aqua 
Brasil, Sônia Chadi, diz 
que o problema com chuva 
é de anos. “Eu estou nesse 
mesmo ponto há 18 anos e 
desde que abri minha loja 
eu e meus vizinhos sofrem 
com esse problema da chu-
va. Quando chove vira um 
caos. Ninguém passa a pé 
e a gente acaba perdendo 
venda por causa disso”, diz. 
“Pode observar que todas as 
lojas dessa rua têm degraus. 
Foram feitos justamente para 
a loja ficar ‘mais alta’ para 
que quando chova a água não 
invada o comércio. Mesmo 
assim a gente tem que fechar 
a loja porque quando passa 
carro, a água acaba entrando, 
ou seja, é um problema de 
anos e nenhum responsável 
pelas obras de Indaiatuba to-
mou providência”, completa 
Carina.

De acordo com Cari-
na Batistella, foi feito um 
abaixo assinado sobre as 
propostas para melhorar o 
centro da cidade. “Já temos 
mais de 200 assinaturas de 
lojistas que nos apoiam nes-
sa luta para fazer com que o 
centro de Indaiatuba cresça 
novamente”, finaliza.

Para alguns lojistas, o comércio do Centro necessita de algumas mudanças

O Colégio Montreal par-
ticipou no último dia 26 de 
abril, da Jornada Pedagógi-
ca da rede Pitágoras, reali-
zada na cidade de Jundiaí.

O objetivo foi ampliar 
a visão dos professores e 
renovar as práticas de suas 

ações pedagógicas, além de 
estimular a criatividade e 
a disposição pela busca do 
conhecimento.

No evento diversos cur-
sos foram oferecidos como 
Tecnologias Educacionais 
Contemporâneas, Sustenta-

bilidade das Relações, Es-
tratégias Didáticas e Ava-
liação, entre outros. 

Além dos cursos os par-
ticipantes discutiram o tema 
“Coleção em Foco” que 
p roporc ionou  um apro-
fundamento em relação à 

aplicação das atividades 
encontradas nos livros da 
Coleção Pitágoras que é 
voltado à Educação Infantil 
e Ensino Fundamental. 

De acordo com a  di -
retora do colégio, Lúcia 
Voudouris, a jornada foi 

importante para a capaci-
tação dos professores. “A 
Jornada  Pedagógica  fo i 
muito produtiva, por trazer 
novos conhecimentos e a 
troca de experiências úteis 
para aprimorar a prática em 
sala de aula. De qualquer 

forma, a capacitação é fun-
damental para motivar nos-
sos professores a buscarem 
novidades que despertem 
em nossos alunos o gosto 
pelo conhecimento”, diz 
Lúcia Voudouris, diretora 
do Montreal.

O Centro de Operações e 
Inteligência (COI) da Guarda 
Civil de Indaiatuba está entre 
as fez finalistas do Prêmio Ma-
rio Covas, na categoria Inova-
ção em Gestão Municipal. 

A categoria em que o mu-
nicípio está concorrendo tem 
como meta reconhecer e pre-
miar iniciativas realizadas nos 
munícipios paulistas (Executi-
vo, Legislativo e Judiciário), 
por servidores e empregados 
públicos municipais, no âm-
bito das políticas, programas 
e projetos municipais e esta-
duais.

A premiação é promovi-
da pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas de Administração 
Municipal (Cepam), que é 
uma fundação do governo do 
Estado de São Paulo. A ini-
ciativa visa destacar práticas 
inovadoras que proporcionem 
a desburocratização, a efici-
ência no uso dos recursos, a 
efetividade de resultados, a 
capacidade de respostas às 
demandas dos cidadãos, o 
estabelecimento de parcerias, 
a satisfação dos usuários, a 
valorização do servidor, a 
universalização dos serviços 
e a proteção social.

Na última quarta-feira, 
dia 7, o chefe de Gabinete do 
prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) e o secretário de 
Segurança Pública, Alexandre 
Guedes Pinto, esteve na sede 
do Cepam, em São Paulo, 

apresentando o COI a uma 
banca julgadora constituída 
por especialistas em diversas 
áreas, que avaliaram os dez 
trabalhos finais da categoria 
para a escolha de dois des-
taques que receberam troféu 
e os oito restantes a menção 
honrosa. 

Os critérios avaliados pelos 
concorrentes foram a inovação 
que demonstra melhorias em 
produtos, serviços ou proces-
so no ambiente em que estão 
inseridos; Replicabilidade que 
é a capacidade de converter 
o conhecimento gerado em 
conhecimento acessível; Rele-
vância que gera consequências 
efetivas para o cidadão.

Indaiatuba concorre com 
Torrinha (Programa Torrinha 
Cidade Empreendedora), São 
José Dos Campos (Empreen-
dedorismo e Geração de Ren-
da na Promoção de Acessibi-
lidade da Cidade), Mendonça 
(Inclusão Digital Para Todos), 
Guarulhos (Sistema Operacio-
nal Guarux), Mogi das Cruzes 
(Construção de Uma Política 
Pública de Juventude na Cida-
de de Mogi das Cruzes) e (SIS 
- Sistema Integrado De Saúde: 
As Inovações e Melhorias na 
Saúde do Município de Mogi 
das Cruzes), Itanhaém (Feira 
da Agricultura Familiar), Bo-
tucatu (Observatório da Edu-
cação – Educatu) e Capivari 
(Seproj-Projetos Convênios e 
Captação de Recursos).

Trabalho do COI de Indaiatuba foi apresentado a uma banca julgadora

Mais Expressão
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Digital oferece tecnologia de ponta 
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Não dá para negar, 
direta ou indireta-
mente que a tecno-

logia está presente no nosso 
dia a dia. Seja no trabalho 
ou em casa estamos cercados 
de aparelhos e dispositivos 
eletrônicos, o que nos faz 
pensar: Será que é possível 
viver sem tecnologia? “Eu 
acredito que até dê, mas é 
bem improvável. Hoje está 
tudo muito interligado, as 
pessoas acessam tudo na pal-
ma da mão. E tenho certeza 
que não vá retroceder, a ten-
dência é que ela esteja cada 
vez mais presente”, explica 
o proprietário da Prime Di-
gital, Carlos Alexandre dos 
Santos, de 22 anos.

Além de trabalhar com 

tecnologia, o jovem empre-
sário pertence à chamada ge-
ração Y ou geração da inter-
net.  O conceito se refere aos 
jovens nascidos nas décadas 
de 80 a 90, que cresceram 
acostumados à tecnologia 
e as suas constantes evolu-
ções. “Eu sempre gostei de 
tecnologia e de pessoas, por 
isso desde pequeno ficava na 
loja com meu pai e vi como 
as pessoas são sedentas por 
tecnologia”, conta. 

A empresa foi criada em 
Campinas, há 15 anos, pelo 
pai do empresário, Carlos 
Pereira dos Santos. Inicial-
mente levava o nome de 
Glicel, uma homenagem à 
Avenida Francisco Glicé-
rio. “Depois de pouco mais 
de sete anos no comando 
da loja, meu pai resolveu 
se afastar e meus irmãos 

assumiram a direção. Eles 
então transferiam a unidade 
aqui para o Polo Shopping e 
um tempo depois comprei a 
loja”, explica.

Em busca de um novo 
conceito, que se adequas-
se ao padrão do shopping, 
Carlos Alexandre resolveu 
trocar o nome da empresa. 
“A Glicel vinha com um 
conceito de loja diferente, 
vendíamos celulares usados 
e realizávamos assistência 
técnica. Para essa nova uni-
dade, esse conceito não fun-
cionava, por isso optamos 
por fazer essa troca e a loja 
passou a se chamar Prime 
Digital”, conta o empresário. 

Atualmente a Prime tra-
balha com a linha premiu-
mde produtos e acessórios. 

Na loja é possível encontrar 
celulares, tablets, câmeras 
digitais, GPS, videogames 
e muito mais. A Prime tam-
bém é revendedora exclusiva 
da cobiçada linha Apple, 
que corresponde a 60% de 
tudo que é vendido na uni-
dade. “Os produtos Apple 
possuem preços superiores 
ao das outras marcas, porém 
a qualidade é indiscutível. 
E Indaiatuba estava caren-
te dessa tecnologia, quem 
queria um produto Apple 
precisava ir para outras ci-
dades ou trazer de fora do 
País. Hoje com a Prime Di-
gital não precisa mais desse 
trabalho”. 

A marca se preocupa 
também em apresentar a 
tecnologia de forma unifor-

me, para todos os públicos. 
Carlos explica que cerca de 
60% dos seus consumidores 
são de 20 a 30 anos, porém 
a parcela de clientes da 
chamada geração X cresce 
a cada dia. “A geração X 
é aquela que nasceu entre 
as décadas de 60 e 70, que 
estão se adequando a tanta 
tecnologia. Para atendê-los, 
contamos com uma equipe 
preparada, apta para tirar 
dúvidas, mostrar todos os 
produtos e ajudar a comparar 
o melhor custo beneficio. E 
claro que atendimento não 
deveria ser um diferencial, 
mas hoje em dia somos tão 
mal atendidos em algumas 
lojas, que isso acaba sendo o 
destaque de uma empresa”, 
explica.

Crescimento 
Com o sucesso da Prime 

Digital, a atual unidade ficou 
pequena. Por isso o empresá-
rio se prepara para a amplia-
ção da loja. “Vamos mudar 
para um espaço maior, aqui 
mesmo no Polo Shopping, 
que possa abrigar uma gama 
maior ainda de produtos 
como televisores, cafeteiras 
e outros produtos, para que 
o cliente encontre cada vez 
mais em uma mesma loja”, 
finaliza. 

Para conhecer mais so-
bre a Prime Digital basta 
se dirigir o Polo Shopping 
ou entrar em contato pelo 
telefone 3835-9126. Fique 
por dentro das novidades da 
loja também pelo site www.
lojaprimedigital.com.br.

Criada há 15 anos, Prime Digital fica localizada no Polo Shopping

Equipe da Prime Digital aposta no atendimento de qualidade a seus clientes
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Caseiro de 65 anos morre esmagado por trator

Clínica clandestina de reabilitação é fechada

Garoto de 11 anos é internado 
na UTI após acidente
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O Grupo de  Apoio 
Preventivo (GAP) 
prendeu na última 

quarta-feira, dia 7, o servente 
Jeferson Luis Honorato, de 30 
anos, e o ajudante de pintor 
Vanderlei de Araújo Antônio 
Filho, de 39 anos, foram pre-
sos por tráfico no bairro Santa 
Cruz. Foram apreendidos 25 
sacos plásticos com dez uni-
dades de cocaína em cada um.

De acordo com o coman-
dante Miguel, sua equipe teve 
ciência de que havia um rapaz 
de camiseta amarela trafican-

do no local. “Recebemos a 
informação, via Coade, e nos 
direcionamos ao Santa Cruz. 
Quando chegamos ao local, 
avistamos o rapaz em questão, 
identificado como Jeferson, 
juntamente com Vanderlei, 
que quando nos viu arremes-
sou um saco plástico dentro 
de uma igreja  do bairro” 
diz. “Fizemos a abordagem e 
capturamos o que havia sido 
dispensado por Vanderlei”. 
Outra viatura do GAP e uma 
do Canil foram solicitados 
para apoio.

Honorato relatou pertencer 
ao tráfico de drogas e revelou 
já ter passagem nos meios 

policiais. Ele cumpria uma 
pena por roubo, em regime 
fechado, mas estava como fo-
ragido da Justiça. Uma equipe 
do Canil ainda averiguou sua 
residência. Os cães farejado-
res, juntamente com alguns 
guardas, se deslocaram para a 
casa do Jeferson; a mãe dele 
franqueou a entrada e liberou 
a busca de drogas na casa, mas 
nada foi encontrado.

Os dois foram indiciados 
em flagrante por tráfico de 
drogas e levados à delegacia, 
onde prestaram depoimento, e 
posteriormente encaminhados 
para a cadeia anexa ao 2º DP 
de Campinas. Com a aproximação do GAP, as drogas foram dispensadas por Vanderlei dentro de uma igreja do bairro

O  c a s e i r o  G e n e r o s o 
de Souza Araújo,  de 65 
anos, faleceu na tarde da 
última sexta-feira, dia 2, 
esmagado pelo trator que 
t r a b a l h a v a .  E l e  e s t a v a 
cortando grama, em seu 
local de trabalho, quando 

o veículo tombou e caiu 
sobre seu corpo.  O aci-
dente aconteceu em uma 
casa localizada na Estrada 
do Cuca, no bairro Mato 
Dento.

Segundo informações, 
o caseiro cortava a grama 

do local onde trabalhava, 
quando em determinado 
m o m e n t o  “ t u d o ”  f i c o u 
em silêncio. Estranhando 
a falta de movimentação 
local, a mulher de Araújo 
correu para fora de casa, 
quando se deparou com o 

trator tombado em cima do 
corpo de seu marido. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa do Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), Araújo 
teve ferimentos graves e 
já deu entrada em óbito. 

Uma clínica clandestina 
de reabilitação de depen-
dentes químicos foi loca-
lizada pela Guarda Muni-
cipal em uma chácara da 
Helvetia, na noite da última 
terça-feira, dia 6, após dois 
in ternados  conseguirem 

fugir e denunciar as con-
dições de funcionamento 
do local.

Antes de vir para In-
daiatuba,  a  c l ínica fun-
cionava na cidade de São 
Roque, onde foi fechada. 
Na chácara de alto luxo, os 

20 dependentes químicos 
internados relatam que es-
tavam em péssimas condi-
ções de hospedagem, além 
de  não  te rem consul tas 
individuais com psicólogos 
e atividades interativas. 
Ainda de acordo com as 

in formações ,  e les  e ram 
constantemente agredidos 
verbalmente e fisicamente. 

O responsável pela clí-
nica é um pastor, que foi 
encaminhado à delegacia 
para prestar esclarecimen-
tos oficiais. 

Na tarde quinta-feira, dia 
1º, um garoto de 11 anos foi 
levado em estado grave para 
o hospital após sofrer um 
acidente de carro na Estrada 
do Buru. De acordo com in-
formações do pai da vítima, 
seu cunhado, o gerente de 
produção de 37 anos, convi-
dou o garoto para ir pescar 
em um sítio, como já havia 
feito outras vezes. O cunhado 
reside na mesma casa que a 
vítima e seu pai.

Na volta à casa, por volta 
das 17h40, o gerente de pro-
dução perdeu o controle, bateu 
em um barranco e o garoto, 
que estava no banco de trás 
sem cinto de segurança, aca-
bou se ferindo. O condutor do 

veículo não solicitou viaturas 
para prestar socorro e conti-
nuou o percurso até a casa, 
onde comunicou a mãe da 
vítima o que havia acontecido. 
Ela foi até o carro e encontrou 
seu filho inconsciente e com 
dificuldade de respirar, ainda 
dentro do veículo.

O garoto foi levado à Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA), mas devido à gravida-
de dos ferimentos foi encami-
nhado ao Hospital Municipal 
Mário Gatti, de Campinas. 
Segundo a assessoria de im-
prensa do Hospital, o paciente 
continua internado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
infantil e seu boletim médico 
é estável.

Mais Expressão
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Armas são encontradas 
em casa no Morada do Sol

POLÍCIA
ASSALTO

INFRATORES

GM prende dois assaltantes 
no desvio do pedágio 

Adolescentes são apreendidos por tentativa de roubo

JME

Na noite de domingo, 
dia 4, um pedreiro 
de 59 anos foi preso 

em sua residência no Jardim 
Morada do Sol, após ser de-
nunciado anonimamente por 
armazenamento de armas 
e munições. O Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia 
(Baep), de Campinas, fez a 
apreensão de seis armas lon-
gas e 176 munições na casa 
do suspeito.

Seguindo as informações 
fornecidas na denúncia, a Baep 
se deslocou ao local indicado, 
na Rua Paulo Von Ah, e ao che-
gar a casa, depararam-se com o 
portão e as janelas abertas. 

O pedreiro, ciente da ocor-
rência, não hesitou e confes-
sou ter armas e munições em 
sua casa, mas ressaltou que 
apenas realizava a manuten-

ção das mesmas.
Quatro espingardas, duas 

carabinas, 174 munições de 
diversos calibres permitidos, 
duas munições de uso restrito 
e mais algumas peças de ar-
mas foram localizadas. 

De acordo com o policial 

condutor, o suspeito cola-
borou a todo o momento, 
indicou o local das armas, 
explicou a razão delas estarem 
no local e não precisou ser 
algemado para ser conduzido 
à delegacia para prestar de-
poimento.

O suspeito foi indiciado 
em flagrante por posse e por-
te ilegal de arma e devido às 
duas munições restritas, foi 
preso e encaminhado à cadeia 
anexa ao 2º Distrito Policial 
de Campinas, onde ficará à 
disposição da Justiça.

O pedreiro, de 59 anos, afirmou que apenas realiza a manutenção e conserto das armas

Dois ajudantes de pedreiro 
foram presos na noite de sába-
do, dia 3, após roubarem um 
carro no Jardim América. José 
Alexandro Almeida Martins, 
de 25 anos, e Huilio Macedo 
da Silva, de 23, foram flagra-
dos com o veículo roubado no 
desvio do pedágio.

A vítima estava em seu 
carro, quando os ajudantes a 
abordaram alegando estarem 
armados, subtraíram o veícu-
lo e fugiram. Na mesma hora 
que a ocorrência estava sen-
do registrada, minutos após o 
roubo, devido ao sistema de 
monitoramento por câmeras, 
foi constatada a passagem 
do carro descrito na Aveni-
da Visconde de Indaiatuba, 
sentido à Rodovia Santos 
Dumont (SP-75). 

Uma viatura da Guarda 
Municipal seguiu ao local e 
nas proximidades do desvio 
do pedágio conseguiu realizar 
a abordagem.

As armas que eles alega-
ram portar na hora do assalto 
não foram localizadas e nada 
de ilícito foi encontrado. De 
acordo com os assaltantes, 
eles queriam ir para a cidade 
de Campinas, mas não tinham 
dinheiro para a condução e 
decidiram roubar um carro. 

Os dois foram indiciados 
em flagrante por roubo e 
encaminhados para a cadeia 
anexa ao 2º DP de Campinas. 
O carro, que foi recuperado, 
não estava com a documen-
tação em dia, então ficou 
retido até a regularização do 
proprietário.

O veículo foi localizado pela Guarda após seis minutos da notificação 
de ocorrência de roubo

Dois adolescentes foram 
apreendidos na noite de domin-
go, dia 4, no Jardim dos Amarais, 
cometendo roubo. Os jovens, de 
16 anos, estavam se escondendo 
no meio do mato para aguardar 
suas vítimas.

Um técnico de segurança do 
trabalho, de 23 anos, caminhava 

pela Rua Virgílio Panzeti, quan-
do um dos adolescentes apareceu 
em sua frente com um pedaço de 
madeira com um prego na ponta 
e o ameaçou, solicitando celular, 
dinheiro e seus pertences. 

Em dado momento o menor 
se distraiu para chamar seu 
comparsa, que ainda estava 

escondido no mato, e a vítima 
conseguiu fugir.

O técnico noticiou a ocorrên-
cia e pouco tempo depois, uma 
viatura do Grupo de Apoio Pre-
ventivo (GAP), da Guarda Mu-
nicipal, foi até o local para checar 
os fatos. Os adolescentes foram 
flagrados ainda escondidos no 

mesmo lugar, juntamente com 
o pedaço de madeira que utili-
zavam para abordar as vítimas. 

Eles foram presos e enca-
minhados à delegacia. Poste-
riormente foram destinados à 
Fundação Casa Rio Amazonas 
de Campinas, onde ficarão à 
disposição da Justiça. 

Mais Expressão



21A

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Líder, Primavera folga na próxima rodada
ESPORTES

ASSESSORIA PRIMAVERA

 Sub-15 e Sub-17 jogam amanhã no Gigante

Passar o final de semana 
com a família e folgar 
na próxima rodada da 

Segunda Divisão do Campeo-
nato Paulista é a recompensa 
mais justa que os jogadores 
do Primavera irão receber. 
Líder de seu grupo e com a 
melhor defesa do campeo-
nato, o time não entrará em 

campo no final de semana. A 
equipe vem de uma vitória 1 a 
0, contra o Sumaré, no último 
domingo, dia 4, na casa do 
adversário. 

No regulamento do Cam-
peonato, a primeira fase con-

ta com sete grupos, sendo 
quatro com seis times e ou-
tros três com cinco equipes. 
O Fantasma da Ituana está 
justamente no Grupo 4 e fol-
gará na próxima rodada. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o técnico José 
Luis Dray reconhece que 
essa folga pode ser positiva 
para o grupo. “Vamos tentar 
trabalhar os jogadores estão 
numa condição física não 
tão boa e dar ritmo a esses 
atletas”, projeta. 

Os jogadores treinaram 
durante a semana até hoje, dia 
9, folgam no final de semana 
e já retornam aos treinamen-
tos na próxima segunda-feira, 
dia 12. A preparação é para o 
jogo de abertura do returno, 
que acontece no próximo 
dia 18, às 10 horas, contra o 
SEV-Hortolândia, na casa do 
adversário. 

Na última rodada, o time 
conquistou mais uma vitória, 
a terceira no certame, diante 

Classificação – Grupo 4
Equipe   P J V E D GP GC SG
Primavera  10 4 3 1 0 6 0 6
Paulínia   8 4 2 2 0 5 0 5
SEV-Hortolândia 4 4 1 1 2 4 7 -3
Sumaré   3 4 0 3 1 4 5 -1
Elosport  1 4 0 1 3 2 9 -7
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

Primavera descansa no 
final de semana após 
vitória contra o Sumaré 
e conquista da liderança

do Sumaré. Placar magro de 1 
a 0 sobre os donos da casa e a 
liderança do grupo, contando 
ainda com a colaboração do 
até então líder Paulínia, que na 
última rodada foi quem teve 
seu final de semana de folga. 

Com quatro jogos dispu-
tados até então, o Primavera 
não poderia estar melhor. O 
time é o líder do grupo com 
dez pontos, dois a mais que 
o vice Paulínia. O Fantasma 
segue invicto no campeona-
to. Outro feito do clube está 
no setor defensivo. Ao lado 
do Paulínia, o Fantasma da 
Ituana não sofreu nenhum gol 
durante o campeonato. 

Em casa, o Tricolor in-
daiatubano venceu o Sev-
-Hortolândia por 2 a 0, o 
Elosport por 3 a 0. Fora de 
Indaiatuba o Primavera em-
patou em 0 a 0 com o Paulínia 
e venceu o Sumaré por 1 a 0. 
O time balançou as redes em 
seis oportunidades, tornando-
-se o melhor ataque do grupo.  

Satisfação
O desempenho do time 

em campo vem agradando 
o treinador. “O time vem 
tendo uma postura excelente. 
No jogo contra o Paulínia, 
por exemplo, no começo da 
partida tomamos um susto 
após um erro de marcação. 
Mas depois consertamos o 
erro, criamos inúmeras opor-
tunidades de marcar”, conta. 
“No segundo tempo, fizemos 
gol da vitória e demos muito 
‘trabalho’ ao goleiro ad-
versário (Matheus). O mais 
legal de tudo isso é que está 
criando e concluindo com 
precisão.”

O treinador fez questão de 
ressaltar ainda que não existe 
um setor de destaque na equi-
pe, mesmo com a defesa indo 
bem nos jogos. “O destaque 
é o grupo. É claro que o se-
tor defensivo vem bem, mas 
muitas vezes a marcação do 
adversário já começa desde o 
ataque”, justifica. 

As equipes Sub-15 e Sub-17 
entram em campo amanhã, dia 
10, para mais uma rodada do 

Campeonato Paulista. O adver-
sário será o Sumaré. A partida 
acontece respectivamente às 9h 

e às 10h45. 
Os dois times vêm de derrotas 

no certame. Diante do Desportiva 

Brasil, fora de casa, o Sub-15 per-
deu de 2 a 0 e o Sub-17 por 5 a 0. 

As equipes Sub-11 e Sub-13 

folgam nessa rodada e voltam a 
campo apenas no próximo do-
mingo, dia 18. Na última rodada, 

em casa, o Sub-11 perdeu de 5 
a 0 para o Atibaia. Já o Sub-13 
empatou em 1 a 1.

Mais Expressão
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ADI é goleada em casa pelo Corinthians 

COPA DO MUNDO TAEKWONDO

Ex-jogador Revellino está confiante na Seleção Equipe local se 
desta na Copa América 
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A equipe da Asso-
ciação Desportiva 
Indaiatuba (ADI)/

Clube 9 de Julho voltou a 
jogar em casa, após mais 
de um mês, e o resultado 
não foi nada agradável. Na 
noite de quarta-feira, dia 7, 
o time entrou em quadra, no 
Clube 9, e diante do Corin-
thians acabou goleado pelo 
placar de 7 a 2. O jogo foi 
válido pela Liga Paulista, 
competição organizada pela 
Federação Paulista de Fut-
sal (FPFS). 

O Corinthians abriu o 
marcador com 2min52, com 
Simi. O segundo gol do Ti-
mão só veio aos 14 minutos, 
com Fernando, e fez 3 a 0 
com Adalberto, com 16 mi-
nutos de bola rolando. 

A rede indaiatubana con-
tinuou balançando na se-
gunda etapa. Com 6min15, 
Simi fez o segundo dele 
na partida e o quarto do 

Timão. Trinta segundos de-
pois, Rafael fez o quinto do 
Corinthians. Aos 32min6, 
Charles fez o sexto da equi-
pe Alvinegra. 

A ADI só veio a reagir 
aos 3min39, quando An-
drezinho marcou o primeiro 
gol da equipe local. Mas a 
reação corintiana veio logo 
em seguida.  Novamente 
Charles balançou as redes e 
fez o sétimo do Corinthians. 
A ADI tentou ainda uma 
reação, fazendo o segundo 
gol com Nando Grana, aos 
18min48, mas insuficiente 
para evitar a terceira derrota 
no campeonato. 

Com o resultado, o time 
é o 14º colocado na clas-
sificação geral, que conta 
19 times. A ADI vem de 
uma campanha irregular no 
certame, com apenas uma 
vitória, dois empates e três 
derrotas. O time marcou 
ainda nove gols e sofreu 
outros 16. 

Já o Corinthians está na 
terceira colocação, com 21 

pontos somados em oitos 
jogos. A equipe tem sete 
vitórias e um empate. Mar-
cou em 36 oportunidades e 
sofreu 16 gols. 

O líder do campeonato 
é o Brasil Kerin Futsal, de 
Sorocaba. Em sete jogos, 
o time do craque Falcão 
também 21 pontos, com sete 
vitórias. A equipe possui 
também o melhor ataque do 
certame, com 43 gols mar-
cados, e a segunda defesa 
menos vazada, com apenas 
seis gols sofridos. 

O time
Além do empate contra 

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

A ADI volta a jogar ago-
ra no próximo dia 21, às 
20h30, no ginásio do Clube 
9 de Julho. O adversário é o 
ADC Intelli/Orlândia. Mesmo jogando em casa, ADI não conseguiu acabar com hegemonia do Timão

O ex-jogador Roberto Ri-
vellino, ídolo de Corinthians, 
Fluminense e Seleção Brasi-
leira, nas décadas de 60 e 70, 
declarou que está confiante 
para o hexacampeonato do 
Brasil. O ex-atleta esteve em 
Indaiatuba na tarde de sábado, 
dia 3, quando participou do 
sorteio da promoção “Griletto 
10 Anos com Você”, da rede 
Griletto, no Shopping Jaraguá. 
Ele ainda realizou uma tarde 
de autógrafos e tirou fotos com 
os fãs. 

Entre os assuntos, quando 
questionado sobre a Seleção 
Brasileira, Rivellino disse que 
está confiante no Brasil na 
conquista de mais um título 

da Copa do Mundo, que será 
disputada a partir do dia 12 de 
junho, no Brasil. “Vejo que a 
Seleção Brasileira é a grande 
favorita para o Mundial, pois 
jogará em casa, mas outras 
equipes também são fortes 
candidatas”, analisou. “A Ar-
gentina, de Messi, é uma das 
seleções que podem vir a sur-
preender na Copa.”

Indagado sobre quem será 
o destaque da Copa, Rivellino 
apostou todas as suas fichas no 
atacante Neymar, mas ponde-
rou. “Ele (Neymar) é a grande 
esperança do Brasil. É um 
jogador jovem, veloz, e tem 
muito talento”, reconheceu. 
“No entanto, a equipe do Brasil 

não pode depender só dele.
Apaixonado confesso por 

Corinthians e Fluminense, o 
ex-jogador lamentou as dife-
renças entre o futebol prati-
cado na época em que jogava 
e o de hoje. “Atualmente, 
principalmente na Seleção 
Brasileira, o que falta é amor 
a camisa e oportunidade para 
outros jogadores”, disse.

Durante o evento, o joga-
dor distribuiu autógrafos e ti-
rou fotos com os fãs. Cerca de 
100 pessoas compareceram ao 
local para ver um dos ídolos 
do futebol brasileiro.  

 
Trajetória 

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.

No Corinthians, Rivellino 
se tornou um dos ídolos do 
time. No Timão, ficou conheci-
do como “Reizinho do Parque”. 

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 
Zagalo, a qual conquistou o 
tricampeonato na Copa do 
Mundo do México. 

Rivellino deixou o Corin-
thians em 1974, quando se 
transferiu para o Fluminense. O 
ex-jogador ficou na equipe ca-
rioca 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 Saudita, 
onde ficou até 1981. Após con-
quistar o tricampeonato pelo 
time (79,80 e 81), retornou ao 
Brasil e encerrou a carreira de 
jogador aos 35 anos de idade.

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.

Atualmente Rivellino tem 
duas escolinhas de futebol em 
São Paulo, onde se dedica a 
formação de novos talentos. 

A equipe de taekwondo 
de Indaiatuba conquistou 32 
medalhas e ficou na segunda 
colocação na 7ª edição da 
Copa América Internacional 
da categoria. Foram 19 me-
dalhas de ouro, oito de prata 
e cinco de bronze.

As disputas ocorreram 
entre quinta-feira e sábado, do 
dia 1º ao 3, na cidade de Va-
linhos. A competição contou 
com a presença de cerca de 
700 atletas, entre brasileiros, 
portugueses e coreanos. 

A equipe local foi repre-
sentada por 31 competidores, 
sob o comando do treinador 
André Davanço. “Foi uma 
disputa de alto nível e que 
serviu também de preparação 
para os integrantes de nossa 
equipe que vão representar a 
cidade nos Jogos Regionais, 
em Itatiba, composta por Le-
onardo Takeo, Daniel Carbo-
nez, Verônica Cristoni e Sara 
de Almeida”, destacou ele. 

As medalhas de ouro fo-
ram conquistadas por: Daniel 
Carbonez, Verônica Cristo-
ni, Lucas Guimarães, Pedro 
Cacace, Paulo Jorge, Carlos 

Barboza, Naor Neto, Sara 
de Almeida, Bruno Noguei-
ra, Lucas Ziani, Pablo de 
Soza, Alícia de Souza, Otávio 
Fanger, Eduardo Oeting, Pe-
dro Tadashi, Beatriz Costa, 
Nilson Moreira e Vinícius 
Pecorare.

A prata veio com: Vinícius 
Lamas, Alan Suzuki, Gustavo 
Falcone, João Marcelo, Julia 
Maciel, Bruno Felipe, Felipe 
Brito e Gabriel Sekiguchi. 

Thaisa João, Guilherme 
Barbosa, Leonardo Takeo, 
Eduardo Pimentel e Samuel 
Augusto conquistaram a me-
dalha de bronze. 

Além do suporte da Secre-
taria Municipal de Esportes, 
o time conta com o apoio do 
Colégio Conquista, do Espaço 
Cultural Stahl Soler, Refortec 
e Moreira Car.

Rivellino esteve em 
Indaiatuba, fez fotos e 
distribuiu autógrafos 
para cerca de 100 fãs
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DIVULGAÇÃO

Neste domingo, dia 
11, a partir das 15 
horas o público po-

derá prestigiar a grande final 
da edição 2014 do Festival de 
MPB, realizado pela Secreta-
ria Municipal de Cultura, que 
acontecerá na Sala Acrísio de 
Camargo, no Centro Integra-
do de Apoio a Educação de 
Indaiatuba (Ciaei).

Entre os dez finalistas, seis 
são de Indaiatuba e todos se-
rão julgados pelos jurados Fá-
bio Leal, Léo Maia e Walkiria 
Brit. A apresentação ocorrerá 
de acordo com a ordem de-
terminada em sorteio público 
aberto aos concorrentes. 

Os finalistas serão ava-
liados nos critérios de inter-
pretação (expressão musical, 
afinação, dicção e presença 
de palco), composição (es-
trutura poética e contexto da 
obra) e desempenho musical 
(criatividade, arranjo, técnica 
e entrosamento).

Os vencedores receberão 
prêmios em dinheiro, sendo R$ 
4,5 para o primeiro lugar, R$ 3 
mil para o segundo e R$ 2 mil 
para o terceiro colocado. Além 
dos três primeiros também 
serão premiados em dinheiro 
a Melhor Composição e o 
Melhor Intérprete onde cada 
um receberá o valor de R$ 975.

A entrada é gratuita. O 
Ciaei fica na Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barna-
bé, 3.665, no Jardim Regina. 

O Festival de MPB é pro-
movido anualmente e tem 
como objetivo incentivar a 
composição musical, estimu-
lar o interesse da população e 
mostrar a importância da arte 

como fonte de cultura e lazer, 
aprimorando e desenvolvendo 
ainda a cultura musical.

Esgotados 
E para encerrar com "cha-

ve de ouro" o Festival MPB, 
o cantor Oswaldo Montenegro 
estará realizando um show 
na cidade como parte do 22º 
Maio Musical, porém desde a 
semana passada os 750 convi-
tes disponíveis para assistir a 
apresentação do cantor estão 
esgotados. O show será neste 
domingo, dia 11, às 19 horas 
na Sala Acrísio de Camargo, 
no Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei).

Os ingressos que foram 
trocados com antecedência 
por um pacote de fraldas 
geriátricas por convite serão 
revertidos para as entidades 
atendidas pelo Fundo Social 
de Solidariedade (Funssol) de 
Indaiatuba.

Confira a programação 
22º Maio Musical

09 de maio, sexta-feira
17h –Cinema: InsideLlewin 
Davis: Balada de um Homem 
Comum. Local: Shopping 
Jaraguá. Entrada franca.
20h – Nos Bares da Vida, 
com Nei Bonfá, Zeca Caeta-
no & Nau Martins, Caroline 

Artemis. Local: Sala Acrísio 
de Camargo – Ciaei. Entrada 
franca.
10 de maio, sábado
10h – Alien Groove. Local: 
Praça Dom Pedro II. Entrada 
franca.
17h –Cinema: InsideLlewin 
Davis: Balada de um Homem 
Comum. Local: Shopping 
Jaraguá. Entrada franca.
20h – Derico&8 do Bem 
Live Indaiatuba. Local: Sala 
Acrísio de Camargo – Ciaei. 
Entrada franca.
11 de maio, domingo
19h – Oswaldo Montenegro. 
Local: Sala Acrísio de Camar-
go – Ciaei. Ingressos gratuitos 
esgotados. 

A banda Bons Ventos também disputa a final do Festiva de MPB, na tarde de domingo

Produtos do bazar podem ser ótimas opções para presentear as mães 

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) 
realizará amanhã, dia 10, a 
partir das 8 horas a “1ª Ma-
nhã de lazer para mulher”, na 
Raia de Remo, na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na Marginal do Par-
que Ecológico. 

O evento será gratuito e 
contará com atividades es-
portivas como alongamento, 
aula de dança, aula de zumba, 
aferição de pressão arterial e 
massagem, informações nu-

tricionais, além de sorteio de 
brindes para as participantes.

De acordo com a presidente 
do CMDM, Maria Aparecida 
Gonçalves Pinto, a “1ª manhã 
de lazer para mulher” tem 
como objetivo atingir o maior 
número de mulheres da cida-
de. “Este evento visa atingir 
um grande número de mulhe-
res de todas as faixas etárias e 
classes sociais e também seus 
familiares. Nosso objetivo 
é alertar aos moradores de 
Indaiatuba que a cidade tem 

um Conselho Municipal e que 
estamos trabalhando. Quere-
mos uma sociedade mais justa, 
promover ações que colaborar 
e melhorar a qualidade de vida 
das mulheres de um modo 
geral. Queremos uma socie-
dade formada por mulheres 
informadas, participativas, 
atuantes”.

O evento que estava agen-
dado para acontecer no dia 8 
de março como comemoração 
ao Dia Internacional da Mu-
lher, só vai acontecer amanhã, 

pois foi suspenso devido ao 
mau tempo.

O CMDM é vinculado à 
Secretaria Municipal da Fa-
mília e do Bem Estar Social.

Programação
08h30 - Abertura 
8h45 - Alongamento (Profs. 
Secretaria de Esportes)
9h - Apresentação coreografia 
com prof. Brasil
9h15 às 9h45 - Aula de zum-
ba (Studio Vital – Daiana e 
Denise)

Teve início na última se-
gunda-feira, dia 5, o bazar de 
peças artesanais do Fundo So-
cial de Solidariedade (Funs-
sol). O bazar acontece das 8h 
às 17 horas e termina hoje, dia 
9. O evento ocorre na sede do 
Funssol, localizada na Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 2.800, no Jardim 
Esplanada 2. 

São artigos de patchwork, 
como panos de prato, enfei-
tes, jogos americanos, luvas, 
puxa sacos, toalhas de chá, 
aventais, capas de galão de 
água, bolsas, nécessaire, entre 
outros e todas as peças foram 
confeccionadas pelas alunas 

da oficina do Projeto Tesoura 
Encantada.

Os preços variam entre 
R$ 5 e R$ 150, e os produtos 
são opções para presentear as 
mães neste mês de maio. 

No dia do encerramento, a 
equipe do Funssol participará 
da Ação Solidária na Praça 
Prudente de Moraes, onde 
irão expor e vender seus pro-
dutos durante o evento.

As oficinas de Patchwork 
do Funssol são realizadas 
no Espaço Cidadania, Rua 
Candelária, 365, Centro. As 
aulas são ministradas pela 
professora Edileny Gomes 
de França.

Amanhã, dia 10, será reali-
zada a Feira das Artes em co-
memoração ao Dia das Mães, 
na Praça Rui Barbosa e será 
promovida pelas entidades 
Feirarti e Fiarti em parceria 
com o Departamento de Tu-
rismo da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento, com 
entrada gratuita. 

A Feira que é realizada to-
dos os sábados, contará nesse 
dia especial, com a presença 
de uma especialista em tran-
ças e penteados, e que estará 
presenteando todas as mães 
que passarem pela praça com 
penteado e maquiagem. 

Neste sábado, especial-
mente, a Feira também contará 
com exposição de cerca de 50 
artesãos que comercializaram 
seus produtos como biscuit, 
crochê, tricô, marchetaria, 
pintura em tela e tecido, entre 
outros, além de itens como 

artigos de cama, mesa e banho, 
acessórios para a cozinha e en-
feites para a casa. Os visitantes 
contam ainda com barracas de 
alimentos caseiros, de elabora-
ção igualmente artesanal.

A Feira das Artes do Dia 
das Mães terá inicio às 16h30 
e fará sorteios para quem 
adquirir qualquer produto em 
uma das barracas da feira e 
preencher o cupom. 

As entidades Feirarti e 
Fiarti também gerenciam a 
Casa do Artesão na Praça 
Rui Barbosa, com o apoio do 
Departamento de Turismo vin-
culado à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento. Fundada 
em 2006, a Casa oferece regu-
larmente produtos elaborados 
pelos participantes da Feira 
das Artes e funciona terças, 
quintas e sextas-feiras, das 9h 
às 18 horas e aos sábados das 
9h às 17 horas.

Mais Expressão
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Festa do Peão promete 
agitar o fim de semana

CULTURA & LAZER

MÚSICA 

Menu Musical recebe o Trio de Roberta Oliveira 

HILDA VICENTE/FOTO & VÍDEO

Para os apaixonados 
em rodeio e música 
sertaneja, teve início 

nessa semana a tradicional 
Festa do Peão de Indaiatuba. 
O evento começou na noite 
de quarta-feira, dia 7, e ter-
mina domingo, dia 11. Na 
Arena montada às margens 
da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75) já subiram ao palco 
as duplas Teodoro & Sam-
paio e Munhoz & Mariano. 
Bruno & Marrone, Thaeme 
& Thiago e Rio Negro & So-
limões ainda se apresentam 
na festa. 

Nesta edição, a Festa do 
Peão contará com rodeio 
profissional, com narração do 
locutor Gleydson Rodrigues, 
Marco Brasil, Cícero Alves 
e Mara Magalhães, além de 
balada universitária. A festa 
conta ainda com praça de ali-
mentação coberta com diver-
sas opções, parquinho para as 
crianças se divertirem, baile 
country e uma estrutura que 
inclui arquibancada coberta, 
camarote vip e individual, 
além de estacionamento para 
quatro mil carros.

A festa também conta 
com o apoio da policia, 
bombeiros e ambulância 
que estão disponíveis ao 

público presente caso seja 
necessário.

A organização da Festa 
do Peão espera receber cerca 
de 60 mil pessoas nos dias 
em que a entrada é gratuita. 

Segundo o presidente da 
Festa do Peão, Jucelino Al-
meida, o Filé, o evento será 
bem animado com grande 
público. “Nossa expectativa 
é que todos os dias de festa 
sejam um sucesso”, projeta.

Agenda 
Mais três show estão pro-

gramados. Hoje, dia 9, o 
público poderá assistir a 
apresentação da dupla Bruno 
e Marrone, que promete em-
balar os casais apaixonados. 
Amanhã, dia 10, será a vez 
da dupla Thaeme e Thiago, 
quando cantarão seus maio-
res sucessos. No domingo, 
encerrando a Festa do Peão 
de Indaiatuba, a animação 

Show de Teodoro & Sampaio, com público de 5 mil pessoas, abriu a Festa do Peão 

fica por conta da dupla Rio 
Negro & Solimões. No últi-
mo dia o show terá entrada 
gratuita.

Para assistir os shows de 
hoje e amanhã, os interes-
sados devem adquirir os in-
gressos nos pontos de venda 
físicos ou comprar no site da 
TK Ingressos, no endereço 
www.tkingressos.com.br. 
Já estão à venda também os 
camarotes individuais a R$ 

80, passaporte para os dois 
dias pagos a R$ 50, e ingres-
so individual a R$ 30. Para 
quem deixou para comprar 
os convites na hora, haverá 
bilheteria no local, porém até 
o fechamento desta edição 
não foi informado qual será 
o valor da entrada. Idosos e 
estudantes tem descontos na 
compra do ingresso e censura 
é livre desde que os menores 
de 16 anos estejam acompa-

nhados dos pais ou responsá-
veis. Mais informações pelo 
telefone (19) 3016-4799 ou 
no site da Festa www.festa-
dopeaodeindaiatuba.com.br.

Programação
09/05 – Bruno e Marrone 
(convites já à venda)
10/05 – Thaeme e Thiago 
(convites já à venda)
11/05 – Rio Negro & Soli-
mões (entrada franca)

ATRAÇÃO 

Clube 9 de Julho realiza 
almoço no Dia das Mães

DIVULGAÇÃO

O Clube 9 de Julho pro-
move neste domingo, dia 
11, a partir das 11h30, em 
seu salão social, um Al-
moço Caipira com Buffet 
Tukkanu´s, para comemorar 
o Dia das Mães. O evento 
contará com a animação 

musical de Cidão Carreiro 
& Silvinho e da dupla Flávio 
& Fernando.

O valor do almoço para 
associado é de R$ 30 por 
pessoa e crianças até 12 anos 
pagam R$ 15. Já o convite 
para convidados é R$ 40, 

sendo que crianças até 12 
anos pagam R$ 20. Bebidas 
serão cobradas à parte.

Reservas de mesa já estão 
disponíveis na secretaria do 
Clube. Mais informações 
pelo telefone (19) 3875-
9833.

Almoço do Dia das Mães no 
Clube 9 contará com duas 
apresentações musicais

O Shopping Jaraguá In-
daiatuba recebe neste do-
mingo, dia 11, às 12h30, o 
trio de Roberta Oliveira. A 
cantora paulistana tem como 
referências os clássicos do 
samba de Clara Nunes, Paulo 
Vanzolini, Gloria Bonfim e 
Paulinho da Viola. 

O trio musical é com-
posto por Guilherme Lamas 
no violão de sete cordas, 
Roberto Amaral no pandeiro 
e Roberta Oliveira no vocal. 
Juntos, o grupo interpretará 
o melhor da música brasi-
leira.

O show é gratuito e tem 

início às 12h30 e acontece 
na praça de alimentação do 
centro de compras.

O projeto cultural “Menu 
Musical” apresenta todos os 
domingos cantores da região 
das 12h30 às 15h30, na praça 
de alimentação do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba. 

Mais Expressão
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O ariano se sentirá mais aberto ás questões afetivas, 
sentimentais, ao mesmo tempo desejará liberdade 
em seus relacionamentos. Terá mais facilidade de 
gerenciar os outros, o sócio ou cônjuge nessa fase. 
Só precisa ter paciência para entender que os outros 
têm valores diferentes do nativo. Controle seus gastos. 

O taurino vivencia uma fase muito limitada. Seus 
sentimentos, sua maneira de ver a vida, sua maneira 
de tratar com os outros, seu modo de agir, tudo isso 
estará sendo exigido pela universo para que seja 
harmonizado  em sua vida. Portanto, o nativo sentirá 
que está sendo cobrado nesses aspectos. Liberte-se de 
valores antiquados.

Nesse inferno astral o geminiano sente que sua mente 
está meio presa, limitada, não tem o raciocínio rápido, 
e que suas emoções prendem muito essa manifesta-
ção. Tenha paciência. Sua respiração é importante 
nesse momento. Não mantenha sua respiração curta, 
assim você evita que surja tristeza.

O canceriano estará focando sua visão em seus pro-
jetos e em suas amizades. Havendo uma tendência a 
re-orientar seus valores de vida através desses dois 
setores. Seu raciocínio lógico entra por um período em 
baixa, onde sua maneira de conversar, de se expressar 
(falar, gesticular) pode não transmitir as idéias do jeito 
que o nativo gostaria de transmitir. 

O leonino sente que novas ideias,novos projetos de 
vida estão ocorrendo em sua mente e que isso será um 
ponto importante para gerar liberdade interior em sua 
maneira de lidar com as situações. No momento, o foco 
do nativo é em seu futuro, preocupado com fatos que 
estarão para ocorrer ainda. Cuidado com sua tendência 
a irritação nas conversas com os outros.

Atenção a sua vida profissional será o foco dessa se-
mana. Necessidade de modificar seus valores pessoais 
urgentemente. Gastos imprevistos podem ocorrer com 
sua saúde ou com seu cônjuge.  Cuidado com sua ali-
mentação, e seu nervosismo, risco de cirurgia nessa fase.

Agitação enorme em seus relacionamentos: sua so-
ciedade, seu casamento, os contatos com os outros. O 
libriano terá que se esforçar para manter a calma nos 
relacionamentos que estiver tendo. Risco de ruptura 
afetiva ou contratual. Dificuldades em harmonizar sua 
ação com seus desejos. 

Suas atitudes estão sendo avaliadas pelos outros , 
portanto pode sentir que suas ação geram dificulda-
des nos relacionamentos, na harmonia ao redor de 
si. Risco de rompimento de relações por excesso de 
rigidez e orgulho. Use sua sensibilidade a seu favor 
e não contra você. Organize suas emoções.

Mudanças em seus projetos, em suas amizades, rom-
pimentos afetivos inesperados, tudo isso pode deixar 
o sagitariano um pouco mais nervoso com a situação. 
Evite ser muito rígido em sua opinião, reveja suas 
atitudes. Isso provavelmente evitará rompimentos de 
alguns laços importantes.

O nativo está enfrentando muita coisa que deixou 
guardada embaixo de seu tapete para resolver de-
pois. Agora estará enfrentando posturas, hábitos e 
desejos que deixou em segundo plano. Dentro de 
casa ou na família, riscos de rompimentos afetivos 
por desejo de liberdade.

A mente aquariana está intensa e contraditória, ao 
mesmo tempo que deseja conhecer coisas novas 
está tentando melhorar o que já conhece. Momento 
intenso nas relações. Avalie seu modo de falar e de 
se expressar com os outros. Procure expressar o que 
de forma clara.

Muita agitação para o pisciano, novos relacionamentos, 
reforma dos valores que possui e revisão dos conhe-
cimentos que tinha até então. Momento importante 
para dar uma mudada na aparência e renovar hábitos 
para rejuvenescer. Sua maneira de conversar estará 
afetando seu trabalho.
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Cinema Horóscopo de 02/05 a 08/05

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

M U L H E R E S  A O 
ATAQUE - Lançamento 
- Legendado:  Quinta (8) a 
Quarta (14): 16h20 / 19h10 
/ 21h25. Comédia. 109 min. 
Classificação 12 anos.

INSIDE LLEWYN DA-
VIS: BALADA DE UM 
HOMEM COMUM - Ses-
são Especial - Legendado:  
Quinta (8), Sexta (9) e Sá-
bado (10): 17h00 //// Terça 
(13): 19h00. Fazendo parte 
do 22º "Maio Musical" - 
Secretaria Muncipal de Cul-
tura de Indaiatuba. Entrada 
franca - retire seu ingresso 
na bilheteria uma hora antes 
da sessão. Drama/Musical. 
105 min. Classificação 12 
anos. 

O  E S P E T A C U L A R 
H O M E M - A R A N H A  2 
A AMEAÇA DE ELEC-
TRO - 3D Dublado: Quinta 
(8) a Quarta (14): 15h40 

A GRANDE VITÓRIA 
- Lançamento - Nacional:  
Quinta (8) e Sexta (9): 16h30 
/ 19h20 / 22h05. Sábado 
(10) e Domingo (11): 14h00 
/ 16h30 / 19h20 / 22h05. 
Segunda (12), Terça (13) e 
Quarta (14): 16h30 / 19h20 
/ 21h40. Comédia. 110 min. 
Classificação 10 anos.

O  E S P E T A C U L A R 
HOMEM-ARANHA 2 A 
AMEAÇA DE ELECTRO 
- 3D Dublado: Quinta (8) e 
Sexta (9): 15h50 / 18h50 / 
21h50.   Sábado (10) e Do-
mingo (11): 14h20 / 15h50 
/ 18h50 / 21h50. Segunda 
(12), Terça (13) e Quarta 
(14): 15h50 / 20h00. 3D 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 9, haverá apresen-
tação da banda Yang Rock às 20 horas. Amanhã, 
dia 10, tem a banda PopMind, a partir das 22 horas, 
na casa. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 
3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 9, quem 
comandará a animação será o sertanejo universitário 
da dupla Renan e Jordão. Também no ramo sertane-
jo, amanhã, dia 10, tem Rodrigo Ferri pela segunda 
vez na casa. Avenida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Manchester Music – Amanhã, dia 10, tem a Ban-

da Rock N´Road  a partir das 21 horas. Rua Humai-
tá, 700. Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Hoje e amanhã, dias 9 e 10 às 21 
horas, tem apresentação do espetáculo “Felizes 30”. 
Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro Santa 
Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – apresenta nos dias 10 e 11 
às 21 horas e no domingo as 19 horas o espetáculo 
“A história dos amantes”. Avenida Guilherme Cam-
pos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 
Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

/ 21h40*. * ATENÇÃO: 
Quarta, dia 14, não será 
exibida a sessão das 21h40. 
3D  Legendado:  Quinta 
(8) a Terça (13): 18h45*. * 
ATENÇÃO: Quarta, dia 14, 
não será exibida a versão 3D 
legendada. Convencional 
Dublado: Quinta (8), Sexta 
(9), Segunda (12), Terça 
(13) e Quarta (14): 17h25 
/ 20h20. Sábado (10) e Do-
mingo (11): 14h40 / 17h25 
/ 20h20. Ação/Avntura. 141 
min. Classificação 12 anos.

NOÉ - Convencional 
Dublado: Quinta (8) a Se-
gunda (12) e na Quarta (14): 
20h00. * ATENÇÃO: este 
filmenão será exibida na 
terça, dia 13. Drama / Aven-
tura. 138 min. Classificação 
14 anos.

R I O 2 – Convencional 
Dublado: Sábado (10): 
15h00 .  Domingo  (11 ) : 
15h00 / 17h05. Segunda 
(12) a Quarta (14): 17h05. 
Animação/Aventura. 101 
min. Classificação livre.

Legendado: Quinta (8) a 
Quarta (14): 17h10 / 21h00. 
Convencional Dublado:  
Quinta (8) a Quarta (14): 
17h35. Ação/Avntura. 141 
min. 12 anos.

GETÚLIO - Nacional: 
Quinta (8) a Quarta (14): 
15h30 / 20h30. Drama / 
Suspense. 100 min. 14 anos.

CAPITÃO AMÉRICA 
2 - O SOLDADO INVER-
NAL - 3D Dublado: Quinta 
(8), Sexta (9), Segunda (12), 
Terça (13) e Quarta (14): 
21h25. Sábado (10) e Domin-
go (11): 15h00 / 21h25. Ação 
/ Aventura. 135 min. 12 anos.

NOÉ - 3D Dublado: 
Quinta (8) a Quarta (14): 
18h30. Drama / Aventura. 138 
min. Classificação 14 anos.
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Yasmin Victória comemora seu aniversário de 3 aninhos

Teacher Tati com seus alunos que fizeram masks para praticar o tema 
Collections

Professora de Espanhol do Yázigi Indaiatuba Gheisa, com seus pupilos

Carlos Eduardo completou no último domingo 6 aninhos. Seus pais, tios, avós 
e irmãos te desejam muitas felicidades e que Deus continue te abençoando!

Pedro Ventura Militao Elias comemoran-
do 3 aninhos no Colégio Objetivo

Daros Somavilla Falcão do Infantil 5 do Colégio Objetico comemorando seu aniversário entre os 
amiguinhos

Mais Expressão
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Loide Rosa premia o aluno João Víctor Ribeiro, 
artilheiro da Copa Intervalo de Futsal do Objetivo

Loide Rosa entrega a medalha ao aluno Luiz F. 
C. Sigrist Filho, goleiro menos vazado da Copa

Loide Rosa e Rafael Mazzoni, atleta Revela-
ção da Copa Intervalo de Futsal do Objetivo

COPA INTERVALO DE FUTSAL DO COLÉGIO OBJETIVO COLÉGIO OBJETIVO PREMIA ALUNOS 
NA COMPETIÇÃO DE NATAÇÃO 

Prof Luiz Henrique Camargo, a aluna Beatriz Zaros Sofia, premiada 
na categoria Aperfeiçoamento 2 e Loide Rosa na premiação do 
Projeto de Natação do Colégio Objetivo

Vereador Massao Kanesaki e família prestigiando a 3ª Noite do Sushi 
do Parque Maeda

Prof Luiz Henrique Camargo, a aluna Fernanda Saito Matsuhira, 
premiada na categoria Aperfeiçoamento 3 e Loide Rosa na premia-
ção de Natação do Colégio Objetivo

Prof. Luiz Henrique Camargo e Loide Rosa premiam o aluno Rodrigo 
Sartore Duque Estrada Medeiros, Rei da Ilha na categoria Condi-
cionamento e campeão geral

Os professores de Natação do Objetivo, Daniel Tralli, Rosângela 
Zillig, Luiz Henrique Camargo, Patrícia Silva e Augusto Arthuzo, 
durante a premiação da 1ª Volta na Ilha

Wagner do Cassião Auto CenterSelma proprietária da Selma Jóias e Óptica com sua cliente especial Luciene

Pedro Paulo Rocha fazendo a montagem do forno para as peças de 
cerâmica do Ateliê Calliopi Aulas de Cerâmica

O fotógrafo da Prefeitura Eliandro Figueira com o Governador Geraldo 
Alckmin e nossas autoridades local

Murilo e Marcos na Joy Pizzaria
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Sueli do Restaurante Dom Apollo

Ricardo, Erick e Carol no Restaurante Rincão GaúchoMeire e João no Boteco do Bacalhau

Mariana, Juliana, Alex e Ana Clara na Pizzaria Babbo Giovanni

Maria Clara e Fernanda no Restaurante AçafrãoJéssica e Rafael na Pizzaria Babbo Giovanni

Jhony e Bruno na Lanchonete Pit Stop Chopp

Engenheiro Beroaldo no Restaurante Casa da Moqueca

André e Angelita na Pizzaria Skinão

Allyne, Jéssica, Wagner, Cleiton, Sérgio, Letícia e Douglas na Pizzaria Skinão
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Rede Yázigi Recebe o Selo de Excelência em Franchising 
2014, e visita do executivo Jonh Fallon, CEO da Pearson

Apresentação da campanha Maio Amarelo

DOAÇÃO

Parabéns !!!!! Inauguração do Restarante Daitan no 
Galleria Shopping

Banda Cabaret 51 no Kaliper's Rock Bar

Construir III

Bate-papo com Bárbara Fantelli sobre dicas de decoração

O Yázigi foi um dos des-
taques na entrega do Selo de 
Excelência em Franchising 
2014, oferecido pela ABF, 
Associação Brasileira de 
Franchising, que aconteceu no 
último dia 25 de abril em São 
Paulo. O Selo foi concedido 
após um rigoroso processo de 
avaliação de aspectos éticos 
e técnicos nas atividades de 
franchising.O desempenho do 
Yázigi na premiação é conse-
quência do trabalho realizado 
pelas equipes comerciais, 

pedagógicas e operacionais da rede durante o ano de 2013. No dia 28 de abril, a escola Yázigi 
de Indaiatuba recebeu uma visita ilustre. O executivo Jonh Fallon, CEO da Pearson – líder mun-
dial no desenvolvimento de soluções para a educação – em sua passagem pelo Brasil visitou a 
unidade pela sua excelência no ensino de idiomas.

O Polo Shopping Indaiatuba o convidou a imprensa local, para participar da Coletiva que o 
Observatório Nacional de Segurança Viária, promoveu nesta quarta-feira, dia 7 de maio, na Ad-
ministração do Shopping. O evento teve por objetivo apresentar a Campanha Maio Amarelo, que  
conta com o apoio da Prefeitura de indaiatuba e outras entidades, e que visa conscientizar a socie-
dade sobre as responsabilidades no trânsito. O Presidente do Observatório Nacional de Segurança 
Viária, José Aurélio Ramalho, esteve presente e fez uma breve apresentação sobre a campanha, 
divulgando dados sobre o trânsito na região de Indaiatuba e também tirou dúvidas dos jornalistas.

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 sexta-feira, 25, no salão social. Ao todo foram 
beneficiadas 27 instituições do município de Indaiatuba.

Bárbara Fantelli foi 
a convidada da Conge-
sa para um bate-papo 
sobre dicas de decora-
ção na noite de quarta-
-feira, dia 7 de maio, 
na Central de Vendas 
da empresa. Foi um 
encontro imperdível 
para quem é ligado 
nas tendências e vai 
decorar seu novo lar. 
O evento foi aberto a 
todos os interessados.

Os meus 
Parabéns 

são de-
dicados 

aos meus 
queridos, 

amigos Rosa 
Virginia e 
Benjamin 

Hunnicutt-
por estarem 

comemo-
rando um 

ano de 
casamento 
e de muita 
felicidade.

A Feira da construção - 
CONSTRUIR III, aconteceu 

no final de semana ( dia 03 
e 04 ) das 12h00 às 21h00 

no Pavilhão de Exposições 
da Viber ( Rua Almirante 

Tamandará, n° 675 - Cidade 
Nova ).

Arquitetos e decoradores de Campinas e região 
receberam prêmio no dia 06 de maio

O Polo Arqdec, associação 
sem fins lucrativos fundada há 
mais de dez anos em Campi-
nas, SP, com a finalidade de 
agregar os empreendimentos 
do setor de arquitetura, deco-
ração e paisagismo voltados 
às classes A e B de toda a 
região promoveu no dia 06 de 
maio o evento de premiação 
dos vencedores de suas cam-
panhas de fidelização: Grand 
Prix e Pedras Preciosas. O 
coquetel seguido de jantar 
ocorreu, no restaurante Vila 
Paraíso, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, em meio a um cenário bucólico e teve 
como atração um pocket show da cantora Carina Mennitto, semi finalista do programa The 
Voice Brasil. O cardápio privilegiou ingredientes tipicamente brasileiros, em pratos elaborados 
de acordo com os preceitos da alta gastronomia, bem de acordo com a proposta do evento: a 
simplicidade do luxo.

Deliciosa noite de quinta-feira no Kaliper's, show com a 
Banda Cabaret 51, que tem como vocalista a linda Vivian Ui, 
uma voz maravilhosa e uma presença de palco apaixonante. Casa 
boa, comida melhor ainda, e agora com caldinhos para esquentar 
o frio que está chegando. Parabéns a Vivian, a Banda, e claro ao 
Kaliper's Rock Bar, o melhor bar da Indaiatuba e Região.

Na noite do dia 29 de abril, Kendi Matuzita, inaugurou o 
seu "Daitan", no Piso 2 do Galeria Shopping em Campinas, os 
amigos compareceram em massa, para parabenizar o amigo, 
gente bonita, e que realmente vale a pena, tudo pelas mãos de 
Vera Longuini.
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KRIS JOSY, UMA LOJA COMPLETA!É A A NOVA LOJA 
HOMENAGEANDO 
SEUS CLIENTES

A loja Kris Josy faz sucesso há 28 anos oferecendo roupas mas-
culina e feminina para toda a família. Uma moda bem diferen-
ciada, com várias padronagens e cores da nova estação a preços 
acessíveis agradando todos os bolsos e gostos. Lá você encontra 
moda jovem, fashion, festa, ternos, infantil, lingerie e bolsas. Uma 
loja completa onde você encontra vestidos sociais curtos e longos, 
calças, legging, blusas de lã, blusinhas, batas, calças e camisas 
masculina e coleção completa infantil. A nova coleção Outono/
Inverno está maravilhosa com muitas opções para você presentear 
no Dia das Mães. Se você ainda não conhece vale a pena conferir. 
Atendimento qualificado e personalizado das meninas. A loja fica 
na Avenida Geraldo Hackmam, 542 - Cecap III - Fone: 3875-6662. 
Parabéns Cris, Marisa e Noel e muito mais sucesso!!!

Para presentear sua mãe a A Nova Loja é uma exce-
lente opção. Moda jovem até o número 62 com grande 
variedade de modelos. Tem vestidos, calças, blusa de 
lã, vestido para festa, conjunto e etc, tudo da nova 
coleção outono/inverno. Peças maravilhosas!

Opções geniais da Sonhare Presentes, lá no Polo Shopping, para você 
presentear no Dia das Mães: conjunto de panelas importada R$699,99 em 
10 vezes ou R$599,99 à vista, cafeteira importada Oster só R$179,00, li-
quidificador Oster R$463,00, panela Wok Tramontina R$170,00, arrozeira 
Oster só R$105,00 e muito mais. Vale a pena conferir!

Faça como o Felipe e o Thiago, encontre o presente da mamãe na Gran 
Tropical Center. Mil opções!

Moda jovem até o XGG, fitness, festa, fashion e 
praia para você presentear sua mãe, você encontra 
na Vitorello, com excelente preço e vários pagamen-
tos. Você vai adorar, corra!

O casal Évelin Tumiate  e Eduardo 
Quintino Ribeiro que casaram em abril

Quem completou no último dia 29 mais um aniversário foi o querido 
Gustavo, filho de Marisa e Noel, que comemorou a data com familiares 
e amigos. Parabéns, felicidades sempre!

Equipe com atendimento qualificado e personalizado Socorro, Caro-
line, Aline, Cassia, Cleuza, Graça, e Lau, que faz o sucesso da loja

Na hora de decorar 
sua casa não esqueça 
das cortinas, colchas, 
almofadas, persianas 
e papel de parede da 
Adelaide Decorações. 
Tudo muito lindo e 
com excelente preço. 
Faça um orçamento 
sem compromisso no 
3894-4638. Você vai 
adorar!
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Teacher Gabriella com os alunos Tamara e Lima do GAADIN

Education Center Objetivo apoia o Maio Amarelo

No último dia 6, João Ratti Netto comemorou mais um ano de vida, seus 
filhos João Paulo e Daniela, e sua esposa Irmã Ratti desejam parabéns, 
muita saúde e muitos anos de vida. Que Deus abençõe sempre!

Luan da Zamppieri Modas

A primeira noite da Festa do Peão Indaiatuba, que teve como atração principal a dupla Teodoro && Sampaio

Carina da Alicia Hair com um lindo mega hair e Vanice da Terapia da 
Beleza

Leilian, Tony, Rafaela e Suelen da Life Óptica

Edgar do Carvão Indaiá sempre dando o melhor atendimentos aos 
clientes e amigos

Cesar da GFC Models de Itupeva com cliente Carla de Itupeva presti-
giando a Alicia Hair

Carina da Alicia Hair e Cesar da GFC Models de Itupeva

Ana Paula da Nature Kids convida a todos para conferir a nova coleção 
que a loja oferece!

HILDA VICENTE/SICA FOTO & VÍDEO
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CA08936 JD.REGINA - AT.250M² AC.147M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ.AMER / COPA / 2 WC. / AS / CHUR. / 
GAR. R$ 460.000,00

CA08830 JD.ESPLANADA - AT.300M² AC.185M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / LAVABO / COZ. / WC  / AS / CHUR. / DESPEJO/  
GAR.3+2 VAGAS  R$ 530.000,00

CA08856 CENTRO - AT.161m² AC.131m² - 3 IMOVEIS - 1º: SALA 
/ DORM. / COZ. / WC - 2º: DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 
GAR. - 3º: SALÃO COMERCIAL. R$ 425.000,00

AP02068 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.52m² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / WC / AS / GAR. / COND.COM 
LAZER COMPLETO. R$ 212.000,00

AP00751 
CENTRO - 
AU.85,2m² 
- 2 DORM. 
/ SALA / 
COZ. + 
ARM.EM-
BUT. / 2WC 
/ AS. R$ 
230.000,00

*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

CA08814 VL.MARIA HELENA - AT.450m² AC.450m² - CASA CO-
MERCIAL COM SALÃO DE FESTAS INFANTIS TOTALMENTE 
EQUIPADA E BRINQUEDOS. R$ 900.000,00

*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.

APARTAMENTOS

AP02055 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.38m² 
- DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. / 
ED.COM CHUR. E PISCINA. R$ 160.000,00
AP02044 MONTE VERDE - AU.51m² - 
DORM. / SALA / SACADA / COZ. / WC / AS 
/ GAR.2 VAGAS. R$ 198.000,00
AP02117 JD.SEVILHA - AU.60m² - 2 DORM. 
/ SALA / COZ.AMER. + ARM. / WC + BLIN-
DEX / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 230.000,00
AP02058 ED.VANDO - AU.68m² - 2 DORM. 
/ SALA + SACADA / COZ. / WC / AS / GAR.2 
VAGAS (68 E 105) / ED.COM PISCINA + 
CHUR. + PLAYGROUND + PORTARIA 24hr. 
R$ 243.000,00|
AP02203 ED.CECILIA - AU.64m² - 2 DORM. 
/ SALA/ COZ. / WC /AS / GAR. 
R$ 210.000,00

CHÁCARA

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

CH01140 VALE DO SOL - AT.1.000m² 
AC.310m² 2 CASAS - 1: 2 DORM. / SALA / 
COZ. / 2WC / AS / PISCINA / CHUR. / GAR. 
- 2: 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / CAMPO 
FUT. R$ 500.000.00
*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS 
- AT.1.000m² AC.301m² - 2 CASAS COM 3 
COMODOS - 2 BAIAS - 1 CASA COM 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / 
VARIAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. 
R$ 350.000,00
*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 
AC 1.000M2 - 4 SUITES / DORM. / ESCRI-
TORIO + ARM. / SALA 2 AMB. / COPA / 
COZ. / LAVABO / 2WC / PISCINA / CHUR. / 
SALÃO DE FESTA / ESTUDIO / CAMPO FUT. 
/ QUADRA AREIA / CASA CASEIRO / CANIL 
/ POMAR / GAR.4 VAGAS. R$ 2.500.000,00

CASAS 

CA08573 JD.S.FRANCISCO - AT.128m² 
AC.80m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC 
/ AS / GAR. R$ 280.000,00
CA08471 MONTE VERDE - AT.173m² 
AC.158m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
LAVABO / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.3 
VAGAS. R$ 340.000,00

CA08689 JD.COLONIAL - 2 CASAS 
- 1ªCASA: - 2 DORM. / SALA / COZ. / 
WC / AS / GAR.3 VAGAS - 2ªCASA: 2 
DORM. / SALA / COZINHA / WC / AS. R$ 
370.000,00.
CA08697 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² 
AC.104m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
COZ. / PÉ DUPLO NA SALA E COZ. / 
WC / AS / QUINTAL / CHUR. / GAR.1+1 
VAGAS. R$ 420.000,00
CA08570 JD.REGENTE -  AT.250m² 
AC.150m² - 3 DORM.(SUITE + CLOSET) 
/ 2 SALAS / COZ.PLANEJ. / 3WC / AS / 
AREA LUZ / EDICULA / CHUR. / GAR.2+2 
VAGAS. R$ 480.000,00

GALPÃO

GL00089 REC.CAMP.JÓIA -  AT.3.000M2 
AC.1.500M2 - 10 SALAS / REFEITÓRIO 
/ COZ. / 3WC / VESTIÁRIO / AREA EXT. 
E ESTRUTURA PRÉ- MOLDADA / PÉ 
DIREITO 6M / PISO ATE 20 TON. R$ 
4.500.000,00
GL00170 VL.VITORIA - GALPÃO COM 
700m² / ESCRITÓRIO / WC / VESTI-
ARIOS / SOBRADO NOS FUNDOS. R$ 
1.500.000,00

TERRENOS

TE01222 MONTREAL RESIDENCE - TER-
RENO COM 150m². R$ 145.000,00
TE01229 JD.MORUMBI - TERRENO COM 
250m². R$ 150.000,00
TE01233 JD.BELA VISTA - TERRENO COM 
309m². R$ 180.000,00
TE01094 JD.EUROPA II – 3 TERRENOS COM 
250m² CADA. R$ 160.000,00 CADA
*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMER-
CIAL PLANO DE ESQUINA COM 283m² E QUE 
PODE SER DESMENBRADO. R$ 290.000,00
TE01245 JD.ESPLANADA II - TERRENO COM 
300m². R$ 205.000,00
TE01232 AMSTALDEN RESIDENCE - TER-
RENO COM 350m². R$ 350.000,00
TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR 
DE 200m² / PISCINAS ADULTO E INFANTIL / 
QUADRA POLI / QUIOSQUES COM CHURR. 
/ PLAYGROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO 
GOURMET / ESPAÇO FITNESS / PERGOLA-
DOS / SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A 
PARTIR DE 150m² / AMPLO LAZER / AREA 
VERDE DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / 
EXCLUSIVA AREA COMERCIAL / 3 min. DO 
PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA

CADERNO DE NEGÓCIOS
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VENDA LOCAÇÃO

CA00912- Jardim Regina: Casa com 02 andares 03 
dormitórios sendo 02 suítes, sala jantar e tv, copa, 
cozinha planejada, despensa, área de serviço. Ga-
ragem para 04 carros. R$ 490.000,00

CA01020-Cond. Montreal Residence: Casa em por-
celanato c/ 3Ds sendo 1 suíte, sala jantar e estar, coz., 
AS, lav., despensa. Área de lazer c/ piscina, churr., 
salão de festas, sala de ginástica. Garagem para 
02 carros. R$ 540.000,00. Aceita Financiamento!!

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

CA00990- Cond. Amstalden Residence: Sobrado em 
porcelanato com móveis planejados 03 suítes, sala de 
estar/jantar, cozinha, área de lazer com piscina, churr., 
quadra, campo. Gar. p/ 04 carros. R$ 4.500,00

CASAS VENDA:

CA00847- Jardim Patrícia: Casa com móveis planejados 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 350.000,00.
CA00699-Vila Castelo Branco: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, edícula, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 
375.000,00. Aceita Financiamento!!
CA00764-Jardim Europa I: Casa em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem 
para 02 carros. R$ 380.000,00.
CA00837-Jardim Bela Vista: Casa em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala estar , jantar, cozinha , lavanderia. 
Garagem para 04 carros. R$ 495.000,00. Aceita Financiamento.
CA01004-Jardim Havai: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar, estar e tv, cozinha planejada, lavanderia. Área de 
lazer com piscina e churrasqueira. R$ 550.000,00
CA00703-Jardim Esplanada II: Casa com 03 suítes sendo 01 suíte com closet, sala, lavabo, cozinha, despensa, lavanderia área 
de serviço. Área de lazer com piscina e churrasqueira, quintal. Garagem para 04 carros. R$ 600.000,00. Aceita Financiamento!!
CA00931-Jardim São Luiz: Casa com móveis planejados, 03 suítes sendo 01 suíte com closet, sala jantar e tv, cozinha , lavanderia, 
ar-condicionado. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 670.000,00. Aceita Financiamento!!
CA00979- Cond. Terra Magna: Casa em porcelanato com 03 suítes, lavabo, 02 salas, sacada, cozinha, despensa, área de 
serviço, portaria 24 horas. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 900.000.00
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:

AP00223-Cond. Resid. Villagio D´Amore: Apartamento com móveis planejados 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, jogos, sala de ginástica. R$ 275.000,00.
AP00325- Cond. Resid. Grand Ville: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar , cozinha, área de serviço, 
lavanderia, portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra, salão de festas e jogos. R$ 275.000,00.
AP00086–-Cond. Duetto di Mariah: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha, área de serviço. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira e quadra, portaria 24 horas. Garagem para 01 carro. R$ 300.000,00
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.
AP00377-Premium Residence: Apartamento com 03 dormitórios, sendo 02 suítes, sala, cozinha, área de serviço, portaria 24 
horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira e salão de jogos. R$ 350.000,00.
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
AP00384- Cond. Residencial Maroc: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de tv e estar, cozinha , lavanderia 
e portaria 24 horas. Área de lazer completa com piscina, churrasqueira, salão de festas e sala de cinema. Garagem para 02 
carros. R$ 410.000,00 + cond.

TERRENOS VENDA:

TE00333- Terreno Residencial Caroline: Terreno com 125 m ²com portaria 24 horas. R$ 75.000,00.
TE00428- Cond. Portal das Acácias: Terreno com 130,00 m². R$ 182.000,00
TE00101-Cond Terra Magna: Terreno com 360 m². R$ 213.000,00
TE00460- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1000 m ² em loteamento de chácaras, com lagos, pista ecológica e portaria 
24 horas. R$ 270.000,00.
TE00450 - Cond. Residencial 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.
CH00110 – Chacára Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios, sendo 01 suíte, sala de estar, cozinha planejada, 
lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 carros. R$ 520.000,00.
CH00108 - Vale das Laranjeiras: Chácara em condomínio com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha plane-
jada, 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:

CA00995- Jardim do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, copa. Garagem para 
02 carros. R$ 1.400,00
CA00955 – Jardim Santa Cruz: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, edícula. Garagem 
coberta para 03 carros. R$ 1.600,00
CA00517-Cond. Vista Verde: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada e garagem 
para 03 carros. R$ 2.500,00 + Cond + IPTU.
CA00871-Jardim Esplanada: Casa com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. Garagem para 02 
carros. R$ 3.000,00.
CA00774- Cond. Maison Blanche: Sobrado com 03 dormitórios sendo 02 suítes, área de lazer e garagem 
p/ 04 carros. R$ 3.500,00
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 dormitórios sendo 02 suítes, sala, cozinha planejada, 
churrasqueira. R$ 5.000,00

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00360- Jardim Paulista II: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e garagem 
para 01 carro. R$ 750,00 + IPTU + Cond.
AP00182- Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 01 carro. R$ 
850,00
AP00336-Edifício Pathenor: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 01 carro. R$ 
1.000,00.
AP00292- Edifício Grauna: Apartamento com 03 dormitorios sendo 01 suíte, garagem para 01 carro em 
ótima localização. R$ 1.000,00 + Cond. + IPTU.
AP00374-Cond. Village Azaléia: Apartamento com 03 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, portaria 
24 horas. Área de lazer churrasqueira, salão de festas, quadra. Garagem para 01 R$ 1.100,00.
AP00398- Jardim Olinda: Apartamento com móveis planejados , 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia. Garagem para 01 carro. R$ 1.300,00
AP00340-Edifício Roccaporena: Apartamento com 02 dorms, sala, cozinha. Garagem p/01 carro. R$ 
1.400,00
AP00363-Cond. Spazio Illuminare: Apartamento com 03 dorms sendo 01 suíte , sala , cozinha .Garagem 
para 01 carro. R$ 1.400,00
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 ga-
ragem p/ 02 carros. R$ 1.600,00 + Cond. + IPTU.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

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 

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.



A L U G U E L
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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 - Locali-
zação privilegiada, amplamente facilitado. 
R$83.500,00

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. 

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 

AP0403 - 119,87 m² - Resid. Jatobá 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., lavabo, 
bhº social, sacada, escrit., coz., área de serv. c/ 
bhº empreg., 02 VG. R$ 700.000,00

AP0474 - 67,97 m² - Resid. Pátio Andaluz 
02 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., sacada, coz., área de serv., 02 VG. R$ 
350.000,00

AP0104 - 63,15 m² - Resid. Grand Ville 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb. 
c/ varanda, coz., área de serv., 01 VG. R$ 
270.000,00

CASAS 

CA0336 - 529 m² - Jd. dos Lagos 
03 dorm., sendo 01 st. c/ closet, 02 bhºs sociais, 
sala 03 amb. planej., lavabo, coz. americana 
planej., área de serv., jd. e espaço p/ amplia-
ção, tubulação p/ construir piscina, 06 VG.  R$ 
950.000,00

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

AP0153 - 71 m² - Resid. Roccapore-
na
02 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., 02 VG. R$ 
1.200,00 + Cond. + IPTU

SOBRADOS 

SO0337 - 116 m² - Resid. 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/ sa-
cada, 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 es-
perança - 03 dorm., bhº social, 
lavabo, sala de TV, coz., área de 
serv., quintal, 04 VG. R$ 1.600,00 
+ IPTU

CASAS

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

CA0322 - 255 m² - Vl. Rubens
03 dorm., bhº social, sala de TV, 
coz., área de serv., quintal, 02 VG. 
R$ 1.700,00 + IPTU
CA0351 - 125 m² - Jd. Alice
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
sala de TV, coz., área de serv., 
quintal, 02 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

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

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

CA0450 - 313 m² - Resid. Altos de Itaici 
03 sts., sendo 01 master c/ closet, lavabo, 
02 amb., coz., desp., área de serv., bhº ext., 
churrasq., pisc., 04 VG. R$ 650.000,00

CA0220 - 250 m² - Altos da Bela Vista 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., lavabo, 
área de luz, bhº social, coz., área de serv., 
quintal, churrasq., 04 VG. R$ 450.000,00

SOBRADOS 

SO0213 - 386 m² - Jd. Santiago 
Parte sup.: 03 dorm., sendo 01 st. c/ hi-
dro., sacada e bhº. Parte inf.: coz., sala 02 
amb., bhº social e área de serv. Parte ext.: 
quintal, churrasq., bhº, 02 dorm., 02 VG. R$ 
600.000,00 

SO0307 - 150 m² - Pq. São Lourenço 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., lavabo, coz., área de serv., quintal, 
churrasq. e 02 VG. R$ 450.000,00. *Aceita 
financ. e permuta* 

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

CASAS

R$ 550,00 – Jd. Regina – 1 dorm 
e Wc.
R$ 600,00 – Kit Net Pq. Das Nações 
1 dorm e wc.
R$ 650,00 - Morada do Sol – 1 
dorm, coz e wc.
R$ 750,00 - Morada do Sol – 1 
dorm. Sala, coz e wc.
R$ 850,00 - Morada do Sol -1 dorm, 
coz e garagem 
R$ 800,00 - Monte Verde- 1 Dorm, 
coz, wc.
R$ 900,00 – Morada do Sol – 2 
Dorm, área de serviço, wc.
R$ 1000,00 – Jd Patricia – 1 Dorm, 
sala, coz, wc, sacada, quintal, 2 
vagas Garagem. 
R$ 1.000,00 – Morada do Sol – 2 
dorm, Sala, coz e wc.
R$ 1.000,00 – Pq. Das Nações  – 1 
dorm. Sala, coz e wc e gar. 
R$ 1.100,00 – Centro – 1 Dorm, 
sala, cozinha, garagem, wc.  
R$ 1.200,00 – Cecap – 3 dorm. 
Sala, coz, wc, quintal e gar
R$ 1.250,00 – Jd Paulista – 3 Dorm, 
sala p/2 amb, cozinha, sala, área de 
serviço ,portao eletrônico,banheiro 
com box e espelho.
R$ 1.300,00 – Morada do Sol – 2 
dorm, sacada, 2 wc, coz, garagem. 
R$ 1.350,00 – Pq das Nações – 2 
dorm, 1 sacada, 2 banheiro, coz, 
1 garagem. 

R$ 1.400,00 – Jd. Paulista – 3 dorm, 
1St, sala, coz, wc e gar.
R$ 1.500,00 – Belo Horizonte – 3 
dorm. Sala, coz, wc, quintal e gar 
(sobrado)
R$ 1.500,00 – Jd Renata – 3 dorm, 
suíte, sala, coz, área de serviço, 
quintal, área livre, 2 vagas garagem. 
R$ 1.500,00 – Pq. Das nações  – 2 
dorm. Sala, coz, wc, quintal e gar.
R$ 1.800,00 – Monte Verde - 3 dorm, 
3St, Sala 2 amb. coz, wc, quintal, 
churrasq.  e gar,  salao de festas.
R$ 2.000,00 – Jd. Regina - 3 dorm, 
1St, Sala 2 amb. coz, wc, quintal, 
churrasq.  e gar + edícula c/ Wc.
Possuímos inúmeros imóveis resi-
denciais e diversos condomínios, e 
em outros bairros.
Consulte-nos – PLANTÃO DE LO-
CAÇÃO 019 3834-7757

Apartamentos

R$ 800,00 – Jardim Morumbi – 2 
dorm, sala, coz, wc, garagem.
R$ 1.000,00 -  Itaici – 3 dorm, 1St, 
Sala, coz, área de serviço, garagem.
R$ 1.100,00 – Paulista – 2 dorm, 
sala, coz, área livre/serviço, wc, 
garagem
R$ 1.100,00 – Jd Regente – 2 dorm 
, sala, coz, área de serviço, 2 vagas 
de garagem.
R$ 1.200,00 – Morumbi – 2 Dorm, 1 
Sala, coz, garagem.

R$ 1.300,00 – Jardim Santiago 
– 3 dorm, 1 St, sala, coz/plane, 
churrasqueira, wc, garagem
R$ 1.400,00 – Pq São Lourenço 
– 3 dorm, sala 2 ambi, coz, 2 
wc, garagem
R$ 1.500,00 – Jd Aquarius – 2 
dor, 1st, 1 wc, sala, coz, chur-
rasq, sacada, área de serviço, 
garagem.  
R$ 1.500,00 – Jd São Paulo – 
3 dorm, 1 St, sala, coz, 3 wc, 
garagem 2 auto
R$ 1.500,00 – Jd pompeia –  , 3 
dorm,1 st, coz, 2 wc, garagem, 
churrasq, piscina, portaria 24hr.
R$ 1.600,00 – Jd Aquarius – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, área livre/ 
serviço, garagem coberta
R$ 1.700,00 – CECAP – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, área livre/ser-
viço, wc, garagem 2 auto.
R$ 1.700,00 – cidade nova, 3 
dorm, 1 sala p/2 amb, sala de 
jantar, sala de star, 1 st, 2 wc, 1 
dorm de empregada, 2 garagem. 
R$ 1.800,00 – Cidade Nova – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, área livre/
serviço, wc, garagem
R$ 2.000,00 – Jd América – 3 
dorm, 1 St, sala 2 amb, área 
l ivre/serviço,  wc,  garagem 2 
auto
R$ 2.000,00 – Cidade Nova – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, despensa, 
3 wc, área serviço, garagem

R$ 2.000,00 – Cecap – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, 2 wc, área serviço, 
garagem 2 aut
R$ 3.000,00 – CECAP – 3 dorm, 1 
St, coz, sala 3 amb, área serviço, 2 
wc, garagem 2 auto.

SALÂO

R$ 400,00- Morada do Sol
R$ 600,00 – JD Pedroso – área 
total 38 M²
R$ 640,00 – Centro – área total 
25 M² 
R$ 650,00 – Morada do Sol -  área 
total 45 M²
R$ 750,00 – JD Regina – área 
total 48 M² 
R$ 900,00 - Salão Comercial Jardim 
Brizola 50 metros
R$ 900,00 – Sta Cruz – área total  
40 m²
R$ 900,00 P. das Nações – área 
total 30 M² 
R$ 1.000,00 – Jd Paulista – área 
total 52 M²
R$ 1.000,00 – Jd Adriana – área 
total 30 M²
R$ 1.100,00 – JD Paulista – área 
total 70 M²
R$ 1.100,00 – Centro – área total 
40 M²
R$ 1.200,00 – VL Costa e Silva – 
área total 65 M²
R$ 1.200,00 – VL Teller – área total 
60 M² ,2 wc

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

APARTAMENTOS

LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTOS

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

Condomínio Fechado

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

SALÕES COMDOMÍNIO FECHADO

CASAS

PARA RENDA ( EM INDAIATUBA).

EXCLUSIVIDADES DE VENDA

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

LAÇAMENTOS*

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

PRÉ-LANÇAMENTOS – FAÇA SEU 
CADASTRO**

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

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

*Preços e condições sujeitos a alterações.

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

EXCLUSIVIDADES VENDA

LANÇAMENTOS

PRÉ - LANÇAMENTOS - 
FAÇA SEU CADASTRO

CHÁCARA

Mais Expressão
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IMÓVEIS RESIDENCIAIS

TERRENOS
RESIDENCIAIS

RESIDENCIAL DONA - 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

JARDIM BRÉSCIA – 200 m² - R$ 130.000,00

TERRACOTA – 1.200 m² - R$ 250.000,00

MAISON DU PARC – 646 m² - R$ 645.000,00

PORTAL DE ITAICI – 644 m² - R$ 470.000,00

ALTO DE ITAICI – 400 m² - R$ 230.000,00

MONTE CARLO – 150 m² - R$ 83.500,00

MONTREAL RESIDENCE – 150 m² - R$ 150.000,00

RESIDENCIAL VIENA – 250 m² - R$ 175.000,00

CA00603 - JARDIM REGINA – EXCELENTE OPORTUNIDADE - AT=131,50 m² AC=81 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala 2 am-
bientes, cozinha americana, wc social, lavanderia, 1 vaga coberta  R$ 278.000,00 - FINANCIADO – NÃO PERCA

CA00609 - VILLAGE TERRAS DE INDAIA - AT= 450 m² AC=250 m² - 4 suites (1 no térreo), 
hidro na suite master, os 3 closets com armários, 2 salas, cozinha planejada, lavabo, lavanderia, 
churrasqueira, ar condicionado na sala e na suite master, aquecimento solar, 6 vagas (2 cobertas) 
LOCAÇÃO R$ 4.500,00 + CONDOMINIO + IPTU

SL00029 - PRÉDIO COMERCIAL CAMPINAS - AT= 284 m² AC=283,39 m² - Térreo AU= 35,2 m²: 
Recepção, Lavabo e Jardim de Inverno; 1º piso AU= 158,59 m²: 2 banheiros (sendo 1 adaptado 
para cadeirante), Cozinha, Sala de escritório e Jardim de Inverno com vidro blindex do piso até 
o teto; 2º piso AU= 89,6 m²: 1 banheiro, pia balcão na copa, e sala de escritório vidro blindex do 
piso até o teto; 3º piso AU= 74 m²: Espaço Gourmet churrasqueira, banheiro e pia balcão granito, 
piso hidráulico em todo o espaço externo. Falta apenas a pintura. R$ 1.500.000,00



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!!!

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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

JD  CALIFORNIA CA02570 - CASA TÉRREA, 01 DORM,SALA,COZ,WC,1VAGA. RUA DO-
MACIR STOCCO JR, 875 - R$ 1.000,00 + IPTU 38752215

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

JD  CALIFORNIA CA02571 - CASA TÉRREA, 02 DORM, COZ,WC,1VAGA,AREA DE SERVIÇO
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871 R$ 1.200,00 + IPTU 

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 ALICE /TANCREDO NEVES CA02560 - 03 DORM(SUÍTE),SALA,COZINHA,LAVANDE-
RIA,QUINTAL E GARAGEM P02 AUTOS (1 COBERTA) R$ 1150,00 + IPTU

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

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

VILA SUIÇA – CA02567 - CASA TERREA,03 DORM(01SUÍTE C HIDRO),AMPLA SALA,CO-
PA,COZINHA,AREA DE SERVIÇO. FUNDOS COM EDICULA(02QUARTINHOS E WC) C/ 
CHURRASQUEIRA,QUINTAL E GARAGEM P/04 AUTOS 02 COBERTAS. R$ 2200,00 + 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 CO-
BERTA. R$ 900,00 + COND.

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

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

CENTRO – AP00584 - 02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA, LAVANDERIA E 01 
VAGA. 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

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

JD FLORIDA CA02375 - 02 DORM, SALA, COZINHA, WC, CORREDOR COM LAVANDERIA, 
CHURR. 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 FE-
CHADO 250 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M²  R$ 140 MIL

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

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

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

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

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

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

VENDO CARRO

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

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,-
DECORAÇÃO,UTENSÍLIOS E APARELHOS DE ELETROTERAPIA DE ULTIMA 
TECNOLOGIA,REGISTRADA NO INPI. R$95000,00 - MAIS INFORMAÇÕES WWW.
CHIDOVENDE.COM.BR - CODIGO SL00269

VILA BRIZOLA – AP00603 - KITNET,ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NA RUA DOS INDAIA.EM 
FRENTE AO TERMINAL DE ONIBUS. (SEM GARAGEM ) R$ 550,00

VILA MARIA HELENA CA02566 - Casa de fundo,Rua Bororó nº 50. 01 dorm,sala,-
cozinha,a/s,quintal e garagem p/moto. R$800,00  incluso 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 PARTICULA-
RES, TREINAMENTOS, NEGOCIAÇÕES, ENTREVISTAS, PALESTRAS E REUNIÕES. 
R$ 15,00 POR HORA 

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

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

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

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

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

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

SALÃO V. FURLAN – SL00235 - SALÃO COMERCIAL DE 80m² COM 02 WC. R$ 
1.200,00 + IPTU
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

CASA ALUGA
JD  CALIFORNIA CA02570
CASA TÉRREA, 01 DORM,SALA,COZ,WC,1VAGA
RUA DOMACIR STOCCO JR, 875
R$ 1.000,00 + IPTU 

JD ALICE /TANCREDO NEVES CA02560
03 DORM(SUÍTE),SALA,COZINHA,LAVANDERIA,QUINTAL E GARA-
GEM P02 AUTOS (1 COBERTA)
R$ 1150,00 + IPTU

JD  CALIFORNIA CA02571
CASA TÉRREA, 02 DORM, COZ,WC,1VAGA,AREA DE SERVIÇO
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871
R$ 1.200,00 + 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

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA,03 DORM(01SUÍTE C HIDRO),AMPLA SALA,COPA,-
COZINHA,AREA DE SERVIÇO. 
FUNDOS COM EDICULA(02QUARTINHOS E WC) C/ CHURRASQUEI-
RA,QUINTAL E GARAGEM P/04 AUTOS 02 COBERTAS.
R$ 2200,00 + IPTU

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA, 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,la-
vanderia,01 vaga,área de lazer e portaria 24hrs
R$ 1400,00 + COND R$ 270,00

CASA VENDA

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

APARTAMENTOPARA VENDA

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

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

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

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

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

LANÇAMENTO EM SALTO – AP00566
02 OU 03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, 
TERRAÇO GOURMET E VAGA DESCOBERTA.
ENTRADA + PARCELAS (EM 36x)

CONSULTE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, VISITE NOSSO SITE:

WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 
COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA. IPVA.
NEGOCIA. 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/TRABA-
LHAR,MOVEIS,DECORAÇÃO,UTENSÍLIOS E APARELHOS DE 
ELETROTERAPIA DE ULTIMA TECNOLOGIA,REGISTRADA NO INPI. 
R$95000,00 - MAIS INFORMAÇÕES WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 
- CODIGO SL00269

VILA BRIZOLA – AP00603
KITNET,ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NA RUA DOS INDAIA.EM FRENTE 
AO TERMINAL DE ONIBUS. (SEM GARAGEM )
R$ 550,00

VILA MARIA HELENA CA02566
Casa de fundo,Rua Bororó nº 50.
01 dorm,sala,cozinha,a/s,quintal e garagem p/moto
R$800,00  incluso 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/ ba-
nheiro 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

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$ 
2.300,00 + 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

AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala, coz c/ ar-
mários, wc, lavand, garagem R$ 1.000,00 + 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
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de 
lazer - Lindo Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 
amb, coz planej, lavand c/ armários, wc social, varanda gourmet, 
garagem R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente locali-
zação – VARANDA GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de garagem .R$ 1.900,00 
+ Cond. + Iptu

VENDA

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

TR00460 – Cond. Fechado – Res. Montreal – AT: 150m² - Ex-
celente Topografia .R$ 145.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima locali-
zação) R$ 180.000,00
TR00495 – Cond. Fechado – Maria Dulce – Ótima Topografia 

– AT: 300m² .R$ 245.000,00
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 Acaba-
mento - 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, aque-
cimento 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
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de 
lazer - Lindo Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 
amb, coz planej, lavand c/ armários, wc social, varanda gourmet, 
garagem R$ 420.000,00

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 Vila Brizzola, 130m² - R$125.000,00
Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Terreno no Jardim Colibris – 255 m² R$ 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, cozinha, gar 
para 2 carros - próx ao Pq Ecológico - R$ 270.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – ga-
ragem 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. 
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 cômodos 
no fundo, 3 cômodos na frente e 3 cômodos parte su-
perior, mais um terraço - R$ 250.000,00 aceita terreno 
como parte de pagamento. 

Casa Parque Boa Esperança – 3 Dorm. Sendo 1 
suíte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, portão 
automático, ar condicionado, garagem para 2 carros 
– R$390.000,00
Casa nova Jd. Monte Verde – 3 dormitórios – 
R$290.000,00
Casa Lauro Bueno – 2 dormitórios – R$220.000,00

Temos casa para financiamento a partir de 
R$220.000,00.

LOCAÇÃO 

Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de área 
coberta – R$2.500,00
Casa Jd. Morada do Sol 3 cômodos – R$700,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de fute-
bol, 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 

3935-1372/3016- 1355/99205-4322/99752-
2170/99763-8709/ID: 97*152511 - 

CRECI 117437 CRECI 87510

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 churr. com pia, lavanderia, garagem
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), 
sala de star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, 
edícula, churrasqueira, garagem para 4 carros. 
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st 
com closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc 
social, edícula, churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.353 – JD.VALENÇA – R$360 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão eletrô-
nico, garagem para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, wc social, la-
vanderia, 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 – 
3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, coz.plane-
jada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
COD.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 MIL – 
4dorms(2sts), sala de estar, jantar e TV, coz, lavanderia, 
dispensa, piscina, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$235 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.521 – ANDA LUZ - R$430 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz. Planejada, wc social,  lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 1 carro
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem

TERRENOS

TE.36 – COLINA I – R$265 MIL – Terreno 1000m²
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000, 00 – 
terreno com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .
TE.45 – JD.M. DO SOL – R$265 MIL – Terreno com 250m²
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Ter-
reno 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 
bagunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor 
solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, 
piscina, campo, poço artesiano, casa de maquinas, 
garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.MONTE VERDE – R$2.500, 00 – 2 dorms(1st com 
a/e), sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, 
piscina 7x3, 5, garagem. 
VL.FURLAN – R$2 MIL -  3dorms(1st), sala, copa, coz, 
lavabo, wc social, escritório, lavanderia, edicula com wc, 
garagem.SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.600, 00 – 2dorms, sala, coz, copa, 
wc, as, quintal, garagem.
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.MORADA DO SOL – R$1.100, 00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem.
JD.CALIFORNIA – R$900, 00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
PQ.INDAIA – R$850, 00 – 2dorms, sala, coz, wc.
VL. HAWAI – R$800, 00 – 1dorm, sala, 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, as com wc, 2 vagas de garagem.
VL N.S. CANDELARIA – R$2.000, 00 – 3dorms(1 st 
com closet e hidro)wc social, lavabo, coz planejada, 2 
vagas de garagem.

SALÃO

JD.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 chuveiro, 
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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Informática Jóias
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Materiais para Construção Moda Feminina

Moda Feminina PapelariaPadaria 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 su-
perior em Administração, Finanças 
ou afins. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
Assistente de Recebimento: 
Ensino superior completo em Admi-
nistração ou afins. Experiência em 
recebimento fiscal e faturamento 
(preferencialmente em Indústria). 
Cursos relacionados à função e 
conhecimento em pacote Office 
e SAP.
Assistente de Vendas: Técnico em 
Elétrica, Eletrônica ou afins. 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. 
Desejável sexo masculino. Não é 
necessário experiência.
Auxiliar de Cozinha: Experiência 
na função. Disponibilidade de horá-
rio. Desejável residir no bairro Itaici 
ou proximidades.
Auxiliar de Limpeza: Experiência 
em limpeza. Disponibilidade total de 
horário, inclusive finais de semana.
Auxiliar de Suporte Técnico: En-
sino médio completo. Bons conheci-
mentos em Informática. Experiência 
com atendimento telefônico.
Caldeireiro: Ensino médio com-
pleto. Experiência em caldeiraria. 
Conhecimento em solda. 
Consultora de Vendas Internas: 
Desejável ensino superior (comple-
to ou cursando) em Administração 
ou afins. Experiência em vendas 
internas. Conhecimento no ramo 
imobiliário ou informática avançada 
serão diferenciais.
Estagiário em Engenharia: Ensino 
superior (cursando 3º ou 4º ano) 
Engenharia de 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 Enge-
nharia de Produção, Mecânica ou 
afins. Desejável especialização em 
soldagem. Sólidos conhecimentos 
nos processos de soldagem. Vi-
vência em treinamentos e suporte 
à manufatura.
Forneiro: Ensino fundamental 
completo. Experiência em fundição, 

como Forneiro.
Gerente Geral: Ensino superior 
completo em Administração ou 
afins. Experiência em gerencia-
mento, planejamento, treinamen-
tos e afins. Desejável vivência em 
clínica odontológica. 
Gerente de Contas (Pós Ven-
das): Ensino superior completo 
(ou cursando) em Administração 
ou afins. Experiência em geren-
ciamento de processos de pós 
vendas e contas.
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 hidráu-
licos. Conhecimento em Solda 
TIG e MIG. 
Office Boy: Ensino médio (cursan-
do). Noções de rotina de escritório 
e serviços externos (banco).
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 de Assistência Técnica: 
Curso técnico em Mecânica, Elé-
trica 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: En-
sino superior completo em Admi-
nistração ou afins. Experiência em 
operações logísticas. Desejável 
vivência em Armazéns. Possuir 
habilitação em Empilhadeira.
Vendedor Técnico: Curso técnico 
em Mecânica ou Mecatrônica. 
Experiência em vendas. 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

O mercado procura novos talentos!

Cadastre seu currículo gratuitamente 
conosco: 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.
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 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 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 LIMPEZA (4852): 
Ensino Médio completa. Experiência 
em limpeza de escritório e produção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (4614): 
Ensino Médio completo. Desejável 
experiência em indústria farmacêu-
tica. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR FINANCEIRO (4856): 
Cursando superior em Administra-
ção ou áreas afins. Experiência em 
contas a pagar, conciliação bancária, 
inclusão de pagamentos, etc. 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 MARKETING (4230): 
Cursando superior em Administração 
de Empresas, Marketing ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
INSTALADOR AUTOMOTIVO 
(4863): Ensino Médio completo. 
Experiência em instalação de alar-
mes, rastreadores e som. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
LIXADOR (4069): Ensino Médio 
completo. Experiência como lixador, 
rebarbador ou acabamento de pe-
ças. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE GEOMETRIA 
(4652): Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção pre-
ventiva e corretiva de máquinas de 
usinagem. Residir em Indaiatuba. 
MECÂNICO DE LUBRIFICAÇÃO 
(4641): Ensino Médio completo. 
Experiência na área de manutenção, 
especificamente lubrificação de 
máquinas e equipamentos. Residir 
em Indaiatuba.
MAÇARIQUEIRO (3562): Ensino 
Fundamental completo. Experiência 
em máquina de corte, dobra ou pren-
sas. Residir em Indaiatuba. 
MANIPULADOR (4630): Ensino Mé-
dio completo. Experiência em manipu-
lação de medicamentos ou similares. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171/4491): 
Formação superior completa. Ex-
periência em restaurante industrial. 
Desejável 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 PUNCIONADEIRA 
(4317): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 
(4854): Desejável formação técnica 
ou superior. Experiência em serviços 
corretivos e preventivos em sistemas 
e equipamentos de ar condicionado 
e/ou refrigeração. Residir na região 
de Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) Com ex-
periência na função. Para trabalhar em limpeza de 
indústria. Disponibilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir experiência na 
função, residir em Indaiatuba, disponibilidade de 
horários.
SUPERVISORA DE LIMPEZA – Residir em Indaia-
tuba, Ensino médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Possuir habilitação categoria B. Expe-
riência em liderança na área de limpeza. 
AUXILIAR DE PRODUCAO (PARA TRABALHAR 
EM LAVANDERIA INDUSTRIAL) – Com ou sem 
experiência, ensino fundamental, disponibilidade de 
horários, residir em Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDADE – Residir em Indaiatuba 
ou Salto, conhecimentos em ferramentas da quali-
dade (pacote Office). Conhecimentos em relatórios 
de fabrica, planilha e indicadores, Instrumentos de 
medição em geral. Formação na área da qualidade 
(Técnico em mecânica ou Plásticos) ou superior.
AJUDANTE DE MOTORISTA – Para trabalhar com 
carga e descarga de mercadorias e realizar viagens. 
Possuir disponibilidade para fazer Hora Extra. Ensino 
fundamental.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS – Disponibilidade 
de horários, conhecimentos no sistema Microsiga / 
Proteus, experiência na área de compras. 
DOMESTICA – Possuir referencia dos empregos 
anteriores, residir em Indaiatuba, experiência na 
função comprovada em carteira.
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.
NUTRICIONISTA – Residir em Indaiatuba ou região. 
Disponibilidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – Possuir experiência 
com serralheria e polimento de metais, montagem 
de vidros. Residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
ADESIVADOR – Possuir experiência com instalação 
de adesivos, ensino médio completo, residir em 
Indaiatuba ou Salto, disponibilidade de horários.
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, disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL – Pos-
suir curso técnico na área mecânica ou Metrologia 
e Leitura, interpretação de desenho, residir em 
Indaiatuba, com ou sem experiência.
OPERADOR E PREPARADOR DE TORNO AU-
TOMATICO – Residir em Indaiatuba, experiência 
na função.
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.
PORTEIRO – Vagas para escala Diurna e noturna. 
Experiência na função comprovada em carteira, 
ensino fundamental.
VENDEDOR EXTERNO – Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Experiência na função, condução própria. Para 
trabalhar em empresa do Ramo metalúrgico.

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

www.globalempregos.com.br
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em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (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.
CONFERENTE/RECEBIMENTO (6806): Masc. 
Ensino Médio Completo. Com vivencia em confe-
rencia, recebimento e cadastro de produtos, entrada 
de matéria prima, relatórios e lançamentos de 
informações através do sistema SAP. Vivência em 
logística. Residir em Salto ou 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 nor-
mas de soldagem da indústria do petróleo (ASME, 
API, NACE) e sistema de controle da qualidade 
de soldagem usado no Brasil (FBTS - Petrobras). 
Residir em Indaiatuba ou Jundiaí.
ESTÁGIO FINANCEIRO (6805): Ambos os Sexos. 
Técnico cursando ou Superior cursando apartir do 2º 
ano na área Administrativa ou Ciências Contábeis. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Supe-
rior em Processamento de Dados ou Ciência da 
Computação, cursando a partir do 2º ano. Conhe-
cimento em Web Designer, Corel Fraw, Photoshop, 
Diagramação de textos será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba.
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 Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em instru-
mentos de medidas (metrologia), cursos na área 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir cursos na área da quali-
dade e conhecimentos em Metrologia e Leitura e 
Interpretação de Desenho e Tridimensional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos 
em máquinas de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
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. Dis-
ponibilidade 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 Mé-
dio Completo. Vivência em produção e/ou operador 
máquina. Disponibilidade total de horário. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Possuir  
conhecimento na área de vendas e atendimento ao 
cliente. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO (6810): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Conhecimentos em infor-
mática básica e em pesagem de caminhões. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Possuir 
conhecimento com lançamento de notas fiscais 
. Vivência com sistema SAP. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6804): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em 
atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR LOGISTICO (6769): Masc. Superior 
Completo. Vivencia em Administrar a Logística de 
Estoque, Almoxarifado por requisição de compras, 
recebimento, solicitação de faturamento, embala-
gem e expedição de materiais, peças e acessórios. 
Com conhecimento em sistema ERP. Residir em 
Indaiatuba.
TÉCNICO EM PROCESSOS (6811): Masc. Cur-
sando Engenharia Mêcanica. Conhecimentos em 
metrologia e informatica e processos de fabricação 
de tubos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
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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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 ser-
viços manuais, artesanato, colagens, montagens 
de peças. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia área industrial, 
acabamento e lixamento de peças. Residir em 
Indaiatuba. Possuir condução própria.
AUXILIAR DE COBRANÇA (6786): Fem. Ensino 
Médio Completo. Conhecimento em contas à pa-
gar, 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.
AUXILIAR ELETRICISTA (6807): Masc. Técnico 
completo ou cursando em Automação Industrial. 
Vivência na função, cursos de Eletricista Insta-
lador, NR10 e Comandos Elétricos. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas 
a pagar/ receber, conciliação bancaria e negocia-
ções. Conhecimento em sistema Microsiga. Possuir 
CNH ‘B’. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA ESCRITA FISCAL (6794): Fem. Técni-
co 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. 
Superior 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.
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. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na área admi-
nistrativa, 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 re-
ceber, 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.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6778): Fem. En-
sino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em Administração. Curso de Informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. De-
sejável conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica 
e pacote Office. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6768): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência na função. 
Possuir conhecimento em informática, cadastro 
de produtos, nota fiscal. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (6749): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia na função. Disponi-
bilidade 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. 
Conhecimento em instrumentos de medição para 
indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO/MONTAGEM (6621): 
Ambos os Sexos. Ensino Médio. Vivência na 
função no ramo de vidros, conhecimento com 
inspeção de peças e montagem de vidros. Residir 
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AUXILIAR/ASSISTENTE CONTÁBIL: Neces-
sário curso técnico, experiência comprovada 
na função;
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 equivalen-
te, experiência na função. Conhecimento em 
sistema integrado Totvs será um diferencial. 
Residir em Indaiatuba.
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 tra-
balhar em comércio, experiência na função, 
curso de operador de empilhadeira e habilita-
ção categoria A/B; Jornada de trabalho de se-
gunda-feira a sábado. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS EXTERNO: Irá 
auxiliar em vendas externas, carregar e des-
carregar caminhão com paletes de produto 
da câmara fria, arrumação dos produtos,etc. 
Residir apenas em Indaiatuba.
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, 
residir em Indaiatuba, disponibilidade de ho-
rário, experiência em atendimento ao público;
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em máquina reta, Overlock, 
Interlock 2 agulhas, Galoeira e em todos os 
tipos de tecidos;
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;
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Necessá-
rio estar cursando graduação em administra-
ção, contabilidade ou secretariado executivo, 
habilidade em pacote Office. Residir apenas 
em Indaiatuba.
MOTORISTA PARTICULAR: Ensino médio 
completo, experiência na função, residir ape-
nas em Indaiatuba;
OPERADOR DE MÁQUINA CNC: Ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba, ex-
periência na área, desejável técnico em Me-
cânica, Automação Industrial ou equivalente. 
Cursos na área.
PROJETISTA: Necessário curso na área 
equivalente, experiência em elaboração de 
lay-outs e fluxogramas prévios para propostas, 
habilidade em Auto Cad e Solid Works, residir 
em Indaiatuba;
SOLDADOR: Curso na área, experiência na 
função, residir em Indaiatuba e disp.de horário;
VENDEDOR (A): Ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. Experiência 
em vendas. Conhecimento em Informática.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA CONTROLADORIA 
Superior completo em Ciências 
Contábeis ou Administração. Experi-
ência em classificação contábil e ro-
tinas de fechamento. Possuir Excel 
avançado. Local de atuação: Salto
ANALISTA DE ATENDIMENTO 
AO CLIENTE Superior completo, 
experiência na função. Desejável 
inglês e Excel intermediário. Local 
de atuação: Itu
ANALISTA DE LOGISTICA Su-
perior completo em gestão de 
logistica, experiência em indica-
dores, gráficos e banco de dados. 
Possuir inglês intermediário. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ENGENHARIA 
Ensino médio completo, cursan-
do engenharia de produção ou 
mecatrônica. Conhecimento em 
AutoCad. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE 
Técnico Química, com experiência 
em linha de produção e ferra-
mentas da qualidade. Com total 
disponibilidade de horário. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE FISCAL Superior 
completo ou cursando Administra-
ção, Ciências Contábeis ou Direito. 
Desejável conhecimento na área 
fiscal. Possuir inglês. 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 PLANEJA-
MENTO Superior completo, dese-
jável em Engenharia Elétrica ou 
Análise de Sistemas. Experiência em 
liderança de equipe técnica. Possuir 
inglês fluente. 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 planeja-
mento, execução e gerenciamento 
de obras. Responder por projetos 
e fiscalização da obra. Atuação em 
campo e na administração. Habi-
lidade com gestão de pessoas. 
Local de atuação: Itu
GERENTE FINANCEIRO Superior 
completo em Administração de 
empresas ou Ciências Econômi-
cas ou Ciências Contábeis. Com 
domínio na função. Experiência 
em faturamento, orçamentos com 
custo real, orçamento anual, índi-
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ces de inflação, gerenciamento 
de contratos de terceiros e for-
necedores, cobranças, contas 
a pagar e receber. Gestão RH, 
operacional. 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
OPERADOR CENTRO DE USI-
NAGEM  Ensino médio completo, 
curso técnico. Conhecimento em 
programação de CNC, interpreta-
ção de desenho mecânico, instru-
mentos de medição, preparação 
de ferramentas e usinagem de 
precisão. Experiência na função. 
Local de atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA  Formação su-
perior em Engenharia Civil, com 
especialização em planejamento 
e orçamento de projetos. Experi-
ência na área de planejamento 
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.
RETIFICADOR (RETÍFICA 
CILÍNDRICA)  Ensino médio 
completo, experiência com usi-
nagem e precisão. Leitura e 
interpretação de desenho mecâ-
nico. Manuseio e conhecimento 
de instrumentos de medições. 
Preparação para diferentes tipos 
de operação na retífica cilíndrica 
e plana. Local de atuação: Itu             
SUPERVISOR FISCAL  Superior 
completo em Ciências Contábeis, 
Direito ou Administração. Experi-
ência em interpretação da legisla-
ção fiscal, acompanhamento de 
estudos tributários. Conhecimen-
to em SAP e Mastersaf.  Local de 
atuação: Itu
TECNICO ELETROMECÂNICO  
Técnico elétrica ou mecatrônica 
ou mecânica. Com noções em 
manutenção. Local de atuação: 
Itu
TÉCNICO ELETRONICO DE 
MANUTENÇÃO  Ensino mé-
dio completo, curso técnico de 
Eletrônica ou Mecatrônica. Co-
nhecimento na função. Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA TRA-
BALHO  Ensino médio completo, 
curso técnico na área. Possuir 
inglês fluente e disponibilidade 
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 prepara-
ção de ferramentas. Local de 
atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO Desejá-
vel superior em Administração, 
experiência na área comercial. 
Inglês básico. Local de atuação: 
Itu 

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

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

AGENTE DE VIAGENS: 
Ter conhecimento com 
vendas de passagens 
aéreas, hotéis, seguro 
viajem. Necessário já ter 
trabalhado com turismo.
ANALISTA DE MARKE-
TING: Experiência na área. 
Responsável pelo desen-
volvimento de estratégias 
de marketing para atuar 
em Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDA-
DE: Coordenar e desen-
volver análises pelo plane-
jamento e sistematização 
das atividades relativas 
à área de qualidade de 
acordo com a política de-
finida pela empresa. Com 
experiência na função.
ASSISTENTE DE DE-
PARTAMENTO PESSO-
AL/RH: Conferir folha de 
pagamento, realizar pa-
gamentos, conhecimento 
com Leis Trabalhistas.
ASSISTENTE DE LO-
GÍSTICA/TRANSPOR-
TE:  Responsável pelas 
seguintes atividades: Com-
prar materiais e equipa-
mentos; Inspecionar e ar-
mazenar materiais; Fazer 
o acompanhamento do 
estoque da empresa; ter 
experiência em empresas 
de transporte logístico.
AUXILIAR DE COZINHA: 
Atuará no corte e pré-
-preparo de alimentos, 
limpeza e organização 
da cozinha, bem como 
auxiliar o cozinheiro no 
preparo das refeições, e 
demais atividades.
AUXILIAR DE DEPÓSI-
TO: Separação de produ-
tos destinados a distribui-
ção de vendas, separação 
de mercadorias, auxilio em 
toda a rotina de limpeza, 
organização, inventário.
CALDEIREIRO: Para atu-
ar com Caldeiraria em 
geral e solda MIG.
CAMAREIRA: Irá atuar 

com arrumação e limpeza 
em geral. Disponibilidade 
de horário.
CONFEITEIRO: Com ex-
periência na função, prepa-
ro de massas, cremes e do-
ces. Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE 
OPERADOR LOGÍSTICO: 
Possuir Experiência em 
Liderança e Operador de 
Empilhadeira.
GERENTE DE LOJA: De-
sejável experiência na fun-
ção. Atuará como gerente 
em loja de embalagens.
LIDER DE OPERADOR 
LOGISTICA: Com expe-
riência em liderança na 
área logística, armazém, 
expedição, movimentação 
de materiais, etc. e com 
experiência em operação 
de empilhadeira.
MECANICO MONTADOR: 
Possuir experiência com 
Pintura liquida (Epox), mon-
tagem de máquinas em ge-
ral, possuir curso de Leitura 
e Interpretação de Desenho.
MECANICO DE REFRI-
GERAÇÃO: Realizar a 
manutenção em equipa-
mentos de refrigeração. 
Experiência na função.
OPERADOR DE PRODU-
ÇÃO: Corte, dobra e poli-
mento do aço, serigrafia, 
inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, 
lapidação e polimento de 
vidros, corte policarbonato, 
corte e lixamento de peça 
em vidro, pré-forno.
OPERADOR TÉCNICO DE 
FORNO: Irá atuar com toda 
rotina pertinentes ao cargo. 
Experiência em refusão, 
fundição de alumínio. 
PROJETISTA: Desenhis-
ta Projetista para elabo-
rar Projetos de Móveis 
Planejados, decoração e 
interiores, orçamento e 
propostas comerciais e 
realiza a venda do produto.
RECEPCIONISTA: Com 
Inglês Fluente, Para atuar 
em Hotel, com Disponibili-
dade de Horários.
VENDEDOR INTERNO: 
Ira atuar com vendas in-
ternas, em loja de emba-
lagens.

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.

AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experi-
ência na área de produção e disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AJUDANTE DE MOTORISTA
Com Ensino Médio Completo, com disponibi-
lidade de horário para trabalhar aos finais de 
semana. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental, e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA AMBIENTAL
Graduação em Engenharia Ambiental ou Gestão 
Ambiental, com inglês fluente, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA
Graduada em Ciências Contábeis, Adminis-
tração ou Gestão Empresarial, experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ATENDENTE DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, desejável ex-
periência em atendimento ao cliente. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável experi-
ência na função e possuir disponibilidade de 
horário para trabalhar em escala. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE DEPÓSITO
Com Ensino Médio Completo ou Cursando, 
desejável 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 experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA DE AÇOUGUE
Com Ensino Fundamental e desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA DE FRIOS
Com Ensino Médio Completo, desejável experi-
ência 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 fun-
ção 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.
EMPACOTADOR
Com Ensino Fundamental Completo, com dis-
ponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba. 
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
Com Graduação ou cursando Superior em 
Logística, com experiência na função e toda 
rotina de armazéns, recebimento, expedição, 
almoxarifado e movimentação de materiais. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da 
Computação ou Tecnologia da Informação, de-
sejável 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 supermer-
cado. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE MERCEARIA
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
em gestão de loja em comércio varejista no seg-

mento supermercado. Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE PADARIA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em gestão de loja em comércio 
varejista no segmento supermercado. Residir 
em Indaiatuba. 
GERENTE DE PERECÍVEIS 
Com Ensino Médio Completo, com experi-
ência em comércio varejista no segmento 
supermercado na área de perecíveis. Residir 
em Indaiatuba.
IRLA (INTSLADOR DE LINHAS TELEFÔ-
NICAS)
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 experiên-
cia 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 disponibi-
lidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em linha de produção. Residir em 
Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Ensino Médio Completo e Técnico Mecâni-
co, desejável experiência em manutenção 
mecânica, elétrica ou hidráulica, caminhões 
e maquinário industrial. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
MEIO OFICIAL SERRALHEIRO
Com Ensino Fundamental, experiência na fun-
ção na área industrial. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA
Com Ensino Médio Completo, com CNH “D”, 
com experiência na função, com disponibili-
dade 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 experiên-
cia na função e empilhadeira elétrica retrátil 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência 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 
experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba,  Itu, Mont 
Mor ou Salto.
PROGRAMADOR DELPHI
Graduação Completa em Ciências da Com-
putação ou Análise de Sistemas, experiência 
com programação Delphi. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR DE HORTIFRUTI
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função, com disponibilidade 
de horário e finais de semana. Residir em 
Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com expe-
riência em gestão de serviços de limpeza e 
manutenção. Para residir na  região do ABC. 
SUPERVISOR DE CONTRATOS
Graduação Completa e Administração ou 
Engenharia, experiência em análise de con-
tratos e possuir disponibilidade para trabalhar 
em Elias Fausto. Residir em Cardeal, Elias 
Fausto e Indaiatuba.
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO
Com formação Técnica em Mecânica, ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba. 
VENDEDOR TÉCNICO
Com Ensino Médio Técnico Mecânico 
ou Mecâtronica, bons conhecimentos 
no pacote Office, com experiência em 
vendas técnicas externas, prospecção 
e manutenção de revendedores, com 
conhecimentos no mercado de integração 
de segurança e controle de acesso. Re-
sidir em Americana, Indaiatuba, Limeira, 
Louveira ou Valinhos. 
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Casa em Condomínio com 
2 D., coz. com armários, wc 
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 Juscelino 
Kubstcheck 4 aluguéis - óti-
mo investimento R$240.000. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Central Park  2 dorms, 2 
vagas, 3 salas 110,00 m² 
const. R$ 720.000,00. F: 
(19) 99801-4860
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 
24hs - 3dorm c/ armários(-
Sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, wc so-
cial, churrasq, 2 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. 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, to-
talmente planejado. F: (19) 
99801-4860
Jardim América: Casa 
com 03 dorm, sendo 01 
suíte, sala, coz, área de 
serviço, garagem cob. p/ 02 
carros. R$ 350.000,00. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene

Jardim do Vale: Casa 
com 02 dorm, sendo 01 
suíte, sala, coz, área 
de serviço, lavanderia, 
quintal e telefone, gara-
gem cob. p/ 02 carros. 
R$ 275.600,00. F:(19) 
99779-3589 c/ Caio
Jardim Monte Verde: 
Casa com 03 dorm, sendo 
01 suíte, sala de estar, 
coz, lavanderia, garagem 
descob. p/ 02 carros. R$ 
280.000,00. Aceita Finan-
ciamento. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Jardim Monte Verde: 
Casa Nova com 02 dorm, 
sendo 01 suíte , sala de 
estar e tv, coz americana, 
lavanderia, garagem p/ 
02 carros. R$ 278.000,00. 
Aceita Financiamento! F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene
Jardim Pau Preto: Casa 
com 02 dorm, sala, coz, 
lavanderia, quintal, ga-
ragem p/ 03 carros. R$ 
345.000,00 F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Jd Pau Preto - Casa nova 
com 3 dorm sendo 1 suíte, 
1 wc, 2 vagas - AT 125 m². 
R$ 490.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jd. 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. 
social, sala, coz., AS, 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 210.000,00 F: (19) 
3392-0333
Jd. Laguna - (Salto-SP) 
02 D., sala, coz., WC, la-
vad., garag. para 02 autos 
R$ 170.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997

M. do Sol  –  67. 01 
cômodo com WC, R$ 
120.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua 68 02 D., 
sala, coz, WC, lavand, 
mezanino nos fundos. R$ 
140.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 
cômodos precisando pe-
quenas reformas.apenas: 
R$ 145.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol – 68 casa as-
sobradada sendo na parte 
inferior garage. espaçosa 
e na parte superior 01 
D., sala, coz, WC, La-
vand., sacada quintal com 
edícula nos fundos todo 
revestido em piso cerâ-
mico R$ 190.000,00 toda 
documentada para finan-
ciamento. Ta esperando 
o que? F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997.
M. do Sol - imóvel comer-
cial próximo a Av. Ário 
Barnabé e bancos 390m² 
de área construída, sendo 
02 pav. residenciais e 
salão comercial no térreo, 
apenas R$700.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-
7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 
250m² em 02 pavimen-
tos sendo no pavimento 
superior: 05 D. sendo 02 
suítes e 01 máster, sacada 
com frente para piscina c/ 
cascata artificial aqueci-
mento a gás nos D., área 
de churrasco completa, 
garag. para 04 carros. R$ 
400.000,00. Aceita imóvel 
de menor valor, carro, es-
tuda  parcelamento. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997.
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas R$ 
102.000,00.Quitado. F: (19 
) 3017-0455/ 99762-7997

Jd. 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 embuti-
do) coz. planejada, garag. 
p/ 03 autos, edícula nos 
fundos. Ótimo Acaba-
mento R$ 280.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-
7997 
Jd .  Esp lanada  I I  - 
CA0211 - 300 m² - 03 
suites, sala., lavabo, coz., 
AS., área lazer c/ chur-
rasq. e quintal, 04 vagas 
garag. R$ 400.000,00 F: 
(19) 3392-0333
JD. Monte Verde – 3 dor-
mitórios – R$290.000,00. 
F :  ( 1 9 )  3 0 1 6 - 1 3 5 5 / 
99752-2170/ 99205-4322
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 
no fundo – ótimo investi-
mento – R$270.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Jd. Santiago - CA0248 - 
250 m² - 04 D. sendo 01 
st. c/ hidro., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., 
escrit., sacada, copa, 
coz. planej., AS, bhº ext., 
D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de grani-
to, pisc., 04 vagas garag. 
R$ 600.000,00 F: (19) 
3392-0333
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
M. do Sol –   rua 10 
c/  04 cômodos c/gar 
+01 com. e wc nos fun-
dos falta acabamentos. 
R$130.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997

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
Quer comprar sua casa, 
f inanciar ou vender e 
está sem tempo? Ligue 
p ra  m im (19 )  3016-
1355/99752-2170/99205-
4322/99763-8709 
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 cida-
de. F: (19) 7808-3727/ 
89*22754
Vila Rubens: Casa com 
02 dorm, sala, cozinha, 
área de serviço edícula, 
garagem p/ 02 carros. R$ 
290.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Vl. Aurora - Excelente 
investimento para loca-
ção, 2 casas, a 2 min. do 
Centro. Com área total 
de +ou- 800m², sendo 
de 400m² cada lote. Doc. 
Ok,vendo juntas ou se-
paradas. R$1000,00 o 
m². F: (19) 9 9247-7674. 
Aceito troca, Luiz.
Vl. Castelo Branco - 
CA0415 - 140 m² - 03 
D. sendo 01 st., sala 
02 amb. ,  bhº  soc ia l , 
arm. planej. nos dorm. e 
coz., AS., quintal, chur-
rasq., 02 vagas garag. 
R$ 400.000,00 F: (19) 
3392-0333

Aluga-se 2 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves, 
1477 - falar com Figueira

Cidade Nova I - CA0444 
- 360 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 02 
amb. c/ mesa, varanda, 
coz. c/ coifa, desp., AS., 
espaço gourmet c/ chur-
rasq., quintal, 04 vagas 
garag. Armário planej.: D., 
st., bhºs, coz., sala, AS., 
desp. R$ 3.400,00 + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, por-
taria 24hs - 3dorm(Sendo 
1 suite c/ armários), sala 
2 amb, coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 2 
vagas de garagem....R$ 
2.300,00 + Cond. + Iptu. 
F: (19) 3834-8948
Cond. Parque dos Gua-
rantas - R$ 2.500,00 
+cond +Iptu, 3  dorms., 
sendo uma suite banheiro 
social e lavado coz sala  
churraqueira garagem pra 
2 carros  totalmente plane-
jado. F: (19) 99801-4860
Cond. Resid. Parque dos 
Guarantãs: Sobrado com 
03 dorm, sendo 01 suíte, 
com área de lazer com 
piscina, churrasqueira e 
salão de festa, garagem 
p/ 02 carros. R$ 1.800,00 
+ Cond. + IPTU. F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne
Jardim Cristina: Casa 
com 03 dorm. sendo 01 
suíte, sala tv e estar, co-
zinha, edícula, garagem 
coberta p/ 03 carros. R$ 
2.300,00 F: (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Jardim do Vale: Casa 
com 02 dorm, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, la-
vanderia, garagem p/ 01 
carro. R$ 1.400,00 F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne
Jardim Europa: Casa 
com 03 dorm, sendo 01 
suíte, sala, cozinha , chur-
rasqueira, garagem p/ 02 
carros. R$ 2.000,00 F: 1(9) 
9-9960-4202 c/ Allyne

Jardim Paulista II: So-
brado com 03 dorm, 
sendo 01 suíte, sala, co-
zinha, garagem coberta 
p/ 01 carro. R$ 1.400,00. 
F: (19) 9-9233-3124 c/ 
Jessica
JD AMERICA CA1013 
– 02 dorm,sala,cozi -
nha,WC,lavanderia,ga-
ragem coberta p/02 autos 
e quintal. A.T 250m² . 
R$1350,00 + IPTU. F: 
(19) 3875-2215
Jd. Esplanada - CA0319 
- 300 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, 
coz. planej., AS., bhº 
ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 va-
gas garag. R$ 2.900,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333
J d .  I t a m a r a c a  - 
R$1.300,00; 2 dorms, 
sala, coz, banheiro so-
cial, garagem pra 5 car-
ros. F: (19) 99801-4860
Jd. Morumbi - SO0291 
- 103,83 m² - 3 D. sendo 
01 suíte c/ closet, bhº. 
social, lavabo, sala 02 
amb. c/ sacada, escri-
tório c/ armários, coz. 
planej., AS, churrasq. 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + IPTU. F: 
(19) 3392-0333
Jd. Olinda - CA418 - 250 
m² - 03 D., sendo 01 
st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS., bhº ext., 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU. F: 
(19) 3392-0333
Jd.  São Lourenço - 
Aluguel casa de fundos 
para pessoas solteiras. 
R$600,00 (Aluguel,água 
e luz incluso). F: (19) 
99439-6070 / Leandro.
Morada do Sol: Sobrado 
com 02 dorm, sala, cozi-
nha, garagem p/ 02 car-
ros. R$ 1.300,00. F: (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 pla-
nej.: coz., bhºs, churrasq., 
AS. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F: 19 3392-0333
Res. Bougainvi l le - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 03 suítes sendo 
01 st. c/ closet, pavimento 
inf.: lavabo (todos os bhºs. 
c/ armário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., des-
pensa, coz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário pla-
nej.), aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Res. Jd. Valença – SO0337 
– 116 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., AS, es-
paço gourmet c/ churrasq., 
desp., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res. Maria Bonita – 
SO0271 – 101 m² - 03 D., 
sendo 01 suíte, bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., 
AS, quintal, área de lazer, 02 
vagas garag. R$ 1.600,00 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333
Res. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 suítes 
sendo 1 c/ closet e varanda / 
1 c/ varanda (todos os dorm. 
e bhºs. c/ armário planej.), 
lavabo, sala 2 amb., escrit., 
copa, coz. totalmente pla-
nej., lav., AS com gabinete, 
depósito/dorm. empregada, 
edícula c/ churr., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 04 vagas 
garag. R$ 4.700,00 + Cond. 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333



29BMais Expressão

CLASSIFICADOS
GUARUJÁ – ENSEADA 
- 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia, chur-
rasqueiras 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 dormitó-
rios 1 vaga - R$ 190.000,00. 
F: (19) 3329 7253 
Pre-Lançamento - Treze 
andares, quatro aptos por 
andar, na Av. Candelária com 
100m2, 3D sendo 1 suíte. En-
trega em agosto de 2016 com 
35% de entrada parcelados, 
preço a partir de R$550.000. 
F: (19) 99751-9921/ 3875-
0469 creci 65362.
Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. cober-
ta. R$ 190.000,00. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene

Apto Térreo -  coz. planej., 
box de vidro, 1 vaga cober-
ta, 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. Village Azaléia: 
Apto c/ 3D, sala, coz, AS, 
portaria 24 horas. Área de 
lazer churrasqueira, salão 
de festas, quadra, garagem 
p/ 01 R$ 1.100,00. F: (19) 
99233-3124 c/ Jessica
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. Villagio Di Itaici 
- SO0331 - 150 m² - 03 
suítes, sala de 02 amb. 
c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., 
área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 3.350,00 + 
Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Vi l l ag io  D `Amore  - 
Área de Lazer, portaria 
24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 
2  amb,  coz ,  l avand , 
garagem..R$ 1.250,00 
+ Cond. + Iptu. F: (19) 
3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
com ar condic.,  cozi-
nha planejada, 2 wcs, 
churrasqueira, área de 
luz. Condomínio com 
infraestrutura completa. 
R$ 2.500,00.  F:  (19) 
98372-0000
V l .  M a r i a  H e l e n a  - 
CA0324 - 355 m² - 06 
D. sendo 01 suíte, bhº. 
social (todos bhºs. c/ ar-
mários), lavabo, sala 03 
amb., varanda, coz. pla-
nejada, dorm. emprega-
da, AS., edícula, chur-
rasq., quintal, 04 vaga 
garag. R$ 3.500,00 + 
IPTU. F: (19) 3392-0333

Vl. Suíça - SO0332 - 
352 m² - 03 D. sendo 01 
suíte c/ hidro, bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., 
coz., despensa, AS, edí-
cula nos fundos c/ dorm. 
e bhº. emp., churrasq., 
quintal, 04 vagas garag. 
Armário embutido nos 
dorm., bhºs., coz. e AS. 
R$ 3.000,00 + IPTU. F: 
(19) 3392-0333

Apto com 2 dorm., sala 
em L, cozinha, lavande-
ria e uma vaga coberta 
– 162m²- R$ 196.000,00 
– CECAP – em frente 
à Lojas Bandeira – (19) 
3016-1355 / 99752-2170 
/ 99205-1322 / 3935-1372
Edifício Tuiuti - 02 dor-
ms(01 st), sala, coz., wc, 
lavanderia, 01 vaga ga-
ragem.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

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. 
3392-0333
Edifício Grauna: Apto c/ 
03 dorm, sendo 01 suí-
te, garagem p/ 01 carro 
em ótima localização. R$ 
1.000,00 + Cond. + IPTU. 
F: (19) 9-9960-4202 c/ 
Allyne
Edifício Pathenor: Apto 
c/ 02 dorm, sala, coz, ga-
ragem p/ 01 carro. R$ 
1.000,00. F: (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Edifício Roccaporena: 
Apto c/ 02 dorms, sala, 
cozinha, garagem p/ 01 
carro. R$ 1.400,00 (19) 
99233-3124 c/ Jessica
Jardim Olinda: Apto c/ 
móveis planejados, 03 
dorm, sendo 01 suíte, sala, 
coz, lavanderia, garagem 
p/ 01 carro. R$ 1.300,00 F: 
(19) 99233-3124 c/ Jessica
P á t i o  A n d a L u z  R $ 
2.000,00. F: (19) 7808-
3727/ 89*22754
Res. Ana Elisa - AP0476 - 
57,92 m² - 02 D., bhº social, 
sala de TV c/ sacada, coz., 
AS., 01 vaga garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU F: 
(19) 3392-0333
Res. Fonte de Trevi – 
AP0430 – 76,87 m² - 03 
D. sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb., sacada, coz. 
planej., AS., 02 vagas ga-
rag. 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 con-
domínio. F: (19) 7808-3727 

Res. Jatobá - AP0417 
- 120 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS., 02 vagas garag. 
Armário planej., st., bhºs, 
coz., AS. R$ 3.500,00 
+ Cond. + IPTU F: (19) 
3392-0333
Res. Place View - AP0454 
- 71 m² - 02 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 
02 amb. c/ sacada, coz., 
AS, 02 vagas garag. Arm. 
planej.: D, st., coz., bhº, 
AS. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU F: (19) 3392-0333
Res. Vando - AP0472 - 
67,08 m² -  2D., bhº social, 
sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS., área de lazer, 
1 vaga gar. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU F:  3392-0333
Res. Victória - AP0323 
- 88 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 
amb., coz., AS, área de 
lazer, 01 vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU 
F: (19) 3392-0333
Res. Victória - AP0453 - 
90 m² - 03 D., sendo 01 st., 
bhº social, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz., AS, 02 
vagas garag. Arm. planej.: 
D., st., bhº, coz., AS. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU 
F: (19) 3392-0333

Casa comercial - centro, 
excelente localização, 3 
dormitórios, 2 wcs, , 2 
vagas , 2 salas - AT 479 m² 
AC 222 m². R$ 3.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa comercial - Cidade 
Nova, 3 dormitórios, 1 wc, 
4 vagas, 6 salas AC: 240 
M². R$ 4.000,00. F: (19) 
98372-0000.

Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. F: 
(19) 99295-0357
Casa Comercial - no cen-
tro, com 7 salas, 4 banhei-
ros AT. 850 m² AC. 278 
m² R$ 9.000,00. F: (19) 
99798-8024
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - Excelente locali-
zação, em avenida. Salão 
amplo c/ 02 bhºs. sociais, 
coz. ampla. R$ 4.500,00 
+ IPTU F: (19) 3392-0333
Galpão NO SALTO - 
AT/1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regularizado- 
Aceita 30% em permuta, 
R$ 1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Galpão ótima localida-
de - prox Av. Visconde 
de Indaiatuba, 2 salas de 
recepção, 3 wcs, mais 2 
ambientes p/salas,vestiá-
rio,cozinha.  A.T 570m², 
R$ 5000,00 + IPTU. F: (19) 
3875-2215/  99696-8732
Jd. do Sol - salão de 
esquina 340mil. F: (19) 
3318-4325
Salão Comercial - na Av. 
Pres. Kennedy , 150 m² - 
salão, 2 salas, 2 banheiros 
e copa R$ 6.000,00. F: 
(19) 98372-0000
Temos galpões para lo-
cação no Distrito 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 Comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e me-
zanino p/ escritório. R$ 
3.500,00 + IPTU F: (19) 
3392-0333

Alugo chácara  para 
eventos – churrasquei-
ra,  p isc ina,  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 indaia-
tuba R$40,00  m². F: (19) 
99118-7850/ (19) 99672-
7947 Creci 74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Área de 10 
alqueires R$106,00 o m². 
F: (19) 99118-7850/ (19) 
99672-7947 Creci 74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Sitio de 4 
alqueires R$60,00 o m². 
F: (19) 99118-7850/ (19) 
99672-7947 Creci 74092
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
Dorm., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb. 
c/ varanda, coz., AS, bhº 
externo, espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, di-
versas vagas garag. R$ 
3.000,00 + IPTU F: (19) 
3392-0333
Chácaras em Itu área de 
1.000m² R$ 40.000,00. F: 
(19) 99126-5388
Cond. Vale das Laran-
jeiras: Chácara c/ 04 
suítes sendo 01 suíte 
com closet, sala, copa, 
coz, portaria 24 horas, 
piscina, garagem p/ 05 
carros. R$ 850.000,00. 
F: (19) 7829-6350 c/ 
Marlene

Excelente Chácara Alto 
Padrão -  4 suítes , sala 3 
amb., estúdio de música, 
campo de futebol gra-
mado, quadra de areia, 
casa de caseiro, piscina, 
vestiário. Negocia-se troca 
100% em imóveis em In-
daiatuba 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$550.000,00 ex-
celente oportunidade. F: (19) 
98136-7331 Creci 74092
Parque Grama: Cháca-
ra em cond. c/ 02 dorm, 
sendo 01 suíte, sala, coz, 
piscina e churrasqueira. 
R$ 450.000,00. 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 mura-
da c/ sobrado de 05 Dorm., 
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 An-
drovandi: Chácara c/ 
02 dorm, sala, coz, pla-
nejada, área de serviço, 
edícula, piscina, churras-
queira e poço artesiano, 
garagem p/ 02 carros. 
R$ 400.000,00. Aceita 
Financiamento. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene
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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 finan-
ciamento. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997 
Jd.  dos Laranjais - 
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
Jd .  Laguna  - 150m² 
R$70.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 9762-7997
Jd. Morada do Sol – 
ó t ima  loca l i zação  – 
R$110.000,00. F: (19) 
99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Jd. Regente - 04 lo-
tes juntos, 1.080m². R$ 
750.000,00. F: (19) 99887-
7771
M. do Sol –  Rua 39 125m² 
R$110.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 9762-7997 

Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. 
R$ 125.000,00. F: (19) 
98372-0000

Air Soft, marca Tókio 
Marui R$ 700. F: (19) 
98247-4690 tim
Casas para financiamen-
to com ótimos preços, 
venha conferir. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Compre sua casa ainda 
em processo de cons-
trução! Excelentes valo-
res. 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.
Eletrodomésticos e al-
guns móveis por motivo 
de mudança. F: (19) 9 
9267-7603 (claro)
Iphone 4 , 16 giga, tra-
vado R$ 600. F: (19) 
98247-4690 tim
M a c a  p e r o b a  r o s a , 
m a c a  1 9 5 x 7 5 x 7 5 
( C x L x A ) ,  m a c a 
195x65x85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira 
removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de pa-
pel e escada de inox 
R$ 850 cada. F: (19) 
7814-5723
Maquina de costura, 
s imples,  z ig-zag, em 
boas condições. F: (19) 
3329-3770/ 9 9291-8910 
c/ Vera.
Máquina de lavar Bras-
temp antiga em ótimo 
estado, preço a combi-
nar. Tel: (19) 3885-3961 
/ 99398-4095

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 – quita-
do. (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: Ter-
reno com 125 m ² c/ portaria 
24 horas. R$ 75.000,00. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene
Residencial Santa Cla-
ra: Terreno com 450 m ² 
com portaria 24 horas. R$ 
405.000,00. 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
Terras de Itaici :Terreno 
com 1.000 m² com poço 
artesiano e árvores frutífe-
ras. Portaria 24 horas. R$ 
310.000,00. Aceita Finan-
ciamento. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Terras de Itaici: Terreno 
com 1000 m ² em loteamen-
to de chácaras, com lagos, 
pista ecológica e portaria 
24 horas. R$ 270.000,00. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene

Portão de ferro, simples, 
2,40m por 1,80m, gara-
gem. R$350,00. F: (19) 9 
8710-9092 c/ Maria Luiza
Portão social basculante, 
3x2,20m, com desenho no 
centro, acompanha o por-
tão pequeno. R$1200,00. 
F: (19) 3017-2842 c/ Mar-
lene. 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra 
mim. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 
99294-5541/ 99763-8709 
Vendo - 2 balcão expo-
sitor, 1 frio , 1 quente, c/ 
vidro trincado e precisan-
do de manutenção R$ 
500,00 cada. F:(19)98247-
4690 tim

C o r s a  C l a s s i c  1 . 0 
2007/2008 em excelente 
estado de conservação. 
Vidro elétrico, alarme, 
trava elétrica e som com 
MP3. Documentação OK, 
IPVA e Seguro obrigatório 
2014 pagos. Único dono! 
Valor R$ 16.800,00 Tel. 
19 99826-9533 ou 19 
3835-1185 falar com Vi-
nícius.
Gol - 2009, único dono 
(novo)completo F. 99696-
8732 /3875-2215
Omega CD 95 - Gás e 
GNV, 4 rodas esportivas, 
doc e motor ok. Valor bem 
abaixo da tabela. F: (19) 
3816-5952/ 99675-1046/ 
Sebastião
Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 luga-
res, licenciada, IPVA, se-
guro. Entrada + parcelas  
F.(19) 3875-2215 / (19) 
99696-8732

Sítio 2 Alqueires - R$ 
500.000,00. F: (19) 99173-
9843/ ID:122*20480
Terras de Itaici - 01 dorm., 
sala 2 ambs, coz., varanda 
e churr., toda murada. AT/ 
1.000m². AC/ 160m². R$ 
440.000. F: 9.9946-7771. 
Vale do Sol - 2Ds, sala, coz. 
wc, piscina. R$400.000,00. 
F: (19) 99946-7771
Videira de Itaici: Chácara 
c/ 02 suítes, lavabo, sala de 
jantar, estar e tv, coz, copa, 
forno para pizza, edícula, 
lavanderia, área de lazer 
com piscina, churr., salão 
de jogos e campo, garagem 
p/ 05 carros. R$ 660.000,00. 
Aceita Financiamento. 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
 Cond. Terra Magna: Ter-
reno com 360m² c/ portaria 
24 horas. R$ 213.000,00. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene
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$98.000,00. F: (19) 
99860-8968/ 99751-9921/ 
3875-0469 creci 65362.
Industrial - 5.200 m². R$ 
500,00 m². F: (19) 99887-
7771
Jardim das Maritacas 
- R$ 95.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jardim Paradiso - 03 lo-
tes 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

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

Ofereço-me como Cui-
dadora de Idoso. F: (19) 
98105-4143 c/ Lucia.

Ofereço-me como manicu-
re e definitiva á domicilio. F: 
(19) 99369-5613
Ofereço-me como mar-
dido de aluguel, pedreiro, 
jardineiro e serviços gerais. 
F: (19) 99648-0448/ 99653-
8210 c/ Coutinho.
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista, com referên-
cias. F: (19) 99817-4713
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista/empregada, 
3x ou 5x semana. F: (19) 
99154-5987 c/ Francisca.
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