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terá caminhada no domingo
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Atleta de Indaiatuba 
vence a 5ª luta no MMA

Comerciante Antonio Packer 
morre depois de um AVC
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internada
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registaradas em 
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Hortolândia
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Nos últimos dias 8 e 9 de 
maio, três técnicos da Secre-
taria de Regulação e Super-
visão da Educação Superior 
do Ministério da Educação 
(MEC) estiveram em Indaia-
tuba, para cumprir mais uma 
etapa do processo de implan-
tação do curso de medicina 
na cidade. 

Dez Projetos de Lei foram 
votados durante a Sessão Or-
dinária da Câmara, a qual teve 
pouco mais de 30 minutos de 
duração. A Sessão aconteceu na 
noite de segunda-feira, dia 12, e 
ocorreu rapidamente por conta 
do velório do Comerciante Anto-
nio Packer, que morreu também 
na segunda-feira, aos 93 anos.
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Usuários questionam serviços do Poupatempo
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Luan Santana e Edson & Hudson 
estão confirmados na Faici Pág. 23a

A comissão da Feira Agro-
pecuária, Industrial e Comercial 
de Indaiatuba (Faici) reuniu a 
imprensa para uma coletiva na 
última terça-feira, dia 13, para di-
vulgar mais dois shows que estão 
confirmados para a Faici, além de 
anunciar a abertura de vendas do 
primeiro lote promocional do pas-
saporte para os oito dias de festa.

Acontece neste domingo, dia 18, o Passeio 
Integração da Mobilidade do Movimento Maio 
Amarelo – Atenção Pela Vida, idealizado pelo 
Observatório Nacional de Segurança Viária. 

A concentração será em frente a Prefeitura, a 
partir das 8 horas, e seguirá para o estacionamen-

to do Polo Shopping. O passeio faz parte do 
movimento Maio Amarelo, que tem objetivo 
promover a paz no trânsito.

O colégio Objetivo de todo o país estará realizando amanhã e domingo, o Simulado Especial 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os alunos do 3º ano do ensino médio e dos cursos 
pré-vestibulares terão a oportunidade de testar seus conhecimentos, realizando uma prova com 
180 questões objetivas divididas nas quatro áreas do conhecimento, além da redação.

A Secretaria Municipal de Habitação abrirá novas inscrições para os projetos 
habitacionais a partir de setembro desse ano. O cadastro é destinado as famílias 
que ainda não possuem cadastro na Pasta. Atualmente, a Prefeitura seleciona 
famílias para três projetos.

O atleta de Indaiatuba 
Thiago Moisés, de 19 anos, 
venceu sua quinta luta 
nas Artes Marciais Mis-
tas (MMA), na disputa 
do 1º Fighten Cham-
pionship. Ele garan-
tiu a vitória contra 

o atleta Francivaldo Nego, 
que é irmão do conhecido 
lutador do UFC, Francisco 
Massaranduba, o qual esta-
va invicto a quatro lutas. O 
combate aconteceu no último 
domingo, dia 11, na cidade de 
Londrina no Paraná.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



02A Mais Expressão

Conscientização Faltando menos 
de um mês para 
a Copa, você 
está confiante na 
conquista do hexa 
pelo Brasil?

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

Radares dia 17  a 23/05

Editorial EnqueteArtigos

Dispensa por justa causa ou sem justa causa.

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

O contrato de trabalho inicia-se quando o empregado contratado pactua com o em-
pregador a forma de prestação de serviço e sua remuneração.

O salário, a jornada, intervalos, e demais elementos são cláusulas que comporão o 
contrato de trabalho.

Sendo assim, o contrato de trabalho pode ser ajustado por tempo determinado ou 
indeterminado, como por exemplo, o contrato com prazo é o de experiência que pode 
ser pactuado com prazo até 90 dias.

 A partir deste período o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado o que 
afetará diretamente na ocasião da extinção do contrato, pois as verbas rescisórias são 
diferentes para cada forma de extinção do contrato de trabalho.

Tratarei somente da dispensa por justa causa e sem justa causa.  A dispensa por 
justa causa é aplicada quando o empregado comete falta grave que enseja a quebra de 
confiança entre as partes e impossibilidade de continuar o contrato de trabalho, sendo 
que a lei prescreve algumas situações em que pode ser aplicada a justa causa, como o 
ato de improbidade, a desídia, insubordinação, indisciplina, abandono de emprego, etc.

Nesta forma de extinção do contrato de trabalho, o empregado somente terá direito 
a receber saldo de salário e férias se vencidas.

Por outro lado a dispensa sem justa causa, que ocorre quando o empregador não tem 
mais interesse nos serviços do empregado, deve ser feita mediante aviso com antecedência 
mínima de 30 dias ao empregado. Caso o empregador tenha interesse que o empregado 
cumpra o aviso, este trabalhará os 30 dias se um ano de registro até 90 dias se mais de 
10 anos. Do contrário poderá o empregador dispensá-lo e pagar o salário deste período.

As verbas para a dispensa imotivada são, além do aviso prévio indenizado, o 13º 
salário, férias acrescidas de 1/3, as vencidas e proporcionais, FGTS e multa de 40% 
sobre o valor depositado.

Existe grande diferença entre pedir a conta e ser dispensado, a dispensa imotivada da 
o direito ao empregado de receber as verbas já declinadas acima, o pedido de demissão 

feito pelo empregado, fará com que fique impossibilitado de realizar 
o saque do FGTS, requerer seguro desemprego e não receberá a multa 
de 40% sobre o saldo do fundo garantista.

Qualquer atividade que visa conscientizar as pessoas 
sobre suas responsabilidades no trânsito é válida. O assunto 
pode parecer batido, mas os números de mortes nas ruas e 
avenidas, é a prova de que o trânsito deveria ser assunto a 
ser estudado, debatido e principalmente colocado em prática 
no dia a dia das pessoas. 

Não dá mais para tratar as mortes no trânsito como 
fatalidades. Na maioria das vezes, vidas são perdidas em 
decorrência da má conduta dos motoristas, independente 
do veículo utilizado. 

Só no ano passado, por exemplo, foram registradas 54 
mil mortes em todo o País. Os gastos com indenizações, 
pela Previdência, 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. 

Para ser uma ideia, segundo dados do Observatório 
Nacional de Segurança Viária, com sede em Indaiatuba, o 
número de mortes no trânsito é maior que os registrados 
em atentados terroristas (2.819 mortes), quedas de avião 
(199 mortes), desmoronamento (872), tsuname (11.063) e 
incêndio em boate (239 mortos). 

Enfim, as mortes no trânsito é um problema sério e pre-
cisa ser tratado com atenção, tanto pelos governos quanto 
pela população. É preciso mais investimentos, para que 
possamos ter um curso adequado de formação de condu-
tores, para que sejamos ensinos a dirigir e na adestrados.

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.) 

VALORIZAR  E REALIZAR NO AQUI AGORA
Um homem estacionou em frente a uma loja de flores. Queria enviar algumas flores 

a sua mãe que vivia a duzentos quilômetros dali. Ao sair do carro percebeu uma jovem 
menina que choramingava, sentada no meio-fio. Ele se aproximou dela e perguntou o que 
havia de errado e ela respondeu: - Eu queria comprar uma rosa para minha mãe, mas eu só 
tenho setenta e cinco centavos e a rosa custa dois reais. O homem sorriu e disse: - Entre 
comigo, eu lhe comprarei uma rosa. Ele comprou uma rosa para a pequena menina, fez 
um cartão e uma ordem para enviar rosas para a própria mãe. Quando estavam saindo 
da loja, ele ofereceu carona para a menina e ela disse: - Sim, por favor! Você pode me 
levar até a minha mãe? Ela o orientou a dirigir-se até um cemitério, onde ela colocou a 
rosa em uma sepultura cavada recentemente. O homem voltou à loja de flores cancelou a 
ordem de envio, apanhou um buquê de rosas e dirigiu os duzentos quilômetros até a casa 
de sua mãe. Somente valorizamos o que temos quando a perdemos, se você quiser avaliar 
o como está administrando sua vida pense na morte. Hoje 16-17 e 18-05-2014,  começa 

mais um treinamento Leader Training Signa, a oportunidade nunca avisa 
quando irá chegar. Venha vc também - www.signatreinamentos.com.
br e 019-38757898

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

“Estou confiante sim, acre-
dito que o Brasil vai ganhar 
pelo espírito que nós todos te-
mos, a alegria e a esperança”.

Alex Biason, 20 anos, 
estoquista

“Acho difícil o Brasil levar 
essa, eu sinceramente não 
acredito nessa conquista”.

Maria Rodrigues Gon-
çalves, 38 anos, auxiliar de 
limpeza 

“O técnico brasileiro (Fe-
lipão) escolheu bem a nossa 
seleção, fiquei satisfeito com 
a escalação. Acredito muito 
que o hexa venha para nós”.

Nelson Petrovichi, 40, 
autônomo

 “Tenho fé que o Brasil 
vai levar essa conquista. Não 
entendo muito sobre a parte 
técnica, como a escalação da 
Seleção, mas precisamos estar 
confiantes”.

Silas Corrêa, 67 anos, 
aposentando

Os beneficios dos ovos de galinha
Infelizmente o ovo é visto como um vilão, mas não e bem assim Ele é uma 

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

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

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

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

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

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

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

HIGIENE ....ARMAZENAMENTO....
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Poupatempo atrasa entrega de documentos
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Documento de carro 
desaparece da unidade

Rua Elias Fausto ganha mão única de direção 

Mais de 19 mil atendimentos 
foram realizados na unidade

Inaugurado oficialmente 
no dia 26 de abril, o 
Poupatempo de Indaia-

tuba tem virado alvo de 
reclamações de quem utiliza 
os serviços prestados pela 
unidade. Muitos reclamam 
do não cumprimento do 
prazo de entrega de alguns 
documentos e o despreparo 
dos funcionários. 

Segundo a jornalista Lú-
cia De Nardi, de 28 anos, 
a retirada do seu RG está 
sendo uma verdadeira falta 
de respeito por parte da 
unidade. “Fui no dia 1º de 
abril para solicitar e fazer 
todo o processo da primeira 
via do RG. O atendimento 
foi muito demorado, cerca 
de duas horas. Percebi que 
os funcionários estavam 
perdidos”, disse. 

Ainda segundo a jornalis-
ta, foi prometida a retirada 
do RG no prazo de 15 dias, 
e foi então que começou os 
transtornos. “Fui informada 
que tiveram um atraso e que 
não estava pronto o docu-

Recém-inaugurada, 
unidade do Poupatem-
po em Indaiatuba já 
recebe reclamações

A administradora Clariana 
Campos, de 30 anos, também 
precisou dos serviços pres-
tados pela unidade local do 
Poupatempo para realizar a 
transferência do seu veículo, 
mas seu caso foi mais compli-
cado. O que era para poupar 
o tempo acabou se tornando 
em muitos retornos ao Pou-
patempo. 

“Fui para fazer transfe-
rência do meu carro e fui 
informada que documento 
ficaria pronto no dia, porém o 
atendente me disse que ficaria 
pronto somente no dia seguin-
te. Voltei para retirar o docu-
mento e para minha surpresa, 
ninguém sabia onde estava 
meu processo. Eles tinham 
perdido todos os documentos 
que eu tinha levado para fazer 
a transferência. Conversei 
com o gerente do local e ele 
me pediu para retornar no dia 
seguinte. Retornei novamen-
te, e finalmente entregaram o 
documento”, contou. 

Ainda de acordo com Cla-
riana, ela acredita que os 
funcionários do Poupatem-
po de Indaiatuba não estão 

preparados o suficiente para 
atender a demanda de pesso-
as. “Eu percebi que ninguém 
está treinado. Ninguém sabe 
informar nada. É uma ba-
gunça ao ponto de perderem 
meus documentos e depois 
acharem”, disse. 

Segundo o Detran-SP, O 
atendimento ao público e a 
realização dos serviços de 
trânsito relativos à Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) e a veículos estão 
ocorrendo normalmente na 
unidade do Detran.SP em 
Indaiatuba. O órgão esclarece 
ainda que o posto não realiza 
transferência de veículo em 
24 horas, mas sim em dois 
dias.

O Detran ressalta ainda 
que para se apurar o caso 
mencionado na reportagem, 
necessita-se do CPF da cidadã 
e placa do veículo. Segundo 
o órgão, os funcionários da 
unidade são treinados para 
oferecer ao público um aten-
dimento ágil e de qualidade, 
com reciclagens periódicas. 
Em breve, haverá novo trei-
namento.

O Poupatempo de Indaiatuba 
já realizou mais de 19,7 mil aten-
dimento, desde sua inauguração 
no dia 26 de abril, sendo os servi-
ços do Detran.SP, como Licencia-
mento, transferência deveículos e 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), os mais procurados.

A unidade conta com 78 
funcionários e tem capaci-
dade para realizar até1,3 mil 
atendimentos diariamente, 
beneficiando mais de 270 
mil pessoasdos municípios 
da região como Elias Fausto, 
Monte Mor e Indaiatuba.

mento. Já faz um mês e meio 
e até hoje nada”, reclama.

A fotógrafa A.P.P, de 28 
anos, passou pelo mesmo 
problema que a jornalista. 
Faz um mês e meio que ela 
solicitou o RG para abertura 
de conta em banco. “Fui à 
unidade para tirar RG e me 
deram o prazo de 15 dias, 
porém meu documento ate 
hoje não está pronto”, conta. 

Ana Paula também reclama 
de falta de informações por 
parte dos funcionários. “Eles 
deveriam passar o prazo cer-
to para as pessoas e cumprir 
com o que foi dito. Mesmo 
que tenha inaugurado há 
pouco tempo, deveriam mes-
mo assim passar as informa-
ções corretamente”, conclui. 

As reclamações com a 
unidade, principalmente 

com os prazos de entrega 
no RG, também foram fei-
tas por cidadãos em rede 
sociais. 

Adequação
Questionado sobre as 

reclamações, a assessoria 
de comunicação do progra-
ma Poupatempo, informou 
que em relação à demora 
na entrega de documentos, 

o posto de Indaiatuba foi 
uma das primeiras unidades 
a receber o novo sistema 
de coleta biométrica para 
atendimentos da Carteira de 
Identidade (RG). 

Com a novidade, as im-
pressões digitais são cole-
tadas eletronicamente e não 
é necessário que o cidadão 
leve ao posto uma foto 3x4, 
pois elas são tiradas no pró-
prio local de atendimento. 
A assinatura também passa 
a ser digitalizada, tudo sem 
custo adicional. Contudo, 
para que essa inovação tec-
nológica possa ser colocada 
em prática, assim como já 

ocorreu com outros avanços 
do programa ao longo dos 
anos, é preciso que haja um 
período de adequação, mo-
tivo pelo qual não é possível 
comparar com procedimen-
tos e prazos adotados em 
postos já existentes.

A assessoria do Poupa-
tempo informou ainda que a 
superintendência do Progra-
ma Poupatempo tem tomado 
às providências junto ao 
Instituto de Identificação 
Ricardo G. Daunt (IIRGD) 
– órgão responsável pelo 
documento -, buscando oti-
mizar cada vez mais o prazo 
para emissão dos RGs.

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Trânsito da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Vias 
Públicas mudou a direção 
de trânsito da Rua Elias 
Fausto, localizada no Jar-

dim América, no trecho 
entre a Avenida Visconde 
de Indaiatuba e a Rua Soro-
caba. O tráfego de veículos 
ficou permitido apenas para 
quem segue em direção à 

Avenida Visconde de In-
daiatuba. A mudança foi 
feita na segunda-feira, dia 
12, com o objetivo de ofe-
recer mais segurança para 
os condutores de veículos 

e pedestres que circulam 
pelo local.

Nesta semana, a equipe 
do Trânsito também traba-
lha na sinalização de solo 
do Jardim América. Este 
ano a Secretaria já sinali-
zou a Vila Castelo Branco, 
Jardim São Paulo, Jardim 
Moaci r  Arruda ,  Parque 
São Lourenço e Colinas 
de Indaiatuba 1,  depois 
de reforçar a sinalização 
dos jardins Regina, Monte 
Verde, Umuarama e Jardim 
do Sol. 

Os trabalhos envolveram 
a pintura de faixa de pedes-
tres em todos os cruzamen-
tos do bairro, sinais de pare 
e pintura das divisões das 
faixas de rolamento. 

Conforme explicou o 
secretário de Obras, Le-
andro Dias de Souza, esse 
trabalho de sinalização é 
contínuo e a escolha dos 
bairros é feita mediante a 
necessidade constatada em 
levantamento prévio da 
Secretaria.

Com a mudança, o
tráfego de veículos 
ficou permitido para 
quem segue em 
direção à Visconde de 
Indaiatuba

JME

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI
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Conforto e comodidade 
serão oferecidos no Frutos de Indaiá
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Técnicos do Ministério 
da Educação visitam à cidade 
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Família de jovem morta com suspeita de dengue aguarda exame
RESULTADO 

Conforto e comodidade 
estão mais do que ga-
rantidos na 9ª edição 

do Frutos de Indaiatuba, que 
em 2014 acontece no dia 25 
de outubro. Para isso, uma das 
novidades da edição desse ano 
é a que a festa que premiará as 
melhores empresas de 2013 
será realizada no salão social 
do Clube 9 de Julho.

Inaugurado em novembro 
de 2013, após um ano de cons-
trução, o novo espaço custou 
R$ 4.750 milhões, dinheiro 
proveniente de financiamento 
bancário e parte de recurso do 
próprio clube.

Com esse investimento, 
o salão foi construído e con-

ta com área de 1.130 mil 
metros quadrados. O local 
tem capacidade 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. O espaço 
possui ainda reservatório para 
30 mil litros d’água.

Para o presidente do Clu-
be 9 de Julho, Hélio Roberto 
Castro, de 60 anos, o salão 
social possui alguns diferen-
ciais. “Primeiro de tudo é o 
tamanho do salão, que tem 
um formato que favorece para 
os eventos”, ressalta. “O local 
conta ainda com muita como-
didade e é bastante arejado. O 
salão conta ainda com vidros 
laterais, o que deixa o local 

mais claro, colaborando assim 
com a questão da sustentabi-
lidade.”

O local será “palco” de 
mais um tradicional Frutos de 
Indaiá. No dia 25 de outubro, 
cerca de 120 empresas recebe-
rão o troféu de melhor empre-
sa de 2013 em seu segmento. 
Na ocasião, haverá um jantar 
de gala para os empresários 
e convidados, com serviço 
a francesa. A noite deve ser 
completa com excelente show 
musical. A atração principal 
da noite deve ser divulgada 
nas próximas semanas.

Castro confirma que o 
espaço já recebeu mais de 12 
formaturas, além dos even-
tos do próprio clube, mas 
receber a edição do Frutos é 
de grande importância. “Re-

ceber um evento desse porte 
é muito gratificante. É uma 
forma também de mostrar 
nosso espaço aos empresários 
conceituados de Indaiatuba”, 
diz. “E também para mostrar 
a evolução do Clube 9.”

Frutos
O Frutos de Indaiá tem 

por objetivo premiar as me-
lhores empresas qualificadas 
em 2013. As pesquisas para 
a escolha das empresas fo-
ram realizadas 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 respon-
dia a um questionário com 
80 segmentos de atuação. Já 

nas ruas, por conta da rapi-
dez do dia a dia, o entrevis-
tado respondeu formulários 
referentes a 20 segmentos 
do mercado

O Frutos de Indaiá tam-
bém conta com critérios 
diferenciados para a escolha 
das melhores. Caso o empre-
endedor não adquira a cam-
panha publicitária, o título de 
melhor empresa é mantido, 
a marca não é substituída, 
perdendo apenas o direito a 
campanha promocional e não 
participando do evento de 
entrega do Troféu. "O Frutos 
de Indaiá não vende show 
e nem trofėu, o que conta 
ė a campanha publicitária, 
onde a marca das empresas 
participantes é inserida na 
campanha de marketing, e 

o melhor, entre as empresas 
escolhidas pela população 
da cidade, e consideradas 
por estes as que merecem 
o seu reconhecimento." Es-
clarece o Diretor Presidente 
do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa.

Desde a semana passada, 
70 empresas estão tendo suas 
marcas divulgadas no Jornal 
Mais Expressão. Elas foram 
escolhidas as melhores nos 
seus segmentos e aderiram 
a campanha publicitária. 
A logomarca das empresas 
deve ser divulgada em outras 
28 edições consecutivas do 
jornal. Já na revista Mais 
Expressão, a divulgação 
ocorre em três exemplares, 
sendo duas antes e uma após 
o evento.

Josué Eraldo Gomes e Luciene Siviero - JacitaraVania Albertini e Jeane Albertini Vidotti da A Nova LojaJoana Carvalho e Carlos Carvalho da CFC Nato João Gracia e Lucimara Pinheiro da Sonhare Colchões

Nos últimos dias 8 e 9 
de maio, três técni-
cos da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da 
Educação Superior do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
estiveram em Indaiatuba, para 
cumprir mais uma etapa do 
processo de implantação do 
curso de medicina na cidade. 
A visita teve como objetivo 
avaliar a estrutura de saúde 
existente no Município, como 
hospitais, Unidades Básicas 
de Saúde e Pronto Atendi-
mento, além da faculdade 
candidata a sediar o curso. 

No primeiro dia de traba-
lho, a equipe foi recepcionada 
pelo secretário de Saúde, 
José Roberto Stefani e pelo 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, Luiz Carlos 
Medeiros de Paula, além de 

conselheiros municipais.
Na ocasião o secretário de 

Saúde entregou aos técnicos 
uma cópia do Planejamento 
Estratégico da Saúde e des-
tacou que a equipe em 2009 
realizou o estudo e todos os 
levantamentos. “Fizemos um 
planejamento simples com 
toda descrição da rede com 
os pontos fortes e fracos, cri-
térios, diretrizes com metas e 
ações. Com a gestão analisada 
e na época percebemos que 
o nosso problema estava na 
atenção básica”.José Roberto 
destacou as fontes dos recur-
sos aplicados no município 
com construção e ampliações 
de Unidades principalmente 
de Atenção Básica. 

A representante do Minis-
tério da Educação, Alzira Jor-
ge, parabenizou o município 
pelo planejamento, destacou 
que o diagnóstico do território 
é fundamental. 

Após a conversa os téc-
nicos acompanhados pelos 
representantes de Indaiatuba 
iniciaram a visita pela rede 
de Saúde. No primeiro dia os 
técnicos conheceram a UPA, 
UBS Parque Corolla, UBS do 
Jardim Oliveira Camargo e 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). No segun-
do dia, os técnicos visitaram 
a UBS IX (Central), Hos-
pital Dia (Especialidades) 
e permaneceram na sede da 
Secretaria de Saúde ava-
liando todos os documentos, 
projetos, plantas, produção e 
convênios.

Na visita do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo, a 
equipe foi recepcionada pelo 
médico e diretor técnico do 
Haoc, José Carlos Ribeiro 
da Motta; o secretário de 
Saúde, José Roberto Stefani; 
o médico de Família, Tiago 
Gomes da Silva, e parte da 

sua equipe de Gestão a en-
fermeira e a coordenadora 
da Atenção Básica, Fátima 
Maia e o dentista Eric Gar-
cia; representantes da Facul-

dade Max Planck, Elisandra 
Vilella, Ana Claudia Almeida 
e o Diretor Acadêmico pro-
fessor José Carlos Pacheco 
Coimbra.

Após esta avaliação in loco 
pela equipe do MEC, será di-
vulgado ainda neste semestre 
o resultado final da pré-seleção 
de municípios.

Técnicos da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC estiveram na cidade

Os familiares da funcioná-
ria pública Bárbara Rocha, de 
19 anos, seguem sem saber o 
real motivo do óbito da jovem. 
Os resultados dos exames que 
indicarão a causa da morte 
poderiam ficar prontos em uma 
semana. Porém, de acordo com 
a Secretaria de Comunicação 

Social da prefeitura, ainda 
não existe uma previsão dos 
resultados. 

Barbará Rocha deu entrada 
no Hospital Augusto de Olivei-
ra Camargo (Haoc) na manhã 
da última quarta-feira, dia 7, 
reclamando de mal estar. Na 
tarde do mesmo dia ela veio a 

falecer e desde então sua morte 
é um mistério. 

Nesta semana a família 
realizou na Igreja Candelária, 
a missa de sétimo dia da morte 
da jovem. De acordo com o tio 
de Bárbara, José Luiz, de 49 
anos, a dor da perda se torna 
maior diante do mistério de sua 

morte. “A família está devas-
tada e os pais dela pensam até 
em vender a casa onde moram 
devido às lembranças. A Bar-
bará era jovem tinha tudo pela 
frente e de um dia para o outro 
ela se vai e não sabemos nem 
o motivo”, lamentou. 

Em nota divulgada no dia 

da morte, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde informou que 
ainda era prematuro afirmar a 
causa do óbito, mas que a morte 
por dengue não era descartada. 

O motivo da dúvida, ainda 
de acordo com a nota, era por 
que os sintomas apresentados 
por Bárbara abriam preceden-

tes para várias outras possi-
bilidades, como meningite, 
leptospirose, febre amarela, 
febre maculosa, rantavirose e 
gripe (H1N1). 

O material colhido da jo-
vem foi enviado ao Instituto 
Adolfo Lutz, para a confirma-
ção da causa da morte. 

Mais Expressão
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Sessão ‘relâmpago’ 
tem dez projetos votados 

ROSE PARRA - ACS/CMI

Homenagem 
A 12ª Sessão Ordiná-

ria da Câmara foi a mais 
rápida do ano, mas teve 
um motivo justo: deixar o 
Plenário disponível para 
uma despedida “descente” 
ao comerciante Antonio 
Packer,  que morreu na 
última segunda-feira, dia 
12, aos 93 anos vítima de 
um Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC). Deixo aqui 
meus sentimentos a família 
e o reconhecimento de seu 
belo trabalho realizado em 
Indaiatuba. Mais um anjo 
que agora está no céu.

Desatualizado 
A Prefeitura vai abrir 

cadastro para as famílias 
que querem concorrer a 
uma das casas dos con-
juntos habitacionais, mas 
que não são cadastradas 
na Secretaria Municipal de 
Habitação. Seria interes-
sante também se os atuais 
cadastros, que não foram 
contemplados, pudessem 
ser revistos. Conheço fa-
míl ias que atualizaram 
seus cadastros, mas que 
foram informadas da não 
contemplação por não estar 
em dia com sua inscrição. 
Estranho, não?

Desceu 
Na semana passada, os 

vereadores Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho, 
Derci Jorge Lima, ambos 
do PT; além de Bruno Ga-
nem (PV), anunciaram a 
criação do bloco parlamen-
tar de oposição. A grande 
novidade é do vereador 
Bruno Ganem, que nunca 
assumiu se era situação 
ou oposição. Mas agora 
o nobre vereador "desceu 
do muro" e irá fortalecer a 
oposição em Indaiatuba. A 
população agradece!

Melhoria 
Providencial a instalação 

de um semáforo entre a Rua 
Primo Venturini com a com a 
Avenida Nove de Dezembro, 
na Vila Rossignatti. O local 
sempre foi perigoso, onde 
vários acidentes foram regis-
trados. No passado, fiz inú-
meras matérias com os mo-
radores e motoristas pedindo 
providência. Mas só alguns 
anos depois o Departamento 
de Trânsito terminou seus 
“estudos” e pode concluir 
que o local necessitava sim, 
de melhorias. Antes tarde do 
que nunca!

Cobaia 
Por utilizar um novo sis-

tema, em fase de adaptação, 
quem tira o RG no Poupatem-
po terá que ter um pouquinho 
paciência. O documento está 
demorando mais de um mês 
para chegar. O mais chato de 
tudo isso é que o solicitante 
tem que ficar indo lá ver se 
está pronto. Funcionários da 
unidade dizem que avisam 
quando o RG estiver pronto, 
o que não acontece. Pelo 
menos para esse documen-
to, a solução mais rápida e 
confiável são as unidades do 
Poupatempo de Campinas.

Fiscalização 
A princípio, parece que 

a fiscalização aos carros que 
andam com volume do rádio 
alto está sendo levada a sério 
pela Prefeitura. Dois moto-
ristas já foram autuados por 
conta da irregularidade. Que 
a fiscalização persista com a 
mesma eficiência daqui para 
frente. Muitas críticas, até 
hoje, são feitas ao projeto. 
Vale à pena lembrar que o 
motorista pode andar com 
seus carro ouvindo uma mú-
sica, o que não é permitido é 
que esse som “invada” a casa 
das pessoas. 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Dez Projetos de Lei fo-
ram votados durante 
a Sessão Ordinária 

da Câmara, a qual teve pouco 
mais de 30 minutos de dura-
ção. A Sessão aconteceu na 
noite de segunda-feira, dia 
12, e ocorreu rapidamente por 
conta do velório do Comer-
ciante Antonio Packer, que 
morreu também na segunda-
-feira, aos 93 anos, e seria 
velado no Plenário após o 
término da Sessão. 

Em comum acordo, os ve-
readores decidiram abrir mão 
de comentar seus projetos e 
indicações. O uso da Palavra 
Livre também foi suspenso 
durante a Sessão.  

O primeiro projeto a ser 
votado foi o Decreto Legisla-
tivo nº 005/2014, da mesa da 
Cãmara, que dispões sobre a 
autorização para o vice-pre-

Em luto pela morte de Antonio Packer, Sessão durou pouco mais de 30 minutos e teve 10 projetos aprovados

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Com-
panhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL) ouviu na tarde 
de segunda-feira, dia 12, três 
pessoas: o diretor do Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp-Regional) 
de Indaiatuba, José Augusto 
Rodrigues Gonçalves, e dois 
funcionários de uma indús-
tria instalada no Município. 

Os depoimentos aconte-
ceram na sala de reuniões da 
Câmara e tiveram por obje-
tivo encontrar soluções para 
as constantes interrupções 

feito, Antonio Carlos Pinhei-
ro, a licenciar-se do cargo. 

Com as férias do vice e 
também do Prefeito, cujo 
Decreto já havia sido votado 
em Sessão anterior, o cargo 
de Prefeito será assumido 
pelo presidente da Câmara, 
o vereador Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha. (PMDB), 
conforme a Lei Orgânica do 
Município. 

Essa é a segunda vez que 
o vereador assume o cargo de 
Prefeito. Em seu lugar, na Câ-
mara, assume o vereador Luiz 
Carlos Chiaparine (PMDB), 
que é o atual vice-presidente 
da Mesa Diretora. 

Outro projeto aprovado, 
em segunda votação, foi o 
nº 0075/2014, do Executi-
vo, 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 segunda 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 alienação mediante parce-
lamento, 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 ope-
ração consorciada, na forma 
do disposto na Lei Federal 
nº 10.257/01 (Estatuto da 
Cidade), através do Progra-
ma de Incentivo à criação de 
Distrito de Micros e Pequenas 
Empresas (Dimpe).

Em segunda votação, 
foi aprovada ainda o PL nº 
0064/2014, de autoria do 
vereador Bruno Ganem (PV), 
que pede mais comodidade 

aos clientes que aguardam 
para ser atendidos nos caixas 
das agências bancárias. Na 
ocasião, as agências deverão 
ter oito ou mais assentos para 
os clientes que aguardam por 
atendimento. 

Em regime de urgência, 
os vereadores aprovaram 
também o PL nº 0076/2014, 
do Executivo, que altera dis-
positivos dos anexos da Lei 
nº 6.230, de 5 de dezembro de 
2013, que aprova o orçamento 
do Município para 2014. 

Vistas
O Proje to  de  Lei  nº 

0073/2014, do Executivo, 
recebeu pedido de vistas do 
vereador Túlio José Tomass 
do Couto (PMDB)l, por cinco 
dias. O PL autoriza a aliena-
ção de áreas pertencentes ao 
Patrimônio. 

A Sessão contou ainda 
com quatro vetos dando nome 
à logradouros do Município.  

CPI da CPFL ouve mais três pessoas 
no fornecimento de energia 
elétrica em Indaiatuba. 

Participaram da reunião 
ainda o presidente da Câ-
mara, o vereador Luiz Al-
berto Pereira, o Celobinha 
(PMDB), o relator Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o Li-
nho (PT); além dos membros 
da Comissão, os vereadores 
Maurício Baroni (PMDB), 
Massao Kanesaki (DEM) e 
Bruno Ganem (PV).  

Durante a reunião, o di-
retor do Ciesp-Regional 
Indaiatuba informou que tem 
conhecimento dos problemas 

de energia ocasionados den-
tro das indústrias do Municí-
pio, mas que os relatos sobre 
isso foram mais intensos 
no final de 2010. “Nesta 
época, fizemos uma reunião 
no Ciesp com cerca de 40 
empresários, que reclama-
vam das constantes quedas 
de energia, quando a CPFL 
setorizou o atendimento e 
destacou um funcionários 
para nos atender, de nome 
Rogério Klinke. De lá para 
cá, o problema melhorou 
muito”, conta. 

Ainda segundo Gonçal-

ves, no final do ano passa-
do novos relatos voltaram 
a acontecer, mas a CPFL 
anunciou um investimento 
de R$ 6,6 milhões e a cons-
trução de uma nova subesta-
ção de energia para sanar os 
problemas. 

Já dois funcionários de 
uma empresa instalada no 
Distrito Industrial da cidade 
relataram experiências pes-
soais ocorridas por conta dos 
serviços prestados pela CPFL. 

A empresa, que atende 
grandes montadoras de ve-
ículos, registrou somente 

em 2014, 14 interrupções de 
energia. Como de 4h a 6 ho-
ras uma peça sai da empresa 
com destino às montadoras, 
37 minutos de interrupção de 
energia significam 2 horas 
sem nenhum produto seguir 
para o estoque.  

Para garantir a produção e 
evitar sanções por parte dos 
compradores, a empresa foi 
obrigada a alugar um galpão 
em outro Município, que ga-
rante cinco dias de estoque. 

Os problemas também 
afetam, além da produtivida-
de, equipamentos importados 

do Japão, ocasionando a quei-
ma de placas, que chegam a 
custar R$ 10 mil cada uma. 
No momento, a empresa se 
vê obrigada a fazer vários 
investimentos para evitar a 
queda de energia e estuda a 
contratação de uma empresa 
particular, que vende energia 
a um custo bem mais elevado, 
mas que garanta a manuten-
ção da energia necessária 
para o funcionamento da em-
presa.  A próxima reunião da 
CPI ocorre segunda-feira, às 
12 horas, na sala de reuniões 
da Câmara. 
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Mais de três mil comparecem 
na Feira de Empregos

Colégio Objetivo realiza 
Simulado para o exame

OPORTUNIDADE

MEC abre inscrições para o Enem
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

O Ministério da Educa-
ção (MEC) iniciou na 
última segunda-feira, 

dia 12, as inscrições para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). As inscrições 
devem ser feitas até o próximo 
dia 23, pelo site do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Em Indaia-
tuba, os alunos correm contra 
o tempo para estarem prontos 
para o Exame, em busca de 
uma bolsa de estudo.  

Esse ano a prova do Enem 
será realizada nos dias 8 e 9 de 
novembro (sábado e domin-
go) e terá inicio às 13 horas. 
No sábado, os estudantes 
farão provas de ciências hu-
manas e ciências da natureza. 
E no domingo, serão aplicadas 
provas de linguagens e códi-
gos, matemáticas e redação. 

Os estudantes que se ins-
creverem para a prova do 
Enem, já podem começar a 
se preparar através de cursos 
preparatórios. De acordo com 
o diretor do Mundo Enem, 
Filiphe Falchioni, é muito 
importante o aluno se dedicar 
ao exame do Enem, pois é 
uma grande oportunidade para 
conseguir uma vaga em uma 
universidade, além de poder 
se beneficiar com os progra-
mas que o Governo Federal 
oferece. “Eu sempre explico 
para os alunos que não adianta 
fazer o curso e não se dedicar. 

O colégio Objetivo de todo 
o país estará realizando ama-
nhã e domingo, o Simulado 
Especial do Enem. 

Os alunos do 3º ano do 
ensino médio e dos cursos 
pré-vestibulares terão a opor-
tunidade de testar seus co-
nhecimentos, realizando uma 
prova com 180 questões ob-
jetivas divididas nas quatro 

áreas do conhecimento, além 
da redação.

O Simulado Especial do 
Enem é aberto e as inscrições 
são gratuitas. Este será o pri-
meiro ano que o Simulado 
premiará os participantes. Os 
quatro primeiros colocados na 
classificação nacional ganha-
rão um iPad. Os treineiros não 
concorrerão ao prêmio.

As nossas salas de aula têm 
no máximo 25 alunos, para 
que assim todas as dúvidas 
sejam solucionadas e para que 
o aluno dê continuidade nos 
estudos em casa. Além disso, 
os candidatos adquirindo os 
pontos necessários poderão 
usufruir de programas que o 
Governo oferece”, explica. 

A previsão do MEC é que 
8,2 milhões de estudantes se 
inscrevam para o Enem, o 

que representa um aumento 
de 13,8% em relação ao ano 
passado. 

A nota do Enem pode ser 
usada pelos candidatos em 
vários programas do gover-
no, entre eles o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
que oferece vagas no Ensino 
Superior Público; Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni), que disponibiliza 
bolsas em instituições priva-

das; e o Sistema de Seleção 
Unificada do Ensino Técnico 
e Profissional (Sisutec), que 
destina a estudantes vagas 
gratuitas em cursos técnicos. 

O Exame também é um 
pré-requisito para firmar con-
tratos com o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
e para concorrer a bolsas de 
intercâmbio pelo Programa 
Ciência sem Fronteiras. 

O edital com as regras já 
estão disponíveis no Diário 
Oficial da União e o valor 
da inscrição é de R$ 35 e o 
pagamento do boleto deverá 
ser feito até o dia 28 de maio. 
Ficam isentos do pagamento 
todos os alunos de escola 
pública ou que comprovem 
renda familiar mensal inferior 
a R$ 1.086.

Dedicação 
Entre os 700 alunos que 

prestaram o simulado do 
Enem no ano passado, rea-
lizado pelo Mundo Enem, 
o estudante Maycon Moura 
Santos, 17 anos, ficou em 1º 
lugar, e com isso ganhou uma 
bolsa de 100% para estudar no 
curso preparatório do Mundo 
Enem.

Estudante de escola públi-
ca, Maycon dedica seus dias e 
suas noites para realizar o seu 
grande sonho: entrar em uma 
Universidade. 

Os estudos começam às 
3 horas da manhã e termina 
às 18 horas. Aos sábados a 
rotina é a mesma, porém de 
manhã faz curso de inglês e 
passa a tarde toda no curso 

com um grupo de estudantes 
que ele mesmo organizou. E 
aos domingos ele se dedica a 
ler livros que foram indicados 
para o vestibular e assiste 
filmes recomendado pelos 
professores. Lazer ele tem 
apenas de noite onde assiste 
telejornais. Uma rotina difícil, 
porém para ele não é esforço 
algum e que está fazendo 
apenas a sua parte. “O meu 
sonho é entrar na Universida-
de para cursar Engenharia Ae-
ronáutica, e para isso preciso 
estudar. Quero entrar na USP 
(Universidade de São Paulo) 
ou na Universidade Federal 
de Uberlândia. Sai do meu 
emprego para me dedicar aos 
estudos”, conta o estudante.

Filho de pais que não ti-
veram oportunidade de es-
tudar, Maycon diz que tem 
total apoio dos pais. “Eles me 
apoiam nessa minha rotina. 
É cansativa, mas sei que vou 
colher frutos lá pra frente. 
Meu pai terminou o supletivo 

no ano passado e minha mãe 
continua estudando”.

Maycon é um dos poucos 
alunos que se dedicam aos 
estudos fora da escola. Ele 
tem consciência que a escola 
pública é precária, por isso 
procurou ajuda e apoio no 
curso preparatório. “O curso 
preparatório ajuda muito. É 
uma oportunidade que estou 
tendo, é um passo a mais. 
Aqui tenho professores qua-
lificados, o que me ajuda a ir 
confiante para o exame”.

Preocupado com o futuro 
dele e de seus pais, Maycon 
dedica todos os seus dias para 
os estudos. “Entrar na univer-
sidade será uma realização 
própria e com isso vou poder 
ter um emprego digno, onde 
eu possa dar melhor condição 
financeira para meus pais”, 
declara o estudante que, se 
realizar o sonho de entrar na 
faculdade, será o primeiro 
membro da família a cursar o 
ensino superior.

Mais de três mil pessoas 
marcaram presença na 2ª edição 
da Feira de empregos, evento 
realizado pela Faculdade Max 
Planck em parceria com a Pre-
feitura. O evento aconteceu 
no último sábado, dia 10, no 
campus 1 da faculdade. 

Ao todo, mais de 1,5 mil 
vagas de emprego foram di-
vulgadas. Participaram ainda 
do evento 25 empresas, de 
forma presencial, e outras 15 
enviaram as oportunidades de 
emprego no Painel de vagas. 

O evento contou ainda com 
nove palestras simultâneas, com 
temas pertinentes a quem está 
em busca de uma recolocação 
profissional, e apresentações 
artísticas da entidade assistencial 

Educandário Deus e a Natureza 
e da banda Rockiss, formada por 
alunos da instituição. 

Também participaram do 
evento membros do Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), dos Voluntários de Apoio 
no Combate ao Câncer (Volacc) e 
do Centro de Inclusão e Assistên-
cia às Pessoas com Necessidades 
Especiais (Ciaspe). 

Durante o evento, foram 
coletados mais de nove mil currí-
culos. Ainda durante a Feira, três 
candidatos foram selecionados 
para contratação pela Tamanda-
ré Tintas e outros quatro encami-
nhados para processos seletivos 
que ocorrem esta semana. 

O evento contou ainda com 
a participação de alunos de 

Tecnologia em Recursos Hu-
manos, Educação Física e 
Redes de Computadores que 
ajudaram, de forma voluntária, 
na organização e recreação.

Max
Incorporada ao Grupo Polis 

Educacional em 2008, a Facul-
dade Max Planck conta com 
mais de quatro mil alunos. Inves-
timentos maciços em ampliação 
e modernização estão sendo 
destinados para agregar ainda 
mais qualidade aos cursos de 
graduação oferecidos pela insti-
tuição e consolidá-la, a cada dia, 
como um dos principais polos de 
excelência em ensino superior 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). 

Maycon dedica boa parte de seu tempo aos estudos visando boa loca-
ção no Enem
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Após reclamações, semáforo é instalado 
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Caminhada do Maio 
Amarelo acontece domingo

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

Acontece neste domin-
go, dia 18, o Passeio 
Integração da Mobi-

lidade do Movimento Maio 
Amarelo – Atenção Pela Vida, 
idealizado pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viá-
ria. A concentração será em 
frente a Prefeitura, a partir 
das 8 horas, e seguirá para o 
estacionamento do Polo Sho-
pping. O passeio faz parte do 
movimento Maio Amarelo, 
que tem objetivo promover a 
paz no trânsito.  

Após o encontro no ponto 
de partida, às 9 horas a passe-
ata inicia com os pedestres. Às 
9h30 é a vez das motos e bici-
cletas seguirem a mesma rota. 
Segundo os organizadores, 
mil camisetas sobre o Maio 
Amarelo serão distribuídas. 

Para o diretor e presidente 
do Observatório, José Aurélio 
Ramalho, a intenção é que a 
sociedade inteira abrace essa 
causa. Pedestres, motoristas, 
ciclistas e cadeirantes devem 
utilizar sua criatividade, ves-

tir-se de amarelo, levar faixas, 
cartazes, para que possamos 
fazer algo para mudar essa re-
alidade no trânsito”, declara.

De acordo a diretora da Or-
ganização Não Governamen-
tal (ONG) Gabriel, Maria Inês 
Toledo de Azevedo Carvalho, 
a campanha tem a finalidade 
de conscientizar a população 
sobre a responsabilidade no 

trânsito.“A intenção é que 
cada cidadão pare e reveja 
suas atitudes. Não estamos 
falando apenas dos motoristas 
de carro ou dos motociclistas, 
mas sim também dos pedes-
tres, passageiros e ciclistas. 
Afinal, se todos colaborarem e 
seguirem as regras, com certe-
za, a convivência vai melhorar 
para todos”, explica. 

“Contamos com a mobi-
lização dos estudantes das 
faculdades de Indaiatuba, 
Max Plack, Anhanguera e 
Fatec, e também do público 
que tenha sido atingido por 
esta campanhas. 

Na há previsão de chuva no 
dia do passeio, porém caso cho-
va, o evento será adiado para o 
próximo final de semana. 

Além da caminhada, uma 
palestra sobre o Maio Ama-
relo e o trânsito será realizada 
no Yázigi do Jardim Espla-
nada. A palestra acontece 
amanhã, dia 16, a partir das 
10 horas. 

A campanha acontece em 
outras partes do país, com 
exceção de Roraima, Acre, 
Pará e Maranhão, todos os 
estados brasileiros aderiram 
ao movimento. O Maio Ama-
relo também está presente na 
Índia, Espanha, Argentina, 
Tunísia, Benin e Angola. Em 
Indaiatuba, quem tomou a 
frente do Maio Amarelo foi 
a Organização Não Gover-
namental (ONG) Gabriel, 
juntamente com o apoio do 
Rotaract Club de Indaiatuba, 
do Rotaty Club Indaiatuba, 
da Associação de Deficientes 
Visuais de Indaiatuba.

Movimento 
O movimento Maio Ama-

relo começou a ser divulgado 
desde o dia 1º desse mês. O 
mês de maio foi escolhido por 
alusão da Decisão da Ordem 
das Nações Unidas (ONU), 

Mil pessoas são esperadas durante o passeio que marca o movimento Maio Amarelo

que decretou a Década de 
Ação para o Segurança no 
Trânsito. O amarelo foi esco-
lhido em referências as placas 
de sinalização no trânsito, as 
quais levam a mesma cor. 

A intenção da campanha é 
falar com a população sobre o 
tema trânsito. O movimento 
é evento internacional de 
conscientização e redução de 
acidentes.

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 Dena-
tran é de 151.387 veículos.

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

Após muita reclamação 
de moradores e motoristas, 
em decorrência de acidentes, 
a Secretaria Municipal de 
Obras e Vias Públicas iniciou 
a instalação de um semáforo 
no cruzamento da Avenida 
Nove de Dezembro com a 
Rua Eurico Primo Venturini, 
na Vila Rossignatti. A obra 
começou na última segunda-
-feira, dia 13, e deve ficar 
pronta ainda essa semana. 

O semáforo terá quatro 
fases e atenderá um ponto de 
movimento intenso da cida-
de. “É um ponto onde existe 
um hospital, um clube de 
campo e uma faculdade, por 
isso a quantidade de veículos 
que circulam pelo local é 
grande, o que torna o cruza-
mento perigoso, por isso a 
necessidade de um semáforo 
para ordenar o trânsito”, ex-
plica o secretário de Urbanis-

mo e do Meio Ambiente, José 
Carlos Selone, que também 
acompanha a obra.

Há anos a população pede 
uma providência no cruza-
mento, que é “palco” cons-
tante de acidentes, por ser 
um local de grande movi-
mentação.

Outras melhorias devem 
ocorrer ainda em 2014 na 
região. Uma delas deve acon-
tecer até o final de maio, 

quando devem ser iniciadas 
as obras para desativação da 
rotatória do Hospital Augus-
to Oliveira Camargo (Haoc) 
e instalação de um sistema 
semafórico no local. 

Outro ponto que terá o 
trânsito ordenado por semá-
foro será a avenida Presi-
dente Vargas no acesso ao 
Jardim São Lourenço. Essa 
obra está prevista para o mês 
de julho.  

Semáforos
Desde 2009 a Administra-

ção Municipal já implantou 
semáforos em 27 pontos da 
cidade, com o objetivo de 
ordenar o fluxo de veículos e 
tornar o trânsito mais seguro.

O mais recente foi instala-
do em fevereiro na Avenida 
Ário Barnabé, no cruzamen-
to com a rua João Martini, 
no Jardim Morada do Sol. 
Um mês antes, em janeiro, 

a Secretaria de Obras e Vias 
Públicas implantou um semá-
foro de pedestres em frente 
à Prefeitura, na confluência 
com a Rua Pedro Donda. O 
equipamento funciona como 
semáforo de pedestres, mas 
no final da tarde, 17 horas, é 
programado para funcionar 
como um semáforo comum 
para ordenar a saída de veí-
culos dos estacionamentos do 
Paço Municipal.
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OPORTUNIDADE

Cadastros habitacionais podem ser feitos em setembro

Aos 51 anos, sendo 10 
deles como politico, 
Gervásio Aparecido 

da Silva afirma. “Entrei na 
politica por acaso”. Nascido 
em Indaiatuba, o vereador 
e empresário é o filho mais 
velho de uma família de oito 
irmãos. Aos 14 anos perdeu 
a mãe e pouco tempo depois 
o pai, Gervásio e os irmãos 
passaram então a viver em um 
orfanato. 

Apesar do passado humil-
de e difícil, Gervásio se fir-
mou como um empresário de 
sucesso. No momento em que 
se dedicava às 14 unidades da 
sua empresa, a GAA’S Jeans, 
a politica o descobriu. 

Em 2004 veio o convite 
para ser candidato a vereador, 
cerca de um mês antes das 
eleições. Mesmo com pouco 
tempo para a campanha e 
sem experiência nenhuma, 
Gervásio foi eleito com 2.068 
votos. “Eu afirmo que entrei 
na política por acaso, mas as 
coisas mudaram quando eu fui 
eleito. Mesmo com pouquís-
simo tempo de campanha, fui 
um dos mais votados, e senti 
que deveria honrar aqueles 
votos”, conta. 

Em 2008, já certo de sua vo-

cação para a politica, Gervásio 
foi reeleito com 2.997 votos. 
Seu trabalho com a população 
foi reconhecido e ele foi convi-
dado a assumir como Secretário 
da Habitação, onde desenvol-
veu inúmeros projetos de bene-
ficio à população. Atualmente, 
Gervásio exerce seu terceiro 
mandato como vereador, eleito 
com o maior número de votos 
da coligação, 4.998.

Projetos
O vereador lançou recen-

temente o Movimento Brasi-
leiro Pró Moradia Popular. O 
objetivo é a criação de uma 
Lei Federal, lei que determi-
na que os prefeitos invistam 
parte do orçamento anual dos 
municípios em habitação. Na 
página na internet, é possível 
calcular quantas unidades 
habitacionais cada cidade 

pode ter por ano, investindo 
apenas 3% de seu orçamento 
em habitação. Conheça mais 
do projeto no site www.mo-
vimentopromoradiapopular.
com.br. A adesão do movi-
mento é gratuita.

Gervásio desenvolveu 
inúmeros projetos ao lon-
go de sua carreira política, 
mas foi como Secretário 
da Habitação que ele se fez 

realizado. “A casa própria é 
o sonho de qualquer pessoa, 
por isso quando assumi a 
secretaria sabia do desafio 
que seria, mas encarei. Não 
tínhamos dinheiro em caixa 
e eu precisava proporcionar 
meios para que as pessoas 
conquistassem suas casas. 
Com certeza foi um dos 
maiores desafios da minha 
vida”, conta.

Vereador Gervásio lançou recentemente o Movimento Brasileiro Pró Moradia Popular

Confira alguns dos 
projetos de Gervásio como 
Secretário da Habitação. 

Regularização de lotes 
e escrituras: Em seu pri-
meiro ano como secretário, 
Gervásio ofereceu meios 
para que as famílias conse-
guissem regularizar a escri-
tura das residências. Bair-
ros como Tancredo Neves, 
Lauro Bueno e Camargo 
Andrade foram beneficia-
dos com o programa, que 
oferecia a possibilidade do 
parcelamento para o paga-
mento do serviço. 

D o a ç ã o  d e  p l a n t a s 
para construção: O pro-
jeto visava incentivar os 
proprietários de lotes, na 
const rução da  pr imeira 
residência.  Com a doação 
da planta pela Prefeitura, 
o proprietário tinha mais 
condições para dar inicio 
as obras. Cerca de 300 fa-
mílias foram beneficiadas 
com o projeto. 

Parceria: Em parceria 
com a Caixa Econômica 
Federal, 144 apartamentos 
foram entregues no Jardim 
São Conrado, para famílias 
de baixa renda. 

Colibris: 500 casas po-
pulares foram construídas 
no Jardim Colibris.

A Secretaria Municipal 
de Habitação abrirá novas 
inscrições para os projetos 
habitacionais a partir de se-

tembro desse ano. A inscrição 
é destinada as famílias que 
ainda não possuem cadastro 
na Pasta. Atualmente, a Pre-

feitura seleciona famílias para 
três projetos.

 “Hoje estamos focados 
nos Residenciais Tamoios 1 
e 2, com 80 casas sobrepostas 
para famílias em área de risco; 
no Conjunto Habitacional 
Vitória Régia com 296 apar-
tamentos e no maior projeto 
habitacional de Indaiatuba, o 
Parque Campo Bonito, com 
800 casas, 2.048 apartamen-
tos e 462 lotes mistos, com 
toda infraestrutura necessária 
como Escolas, Posto de Saú-
de, Creche, Centro Comunitá-

rio e área comercial” ressalta o 
secretário municipal de Habi-
tação, Luiz Henrique Furlan.

Para ao prefeito Reinaldo 
Nogueira, a reabertura das 
inscrições dará novas opor-
tunidades para as famílias do 
município. “Desde o final de 
2012 não recebíamos novos 
cadastros habitacionais, mas 
com o lançamento de novos 
projetos queremos ampliar a 
oportunidade para as famílias 
que estão em Indaiatuba a 
mais de cinco anos”, explica 
e conclui Nogueira.
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Intercâmbio

Yázigi e Internexus 
reafirmam parceria

DELZENI CEPPOLINI/SCS-PMI  

DELZENI CEPPOLINI/SCS-PMI  

Com meta local atingida, vacina 
contra a gripe encerra hoje

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Campanha de Vaci-
nação Contra a Gripe, 
que era para encerrar 

na última sexta-feira, dia 9, 
foi prorrogada por mais uma 
semana e estará disponível nos 
postos de saúde da cidade até 
hoje, dia 16. Com extensão do 
prazo de vacinação, até ontem, 
dia 15, 25.716 pessoas foram 
vacinadas no Município. A 
meta da cidade era imunizar era 
imunizar 21.709 pessoas.   

Segundo o balanço da Secre-
taria Municipal de Saúde, até a 
sexta-feira passada, a princípio 
a data-limite para a vacinação, 
66% do público-alvo havia sido 
vacinado, num total de 14.244 
pessoas. Com isso, segundo a 
Pasta, 11.472 mil pessoas fo-
ram imunizadas apenas nessa 
semana. 

O balanço da Secretaria 
Municipal de Saúde revê ainda 
que, dos vacinados, 7445 foram 
crianças, 1.012 gestantes, 1.472 
trabalhadores, 290 mulheres 
puérperas e 15.497 idosos.

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. 

Mesmo com a meta atingi-
da, o secretário municipal de 
Saúde, José Roberto Stefani, 
ressalta que a gripe pode levar a 
complicações graves e a morte, 

especialmente nos grupos de 
alto risco para as complicações 
da infecção viral. “A cada ano 
esta gripe pode se apresentar 
de forma diferente. A principal 
ação para prevenir esta doença 
é a vacinação. Esta campanha 
vem contribuindo ao longo dos 
anos para a prevenção da gripe 
nos grupos vacinados, além de 
apresentar impacto na redução 

das internações hospitalares, 
gastos com medicamentos para 
tratamento de infecções secun-
dárias e mortes evitáveis”.

O secretário ressalta ainda 
que é enganoso algumas pessoas 
acreditarem que se tomar a va-
cina ficarão gripadas e é preciso 
entender que quem pertence 
aos grupos de risco deve tomar 
a vacina. 

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

2013
Em 2013, Indaiatuba atingiu 

a meta e imunizou mais 80% dos 
cinco grupos prioritários (crian-
ças, gestantes, mulheres até 45 
dias após o parto, trabalhadores 
de saúde e maiores de 60 anos). 
O grupo prioritário das crianças 
atingiu 94% do total. A escolha 
dos grupos prioritários segue 
recomendação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta do município já foi atingida

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. 

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; 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

A escola de idiomas Yázi-
girecebeu na terça-feira, dia 
6, a diretora da escola e agên-
cia de viagens Internexus, 
Nan Stratton.  O encontro 
teve como objetivo apresen-
tar os detalhes da parceria 
mantidahá 15 anos, entre a 
agência e o Yázigi. Além dis-
so, os presentes puderam tirar 
dúvidas a respeito do curso 
de inglês para estrangeiros, 
desenvolvido pela Internexus 
em Salt Lake city, nos Esta-
dos Unidos.

Com o auxílio de uma 
interprete, Nan Stratton falou 
aindasobre a importância do 
inglês na vidae na carreira 
de qualquer pessoa. Além de 
tirar dúvidas sobre os desafios 
e benefícios, que os intercam-
bistas vivenciam no programa 
da Internexus. 

Para a diretora do Yázigi 

Indaiatuba, Lucimara An-
driani, a experiência de rea-
lizar um intercâmbio marca 
positivamente a vida de seus 
alunos. “Confiamos muito na 
Internexus, não à toa temos 
uma parceria de 15 anos. 
Todos os nossos alunos que 
participaram do programa, 
foram muito bem recebidos 
pelas famílias americanas e 
puderam colocar em prática, 
todo o conhecimento adqui-
rido na escola. Eles vivem o 
famoso sonho americano”, 
explicou. 

Yázigi 
Para mais informações 

agende uma visita na escola 
Yázigi Indaiatuba, na Ave-
nida Fábio Ferraz Bicudo, nº 
340, Jardim Esplanada 2, em 
Indaiatuba, ou ligue para (19) 
9875-0206.

O encontro teve como objetivo confirmar a parceria
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Projeto visa estimular a 
leitura entre os alunos

Dois carros são 
multados por som alto 
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Dois carros foram au-
tuados e multados 
por trafegarem na 

via pública com o som alto. A 
abordagem foi realizada com 
base na Lei do Silêncio, de nº 
6.297, a qual entrou em vigor 
em maio. Além da multa de 
R$ 1.051,50, nos dois casos os 
motoristas tiveram seus carros 
aprendidos.

O primeiro veículo foi fla-
grado com o som alto estava 
na Rua João Batista Nunes 
Beccari, na noite de domingo, 
dia 11. Após denúncia via 153 
da Guarda Civil foi ao local e 
constatou um Gol preto, com 
a tampa do porta-malas aberto 
e em seu interior uma caixa 
selada, duas cornetas, e um 
amplificador. O som emitido 
pelo rádio do carro dava ainda 
para ouvir a distância. 

O proprietário do veículo 
acabou localizado e informado 
de que seria autuado e multado. 
A multa foi aplicada, bem como 
o termo de apreensão, e o auto-
móvel acabou sendo recolhido. 
“Passamos por um período 
de orientação e divulgação da 
lei. Agora entramos na fase 
da multa”, relata o diretor de 
Fiscalização de Taxas e Pos-
tura, José Carlos de Melo. “O 
condutor tem cinco dias úteis 
para recorrer”, completa    

Na tarde de quarta-feira, dia 
14, outro veículo foi flagrado 
com o som do rádio alto. Em 
patrulhamento pela Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, uma guarnição da Guarda 
Civil de Indaiatuba encontrou 
o veículo Corsa prata com o 
som alto. O automóvel estava 
parado na marginal direita do 
Parque Ecológico, sentido Cen-
tro ao bairo, e mesmo estando 
do outro lado da avenida, os 
agentes municipais consegui-
ram ouvir o som da música.

O carro foi abordado nas 
proximidades da Concha Acús-
tica do Parque. O veículo porta-
va havia caixa selada com dois 
alto-falantes de dez polegadas, 
duas potências e mais dois alto-
-falantes de 6 x 9, além de um 

CD Player. 
O valor da multa aplicado 

nos dois casos foi de 75 Uni-
dades Fiscais do Estado de São 
Paulo (Ufesp), que em 2014 
corresponde a R$ 1.051,50. Em 
caso de reincidência, a multa 
será aplicada em dobro. É consi-
deração reincidência a prática da 
mesma infração cometida pelo 
mesmo condutor no período de 
até dois anos.

Lei 
Para aplicação da Lei 6.297 

considerar-se-á todo e qualquer 
equipamento de som automoti-
vo rebocado, instalado ou aco-
plado nos porta-malas ou sobre a 
carroceria dos veículos e, ainda, 
os assemelhados. Por equipa-
mentos sonoros, compreende-se 

o alto-falante, o amplificador de 
voz ou qualquer tipo de equipa-
mento emissor de som que possa 
perturbar o sossego público, 
rebocado, instalado ou acoplado 
nos veículos, utilizados de forma 
inadequada e inoportuna.

A Lei não será aplicada aos 
veículos com equipamentos 
sonoros, desde que o volume 
não ultrapasse 60 decibéis, de 
acordo com o disposto na Lei. 
4685 de 03 de maio de 2005 e no 
Decreto 9.355 de 11 de junho de 
2007, para fins de divulgação de 
eventos, campanhas de interesse 
público, anúncios, comerciais, 
manifestações religiosas, sin-
dicais e políticas. Também não 
será aplicada a eventos de som 
automotivo que possuam autori-
zação prévia da municipalidade.

Veículo corsa foi apreendido na Marginal do Parque Ecológico por andar com o som do rádio alto

O Colégio Montreal, de 
Indaiatuba, desenvolve atual-
mente o projeto “O que é, o 
que é, Responde se Puder”. As 
atividades estão sendo desenvol-
vidas com estudantes do Pré, no 
período da manhã e da tarde. O 
projeto tem por objetivo aguçar 
a imaginação e a curiosidade das 
crianças com atividades lúdicas, 
que estimulem a inteligência e o 
raciocínio lógico.

De acordo com a professora 
das turmas, Tamires Silvestre 
Moraes, o objetivo do projeto é 
construir um repertório de pala-
vras a partir da leitura e escrita 
das respostas das “adivinhas”. 
“O projeto encantou os alunos 
que tanto desejam ler e escrever, 
por ser dinâmico e facilitar a 
leitura e a escrita, pois são textos 
curtos e de fácil memorização. 
Além de ser um desafio e uma 
atividade muito divertida!”, 
explica a professora. 

Na ocasião, as atividades 
também foram aderidas pelos os 
pais dos alunos. Eles realizaram 
pesquisas e enviaram para a es-
cola. Depois as adivinhas foram 
classificadas pelas respostas que 
iniciavam com todas as letras 
do alfabeto. “Os alunos ficaram 

muito curiosos quando chegaram 
à sala e se depararam com os 
envelopes colados no mural, com 
uma letra do alfabeto colada em 
cada envelope. Realizamos brin-
cadeiras de adivinhar, cabra-cega 
e gato mia”, conta Tamires.

Também foram realizadas 
caça-palavras, cruzadinha, bingo 
etc. No final, os alunos levarão 
um livro com as cinco melhores 
adivinhas para casa. “Espera-
mos que os alunos valorizem a 
leitura como fonte de prazer e 
entretenimento, ampliando suas 
possibilidades de comunicação e 
expressão”, afirma a professora. 

Para a coordenadora da Edu-
cação Infantil e do Ensino Fun-
damental 1 do Colégio Montreal, 
Mauricéia Pereira, a brincadeira 
de adivinha pode contribuir 
muito com o aprendizado das 
crianças. “É uma forma lúdica 
de estimular a inteligência das 
crianças, excelente para apren-
der a associar ideias às palavras, 
aumentar o vocabulário e de-
senvolver o raciocínio lógico. 
Muito divertida, contribui com 
o processo de aprendizagem, 
estimulando a imaginação, as-
sim como os contos infantis”, 
conclui a coordenadora.

As atividades estão sendo desenvolvidos com alunos do Pré do Colégio Montreal

Mais Expressão
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Comerciante Antonio Packer morre aos 93 anos
CIDADE

ROSE PARRA - ACS/CMIJME

DESTAQUE

Colégio Rodin representa a Jordânia na Sinus 2014 em Brasília

Faleceu na última se-
gunda-feira, dia 12, o 
comerciante Antonio 

Packer aos 93 anos, vitima de 
um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). O velório foi na Câma-
ra Municipal de Indaiatuba e o 
enterro aconteceu no dia 13, no 
Cemitério da Candelária. 

Antonio Packer era um ci-
dadão conhecido por fazer do 
bem. Sempre preocupado em 
ajudar ao próximo indepen-
dente de religião ou condição 

social. “Era um sábio, humilde, 
nunca negava ajuda a quem 
quer que fosse independente de 
crença ou condição social. Pos-
suía um vasto conhecimento so-
bre o Espiritismo e sobre a vida, 
e contribuía de várias formas 
para a melhoria da comunidade 
em que estava inserido. Era um 
cidadão de bem, participativo, 
atuante”, diz Adriana Brumer, 
responsável pela comunicação 
da União das Sociedades Espí-
ritas (USE).

Ainda de acordo com Adria-
na, Packer foi um dos fundado-
res do Centro Espírita Apóstolo 

do bem. “Ele sempre foi um 
valoroso colaborador e divul-
gador das causas espíritas e hu-
manas. Atuava no movimento 
espírita há muitos anos, sendo, 
inclusive, um dos fundadores 
do Centro Espírita Apóstolos 
do Bem”, completa.

Antônio Packer também 
ajudou na instalação da Creche 
Jesus de Nazaré, da Associação 
de Amigos dos Excepcionais 
(Apae) e do Educandário Deus 
e a Natureza, além de ser um 
dos fundadores do Lar de Ve-
lhos & Espaço Dia Emmanuel.

Segundo a presidente do 

Lar de Velho, Izildinha Car-
doso Lopes, Antonio Packer 
era exemplo de perseverança e 
amor ao próximo. “Não tenho 
palavras para dizer desta pessoa 
que foi fundador do Lar, que 
este ano completou 50 anos. 
Durante toda a sua vida ele foi 
humanitário para a cidade. Um 
exemplo de caridade e amor 
ao próximo sem procedentes. 
E a importância do Sr. Anto-
nio Packer para o Lar é muito 
grande. O Lar é o que ele nos 
deixou”, diz.

Izildinha lembra dos ensi-
namentos que teve com Anto-

nio Packer. “Estou no Lar de 
Velhos há 23 anos, e ele me 
acompanhou todo esse período 
sempre me apoiando, me dan-
do forças. Às vezes é difícil, 
mas ele sempre me dizia para 
não desistir, que o trabalho só 
traz beneficio para quem faz. 
Não vou chorar a morte dele, 
vou sempre me lembrar de 
seus ensinamentos. E sei que 
onde ele está agora, deve estar 
dando continuidade aos seus 
trabalhos”.

Comoção 
O comerciante era uma refe-

rência de bondade e de ajuda ao 
próximo. Uma pessoa adorada 
por todos devido a sua caridade 
e a sua simpatia. A sua morte 
causou comoção na cidade.

Pelo que ele representou 
para Indaiatuba, foi decretado 
luto oficial na segunda, terça e 
quarta-feira, dias 12,13, e 14. 
“O senhor Antonio foi fundador 
do Lar de Velhos Emmanuel, 
além de ter colaborado na ins-
talação da creche Jesus de Na-
zaré, da Apae e do Educandário 
Deus e a Natureza, além de 
inúmeras outras atividades em 
que forma anônima e descom-
promissada tornou-se símbolo e 
referência de benevolência e de 
solidariedade dentre os nossos 
cidadãos”, comentou o prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB).  
“Por todas essas ações é me-
recedor do reconhecimento de 
pesar por nossa comunidade, 
como forma de agradecimento 
e demonstração de respeito pe-
los relevantes serviços benemé-
ritos e assistenciais prestados 
no município.” 

O comerciante Antonio 
Packer deixa sua esposa Elydia 
Bergamo Packer, a Dona Tica; 
quatro filhos, Sérgio, Sidney, 
Maria Silvana e Sueli; além de 
onze netos e dois bisnetos.

Parentes e amigos de Antonio Packer compareceram na Câmara para dar o último adeus
O comerciante era considerado um exemplo por suas benfeitorias 
realizadas na cidade  

O aluno Daniel Monteiro 
de Lauro e Silva, do 2º ano 
do Ensino Médio, esteve no 
início de maio, em Brasília, 
representando o Colégio Ro-
din, de Indaiatuba, durante 
a Simulação das Nações 
Unidas para Secundaristas 
(Sinus). 

O evento que reuniu es-

colas de todo Brasil, em uma 
simulação de assembleia e 
comitês da Organização das 
Nações Unidas (ONU), dis-
cutiu as responsabilidades 
compartilhadas, tendo como 
objetivo contribuir para a 
construção de uma sociedade 
formada por indivíduos mais 
ativos socialmente e enga-

jados com a transformação 
da estrutura em que estão 
inseridos.

Durante a simulação que 
durou cinco dias, o aluno 
Daniel representou a Jordâ-
nia e buscou soluções para 
auxiliar o fluxo de refugiados 
durante a Primavera Árabe, 
nome dado à onda de pro-

testos, revoltas e revoluções 
populares contra governos 
do mundo árabe. As raízes 
destes protestos referem-se 
ao agravamento da situação 
dos países, provocado pela 
crise econômica e pelo mo-
delo ditatorial de governo. 

Para o estudante do Co-
légio Rodin, a experiência 

agregou conhecimento. “Va-
leu muito a pena. Quando 
estudamos um país diferente, 
conseguimos entender me-
lhor as decisões de cada um 
deles, sem estereotipar suas 
atitudes”, comenta. 

O SiNUS é uma simula-
ção de assembleia e comitês 
da ONU e  traz a cada edi-

ção, um eixo temático que 
inspira cada uma das escolas 
envolvidas para que sejam 
discutidas.

A próxima simulação de 
comitês da ONU está pre-
vista para o fim deste ano, 
na Faculdade de Campinas 
(Facamp), com nova partici-
pação do Colégio Rodin.

Mais Expressão
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Bela e Mamãe oferece beleza 
e conforto as gestantes
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Já dizia o ditado popular, 
“É da necessidade que 
nascem as boas ideias”. 

Foi nessa situação que as 
empresárias Mara Fabrício 
Norcia e Luciana Fuly da 
Costa, de 36 e 42 anos, cria-
ram a Bela e Mamãe Moda 
Gestante. “Quem está grávi-
da sabe como esse momento 
é importante e transformador 
na vida da mulher. Percebe-
mos que as gestantes eram 
muito pouco assistidas nessa 
fase da vida delas, por isso 
resolvemos fundar a loja”, 
conta Luciana.

A Empresa foi criada em 
dezembro de 2000 e desde 
então não parou de crescer. 
Para se tornar uma das prin-
cipais referências em moda 
para as mamães, a marca 
procura enxergar a gestante 
da forma mais humana pos-
sível. “A gestante sente essa 
diferença, pois sabe que nós 
passamos por esse período. 
Por sermos mães sabemos 
que é um momento em que 
o corpo está em constante 
mudança e que aceitar 

isso é muito complicado. Por 
isso trabalhamos com roupas 
confortáveis, bonitas e moder-
nas, que supra as necessidades 
das gestantes e que as deixem 
mais confiantes”, explica. 

Atualmente é comum as 
mulheres manterem parte de 
sua rotina até a reta final da 
gravidez, é uma necessidade 
da vida moderna. Para se ade-
quar a essa nova realidade, a 
marca investe no conforto e 
na praticidade. “Com a vida 
corrida, muitas mulheres 
trabalham até pouco tempo 
antes de ganharem o bebê. 
Por isso os produtos da marca 
oferecem conforto e claro, 
um preço acessível”, conta.

Outro diferencial é ofe-
recer peças que as gestantes 
poderão continuar usando 
depois. “Nós entendemos que 
por nove meses as gestantes 
terão que mudar parte do 
guarda roupa, para se adequar 
ao novo corpo. No entanto, 
para evitar que elas desperdi-
cem dinheiro e percam todas 
as peças depois, procuramos 
trabalhar com roupas que 

elas consigam usar depois, 
ou que apenas precisem de 
alguns ajustes”, explica. 

Além de roupas, a Bela e 
Mamãe também oferece uma 
completa linha de lingeries 
especiais para gestantes e 
pijamas. Além de oferecer 
produtos para o momento da 
gestação, a marca conta com 
roupas para bebês de 0 a 3 
anos. “O objetivo é que as 
clientes continuem encon-
trando em um só lugar tudo 
que precisam”, conta. 

Experiência 
A experiência também 

contribui para o sucesso da 
marca. A equipe é formada 
por mulheres que são mães, 
o que possibilita um melhor 
atendimento às clientes. “O 
ambiente da loja é acon-
chegante e familiar, e com 
essa experiência da equipe, 
as clientes se sentem mais 
a vontade e confiantes. O 
bacana é que muitas 
cl ientes,  que 

estão passando pela primeira 
gestação, acabam trocando 
experiências e dúvidas com 
a equipe e as outras clien-
tes”, diz. 

Procurando sempre ino-
var e oferecer um serviço 
diferenciado, a Bela e Ma-
mãe conta também com o 
serviço de Delivery, levan-
do os inúmeros produtos 
da marca ao conforto do 
lar das clientes. “Nosso 
objetivo é oferecer um ser-
viço que façam as mulheres 
se sentirem bem consigo 
mesmas, usufruindo de uma 
gestação feliz e saudável”, 
finaliza. 

A Bela e Mamãe Moda 
e Gestante conta com duas 
unidades. Em Indaiatuba se 
localiza na Rua 24 de Maio, nº 
1364, na Vila Georgina. 
Já na cidade de Salto 
está situada na Rua 
Rio Branco, nº 
579, no Centro. 
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Frentista agride esposa por suspeitar de envolvimento com vizinho

Operador de máquina agride 
namorada menor de idade 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br POLÍCIA
Rapaz baleado no sábado 

continua internado
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Uma tentativa de homicí-
dio ocorreu na madru-
gada do último sábado, 

dia 10, na Rua dos Indaiás contra 
o manobrista Anderson Cristia-
no Batista Antônio, de 38 anos. 
De acordo com informações 
dos guardas que atenderam a 
ocorrência, uma dívida pode ter 
lavado ao crime.

Antônio estava sentado em 
frente a um bar, quando uma 
moto, com dois indivíduos, 
parou em frente ao estabeleci-
mento e disparou na direção da 
vítima, que foi atingida por um 
tiro no rosto e dois no braço. Ele 
foi encaminhado ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc).

Quando viaturas chegaram 
ao local, guardas conseguiram 
a identificação de um dos en-
volvidos como sendo o próprio 

proprietário do bar, Fabrício 
Beltrão de Santana, de 19 anos, 
e seguiram as informações de 
sua localização. Santana estava 
escondido dentro de uma caixa 
d’água e quando foi encontrado 
assumiu o envolvimento no 
crime e a localização de seus 
pertences e da arma utilizada. 

No local indicado apenas os 
pertences foram encontrados.

Já na delegacia, Santana 
apontou o ajudante Odair Apa-
recido Avelar, de 27 anos, como 
o segundo envolvido, que pilo-
tava a motocicleta, e forneceu 
o endereço do comparsa. O 
ajudante confessou também a 

participação e foi encaminhado 
à delegacia. Ambos foram autu-
ados em flagrantes e conduzidos 
ao 2º DP de Campinas.

Segundo a assessoria de 
comunicação do Haoc, o ma-
nobrista continua internado em 
estado estável, mas está próximo 
de receber alta médica.

O manobrista Anderson Cristiano Batista continua internado no Haoc

Mais um caso de agressão 
contra mulher foi registrado 
na cidade na madrugada de 
quarta-feira, dia 14, no Jar-
dim Pau Preto. O agressor era 
marido da vítima e agiu por 
ciúmes.

Após uma denúncia, vinda 
de vizinhos, policiais seguiram 
para o endereço relatado e já 
no local indagaram o frentista 
de 30 anos sobre a possível 
agressão. O rapaz, que esta-
va com um de seus braços 

lesionados, não franqueou a 
entrada policial, mas devido às 
evidências de flagrante a casa 
foi inspecionada. 

A casa encontrava-se em 
plena desordem; janelas e vi-
dros quebrados e sangue por 

toda parte, semelhante à casa 
do vizinho. De acordo com 
informações colhidas no local, 
o marido teria desconfiado de 
uma traição de sua esposa com 
o vizinho, levando-o ao delito. 
A vítima foi encontrada nas 

mediações do bairro por outra 
viatura e levada ao hospital 
com diversas lesões por todo 
o corpo. 

Após a plena ciência dos 
fatos, policiais encaminharam 
o frentista para a delegacia, 

onde foi registrado Boletim de 
Ocorrência (BO) por tentativa 
de homicídio e violência do-
méstica. O acusado foi levado 
à cadeia pública anexa ao 2º 
DP de Campinas, onde ficará 
à disposição da Justiça. 

O operador de máquina 
Gabr i e l  Rodr igo  An tu -
nes, de 24 anos, foi preso 
em flagrante no começo 
da  noi te  de  terça-fe i ra , 
dia 10, por ameaça, lesão 
corporal, violência domés-
tica e injúria contra sua 
namorada de 16 anos, no 
Jardim Morada do Sol. A 
denúncia foi feita pela mãe 
da vítima.

De acordo com o Bole-
tim de Ocorrência (BO), 
Antunes estava utilizando 
o benefício de “saidinha” 
de Dia das Mães desde a 
segunda-feira da semana 
anterior, dia 5, e retornaria 
na última segunda-feira, 
dia 12. A mãe da garota 
narra que o rapaz já havia 
agredido a filha na noite 
anterior, jogando em seu 
braço óleo quente,  e na 
data do ocorrido, ele teria 
a agredido com um cano 

de PVC. A vítima afirmou 
à Guarda Municipal, que 
Antunes ainda teria uma 
arma de fogo em sua casa.

Os guardas foram até 
a residência para confir-
mar todas as informações 
e, com a autorização dos 
residentes, adentraram e 
localizaram o operador de 
máquina. Em um dos quar-
tos da casa foi encontrada 
uma balança de precisão 
e um simulacro de arma 
de fogo, que um familiar 
afirmou ser de Antunes. 

O rapaz negou as acu-
sações de agressão e ale-
gou que a vítima teria se 
auto lesionado. Diante as 
evidencias, ele foi indicia-
do, as novas penalidades 
foram inser idas  em seu 
his tór icoe encaminhado 
ao 2º  DP de Campinas , 
onde ficará à disposição 
da Justiça.
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Dois motociclistas morrem no trânsito
POLÍCIA

GIL NUNES DIVULGAÇÃO
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FISCALIZAÇÃO

Caminhoneiro tem seu veículo roubado na SP-75

Seis bares foram multados 
em Operação Fecha Bar

Um caminhoneiro de 44 anos 
passou por momentos de medo na 
manhã de terça-feira, dia 13, após 
ter seu veículo de trabalho roubado 
por três indivíduos na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), no qui-
lômetro 54. A vítima foi deixada 
em um bairro de Campinas.

O caminhoneiro vinha em 
seu trajeto, sentido Campinas, 
quando encostou seu veículo no 

acostamento para arrumar a car-
ga que trazia. Três homens que 
passavam pelo trecho pararam 
o carro e anunciaram o roubo, 
um deles portava uma arma. Um 
individuo fugiu com o caminhão 
e a vítima foi obrigada a entrar 
no veículo com os outros dois 
e foi deixada no bairro Videira, 
em Campinas, com um dos as-
saltantes. Pouco tempo depois, o 

outro voltou e ambos deixaram 
a vítima sozinha. A recomen-
dação era que o caminhoneiro 
só saísse do local após meia 
hora, mas ele conseguiu ajuda 
antes e solicitou ajuda da Guarda 
Municipal de Indaiatuba, que 
trouxe a vítima até a delegacia 
para prestar depoimento sobre 
a ocorrência. O caminhão ainda 
não foi localizado.

Dois motociclistas mor-
reram durante a semana 
vítimas de acidente de 

trânsito. Os acidentes ocorreram 

na segunda e na quarta-feira, 
dias 12 e 14, em vias distintas 
da cidade. O primeiro caso 
ocorreu na noite de segunda-
-feira, e culminou na morte do 
ajudante Luiz Carlos Saturnino 
dos Santos, de 25 anos, em um 

acidente com a sua motocicleta 
na Rodovia Jose Boldrim, Itaici. 

De acordo com informações 
do Boletim de Ocorrência (BO), 
registrado pelos policiais milita-
res que atenderam a ocorrência, 
no momento da chegada nem 

Santos e nem a moto estavam no 
local. Em contato com a equipe 
do Resgate foi constatado que 
a vítima tinha sido levada ao 
Pronto Socorro do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), onde não resistiu aos 

ferimentos e faleceu.
O outro acidente fatal ocorreu 

na tarde de quarta-feira, dia 14. O 
motociclista Claudinei Felix, de 
44 anos. Segundo informações, 
ele morreu após bater com sua 
moto contra dois carros. O aci-

dente aconteceu no bairro Cal-
deira. No momento do ocorrido a 
esposa de Felix estava na garupa 
da moto e também se machucou. 
Ela foi socorrida e encaminhada 
ao Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc).

Os departamentos de 
Fiscalização de Taxas e Pos-
turas e do Meio Ambiente 
com apoio da Guarda Civil 
realizaram na última sexta-
-feira, dia12, a operação 
fecha bar e som alto em ve-
ículos. A ação foi motivada 
por reclamações feitas nos 
canais de comunicação com 
a população como 0800-
770-770-2 e o e-mail indaia-
tuba@indaiatuba.sp.gov.br. 

Nenhum veículo foi lo-
calizado com som alto ou 

houve constatação de de-
núncia, sobre o problema, 
feita no telefone 153 da GC 
durante a operação, que foi 
das 22h35 às 3h23.

Durante o trabalho foram 
vistoriados sete bares, sendo 
que três receberam multa de 
75 Ufesp (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo), no 
valor de R$ 1.510,50, cada 
local, por falta de alvará e 
ainda receberam outra multa 
por estar aberto após às 23h, 
no valor de 100 Ufesps ou 

R$ 2.014,00. Outros três es-
tabelecimentos, que tinham 
alvará, mas não estavam au-
torizados para horário espe-
cial também foram autuados 
em 100 Ufesp. Entre os sete 
bares vistoriados, o depar-
tamento de Meio Ambiente 
também efetuou três multas 
por falta de autorização para 
utilização de som. Foram 
mais 100 Ufesps para cada.

Segundo o diretor de 
Fiscalização da Prefeitura, 
José Carlos de Melo, as ope-
rações ocorrem sempre em 
dias e horários aleatórios. 
“Escolhemos dias e horários 
diferentes e fazemos esse 
trabalho de fiscalização 
surpresa tomando por base 
denúncias que recebemos 
pelos canais de comunica-
ção da Prefeitura. As de-
núncias são geralmente de 
perturbação do sossego, seja 
por som alto, ocupação de 
calçada ou funcionamento 
fora do horário estabelecido 
em alvará”, comenta.

AJUDA

Social busca familiares ou conhecidos 
de mulher em situação de rua

Na tarde de terça-feira, dia 
13, o Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua 
encontrou uma mulher residindo 
irregularmente, sem autorização 
do proprietário, em uma casa a 
venda na Jardim Moacir Arruda. 
A solicitação de abordagem foi 
feita pelo dono do imóvel.

Identificada como Edilene 
Eva de Oliveira Santos, natural 
de Maceió, em Alagoas, apre-
senta sinais de deficiência men-
tal, é usuário de drogas e não foi 

capaz de fornecer informações 
sobre familiares. Sendo assim, 
a Secretaria da Família encami-
nhou a mulher para o atendimen-
to no Caps I e conseguiu vaga 
em uma clinica de recuperação 
localizada em Amparo.

Quem tiver informações 
sobre a família ou conhecido de 
Edilene Eva de Oliveira Santos, 
deve entrar em contato com a 
Secretaria da Família e do Bem 
Estar Social pelo telefone (19) 
3834-9190.Durante o trabalho foram vistoriados sete bares, sendo que três recebe-

ram multa

Mais Expressão
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Primavera defende 
liderança contra o lanterna 

ESPORTES

JME

EDY RIATO

LIGA

ADI busca reação no 
Estadual de Futsal

O descanso no final de 
semana foi mais do que 
agradável para o Espor-

te Clube Primavera. O time não 
entrou em campo no final de se-
mana e, para completar, a equipe 
do Paulínia que poderia tomar a 
liderança do grupo, acabou per-
dendo na última rodada. Com 
a liderança garantida, invicto e 
sem tomar gols, o Fantasma da 
Ituana viaja à Hortolândia, onde 
domingo, dia 18, enfrenta o SEV 
às 10 horas.

Na estreia do Primavera na 
Segunda Divisão do Campeo-
nato Paulista, no dia 12 de abril, 
no Gigante da Vila, o Fantasma 
da Ituana venceu o confronto 
com o SEV pelo placar de 2 a 0. 

Para a partida de domingo, 
os clubes entram em campo 
com campanhas opostas no 
certame. Enquanto que o Pri-
mavera é o líder do Grupo 4, 
com dez pontos em quatro 
jogos, o SEV-Hortolândia é o 
lanterna da chave, com quatro 
pontos em cinco jogos. 

Mesmo com campanhas 
distintas, o técnico Jose Luis 
Dray não acredita em jogo fácil 
em Hortolândia. “A expectati-
va é de mais uma vitória, mas 
sabemos que será um jogo 

Classificação – Grupo 4
Equipe    P J V E D GP GC SG
Primavera   10 4 3 1 0 6 0 6
Paulínia    8 5 2 2 1 5 1 4
Sumaré    6 5 1 3 1 8 5 3
Elosport   4 5 1 1 3 3 9 -6
SEV-Hortolândia  4 5 1 1 3 4 11 -7
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

difícil”, diz. “Apesar do SEV 
vir de uma derrota, é um time 
que sempre está em nossa gru-
po e o jogo diante deles acaba 
tornando-se dérbi regional.”

Para o jogo de domingo, o 
Primavera terá o time completo. 
A equipe está há duas semanas 
treinando. No regulamento do 
Campeonato, a primeira fase 
conta com sete grupos, sendo 
quatro com seis times e outros 
três com cinco equipes. O Fan-
tasma da Ituana está justamente 
no grupo com cinco times.

De acordo com Dray, esse 
tempo foi utilizado para aperfei-
çoar a parte técnica e física de 
alguns jogadores que chegaram 
ao grupo depois. “Esse tempo 
sem jogos foi muito bom para 
corrigir alguns setores e aperfei-
çoar a parte técnica e física, além 
de finalização ao gol”, lembra. 
Durante a semana, o Tricolor de 
Indaiatuba também fez um amis-
toso, quando venceu o Atibaia 
por 2 a 0, na casa do adversário. 

Muito próximo de con-
quistar a classificação para a 
próxima fase, para Dray o time 
pode chegar o acesso com ante-
cedência com 14 pontos. O time 
tem dez pontos somados e mais 
quatro jogos para fazer. 

Base
Quem também deve entrar 

em campo são as equipes das 
categorias de base. A equipe 
Sub-11 jogou em casa no últi-
mo final de semana e acabou 
goleado por 5 a 0 pelo Atibaia. 
Domingo, a equipe vai à Gua-
rulhos quando, às 9 horas, joga 

contra o time da casa. 
Já o Sub-13 empatou em 

1 a 1 com o Atibaia, também 
jogando em casa. No domingo, 
o time joga contra o mesmo 
Guarulhos, mas às 10h15.

O Sub-15 venceu o Sumaré 
por 1 a 0, na casa do adversário, 
e agora joga contra o SEV-Hor-
tolândia. A partida acontece 
amanhã, dia 17, às 9 horas, no 
Gigante da Vila. 

Por sua vez, o Sub-17 em-
patou em 1 a 1 com o Sumaré 
e enfrenta, também em casa, 
o SEV-Hortolândia, a partir 
das 10h45.

Tabela – Grupo 4 da Segunda Divisão do Paulista
Resultados da 6ª rodada
Sumaré 4 x 0 SEV-Hortolândia 
Elosport 1 x 0 Paulínia 

7ª rodada domingo, dia 18
Horário  Partida    Local
10h  Paulínia x Sumaré  Paulínia
10h  SEV-Hortolândia x Primavera  Hortolândia
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

Com uma campanha ir-
regular, na 16ª colocação, a 
equipe principal da Associa-
ção Desportiva Indaiatuba 
(ADI)/Clube 9 de Julho bus-
ca reação na Liga Paulista, 
competição organizada pela 
Federação Paulista de Futsal 
(FPFS). Após ser goleada em 
casa pelo Corinthians, o time 
local volta a jogar diante de 
sua torcida. O adversário é 
o ADC Intelli/Orlândia. A 
partida acontece na próxi-
ma quarta-feira, dia 21, às 
20h30, no ginásio do Clube 
9 de julho. 

A ADI busca uma reação 
desesperada no campeona-
to. O time é 16º colocado, 
a frente apenas do Barueri, 
da AD Wimpro e do ADSF/
VGS/Cruzeirinho. São cinco 
pontos em seis jogos, sendo 
uma vitória, dois empates e 
três derrotas. 

Fora de casa, a ADI per-
deu de 1 a 0 para o São Paulo, 
3 a 0 para o AD Yoka/Spani 
Atacadista e empatou em 2 a 
2 com o São José e contra a 
AD Wimpro. Em Indaiatuba, 
venceu o Rio Preto por 3 a 1 e 
foi goleado pelo Corinthians, 
por 7 a 2, na partida realizada 
na última quarta-feira, dia 7.  

Para o pivô Jonathan Nas-
cimento Da Silva, conhecido 
como Jhow, de 22 anos, a 
tabela do campeonato não 
vem favorecendo a equipe. 
“Nosso time está precisando 

de uma sequência boa de 
jogos para embalar. Porém, a 
tabela não está favorecendo. 
Estamos jogando um jogo a 
cada duas semanas, sem falar 
que fizemos muitos jogos fora 
de casa”, acredita. Mesmo 
treinando há um mês e meio 
na equipe, Jhow ainda não 
estreou na equipe da ADI por 
questões burocráticas. 

Oposto 
Já a equipe do Orlândia 

tem uma campanha diferente 
da ADI. O time é o terceiro 
colocado, com 17 pontos em 
oito jogos. A equipe venceu 
seis jogos e empatou dois. 
Marcou 40 gols e sofreu ou-
tros 17. 

Fora de casa, o Orlândia 
venceu ADSF por 6 a 2, e 
empatou em 3 a 3 com o Brasil 
Kirim e 2 a 2 com o São Ber-
nardo. Em casa, o time venceu 
o São José por 5 a 3, o ADC 
Ford/Taubaté e o Jacareí Fut-
sal/Capricho Veículos, ambos 
os jogos por 7 a 2; o Baruei por 
5 a 1 e o São Paulo por 5 a 2.  

O líder do campeonato 
é o Brasil Kerin Futsal, de 
Sorocaba. Em nove jogos, o 
time do craque Falcão soma 
25 pontos, com oito vitórias 
e um empate. O time possui 
também o melhor ataque do 
certame, com 49 gols mar-
cados, e a segunda defesa 
menos vazada, com apenas 
dez gols sofridos. 

Categorias de base estão nas quartas de final
As equipes de futsal Meno-

res ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes se classificaram 
nas categorias Sub-10, Sub-12 
e Sub-14 para as quartas de 

final do Campeonato Estadu-
al, categoria A2 Menores, da 
Federação Paulista de Futsal 
(FPFS). 

A classificação entre os 

oito melhores times da compe-
tição foi garantida nas partidas 
realizadas nos ginásios da 
federação no último final de 
semana. O Sub 12 enfrentou o 

AA Itapevi e, em jogo equili-
brado, empatou no tempo nor-
mal em 1 a 1, mesmo resultado 
da prorrogação, mas como 
apresentou melhor campanha 

na primeira fase, levou a vaga. 
O Sub 14 venceu a ASP-Futsal 
Várzea Paulista de goleada 
por 8 a 4. Já o Sub 10 também 
derrotou a Liga Leste por 6 a 

4. Os grupos agora aguardam 
o encerramento das oitavas 
de final para definição dos 
adversários a partir da próxima 
semana.

Após derrota para o Timão, ADI busca 
reabilitação no Estadual de Futsal

Para a partida de domingo, a equipe do Primavera teve quase duas semanas de treino; o confronto será contra o SEV-Hortolândia

Mais Expressão
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Atleta de Indaiatuba 
vence sua 5ª luta no MMA

ABERTURA 

Campeonato Máster 50 começa no domingo 
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Thiago Moisés venceu sua quinta luta do MMA após vitória por finaliza-
ção no terceiro round

Além do Cinquentão, o Futsal da Aifa será muito agitado

O atleta de Indaiatuba 
Thiago Moisés, de 
19 anos, venceu sua 

quinta luta nas Artes Marciais 

Mistas (MMA), na disputa do 
1º Fighten Championship. 
Ele garantiu a vitória contra 
o atleta Francivaldo Nego, 
que é irmão do conhecido 
lutador do UFC, Francisco 
Massaranduba, o qual esta-

va invicto a quatro lutas. O 
combate aconteceu no último 
domingo, dia 11, na cidade de 
Londrina no Paraná.  

Moisés venceu seu opo-
nente no terceiro round, por 
finalização com um arm lock 
de dentro do triângulo. “Foi 
a minha quinta luta profis-
sional e a quinta vitória da 
minha carreira”, lembra. “A 
luta foi difícil, por conta das 
qualidades e força do opo-
nente. O primeiro round foi 
equilibrado, já no segundo 
dominei o combate, aplican-
do quedas e dominando o ad-
versário no chão. No terceiro 
round depois, de uma queda 
espetacular, a vitória veio 
com uma finalização”, conta.

O atleta de Indaiatuba 
conta que o treinamento 
para a  luta de domingo 
foi “bem” intenso. Moisés 
vem treinando na Acade-
mia 011, em São Paulo, 
onde  durante  a  semana 
divide um alojamento com 
outros quatro competido-
res. Aos finais de semana, 
retorna para Indaiatuba. 

Após mais uma vitória 
no MMA, o foco mais uma 
vez é nos treinamentos. O 
atleta conta que ainda não 
tem nenhuma competição em 
vista, mas durante a semana 
retornou a preparação visando 
à evolução no MMA. 

INÍCIO
O lutador de Indaiatuba 

está no MMA desde os 15 
anos de idade. Mas veio do 
jiu-jitsu, quando iniciou aos 
8 anos com Paulo Streckert, 
na Maromba Academia. Aos 
11 anos, Moisés também 
começou a praticar o kick 
boxing, com seu pai Sidnei 
Moisés. “Eu cresci na Ma-
romba e agradeço por tudo o 
que aprendi. Lá (Maromba) 
ainda tenho amigos e as portas 
abertas”, salienta.

O atleta Thiago Moisés 
conta com o patrocínio de 
TSX Suplementos Alimen-
tares, Meglio Limpeza e 
Descartáveis, farmácia Ma-
nipulatta, Diskjet Cartuchos 
Toners e Leopoldo Leão 
Nutricionista Esportivo.

8ª Copa Aifa de Futebol 

3ª rodada domingo, dia 18

Horário  Local  Partida

11h  XV   XV de Novembro x Ferroviário

11h  Parque Indaiá Noroeste x Palmeirinhas

11h  Belo Horizonte Roma x SPQV

11h  CET 1  Cruzeiro x União

15h30  XV   Sabinos x Real

Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

11ª Copa Loucos por Esporte de Futsal 

9ª rodada amanhã, dia 17, no ginásio da Sol-Sol

Quartas de final da Segunda Divisão 
Horário  Partida 

12h50  The Rockett/Grupo Marquinhos x Galaticos/M. Tintas

13h50  Kitimico x Projeto Restitui

Primeira Divisão

Horário  Partida 

14h40  Sol-Sol A x XII de Junho

15h30  União Tribuna x Cruzeiro

16h20  Nova Aliança Futsal x Menino G5

17h10  R5/Meta/U. Visão Imóveis x GA Marcenaria/T. Tintas

9ª rodada sábado, dia 17, no Ginásio Municipal de Esportes

Quartas de final da Terceira Divisão 
Horário  Partida

12h50  Manchester B/Brasa Burguer x NBF/Padaria Líder

13h50  Elias Fausto x Grilos Futsal B

Segunda Divisão

Horário  Partida 

14h40  Flamengo/Marquinhos Tintas x Humble/Cidão Lanches

15h30  Atletas de Cristo/Uniton x Grillos Independente

16h20  Elite/Tigres Azuis A x Sol-Sol B

17h10  Manchester A/Croissant/JR Desp. X Borussia

Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

Campeonato de Futebol Minicampo – Dirceu Aparecido dos Santos 

Rodada amanhã, dia 17, no Clube 9

Horário Partida    Campo Categoria

14h50  Nova Opção Turismo x Cachorrão  1 Veterano

14h50  Embalimp x Escritório Indaiá  1 Veterano

15h50  Lubeka x Rodocar Mecânica  2 Veterano 

15h50  Pantheon Incorporadora x Vizzent  2 Veterano 

Rodada domingo, dia 18, no Clube 9

Horário Partida    Campo Categoria

9h15  Avlis Lativ x Nova Opção Turismo  3 Adulto

10h30  Cato Supermercados x Atlântico  3 Adulto

8h Casa das Embalagens x PCB  1 Máster

9h15  Marquinhos Tintas x Balilla   1 Máster 

10h30  D. D. Max x Jacitara   1 Máster 

8h  Marmoraria Uchôa x Colégio Meta  2 S. Máster

9h15  DeCorFlex x ICE Bears Engenharia  2 S. Máster

10h30  Pai & Filhos x Fisiot. Esp. Calonga  2 S. Máster

Fonte: Clube 9 de Julho

Copa Codarin – Indaiatuba Clube 2014

Rodada hoje, dia 16, no Indaiatuba Clube

Horário Partida    Campo

19h15 Codarin x Chut   1

20h30 Claudio Diogo x Mundo Verde 2

Rodada domingo, dia 18, no Indaiatuba Clube

Horário Partida    Campo

8h15 Congesa x J. Ferres  1

9h30 Casagrande x Fevale  1

10h45 Sorrento x Atlanta   1

Fonte: Indaiatuba Clube

TABELA

A Associação Indaiatuba-
na de Futebol Amador (Aifa) 
dá início no próximo domin-
go, dia 18, a mais uma edição 
do Campeonato Municipal 
de Veteranos - Máster 50. A 
primeira rodada contará com 
quatro partidas pelos campos 
da cidade. No futsal da enti-
dade, destaque para os jogos 
das quartas de final da Copa 
Loucos Por Esporte, pela Sé-
rie Bronze. 

Quatro confrontos mar-
carão a rodada inicial do 
Cinquentão. O primeiro jogo 
acontece às 8h30, no campo 
da Osan. O duelo será entre 
as equipes do Vem Ka e o 12 
de Junho. 

Na terceira partida, no 
campo do Jardim Belo Hori-
zonte, o Independente busca 
vitória diante do Faac. O 
confronto ocorre a partir das 
9 horas. No mesmo horário, 
mas no campo 1 do Centro 
Esportivo do Trabalhador 
(CET), o Primavera enfrenta 
o União da Vila.

Na última partida da ro-
dada, é a vez de Ferroviário e 
Boca Junior se enfrentarem. 
A partida acontece às 10h45, 
no campo do Ferroviário, em 
Itaici. 

De acordo com o regu-
lamento da competição, os 
times jogam entre si, em 
turno único, classificando-
-se os quatro melhores para 
as semifinais. Em caso de 
empate, leva-se em conside-
ração o confronto direto das 
duas equipes, maior número 
de vitórias, melhor saldo de 
gols, maior número de gols 
marcados, menor número de 
cartões amarelos recebidos 
e sorteio com a presença das 
equipes em disputa. 

Futsal 
Já a Série Bronze Copa 

Loucos por Esporte chega a 
sua fase decisiva, com a dis-
puta das quartas de final. Os 
quatro confrontos acontecem 
amanhã, dia 17, nos ginásios 
Municipal e da Sol-Sol. 

Na Sol-Sol, às 12h50, 
o The Rockett/Grupo Mar-
qu inhos  joga  con t ra  o 
Galaticos/M. Tintas. Mais 
tarde, às 13h50, é a vez de 
Kitimico e Projeto Restitui 
irem em busca de uma vaga 
nas semifinais. 

As outras duas partidas 
ocorrem no Ginásio Muni-

cipal de Esportes. Os jogos 
são: Manchester B/Brasa Bur-
guer x NBF/Padaria Líder, às 
12h50; e Elias Fausto x Grilos 
Futsal B, às 13h50.

Outras partidas, válidas 
pelas séries Prata e Ouro, tam-
bém serão realizadas amanhã, 
nos dois ginásios. (Veja os 
demais confrontos na Tabela).
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Shows de Luan Santana e Edson & Hudson foram confirmados na última terça-feira, durante coletiva

A comissão da Feira 
Agropecuária, In-
dustrial e Comercial 

de Indaiatuba (Faici) reuniu 
a imprensa para uma coleti-
va na última terça-feira, dia 
13, para divulgar mais dois 
shows que estão confirmados 
para a Faici, além de anun-
ciar a abertura de vendas do 
primeiro lote promocional do 
passaporte para os oito dias 
de festa. 

Os cantores confirmados 
são Luan Santana e Edson & 
Hudson. “As pessoas pediram 
muito para que trouxéssemos 
o Luan Santana para a Faici 
deste ano. Nas redes sociais 
tivemos muitos pedidos para 
a dupla Jorge & Matheus e 
principalmente Luan Santa-
na. No ano passado já houve 
vários pedidos, mas não foi 
possível e este ano conse-
guimos e está confirmado”, 
disse o presidente da Faici, 
José Marques Barbosa.

A venda do primeiro lote 
do passaporte para os oito 
dias de festa começam na 
próxima segunda-feira, dia 
19, no valor de R$ 150, po-
dendo ser parcelado em até 
3x no cartão de crédito. “É 
uma oportunidade para quem 
quer pagar pouco e conferir 
todos estes grandes shows”, 
afirma o diretor da Faici, 
Pedro Queiroz. O passaporte 
pode ser adquirido nas lojas 
Cris Bandeiras (Jardim Alice 
e Jardim Morada do Sol), Tau-
rus Rodeo (Centro) e também 
pelo site do Total Acesso.

Durante a coletiva tam-
bém foi confirmado a dupla 
Gilberto & Gilmar como 
atração do Passeio a Cava-

Dezesseis candidatas es-
tarão disputando a vaga 
para ser Rainha Faici 2014, 
no dia 24 de julho, horário 
ainda não definido, no Salão 
Social do Clube 9 de Julho. 

Pelo segundo ano con-
secut ivo,  o  produtor  de 
eventos de moda,  Tarik 
Costa, foi responsável pelo 
concurso. “As finalistas 
estão trabalhando comigo, 
em um ensaio pré-definido 
para a  f inal .  Elas  estão 
praticando coreografias de 
dança e de passarela, téc-

nicas e oratória e mídia de 
training”. E esse ano será 
um final diferenciado, pois 
foram inclusas as categorias 
infantil e juvenil.

De acordo com Tarik, a 
final contará com desfile das 
finalistas com três roupas di-
ferentes, todas inspiradas no 
rural. “Apesar de ser um ano 
de copa do mundo no Brasil, 
optamos por usar roupas 
que nos inspire para o rural 
brasileiro e nas cidades do 
interior, e contamos com o 
estilista Marcelo Ortali”.

lo, que abre oficialmente o 
evento, no dia 3 de agosto. 
Nesta data, charreteiros e 
cavaleiros são esperados na 
Cerâmica Indaiatuba, a partir 
das 9 horas, onde seguirão 
até o recinto da festa. A 
entrada será franca e trará 
muitas opções de almoço e 
diversas atrações musicais. 
Este ano uma das novidades 
será a Queima do Alho que 
contará com a participação da 
Comitiva Saudade do Corre-
dô, comandada por Bacuri. A 
equipe foi a terceira colocada 
em concurso realizado em 
Barretos no ano passado. 

Estrutura 
Assim como nos últimos 

anos, a Faici 2014 estará de 
portas abertas aos sábados e 
domingos, sempre das 10h 
às 17 horas. A Praça de Ali-
mentação totalmente cober-
ta está de volta, assim como 
o Pavilhão de Exposições e 
a Fazendinha, com exposi-
ção de pequenos animais e 
montaria em carneiros com 
locutores mirins, além de 
um parque de diversões.

À noite, na arena, a PBR 
Brasil traz para Indaiatuba 
o Campeonato Brasileiro 
de Montaria em Touros, 

com os melhores peões do 
País. “Além disso, teremos 
provas de montaria em ca-
valo no estilo Cutiano e as 
provas comandadas pela 
Associação Nacional dos 
Três Tambores”, revela o 
diretor da Faici e presidente 
do Clube do Boi, Mazinho 
Gomes. 

A festa também contará 
com toda estrutura, como 
arena com arquibancada 
coberta, camarotes corpo-
rativos, camarote Brahma, 
Vip Fusion Super Bull que 
contará, pelo segundo ano 
consecutivo, com a parceria 

do Botequim do Presidente, 
e claro os shows com gran-
des nomes da música serta-
neja, como Gustavo Lima, 
Jads & Jadson, Eduardo 
Costa, Jorge & Matheus, 
Luan Santana, Edson & Hu-
dson e Fernando e Sorocaba.

Uma das preocupações 
da comissão da festa é quan-
to aos horários dos shows, 
uma vez que a entrada é li-
vre e conta com um público 
também infantil. “Estamos 
planejando para que os 
shows comecem no máximo 
às 23 horas em respeito ao 

público. No dia do show do 
Luan Santana, a programa-
ção é que comece um pouco 
mais cedo, devido ao grande 
número de crianças que com 
certeza estarão presentes na 
festa”, comenta o presidente 
da Faici.

A Faici acontece de 7 
a 17 de agosto e é uma re-
alização da Cia. Azul em 
parceria com o Clube do 
Boi e apoio da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba 
e Unepxmil 48 Horas. A 
Cerveja oficial do evento é 
a Brahma.

Programação Faici 2014

07/08 – Gustavo Lima
08/08 – Jads&Jadson
09/08 – Eduardo Costa
10/08 – Jorge & Matheus
14/08 – Luan Santana
15/08 – Edson e Hudson + novidade
16/08 – Fernando & Sorocaba
17/08 – show ainda não definido

Fonte: Faici

Rainha da festa será 
conhecida no dia 24 de julho

Indaiatuba sedia a partir de 
sexta-feira, dia 23, até o dia 
1º de junho, a 16º edição da 
Feira de Inverno e Variedades, 
no Pavilhão da Viber. A feira 
será realizada diariamente das 
14h às 22 horas, e o valor da 
entrada é R$ 2. 

O evento contará com apro-
ximadamente 60 expositores 
das cidades de Monte Sião, 
Jacutinga, Serra Negra, Itapira 
e Socorro, onde estarão comer-
cializando peças como malhas 

finas, jaquetas de couro, ca-
sacos pesados para o inverno 
rigoroso, roupas para adultos e 
crianças, além de semi - jóias, 
doces caseiros, entre outros.

A feira também contará 
com uma barraca exclusiva 
do Projeto Entremeio do Fun-
do Social de Solidariedade 
de Indaiatuba (Funssol), que 
confecciona produtos de Pa-
tchwork. 

Pessoas maiores de 60 
anos e crianças até 11 anos 

completos, com documentos, 
não pagam. Os demais visi-
tantes contribuem com R$ 2 
e a arrecadação será destinada 
ao Funssol. 

A Feira é promovida pela 
Vadilson Promoções e Eventos 
Ltda. e conta com o apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba. 

O Pavilhão da Viber está 
localizado na Avenida Almi-
rante Tamandaré, no bairro 
Cidade Nova 2 ao lado do Cen-
tro Esportivo do Trabalhador. 

O Indaiatuba Clube realiza no 
domingo, dia 18, a partir das 9 ho-
ras, o Zumba Day. O evento tem 
como objetivo reunir os associa-
dos e convidados para praticarem 
a modalidade fitness que mais 
ganha adeptos nas academias.

O evento será no parque 
aquático e terá três aulas sequen-
ciais de 45 minutos cada, sendo 
que primeiro começa às 9 horas 
e a última às 11h30.

Além dos associados, o Zumba 
Day também contará com a partici-

pação de convidados que poderão 
conhecer as aulas oferecidas pelo 
Indaiatuba Clube e também conta-
rão com a presença de professores 
de outras academias da cidade para 
participar do evento.

Também estarão presentes no 
dia os professores Catarina Bar-
nabé, Donizeti Fragoso e Luciana 
Farinello. O trio são professores 
do IC e vão comandar as quase 
três horas de exercícios.

Neste dia, o Indaiatuba Clu-
be realizará também uma ação 

solidária, onde os participantes 
do Zumba Day poderão doar um 
quilo de alimento não perecível ou 
um litro de leite, além de participar 
de sorteios de brindes.

Considerada uma “aula 
festa”, a zumba é um tipo de 
exercício que faz com que o 
praticante movimente todo o 
corpo dançando ritmos variados 
onde os movimentos fitness são 
inseridos. O Indaiatuba Clube 
fica na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 
40, na Vila Rossignatti.

ESPETÁCULO

IC realiza o Zumba Day no domingo

Mais Expressão
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Taquinho de Minas é o vencedor do Festival
CULTURA & LAZER

ADRIANA PANZINI - SCS/PMI

SICA FOTO & VIDEO 

DIVULGAÇÃO

Grande final do Festival de MPB aconteceu no último domingo, dia 11, no Ciaei

PÚBLICO ESPETÁCULO

Festa do Peão reúne cerca de 50 mil pessoas Polo Teatro apresenta 
“Cachinhos Dourados” 

O grande vencedor do 
Festival MPB 2014 
foi o cantor Taquinho 

de Minas, proveniente de Belo 
Horizonte, que recebeu como 
prêmio R$ 4,5 mil. A final 
aconteceu no último domin-
go, dia 11, e foi promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, na Sala Acrísio de 
Camargo, no Centro Integra-
do de Apoio a Educação de 
Indaiatuba (Ciaei).

O segundo lugar ficou com 
Diogo Peixoto, de Indaiatuba, 
que recebeu R$ 3 mil e em ter-
ceiro lugar a Banda Marijuara, 
de Santos, que recebeu como 
prêmio o valor de R$ 2 mil. 

Os prêmios de melhor 
composição e melhor in-
térprete foram para Dão 
Ferreira, de Indaiatuba, e 
Juliana Lima, de São Paulo, 
e cada um recebeu o valor 
de R$ 975 como prêmio. 
Os competidores foram ava-
liados pelos jurados Fábio 

Leal, Léo Maia e Walkiria 
Britnos pelos critérios de 
interpretação, composição 
e desempenho musical.

O Festival MPB foi reali-
zado pela Secretaria Munici-
pal de Cultura, é promovido 
anualmente e tem como obje-
tivo incentivar a composição 
musical, estimular o interesse 
da população e mostrar a im-
portância da arte como fonte 
de cultura e lazer, aprimoran-
do e desenvolvendo ainda a 
cultura musical. Em 2014, o 
concurso registrou 21 con-
correntes das cidades de Belo 
Horizonte, Campinas, Cotia, 
Indaiatuba, Itu, Rio de Janei-
ro, Salto e São Paulo. Para 
participar, cada candidato 
doou uma estante de partitura 
nova por ficha de inscrição e 
que será utilizada nas oficinas 
gratuitas da Prefeitura.

Encerramento
O cantor Oswaldo Monte-

negro se apresentou no último 
domingo, dia 11, e a plateia 
“lotou” o Ciaei. O espetáculo 

marcou o encerramento do 
Festival de MPB 2014 da Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
integrou a programação do 22º 
Maio Musical. Cada convite 
gratuito foi trocado pela doa-
ção de um pacote de fraldas ge-
riátricas, que serão entregues 
às entidades atendidas pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
(Funssol) de Indaiatuba. 

Além de cantar clássi-
cos como “Lua e Flor” e 
fechar o espetáculo com a 
aclamada “Bandolins”, o 
cantor surpreendeu ao abrir 
espaço durante o show para 
conversar com o público. 
Sentado na beira do palco, 
Oswaldo Montenegro res-
pondeu a perguntas sobre 
sua carreira, histórias das 
músicas e até fofocas e bo-
atos, sempre de forma des-
contraída e bem-humorada, 
além de cantar na hora, de 
improviso, algumas músicas 
solicitadas pelos presentes. 
Ao final, ficou à disposição 
no foyer do Ciaei para auto-
grafar seus CDs.

Programação do Maio Musical 
16 de maio, hoje
17h – Cinema: A Música Nunca Parou. Local: Polo Shopping. Entrada franca.
19h – Encontro de Instrumentos de Sopro Projeto Guri. Local: Sala Acrísio de Camargo – Ciaei. 
Entrada franca.
17 de maio, amanhã
17h – Cinema: A Música Nunca Parou. Local: Polo Shopping. Entrada franca.
20h – Orquestra Jovem Tom Jobim, com regência de Roberto Sion. Local: Sala Acrísio de 
Camargo – Ciaei. Entrada franca.
18 de maio, domingo
19h – Simone Leitão e Quarteto OSESP – Projeto Brasil Classical. Local: Sala Acrísio de Ca-
margo – Ciaei. Entrada franca.
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura

Cerca de 50 mil pessoas 
marcaram presença nos cinco 
dias da tradicional Festa do 
Peão de Indaiatuba. O evento 
começou na última quarta-
-feira, dia 7, e terminou no 
domingo, dia 11. Além do 
rodeio, o público pode confe-
rir shows de grandes nomes 
da música sertaneja como 
Teodoro & Sampaio, Bruno & 
Marrone, Thaeme & Thiago e 
Rio Negro & Solimões.

Na arena, depois de cinco 
dias de competições, foram 

Show da dupla Bruno & Marrone contou com bom público na última sexta-feira

O Polo Teatro apresenta na 
próxima quarta-feira, dia 21, o 
clássico “Cachinhos Dourados”, 
em dois horários às 18h30 e às 
20h30. O espetáculo será apre-
sentado no lounge da loja Car-
men Steffen, no Polo Shopping 
Indaiatuba.

Indicado para crianças a 
partir dos 3 anos de idade, o 
espetáculo “Cachinhos Dou-
rados” tem adaptação de texto 
de Tamires Faustino, direção 
de Leonardo Cassano e trilha 
sonora de Rafael Pio. 

Produzida pela Companhia 
de Teatro Arte & Manhas, a 
peça “Cachinhos Dourados” 
conta a história da menina Ca-
chinhos, apaixonada por música 
e pelos sons dos bichos. Certo 
dia, Cachinhos escuta uma me-
lodia nunca antes ouvida vindo 
de uma casa desconhecida. 

conhecidos os peões ven-
cedores. Na montaria em 
cavalo, o vencedor foi o peão 
de Indaiatuba, Rodrigo Pedro 
Rosa, e na montaria em touro 
o primeiro lugar ficou para 
o mineiro Carlos Roberto 
Gomes.

Com entrada gratuita em 
três dos cinco dias de festa, o 
evento contou ainda com feira 
comercial, balada universi-
tária, praça de alimentação, 
baile country e parque de 
diversões.

Mas nem tudo ocorreu 
com o planejado e esperado. 
O show da dupla Munhoz 
& Mariano que deveria ter 
acontecido na sexta-feira, 
dia 9, foi cancelado devido a 
um problema com a estrutura 
que dá sustentação ao palco 
principal.

De acordo com a assesso-
ria, a decisão foi anunciada 
pelo presidente da Festa, 
Jucelino de Almeida, o Filé, 
em comum acordo com a 
equipe da dupla, logo após a 

constatação do problema, que 
levaria cerca de três horas para 
ser solucionado.  

O show que teria sido 
transferido para segunda-
-feira, dia 12, também não 
aconteceu, pois o Alvará para 
a realização da Festa do Peão 
de Indaiatuba se encerrou no 
domingo.

Segundo a assessoria, a 
nova data ainda não foi agen-
dada devido a problemas de 
logística com a equipe da 
dupla Munhoz & Mariano e 
também por causa da libera-
ção do alvará dos bombeiros 
para que o show se realize. 

A entrada para prestigiar 
a dupla continuará sendo gra-
tuita independente da data que 
será realizada.

Apesar do contratempo, 
segundo a assessoria, a Festa 
de Peão de Indaiatuba foi bas-
tante satisfatória.Mesmo com 
o problema ocorrido na noite 
de quinta-feira, 8, na lateral da 
estrutura que dá sustentação 
ao palco principal, a Festa foi 
um sucesso.

O Mais Expressão tentou 
contato com o presidente da 
festa, mas até o fechamento 
da matéria o mesmo não re-
tornou.

Tomada pela curiosidade, Ca-
chinhos Dourados toca a porta, 
porém, ninguém responde. A 
menina decide então entrar na 
casa, onde se depara com três 
instrumentos musicais novi-
nhos. Apaixonada por música, 
a menina resolve experimentar 
os instrumentos, mas em uma 
distração acaba derrubando 
um, deixando cair uma tigela de 
mingau em outro, e estourando 
as cordas de outro, danificando 
todos os instrumentos. Até que 
a dona da casa chega repenti-
namente. Como será que Ca-
chinhos Dourados vai se livrar 
dessa situação?

O espetáculo conta com tri-
lha sonora exclusiva e figurinos 
artesanais. O destaque fica por 
conta da interação com a plateia, 
que participa ativamente do iní-
cio ao fim. A entrada é gratuita. 

Mais Expressão
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Esta é uma fase onde o ariano se sente especialmen-
te emotivo e sentimental. As situações ocorrem de 
forma inesperada e facilmente o nativo se vê diante 
de fatos, necessitando se impor. Nesta fase uma 
cirurgia ou acidente pode ocorrer. Procure manter 
a calma nos contatos sociais. 

O taurino pode se sentir mais sozinho e isolado 
nesse momento, apesar de ter passado pelo seu 
inferno astral, o momento ainda pede reflexão com 
seu modo de sentir e desejar as coisas. Gastos com 
família ou com parentes podem ocorrer. Reveja sua 
filosofia de vida.

O geminiano está em uma fase de relacionamento 
onde conseguirá dissolver mal-entendidos criados 
em um momento anterior. Ao mesmo tempo estará 
melhorando sua maneira de expressar o que sente 
e o que entende das coisas. Alguns nativos tendem 
a se separarem nesse momento por não se sentirem 

compreendidos.

Algumas mudanças podem ocorrer no trabalho ou 
de trabalho para o nativo. Momento bem produti-
vo, pois permite o uso da criatividade para ter sua 
estabilidade solidificada. Emocionalmente a fase 
pode não ser muito boa, pois o canceriano sente 
fortes insatisfações nos relacionamentos, devido 
seu sonho ser diferente de sua realização.

O nativo está focado em seus objetivos no momento e 
quanto mais focado, melhor. Seu trabalho pode sofrer 
mudanças intensas pois esse foco trará mudanças 
boas. No entanto para o leonino que não focar em 
seus objetivos profissionais, não consegue estabele-
cer um bom andamento de seus negócios pessoais.

O virginiano sente que seus sonhos e projetos de 
estabilidade emocional ou material são frágeis 
e delicados e isso o deixa triste nesse momento. 
Gastos intensos e risco de cirurgia em sua boca ou 
intestinos. Emoções confusas quanto aos rumos a 
serem tomados em sua vida.

Alguns librianos que passaram por fase bem difí-
cil, agora começam a se recuperarem de todas as 
situações pesadas que passaram. Algumas ainda 
persistem, mas de forma mais leve, a vitalidade de 
seu corpo retoma, alguns relacionamentos são, ou 
foram, rompidos e novos acontecem. 

O escorpiano vive um momento que sua maneira 
de agir precisa ser reavaliada e posta em equilíbrio. 
Algo dentro de sua natureza pede para deixar de 
lado algumas atitudes. O risco de acidentes ou ci-
rurgias dependente desse comportamento que não 
muda, é alto. Pegue mais leve com as situações.

Momento que marca a necessidade de modificar 
seus valores mais profundos. Portanto, alguns 
fatos podem ocorrer em seu trabalho que forçará 
a mudar ou a diminuir emoções como orgulho e 
seu excesso de certezas. Finanças em baixa, evite 
gastar nessa fase.

Mudanças ocorrendo em sua vida profissional, época 
para passar em concurso público, para mudar de 
posição social ou profissional. Época interessante 
para acordos profissionais. Dentro de casa certa im-
paciência com sua família ou parentes, pode ocorrer. 
Facilidade para mudar de casa ou reformá-la. 

Sua filosofia de vida está em oposição á sua forma 
de se expressar, e de dizer o que pensa. A menos 
que entre em acordo consigo mesmo, o aquariano 
pode vivenciar período tenso e correr risco de 
acidente nos braços, pernas ou enfrentar cirurgia. 

Continua a fase de muita agitação para o pisciano, pode iniciar 
novos relacionamentos, pode vir a reformar seus 
valores pessoais ou reformar seu lar.  Aproveite para 
mudar sua aparência e rejuvenescer. Alguns conhe-
cimentos acerca de sua maneira de ser estará sento 
dito pelas pessoas. Ao invés de rejeitar, re-avalie e 
re-pense, pode achar interessante algumas coisas.
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Cinema Horóscopo de 02/05 a 08/05

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

GODZILLA - Lança-
mento - 3D Legendado:  
Quinta (15) a Quarta (21): 
15h50. 3D Dublado: Quinta 
(15) a Quarta (21): 18h45. 
Ação/Aventura. 123 minutos. 
Classificação 12 anos.

JULIO SUMIU - Estréia 
- Nacional: Quinta (15) a Do-
mingo (18): 16h45 / 19h00 / 
21h10. Segunda (19) a Quarta 
(21): 16h45 / 20h00. Comé-
dia. 99 minutos. Classificação 
16 anos.

MULHERES AO ATA-
QUE - Legendado:  Quinta 

GODZILLA - Lança-
mento - 3D Dublado: Quinta 
(15) a Quarta (21): 16h00 / 
19h10 / 21h50. 3D Legen-
dado:  Quinta (15) a Quarta 
(21): 21h00. Convencional 
Dublado: Quinta (15) a Sá-
bado (17), Segunda (19), 
Terça (20) e Quarta (21): 
20h05. Domingo (18): 17h15 
/ 20h05. Ação/Aventura. 
123 minutos. Classificação 
12 anos.

PRAIA DO FUTURO 
- Lançamento - Nacional:  
Quinta (15) a Quarta (21): 
16h20 / 18h25 / 20h35. Dra-
ma. 90 min. Classificação 
14 anos.

A MÚSICA NUNCA 
PAROU - SESSÕES ESPE-
CIAIS - Fazendo parte do 22º 
"Maio Musical" - Secretaria 
Municipal de Cultura de In-
daiatuba. Quinta (15), Sexta 
(16) e Sábado (17): 17h00 / 
Segunda (19): 19h00. Entra-
da franca - retire seu ingresso 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 16, haverá apresentação 
da banda Suprasumo às 21 horas. Amanhã, dia 17, tem a 
banda de pop rock Rock Express, a partir das 21 horas, na 
casa. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 16, quem co-
mandará a animação será a dupla Deuber & Leandro. 
Amanhã, dia 17, tem duas apresentações em uma só 
noite, Raí e Jill Reis. Avenida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show – Amanhã, dia 17, tem Vibe 
Eletro Samba. A abertura da casa será às 23 horas. Rua 
Ouro, 239, Recreio Campestre Joia. Informações (19) 
3017-6609.

Manchester Music – Hoje, dia 16, a partir das 21 horas, tem 
o som de Gabriel Nader e Trio. Amanhã, dia 17, tem a Banda 
Audiorama, também a partir das 21 horas. Rua Humaitá, 700. 
Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã e domingo, dias 17 e 18, às 16 horas, 
tem apresentação da peça “Alice no País das Maravilhas”, às 
16 horas. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro Santa 
Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta hoje e amanhã, dias 16 
e 17, às 21 horas e domingo, dia 18, às 19 horas, o espetáculo 
“Um Réquiem para Antonio”. Avenida Guilherme Campos, 
500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. Avenida Iguatemi, 
777 – Vila Brandina

(15) a Quarta (21): 16h20 / 
19h20 / 21h40. Comédia. 109 
min. Classificação 12 anos.

O  E S P E T A C U L A R 
HOMEM-ARANHA 2 A 
AMEAÇA DE ELECTRO 
- 3D Legendado: Quinta (15) 
a Quarta (21): 21h25. Con-
vencional Dublado: Quinta 
(15) a Domingo (18): 17h25 / 
20h20. Segunda (19) a Quarta 
(21): 20h20. Ação/Avntura. 
141 min. Classificação 12 
anos.

R I O 2 – Convencional 
Dublado:  Sábado (17) 
e Domingo (18): 15h20. 
Segunda (19) a Quarta (21): 
18h15. Animação/Aventura. 
101 min. Classificação livre.

na bilheteria uma hora antes 
da sessão. Drama/Aventura. 
105 minutos. 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 (15) 

a Quarta (21): 15h40 / 18h40 
/ 21h30. Ação/Aventura. 141 
min. Classificação 12 anos.

GETÚLIO - Nacional: 
Quinta (15) a Quarta (21): 
15h25. Drama / Suspense. 
100 min. Classificação 14 
anos.

CAPITÃO AMÉRICA 
2 - O SOLDADO INVER-
NAL - 3D Dublado: Quinta 
(15) a Quarta (21): 17h45 
*. * ATENÇAO: excepcio-
nalmente não haverá sessão 
deste filme na segunda, dia 
19. Ação / Aventura. 135 min. 
Classificação 12 anos.



26A

INFANTIL Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Sarah e Samira, Maria Luiza e Adriana, Victor Hugo e Fabiana, Giulia e 
Angélica na comemoração do Dia das Mães do Colégio Objetivo

Samantha, Karolaine e Flávia

Alnos do pré do Colégio Montreal estão participando do Projeto "O que é, o que é, responda se puder", que estimula a leitura e a escrita

Rafaela Mattioni  Justo e Adriana na comemoração do Dia das Mães do 
Colégio Objetivo

Mariana Bortolotto Gonçalves e Katia na comemoração do Dia das 
Mães do Colégio Objetivo

Guilherme Vaccari Cardoso Covo e Aline na comemoração do Dia das 
Mães do Colégio Objetivo

Davi Ferreira e a mãe Juliana e Isabela Barbieri e a mãe Silvia na come-
moração do dia das Mães do Objetivo - foto de Daniel Cardoso

Mais Expressão
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Marquinhos Tintas realizou no último dia 10 um super evento para 
comemorar o Dia das Mães. Foi um sucesso!

Munize Bigatto e Gê Marques em evento do Dia das Mães

Sammy, Stefany, Eliandro Figueira e Sacha Ueda da Art-Foto

Leandro Antunes e Caio Manchado dos SantosJúlia V. B. Ferreira e Giulia Maria Nicolleti Giovana Vieira Santos e Paola Ferrareze Picoli

Elisabete e Rafael na Faculdade Max 
Planck, durante a Feira de Empregos

Cristieli, Maria Tereza, Thais e Thais Helena da Jacitara na Faculdade 
Max Planck, durante a Feira de Empregos

Colaboradores do Colégio Objetivo Indaiatuba apoiam o Movimento Maio Amarelo

Alunos do terceiro ano do Colégio Rodin participaram do trote 
solidário e assistiram às aulas fantasiados com o tema da vez foi “Gêmeos"
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Rose, Sofia, Bruna, a aniversariante Luciane, Valquiria e Fernanda no Restaurante Moqueca IndaiatubaRoberto, David, Cebolinha e Gabriel no Boteco do Bacalhau

Rafaela, Juliana, Eduardo, Guilherme e Leo na Pizzaria SkinãoPriscila, Feliphe, Anderson e Elisabeth na Lanchonte Pit Stop Chopp

Mirela e Luis Fernando na Pizzaria Babbo Giovanni

Milena no Restaurante Açafrão

Vanessa do Restaurante Dom Apollo entregando o brinde para Erica da 
Sucatuba, mãe de dois filhos, ganhadora da Promoção do Dia das Mães

Cristian e Alef na Pizzaria Skinão
Ádila, Angela, a aniversariante Ester, Ivonice e Célia da Igreja Cristã 
Maranta no Restaurante Rincão Gaúcho

O casal Mariana e Neto no Restaurante Dom Apollo

Silvia Kodama e Rogério Suzaki no Restaurante Dom Apollo
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 Inaugurado o mais novo espaço de 
luxo para eventos em Indaiatuba

Aniversário Beneficente de Sergio Lelli

Almoço do Dia das Mães

Maio Amarelo mobiliza Indaiatuba Vila do Pescador - Inauguração

O Playground da AEAI Comemoração de Adriana no Let's Eat

Festa do Peão de Indaiatuba 2014

Reunião do Rotary Club de 
Indaiatuba Cocaes

Coletiva de Imprensa da FAICI 
2014

Elisabeth Leonel Ferreira e Lucina Daltro Siviero, inauguraram 
na noite do dia 14/05, a Leluh Eventos e Leluh Kids, dois espaços 
maravilhosos, com extremo bom gosto e capricho. A festa contou 
com a presença de aproximadamente 200 convidados entre em-
presários da área de eventos, autoridades, imprensa e profissionais 
como o francês Emmanuel Bassoleil, Chef Executivo e responsável 
pela gastronomia do Hotel Unique e do Skye Restaurante e Bar, e 
o Chef Theo Medeiros, além da modelo e apresentadora Debora 
Bueno, que atuou como a Mestre de Cerimônias do evento, e claro 
do buffet Claudia Porteiro. Tudo lindo, presenças notáveis, cabeças 
coroadas e muita gente chic e bonita. Parabéns meninas!!!!.

Aconteceu na noite do dia 13/05/2014 mais uma reunião 
do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, e como sempre na Casa 
da Esfhia. Na reunião, falo-se dos trabalhos e campanhas do 
Rotary, enfim uma linda reunião, com várias homenagens e 
muitas emoções. Uma noite linda.

Na manhã do dia 13/05, aconteceu a coletiva de imprensa 
da FAICI 2014, na Padaria Gianini do Parque Ecológico em 
Indaiatuba, quando foi confirmados mais dois novos shows e 
a novidade, a volta do Passaporte, alem de outras atividades. 
Novidade da edição 2013 da FAICI, o Passaporte está de volta. 
“Em seu primeiro lote, o Passaporte FAICI 2014 custará R$ 
150 para todos os dias de festa. É uma oportunidade para quem 
quer pagar pouco e conferir todos estes grandes shows”, afirma 
o diretor Pedro Queiroz. “E quem adquirir o seu agora pode 
dividir o pagamento em até três vezes”.

Sucesso absoluto o Almoço do dia Dia Das Mães do Lar 
de Velhos e espaço Dia “Emmanuel”, que se realizou no 
domingo dia 11 no Pavilhão da Viber, mais de mil pessoas 
estiveram presente.

Tal qual foi o aniversário de sua esposa Allair, Sérgio Lelli, 
presidente do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, também optou 
por um aniversário beneficente, pediu a todos os convidados, 
que lhe atenderam prontamente, que levassem pacotes de fral-
das geriátricas, no lugar de presentes, assim juntou-se um bom 
número de fraldas para serem doadas ao Lar São Francisco de 
Assis. Parabéns ao Sérgio!!!.

A AEAI realizou na manhã do dia 10/05, a inauguração do 
seu Playground, para a alegria da petizada, que se divertiu e mui-
to. O Koringa, fez o seu tradicional show infantil, e os truques 
de mágica que encantou a todos os presente, crianças e adultos. 
O prefeito Reinaldo Nogueira, esteve presente a solenidade para 
cortar a faixa, inaugurando oficialmente o playground. logo após 
aconteceu um delicioso churrasco em comemoração ao evento 
e também aos aniversariantes do mês de Maio.

Aconteceu do dia 7 de maio e seguiu até o dia 12 a Festa do Peão de Indaiatuba.

Fazendo parte das ações do 
Movimento Maio Amarelo, 

será realizado no dia 18 de 
maio, próximo domingo, o 
Passeio Integração da Mobi-
lidade, reunindo pedestres, 
ciclistas, motociclistas, ca-
deirantes e todos os cidadãos 
que moram em Indaiatuba e 
cidades vizinhas que desejam 
compartilhar a rua de uma 
forma mais humana, cidadã, 
segura para todos. O even-
to é uma parceria de várias 
entidades, empresas e conta 
com o apoio da Prefeitura de 
Indaiatuba.

A Vila do Pescador abriu suas portas para o almoço do 
dia 09/05/2014, onde foi apresentada a casa para a imprensa 
e convidados. Parabéns Rogério a casa esta linda, e a comida 
deliciosa.

A mais que querida amiga Adriana, comemorou com a filha e 
os amigos mais chegados as suas novas conquistas no Let's Aet 
Indaiatuba. Parabéns, você merece isto tudo e muito mais!!!!.
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A Escola Arte em 
Cerâmica Calliopi 
oferece aulas 
todas as quintas e 
sextas-feira. Além 
de você passar 
uma tarde agra-
dável e divertida 
você faz peças 
maravilhosas em 
cerâmica com a 
professora Callio-
pi. Ligue já no (11) 
5521-3989 ou 
(11) 5547-0454 
ou no 3894-8737. 
E você que mora 
em São Paulo, 
aulas segunda, ter-
ças e quartas-feira. 
Muito bom!!!

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

COLÉGIO META REALIZA "UMA TARDE EM FAMÍLIA"

O Colégio Meta realizou no último sábado "Uma tarde em família" na Unidade II, onde reuniu familiares de seus alunos das duas unidades. Uma tarde de diversão e de muita alegria com vários sorteios de brindes, pipoca, 
pastel e refrigerante. O colégio mostrou que o mais importante de uma família não é viverem juntos, mas sim estarem unidos. Adorei! Parabéns Luiz Carlos!

Angélica Lobo que 
casou no último dia 
26. É a A Nova Loja 
homenageando 
seus clietes!

A Vitorello já recebeu a nova coleção Inverno que está de tirar o chápeu. 
E não perca o restinho da promoção: fitness com 15% off e peças a 20% 
e 30% off. Não perca essa!

Kafta Grelhada da Casa da Esfiha. Não existe nada mais saboroso!

A A Nova Loja está recheada com vestidos de noiva da nova coleção 
Outono/Inverno da Center Noivas. Uma coleção maravilhosa exclusiva-
mente para você que vai casar e ainda na opção de venda ou aluguel. 
Corra para conferir de perto. Você vai amar!

Gabriel K Bizetto 
veste Gran Tropical 
Center. Sugestão de 
look para presen-
tear no Dia dos 
Namorados

Professor Luiz Carlos com seus 
alunos Domênico e Vicenzo

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

Pra cada mulher um tipo de acessórios apliques, headbands e faixas 
veham conferir na Alícia Hair

O fotógrafo Eliandro Figueira durante viagem esta semana visitando as 
regiões de Avaré e Taquarituba

Leonardo, Beatriz, Marta e Mauricio no almoço caipira do Clube 9 de 
Julho, em comemoração ao Dia das Mães

João e Irma Ratti completaram 37 anos de casados no último dia 7, 
seus filhos João Paulo e Daniela desejam parabéns e que Deus conti-
nue abençoando essa união

Erica e seu filho Malcolm no dia das Mães na Alicia Hair

Francisco e Antônio da Tromba d'Água sempre muito atenciosos com 
seus clientes e amigos

Dirce, Silvana, Rith e Norma no almoço caipira do Clube 9 de Julho, em 
comemoração ao Dia das Mães

Aparecida, Gilda, Eliana e Iara no almoço caipira do Clube 9 de Julho, 
em comemoração ao Dia das Mães

Almoço Dia das Mães no Hotel Ybiá

O casal Luiz e Aline se divertindo na Festa do Peão IndaiatubaLucas Xavier e Amanda Souza curtindo a Festa do Peão Indaiatuba
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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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ACESSE NOSSO SITE E VEJA  OUTRAS OPÇÕES PARA VOCÊ:  WWW.SPADELLAMORAES.COM.BR

VENDA OPORTUNIDADES

LOCAÇÃO

Casas Venda:

CA01065- Jardim Eu-
ropa: Casa com 03 
dormitórios sendo 01 
suíte, sala jantar e tv, 
cozinha. Garagem co-
berta para 02 carros. R$ 
420.000,00.
CA001040-Centro: 
Casa no centro com 
03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia. Garagem 
coberta para 02 carros. 
R$ 430.000,00.
CA01061- Residencial 
Santa Clara: Casa em 
condomínio alto padrão 
acabamento em porce-
lanato com móveis pla-
nejados, 04 suítes sen-
do 03 com closet, sala 
jantar, estar e tv, cozi-
nha, despensa. Área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, salão de 
festas, campo e quadra. 
Garagem para 06 car-
ros. R$ 1.950.000,00.

Casa Locação:

CA00854- Jardim Morumbi: Casa com 02 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 
quintal. Garagem para 02 carros. R$ 1.100,00.
CA01018- Jd. Paulista II: Sobrado com 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 01 carro. R$ 1.400,00
CA01042- Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha americana, 
lavanderia. Gar. descoberta para 03 carros. R$ 
1.400,00.
CA01062- Centro: Casa com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, lav. Garagem. R$ 1.500,00.
CA00517-Cond. Vista Verde: Casa com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada e 
garagem para 03 carros. R$ 2.500,00 
CA01013- Cond. Resid. Parque dos Guarantãs: 
Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, com 
área de lazer com piscina, churrasqueira e salão 
de festa.  Garagem para  02 carros. R$ 1.800,00 

CA00970- Jardim Juliana: Casa com móveis plane-
jados com 04 dormitórios, sala estar e jantar, cozinha, 
área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem 
p/03 carros. R$ 3.300,00

Apartamentos Locação:

AP00182- Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitórios, 
sala, cozinha. Garagem para 01 carro. R$ 850,00
AP00163-Jardim Regente: Apartamento com 02 dormitórios, 
sala, cozinha. Garagem para 01 carro. R$ 1.100,00.
AP00376- Residencial Monte Verde: Apartamento com 02 
dormitórios, sala, cozinha. Gar. para 01 carro. R$ 1.200,00.
AP00381- Residencial Victória: Apartamento com 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de lazer e garagem 
para 01 carro. R$ 1.500,00 .
AP00295-Residencial Ravena: Apartamento com 03 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, área de 
serviço, portaria 24 horas. R$ 1.600,00.
AP00409-Cond Pátio Andaluz: Apartamento em porcelanato 
com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada, 

área de serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira, 
salão de festas, quadra e sala de ginástica. R$ 1.650,00.

Chácara Locação:

CH00126- Terras de Itaici: Chácara em Cond. fechado 
com 02 Dorms sendo 01 suíte com closet, piscina, chur-
rasqueira e garagem p/ 05 carros. R$ 2.800,00 
CH00128- Cond. Terras de Itaici: Casa em porcelanato 
com 03 dormitórios sendo 03 suítes com closet, sala, co-
zinha, despensa, lavanderia. Área de lazer com piscina, 
churrasqueira. Garagem para 01 carro. R$ 3.600,00.

Salas Locação:

SA00059- Centro: Sala no centro com 22 m² de área 
construída, banheiro. R$ 600,00.
SA00065- Centro: Sala no centro com 40 m² de área 
construída, banheiro. R$ 1.350,00.
SA00068-Cidade Nova: Sala com 12 m², 03 banheiros. 
R$ 1.500,00.

Apartamentos Venda:

A P 0 0 3 1 5 -  J a r d i m 
Al ice:  Apar tamento 
com 02 dormitór ios, 
sala de jantar, estar, 
coz inha amer icana, 
área de serviço. Gara-
gem para 01 carro. R$ 
210.000,00.
AP00404-Spazio Illu-
minare: Apartamento 
com 02  dormi tó r ios 
sendo 01 suíte, sala 
jantar e estar, cozinha 
planejada, área de ser-
viço, portaria 24 horas. 
Área de lazer com pis-
c ina,  churrasqueira, 
salão de festas e jo-
gos. Garagem para 01 
carro. R$ 235.000,00.

Terrenos Venda:

T E 0 0 4 6 3 -  T e r r e n o  
Centro:  Terreno no 
centro de Indaiatuba 
com 150 m ², com casa 
antiga. R$ 238.500,00.

Chácaras Venda:

CH00108-Cond. Vale 
das Laranjeiras: Chá-
cara em condomínio 
fechado com portaria 
24 horas, casa com 03 
dormitórios sendo 01 
suíte, sala jantar e tv, 
copa, cozinha planeja-
da, tv a cabo, quintal. 
Área de lazer com pisci-
na e churrasqueira. R$ 
680.000,00.
CH00131-Cond. Vale 
das Laranjeiras: Chá-
cara com 04 suítes sen-
do 01 suíte com closet, 
sala, copa, cozinha, por-
taria 24 horas, piscina. 
Garagem para 05 carros. 
R$ 850.000,00.
CH00029- Cond. Vale 
das Laranjeiras: Chá-
cara com 05 dormitórios 
sendo 03 suítes, sala 
jantar e estar, varanda, 
cozinha, lavanderia, pis-
cina. Garagem para 03 
carros. R$ 400.000,00. 



A L U G U E L

V E N D A S

APARTAMENTOS

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

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

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

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Localização 
privilegiada, amplamente facilitado. À partir de 
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$ 392.225,13

APARTAMENTOS 

AP0512 - 70 m² - Ed. Marilice 
02 dorm., sendo 01 st. (c/ arm.), bhº social, sala e 
coz. planej., área de serv., 01 VG. R$ 285.000,00

AP0500 - 140 m² - Resid. Majestic 
Apto Alto Padrão. 03 suítes, sala 02 amb., adega, 
lavabo, bhº social, copa, coz., área de serv., va-
randa gourmet, churrasq., 02 VG. R$ 795.000,00

AP0462 - 73,80 m² - Resid. Ceccioca 
Apto mobiliado. 03 dorm., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., sacada, coz., área de serv., 
01 VG. R$ 370.000,00 

CASAS 

CA0475 - 464,59 m² - Portal de Itaici 
03 dorm., sendo 02 sts., closet, sala 03 amb., 
lavabo, coz., desp., área de serv., varanda, chur-
rasq., pisc. (4,00x2,50), 04 VG. R$ 800.000,00

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. Roccaporena
02 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., 02 VG. R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU

CASAS

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

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

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

SOBRADOS 

SO0337 - 116 m² - Resid. Jd. Valença 
03 dorm., sendo 01 st., bhº. social, la-
vabo, 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

SO0352 - 130,90 m² - Pq. dos Gua-
rantãs 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., desp., 
área de serv., churrasq., quintal, 
área de lazer, 02 VG. R$ 1.800,00 + 
Cond. + IPTU

SALA

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

SALÕES

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

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

CHÁCARA 

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

CA0246 - 447 m² - Solar de Itamaracá 
Avarandada, 03 sts., sendo 01 c/ closet e ar 
cond., sala 03 amb., lareira, coz. planej., área de 
serv. c/ arm., quintal, pisc., churrasq., forno de 
pizza, 04 VG. R$ 670.000,00

CA0487 - 175 m² - Resid. Vista Verde 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., coz., área de 
serv., bhº social, churrasq., 03 VG. R$ 470.000,00

SOBRADOS 

SO0374 - 360 m² - Solar de Itamaracá 
04 dorm. planejs., sendo 03 sts. (master, co-
mum, americana), sala 03 amb., lavabo, soton 
multiuso, coz. planej., área de serv., espaço 
gourmet, pisc. e bhº ext., 03 VG. R$ 840.000,00 
 
SO0378 - 203 m² - Resid. Vista Verde 
03 sts. c/ sacada, 01 st. master c/ closet, bhºs, 
sala 03 amb., escrit., área de luz, coz. america-
na, lavabo, área de serv., quintal, churrasq., Jd. 
Natural e Jd. de Inverno, 02 VG. R$ 650.000,00

CHÁCARAS 

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

CH0102 - 1002 m² - Haras São Luiz 
03 dorm., sendo 02 sts., lavabo, sala 02 
amb., coz. americana, área de serv. c/ bhº e 
arm., ampla área gourmet, churrasq., dep. de 
empregada, pomar, depósito, jardim, diversas 
VG. R$ 695.000,00

LOTEAMENTO FECHADO 

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

LOTEAMENTOS ABERTOS 

TE0421 - 202,13 m² - Jd. Portal do Sol - Terreno 
Residencial, topografia plana. R$ 160.000,00
TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza - R$ 120.000,00 ou 
R$ 15.000,00 ent. + 420 parc. (Financ. Caixa) 

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592

03BMais Expressão



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

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

PARTAMENTOS:

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

LOTES EM CONDOMÍNIO:

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

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

TERRENOS:

LOTE NO TERRA MAGNA 
420M² R$225.000 COM TODA 

DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA.

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

CASAS:

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

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO:

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

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

CHACÁRAS:

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

04B

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
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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
BELA VISTA – 345 m² - R$ 180.000,00
MAISON DU PARC – 646 m² - R$ 645.000,00
PORTAL DE ITAICI – 644 m² - R$ 470.000,00
ALTO DE ITAICI – 305 m² - R$ 185.000,00
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!!!

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

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 - CASA DE FUNDO (SOBRADO); SUPERIOR: 01 
DORM. INFERIOR: COZINHA,  WC,  LAVANNDERIA E VAGA PARA MOTO. R$ 700,00 
(IPTU E ÁGUA INCLUSOS)

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,  LA-
VANDERIA,  QUINTAL E 01 VAGA COBERTA. R$ 1.000,00 + IPTU

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

JD. PAULISTA II – CA02582 - 02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZINHA,  WC,  LAVAN-
DERIA,  QUINTAL,  VAGA COBERTA PARA 02 AUTOS. R$ 1.200,00

CENTRO – CA02583 - CASA COMERCIAL: 02 DOMR (01 SUITE),  SALA (02 AMB.),  
COPA COZINHA,  WC,  LAVANDERIA,  02 VAGAS PARA AUTO (01 COBERTO). R$ 
2.200,00 + IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

JD ALICE /TANCREDO NEVES CA02560 - 03 DORM(SUÍTE), SALA, COZINHA, LA-
VANDERIA, 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,  CO-
ZINHA,  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, 
COPA, 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 
COBERTA. R$ 900,00 + COND.

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

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

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

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

CASAS PARA VENDAS

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

JD FLORIDA CA02375 - 02 DORM,  SALA,  COZINHA,  WC,  CORREDOR COM LA-
VANDERIA,  CHURRASQUEIRA COBERTA E GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS., AT 
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 GARA-
GEM (01 COBERTO) E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 150m² / AC: 75m² R$ 290.000,00

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

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

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

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

JD. BELO HORIZONTE – CA02540 - CASA TÉRREA: 03 DORM. (01 SUITE),  SALA,  
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,  DES-
PENSA,  WC,  LAVANDERIA,  GARAGEM PARA 01 AUTO COBERTO MAIS 03 VAGAS 
DESCOBERTO,  QUINTAL,  PORTÃO ELETRÔNICO,  CERCA ELÉTRICA. AT: 250m² / 
AC: 120m² R$ 418.000,00

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

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

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

CHÁCARA AREAL CA02422 – Casa - 04 DORM (02SUÍTES),  C/ ARMARIOS,  SALA 
ESTAR,  SALA JANTAR,  COZINHA C /ARMARIOS,  LAVABO,  WC,  LAVANDERIA,  
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,  co-
zinha,  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,  LA-
VANDERIA,  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, DECO-
RAÇÃO, 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

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

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

JD  CALIFORNIA CA02570 - CASA TÉRREA,  01 DORM,  SALA,  COZ,  WC,  1 VAGA. RUA 
DOMACIR STOCCO JR,  875 - R$ 1.100,00 + IPTU 38752215
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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, 

VESTIÁRIO, 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

GALPÃO

GL00008 – Jd. Belo Horizonte – AT: 270m² - AC: 242m² - c/ 
mesanino, 2 escritórios, 2 banheiros, cozinha R$ 4.000,00 + 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
SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo Co-
mercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização 
privilegiada - AU: 40m² c/ wc, estacionamento R$ 2.250,00 + 
Cond. + 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$ 2.100,00 
+ 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
CA00846 – Res. Caribe – Cond. Fechado – todos os cômodos 
c/ armários -3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, churrasq c/ pia e 
gabinete, garage R$ 2.400,00 + Cond + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet 
e hidro), wc social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, 
lavand, edícula c/ wc e churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, 
garagem p/ vários carros, portão eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00393 – Vila Brizola – Ed. Vando – dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem, área de lazer e portaria 24hs R$ 950,00 + 
Cond. + Iptu
AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala, coz c/ armá-
rios, 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
AP00301 – Centro – Apto Amplo, AU: 116m² - 3dorm(sendo 1 
suite c/ armários), sala 2 amb, wc, coz c/ armários, lavand, wc 
de empregada, 2 vagas de garagem R$ 1.700,00 + 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 - Excelente 
Topografia R$ 145.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima localização) 
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 locali-
zação - 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/ chur-
rasq, pia, piscina e wc externo, garagem(aceita financiamento) 
.R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento 
- AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro 
c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, 
churrasqueira, wc externo, dorm de empregada, aquecimento solar, 
cisterna para reuso de água, escadas em mármore travertino .R$ 
980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 
4suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala 
de estar c/ pé direito duplo, sala de home Theater, sala de TV, escada 
revestida c/ porcelanato importado, churrasqueira, vestiário, quarto 
de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento solar, paisagismo, 
acabamento em porcelanato R$ 1.850.000,00

CASAS 

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/ ARMÁRIOS, ESCRITÓRIO, 
COZ PLANEJA, ESCADAS EM MARMORE 

TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

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

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

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

CASA ALUGA

JD  CALIFORNIA CA02570 - CASA TÉRREA,  01 DORM, 
SALA, COZ, WC, 1VAGA. RUA DOMACIR STOCCO JR,  
875 R$ 1.100,00 + IPTU 

JD ALICE /TANCREDO NEVES CA02560 - 03 DORM(-
SUÍTE), SALA, COZINHA, LAVANDERIA, QUINTAL E 
GARAGEM 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 

CENTRO – CA02583 - CASA COMERCIAL: 02 DOMR 
(01 SUITE),  SALA (02 AMB.),  COPA COZINHA,  WC,  
LAVANDERIA,  02 VAGAS PARA AUTO (01 COBERTO). 
R$ 2.200,00 + IPTU

VILA SUIÇA – CA02567 - CASA TERREA,03 DORM(-
01SUÍTE C HIDRO), AMPLA SALA, COPA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO. FUNDOS COM EDICULA (02 
QUARTINHOS E BANHEIRO) COM CHURRASQUEIRA, 
QUINTAL E GARAGEM PARA 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 COBERTA. R$ 900,00 
+ COND. + IPTU

CENTRO – AP00584 - 02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  
WC,  COZINHA,  LAVANDERIA E 01 VAGA. COM MÓ-
VEIS PLANEJADOS. R$ 1.400,00 + COND.
APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

CASA VENDA

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

APARTAMENTOPARA VENDA

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

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

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

JD SANTA RITA AP 00537 - EXCELENTE APARTA-
MENTO. 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, CO-
ZINHA, WC, LAVANDERIA, VARANDA E 02 DUAS 
VAGAS. AREA TOTAL 123m² R$480 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M²  R$ 
140 MIL

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

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

LANÇAMENTO EM SALTO – AP00566 - 02 OU 03 
DORMITÓRIOS,  SALA,  COZINHA,  WC,  LAVAN-
DERIA,  TERRAÇO GOURMET E VAGA DESCO-
BERTA. 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/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 ga-
ragem p/moto R$800,00  incluso IPTU
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

TERRENOS

TE00067 -  R$ 220.000,00 -  PAR-
QUE DAS BANDEIRAS - 1.000,00 
m² total
TE00122 -  R$ 413.000,00 - JARDIM 
RESIDENCIAL VILA SUIÇA - 400,00 
m² total
TE00123 -  R$ 235.000,00 - PQ DAS 
BANDEIRAS  - 1.000,00 m² total
TE00110 - R$ 240.000,00 - TERRA 
MAGNA -  540,00 m² total
TE00128 R$ 265.000,00 - JARDIM 
PAULISTA II -  321,00 m² total
TE00129  R$ 235.000,00  Jardim 
Primavera - 1.020,00 m² total 
TE00130 R$ 212.000,00 Terra Mag-
na 360,00 m² total

APARTAMENTOS

AP00056  R$ 269.000,00 Residen-
cial Giovana II 2 dorms | 1 vaga | 2 
salas 65,00 m² útil
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
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

AP00112 R$ 385.000,00 Jardim Pom-
péia 2 dorms | 2 vagas | 2 salas 73,00 
m² const. | 73,00 m² útil.
AP00113 R$ 285.951,11  Jardim Re-
nata 3 dorms 73,58 m² const. | 73,58 
m² terreno 

OPORTUNIDADE
CA00174 R$  500.000,00  JARDIM 
BELA VISTA 3 DORMS COM AR CON-
DIC.  | 1 SUÍTE SALA 2 AMBIENTE  
COZINHA CURRASQUEIRA 4 VAGAS 
DE GARAGEM CERCA ELÉTRICA 
E SISTEMA DE MONITORIAMEN-
TO  185,00 M² CONST. | 250,00 M² 
TERRENO 

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 - JARDIM 
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
CA00173 R$  645.000,00  Jardim Es-
planada II 4 dorms | 4 vagas | 3 salas 
300,00 m² const. | 300,00 m² terreno

LOCAÇÃO

AP00105  APARTAMENTO GRAND 
VILLE - 1.200,00 - CECAP - 3 dorms | 
1 suíte | 1 vaga | 1 sala | 63,00 m² útil
AP00085 APARTAMENTO GRAND 
VILLE   R$ 1.700,00
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 
1 banheiro 70,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 6.000,00
SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 
m² const. - CENTRO
C A 0 0 1 6 4  J a r d i m  M a r i n g á  -  
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

AP00114 R$ 1.500,00 + 
Cond + IPTU.  

CECAP  3 dorms | 1 suí-
te | 2 salas 70,00 m² útil 

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

CASAS

CA00076 R$ 590.000,00 VISTA VER-
DE 3 dorms | 3 suítes | 4 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 188,08 m² const. | 
175,00 m² útil
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
CA00118 - R$ 430.000,00 COND. 
MONTREAL -3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 1 sala 84,47 m² útil   (deixar em destaque)  colocar que aceita permuta em 
carro e que aceita parcelar.
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.302 – COND.MONTREAL – R$399 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, 1 vaga de 
garagem coberta.

COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL – 
3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, coz.plane-
jada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms 
(1st com closet), sala de estar e jantar, coz. Planejada, 
lavabo, lavanderia, wc social, piscina, garagem.
COD.347 – VISTA VERDE – R$595 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, jardim de inverno, wc social, 
lavanderia, churrasqueira, garagem.
COD.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 MIL – 
4dorms(2sts), sala de estar, jantar e TV, coz, lavanderia, 
dispensa, piscina, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TE.36 – COLINA I – R$265 MIL – Terreno 1000m²
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – terreno 
com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .
TE.45 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – Terreno 
com 250m²
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Terreno 
com 3840m².
TE.5I – CHACARAS AREAL – R$297 MIL – Terreno com 
507m².
TE.52 – COND.TERRA NOBRE R$230 MIL – Terreno 
com 300m².

CHÁCARAS

COD.720 – TERRAS DE ITAICI – R$900 MIL - 3 dorms(2 sts 
com closet), lavabo, sala jantar, estar e TV com lareira,  coz 
com a/e,  área de lazer completa,  sauna,  dorm. de empregada,  
piscina, 3 vagas cobertas.
COD.738 – COLINAS I – R$800 MIL – 3dorms(2st), , coz, sala 
de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem para 6 carros, 
quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagun-
ça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. 
AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, 
campo, poço artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 
7x3, 5, garagem. 
VL.FURLAN – R$2 MIL -  3dorms(1st), sala, copa, coz, lavabo, 
wc social, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem.
SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, wc, 
as, quintal, garagem.
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)
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
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.
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.
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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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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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

AJUDANTE DE PÁTIO (3565): 
Ensino Fundamental completo. 
Experiência em serviços gerais. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (2903): 
Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência em rotinas 
de carga e descarga. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA DE PÓS-VENDAS 
(2968): Formação superior com-
pleta. Experiência em pós-vendas 
no segmento automotivo. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA FINANCEIRO (3668): 
Formação superior completa 
ou cursando em Administração, 
Ciências Contábeis ou áreas 
afins. Experiência na área finan-
ceira. Conhecimento no sistema 
Microsiga. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ATENDENTE (3975): Ensino Mé-
dio completo. Experiência na área 
de atendimento ou na função de 
garçom. Residir em Indaiatuba. 
ATENDENTE DE ALIMENTOS 
(3975): Ensino Médio completo. 
Experiência na função de garçom. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (4852): 
Ensino Médio completa. Experi-
ência em limpeza de escritório e 
produção. 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 com-
pleta. Experiência na área de 
vendas externas. Possuir CNH B. 
Disponibilidade para viagens. Re-
sidir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
(4936): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em toda a 
parte elétrica automotiva. Dese-
jável experiência na linha diesel. 
Conhecimento em CLP. Possuir 
NR 10. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTEN-
ÇÃO (3978): Ensino Médio com-
pleto. Experiência com corte e 
solda elétrica e Mig. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM CONTROLADO-
RIA (2722): Cursando superior 
em Administração, Contábeis ou 
áreas afins. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 

ESTÁGIO EM MARKETING 
(4230): Cursando superior em 
Administração de Empresas, Ma-
rketing 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 lixa-
dor, rebarbador ou acabamento 
de peças. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
MECÂNICO DE GEOMETRIA 
(4652): Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção 
preventiva e corretiva de má-
quinas de usinagem. Residir em 
Indaiatuba. 
MECÂNICO DE LUBRIFICAÇÃO 
(4641): Ensino Médio completo. 
Experiência na área de manuten-
ção, especificamente lubrificação 
de máquinas e equipamentos. 
Residir em Indaiatuba.
MANIPULADOR (4630): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
manipulação de medicamentos ou 
similares. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171/4491): 
Formação superior completa. 
Experiência em restaurante in-
dustrial. Desejável conhecimento 
no sistema Tec Food. Residir na 
região de Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. Pos-
suir curso de empilhadeira. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE PUNCIONADEI-
RA (4317): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
RECEPCIONISTA (3492): Ensino 
Média completo. Experiência em 
atendimento ao público. Dispo-
nibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba. 
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 
(4854): Desejável formação téc-
nica 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.

A GLOBAL EMPREGOS POSSUI DIVERSAS OPORTUNIDADES 
PARA A ÁREA OPERACIONAL (AUXILIAR DE PRODUÇÃO, 

AJUDANTE GERAL, ETC).

NÃO PERCAM ESTAS OPORTUNIDADES!!

CADASTRE SEU CURRÍCULO GRATUITAMENTE CONOSCO: 
WWW.GLOBALEMPREGOS.COM.BR
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ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO/MONTAGEM (6621): 
Ambos os Sexos. Ensino Médio. Vivência na função no 
ramo de vidros, conhecimento com inspeção de peças e 
montagem de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em corte 
e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6780): Fem. Vivencia em 
indústria metalúrgica. Com disponibilidade para 1º e 2º 
turno. Ensino Fundamental Completo. Residir em Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO/LIMPEZA (6705): Fem. Ensino 
Médio. Vivência na área de produção e qualidade. 
Conhecimento em inspeção de peças. Curso na área. 
Residir em Indaiatuba.
CONFERENTE/RECEBIMENTO (6806): Masc. Ensino 
Médio Completo. Com vivencia em conferencia, rece-
bimento 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.
CORTADOR (6325): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Desejável experiência no ramo de 
vidros. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA PROJETISTA (6706): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Cursos na área 
de técnico mecânico, leitura e interpretação de desenho, 
auto CAD, Solidworks. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (6796) Masc. 
Ensino Médio Completo e cursos técnicos na área 
Elétrica. Conhecimentos em manutenção corretiva e 
preventiva em equipamentos industriais. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Superior 
Completo com Pós Graduação em soldagem. Possuir 
conhecimentos básico das principais normas de sol-
dagem 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.
ESTAGIÁRIO (6818): Ambos os sexos. Cursando 
Técnico nas  área Mecânica, Mecatrônica ou afins.  
Conhecimento em Excel e Auto Cad ou Solid Works, 
interpretação de desenho técnico. Residir em Indaiatuba.
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. Superior em 
Processamento de Dados ou Ciência da Computação, 
cursando a partir do 2º ano. Conhecimento em Web De-
signer, Corel Fraw, Photoshop, Diagramação de textos 
será um diferencial. Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimento com fresa universal 
e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. Vivên-
cia em produção, conhecimento em instrumentos de 
medidas (metrologia), cursos na área de qualidade. 
Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir cursos na área da qualidade 
e conhecimentos em Metrologia e Leitura e Interpretação 
de Desenho e Tridimensional. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
MOTORISTA B (6770): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, Possuir CNH B.  Necessário 
conhecer São Paulo. Desejável vivência em separação 
de pedidos, carregamento e descarregamento de carga. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com 
serralheria, modelagem de aço, polimento de metais. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Disponibilidade 
de horário. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (6797) Masc. Ensino 
Fundamental . Vivencia em forno industrial. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE CNC (6815): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Vivencia em torno CNC  e centro de usinagem. Re-
sidir em Indaiatuba. Possuir disponibilidade de horários.
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. Vivên-
cia na função. Conhecimentos em informática 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 Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento em atendimento 
ao cliente. Residir em Indaiatuba.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. Ensino Médio. 
Disponibilidade total de horário. Vivência na área. Co-
nhecimento em serigrafia manual em vidros, plasticos, 
camisetas etc. Desejável conhecimento em confecção 
de telas e gravação e desgravação de telas. Residir 
em Indaiatuba.
TECNICO ELETRONICO (6809):  Masc. Técnico Ele-
trônico Completo. Vivência na função. Curso na área. 
Disponibilidade Total de horário. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO EM PROCESSOS (6811): Masc. Cursando 
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 instru-
mentos 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.

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 

Rua 13 de Maio, 720  Centro - Tel / Fax: (19) 3875-3759 
www.skalaempregos.com.br

AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6304): Masc. Tra-
balhará com montagem dos pallets, e serviços gerais 
em ceramica. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Não precisa ter experiência. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6377): Masc. Ensino Fundamen-
tal Completo. Disponibilidade para viagens. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental Completo. Vivência com serviços 
manuais, artesanato, colagens, montagens de peças. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6743): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Noções e cursos na área 
elétrica. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/ BORRACHA (6813): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na área de produção 
e qualidade, conhecimento na área de inspeção de 
peça. Disponibilidade para trabalhar 2º turno. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6817): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de  NR 10. Conhe-
cimentos de instalações elétricas industriais. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ELETRICISTA (6807): Masc. Técnico com-
pleto ou cursando em Automação Industrial. Vivência 
na função, cursos de Eletricista Instalador, NR10 e 
Comandos Elétricos. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS (6766): Fem. Ensino Médio 
Completo ou Superior Cursando em Administração, 
Vivencia na área de vendas/comercial. Conhecimento 
com captação de clientes, fllow-up, geração de pedido 
de vendas, cotações entre outras funções. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino médio. 
Não necessita experiência. Trabalhará no estoque, 
expedição, separação de mercadorias embalagem, 
organização de estoque. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas a 
pagar/ receber, conciliação bancaria e negociações. 
Conhecimento em sistema Microsiga. Possuir CNH 
‘B’. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA ESCRITA FISCAL (6794): Fem. Técnico ou 
Superior completo com CRC ativo. Vivência na função. 
Conhecimento em efetuar os registro das Notas Fiscais, 
apurar os impostos ICMS, IPI e contrubuições como 
Cofins, Pis, Imposto de Renda, Contribuição Social e 
simples Federal, elaborar as obrigações fiscais para 
os respectivos orgãos publicos (SPED FISCAL - EFD, 
SINTEGRA, NOTA FISCAL PAULISTA, GIAS e outros. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FISCAL (6586): Ambos os sexos. Su-
perior em Ciências Contábeis. Conhecimentos na área 
fiscal, Legislação Tributária e conciliação e apuração de 
impostos. Sistema  GIA / SINTEGRA e outros. Sistema 
SAP. Residir em Indaiatuba ou Região.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, possuir 
cursos com certificados em leitura e interpretação de 
desenho, meios de medicação (EMEI´S), operador de 
empilhadeira e informática. Ter disponibilidade de ho-
rários, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. Supe-
rior Cursando ou Completo. Vivência na área adminis-
trativa, conhecimento em financeiro e emissão de nota 
fiscal. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL (6812): Ambos os sexos. 
Superior Cursando Administração, Logística ou PCP. 
Conhecimento em Excel. Vivência com sistema 
integrado Microsiga (Proteus). Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FINANCEIRO (6783): Fem. Ensino 
Médio Completo, Vivencia em contas à pagar e 
receber, conhecimentos em sistema ERP Microsiga. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6798): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em rotinas administrativas, cobrança, faturamento, 
financeiro. Desejável conhecimento em sistema inte-
grado. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO (6755): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento na 
área de recebimento, controle de estoque, nota fiscal de 
entrada e saída no sistema, Conhecimento no sistema 
Microsiga.  Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR VENDAS (6778): Fem. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Desejável co-
nhecimento com Nota Fiscal Eletrônica e pacote Office. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6768): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência na função. 
Possuir conhecimento em informática, cadastro de 
produtos, nota fiscal. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (6749): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia na função. Disponibilidade de 
horário para trabalhar em Salto. Ter condução própria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino 
Médio Completo. Disponibilidade de horário. Conheci-
mento em instrumentos de medição para indústria do 
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AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Escolaridade indi-
ferente, acima de 18 anos, residir em Indaiatuba 
para atuar em Multinacional; 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo ou incompleto, experiência na área. 
Desejável mecânica em geral, leitura e interpre-
tação de desenho técnico mecânico e metrologia. 
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 equivalente, expe-
riência na função. Conhecimento em sistema 
integrado Totvs será um diferencial. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Para trabalhar 
em comércio, experiência na função, curso de 
operador de empilhadeira e habilitação categoria 
A/B; Jornada de trabalho de segunda-feira a 
sábado. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS EXTERNO: Irá auxiliar 
em vendas externas, carregar e descarregar 
caminhão com paletes de produto da câmara 
fria, arrumação dos produtos,etc. Residir apenas 
em Indaiatuba.
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino funda-
mental completo, experiência na função, residir 
em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. Conhe-
cimento em máquina reta, Overlock, Interlock 2 
agulhas, Galoeira e em todos os tipos de tecidos;
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino funda-
mental completo, experiência na função, residir 
em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. Conheci-
mento em todos os tipos de tecidos, em enfestos 
par e impar e saber conferir o risco;
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Necessário 
estar cursando graduação em administração, 
contabilidade ou secretariado executivo, ha-
bilidade em pacote Office. Residir apenas em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Ensino mé-
dio completo, curso de operador de empilhadeira, 
experiência na função, residir em Indaiatuba ou 
Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA CNC: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, experiência na 
área, desejável técnico em Mecânica, Automação 
Industrial ou equivalente. Cursos na área.
OPERADOR/PREPARADOR DE MÁQUINA 
CNC: Residir em Indaiatuba, experiência na 
função, maior de 18 anos. Conhecimento em 
preparação, programação e manuseio de CNC.
PROJETISTA: Necessário curso na área equiva-
lente, experiência em elaboração de lay-outs e flu-
xogramas prévios para propostas, habilidade em 
Auto Cad e Solid Works, residir em Indaiatuba;
SOLDADOR: Curso na área, experiência na 
função, residir em Indaiatuba e disponibilidade 
de horário;
VENDEDOR: 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 Con-
tábeis ou Administração. Experiência 
em classificação contábil e rotinas 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  Superior 
completo em gestão de logistica, 
experiência em indicadores, gráficos 
e banco de dados. Possuir inglês 
intermediário. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ENGENHARIA  
Ensino médio completo, cursando 
engenharia de produção ou meca-
trônica. Conhecimento em AutoCad. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  Téc-
nico Química, com experiência em 
linha de produção e ferramentas da 
qualidade. Com total disponibilidade 
de horário. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE FISCAL  Superior 
completo ou cursando Administração, 
Ciências Contábeis ou Direito. De-
sejável conhecimento na área fiscal. 
Possuir inglês. Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO  
Ensino médio completo, experiência 
na função. Conhecimentos em infor-
mática. Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO Ensino 
médio completo, vivência na função. 
Local de atuação: Salto
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Ensi-
no médio completo, experiência com 
elétrica em manutenção de micro. 
Local de atuação: Itu
CALL CENTER  Ensino médio 
completo, conhecimentos básicos 
em informática. 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, de-
sejável 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, espe-
cialização em meio ambiente. Expe-
riência como coordenador de obras. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL  Superior 
completo em Engenharia Civil. Ex-
periência na área de planejamento, 
execução e gerenciamento de obras. 
Responder por projetos e fiscalização 
da obra. Atuação em campo e na ad-
ministração. Habilidade com gestão 
de pessoas. Local de atuação: Itu
GERENTE FINANCEIRO Superior 
completo em Administração de em-
presas ou Ciências Econômicas ou 

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

Ciências Contábeis. Com domínio 
na função. Experiência em fatura-
mento, orçamentos com custo real, 
orçamento anual, índices de infla-
ção, gerenciamento de contratos 
de terceiros e fornecedores, co-
branças, contas a pagar e receber. 
Gestão RH, operacional. Local de 
atuação: Itu
INSTALADOR Ensino médio com-
pleto, experiência em instalação 
de vidros, esquadrias em geral e 
moveis planejados. Desejável cur-
so de medição. Local de atuação: 
Indaiatuba
MECÂNICO Desejável ensino mé-
dio completo, curso de mecânica e 
metrologia. Experiência na função. 
Local de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR Desejá-
vel ensino médio completo, curso 
de mecânica diesel e metrologia. 
Experiência na função. Local de 
atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USI-
NAGEM  Ensino médio completo, 
curso técnico. Conhecimento em 
programação de CNC, interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos 
de medição, preparação de ferra-
mentas 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. Expe-
riência na área de planejamento 
e orçamento de obras. Local de 
atuação: Itu
PEDREIRO Experiência na função. 
Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e dis-
ponibilidade de horário. Local de 
atuação: Salto.
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍN-
DRICA)  Ensino médio completo, 
experiência com usinagem e pre-
cisão. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Manuseio e 
conhecimento de instrumentos 
de medições. Preparação para 
diferentes tipos de operação na 
retífica cilíndrica e plana.  Local de 
atuação: Itu             
SUPERVISOR FISCAL  Superior 
completo em Ciências Contábeis, 
Direito ou Administração. Experiên-
cia em interpretação da legislação 
fiscal, acompanhamento de estudos 
tributários. Conhecimento em SAP 
e Mastersaf.  Local de atuação: Itu
TECNICO ELETROMECÂNICO  
Técnico elétrica ou mecatrônica ou 
mecânica. Com noções em manu-
tenção.  Local de atuação: Itu
TÉCNICO ELETRONICO DE MA-
NUTENÇÃO  Ensino médio com-
pleto, curso técnico de Eletrônica 
ou Mecatrônica. Conhecimento na 
função. Local de atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA TRABA-
LHO  Ensino médio completo, curso 
técnico na área. Possuir inglês 
fluente e disponibilidade para via-
gens. Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimento 
em programação de torno CNC. Lei-
tura e interpretação de desenho 
mecânico. Vivencia em afiação, 
trigonometria preparação de ferra-
mentas.  Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO Desejável 
superior em Administração, expe-
riência na área comercial. Inglês 
básico. Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO 
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AGENTE DE VIAGENS: 
Ter conhecimento com ven-
das de passagens aéreas, 
hotéis, seguro viajem. Ne-
cessário já ter trabalhado 
com turismo.
ASSISTENTE DE DEPAR-
TAMENTO PESSOAL/RH: 
Conferir folha de pagamen-
to, realizar pagamentos, 
conhecimento com Leis 
Trabalhistas.
ASSISTENTE DE LOGÍSTI-
CA/TRANSPORTE:  Res-
ponsável pelas seguintes 
atividades: Comprar ma-
teriais e equipamentos; 
Inspecionar e armazenar 
materiais; Fazer o acom-
panhamento do estoque da 
empresa; ter experiência 
em empresas de transporte 
logístico.
ASSISTENTE FINANCEI-
RO: Atuará com rotinas 
diária de notas fiscais de 
serviço, boletim de medi-
ção, fazer envio de docu-
mentos e notas fiscais para 
clientes, experiência com 
rotinas financeiras. 
AUXILIAR DE ALMOXA-
RIFADO: Possuir conhe-
cimento com ERP, recebi-
mento de material e notas 
fiscais. Experiência na fun-
ção.
AUXILIAR DE COZINHA: 
Atuará no corte e pré-pre-
paro de alimentos, limpeza 
e organização da cozinha, 
bem como auxiliar o cozi-
nheiro no preparo das refei-
ções, e demais atividades.
AUXILIAR DE LIMPEZA: 
Atuar com limpeza em geral 
do local.
AUXILIAR DE QUALIDA-
DE: Recebimento dos pedi-
dos, identificação do proce-
dimento conforme pedido, 
conferência de medidas. 
Com Experiência.
CALDEIREIRO: Para atuar 
com Caldeiraria em geral e 
solda MIG.
CAMAREIRA:  Irá atuar 
com arrumação e limpeza 
em geral. Disponibilidade 
de horário
CHEFE DE COZINHA:  Irá 

planejar rotinas de trabalho 
na cozinha, entre outras 
atividades relacionadas. 
Experiência na função.
CONFEITEIRO: Com expe-
riência na função, preparo 
de massas, cremes e do-
ces. Residir em Indaiatuba.
E N C A R R E G A D O  D E 
OPERADOR LOGÍSTICO: 
Possuir Experiência em 
Liderança e Operador de 
Empilhadeira.
GARÇOM:  Atuará com 
atendimento aos clientes, 
anotar pedidos em geral. 
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 
geral, possuir curso de 
Leitura e Interpretação de 
Desenho.
MECANICO DE REFRIGE-
RAÇÃO: Realizar a manu-
tenção em equipamentos 
de refrigeração. Experiên-
cia na função.
MOTORISTA: Com catego-
ria �D�, conhecimento na 
região de São Paulo.
OPERADOR TÉCNICO DE 
FORNO: Irá atuar com toda 
rotina pertinentes ao cargo. 
Experiência em refusão, 
fundição de alumínio. 
PROJETISTA: Desenhista 
Projetista para elaborar 
Projetos de Móveis Plane-
jados, decoração e interio-
res, orçamento e propostas 
comerciais e realiza a ven-
da do produto, conhecimen-
to em Top Solid.
RECEPCIONISTA: Com In-
glês Fluente, Para atuar em 
Hotel, com Disponibilidade 
de Horários.
TORNEIRO MECÂNICO: 
Atuar com torno mecânico 
convencional, usinagem 
de peças variadas e in-
terpretação de desenhos. 
Necessário experiência. 
VENDEDOR INTERNO: Ira 
atuar com vendas internas, 
em loja de embalagens.

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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CLASSIFICADOS

Casa em Condomínio 
com 2 D., coz. com armá-
rios, banheiro com blindex 
R$ 295.000,00. F: (19) 
98372-0000
Casa no Cond. Villagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/ 
churrasq. R$ 400.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa próximo ao Jusce-
lino Kubstcheck 4 alu-
guéis - ótimo investimen-
to R$240.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Central Park  2 dorms, 2 
vagas, 3 salas 110,00 m² 
const. R$ 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 social, churrasq, 
2 vagas de garagem..R$ 
500.000,00. F: (19) 3834-
8948
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Aceita 
permut. F: (19) 7828-0418/ 
ID 114*97307
Cond. Pátio 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 telefo-
ne, garagem cob. p/ 02 car-
ros. R$ 275.600,00. F:(19) 
99779-3589 c/ Caio
Jardim Monte Verde: Casa 
com 03 dorm, sendo 01 
suíte, sala de estar, coz, la-
vanderia, garagem descob. 
p/ 02 carros. R$ 280.000,00. 
Aceita Financiamento. 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 Finan-
ciamento! F: (19) 7829-6350 
c/ Marlene
Jardim Pau Preto: Casa 
com 02 dorm, sala, coz, 
lavanderia, quintal, garagem 
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 - Casa 
com 284m2 e AT 350m2, 
toda MOBILIADA, 3 dor-
mitórios, 1 suíte, sala 2 
ambientes, lavabo, cozinha, 
piscina e espaço gourmet 
R$ 1.490.000,00 F: (19) 
997519921 /38750469 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

M. do Sol –   rua 10 c/ 04 cô-
modos c/gar +01 com. e wc 
nos fundos falta acabamen-
tos. R$130.000,00. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  67. 01 cômodo 
com WC, R$ 120.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua 68 02 
D., sala, coz, WC, lavand, 
mezanino nos fundos. R$ 
140.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 
cômodos precisando pe-
quenas reformas.apenas: 
R$ 145.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol – 68 casa as-
sobradada sendo na parte 
inferior garage. espaçosa e 
na parte superior 01 D., sala, 
coz, WC, Lavand., sacada 
quintal com edícula nos fun-
dos todo revestido em piso 
cerâmico R$ 190.000,00 
toda documentada para fi-
nanciamento. Ta esperando 
o que? F: (19) 3017-0455/ 
99762-7997.
M. do Sol - imóvel comercial 
próximo a Av. Ário Barnabé 
e bancos 390m² de área 
construída, sendo 02 pav. 
residenciais e salão co-
mercial no térreo, apenas 
R$700.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa es-
petacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo no 
pavimento superior: 05 D. 
sendo 02 suítes e 01 más-
ter, sacada com frente para 
piscina c/ cascata artificial 
aquecimento a gás nos D., 
área de churrasco completa, 
garag. para 04 carros. R$ 
400.000,00. Aceita imóvel 
de menor valor, carro, es-
tuda  parcelamento. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997.

Jd. Camargo Andrade 
- 02 D., sala, coz, WC, 
lavand., garag. + 01 so-
bradinho nos fundos, tudo 
bem acabado por apenas 
R$ 250.000,00 aceita troca 
por igual ou menor valor 
em região plana. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997.
Jd. do Valle - 02 D. (01 
suíte c/ armário embutido) 
coz. planejada, garag. p/ 03 
autos, edícula nos fundos. 
Ótimo Acabamento R$ 
280.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997 
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., área 
lazer c/ churrasq. e quin-
tal, 04 vagas garag. R$ 
400.000,00 F: (19) 3392-
0333
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 
D., sala, coz., WC, lavad., 
garag. para 02 autos R$ 
170.000,00. F: (19) 3017-
0455/ 99762-7997
Jd. Monte Verde – 3 dor-
mitórios – R$290.000,00. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 no 
fundo – ótimo investimen-
to – R$270.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Jd. Santiago - CA0248 - 
250 m² - 04 D. sendo 01 st. 
c/ hidro., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., escrit., saca-
da, copa, coz. planej., AS, 
bhº ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ pia 
de granito, pisc., 04 vagas 
garag. R$ 600.000,00 F: 
(19) 3392-0333
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322

Morada do Sol CA02481 
- Rua ant 59, 2 imoveis 
,terreno de 250 m², casa 
1. 02 dorm,sala,02 wc,co-
zinha,lavanderia e amplo 
quintal. Casa 2 , 01 dor-
m,wc,cozinha e lavande-
ria. R$280.000,00. F: (19) 
3875-2215
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas R$ 
102.000,00.Quitado. F: (19 
) 3017-0455/ 99762-7997
Oportunidade - Eldorado/ 
Brizola - Casa nova, 2 
dorm; sl, coz, terraço, wc c/ 
box brindex, corredor int. e 
ext.; ampla área de serviço, 
portão eletronico, gar. p/ 
2 carros, melhor local do 
bairro. R$270.000,00. F: 
(19) 98387-3061
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
(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 apar-
tamento na cidade. 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 separadas. 
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 social, arm. pla-
nej. nos dorm. e coz., AS., 
quintal, churrasq., 02 va-
gas garag. R$ 400.000,00 
F: (19) 3392-0333
Vl. Florença  ( I taic i)  - 
Residência nova com 3 
dorm.(1 suíte) R$ 290 
mi l .  Estuda-se imóvel 
de menor valor. F: (19) 
997519921/38750469.

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, 
portaria 24hs - 3dorm(-
Sendo 1 suite c/ armá-
rios), 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 pis-
cina, 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, cozinha, 
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, lavanderia, 
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 , churrasquei-
ra, garagem p/ 02 carros. 
R$ 2.000,00 F: 1(9) 9-9960-
4202 c/ Allyne
Jardim Paulista II: Sobrado 
com 03 dorm, sendo 01 su-
íte, sala, cozinha, garagem 
coberta p/ 01 carro. R$ 
1.400,00. F: (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
JD AMERICA CA1013 – 02 
dorm,sala,cozinha,WC,la-
vanderia,garagem coberta 
p/02 autos e quintal. A.T 
250m². R$1350,00 + IPTU. 
F: (19) 3875-2215
Jd. Esplanada - CA0319 
- 300 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, 
coz. planej., AS., bhº ext., 
depósito, edícula c/ chur-
rasq., quintal, 04 vagas ga-
rag. R$ 2.900,00 + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Jd. Itamaraca - R$1.300,00; 
2 dorms, sala, coz, banhei-
ro social, garagem pra 5 
carros. F: (19) 99801-4860

Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 
suíte c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sa-
cada, escritório c/ armários, 
coz. planej., AS, churrasq. 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Jd. Olinda - CA418 - 250 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., coz., 
AS., bhº ext., quintal, 02 
vagas garag. R$ 2.000,00 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333
Jd.  São Lourenço - 
Aluguel casa de fundos 
para pessoas solteiras. 
R$600,00 (Aluguel,água e 
luz incluso). F: (19) 99439-
6070 / Leandro.
Morada do Sol: Sobra-
do com 02 dorm, sala, 
cozinha, garagem p/ 02 
carros. R$ 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. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 
03 suítes sendo 01 st. c/ 
closet, pavimento inf.: lavabo 
(todos os bhºs. c/ armário 
planej.), sala 02 amb. c/ pé 
direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, coz. e 
AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de lazer, 
06 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU. F: (19) 3392-0333
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Vl. Suíça - SO0332 - 352 
m² - 03 D. sendo 01 suíte 
c/ hidro, bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., despen-
sa, AS, edícula nos fundos 
c/ dorm. e bhº. emp., chur-
rasq., quintal, 04 vagas 
garag. Armário embutido 
nos dorm., bhºs., coz. e AS. 
R$ 3.000,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333

2 dorm., sala em L, co-
zinha, lavanderia e uma 
vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 – CECAP – 
em frente à Lojas Ban-
deira – (19) 3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-1322 
/ 3935-1372
Edifício Tuiuti - 02 dor-
ms(01 st), sala, coz., wc, 
lavanderia, 01 vaga gara-
gem.R$ 270.000,00. F: (19) 
99279-1177 
Gran Ville R$ 270.000,00, 
3 dormitórios, todos com 
suíte; sala de estar, 63m; 
garagem para um carro. F: 
(19) 7808-3727/ 89*22754
Guarujá – Enseada - 02 
dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia, churrasquei-
ras na varanda, 02 vagas 
gar., piscina aquecida . 
R$ 450.000,00. F: (19) 
99887-7771   
Jd Morumbi - 2 dormitórios 
R$ 115.000,00 aceita carro 
como parte do pagamento. 
F: (19) 98372-0000
Jd. Umuarama - 2 dormitó-
rios 1 vaga - R$ 190.000,00. 
F: (19) 3329 7253 
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene

R e s .  J d .  V a l e n ç a  – 
SO0337 – 116 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte, bhº. so-
cial, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, espaço gourmet 
c/ churrasq., desp., quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res.  Mar ia  Boni ta  – 
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.  Vi l la  Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
su í tes  sendo 01 com 
closet e varanda /  01 
com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com ar-
mário planej.), lavabo, 
sala 02 amb.,  escr i t . , 
copa, coz.  tota lmente 
planej., lavand., AS com 
gabinete, depósito/dorm. 
e m p r e g a d a ,  e d í c u l a 
com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 04 vagas 
garag.  R$ 4.700,00 + 
Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333

Res. Villagio Di Itaici 
- SO0331 - 150 m² - 03 
suítes, sala de 02 amb. 
c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., 
área de lazer, 02 vagas 
garag.  R$ 3.350,00 + 
Cond. + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs 
- 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem..R$ 
1.250,00 + Cond. + Iptu. 
F: (19) 3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
com ar condic., cozinha 
planejada, 2 wcs, churras-
queira, área de luz. Con-
domínio com infraestrutu-
ra 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/ armários), 
lavabo, sala 03 amb., 
varanda, coz. planejada, 
dorm. empregada, AS., 
edícula, churrasq., quin-
tal, 04 vaga garag. R$ 
3.500,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333

Lançamento na planta 
- 13 andares, 4 aptos por 
andar, na Rua Candelá-
ria, com 100m2, 3 d (1 
suíte). Preço a partir de 
R$550.000,00 com 35% 
de entrada parcelada até 
à entrega em agosto de 
2016 – F: (19)-997519921 
/38750469 creci 65362.

Apto Térreo -  coz. pla-
nej., box de vidro, 1 vaga 
coberta, 3 D., E 1 banheiro 
social R$ 1.220,00. F: (19) 
3329-7253/ 99295-0357
Cidade Nova - P.Andaluz 
(lado Pague Menos), 2 qtos 
(1 suite), 2 vagas gar., lazer 
compl., armários planej. 
e box.F: (19)3016-7121 / 
98177-9824 (tim).
Cond. Village Azaléia: 
Apto c/ 03 dorm, sala, coz, 
área de serviço, 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
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/ 3D, 
sendo 1 suíte, garagem p/ 1 
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, garagem 
p/ 01 carro. R$ 1.000,00. F: 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
Ed. Roccaporena: Apto c/ 
2Ds, sala, cozinha, garagem 
p/ 01 carro. R$ 1.400,00 (19) 
99233-3124 c/ Jessica
Jardim Olinda: Apto c/ mó-
veis planejados, 03 dorm, 
sendo 01 suíte, sala, coz, 
lavanderia, garagem p/ 01 
carro. R$ 1.300,00 F: (19) 
99233-3124 c/ Jessica
Pátio AndaLuz R$ 2.000,00. 
F: (19) 7808-3727/ 89*22754
Res. Ana Elisa - AP0476 - 
57,92 m² - 02 D., bhº social, 
sala de TV c/ sacada, coz., 
AS., 1 vaga garag. R$ 900,00 
+ Cond. + IPTU F: 3392-0333
Res. Fonte de Trevi – 
AP0430 – 76,87 m² - 03 D. 
sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb., sacada, coz. planej., 
AS., 02 vagas garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU F: 
(19) 3392-0333
Res. Grandville - com 3D. , 
suite, 2 vagas de garag. R$ 
1.600,00 + IPTU E condomí-
nio. F: (19) 7808-3727 
Res. Jatobá - AP0417 - 120 
m² - 03 D., sendo 01 st., 
bhº social, lavabo, sala 02 
amb. c/ sacada, coz., AS., 
02 vagas garag. Armário 
planej., st., bhºs, coz., AS. 
R$ 3.500,00 + Cond. + IPTU 
F: (19) 3392-0333
Res. Place View - AP0454 - 
71 m² - 2D., sendo 1 st., bhº 
social, sala 2 amb. c/ sacada, 
coz., AS, 2 vagas garag. Arm. 
planej.: D, st., coz., bhº, AS. 
R$ 2.000 + Cond. + IPTU F: 
(19) 3392-0333

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

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

Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. F: 
(19) 99295-0357
Casa Comercial - no 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 lo-
calização, em avenida. 
Salão amplo c/ 02 bhºs. 
sociais, cozinha ampla. R$ 
4.500,00 + IPTU F: (19) 
3392-0333
Galpão NO SALTO - 
AT/1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regularizado- 
Aceita 30% em permuta, 
R$ 1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Galpão ótima localida-
de - prox Av. Visconde 
de Indaiatuba, 2 salas de 
recepção, 3 wcs, mais 2 
ambientes p/salas,vestiá-
rio,cozinha.  A.T 570m², 
R$ 5000,00 + IPTU. F: (19) 
3875-2215/  99696-8732
Jd. do Sol - salão de es-
quina 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 Comer-
cial amplo, c/ 02 bhºs e 
mezanino p/ escritório. R$ 
3.500,00 + IPTU F: (19) 
3392-0333

Alugo chácara para even-
tos – churrasqueira, piscina, 
campo – R$350,00 a diária. 
F: (19) (19) 3016-1355
Alvorada - 02 suites, sala, 
cozinha, salao de jogos, 
casa de caseiro, piscina. AT/ 
2.400m². R$ 700.000,00. F: 
(19) 9.9946-7771
Beira da rodovia - Sitio de 
8 alqueires em indaiatuba 
R$40,00  m². F: (19) 99118-
7850/ (19) 99672-7947 
Creci 74092
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Videira de Itaici: Chácara 
c/ 02 suítes, lavabo, sala 
de jantar, estar e tv, coz, 
copa, forno para pizza, 
edícula, lavanderia, área 
de lazer com piscina, chur-
rasqueira, salão de jogos 
e campo, garagem p/ 05 
carros. R$ 660.000,00. 
Aceita Financiamento. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene

Cond. Beira da Mata - 380 
m² R$ 265.000,00. Ótima 
localização, aceita per-
muta. 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 - 175m2 – 
Ótima localização e topo-
grafia, em bairro central 
com toda infraestrutura, 
p ron to  para  cons t ru -
ção. R$89.000,00 a vis-
ta. F: (19)-99860.8968 / 
997519921 /38750469 
creci 65362.
Elias Fausto - 48.000M². 
R$ 35,00 m².  F:  (19) 
9.9887-7771
Industrial - 5.200 m². R$ 
500,00 m². F: (19) 99887-
7771
Jardim Avaí- Residencial 
c/360m2 na Rua Colibri, 
escriturado e livre de ônus 
R$330.000,00 
Jardim das Maritacas 
- R$ 95.000,00. F: (19) 
98372-0000

Portal do Sol  - 150m² 
R$ 110.000,00 – quitado. 
(oportunidade). F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
P q .  d a s  B a n d e r a s 
- 1.000,00 m² total. R$ 
220.000,00. F: (19) 99801-
4860 
Residencial Caroline: 
Terreno com 125 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
Ter ra  em Inda ia tuba 
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: Terre-
no com 1000 m ² em lo-
teamento de chácaras, 
com lagos, pista ecológica 
e portaria 24 horas. R$ 
270.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. 
R$ 125.000,00. 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
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  Laran ja is  - 
9.000M². R$ 450.000,00. 
F: (19) 99946-7771
J d .  L a g u n a  -  1 5 0 ² 
R$70.000,00.  F :  (19) 
3017-0455/ 99762-7997
J d .  L a g u n a  - 1 5 0 m ² 
R$70.000,00.  F :  (19) 
3017-0455/ 9762-7997
J d .  M o r a d a  d o  S o l 
– ót ima local ização – 
R$110.000,00. F: (19) 
99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Jd.  Regente -  04 lo-
t es  j un tos ,  1 .080m² . 
R$ 750.000,00. F: (19) 
99887-7771
M. do Sol –  Rua 39 
125m² R$110.000,00. F: 
(19) 3017-0455/ 9762-
7997 
Nair Maria - Salto SP 
-180m² R$90.000,00 acei-
ta financiamento. F: (19) 
3017-0455/ 99762-7997
Parad iso  -  517m2 – 
Ótima localização e to-
pografia, imperdível, à 
R$755,00/m2. URGEN-
TE. F: (19) -997519921 
/38750469 creci 65362.

Vila Verde Coml C/156m2 
R$180.000,00 Residencial 
c/150m2 R$115.000,00 
Res idenc ia l  c /184m2 
R$140.000,00 F: (19)-
997519921 /38750469 
creci 65362.

Air Soft, marca Tókio Marui 
R$ 700. F: (19) 98247-
4690 tim
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! 
Excelentes valores. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99294-5541
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, travado 
R$ 600. F: (19) 98247-
4690 tim
Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira removível 
(com 30 cm cada), porta 
rolo de papel e escada de 
inox R$ 850 cada. F: (19) 
7814-5723
Maquina de costura, 02 
reta ind. Simples, 01 reta 
ind. Transp. Duplo, 01 over-
lock semi nova, 01 maq. 
de braço ind. Todas R$ 
2.000,00 F: (19) 99418-
1562 c/ Silvio 

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 Laranjei-
ras: Chácara c/ 04 suítes 
sendo 01 suíte com closet, 
sala, copa, coz, portaria 
24 horas, piscina, ga-
ragem 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 grama-
do, quadra de areia, casa 
de caseiro, piscina, ves-
tiário. 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 
excelente 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
Sítio 2 Alqueires - R$ 
500.000,00. F: (19) 99173-
9843/ ID:122*20480
Terras de I taici  -  01 
dorm., sala 02 ambs, co-
zinha, varanda e chur-
rasqueira, toda murada. 
AT/ 1.000m². AC/ 160m². 
R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 
Vale do Sol - 02 dorms, 
sala, cozinha wc, piscina. 
R$400.000,00. F:  (19) 
99946-7771

Maquina de costura, sim-
ples, zig-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
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$1200,00. 
F: (19) 3017-2842 c/ Mar-
lene. 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra 
mim. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 
99294-5541/ 99763-8709 
Vendo - 2 balcão expo-
sitor, 1 frio , 1 quente, c/ 
vidro trincado e precisando 
de manutenção R$ 500,00 
cada. F:(19)98247-4690 
tim
Vendo e fabrico choca-
deira R$150,00 F: (19) 
3267-3079 / 3267-6944 
c/ Moisés

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 lugares, 
licenciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-8732

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

Ofereço-me como Cuidado-
ra de Idoso. F: (19) 98105-
4143 c/ Lucia.
Ofereço-me como manicure 
e definitiva á domicilio. F: (19) 
99369-5613
Ofereço-me como mardido de 
aluguel, pedreiro, jardineiro e 
serviços gerais. F: (19) 99648-
0448/ 99653-8210 c/ Coutinho.
Ofereço-me p/ trabalhar 
como cuidadora de idosos 
ou babá p/ morar no local. F: 
(19) 99363-6011 c/ Eldinéia
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
Ofereço-me para trabalhar 
meio período F: 99577-5866 
c/ Magda
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