
Virada Cultural acontece 
no final de semana 

Garantido na próxima fase, 
Fantasma joga em casa
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Caseiro é condenado a mais de 
23 anos de prisão por morte de socialite 

O caseiro Rogério Barbosa Bércio, de 29 anos, foi condena-
do a 23 anos e quatro meses de prisão em regime fechado pela 
morte de sua ex-patroa, a socialite Arlete Sigrist. O crime de 
latrocínio (roubo seguido de morte) aconteceu na noite do dia 7 
de novembro no ano passado. O julgamento ocorreu na tarde de 
ontem, dia 22, no Fórum de Indaiatuba e cabe recurso da defesa.

A Virada Cultural Paulista em Indaiatuba acontece amanhã 
e domingo, dias 24 e 25, integrando o projeto pela sétima vez 
consecutiva. 

Indaiatubanos buscam 
viagem para o exterior

Programação do Indaiatuba 
sustentável é divulgada 

COPA DO MUNDO 

PROJETO 

Doações já podem ser 
feitas em Indaiatuba

Projeto de alienação 
de terra é discutido

Ação de R$ 144 mi é 
movida contra a Globo

Municí pio está há 
37 dias sem chuva

Times de futsal 
protestam contra 
o trabalho da Aifa 

Grupo Sambô 
se apresenta no 
Clube 9 de Julho

AGASALHO CÂMARA MONTE SANTO 

ESTIAGEM 

INSATISFEITOS 

CONFIRMADO 

O Fundo Social de Sol-
idariedade de Indaiatuba 
(Funssol) iniciou na última 
segunda-feira, dia 19, a Cam-
panha do Gasalho, que este ano 
terá como tema “Roupa Boa, 
a Gente Doa”. As doações po-
dem ser feitas até o dia 30 de 
junho, em diversos postos de 
coleta espalhados pela cidade.

O  p r o j e t o  d e  L e i 
0073/2014, do Executivo, 
que autoriza a alienação de 
cinco áreas pertencentes à 
Prefeitura, gerou discussão 
entre os vereadores durante 
sua votação. O PL recebeu 
pedido de vistas do Líder de 
Governo, o vereador Maurício 
Baroni (PMDB). 

Um das famílias de In-
daiatuba, que está envolvida 
no caso dos irmãos de Monte 
Santo/BA, entrou com pro-
cesso contra a Rede Globo, 
pedindo indenização de R$ 
144,8 milhões para que seja 
criada e veiculada uma cam-
panha publicitária a favor da 
Mães do Coração.

Indaiatuba, assim como 
outras cidades do estado de 
São Paulo está sofrendo com 
a estiagem. A última chuva 
considerável ocorreu no 
último dia 16 de abril, onde 
choveu 22,9 milímetros. 
Com isso, faz exatamente 37 
dias que não chove consider-
avelmente na cidade. 
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Classificado com três 
rodadas de antecedência, o 
Primavera quer confirmar 
ainda mais sua hegemonia 
na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista. In-
victo após cinco rodadas, 
o time do técnico José Luis 
Dray enfrenta o Paulínia 
neste domingo, dia 25, no 
Gigante da Vila. 

GIULIANO MIRANDA/ECP

JME
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A lei na prática Você é a favorável 
a Copa do Mundo 
no Brasil?

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

Radares dia 24 a 30/05

Editorial EnqueteArtigos

Empregados que trabalham limpando sanitários de uso 
público e grande circulação com coleta de lixo tem direito 
a adicional de insalubridade

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

A Consolidação das Leis Trabalhistas tem como objetivo regular as relações de 
emprego e a proteção do empregado em face do empregador diante da manifesta des-
vantagem financeira que existe entre ambos.

Diante desta proteção, a CLT regula compensação em pecúnia para empregados que 
trabalham sobre condições insalubres.

Condições insalubres são aquelas em que o empregado trabalha exposto a agentes 
nocivos a sua saúde, sendo compensados por um adicional de 10, 20 e 40% sobre o 
salário mínimo.

Recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, última instância trabalhista, editou 
a súmula 448 prevendo adicional de insalubridade para o empregado que labora na 
higienização de sanitários públicos e de grande circulação.

Há uma ressalva quanto à necessidade de constar a atividade em uma Norma Regula-
mentadora do Ministério do Trabalho para que o empregado tenha o direito ao adicional 
de insalubridade.

Haviam grandes discussões a respeito da percepção ou não do adicional de insalu-
bridade para quem trabalhava na limpeza de banheiros e quartos de motéis, porém antes 
da edição da súmula, muitos juízes entendiam como devido.

O adicional tem sua porcentagem fixada mediante a perícia que é realizada durante 
o processo judicial.

Lembrando que o adicional integra a remuneração para fins de reflexos em outras 
verbas trabalhistas como, por exemplo, FGTS, 13º salário, etc.

Concluindo, quem trabalhou ou trabalha nessas condições realizando limpeza de 
banheiros públicos de grande circulação ou até mesmo em quarto de 
motéis exposto a agentes nocivos a saúde, poderá pleitear o respectivo 
adicional através de uma reclamação trabalhista.

A apreensão e multa de nove carros na cidade, em quase 
duas semanas de fiscalização, com base na Lei do Silêncio, 
recém-aprovada e sancionada, é a prova não só da eficiência 
de quem fiscaliza, mas sim a comprovação de que lei “boa” 
é lei que entra em prática.

Muitas leis são aprovadas, sancionadas, mas o que falta 
mesmo é fiscalização. A população cobra, mas poucas leis 
são levadas a ferro e fogo pelas autoridades. 

Uma das justificativas é a falta de efetivo nas ruas para 
saber quem está irregular. Em Indaiatuba, por exemplo, boa 
parte das leis é fiscalizada pela Guarda Civil, que também 
é responsável ao combate a criminalidade no Município. 

Outra grande dificuldade na hora de fiscalizar é de-
sigualdade no País. Para determinada classe social é lei, 
deve ser cumprida, se não será penalizado. Para outros, na 
prática a teoria é outra.

Espera-se que, assim com a Lei do Silêncio, outras leis 
sejam levadas a sério também na prática. Queremos punição 
para quem joga lixo na rua, para o uso do cerol nas férias, 
para o tráfego de veículo pesados em vias proibidas. A lei 
tem que funcionar na prática.  

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.) 

Um Silva é um amigo fiel e verdadeiro
Qualquer um pode ficar ao seu lado quando você está certo, mas um amigo verda-

deiro permanece ao seu lado mesmo quando você está errado...Um simples amigo se 
identifica quando ele te liga. Um amigo verdadeiro não precisa se identificar, pois vo-
cês conhecem suas vozes. Um simples amigo inicia uma conversa com um boletim de 
novidades sobre sua vida. Um verdadeiro amigo diz: "O que há de novo sobre você?" 
Um simples amigo acha que os problemas pelos quais você está se queixando são re-
centes. Um amigo verdadeiro diz: "Você tem se queixado sobre a mesma coisa pelos 
últimos quatorze anos. Saia deste marasmo e faça algo sobre isto."   Vá para o Leader 
Training da Signa, Um simples amigo nunca o(a) viu chorar. Um verdadeiro amigo tem 
seus ombros encharcados por tuas lágrimas.  Um simples amigo não sabe o nome dos 
teus pais. Um verdadeiro amigo tem o telefone deles em sua agenda. Um simples amigo 
traz uma garrafa de vinho para sua festa. Um verdadeiro amigo chega mais cedo para 
ajudá-lo a cozinhar e fica até mais tarde para ajudá-lo na limpeza. Um simples amigo 
odeia quando você liga após ele já ter ido para cama. Um verdadeiro amigo te pergunta 
porque demorou tanto para ligar. Um simples amigo procura conversar com você sobre 
teus problemas. Um verdadeiro amigo procura ajudá-lo a resolver teus problemas. Um 
simples amigo fica imaginando sobre tuas histórias românticas. Um verdadeiro amigo 
poderia conhecer até te chantagear com tudo que ele sabe. Um simples amigo, quando 
o visita age como um convidado. Um verdadeiro amigo abre tua geladeira e se serve. 
Um simples amigo acha que a amizade terminou quando vocês tem uma discussão. Um 
verdadeiro amigo sabe que não existe uma amizade enquanto vocês ainda não tiveram 
uma divergência. Um simples amigo espera que você sempre esteja por perto quando 
ele precisar. Um verdadeiro amigo espera estar sempre por perto quando você precisar 
dele. Escreva na sua agenda, vou me tornar ainda melhor amigo do que sou nos dias 

13-14 e 15-06-2014, vou fazer o Leader Training da Signa. www.
signatreinamentos.com.br 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

Cardozo Ribeiro, 72, cabe-
lereiro – “Não. Acredito que 
o País só perdeu com tudo 
isso, pois nós não estamos 
preparados para receber um 
evento dessa proporção”.

Eduardo dos Santos, 19, 
estudante – “Sim, minha 
posição é favorável. Os gas-
tos nas obras e nas mudanças 
foram altos, mas será tudo 
recompensado no período do 
evento. Na minha opinião, por 
este argumento, não mudará 
muita coisa, nem negativa e 
nem positivo.

Gildo Henrique, 45, opera-
dor de máquina – “Agora sou 
favorável sim, mas confesso 
que antes dos estádios ficarem 
prontos não botava muita fé. 
Em questão de estrutura física 
estamos preparados”.

Lucas Mateus, 18, estudan-
te – “Sim. Acredito que este 
será o marco para grandes 
mudanças no Brasil, penso 
que a evolução será evidente”.

Henrique Santos, 70, apo-
sentado – “Não. Eu sou com-
pletamente contra a recepção 
da Copa do Mundo no Bra-
sil. Obras atrasadas, saúde 
precária, segurança, trânsito 
são fatores que contribuem 
negativamente à nação”.

Benefícios da Soja 
A soja é um grão da família das leguminosas rico em proteína, e utilizado principal-

mente pelos vegetarianos como substituto na proteína de origem animal.Os derivados 
da soja, que são alimentos elaborados a partir da soja, podem ser:

Leite (suco) de soja,Tofu ,Óleo de soja,Farinha de soja,Lecitina de soja,Molho de soja.
Os derivados da soja possuem características nutricionais muito diferentes, sendo em 

grão rica em   proteína, o óleo por exemplo não possui proteína, e o teor de isoflavonas 
do grão também não é o mesmo do leite, sendo assim cada derivado da soja possui va-
lor nutricional diferente, não se aplicando o valor do grão da soja aos seus derivados.

O Brasil e um dos maiores produtores mundiais.
A Soja está presente em uma boa parte de alimentos consumidos e fazem muito bem 

para a saúde. Temos o Leite de soja, a carne de soja, iogurte de soja, farinha de soja e 
muitos outros alimentos que levam a mistura de soja, são tantos que vocês nem imagi-
nam, consomem e as vezes nem sabem.

A soja ajuda a combater algumas doenças, como :coração, tratamento do câncer, ame-
niza sintomas da menopausa e a osteoporose, pois contem grande quantidade de Calcio..

Além de ser rica em proteínas e fibras, o óleo de soja é do tipo “bom”, rico em 
ômega-3.

A soja também é o único legume considerado uma proteína completa. A proteína 
completa é aquela que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que uma pessoa deve 
consumir.

Carnes e derivados são proteínas completas mas legumes geralmen-
te são incompletos, necessitando de uma combinação com grãos para 
que forneça todos os aminoácidos necessários. Por esse motivo, a soja 
é muito utilizada na dieta vegetariana,com uma variedade imensa de 
pratos e combinações.
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Ação milionária é movida 
contra a Globo no Caso Monte Santo  
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MAX PLANCK ENCONTRO 

Alunos projetam espaço para mostra em Itu Colégio Montreal promove a Festa da Família

GABRIELA  COROSSY/AGÊNCIA CÂMARA 

Uma das famílias de 
Indaiatuba, que está 
envolvida no caso 

dos irmãos de Monte Santo/
BA, entrou com um processo 
contra a Rede Globo, pedin-
do indenização de R$ 144,8 
milhões para que seja criada 
e veiculada uma campanha 
publicitária a favor da Mães 
do Coração, associação que 
autorizou a adoção dos ir-
mãos de Monte Santo as 
famílias de Indaiatuba e 
Campinas. 

O processo pede inde-
nização por danos morais, 
direitos de imagem e danos 
morais coletivos. A ação foi 
protocolada no Fórum de In-
daiatuba e foi acolhida pelo 
juiz Sérgio Fernandes, da 2ª 
Vara Cível de Indaiatuba.  

A ação é inédita no Bra-
sil, pois, além da emissora, 
o processo também é mo-
vido contra O Boticário, 
patrocinador do Fantástico, 
programa que divulgou a 
matéria sobre um possível 
tráfico de pessoas na adoção 
por parte das famílias das 
cidades paulistas. 

No processo, entendes-
se que o patrocinador do 
programa também é respon-
sável pelo conteúdo divul-

Relatório da CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara Federal foi concluído durante a semana

gado. “o patrocinador (O 
Boticário), é um agente que 
também anuncia no veiculo 
que patrocina, não pode ser 
considerado um mero anun-
ciante mas, pelo patrocínio, 
transforma-se em parceiro 
do agente que possui a fun-
ção de veiculação, podendo 
então, ser qualificado como 
corresponsável pelo conte-
údo transmitido. Enquanto 
o agente anunciante é um 
simples divulgador de sua 
empresa ou de seus produtos, 
o agente patrocinador, por 

sua vez, busca um retorno 
comercial mais eficaz”, diz. 

“É com apoio financeiro 
do patrocinador que o agente 
detentor do veiculo de comu-
nicação, rádio, jornal ou te-
levisão, financia reportagens 
especiais, shows, jogos ou 
certames, minisséries e ou-
tros eventos, enriquecendo 
o material a ser veiculado, 
e nos espaços publicitá-
rios é que são inseridos os 
anúncios de publicidade, do 
fornecedor anunciante, como 
também são inseridos os 

anúncios de publicidade, na 
cota do Patrocinador”

Além da Globo e o Boti-
cário, o processo também é 
movido contra o jornalista 
da emissora, José Raimundo, 
responsável pela matéria 
sobre a adoção, veiculada no 
dia 14 de outubro de 2012; 
além da jornalista Elenora 
Ramos, que teria denunciado 
o caso. 

O processo requer indeni-
zação para que seja utilizado 
a favor da entidade Mães do 
Coração, para restabelecer 

a credibilidade do instituto 
da adoção. Ainda na ação, é 
requerido o valor de R$ 3,620 
milhões a título de indenização 
aos autores, por danos morais e 
uso indevido da imagem. 

CPI
Durante a semana, a Co-

missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Câmara 
Federal, que investiga o 
tráfico de pessoas no Brasil, 
concluiu o relatório final 
da apuração e apontou que 
a adoção dos irmãos de 
Monte Santo, por famílias 
de Indaiatuba e Campinas, 
foi realizada de forma legal. 

O relatório final dos cinco 
irmãos adotados mostra que 
não há nenhum indício de 
que houve tráfico de menores 
ou então pagamento para 
adoção das crianças. 

A conclusão do documen-
to afirma que “De pronto, 
exclui-se o tráfico para fins 
de adoção internacional, pos-
to que as crianças não foram 
enviadas ao exterior, mas des-
locadas dentro do território”.

Segundo ainda o relató-
rio, está descartada a hipó-
tese de venda das crianças 
as famílias de Indaiatuba. 
“Os elementos coligidos não 
apontam para qualquer ato de 
Silvânia ou Gerôncio no sen-
tido de entregar as crianças, 

mediante paga ou promessa 
de recompensa, mas apenas 
uma suposta ocorrência de 
negligência no cuidados dos 
filhos, que ensejaram a reti-
rada das crianças, as quais 
foram colocadas nos lares 
substitutos aparentemente 
contra a vontade dos pais. 
Consequentemente, não há 
também elementos que apon-
tem para o pagamento feito 
pelos casais que receberam a 
guarda da criança.”

Em entrevista ao Mais 
Expressão, a advogada de 
uma das famílias de Indaia-
tuba, ressaltou que o relató-
rio da CPI é positivo para o 
caso. “Vejo o relatório como 
positivo. As famílias acredi-
tam e esperam pela justiça 
e que as crianças retornem 
aos seus lares, já que os re-
cursos devem ser julgados 
em breve pelo Tribunal de 
Justiça. Tenho a certeza 
absoluta que isso vai acon-
tecer”, diz. “Tanto a CPI do 
Senado quanto a da Câmara  
foram realizadas dentro da 
legalidade. Isso virá à tona 
e certamente a justiça será 
feita.”

Desde dezembro de 2012, 
os irmãos se encontram com 
os pais biológicos. Por quase 
dois anos eles conviveram 
com os pais adotivos de In-
daiatuba e Campinas.

Estudantes do primeiro se-
mestre do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, da Faculdade 
Max Planck, sob orientação da 
coordenadora Lourdes Abbade, 
foram responsáveis pelo projeto 
do espaço Banheiro Público 
Masculino, que integra a mostra 
Itu Casa Decor. O evento está 
disponível para visitação desde 
a sexta-feira, dia 16.

Valendo-se de um design 
novo e arrojado, os oito alunos 
envolvidos no projeto tiveram 
como desafio remodelar total-
mente o espaço do banheiro 
- que conta com uma área total 
de 28 metros quadrados - em 
um ambiente que atendesse o 
público masculino, inclusive 
com deficiência física. 

De acordo com a coordena-
dora do curso e também orien-

tadora do projeto, os alunos 
desenvolveram tudo sozinhos, 
desde o início. "Levei a turma 
até o espaço e perguntei a eles se 
gostariam de abraçar o desafio, 
a resposta positiva foi imediata, 
então, começamos o trabalho", 
ressalta.

No hall de entrada do ba-
nheiro é possível encontrar um 
quadro assinado pelo artista 
plástico e também arquiteto, 
Paulo Lara, criador do estilo 3D 
Pop, que tem como diferencial 
um traçado marcante e utiliza-
ção de cores não tradicionais. A 
obra foi premiada em uma das 
edições do Salão Internacio-
nal de Artes Visuais (SINAP/
AIAP), além disso, utilizando-
-se da técnica de marcador per-
manente e inspirado nas portas 
das casas antigas de Itu, o artista 

criou um desenho, na parede do 
hall do banheiro, que remete aos 
portões destes casarões, con-
feccionados em ferro fundido 
e vazado. Vale ressaltar que 
Paulo Lara também já expôs sua 
obra no Museu do Louvre, um 
dos mais famosos do mundo. 

Além do artista plástico, 
o Banheiro Público Mascu-
lino projetado pelos alunos 
da Max Planck contou ainda 
com a parceria das empresas 
Roca, Sherwin Willians, Sie-
mens, Natura, Estilo A Inte-
riores, Construtec, Estrela do 
Vale, Luz com Design, Inova 
Design, Max Gesso, Porto 
Pedras, Abraccio Campinas, 
Arquivo Novo, Casa Decolar, 
Color Vidros, Vale Luz, RL 
Comunicação Visual e Madei-
reira Madelasca.

O Colégio Montreal de In-
daiatuba realizou, no último 
sábado, dia 17, o evento Festa da 
Família. O encontro contou com 
a participação e interação entre 
pais, mães, filhos e avós, todos fa-
miliares dos alunos da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental 
1 e dos formandos do 9º ano. 

Os participantes puderam 
assistir às apresentações dos 
alunos preparadas pelo profes-
sor de música Israel Antunes. 
Eles cantaram e tocaram flauta, 
músicas populares e clássicas, 
como o tema da 9ª Sinfonia de 
Beethoven e uma versão adap-
tada da música What makes 
you beautiful, do One Direc-
tion, homenageando a Família 
Montreal. 

Ainda houve show de talen-
tos e as oficinas de pintura facial, 

massinha, escultura de bexiga, 
artes com o tema da Copa, pilates 
e também a oficina de alimenta-
ção saudável, com a degustação 
de diversos sucos naturais.

Para a coordenadora pedagó-
gica da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, o destaque 
da festa foi o concurso do Brasão 
da Família. 

Para a coordenadora peda-
gógica da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental, Mau-
ricéia Pereirea, o destaque da 
festa foi o concurso do Brasão 
da Família. “Cada família criou 
e desenhou um Brasão e uma 
frase que contava a sua história 
e auxiliava na sua compreensão. 
A família vencedora foi a do 
aluno Davi Cheavegatti Gianot-
to, que ganhou um banner com 
a impressão do Brasão da sua 

família”, conta a coordenadora.
Segundo Andrea Gozzo, 

mãe de alunas do Montreal, toda 
a família compareceu à festa. 
“Passamos pelas diversas ofi-
cinas e nos divertimos bastante. 
Foi uma manhã muito praze-
rosa para todos”, garante. "A 
Festa da Família foi criada para 
proporcionar um momento de 
maior interação entre a família 
e a escola, à medida que os pais 
têm oportunidade de vivenciar 
situações de criação, exploração 
de materiais e de conviver mais 
intimamente com o ambiente 
que faz parte da rotina de seus 
filhos. Além disso, é uma forma 
de valorizar as atividades traba-
lhadas pelas crianças na esco-
la”, ressalta Lúcia Voudouris, 
diretora pedagógica do Colégio 
Montreal.
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Funssol inicia Campanha do Agasalho 2014
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Colégio Objetivo oferece Educação 
Infantil em período integral

ENSINO 
O Fundo Social de So-

lidariedade de In-
daiatuba (Funssol) 

iniciou na última segunda-
-feira, dia 19, a Campanha 
do Gasalho, que este ano terá 
como tema “Roupa Boa, a 
Gente Doa”. As doações po-
dem ser feitas até o dia 30 de 
junho, em diversos postos de 
coleta espalhados pela cidade. 

Em Indaiatuba, os pontos 
de coleta são: Colégio Ob-
jetivo, Colégio Renovação, 
Delegacia da Mulher, Fi-
sioterapia Stifter, John 
Deere Hitachi, Su-
permercado Pisto-
ni, Polícia Militar; 
Polo Shopping; 
Saae, Seprev; 
Supermerca-
do Sumerbol e 
Supermercado 
Pague Menos.

D e  a c o r d o 
com a presidente 
da Funssol, Euni-
des Nogueira Lo-
pes Cruz, todos os 
anos o Fundo recebe 
agasalhos, roupas e 
sapatos. “Há pessoas 
generosas que doam 
materiais em excelen-
te estado. Temos uma 
enorme satisfação em 
repassar para as famí-
lias com vulnerabilidade 
social”.

Além dos agasalhos, as 
famílias também receberão 

O tradicional prêmio 
Frutos de Indaiá con-
tará, pela sétima vez, 

com a organização da pro-
dutora de eventos Silvana 
Mantoanelli, que há 30 anos 
está no mercado. O evento, que 
esse ano chega a sua 9ª edição, 
acontece no dia 25 de outubro, 
no salão social do Clube 9 de 
Julho. O frutos é realizado pelo 
Grupo Mais Expressão. 

Em mais um ano, a pro-
dutora de eventos coordenará 
toda a parte logística do even-
to, como segurança, recepção, 
decoração, filmagem, fotogra-
fia, vallet, buffet, hotel, transla-
do, agilizando com maestria a 
operacionalidade dos parceiros 
contratados para a execução 
desses serviços .

Com uma equipe de 30 
profissionais, a produtora é 
quem define a dinâmica do 
evento. “Durante o Frutos, o 
principal de tudo é a logística 

O Colégio Objetivo de In-
daiatuba é qualidade de ensino 
e oferece atualmente Educa-
ção Infantil em período inte-
gral e Integral estendido, com 
períodos de aulas de 10h e 12 
horas respectivamente. E para 
reafirmar que a Educação In-
fantil não é brincadeira, desde 
2013, a lei 12.796 estabelece 
que a frequência mínima nas 
aulas da pré-escola é de 60% 
para as crianças de 4 e 5 anos.

“As atividades propostas 
pela escola têm como finalida-
de o desenvolvimento dos alu-
nos e aqui eles aprendem com 
prazer atitudes de cidadania, 
respeito e autonomia”, explica 
a coordenadora pedagógica 
da Educação Infantil, Maria 
Angélica Peratello.

Desde que a mulher passou 
a trabalhar fora, é cada vez 
maior a necessidade de dele-
gar os cuidados com os filhos. 
A escola passou a ser, então, a 
melhor opção para essas mães, 
ao oferecer não só os cuidados, 
mas também a formação e os 
estímulos necessários para o 
desenvolvimento cognitivo, 
social e emocional das crian-

cobertores novos doados por 
empresas de Indaiatuba. 

Segundo Eunides, o obje-
tivo da campanha é além da 
solidariedade. “O objetivo da 
campanha  é atender a popula-
ção que está em vulnerabilida-
de social, além de despertar e 
conscientizar a  comunidade, 
a importância em ajudar o 
próximo”, explica.

As famílias interessadas 
em receber as doações devem 
comparecer no Centro de 
Referência em Assistência 
Social (Cras) para passar na 
triagem social. “As famílias 

entre os prestadores de ser-
viços. Também fazemos um 
enquadramento para que tudo 
saia como combinado, com 
pontualidade e horário certo 
para iniciar e terminar. Tudo 
isso para que as pessoas saiam 
satisfeitas”, diz.

Para a nona edição do even-
to, Silvana garante muitas 
novidades, principalmente por 
conta do prêmio ocorrer pela 
primeira vez no salão social 
do Clube 9 de Julho. 

Formada no Senac, a produ-
tora está no mercado desde os 
14 anos. Mas foi em São Paulo, 
aos 21 anos, que sua carreira 
deslanchou. Por anos ela foi 
organizadora de conceituadas 
feiras, além da contratação de 
buffets e serviço de recepção.

A produtora de eventos é 
formada ainda, também pelo 
Senac, como modelo, mane-
quim coreografa, instrutora 
técnica de passarela. Atual-
mente, além de produtora de 
eventos, Silvana conta uma 
agência de modelos, a Indaiá 

ças.
Os alunos da Educação 

Infantil realizam suas ati-
vidades em um espaço pro-
jetado especialmente para 
essa faixa etária, com aulas 
de música, inglês, espanhol, 
natação com a Metodologia 
Gustavo Borges, soroban, 
informática e educação físi-
ca, sempre com professores 
especialistas.  A a l imen-
tação é outro diferencial. Os 
alunos que ficam em período 
integral têm direito ao lanche 
da manhã, almoço e lanche da 
tarde e para os que ficam em 
período integral estendido o 
jantar. Todas as refeições são 
balanceadas. “Uma equipe 
multidisciplinar com especia-
listas como fonoaudióloga, 
odontopediatra, nutricionista 
e psicóloga acompanham o 
desenvolvimento físico, social 
e afetivo dos alunos e ofere-
cem o suporte para a equipe 
pedagógica, complementando 
o trabalho com as crianças”, 
explica Angélica. 

Idiomas 
Além de todos esses dife-

Quest, e ministra curso de 
modelo há 30 anos.  

Para Silvana, trabalhar em 
mais uma edição do Frutos 
será muito satisfatório. “Amo 
o que faço e considero-me 
uma privilegiada. Graças a 
Deus só trabalhei com o que 
gosto. Gosto muito de desafios 
e muito bom ouvir comentá-
rios de clientes e convidados 
satisfeitos”.

Frutos
O Frutos de Indaiá acon-

tece no dia 25 de outubro de 
2014 e contará com cerca de 
120 empresas, as quais foram 
escolhidas, mediante pesquisa 
realizada pelo Grupo Mais 
Expressão, onde os leitores 
escolheram os “melhores” de 
2013. Durante a premiação, 
será oferecido um jantar de 
gala para os empresários e 
convidados, com serviço a 
francesa. A noite deve ser 
completa com excelente show 
musical. Atração principal da 
noite deve ser divulgada nas 

renciais, o Objetivo também 
oferece o período integral 
bilíngue, um projeto realiza-
do em parceria com o Yázigi 
Idiomas. De acordo com Luci-
mara Andriani, franqueada do 
Yázigi, a equipe de professo-
res é graduada em pedagogia, 
com proficiência linguística. 
Ela garante que o trabalho 
vai além do desenvolvimento 
cognitivo. “Além de promover 
a aquisição de um segundo 
idioma, através de uma meto-
dologia sócio-interacionista, 
toda abordagem é adequada ao 
projeto pedagógico do Objeti-
vo. Isso motivará muito mais 
para a interação, uma vez que 
o aluno vai dominar o assunto 
que está sendo explorado. 
Há uma preocupação com a 
sondagem de como o aluno 
está aprendendo, pois nessa 
faixa etária o estímulo para a 
compreensão auditiva é mui-
to importante. Porém, mais 
importante ainda é sabermos 
a forma mais fácil para que o 
aluno tenha essa compreen-
são. Temos um olhar para o 
aprendizado, muito além do 
idioma”, afirma Lucimara.

interessadas em receber aga-
salhos e cobertores devem 
procurar uma das cinco Uni-
dades dos Cras que ficam no 
Jardim Oliveira Camargo, 
Caminho da Luz, Jardim Bra-
sil, Jardim Morada do Sol e 
Parque Corolla, e passar pela 
triagem social. Para as famí-
lias onde não existe unidade 
do Cras, devem procurar o 
Plantão Social na Prefeitura.”, 
disse Eunice Cruz.

As roupas arrecadadas na 
campanha serão doadas para 
famílias, que passarão pela 
triagem social no Cras, da 

Secretaria da Família e 
do Bem Estar Social, 
e serão avaliadas se-

gundo a sua situação 
de vulnerabilidade 

social.“Quem re-
cebeu coberto-
res nos dois úl-
timos  anos não 
pode receber 
este ano, pois se 
leva em conta a 

durabilidade do 
material. Assim 
o Fundo atende  o 
maior número de 
pessoas”, alerta a 
presidente da Funs-
sol.

A campanha do 
Agasalho é uma re-
alização do Funssol 
com o apoio do Fundo 
Social de Solidarieda-
de do Estado de São 
Paulo (Fussesp). Para 
mais informações (19) 
3834-9236.

Campanha 2013
Na campanha do agasalho 

do ano passado realizado pela 
Funssol, foram arrecadadas 

Lucia e Cristina Kaneko da Big House Doces e Salgados Dr. Marcello Yokoyama Vanessa Nacata da Indy Kids

Silvana Mantoanelli organizará o Frutos pelo 7º Ano

próximas semanas. 
Para escolher as melhores 

marcas, o Grupo Mais Ex-
pressão realizou as pesquisas 
nos meses de novembro e 
dezembro do ano passado e 
janeiro deste ano. Nesse perí-
odo, 4.780 pessoas responde-
ram aos questionamentos. No 
jornal, a pessoa pesquisada 
respondia a um questionário 
com 80 segmentos de atuação. 
Já nas ruas, o entrevistado res-
pondeu formulários referentes 
a 20 segmentos do mercado.

Para as empresas selecio-
nadas pelo público, além do 
jantar, é oferecida ainda uma 
campanha de mídia. Quem 
adquirir a campanha publici-
tária terá a logomarca de sua 
empresa divulgada em outras 
28 edições consecutivas do 
jornal; e em três exemplares 
da Revista Mais Expressão, 
sendo duas antes e uma após o 
evento. Desde a semana retra-
sada, 70 empresas tiveram suas 
marcas divulgadas no Jornal 
Mais Expressão. 

5.403 peças entre roupas e 
agasalhos, sendo que 3,5 mil 
peças foram distribuídas entre 
a população e entidades.

Além disso, 104 famílias 
receberam agasalhos e 121 
famílias receberam 291 cober-
tores, entre eles casal e solteiro.

Mais Expressão
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EXECUTIVO 

Cebolinha fica na Prefeitura até domingo  

Alienação de terras da 
Prefeitura é discutida

ROSE PARRA - ACS/CMI

Desperdiço 
Assim como ocorre a 

fiscalização para carros 
que andam com o som do 
rádio alto, a Prefeitura de-
veria intensificar também o 
monitoramente para quem 
gasta água. Ontem, dia 22, 
o Município completou 
32 dias sem uma gota de 
água vinda do céu. Mesmo 
assim, não é difícil en-
contrar alguém lavando o 
carro ou calçada de casa. 
Infelizmente, em alguns 
casos, não basta apenas 
orientar, tem que punir 
também. Apesar de a autar-
quia responsável garantir 
que não passando por ra-
cionamento, não podemos 
sair por aí desperdiçando 
água, achando que a mesma 
nunca vai acabar.  

Estava certo...
Duas semanas antes do 

Dia das Mães, o Jornal Mais 
Expressão publicou uma 
matéria falando da baixa 
expectativa de venda dos 
comerciantes para a data. 
Recebemos algumas críti-
cas, alguns desconfiaram da 
matéria, dizendo a crise do 
comércio não chegava a esse 

nível. Outros questionaram 
se a matéria não era desmo-
tivadora ao comércio. Pois 
bem, na semana seguinte a 
data, outro veículo de comu-
nicação da cidade divulgou 
uma matéria falando que as 
vendas aumentaram apenas 
3%, abaixo dos 5 a 7% de 
expectativa. Não preciso 
falar nada, né?

Novela 
Ao que tudo indica, o 

caso das crianças de Mon-
te Santo/BA, que foram 
adotadas por famílias de 
Indaiatuba e Campinas 
terá mais uma reviravolta. 
As crianças estavam com 
as mães adotivas nas duas 
cidades paulistas. Mas por 
acreditar ter sido uma ado-
ção irregular, as crianças 
retornaram para a mãe bio-
lógica. Durante a semana, 
a história ganhou mais um 
capítulo. A CPI da Câmara 
Federal, que investiga o 
tráfico de pessoas no Bra-
sil, apontou que não existe 
nenhuma irregularidade na 
adoção feita pelas famílias 
de Indaiatuba e Campinas.  
Veremos os próximos “ca-
pítulos”.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O p r o j e t o  d e  L e i 
0073/2014, do Exe-
cutivo, que autoriza 

a alienação de cinco áreas 
pertencentes à Prefeitura, gerou 
discussão entre os vereadores 
durante sua votação. O PL 
recebeu pedido de vistas do 
Líder de Governo, o vereador 
Maurício Baroni (PMDB). 
Outros dois projetos estavam 
na Ordem do Dia, da 13ª Sessão 
Ordinária da Câmara realizada 
na noite da última segunda-
-feira, dia 19, no Plenário. 

O projeto prevê que o Exe-
cutivo aliene, mediante con-
corrência pública, uma área 
de 85.502.79m² designada 
3UA, por preço inferior a R$ 
4.989.044,40. Outra área a ser 
alienada pertence à gleba de 
terra designada B2A, locali-
zada no Bairro Mato Dentro, 
com 47.792,70m², no valor não 
inferior a R$ 2.440.094,81. 

Outra área a ser vendida, 
designada B2B, está situada 

também no bairro Mato Dentro. 
O espaço tem 39.641,55 e está 
avaliado ao preço não inferior 
a R$ 2.023.931,28. A última 
gleba está localizada na fusão 
Sítio São Nicholas, também 
no bairro Mato Dentro. Com 
76.580,36 m², a área deve ser 
alienada por preço não inferior 
a R$ 3.351.318,85. 

O PL prevê ainda que o 
valor do imóvel seja pago à 
vista ou de forma parcelada em 
até 36 parcelas mensais, desde 
que seja atualizado até a data 
do efetivo pagamento do preço, 
por meio da taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia (Selic) ou por 
índice que possa vir substituí-la. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o líder do Bloco de 
Oposição, o vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o Li-
nho (PT), mostrou-se contra a 
aprovação do projeto. “A crítica 
que faço a esse projeto tem re-
lação com o empréstimo feito 
a Agência de Fomento. Tanto 
o valor do empréstimo quanto 
o valor adquirido com a venda 

das áreas é muito baixo próxi-
mo do orçamento da Prefeitura 
(R$ 800 milhões). O Executivo 
pediu empréstimo porque não 
tinha o dinheiro. Especula-se 
que a venda dessas terras são 
para adquirir outras terras, 
porque a Prefeitura também não 
tem o dinheiro. A dúvida é qual 
é a capacidade investimento do 
Município”, analisa.

Outra questão levantada 
pelo vereador, é que no Projeto 
de Lei não está discriminado 
onde o dinheiro, proveniente 
da venda das áreas, será utili-
zado. “A princípio vão vender 
essas áreas e comprar em outro 
local. Isso torna o projeto ra-
zoável, pois não haverá perda 
de dinheiro”, diz. “Porém, isso 
tem que estar discriminado no 
Projeto de Lei.”

Quem também foi contra 
o PL durante a discussão do 
Projeto foi o vereador Gerva-
sio Aparecido da Silva (PP). 
“Não sou contra o projeto, mas 
naquele momento faltavam 
algumas informações ”, diz. “O 
projeto estava muito genérico, 

não havia informações do valor 
e das áreas a serem compradas; 
e qual o projeto seria desen-
volvido na área adquirida”, 
ressalta. “Também questionei 
a necessidade de se realizar 
um projeto habitacional nas 
novas áreas e não nos espaços 
que estão sendo vendidos. Tem 
ainda o dinheiro do Fundo 
Municipal de Habitação, que 
quando sai da Secretaria de 
Habitação tinha R$ 8 milhões 
e atualmente deve chegar aos 
R$ 12 milhões. Por que não se 
utilizar esse dinheiro?”  

Vistas
O projeto teve pedido de 

vistas do Líder do Governo, 
o vereador Maurício Baroni. 
“Vi que não teríamos os votos 
suficientes para aprovação do 
Projeto, que são de 2/3, por 
isso pedi vistas do projeto por 
cinco dias”, ressalta. “Mas 
sou a favor do projeto. O di-
nheiro dessas vendas deve ser 
utilizado tanto para a compra 
de área de interesse social 
quanto para investimentos 
em projetos habitacionais. 
Já até conversamos o líder 
de oposição (Linho) da pos-
sibilidade de uma emenda 
justificando para onde será 
utilizado o dinheiro.”

Questionado sobre o ve-
reador Gervasio Aparecido 
da Silva ser um dos votos 
contrários, mesmo sendo do 
lado da Situação, Baroni jus-
tificou: “Respeito a decisão, 
o mandato é dele”.  

O projeto do vereador 
Derci Jorge Lima (PT), que 
dispõe sobre a inclusão de 
artistas e modelos negros nos 
filmes e peças publicitárias 
da Prefeitura,também teve 
pedido de vistas. Foi apro-
vado, em segunda votação, 
o Projeto do presidente da 
Câmara em exercício, o vere-
ador Luiz Carlos Chiaparine 
(PMDB), o qual proíbe o 
funcionamento em Indaiatu-
ba, de bombas de sucção em 
piscinas coletivas.

Mudando de assunto, é notório que melhorias estão sendo 
realizadas no trânsito da cidade. Mas não o porquê de tantas 
lombadas instaladas nas vias da cidade. E, pelo jeito, essas 
devem ser as primeiras de muitas. Com diz um vereador, 
“parece que a lombada é o que há de mais tecnológico no 
Departamento de Trânsito da cidade”. Concordo com as me-
lhorias, mas discordo com o excesso de lombadas. Algumas 
estão sendo colocadas em avenidas de trânsito rápido. Será 
que não dava para substituir algumas por lombas eletrônicas?  

Trânsito 

O presidente da Câmara, 
Luiz Alberto Pereira, “Cebo-
linha” (PMDB), deve ficar no 
cargo de Prefeito da cidade 
até domingo, dia 25. Ele as-
sumiu o cargo de Prefeito em 
Exercício no último sábado, 
dia 17, após férias aprovadas 
do prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) e de seu vice, Anto-

nio Carlos Pinheiro.
 “Assumi por questão pro-

tocolar legal e assim tive que 
me afastar da Câmara”, disse 
Cebolinha.

 ‘Cebolinha’ assumiu o 
cargo, após a Câmara ter 
aprovado o Projeto de Decreto 
Legislativo no dia 12 de maio, 
que autoriza o vice-prefeito 

Antônio Carlos Pinheiro a 
licenciar-se do cargo entre 
os dias 17 a 25 de maio, para 
viagem ao exterior. Como os 
vereadores também já haviam 
aprovado projeto autorizando 
as férias do prefeito Reinal-
do Nogueira, o cargo passa, 
segundo a Lei Orgânica do 
Município, a ser ocupado pelo 

presidente da Câmara. “Estou 
atendendo e resolvendo o que 
está ao meu alcance. Como por 
exemplo, participei da coletiva 
de imprensa sobre Indaiatuba 
Sustentável, protocolei alguns 
pagamentos, além de algumas 
leis orçamentarias”, disse o 
prefeito em exercício. “Recebi 
também a visita do comandan-

te do 47º Batalhão de Policia 
Militar, tenente coronel Rei-
naldo Eliseu Giordano Gomes, 
onde me apresentou resultados 
positivos com a redução de 
crimes”, completou.

Além disso, Luiz Alberto 
Pereira também participou, na 
última segunda-feira, dia 19, 
da entrega de seis medalhas 

de Mérito da Corporação e 
quatro portarias de elogio para 
Guardas Civis da cidade.

Essa é a segunda vez que 
Cebolinha assume a Prefeitu-
ra. A primeira aconteceu em 
dezembro de 1994, quando 
o vereador ocupou o cargo 
de presidente da Câmara, na 
gestão 1993/1994.

Para o vereador Gervásio, 
o PL de alienação de ter-
ras pela Prefeitura estava 
muito genérico

JME
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Passeio do Maio Amarelo reúne cerca de 300 pessoas

Seprev também realiza 
caminhada no domingo

MOVIMENTO

Indaiatuba sofre com uma das maiores estiagem 
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

GIULIANO MIRANDA 

Indaiatuba, assim como 
outras cidades do es-
tado de São Paulo está 

sofrendo com a estiagem. A 
última chuva considerável 
ocorreu no último dia 16 
de abril, onde choveu 22,9 
milímetros. Com isso, faz 
exatamente 37 dias que não 
chove consideravelmente 
na cidade. De acordo com 
a Prefeitura, em abril deste 
ano choveu 38,5mm, uma 
queda de 39,8% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado que choveu 96,8mm.

Segundo o coordenador 
da Defesa Civil, João Carlos 
Boldrin, esse é um dos anos 
com maior estiagem, tanto 
que o Governo do Estado 
antecipou a operação para 
1º de maio, quando o normal 
é acontecer em 1º de junho.

Na manhã e na tarde de 
ontem, pequenas pancadas 
de chuva caíram sobre a 
cidade, em pontos isolados. 
Questionada sobre a chuva 
ocorrida, a Prefeitura co-
municou que o pluviômetro, 
que é da Defesa Civil, não 
registrou chuva. 

De acordo com o superin-
tendente Engenheiro Agrôno-
mo do Saae, Nilson Alcides 
Gaspar, apesar de não estar 
chovendo o bastante no Mu-
nicípio, um possível racio-
namento de água na cidade 
está descartado. “No momen-
to nossos mananciais estão 
suportando e conseguindo 
manter o abastecimento nor-
malizado e não há risco de 
racionamento”, disse.

Caso a estiagem continue, 
segundo o superintendente 
será necessário à utilização 
de represas e lagoas. “Se não 
chover nos próximos dias, te-
remos que utilizar as represas 
e lagoas em áreas particulares 
e públicas para reforçar a va-
zão dos mananciais utilizados 
para captação. São 15 lagoas 
e juntas formam uma reserva 
suficiente para abastecer a 
cidade por mais de 30 dias”, 
completa.

As nuvens e o vento au-
mentam com aproximação 
de uma frente fria e há pre-
visão de chuva para o estado 
de São Paulo.

De acordo com o site 
Climatempo, a previsão do 
tempo para hoje em Indaia-
tuba é períodos nublado, 

com chuva a qualquer hora. 
Amanhã, dia 24, sol com 
muitas nuvens durante o dia 
e períodos de céu nublado. 
E domingo, o dia será de sol 
com algumas nuvens, mas 
não chove.

Providência
Apesar de descartar o 

racionamento de água na 
cidade, o Saae de Indaiatu-
ba iniciará em junho, uma 
campanha de conscientiza-
ção para que a população 
não desperdice água. No 
momento há fiscalização, 
porém não existe penalidade 
de acordo com Nilson Gas-
par. “No momento, os fiscais 
vão até o local onde houve 
denúncia e alertam sobre a 
estiagem que o estado todo 
está enfrentando e pedem a 
colaboração para não desper-
diçarem”, disse. 

O Saae, hoje, além de 
utilizar as 15 lagoas em 
áreas particulares e públicas 
para captação de água. O 
investimento ocorre também 
em novas adutoras e novos 
reservatórios para assim 
aumentar a capacidade de 
reserva de água. “Estamos 
também construindo novas 

adutoras e novos reservató-
rios  que irão aumentar em 
154% a capacidade de reser-
vação do município. Outra 
obra que será realizada para 
aumentar a oferta de água, 
é a ampliação em 50% da 
capacidade de tratamento da 
ETA 3, a construção de uma 
nova adutora, de 7 quilôme-
tros,  interligando a ETA 3 

Apesar de descartar racionamento, 
Saae diz que está fazendo 
investimento na captação de água

O Passeio Integração da 
Mobilidade do Movimento 
Maio Amarelo – Atenção 
Pela Vida reuniu no último 
domingo, dia 18, cerca de 
300 pessoas, segundo o Ob-
servatório Nacional de Segu-
rança Viária, organizador do 
movimento. Os participantes 
saíram do Paço Municipal 
até o estacionamento do Polo 
Shopping, com o objetivo de 
conscientização e promoção 
da paz no trânsito. Além de 
crianças e idosos, cadeiran-
tes e deficientes físicos fize-
ram parte da mobilização. 

Na concentração, cami-
setas da campanha foram 
entregues, juntamente com 
balões amarelos. Ao longo 
do percurso outras pessoas 
se juntaram ao movimento. 
O animador Koringa também 
marcou presença no evento. 

O diretor e presidente do 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária de Indaia-
tuba, José Aurélio Rama-

Também no domingo, dia 
18, aconteceu a caminhada 
promovida pelo Serviço da 
Previdência e Assistência So-
cial dos Funcionários Muni-
cipais de Indaiatuba (Seprev), 
com o tema Caminhando com 
o Seprev. O evento contou 
ainda com a presença da ex-
-jogadora de vôlei da seleção 
brasileira, Virna.

A concentração foi no 

estacionamento do Parque 
Ecológico, onde o público 
presente contou com diversas 
atividades, entre elas teste de 
glicemia, aferição de pressão 
arterial, alongamento e quick-
massage. O itinerário seguiu 
pela Marginal, até a pista de 
skate, e de lá retornou ao pon-
to de partida, totalizando um 
percurso de aproximadamente 
quatro quilômetros.

à Estação de Captação no 
Ribeirão Piraí e construindo 
a Barragem do Rio Capivari 
Mirim, que irá armazenar 
880 milhões de litros”, in-
formou Nilson Gaspar.

Hoje, o Saae de Indaiatu-
ba capta água dos rios Capi-
vari-Mirim, Ribeirão Piraí, 
Córrego de Barrinha, Repre-
sa de Cupini e Morungaba e 

Córrego de Barnabé. Com 
isso, são 48 reservatórios 
com capacidade total para 
armazenar 36,417 milhões. 
“Estamos construindo mais 
8, que juntos terão capaci-
dade para armazenar mais 40 
milhões, totalizando 76,417 
milhões de litros de água 
tratada”, conta o engenheiro 
agrônomo.

lho, mostrou-se satisfeito. 
“A sociedade indaiatubana 
entendeu que devemos tra-
balhar para um trânsito mais 
seguro. Ficou claro que, 
ninguém na nossa cidade 
está satisfeito com a vio-
lência que carros, pedestres, 
motociclistas e ciclistas vêm 
enfrentando diariamente. A 
participação de famílias, 
idosos, crianças no Passeio 
é um sinal de que todos 
querem mudanças e essas 
mudanças começam sem-
pre dentro da casa de cada 
cidadão, onde quer que ele 
esteja. O Movimento Maio 
Amarelo veio para despertar 
essa consciência de que a 
comunidade pode reverter 
esse quadro. Fiquei muito 
feliz em saber que o alerta 
foi entendido” finaliza.                                                                                                           

No fim do percurso duas 
bicicletas, cedidas pelo Polo 
Shopping, foram sorteadas 
aos participantes. Com o 
intuito de incentivar a utili-

zação dos equipamentos de 
proteção, as bicicletas foram 
entregues com buzina, retro-
visor e os dois vencedores 
ganharam também um capa-
cete de ciclista. Para Andréa 
Fernandes, gerente de Ma-
rketing do Polo Shopping, o 
cenário do trânsito no Brasil 
pede socorro a todos nós: 
sociedade civil organizada, 
empresas e governos. “Não 
há como o Polo Shopping 
ficar fora do Movimento 
Maio Amarelo. São ações 
como essa que mudam a 
realidade ao longo dos anos. 
Em 2015, vamos estar aqui 
esperando ainda mais cida-
dãos conscientes de que o 
trânsito é feito de pessoas e 
para pessoas”, afirma.

O Observatório Nacional 
de Segurança Viária pro-
grama um simpósio no Rio 
de Janeiro na última sexta-
-feira do mês, dia 30, para 
debate sobre o cenário atual 
do trânsito e as perspectivas 

para que o país atinja as me-
tas de redução de acidentes, 
assumidas pelo Governo 
quando da assinatura como 
signatário da Década de 
Ação pela Segurança no 
Trânsito 2011/2020, propos-
ta pela (ONU) Organização 
das Nações Unidas.

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 Or-
dem das Nações Unidas , que 
decretou a Década de Ação 
para o Segurança no Trânsi-
to. O amarelo foi escolhido 
em referências as placas de 
sinalização no trânsito, as 
quais levam a mesma cor. 

A intenção da campanha 
é falar com a população so-
bre o tema trânsito. O movi-
mento 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 Previdên-
cia, chegaram a R$ 633.845, 
R$ 444 mil com inválidos 
permanentes. Atualmente, a 
Previdência tem um gasto de 
R$ 12 milhões com vítimas de 
acidente de trânsito.
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Terminal rodoviário 
passa por reformas 
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Copa do Mundo impulsiona 
viagens ao exterior
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ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

A poucas semanas do iní-
cio da Copa do Mun-
do, a busca por viagens 

internacionais tem aumentado. 
Isso por que com os olhos do 
mundo voltados para o Brasil, 
as agências de turismo tem 
baixado significativamente o 
valor das viagens ao exterior. 
A estimativa é que haja um 
aumento de 10%, até os dias 
que antecedem os jogos. 

A proprietária da agência 
Almeida Viagens, Lúcia Di 

Nardi, explica que destinos 
nacionais podem ficar quatro 
vezes mais caros durante o 
Mundial. Já alguns pacotes 
para o exterior, podem ser 
encontrados com até 45% de 
desconto. “O turista brasileiro 
que quer viajar, mas deseja 
fugir do fluxo intenso dos ae-
roportos brasileiros, encontra 
opções muito mais baratas que 
o comum. 

Um pacote para Cancun, 
por exemplo, que custa em 
média R$ 5 mil por

pessoa, pode ser comprado 
por R$ 2900,00”, explica.

As estudantes Carolina 
Bitencourt, de 21 anos, e 
Jéssica Comparato Mendes, 
de 20 anos, vão aproveitar 
o período de jogos para co-
nhecerem Nova York. “Há 
um tempo já guardávamos 
dinheiro e com essa queda 
nos preços, resolvemos an-
tecipar a viagem. O pacote 
de sete dias que escolhemos, 
saiu cerca de 20% mais 
barato que o comum, com 
certeza valeu muito a pena”, 
conta Carolina. 

De acordo com a sócia-
-proprietária da Celebra Tu-

rismo, Simone Andrade, essa 
é uma boa oportunidade para 
visitar destinos concorridos, 
a preços mais em conta. “Os 
destinos mais procurados 
são Orlando, Cancun, Paris e 
Miami, que geralmente pos-
suem um custo mais elevado. 
Muitos clientes tem preferido 
investir em uma viagem inter-
nacional, pra fugir da agitação 
do mundial e por estar bem 
mais em conta”, explica.

É o caso da engenheira Pau-
la Vianna de Acrísio Lima, de 
31 anos, e do dentista Ricardo 
de Acrísio Lima, de 30 anos, 
que adiaram a lua de mel para 
poderem realizar o sonho de 
conhecer Paris. “Nos casamos 
em dezembro, mas optamos 
por viajar só agora por que já 
esperávamos que os preços 
baixassem”, conta Paula. 

Preferência
Mesmo com a alta dos 

pacotes para destinos nacio-
nais, o empresário Ricardo 
Christiano Silva, de 38 anos, 
vai para Fortaleza durante a 
Copa. “Realmente está mais 
caro, as passagens eu ainda 
consegui trocar por milhas, 
porém o hotel ficou 80% 
mais caro do que eu havia 
cotado para a mesma época 
do ano passado. Apesar disso 
sempre quis ver um jogo da 
copa e vou poder realiza-lo, 
mesmo que bem acima do 
preço normal”.

Paris está entre os destinos mais procurados

Reforma prevê pintura do prédio e melhorias dos banheiros

Foi iniciada, durante a 
semana, uma reforma no Ter-
minal Rodoviário Prefeito 
Alberto Brizolla. Além da pin-
tura em toda sua extensão, os 
banheiros do prédio também 
passarão por melhorias. A pre-
visão da Prefeitura é que tudo 
fique pronto em dois meses.

Inaugurado em 1983, o 
Terminal Rodoviário é utili-
zado por sete empresas, sendo 
cinco interestaduais, uma in-
termunicipal e uma municipal. 
No local também funciona 
um ponto de táxi que atende 
31 taxistas. A média diária de 
usuários que circulam pelo 
Terminal é de 7 mil pessoas.

Em 2012 a Rodoviária 
passou por uma reforma, 
também realizada pela Se-
cretaria de Obras, para a 
criação de um novo corredor 
de passagem dos ônibus de 
transporte urbano. O novo 
corredor permitiu que as li-
nhas de ônibus que passavam 
pelo Centro saíssem da Ro-
doviária direto pela Avenida 
Presidente Vargas, de onde 
seguem para a Rua Padre 
Bento Pacheco. A mudança, 
além de agilizar o tempo 
dessas linhas de ônibus, tam-
bém trouxe uma melhora no 
trânsito das Ruas 24 de Maio 
e Ademar de Barros.
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A programação  do 
Indaiatuba Susten-
tável foi divulgada 

durante coletiva de impren-
sa nessa semana. O anúncio 
do projeto feito na manhã de 
quarta-feira, dia 21, no Paço 
Municipal. O projeto, que 
visa à promoção da cultura 
como instrumento de educa-

ção para a sustentabilidade, 
acontece de 5 e 29 de junho 
com diversas atrações.

O Lançamento do Indaia-
tuba Sustentável será no dia 
5 de junho, às 19h30, na 
Sala Acrísio de Camargo no 
Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei) e todas as atividades 
são gratuitas.

O Indaiatuba Sustentável 
foi aprovado pela Lei Fede-

ral de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet), e patroci-
nado pela Mann+Hummel 
do Brasil. A Programação 
do projeto consiste em ati-
vidades que fortalecem o 
engajamento socioambien-
tal e cultural no município 
para a construção de uma 
cidade mais humana e com 
qualidade de vida. 

Para o prefeito em exer-
cício, o vereador Luiz Al-

berto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), essa é uma ex-
celente oportunidade para 
a educação da sociedade. 
“Quero agradecer pela par-
ceria que deixa o município 
ainda maior dentro do tema 
sustentabilidade. Temos que 
criar hábitos sustentáveis 
e mantê-los para passar as 
outras gerações”, comentou.

A secretária municipal 
de Cultura, Rita de Cás-
sia Trasferetti, esse ano as 
atividades serão intensifi-
cadas. “Vamos intensificar 
as atividades no Bosque 
do Saber. Esse trabalho é 
importante, pois a criança 
aprende muito e é uma ex-
celente oportunidade para 
olhar o urbano e o meio 
ambiente” relata. 

Segundo a gestora do 
Bosque do Saber, Lucelaine 
Dias, a unidade teve muitos 
ganhos com a oficina de sto-
pmotion, quando os alunos 
utilizaram o recurso para 
desenvolver o livro virtural. 
“Além do conhecimento 
ambiental é passado o co-
nhecimento tecnológico”, 
ressalta. 

Para a coordenadora de 
desenvolvimento, comuni-
cação e responsabilidade 

social Mann+Hummel Bra-
sil, Érica Ruesch, a parceria 
está consolidada e o evento 
foi incluído no calendário da 
cidade. “Nos orgulhamos por 
viabilizar diálogos como es-
tes que, certamente, promo-
verão melhor entendimento 
sobre sustentabilidade e 
oportunidades de incorporá-
-la no dia a dia. Enquanto 
cidadãos, nós somos parte 
da solução para os problemas 
que enfrentamos hoje”. 

O projeto 
Promovendo a cultura 

como instrumento de educa-
ção para a sustentabilidade, 
a programação do Indaiatu-
ba Sustentável contempla 
diversas atividades, como 
oficinas, fórum de debates, 
exposição e shows artísti-
cos. 

As atividades atendem 
aos grandes desafios das 
cidades no século 21: pri-
meiro, investir na educação 
de cada pessoa, de maneira 
a que esta seja cada vez 
mais capaz de exprimir, 
afirmar e desenvolver o seu 
potencial humano, assim 
como a sua singularidade, 
a sua criatividade e a sua 
responsabilidade. Segundo, 

Parapapá! Circo Musical terá 
apresentação no dia 24 de 
junho, às 19h30, no Ciaei

promover as condições de 
plena igualdade para que to-
dos possam sentir-se respei-
tados e serem respeitadores, 
capazes de diálogo.

Confira a programação

Dia 5 de junho a partir das 
17h30 no Ciaei
Show Musical de Hermeto 
Pascoal e Aline Morena – 
censura livre
De 5 a 29 de junho no Ciaei
Exposição Fotográfica: A 
Natureza do fotógrafo – 
censura livre
Dia 8 de junho às 9 horas 
no Bosque do Saber
Oficina e Caminhada Foto-
gráfica – censura livre
Dia 10 de junho às 19h30 
no Bosque do Saber
Fórum de debates: Empre-
endedorismo Criat ivo e 
Sustentável – censura livre
Dia 11 de junho às 19h30 
no Ciaei – sala Takashi
Palestra: Narrativas do Am-
biente – censura Livre.
Dia 24 de junho às 19h30 
– Ciaei – Sala Acrísio de 
Camargo
Show Teatral  do Grupo 
Parlapatões – censura livre
Fonte: Secretaria Municipal 
de Cultura 
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Yázigi oferece curso de Inglês Business
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A maioria das empresas 
já percebeu que para 
se destacar no mer-

cado, é preciso investir em si 
mesma. Grandes, médias ou 
pequenas empresas precisam 
estar atentas às mudanças do 
mundo corporativo, para não 
ficarem para trás. De olho 
nesse público que busca se 
destacar, a unidade Indaiatuba 
do Yázigi oferece o curso In-
glês Business, ou Inglês para 
negócios. 

O curso, que há muitos 
anos já faz parte do leque de 
serviços da escola, é lecionado 
de três formas: o Business, o 
Business Plus e o Business 
on-line. Na primeira opção, 
o curso trabalha os aspectos 
práticos do mundo profissio-
nal, trazendo os exemplos do 
universo empresarial para a 
aula. Já o Business Plus reúne 
a interatividade da internet 
com a aula presencial. Neste 
modelo de curso, o aluno 
conta com os workshops reali-
zados em sala de aula e realiza 
atividades on-line. Tais ativi-
dades são autoinstrucionais e 
os workshops visam trabalhar 
os detalhes do trabalho diário. 
Por fim, o aluno também pode 
optar pelo modelo Business 
On-line, curso feito totalmen-
te pela internet. As atividades 
também são relacionadas ao 
dia a dia do mundo empresa-
rial e são de General English. 

Os cursos duram em média 

100 horas e possuem os níveis: 
Básico, Pré- intermediário, 
Intermediário, Intermediário 
Superior, Beginning e High 
Advanced. Para começar um 
dos modelos do curso, o aluno 
passará por três processos: a 
prova via internet, a prova es-
crita e uma entrevista com um 
especialista do Yázigi. “Este 
curso vai trabalhar todas as 
áreas dentro de uma empresa. 
Os mais abordados são o ma-
rketing, o recursos humanos, 
vendas, como se portar em 
uma reunião de negócios e o 
mais bacana, a parte cultural. 
Ou seja, como se portar diante 
da cultura em outro país, quais 
gestos e palavras são permi-
tidos ou não, entre outros”, 
explica a coordenadora de 
pedagogia do Yázigi, Luciana 
Correia Barion. 

A coordenadora ressal-
ta ainda que com o curso, 
além do aluno aprender ou 
aperfeiçoar o inglês, ele tem 
a chance de participar de 
situações que simulam o dia 
a dia na empresa. “O bacana 
é que cada aluno é de uma 
empresa diferente, então eles 
tem contato com várias áreas 
e profissionais. Eles simulam 
reuniões e isso os deixa mais 
confortáveis quando estive-
rem vivendo essa situação em 
suas empresas, e claro, essas 
simulações facilitam o apren-
dizado”, explica Luciana. 

Desenvolvimento 
Atualmente, o curso de 

Inglês Business conta com 

duas turmas, além dos alunos 
vips, no qual o aluno escolhe 
ter o curso somente com o 
professor. O Yázigi também 
se prepara para oferecer o 
curso direto nas empresas, o 
Business Company. “Neste 

modelo o professor vai até a 
empresa dar o curso, o que 
traz mais comodidade aos 
alunos. Muitos profissionais 
não possuem tempo para vir 
até a escola, com esta parceria 
nós nos adequamos ao horário 

A unidade da Yázigi Indaiatuba fica na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, 340, no Jardim Esplanada

do aluno”, finaliza. 
Os interessados em reali-

zar o curso de Inglês Business 
já podem se inscrever para as 
turmas do segundo semes-
tre, que começa em agosto. 
Empresas interessadas no 

Curso de Business Company 
também podem entrar em con-
tato, pelo telefone 3875.0206, 
ou ir até a unidade da escola 
localizada na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo, 340, no Jardim 
Esplanada. 
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Oficinas pedagógicas são oferecidas aos estudantes 

Pousada Pinton’s: o jeito familiar de hospedar
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Com jeitinho caseiro, acon-
chegante e extremamente tran-
quilo, a Pousada Pinton’s se 
tornou o ponto de parada prefe-
rido dos viajantes. E não podia 
ser diferente, afinal o local tem 
todos os requisitos para fazer o 
hóspede se sentir em casa. 

Fundada há 18 anos, a 
Pinton’s surgiu como uma op-
ção temporária. “Eu trabalho 
com feiras e o meu patrão veio 
até a minha então casa e deu essa 
ideia, de hospedar algumas pes-
soas que estavam trabalhando 
na feira. Como eu tinha muito 
espaço os acomodei, mas não 
imaginava que iria realmente 
virar um negócio”, explica a 
proprietária, Wilse Maria da 
Silva Pinto. 

Nos três anos que se segui-
ram o local foi ficando pequeno 
para abrigar a estrutura que 
Wilse queria oferecer. Então, 

O Colégio Rodin, visando 
preparar os alunos para participa-
rem da 12ª Olimpíada Brasileira 
de Astronomia, realiza uma série 
de oficinas pedagógicas que 
complementam as disciplinas de 
Geografia, Física e Astronomia 
e que fazem parte da matéria de 
Ciências Aplicada ao Cotidiano, 
que, recentemente, foi incluída 
na grade curricular com o ob-
jetivo de investir na capacidade 

criativa dos estudantes.
Durante as aulas especiais, o 

professor Marcelo Teixeira, de 
Ciência Aplicada ao Cotidiano, 
promove experimentos e diver-
sos estudos dirigidos com os alu-
nos. Recentemente, o ponto alto 
destas atividades foi à realização 
de uma aula sobre astronomia 
"in loco". “Enquanto os alunos 
observavam as constelações, a 
Lua e os planetas Júpiter e Marte, 

o conhecimento adquirido, por 
meio da experiência, foi mais 
aprofundado e potencializado”, 
comenta o docente. 

Além disso, durante a aula 
exclusiva foram abordados as-
suntos como, a localização dos 
pontos cardeais com referencial 
das estrelas; a identificação do 
plano da eclíptica; as constela-
ções e suas características nesta 
época do ano; lendas e mitos as-

sociados às estrelas, a descoberta 
das Luas de Júpiter por Galileu 
e seu contexto histórico na visão 
geocêntrica versus heliocêntrica; 
entre outros.

As novas experiências pre-
vistas para este ano são: corrida 
de carrinho de rolimã (estudo 
dos conceitos de aceleração e 
aplicação da 2ª Lei de Newton); 
lançamento de foguetes de 
garrafa PET (ação e reação e 

aplicação das Leis de Newton); 
cálculo da capacidade térmica 
da batata (termofísica e balanço 
energético); produção de sabão 
(estudo de funções orgânicas, 
construção da pilha e reações 
de oxirredução); eletrólise 
(obtenção de novas substâncias 
a partir de outra); lançador 
termodinâmico de projéteis 
(entendimento das máquinas 
térmicas); montagem de uma 

célula 3D (citologia a compre-
ensão da estrutura celular); os 
fungos (estudo de suas caracte-
rísticas) e o aquecimento global 
(estudo e obtenção dos gases 
de efeito estufa e propostas de 
soluções). 

O Colégio Rodin fica na Rua 
Padre Anchieta, 484, Parque 
Ecológico, Indaiatuba. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (19) 3392-6008.

apartamentos são confortáveis 
e limpos, e contam com TV 
e ventilador. “O que nossos 
hóspedes mais elogiam é o 
sossego. A maioria deles está 
a trabalho pela região e quando 
se hospedam aqui se sentem em 
casa, creio que esse seja o grande 
diferencial da Pinton’s”, explica 
Altevir. 

A pousada também oferece 
um completo café da manhã, 
preparado bem próximo da 
sala de jantar, deixando o clima 
ainda mais familiar. “A maioria 
de tudo que é servido aqui na 
pousada é caseiro, os bolos, 
os sucos naturais, as frutas, 
que são colhidos aqui mesmo. 
Isso torna tudo mais saboroso 
e fresquinho”, salienta Altevir, 
que também comanda a cozinha 
da pousada.

Além disso, os hóspedes 
também contam com o serviço 
de translado.  Ambos os serviços 
já estão incluso no valor da hos-
pedagem, que custa cerca de R$ 

100 o quarto individual, R$ 80 
por pessoa no quarto para casal 
e R$ 70 por pessoa no quarto tri-
plo.  “Como recebemos muitos 
“viajantes”, que acabam ficando 
no mínimo uns três dias, acaba-
mos fazendo alguns pacotes. O 
preço varia muito dependendo 
do tempo que o hóspede vai fi-
car, já que temos alguns clientes 
que ficam 15 dias, outros dois 
meses”, explica Wilse. 

Localização 
A Pousada Pinton’s está 

localizada na Rua Nelson 
Pereira, nº 38, Jardim Recreio 
Campestre de Viracopos, pró-
ximo ao Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos. Para mais 
informações, basta entrar em 
contato pelos números (19) 
9.9730-4333 ou (19) 9.9899-
3300. 

Para conferir mais detalhes 
da pousada, basta acessar o 
blog www.pousadapintons.
blogspot.com.br.

em meados de 1999, ela e o 
marido, Altevir da Silva Pinto, 
resolveram expandir e transferi-
ram a pousada para uma chácara 
no bairro Recreio Campestre 
Viracopos, onde se localiza 
atualmente. “Escolhemos mudar 
de endereço devido ao espaço 
e também para oferecer uma 
estadia mais relaxante. Aqui 

o hóspede está cercado por 
uma grande área verde, sem 
o transtorno do trânsito, ao 
mesmo tempo em que estamos 
bem localizados, perto de tudo. 
Recebemos muitos hóspedes, 
por exemplo, do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, que 
fica bem próximo da pousada. 
O espaço é a opção mais viável 

para quem perdeu ou teve o vôo 
atrasado”, explica Wilse. 

Nos 2 mil m² da pousada, 
os hóspedes podem desfrutar 
de piscina, parquinho de diver-
sões para as crianças, campo de 
futebol e três churrasqueiras. A 
Pinton’s acomoda com conforto 
até 30 pessoas, com quartos para 
solteiros, casais e famílias. Os 

Com serviço de qualidade, a Pousada Pinton’s se tornou o ponto de parada preferido dos viajantes
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Guarda Civil interrompe assalto 
sem saber da ocorrência 

POLÍCIA

 JME

 JME

DIVULGAÇÃO

PROCURADO 

ACIDENTE

FLAGRANTE

Caminhão prensa Biz na 
Francisco de Paula Leite

Pintor quebra o pé em tentativa de furto

Um assal tan te  fo i 
preso na manhã de 
ontem, dia 22, após 

efetuar roubo de um veículo 
na Estrada do Mirim, nas 
proximidades do pesqueiro 
Veneza. Chistian Diogo Dias 
de Oliveira, de 21, foi preso e 
Anderson Patrício de Oliveira, 

Christian foi preso na hora, mas Anderson conseguiu abandonar o veículo roubado e se esconder em um matagal

de 19, fugiu para dentro de um 
matagal.

De acordo com informa-
ções da vítima, que conduzia 
o veículo, a ação aconteceu 
rapidamente. “Dentro do 
carro estávamos eu, minha 
amiga e minha filha. Seguía-
mos para a faculdade Ponti-
fícia Universidade Católica 
de Campinas (PUC-Cam-
pinas), quando o carro e a 

moto que estavam à minha 
frente cercaram meu carro. 
O garupa da moto desceu e 
anunciou o assalto armado” 
relata. “Fiquei assustada, 
descemos do carro sem re-
agir, ele entrou no carro e 
fugiu. Algumas pessoas que 
estavam no local tentaram 
ajudar, mas não tiveram 
sucesso” finaliza.

A motocicleta utilizada 

no crime já estava sendo mo-
nitorada por participação em 
cobertura de outros roubos 
e passou por uma câmera 
de monitoramento sentido à 
saída de Campinas.

Poucos metros à frente, 
viaturas da Guarda Civil e 
das Rondas Ostensivas com 
Motocicletas (Romi) se de-
pararam com a motocicleta 
que já estava sendo procu-
rada, mas ainda sem ciência 
da ocorrência do roubo, e 
realizaram a abordagem. O 
carro roubado, que vinha em 
sequência, disparou contra 
as viaturas, parou metros a 
frente e o condutor desceu e 
fugiu a dentro de um matagal 
no local.

Christian, piloto da moto-
cicleta, foi reconhecido pela 
vítima, autuado em flagrante 
e conduzido à cadeia anexa ao 
2º DP de Campinas. Anderson 
deixou com o parceiro sua 
habilitação e o documento 
da moto, que estava em seu 
nome, mas não foi localizado, 
mas está sendo procurado. 

Foi revelada a identidade 
do homem que estuprou três 
mulheres no último dia 13, 
terça-feira. De acordo com 
informações, Marcelo Ferreira 

dos Santos, vulgo Neguinho, 
chegou a um salão de beleza, 
no Jardim Morada do Sol, onde 
duas vítimas trabalhavam, ale-
gando precisar cortar o cabelo 
urgentemente. Após o corte ele 
foi ao banheiro e retornou já com 
uma arma na mão anunciando o 
assalto. Ele estuprou as mulhe-
res, uma vítima menor de idade, 
roubou o veículo e foi para Elias 
Fausto, onde abordou uma mu-
lher de motocicleta, a obrigou 
entrar no carro e a estuprou em 
um canavial. A delegada da 
Delegacia Da Mulher (DDM), 
Fernanda Hetem, trabalha nas 
investigações da localização 
de Santos, mas ele permanece 
foragido.

Um acidente entre um ca-
minhão e uma Honda Biz acon-
teceu na manhã de terça-feira, 
dia 20, na Avenida Francisco 
de Paula Leite, na altura da em-
presa Fundituba. A motocicleta 
ficou prensada entre as rodas e 
a condutora do veículo sofreu 
apenas escoriações.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO), o con-
dutor do caminhão seguia na 
Avenida Toshiro Takahara e 
quando foi fazer a conversão 
para a esquerda, e adentrar a 

Avenida Francisco de Paula 
Leite, não avistou a motoci-
cleta e bateu na traseira dela. A 
condutora da Biz caiu, sofreu 
leves ferimentos (escoriações) 
e de imediato foi levada à Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) no Jardim Morada do 
Sol, mas passa bem.

Após a verificação dos veí-
culos, o caminhão foi liberado 
e a motocicleta, sem condições 
de locomoção, encaminhada ao 
pátio para as demais providên-
cias cabíveis. 

A condutora da moto 
sofreu apenas algumas 
escoriações leves

Na madrugada de terça-feira, 
dia 20, o pintor David Luis Do-
mingues, de 26 anos, foi indiciado 
em flagrante após tentativa de fur-
to qualificado em uma residência 
no Jardim Alice. Com ele, foram 
localizados dois relógios e uma 
chave tipo “mixa”.

O morador da casa estava 

dormindo em seu quarto, quando 
ouviu um barulho estranho e em 
reação levantou e acendeu a luz, 
assustando o furtador que mexia 
no carro, dentro da garagem. 
Domingues subiu no telhado, 
pulou para outra casa e manteve-
-se escondido. A vítima que 
acompanhou toda a fuga acio-

nou a Polícia Militar e indicou a 
localização do indivíduo. Com 
a entrada liberada para os poli-
ciais pelo proprietário da casa, 
o pintor foi localizado e, por ter 
caído do telhado, foi constatado 
que fraturou o pé esquerdo.

Dois relógios, estimados 
em R$ 1 mil, e uma chave tipo 

“mixa” estavam em posse de 
Domingues, que foi levado ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), conduzido 
à delegacia para prestar escla-
recimentos e posteriormente 
encaminhado a cadeia anexa ao 
2º DP de Campinas, onde ficará 
à disposição da Justiça.
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O caseiro Rogério Bar-
bosa Bércio, de 29 
anos, foi condenado 

a 23 anos e quatro meses de 
prisão em regime fechado 
pela morte de sua ex-patroa, 
a socialite Arlete Sigrist. O 
crime de latrocínio (roubo 
seguido de morte) aconteceu 
na noite do dia 7 de novembro 
do ano passado. O julgamento 
ocorreu na tarde de ontem, dia 
22, no Fórum de Indaiatuba e 
cabe recurso da defesa. 

Após sete testemunhas se-
rem ouvidas, a juíza da 2ª 
Vara Criminal, Daniela Faria 
Romano, declarou Bércio como 
culpado do roubo seguido de 
morte da socialite. Durante o 
depoimento, o caseiro alegou 
ser inocente de todas as acusa-
ções. Bércio relatou que tinha 
uma relação saudável com 
Arlete. Na noite do crime, o 
caseiro disse que não notou 
nada de diferente. Na manhã se-
guinte, ele confirmou que tudo 
estava normal, teria acordado 

às 6 horas da manhã e iniciado 
seus serviços.

De acordo com o depoi-
mento do investigador de 
polícia, o policial civil Roberto 
Nogare, que estava presente 
no dia do crime e integrou 
a equipe de investigação do 
caso, a presença de Bércio na 
morte da Arlete é confirmada, 
diante todas as provas contra 
o réu. “Em momento em que 
o acusado e sua esposa não 
estavam em casa, o filho da 
vítima encontrou no fundo da 
máquina de lavar uma camise-
ta com sangue e apresentou a 
mesma na delegacia. O sangue 
era de Arlete e o caseiro con-
firmou isso, mas alegou que o 
sangue estaria na mão da filha 
da vítima, a quem abraçou 
após a constatação da morte. 
A mancha indica que o sangue 
espirrou na roupa em questão” 
relata. “A princípio, nas pri-
meiras declarações, o acusado 
dizia que na casa, ao lado da 
mansão, estava sua esposa, seu 
filho e ele. Após ser preso, a 
versão mudou; também estaria 
presente na casa a sogra” diz. 

O policial lembrou ainda 
dos indícios de pólvora que 
foram encontrados na mão do 
caseiro e sobre as pegadas de 
terra que estavam em frente 
a porta de entrada.”A perícia 
confirmou e foi precisa, tinha 
pólvora em uma das mãos 
dele. Dentro da casa haviam 
pegadas, de aproximadamente 
31 centímetros, que equivale 
a numeração 39, número que 
Bércio usa. Antes da porta de 
entrada também haviam as 
mesmas pegadas, mas o acu-
sado lavou logo pela manhã e 
disse nem ter reparado nada 
de diferente” finalizou.

No julgamento também 
foram relembradas as cir-
cunstâncias em que o corpo 
foi encontrado. Ela estava de 
bruço, com uma toalha, que 
foi utilizada para abafar as 
manifestações dela, e a bala 
que atingiu a cabeça estava 
alojada em um travesseiro. 
Em cima da vítima tinham 
algumas roupas, inclusive 
seu vestido de noiva, prova-
velmente usadas para ocultar 
o cadáver.

Julgamento do caseiro acusado 
de latrocínio ocorreu no Fórum 
local, na tarde de ontem

As Rondas Ostensivas 
com Motocicletas de Indaia-
tuba (Romi), daGuarda Ci-
vil, apreendeu dois menores 
de idade, na tarde de terça-
-feira, dia 20, pilotando uma 
motocicleta e uma mobilete 
no Jardim Tancredo Neves. 
A Honda Biz era produto 

de furto.
Após notificação, via 

Centro de Operações, Aten-
dimento e Despacho (Co-
ade), de que um indivíduo 
estaria causando transtorno 
com uma mobilete, com ba-
rulho excessivo e realizando 
manobras perigosas na Ave-

nida Ário, motos das Romi 
se deslocaram ao local. De 
pronta foi avistado o menor, 
de 16 anos, trafegando com 
o veículo que, quando inda-
gado, relatou ter comprado 
por R$ 50, de um homem 
que passava todos os dias 
em sua rua. Nada de ilícito 

foi encontrado. Em paralelo 
à abordagem, uma Honda 
Biz, com a placa aparente-
mente adulterada, passava e 
foi abordada; outro menor 
de idade, de 17 anos, con-
duzia a motocicleta. Com 
este, estava o documento de 
licenciamento, mas consta-

tou-se o veículo como pro-
duto de furto. Também uma 
chave do tipo “mixa” foi 
localizada. A Biz foi furtada 
na segunda-feira, dia 19, no 
bairro Parque das Nações. O 
jovem afirmou ter adquirido 
com um conhecido também 
por R$ 50.

Os menores foram con-
duzidos à delegacia, junta-
mente com seus responsá-
veis, para prestar esclare-
cimentos e posteriormente 
foram liberados, mediante 
termo de compromisso. A 
motocicleta foi devolvida 
à vítima.
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Classificado com três 
rodadas de antece-
dência, o Esporte 

Clube Primavera quer con-
firmar ainda mais sua hege-
monia na Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista. 
Invicto após cinco rodadas, 
o time do técnico José Luis 
Dray enfrenta o Paulínia 
neste domingo, dia 25, as 
10 horas no Gigante da Vila. 
O preço do ingresso para 
ambas as arquibancadas será 
de R$ 10, com meia-entrada 
para idosos, estudantes, 
e torcedores que compa-
recerem com a camisa do 
Primavera, na promoção 
“Torcedor Paga Meia”.

O Fantasma da Ituana 
garantiu a classificação no 
último domingo, dia 18, 
quando na casa do adversá-
rio goleou o SEV-Hortolân-
dia pelo placar de 4 a 1. “O 
time está muito bem. Na 
última partida, o time aca-
bou tomando um gol logo 
no começo da partida e não 
se abateu. Viramos o placar 
e fechamos a primeira eta-
pa com 3 a 1. No segundo 
tempo, com um jogador a 
mais, o time deles recuou e 
criamos várias oportunida-
des para marcar. No geral 
nossa equipe foi muito boa”, 
diz satisfeito o técnico José 
Luis Drey. 

O Sev-Hortolândia abriu 
o marcador com 9 minutos 
de bola rolando, com gol 
de Marcelo, após falha na 
saída de bola do goleiro 
Adnan. O Fantasma reagiu 
ainda na segunda etapa, com 
gols de Junior, aos 33min, 

Felipe, aos 35, e Rafinha, 
aos 44 minutos. No segundo 
tempo, novamente Felipe, 
aos 39 minutos, garantiu a 
goleada ao Tricolor. O jogo 
marcou ainda o primeiro gol 
sofrido pelo Primavera, que, 
ao lado do Paulínia, tem 
a defesa menos vazada do 
campeonato. 

Com a vitória no domin-
go, a quarta em cinco jogos, 
o time manteve-se na lide-
rança do Grupo 4, com 13 
pontos, e a classificação a 
próxima fase garantida. “Já 
estamos classificados, pois, 
o Sumaré que está na tercei-
ra colocação tem 6 pontos, 

tem mais dois jogos, e pode 
chegar a 10”, ressalta Drey. 
O Fantasma ainda empatou 
um confronto e balançou as 
redes em dez oportunidades.

Além do Paulínia  no 
domingo, o Tricolor indaia-
tubano joga ainda no dia 1º 
de junho contra o Elosport, 
fora de casa; e encerra sua 
participação na primeira 
fase contra o Sumaré, dia 
8 de junho, no Gigante da 
Vila. 

Apesar do discurso de 
manter os “pés” no chão 
e estar focado no jogo de 
domingo, o técnico José 
Luiz Drey já faz planos 
para a segunda fase. “Na 
próxima fase teremos dois 
jogos durante a semana e 
vamos reforçar o elenco. 
Nos próximos dias devem 
chegar mais três ou quatro 
jogadores, para atuarem 
no meio-campo e no setor 
ofensivo”, projeta. 

Base
Fora de casa, as equipes 

da base do Primavera também 
entram em campo pelo Cam-
peonato Paulista, categorias 
Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-
17. Após perder fora de casa, 
por 3 a 0 para o Guarulhos, o 
Sub-11 joga também no do-
mingo contra o Bragantino, às 
9 horas, na casa do adversário. 

O Sub-13 ficou no em-
pate de 0 a 0 contra o Gua-
rulhos na última rodada e 
também domingo joga con-
tra o Bragantino. A partida 
está marcada para às 10h15.

Já as equipes Sub-15 e 
Sub-17 folgam no final de 
semana e voltam a jogar 
no próximo dia 31, fora de 
casa contra o São Bento de 
Sorocaba. Na última rodada, 
jogando em Indaiatuba, o 
Sub-15 empatou em 1 a 1 
com o SEV-Hortolândia e o 
Sub-17 acabou derrotado por 
3 a 2 também contra o SEV.

Ainda comemorando a classificação antecipada, Primavera enfrenta o Paulínia em Indaiatuba

TABELA
8ª Copa Aifa de Futebol
4ª rodada domingo, dia 25
Horário  Partida    Local
11h  Palmeirinhas x XV de Novembro XV
15h30  SPQV x União   Ferroviário 
11h  Real x Ferroviário     Belo Horizonte
11h  Cruzeiro x Roma   Osan 
11h  Noroeste x Sabinos   Parque Indaiá

Resultados da 3ª rodada
XV de Novembro 4 x 2 Ferroviário
Noroeste 2 x 1 Palmeirinhas
Roma 0 x 2 SPQV
Cruzeiro 1 x 2 União
Sabinos 0 x 0 Real

11ª Copa Loucos por Esporte de Futsal
10ª rodada amanhã, dia 24, no ginásio da Sol-Sol
Semifinal da Terceira Divisão 
Horário  Partida
16h30  Kitimico x Galaticos  
Primeira Divisão 
Horário  Partida
12h50  R5/Meta/Ultra Visão Imóveis x XII de Junho
13h50  Meninos do G5 x União Tribuna
14h40  GA Marcenaria/T. Tintas x Nova Aliança
15h30  Cruzeiro x Sol-Sol A

10ª rodada amanhã, dia 24, no ginásio Municipal de Esportes
Semifinal da Terceira Divisão 
Horário  Partida
16h20  Elias Fausto x Manchester B/Brasa Burguer
Primeira Divisão 
Horário  Partida
12h50  Sol-Sol B x Humble/Cidão Lanches
13h50  Grillos/Independente x EC Elite/Tigres Azuis B
14h40  Borussia x Atletas de Cristo/Uniton
15h30  Flamengo/M. Tintas x Manchester A/Croissant/JR 

Resultados da 9ª rodada
The Rockett/Grupo Marquinhos 2 x 5 Galaticos
Kitimico 6 x 2 Projeto Restitui
Sol-Sol A 4 x 6 XII de Junho
União Tribuna 9 x 2 Cruzeiro
Nova Aliança Futsal 4 x 4 Menino G5
R5/Meta/U. Visão Imóveis 5 x 3 GA Marcenaria
Manchester B/Brasa Burguer 5 x 3 NBF/Padaria Líder
Elias Fausto 5 x 3 Grilos Futsal B
Flamengo/Marquinhos Tintas 3 x 2 Humble/Cidão Lanches
Atletas de Cristo/Uniton 2 x 4 Grillos Independente
Elite/Tigres Azuis A 3 x 0 Sol-Sol B
Manchester A/Croissant/JR Desp. 5 x 2 Borussia

Campeonato de Futebol Minicampo – Dirceu Aparecido dos Santos 
Rodada amanhã, dia 24, no Clube 9
Horário  Partida    Campo Categoria
14h50  Ópticas Ipanema x Jornal Exemplo   1 Máster
14h50  Unexfort x Tecnosemillas    2 Máster
15h50  Marquinhos Tintas x PCB Informática  1  Máster
15h50  D. D. Max x Balilla    2   Máster

Rodada domingo, dia 25, no Clube 9
Horário  Partida    Campo Categoria
8h Dominium x Faculdade Max Planck  2 Adulto 
9h15  Madelasca x Hidráulica Diclace  2 Adulto
10h30  JR Celulares x Atlântico Soluções  2 Adulto
9h15  Pantheon x Nova Opção   3 Veterano
10h30  Vizzent x Rodocar Mecânica  3 Veterano
8h  LG Vacker x Colégio Meta   1 Super Máster
9h15 Nova Geração x ICE Bears   1 Super Máster
10h30  Marmoraria Uchôa x DeCorFlex  1 Super Máster

Resultados da última rodada
Nova Opção Turismo 4 x 1 Cachorrão    
Embalimp 8 x 1 Escritório Indaiá    
Lubeka 5 x 2 Rodocar Mecânica      
Pantheon Incorporadora 6 x 1 Vizzent     
Avlis Lativ 5 x 6 Nova Opção Turismo 
Cato Supermercados 6 x 2 Atlântico  
Casa das Embalagens 1 x 1 PCB  
Marquinhos Tintas 4 x 4 Balilla    
D. D. Max 3 x 1 Jacitara     
Marmoraria Uchôa 1 x 2 Colégio Meta 
DeCorFlex 2 x 2 ICE Bears Engenharia
Pai & Filhos 3 x 2 Fisiot. Esp. Calonga

Copa Codarin – Indaiatuba Clube 2014
Rodada hoje, dia 26, no Indaiatuba Clube
Horário  Partida     
19h15  Enz Hubert x Maxlan   
20h30  Chut x Claudio Arquitetura 

Rodada domingo, dia 25, no Indaiatuba Clube
Horário  Partida     
8h15  Casagrande x Verona
9h30  Congesa x Limpa Mais
10h45  Atlanta x All Rental 

Resultados da última rodada
Codarin 1 x 2 Chut   
Claudio Diogo 4 x 3 Mundo Verde 
Congesa 1 x 4 J. Ferres  
Casagrande 2 x 3 Fevale  
Sorrento 2 x 1 Atlanta
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Clubes protestam e 
pedem melhorias no futsal

INDAIATUBA CLUBE

Atividades esportivas 
marcam a semana 
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Quatro times de In-
daiatuba se reuniram 
para protestar e pedir 

melhorias nos campeonatos 
de futsal, organizados pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). A 
manifestação contra a entida-
de ocorreu no último sábado, 
dia 17, na partida entre Sol-
-Sol e XII de Junho, confronto 
válido pela Copa Loucos por 
Esporte de Futsal. GA Mar-
cenaria e Borussia também 
apoiaram a causa.

Jogadores e dirigentes en-
traram na quadra do ginásio 
da Sol-Sol com uma faixa 
preta, com os seguintes dize-
res em branco: “

De acordo com o diretor 
da Sol-Sol, Joaquim Tomas 
da Silva, um dos motivos 
que vem desagradando, é a 
falta de comunicação entre 
Aifa e os clubes. “Não há um 
comunicado oficial sobre os 
jogadores que estão punidos, 
tudo acontece por boca e ain-
da por terceiros”, conta. 

Segundo ainda o diretor, a 
própria Sol-Sol foi refém da 
dificuldade na comunicação 
entre os membros. Silva relata 
que durante a Copa Loucos, 
foi avisado por um diretor 
da Aifa que dois jogadores 
seu estavam suspensos para a 
próxima partida. Entretanto, o 
diretor conta que não havia a 
punição de cartão para ambos 
os jogadores na súmula da 
partida.

O representante da Sol-
-Sol lamenta não ter sido 
informado por um ofício. “Fui 
avisado por um terceiro e não 
da forma correta. Após muita 
‘discussão’ com as diretorias, 
escalamos os atletas e fomos 
punidos com a perda de pon-

tos”, lembra.  “Desse jeito, 
sem nenhum documento ofi-
cial, ficou difícil se defender.”

Dentro de quadra outro 
fator vem desagradando os 
times: o baixo nível da arbi-
tragem nas partidas da Copa 
Loucos. De acordo com Silva, 
a arbitragem de Indaiatuba 
não está na altura do nível 
atual do futsal de Indaiatuba. 
“Hoje temos um investimento 
de R$ 850 por partida, fora 
a taxa de arbitragem, então 
temos ter qualidade”, diz. 
“Não podemos ter qualquer 
árbitro na Primeira Divisão 
do Campeonato.”

A reclamação da arbi-
tragem também é comparti-
lhada por outros “amantes” 
do futsal. O conhecidíssimo 
técnico Lúcio Bexiga, atual 
treinador do GA Marcearia, 
lamenta a situação do futsal 
em Indaiatuba. “A comunica-
ção precisa melhorar muito. O 
jogador não pode ser suspenso 
e a punição não constar na 

súmula da partida ou o clube 
não ficar sabendo”, analisa. 
“Tenho 35 anos de futsal e 
acredito que tem que ter uma 
comissão que julgue os casos 
de forma igual. Dentro de 
quadra, o árbitro que apita a 
Terceira Divisão não pode 
ser o mesmo de uma partida 
da Primeira, senão acaba 
igualando todas as divisões e 
daqui uns dias não compen-
sará disputar a Série Ouro. 
Outro erro é colocar jogos no 
Carlos Aldrovandi, num lugar 
afastado da cidade.”

 
Apoio 

De acordo com o diretor 
da Sol-Sol, apesar do protesto, 
a manifestação de sábado é 
uma forma de mostrar a Aifa 
que os clubes querem ajudar. 
“Espero que a entidade não 
entenda que estamos contra 
ela, mas sim que queremos 
auxiliar para que esses pro-
blemas sejam solucionados”, 
diz. “Acredito que com esse 

protesto a Aifa vai nos cha-
mar para conversar e será a 
hora que vou poder explicar 
e ajudar-lhes a enxergar que 
a maioria não está contente.”

Em nota, a Aifa informou 
que “lamenta a maneira 
que este assunto esta sendo 
tratado por parte das pes-
soas insatisfeitas. A Aifa 
sempre esta pronta a ouvir, 
se posicionar a respeito de 
qualquer assunto.  Quanto à 
comunicação, foi falha e pro-
vidências já foram tomadas.  
Neste caso específico, quem 
comunicou verbalmente foi 
o Sr. Nelson Calegare, Di-
retor de Futsal da Aifa, com 
único objetivo de evitar 
problemas futuros. A dire-
toria já se manifestou junto 
ao Presidente da Sol-Sol e 
estaremos dirimindo todas 
as pendências em reunião 
a ser agendada em breve. 
O esporte não precisa de 
protestos e sim atitudes que 
contribuam”, conclui.

Dirigentes e jogadores protestam contra a falta de comunicação e baixo nível da arbitragem 

As atividades esportivas mar-
caram o último final de semana 
do Indaiatuba Clube. No sábado 
e domingo, dias 17 e 18, os 
associados suaram a camisa na 
disputa no futebol, no tênis, e no 
campeonato de tranca. Ainda na 
semana passada, houve disputam 
também no voleibol feminino. 

O Torneio Interno de Tranca 
teve início na tarde de sábado e 
terminou na manhã de domingo. 
A competição foi organizada 
pela Diretoria de Esportes do 
IC. Na sala de carteado do IC as 
duplas jogaram entre si na busca 
da somatória do maior número 
de pontos.

O título do campeonato foi 
conquistado pela dupla Beloto 
e Fubá. O segundo lugar ficou 
com a dupla Beth e Alemão e na 
terceira posição a dupla Tadeu 
e Joly. A dupla Chumbada e 
Cláudio ficou em quarto lugar, 
Ademir e Marcelo acabaram na 
quinta colocação e Mangela e 
Renan em sexto.

Também foram conhecidos 
os primeiros campeões da Copa 
IC de Tênis de campo. A decisão 
saiu na disputa das categorias 
feminino e masculino, nos jogos 
disputados sábado e domingo. 

Após as partidas eliminatórias 
realizadas durante o sábado, as 
decisões aconteceram na manhã 
do domingo em disputas emo-
cionantes.

Pela categoria masculino até 
12 anos o grande campeão foi 
o atleta Thiago O’Campo do 

Indaiatuba Clube que superou o 
tenista Matheus Zolini do Clube 9 
de Julho. A terceira posição ficou 
com Vinícius Campitelli também 
do 9 de Julho.

Na disputa pelo título do fe-
minino a tenista Giovana Randi 
do Clube 9 de Julho venceu a 
grande final contra a atleta Michi-
ko Kutcken do Indaiatuba Clube. 
O terceiro lugar foi vencido por 
Julia Rodrigues do IC.

Já pela categoria masculino 
13 a 17 anos o domínio do In-
daiatuba Clube foi total com as 
três primeiras colocações sendo 
de tenistas do Clube. Gabriel 
de Genaro se sagrou campeão, 
Guilherme Peres ficou com a 
medalha de prata e Luís Gustavo 
foi o terceiro colocado.

A Copa IC de Tênis de Cam-
po continua nesse final de semana 
com a disputa pelo título das 
categorias masculino adulto B e 
adulto C (principiante). As par-
tidas serão jogadas amanhã, dia 
24 e no domingo, dia 25 de maio.

Ainda no final de semana, de 
sexta-feira a domingo, de 16 a 
18, o Indaiatuba Clube também 
realizou mais uma rodada da Copa 
Congesa – Indaiatuba Clube 2014. 
(Confira os resultados na Tabela). 

Vôlei
Outra modalidade que movi-

mentou o IC, na semana passada, 
foi a disputa do Quadrangular de 
Voleibol feminino. A equipe B 
acabou ficando com o título, após 
vitória no tié-break.

Voleibol feminino foi uma das 
modalidades que agitaram a 
semana no Indaiatuba Clube
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Virada Cultural terá rock, 
MPB e atração internacional

CULTURA & LAZER

A Virada Cultural Paulis-
ta em Indaiatuba acon-
tece amanhã e domin-

go, dias 24 e 25, integrando o 
projeto pela sétima vez consecu-
tiva. A programação já está de-
finida incluindo a programação 
determinada pela Secretaria de 
Estado da Cultura e as atrações 
locais preparadas pela Secretaria 
Municipal de Cultura. 

A mistura de estilos é a mar-
ca da programação musical da 
Virada Cultural em Indaiatuba. 
As atrações vão dos Titãs à jo-
vem Yzalú (Mulheres Negras) 
ao eletrônico com misturas de 
rap da banda inglesa AsianDub 
Foundation, passando também 
pelos shows dos grupos de 
rock Tokyo Savannah, Porcas 
Borboletas e da cantora Karina 
Zeviani. 

Entre as atrações estão os in-
gleses do Asian Dub Foundation 
que se apresentam a meia-noite 
de amanhã, no palco externo 
localizado no Parque Ecológico 
ao lado da Concha Acústica. O 
repertório do show contará com 
os principais sucessos da banda 
ao longo dos 20 anos de carreira.

Antes, no mesmo dia e no 
mesmo palco, às 21 horas, o pú-
blico poderá conferir a cantora 
de MPB, Yzalú, com o show 
Mulheres Negras que utiliza a 
música como forma de protesto 

Banda inglesa Asian Dub Foundation será uma das atrações da Vidara Cultural em Indaiatuba

para conscientizar o público 
sobre as discriminações raciais 
e socioeconômicas. 

No domingo, às 18h30, de-
pois de viajarem o Brasil com 
o show comemorativo dos 30 
anos de carreira, o rock brasilei-
ro será representado pela banda 
paulista, Titãs que irá apresentar 
um repertório lembrando seus 
maiores sucessos, como “Go 
Back”, “Polícia”, “Lugar Ne-
nhum”, “Flores” e “O Pulso”, 
entre outras. 

Segundo o guitarrista Tony 
Bellotto, tocar no interior paulis-
ta é uma experiência diferente. 
“O interior de SP tem um públi-
co animado e sempre muito bem 
informado. Gostamos muito 

das cidades do interior paulista, 
onde temos amigos e fãs clubes 
atuantes”, diz.

Estrutura
Neste ano, além do Palco 

Externo, no Parque Ecológico, 
e do Palco Interno, na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio a Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), o público 
contará com três palcos alter-
nativos, na Praça Dom Pedro 
II, na Câmara Municipal e no 
Shopping Jaraguá. Além dos 
destaques musicais, acontecem 
ainda espetáculos de teatro, per-
formances e exibição de filmes. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Cultura, Erika 

HayashiKikuti, a estimativa de 
público é grande devido aos 
shows da Virada Cultural deste 
ano. “A estimativa de público 
são sempre fornecidas pela 
Secretaria de Estado da Cultura. 
Ano passado, de acordo com 
eles, tivemos cerca de 53 mil 
pessoas prestigiando as atrações 
em Indaiatuba. Nossa expectati-
va é que este número seja ainda 
maior, já que o público cresce a 
cada edição e este ano teremos 
ainda nomes de grande peso, 
como o grupo Titãs”, disse.

Visto os incidentes ocorri-
dos na capital durante a Virada 
Cultural, Erika Hayashi acredi-
ta que os acontecimentos não 
estão ligados ao evento e sim 
a crise que o Brasil vive nos 
dias de hoje. “Esta é a sétima 
edição em que participamos 
consecutivamente do evento 
e nunca tivemos nenhum in-
cidente mais sério. Para isso, 
já tomamos todas as medidas 
preventivas para garantir a 
segurança e a tranquilidade 
do público. A nosso ver, o que 
ocorreu em São Paulo não está 
diretamente ligado à Virada 
Cultural e sua organização, e 
sim é consequência da crise 
social e de violência que assola 
o país, e que poderia acontecer 
em qualquer evento, não ape-
nas na Virada”, disse. 

Quanto ao transporte públi-
co durante a Virada Cultural, a 
Secretaria Municipal de Cultura 
foi questionada se os ônibus 
irão circular em horários espe-
ciais, visto que há programação 
de show para a meia-noite, 
porém até o fechamento desta 
edição não houve um retorno.

Uma das novidades da Virada Cultural Paulista para este ano 
fica ao alcance de um toque. É um aplicativo desenvolvido em 
parceria com o portal Catraca Livre e a Fábrica de Aplicativos 
para ser instalado em telefones celulares. Baixando o App, o 
usuário terá acesso a toda grade de programação das 28 cidades 
participantes, além de informações, fotos e vídeos.

A Virada Cultural Paulista é realizada em parceria entre o 
Governo do Estado de São Paulo e os municípios participantes. 
Enquanto o Estado arca com todos os custos de contratação dos 
artistas e monta a programação cultural principal, as prefeituras 
custeiam todo o investimento na montagem da infraestrutura de 
palco, som e luz, além de garantirem a segurança e a limpeza 
nas áreas do evento. Por fim, o Estado estimula os municípios 
a montar programações paralelas, com artistas locais, de forma 
a dar visibilidade à produção cultural local. 

PROGRAMAÇÃO

Palco Interno – Ciaei – Sala Acrísio de Camargo
Sábado, 24 de maio
18h – TFStyle – Deserto de Ilusões (dança)
20h – Coletivo Amarelo Croata – Minueto de Spray para Baixo 
(performance)
21h30 – Palhaça Rubra – Escalafobética (circo)
23h – Rudy Landucci – NãoSeja Rudy (Stand Up)
Domingo, 25 de maio
14h – Cia Delas – Histórias por Telefone (teatro infantil)
16h – Cia Provisório Definitivo – Gangue (teatro)
Palco Externo – Parque Ecológico (ao lado da Concha Acústica)
Sábado, 24 de maio
19h – DJ HarryGoes (música)
19h30 – Projetamente (música)
20h30 – Curtas Pontos MIS – Amor de Thanatos/Nina (cinema)
21h – Yzalú – Show Mulheres Negras (música)
22h – Curtas Pontos MIS – Um Dia...E Logo Depois Um Outro/
Moto Perpétuo (cinema)
22h30 – Tokyo Savannah (música)
23h30 – Curtas Pontos MIS – Linha do Mar (cinema)
00h – AsianDub Foundation – Inglaterra (música)
Domingo, 25 de maio
11h – OSESP – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (música)
15h – DJ HarryGoes (música)
15h30 – Karina Zeviani – Amor Inventado (música)
16h30 – Curtas Pontos MIS – Destimação/Paleolito (cinema)
17h – Porcas Borboletas (música)
18h – Curtas Pontos MIS – O Gigante/A Ilha (cinema)
18h30 – Titãs
Palco alternativo – Câmara Municipal de Indaiatuba
Domingo, 25 de maio
20h – Orquestra de Indaiatuba (música)
Palco alternativo – Praça Dom Pedro II – Palco do Rock
Sábado, 24 de maio
18h – Bandas Corruptos, FastFalling e DeathProof (música)
Palco alternativo – Shopping Jaraguá
Sábado, 24 de maio
18h – Exposição coletiva de Elisa Faccin, Aruângua, Livar, Bia 
Amaral, Caldeira, Cristian Psedks, Kênia D´Angelo e Marcelo 
Rosa (exposição)
18h – Exibição do filme Toque de Mestre, em parceria com 
Topázio Cinemas (cinema). Convite devem ser retirados na 
bilheteria do cinema a partir das 16h.
20h – Encontro da MPB – Nei Bonfah, Zeca Caetano e Nau 
Martins (música)

Virada Cultural terá 
aplicativo para celular

Mais Expressão
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ACORDO 

POLO SHOPPING 

Indaiatuba Clube realiza 
Baile Dança de Salão 

Pró-memória deve fazer 
parceria com Rio Claro

Feira Baby, Kids&Teen apresenta novidades 

Sambô se apresenta 
no Clube 9 em Julho

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Grupo Sambô reali-
zará um show pela 
primeira vez em In-

daiatuba no dia 19 de julho, 
a partir das 22 horas. O show 
do grupo será realizado pela 
Avestruz Entretenimento e 
Gurgel Eventos, em parceria 
com o Clube 9 de Julho. Os 
ingressos estarão à ven- da 
na próxima sema-
na, na secretaria 
do Clube.

O  g rupo  é 
conhecido por 
mesclar o som do 
rock clássico aos 
i n s t rumen tos 
tradicionais do 
samba. Os in-
gressos começam 
a ser vendidos a 
partir da próxima 
segunda-feira, dia 26, na 
secretaria do Clube. Os valo-
res variam de R$ 30 a R$ 100. 
Para quem for prestigiar o 
grupo Sambô também poderá 
se divertir ao som do grupo 
Pintou o Samba que são um 
dos convidados da noite.

Com apresentações que 
se tornam uma grande festa, 
o Sambô é formado por San, 
nos vocais e percussão; Sudu 
Lisi, na bateria; Julio Fejuca 
no cavaco, guitarra, banjo e 

plin -, em ritmo de samba. A 
mistura agradou logo de cara 
e, desde então, o Sambô tem 
feito seu som sem rótulos, 
sem preconceito e com mui-
to respeito pela diversidade 

da música brasileira.
Além de interpretar gran-

des sucessos, o show conta 
com um repertório formado 
por canções próprias e sua 
discografia inclui o DVD 
e CD Estação Sambô Ao 
Vivo, pela Som Livre/Ino-
vashow (2012) e o DVD e 
CD Sambô ao Vivo Vivo - 
Independente (2009). 

Ingressos 
Os ingressos do 

1º lote começam 
a ser vendidos 
no início do pró-
ximo mês na bi-

lheteria do Clube 
9 que fica na Aveni-
da Presidente Vargas, 
2000 – Vila Homero 

e também pelo site da 
TK Ingressos, no endereço 

www.tkingressos.com.br.
O valor do convite para 

pista é R$ 60 e meia-entra-
da R$ 30 para estudantes 
e associados. O mezani-
no Vip para o primeiro 

lote é de R$ 100.
Mais informações na 

secretaria do Clube pelo 
telefone (19) 3875 9833.

vocais; e Zé da Paz no pan-
deiro, vocais e rebolado, todos 
artistas de diferentes escolas e 
estilos musicais.

Sem pretensões de formar 
uma banda, tudo começou 
em uma roda de samba no 

aniversário de um 
amigo, sem ensaios ou 
repertório, no meio da festa, 
alguém gritou a célebre frase 
“toca Raul”, e recebeu de 
volta um clássico do rock - 
Mercedes Benz, de Janis Jo-

O Indaiatuba Clube rea-
liza amanhã, dia 24, a partir 
das 22 horas, o Baile Dança 
de Salão que será no Salão 
Social do IC. Para o baile, os 
associados e convidados po-
derão se divertir ao som da 
banda Faixa Nobre que tem 
em seu repertório os mais 
variados ritmos musicais 
que empolgam casais que 
gostam de dançar. 

Além da participação de 
professores convidados para 
participar do evento e de 
alunos de várias academias.

Assim como acontece no 
tradicional Feito para Dan-
çar, o Baile Dança de Salão 

também será uma oportuni-
dade para que todos possam 
dançar, eo Indaiatuba Clube 
vai oferecer o grupo de free-
-dancers para animar a festa.

Informações sobre valo-
res dos ingressos e reservas 
de mesas podem ser obtidas 
diretamente na Secretaria 
Social do Indaiatuba Clu-
be que fica na Rua Doutor 
Oswaldo Cruz, número 44, 
Vila Rossignatti ou pelo te-
lefone (19) 3834-2399.

Além da venda anteci-
pada, os convites também 
podem ser adquiridos di-
retamente na bilheteria do 
Clube.

O superintendente da 
Fundação Pró-Memória, 
Carlos Gustavo Nóbrega 
de Jesus esteve no Arquivo 
Municipal e Histórico de 
Rio Claro, para planejar al-
guns eventos em conjunto. 
Na oportunidade, Jesus foi 
recebido pela superinten-
dente da instituição de Rio 
Claro, Teresa Arruda, que 
foi presenteada com um kit 
comemorativo dos 20 anos 
da Fundação. 

Segundo o superinten-
dente local, o Arquivo de 
Rio Claro tem uma prática 
de pesquisa mais conso-
lidada que a do Arquivo 
Municipal de Indaiatuba, 
pois investem nesse ramo 
há mais tempo. Por outro 
lado, o órgão ligado a Fun-
dação Pró-Memória está 
mais organizado no que se 
refere à gestão documental. 
“Situação que nos levou a 
propor uma parceria entre 
as duas instituições para 
trocar conhecimentos e trei-
namento de funcionários”, 
revela. 

Diante disso, a dirigente 
do órgão de Rio Claro pediu 
apoio para o treinamento de 
funcionários para confecção 
de tabelas de temporalidade 
no seu arquivo intermedi-
ário.  “Situação usual no 
Arquivo de Indaiatuba, o 
Arquivo Intermediário sele-
ciona a documentação que, 
segunda as leis específicas, 
pode ser eliminada e aquela 
que tem interesse histórico 
vai para o Arquivo Perma-

nente”, relata. 
Jesus afirma que propôs 

cursos a serem ministrados 
por profissionais da Funda-
ção para assim capacitarem 
os funcionários do Arquivo 
Histórico de Rio Claro em 
trabalhar com as tabelas. 
Por outro lado, ele espera 
contar  com apoio  des ta 
instituição para solidificar a 
prática de pesquisa e Ação 
Educativa no Arquivo Per-
manente, além de retomar 
a veiculação da Revista 
Registro que circulou pela 
Fundação até 2007. 

Funcionamento 
O Arquivo Municipal 

Permanente está aberto ao 
público, pesquisadores e às 
escolas que tiverem interes-
se em agendar uma visita ao 
local. Além disso, as visitas 
também podem ser feitas no 
período noturno, desde que 
previamente agendada.

Na visita pesquisadores 
do Pró-memória apresentam 
documentos históricos, a 
prática de conservação de 
tais documentos e salientam 
a partir da prática a impor-
tância das fontes históricas 
para educação e como tais 
materiais podem ser utiliza-
dos na sala de aula.

O Arquivo Permanente 
fica na Rua Jácomo Na-
zário, 1046 e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17 horas. As visitas 
devem ser agendas previa-
mente pelo telefone (19) 
3834-6633.

O Polo eventos realiza 
neste fim de semana, a partir 
de hoje, dia 23, até o do-
mingo, dia 25, a Feira Baby, 
Kids&Teen que é destinada 
a pais e filhos, no Polo Shop-
ping Indaiatuba.

Com entrada gratuita, o 
evento conta com 20 expo-
sitores que apresentará as 

O Polo Shopping Indaiatuba 
estará recebendo amanhã, dia 24, 
a partir das 12h30, o embaixador 
da alegria, Ronald McDonald 
com o show “Todos Juntos Nes-
sa Brincadeira”.  A apresentação 
é repleta de brincadeiras como 
mágicas, coreografias e brinca-
deiras interativas, que prometem 
divertir crianças e pais.

Os shows do Ronald McDo-
nald têm por objetivo passar con-

ceitos educativos, como respeito 
ao meio ambiente, valorização 
da amizade e dicas de bons 
hábitos, por meio de momentos 
lúdicos repletos de brincadeiras 
e diversão.

O palhaço mais conhecido 
do mundo estará se apresentan-
do na Praça de Alimentação do 
Polo Shopping Indaiatuba que 
fica na Avenida Filtros Mann, 
670 – Jardim Tropical.

novidades no setor 
de festas infantis, 
decoração, moda, 
brinquedos, aces-
sórios e serviços 
para crianças de 0 
a 16 anos. A fei-
ra também conta 
com atrações dife-
renciadas e educa-
tivas todos os dias. 

O evento será 
aberto ao público 
de hoje e amanhã, 
das 10h às 22 ho-
ras; e no domin-
go, o horário de 
func ionamento 
será das 14h às 20 
horas.

Hoje, a partir 
das 18h30, o se-
cretário Municipal 

de Saúde, pediatra e especia-
lista na atuação da área de 
Neonatologia, José Roberto 
Stefani, dará uma palestra 
sobre a saúde infantil. 

Amanhã, quem ministrará 
uma palestra sobre gravidez 
é o vereador e ginecologista 
Túlio José Tomas do Couto, 
a partir das 11 horas.

Outra atração que promete 
ser um dos pontos altos da 
feira é o desfile das lojas Uni 
Duni Tê, Turma do Pezinho e 
Bela e Mamãe, que apresen-
tará suas coleções de moda 
infantil e gestante. O desfile 
será realizado ás 19 horas 
hoje e amanhã.

Segundo a gerente de 
marketing do Polo Shop-
ping Indaiatuba, Andrea 
Fernandes, a novidade fica 
por conta das apresentações 
de escolas locais.

“A Feira conta com apre-
sentações de escolas locais 
com performances de dan-
ça, música, contações de 
histórias e também algumas 
surpresas que estão sendo 
preparadas para o público”. 

Quem for à Feira, poderá 
tirar uma foto profissional do 
filho ou com a família, feita 
por fotógrafos da empresa 
Foto Criativa. O serviço será 
gratuito e as fotos serão dis-
ponibilizadas na página do 
evento no Facebook.

Shopping realiza show 
com Ronald McDonald
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Alguns arianos podem enfrentar um momento de 
tomada de decisões importantes em sua vida. Al-
gumas ações são tão importantes que precisam de 
reflexão e neste momento agir sem reflexão pode 
causar risco de acidentes ou cirurgias inespera-
das. Uma nova fase no ou do trabalho se inicia.

Inicio de novas perspectivas no trabalho, no en-
tanto podem surgir disputas ou necessidade de 
se manter equilibrado nos relacionamentos com 
colegas de trabalho. Algumas dificuldades de se 
manter a harmonia entre o que deseja e o desejo 
dos outros. 

O geminiano estará focando seus gastos ou 
ganhos nessa fase. Ao mesmo tempo sua mente 
volta a ficar forte e atuante. Alguns gastos com 
familiares, parentes ou com sua casa podem 
ocorrer. Vida sexual tende a ficar mais agitada 
por algum tempo.

O canceriano pode enfrentar nesse momento al-
gumas dificuldades ligadas ao seu egoísmo. Isso 
quer dizer que problemas financeiros, no trabalho 
e de relacionamento podem ocorrer devido à 
inabilidade de tratar sua rigidez interior. Apesar 
disso, no trabalho ainda existem possibilidades 
de progresso.

Os contatos sociais, as amizades, os planos para o 
futuro, os projetos pessoais estão tomando forma 
e a atenção do nativo. Nessa fase, consegue criar 
oportunidades pra tais desenvolvimentos. Só cui-
dado para não sair falando de seus projetos sem 
eles estarem ainda concluídos.

O virginiano luta dentro de si para bus-
car estabilidade emocional e mental, visto que suas 
experiências emocionais estão indo ao seu limite, 
pode estar um pouco agressivo nos gastos, mais 
nervoso que antes, seus sentimentos ligados a recor-
dação de épocas mais estáveis trazem um pouco de 
angustia. Tenha calma, é importante despertar sua filosofia de vida.

Muita agitação anda surgindo de forma inesperada 
para o libriano. Ele estará mais irritado facilmen-
te. Além disso, uma nova forma de se apresentar 
socialmente estará fazendo: pode iniciar um 
regime, uma mudança no modo de vestir, etc. O 
momento marca uma libertação consciente, lenta 
mas sólida de seus conceitos.

Mudanças inesperadas podem ocorrer no traba-
lho. As pessoas podem implicar com o nativo e 
este não entender o motivo. O escorpiano sente 
um desejo inconsciente e forte de liberdade e 
isso pode afetar sua maneira de agir no trabalho, 
afetando a harmonia de suas relações.

Situações que envolvam pessoas que vem de 
longe, estrangeiros ou idéias filosóficas acerca da 
vida, estudos e até mesmo recordações chegam á 
mente do nativo. Mas tudo o que for dado nesse 
momento será cobrado o uso que for fazer do que 
foi recebido mais a frente. 

Aos poucos o capricorniano está concretizando 
seus sonhos e ideais de vida. Porém para tal 
precisa enfrentar um pouco mais seus medos. 
Dentro de casa, risco de largar tudo e sair pelo 
mundo, e desejo de modificar profundamente 
sua vida.

O aquariano está vivendo uma fase onde desper-
ta mais acerca de si e de seus sonhos e desejos 
pessoais. Sua mente agitada pode impactar 
dentro de casa ou nos relacionamentos com seus 
familiares. Momento de expansão de sua mente 
abstrata. Trabalhe melhor seus pensamentos.

Fase de recolhimento em seu trabalho. É provável 
que o pisciano reveja sua necessidade de renovar 
algumas posturas antigas: largar mágoas, exerci-
tar o perdão, lançar novas sementes em sua alma 
para que no futuro possa ter mais brilho interior.
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Cinema Horóscopo de 23/05 a 29/05

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

X - MEN: DIAS DE UM 
FUTURO ESQUECIDO 
- Lançamento - 3D Dubla-
do:  Quinta (22) a Quarta 
(28): 15h20. 3D Legendado: 
Quinta (22) a Quarta (28): 
21h30. Convencional Dubla-
do: Quinta (22), Sexta (23), 
Segunda (26), Terça (27) e 
Quarta (28): 16h40 / 19h15 
/ 21h50. Sábado (24) e Do-
mingo (25): 14h10 / 16h40 / 
19h15 / 21h50. Ação/Aven-
tura. 121 minutos. Classifi-
cação 12 anos.

ENTRE NÓS - Estréia 
- Nacional - Quinta (22) a 
Quarta (28): 16h00 / 18h35. 
Drama. 100 minutos. Classi-
ficação 14 anos.

TINKER BELL - FA-
DAS E PIRATAS - Re-es-
tréia - Dublado: Sábado 
(24) e Domingo (25): 14h50.  
Segunda (26) a Quarta (28): 
18h10. Animação. 70 minu-
tos. Classificação livre.

A GAIOLA DOURADA 
- Sessão especial - Legen-

X - MEN: DIAS DE 
UM FUTURO ESQUE-
CIDO - Lançamento - 3D 
Dublado:  Quinta (22) a 
Quarta (28): 15h30 / 19h15 
/ 22h00. 3D Legendado: 
Quinta (22) a Quarta (28): 
16h05 / 21h40. Conven-
cional Dublado: Quinta 
(22) a Quarta (28): 17h20. 
Convencional Legendado: 
Quinta (22)  a  Domingo 
(25): 14h40 / 20h20.  Se-
gunda (26) a Quarta (28): 
20h20. Ação/Aventura. 121 
minutos. Classificação 12 
anos.

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 23, haverá apresentação da 
banda These days Bom Jovi Cover às 21 horas. Amanhã, 
dia 24, tem a banda de pop rock Rock PopMind, a partir 
das 22 horas, na casa. Avenida Itororó, 945. Informações 
(19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 23, quem coman-
dará a animação será a dupla Bruno Di Marco & Cristiano 
a partir das 22 horas. Amanhã, dia 24, tem a descontração 
com May e Karen. Avenida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show – Amanhã, dia 23, tem pagode 
com o grupo Jeito Moleque. E no sábado, dia 24, tem 
balada sertaneja com Marcio & Douglas. A abertura da 
casa será às 23 horas. Rua Ouro, 239, Recreio Campestre 
Joia. Informações (19) 3017-6609.

Manchester Music – Hoje, dia 23, a partir das 21 
horas, tem a apresentação de RockShot. Amanhã, dia 
24, tem a Banda Coll Pam, também a partir das 21 ho-
ras. Rua Humaitá, 700. Informações (19) 3392-3557 e 
3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Hoje e amanhã, dias 23 e 24, tem a 
apresentação do espetáculo “Felizes 30!” às 21 horas e no 
domingo, dia 25, às 19 horas. Avenida Guilherme Campos, 
500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta hoje e amanhã, dias 
23 e 24, às 21 horas e domingo, dia 25 , às 19 horas, o 
espetáculo “Não existe mulher difícil”. Avenida Guilher-
me Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 
Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

dado - Sessão especial do 
Cineclube Indaiatuba, com 
debate após a exibição: 
Terça (27): 20h00. Para este 
filme, ingresso R$ 7,00 - 
único para todos. Comédia/
Drama. 91 minutos. Classi-
ficação 12 anos. 

TOQUE DE MESTRE 
- Sessão especial - Fazendo 
parte da "Virada Cultural 
Paulista" - Secretarias Esta-
dual e Municipal de Cultura 
- Sábado (24): 18h00. Ação/

GODZILLA - 3D Dubla-
do: Quinta (22), Sexta (23) e 
Domingo (25): 16h35 / 19h40. 
Sábado (24): 16h35 / 19h40 / 
22h20. Segunda (26) a Quarta 
(28): 16h35 / 20h00. Conven-
cional Legendado: Quinta 
(22) a Quarta (28): 18h15. 
Ação/Aventura. 123 minutos. 
Classificação 12 anos.

O ESPETACULAR HO-
MEM-ARANHA 2 A AME-
AÇA DE ELECTRO - 3D 
Dublado: Quinta (22) a Quarta 
(28): 18h50. Convencional 
Dublado: Quinta (22) a Do-
mingo (25): 15h10 / 21h00. 
Segunda (26) a Quarta (28): 
21h00. Ação/Aventura. 141 
min. Classificação 12 anos.

Aventura. 123 minutos. En-
trada franca - retire seu in-
gresso na bilheteria a partir 
das 16h00. Classificação 12 
anos.

GODZILLA - 3D Le-
gendado:  Quinta (22) a 
Quarta (28): 18h55. Ação/
Aventura. 123 min. Classi-
ficação 12 anos. 

MULHERES AO ATA-
QUE - Legendado:  Quinta 
(22) a Quarta (28): 20h35. 

Comédia. 109 min. Classifi-
cação 12 anos.

O  E S P E T A C U L A R 
HOMEM-ARANHA 2 A 
AMEAÇA DE ELECTRO 
- Convencional Dublado: 
Quinta (22), Sexta (23) e Do-
mingo (25): 17h15 / 20h10.  
Sábado (24), Segunda (26) 
e Quarta (28): 20h10. * Ex-
cepcionalmente na terça, dia 
27, não haverá sessão deste 
filme. Ação/Avntura. 141 
min. Classificação 12 anos.
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Adelaide 
Decorações 
oferece ma-
ravilhosas 
cortinas, 
persianas, 
almofadas, 
papel de 
parede, 
colchas e 
pisos lami-
nados. Tudo 
da nova 
coleção. 
Novidades 
mil, vá 
espiar!!!

A Escola Arte em Cerâmica Calliopi está fazendo o maior sucesso. Lá você 
aprende Raku, torno, escultura, modelagem, esmaltação e queimas. Aulas 
todas as quintas e sextas-feiras. Ligue e se informe 3894-8737 - (11) 5521-
3989 ou (11) 554750454. Você vai se distrair fazendo maravilhosas peças!

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 se-
manais. Se informe no 3801-4235 
ou 3392-2832. Demais!

Combo Oriente Express da Casa da Esfiha. Não deixe de experimentar!

Equipe Gran Tropical Center preparada com uma coleção Copa do Mundo do infantil ao adulto

A coleção Outono/Inverno da 
Vitorello está fazendo o maior 
sucesso: Moda jovem, festa, 
fashion e para o dia a dia. E não 
perca a promoção fitness com 
15% off, peças com 20% e 30% 
off e shortinhos e jeans com 40% 
off. Não dá pra perder!

Você não pode deixar de conferir a maravilhosa coleção de vestidos de 
noiva (venda e aluguel) que a A Nova Loja recebeu. Modelos e tecidos 
diferenciados. Você vai amar!

Amanhã Marquinhos Tintas estará reinaugurando sua loja da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, agora 
no número 5136 - Jd. Hubert (antigo Buffet Pintando 7). Você está convidado a comparecer nesta grande festa e 
conferir o novo espaço com grandes promoções. Parabéns Marquinhos e Shirley!

REINAUGURAÇÃO DA MARQUINHOS TINTAS
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Sérgio Zimbom da Pizzalândia e João 
Camargo se divertem com amigos no 
Vila do Pescador

Simone Andrade da Celebra e João 
Panzetti da Esportivus conheceram 
o Restaurante Vila do Pescador

Selena Monteiro em visita à 
Munize Bigatto, semi jóiasSandra Scachetti e Simone Meneghetti em tarde de coquetel na 

Morabezza Shoes

Rene Almei-
da, da Mora-
bezza curtiu 
os bolinhos 
de chuva do 
Restaurante 
Vila do Pes-
cador, que 
inaugurou 
a semana 
passada

O encon-
tro dos 
amigos 
Josette 
Leprevost, 
Kleber 
Patricio 
e Tarik 
Costa no 
Vila do 
Percador

Mariana Castro entre Delano Fiori e Silvio Cavalcante Neto na Caval-
cante & Fiori

Marcelo Wollermann e Josi Pieri da Brancotinto na inauguração do Le Luh

Kátia Brooks muito bem recepcionada na inauguração do Espaço Le Luh

Juliana e Rafael Naida, da Colcci acom-
panhados de Enzo Martini e Jorge Spelo 
no recém inaugurado Vila do Pescador

Ivanilde Reis ao lado de Ana 
Gasparotto que comemorou o ani-
versário de dois anos de seu blog, 
Selva Urbana no Fran's Café

Crislei Cauzzo, uma das enge-
nheiras responsáveis construção 
do Espaço Le Luh

As Poderosas Ana Ambrust, Nilda Takeuti, Carol Bonito, Vani Rieder, 
Kátia e Diana Brooks, Natália Ohori, Bia Pascoalini, Simone Andrade, 
Gabriela Srvodeli e  Selena Monteiro no almoço do Vila do Pescador

A expert em micropigmentão 
Adriana pagano em um intervalo 
para o almoço no Vila do pescador

Indaiatuba não é praia... Eu voltei!!
 Depois de alguns dias de expectativa, finalmente inaugurou o Restaurante Vila do Pescador. 

Inspirado na casa com mesmo nome, localizada em Ubatuba, o "Vila" de Indaiatuba tem como 
proposta inicial o almoço diário caseiro, com uma vasta variedade de saladas, peixes e carne. 
Com um ambiente prá lá de aconchegante a casa abrirá também nas noites de sexta e sábado 
com rodízios de camarões e frutos do mar.  A inauguração ocorreu em diversos dias, quando os 
convidados, puderam avaliar e sugerir sobre o andamento da casa. Particularmente adorei e indico.

Depois de uma temporada longe dos leitores do Mais Expressão, finalmente estou de 
volta. Quero contar da saudades que senti de escrever essa coluna e dizer quea partir de hoje 
estarei com vocês todas as sextas, levando o que de mais interessante acontece na sociedade 
indaiatubana.  Obrigada a todos que me acompanham e até sexta que vem!
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Waldyr, Isabela e Alessandra no Boteco do Bacalhau

Thais, Giovana, Solange, Adão, Laura, Luiza, Manuela e Wendel na Pizzaria Babbo Giovanni

Nilson Zolini e Enrico Donati no Restaurante Açafrão

Marcos Mineiro, Ricardo e Emerson equipe da Pizzaria Babbo GiovanniEdmara e Francilene na Pizzaria Skinão

Dom Apollo

Daniela, Thiago, Jeferson e Nilton no Restaurante Rincão Gaúcho

Cláudio Vaz, Alberto Maluf e Marcelo Meira da VR Prime Planejamento 
e Administração de Shopping no Restaurante Casa da Moqueca

Celso, Júnior, Jhony, Gilvando, Aline e Leandro equipe da Joy Pizzaria
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Brincadeiras reúnem famílias e animam ACENBI na 
edição 2014 de seu ‘undokai’

Grupo Sambô

Maio Amarelo mobilizou Indaiatuba com uma linda passeata

Zumba Day

Banda In Off no Kaliper's

Palestra para mulheres no Ideale Sthetic Center

Nova Roca

10 ª Festa do Sukiyaki

Tânia Lara Arquitetura e Decoração

 A Associação Cultural e Esportiva Nipo-
-Brasileira de Indaiatuba (ACENBI) promoveu 
no último domingo (18 de maio) a edição 
2014 de seu tradicional “undokai”. O evento, 
realizado na sede de campo da entidade, é uma 
espécie de gincana poliesportiva que mistura 
esporte e brincadeiras. Segundo o presidente 
da ACENBI, Akifiko Morita, o “undokai” 
é uma das festividades mais tradicionais da 
cultura japonesa mantida pelas associações de 
imigrantes no Brasil. “Representa também uma 
oportunidade para as famílias se encontrarem”.

Conhecido por mesclar 
o som do rock clássico aos 
instrumentos tradicionais do 
samba, o grupo Sambô se 
apresenta em Indaiatuba pela 
primeira vez. O show, que 
acontece no Clube 9 será no 
dia 19 de julho e contará tam-
bém com a presença de alguns 
convidados, entre eles o grupo 
Pintou o Samba. Os ingressos, 
com valores que variam de 
R$ 30 a R$ 100 começam a 
ser vendidos em junho, na 
secretaria.

Mais de 
570 pessoas 
participaram 
do Zumba Day 
promovido 
pelo depar-
tamento de 
Esportes do In-
daiatuba Clu-
be. O sucesso 
de público e 
a animação, 
que fez parte 
das três aulas 
seqüenciais 
de 45 minutos 
cada, foi resul-
tado do com-
prometimento 
dos professores 
do Indaiatuba 
Clube, Doni-
zeti Fragoso, 
Catarina Bar-
nabé, Luciana 
Farinello e 
professores de 
outras acade-
mias da cidade.

Domingo dia 18 de maio, 
aconteceu a Passeata do 
Maio Amarelo, atenção pela 
vida e pela concientização 
do transito em nossa cidade, 
organizada pelo Observató-
rio Nacional de Segurança 
Viária, a passeata saiu do 
estacionamento da prefeitura 
municipal e terminou no estacionamento do Pólo Shopping de Indaiatuba, com participação do 
Grupo Indaiandando, Rotaract e Rotary Club de Indaiatuba, Gaadin , da ADVI – Associação de 
Deficientes Visuais de Indaiatuba e empresas como o Polo Shopping Indaiatuba, Unimed, John 
Deere Hitachi, Ticket Cards,faculdades Max Planck, FIEC e animação do esfuziante Koringa, 
apoio médico da SANARE, e tudo com o apoio de nossa prefeitura que forneceu toda a base 
para que o evento acontece-se.

Palestra sobre "Fisio-
terapia nos transtornos gi-
necológicos e disfunções 
sexuais, com a Dra. Ariane, 
seguida de palestra com a 
nutricionista Mariliz, um 
coffee break, seguindo para 
a palestra com o Personal 
Fernando e terminando com 
a representante da Grow 
Pharma,  tudo no Ideale 
Sthetic Center.

A Banda In Off se apresentou na noite do dia 16 de maio 
no Kaliper's, com casa cheia Parabéns.

Tânia Lara inaugurou na noite do dia 15 de maio, o seu 
novo espaço, com um delicioso coquetel servido pelo Buffet 
do Le Triskell, e com musica ao vivo. Os amigos e clientes 
compareceram em massa para desejar tudo de bom para Tânia e 
também para Julia, que agora também está com Tânia, inclusive 
o prefeito Reinaldo Nogueira.

Marcelo Rosa e Pedro, realizaram um delicioso coquetel na 
noite do dia 16, para mostrar a sua Roca, agora em novo ende-
reço e muito mais linda. Parabéns meninos vocês merecem!!!

No dia 31 
de MAIO o 
Clube Nipo 
de Indaia-
tuba estará 
realizando a 
10 ª Festa do 
Sukiyaki na 
sede social 
da ACENBI 
no horário 
das 18h às 
23h. 
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Matheus Samuel, Sarah e Lina no Dia da Familia no Montreal

Yasmim

Pais e bebês participam de aula demonstrativa de natação no 
Colégio Objetivo

LauraBiza Glória e sua Bisneta Alice

Alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Meta montam planetário 
com peças LEGO

Alunos da natação do Colégio Objetivo reunidos depois de aula 
demonstrativa para os pais

Alunos da Educação Infantil do Colégio Meta na aula LEGO

III Copa Intervalo Colégio MetaIII Copa Intervalo Colégio Meta

Mais Expressão
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O coordenador de Esportes do IC Fabrício Teller, a professora de Vôlei 
do IC Mirian Carrilho e o time campeão do Quadrangular de Vôlei

Os alunos do Objetivo que estão se preparando para a ONHB Igor Cruz, 
Marcelo Domingues, Nicolas Toscari Neto e o professor de Rafael Diniz

O coordenador de Esportes do IC Fabrício Teller com a dupla vice campeã 
Beth e Alemão e o Presidente Cláudio Albrecht no torneio interno de tranca

O coordenador de esportes do IC Fabrício Teller a campeã da Copa IC de 
Tênis de Campo e o professor de Tênis

O Colégio Meta reuniu alunos e familiares de suas duas unidades para 
passarem “Uma Tarde em Família”. Cerca de 700 pessoas estiveram 
presentes e puderam participar das diversas atividades oferecidas

Denise a segunda ganhadora da promoção do Dia das Mães, sorteada 
com uma reflexologia da Viva Azul Equipe GolLog - Serviços de Carga da Gol

Equipe da Impacto Modas

Bruno Calleoni e Bruno da Adler Modelismo sempre com muitas 
novidades. Aproveite!

Dalania Caroline Anhaia completou 18 anos, sua família e amigos 
desejam felicidades e que Deus continue te abençoando. Parabéns!

A dupla campeã do torneio interno de tranca Beloto e Fubá com o coordena-
dor de esportes do IC Fabrício Teller e o Presidente do clube Cláudio Albrecht

O aluno Daniel Mon-
teiro de Lauro e Silva, 
representou o Colégio 
Rodin durante a 
SiNUS 2014

Lucimara Andriani e Márcia Vasquez do Yázigi Indaiatuba a frente da 
passeata do Maio Amarelo

Lucimara Andriani diretora do Yázigi, junto com sua equipe de vendas 
no lançamento das novas camisetas da Esportivus

A turma Yázigi, que mais se empenhou nas doações para o Garage Sale 
ganhou Certificados de Cidadãos D
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AP01261 PORTAL DAS FLORES - AU.70m² - 3 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR. R$ 300.000,00

AP02266 SALTO - AU.75m² - 2 DORM.(SUITE) / SALA / 
SACADA GOURMET / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 265.000,00

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

AP02293 
FONTE DE 
TREVI - 
AU.66m² - 2 
DORM. / 
SALA 2 
AMB. / 
COZ. / WC / 
LAVANDE-
RIA / GAR. 
/ ED.COM 
PISCINA E 
CHUR. R$ 
1.300,00 + 
COND. + 
IPTU

CA09051 
PAU 
PRETO - 
AT.250m² 
AC.220m² 
- 3 DORM.
(SUITE) 
/ SALA 2 
AMB. / 
LAVABO 
/ COZ.
PLANEJ. 
/ WC / AS 
/ CHUR. 
/ GAR.3 
VAGAS. R$ 
2.500,00 + 
IPTU

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

CA08999 JD.ESPLANADA II - AT.300m² AC.277m² - 4 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / 2WC / EDICULA  / 
QUINTAL / GAR.2+2 VAGAS. R$ 830.000,00

CA08096 JD.M.DO SOL - AT.125m² AC.70m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 230.000,00

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 / COZ. / 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

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 + 
BLINDEX / 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. / 
PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 385.000.00
CH01140 VALE DO SOL - AT.1.000m² AC.310m² 2 CASAS - 1: 2D. / SALA / COZ. / 2WC / 
AS / PISCINA / CHUR. / GAR. - 2: 2D. / 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. / ES-
CRITORIO + 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

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 / VESTIARIOS 
/ SOBRADO NOS FUNDOS. R$ 1.500.000,00

TERRENOS

TE01222 MONTREAL RESIDENCE - TERRENO 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 COMERCIAL 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 - TERRENO COM 350m². R$ 350.000,00
TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 200m² / PISCINAS ADULTO 
E INFANTIL / QUADRA POLI / QUIOSQUES COM HURRASQUEIRAS / PLAY-
GROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO GOURMET / ESPAÇO FITNESS / 
PERGOLADOS / 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 COMER-
CIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA

LOCAÇÃO 

CASAS

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

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

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - SALÃO COM 
ÁREA DO TERRENO. 360m² E ÁREA CONSTRUIDA. 250m² MAIS 2WC E 
COPA. R$ 5.500,00 + IPTU

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

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

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

GALPÃO

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

GL00132 CAMPESTRE JOIA - ÁREA DO TERRENO. 1.000m2 ÁREA CON-
STRUIDA 800m2 - RECEPÇÃO / 3 SALAS / COZINHA / WC COM CHUVEIRO. 
R$ 7.500,00 + IPTU

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

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

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS
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LOCAÇÃOVENDA

CA00942 - Cond. Villaggio Di Itaici: Casa em cond. 
fechado c/ 3Ds sendo 1 suíte c/ closet, sala jantar e estar, 
varanda, coz., AS, lav. Área de lazer c/ piscina, churr., 
quadra e salão de festas. Gar. p/ 2 carros. R$ 580.000,00.

CA01061- Res. Santa Clara: Casa em cond. alto padrão 
acab. em porcelanato c/ móveis planej., 4 suítes sendo 3 
c/ closet, sala jantar, estar e tv, coz., despensa. Área de 
lazer c/ piscina, churr., salão de festas, campo e quadra. 
Gar. p/ 6 carros. R$ 1.950.000,00.

AP00408 - Cond. Duetto di Mariah: Apto c/ móveis 
planej.,  3Ds sendo 1 suíte c/ closet, sala , coz. Área de 
lazer c/ piscina, churrasqueira, salão de festas, quadra. 
Garagem coberta para 02 carros. R$ 2.200,00.

AP00381- Residencial Victória: Apto c/ 3Ds sendo 1 
suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia. Área de 
lazer com piscina, churrasqueira, quadra, sauna e salão 
de festa. Garagem para 01 carro. R$ 1.500,00.

CASAS VENDA:

CA00699- Vila Castelo Branco: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, edícula. Garagem para 02 carros. R$ 375.000,00
CA00693- Jardim Regente: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, quintal. Garagem para 04 carros. R$ 
390.000,00.
CA01063 - Jardim Bela Vista: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e jantar, cozinha, lavanderia. Garagem para 04 carros. 
R$ 400.000,00.
CA01003 - Cond. Parque dos Guarantãs: Casa com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte, lavabo, cozinha, lavanderia, 
portaria 24 horas. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 410.000,00
CA01068- Jardim Soriano: Casa com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, lavabo, sala, cozinha americana, 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 415.000,00.
CA00968- Cond. Montreal Residence: Casa com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e 
portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, sala de ginástica.  Garagem para 02 carros. R$ 420.000,00.
CA00840- Cidade Nova: Casa com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. R$ 450.000,00.
CA01036- Cond. Portal de Itaici: Casa com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, cozinha. Área de 
lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 720.000,00.
CA001040-Centro: Casa no centro com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Garagem coberta para 02 carros. R$ 
430.000,00.
CA01057-Jardim Sevilha: Casa com 04 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, copa, cozinha planejada. R$ 500.000,00.
CA00839- Cond. Maringá: Casa com móveis planejados em porcelanato, com 03 suítes, lavabo, cozinha, sala de jantar e estar, lavanderia. 
Portaria 24 horas. Garagem coberta para 02 carros. R$690.000,00. Aceita Fianciamento!!
CA00701- Cond. Jardim Portal dos Ipês: Casa com móveis planejados, com 03 dormitórios sendo uma suíte com closet, sala de jantar 
e tv, cozinha, lavanderia., quintal, escritório, portaria 24 horas. Garagem para 04 carros. R$ 700.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00315- Jardim Alice: Apartamento com 02 dormitórios, sala de jantar, estar, cozinha americana, área de serviço. Garagem para 01 
carro. R$ 210.000,00.
AP00404- Spazio Iluminare: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de serviço, 
portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festa e jogos. R$ 235.000,00.
AP00411- Jardim Primavera: Apartamento com acabamento em porcelanato e móveis planejados, com 02 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala de jantar e tv. Garagem para 02 carros. R$ 280.000,00
AP00405- Edifício D´France: Apartamento com 02 dormitórios sala, cozinha americana, área de serviço e portaria 24 horas. R$ 350.000,00.
AP00370- Cond. Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, portaria 24 horas. Área de lazer 
com piscina, churrasqueira, salão de festas. Garagem coberta para 02 carros. R$ 235.000,00.
AP00395- Edifício Parma: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte , sala de jantar e estar, cozinha, área de serviço, portaria 24 
horas. Área de lazer com churrasqueira e salão de festas. Garagem coberta para 02 carros. R$ 310.000,00.
AP00343-Cond. Residencial Rachid Sfeir: Apartamento com móveis planejados 02 dormitórios sendo 01 suíte, 02 salas, cozinha, área 
de serviço.Garagem para 01 carro. R$ 320.000,00.
AP00305- Cond. Spazio Illuminare: Apartamento com móveis planejados ,03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, área 
de serviço, portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e jogos. Garagem para 01 carro. R$ 340.000,00
AP00400-Cond. Duetto di Mariah: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, portaria 24 horas. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e quadra. Garagem coberta para 01 carro. R$ 349.000,00.
AP00384- Cond. Residencial Maroc: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de tv e estar, cozinha , lavanderia e portaria 24 
horas. Área de lazer completa com piscina, churrasqueira, salão de festas e sala de cinema. Garagem para 02 carros. R$ 410.000,00 + cond.

TERRENOS VENDA:

TE00225- Terreno no Jardim Morada do Sol: Terreno com 125 m² loteamento aberto. R$ 89.000,00.
TE00416-Terreno Esplanada II: Terreno com 305 m² loteamento aberto. R$ 208.000,00. Aceita Financiamento!
TE00101 - Terreno Cond. Terra Magna:Terreno com  360m² com portaria 24 horas. R$ 213.000,00.
TE00466- Terreno Rosário Elias Fausto:  Terreno com 1.400 m².  R$ 180.000,00.
TE00450- Terreno Cond. Residencial Santa Clara: Terreno com 450 m² em condomínio fechado em ótima localização e portaria 24 
horas. R$ 405.000,00.

CHÁCARAS VENDA:

CH00032 - Parque Grama: Chácara em condomínio com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, piscina e churrasqueira. R$ 
450.000,00.
CH00110 – Chacára Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios, sendo 01 suíte, sala de estar, cozinha planejada, lavanderia. 
Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 carros. R$ 520.000,00.
CH00130 - Videira de Itaici: Chácara com 02 suítes, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, copa, forno para pizza, edícula, lavande-
ria. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de jogos e campo. Garagem para 05 carros. R$ 660.000,00. Aceita Financiamento.
CH00091-Vale das Laranjeiras: Chácara com móveis planejados com 04 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, edícula. 
Piscina, churrasqueira e campo de futebol. Garagem para 04 carros. R$ 690.000,00.
CH00131-Cond. Vale das Laranjeiras: Chácara com 04 suítes sendo 01 suíte com closet, sala, copa, cozinha, portaria 24 horas, piscina. 
Garagem para 05 carros. R$ 850.000,00. 

CASA LOCAÇÃO:

CA00854- Jardim Morumbi: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, quintal. 
Garagem para 02 carros. R$ 1.100,00.
CA01018- Jd. Paulista II: Sobrado com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 01 carro. R$ 1.400,00
CA01042- Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha americana, 
lavanderia. Garagem descoberta para 03 carros. R$ 1.400,00.
CA01062- Centro: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Garagem. R$ 
1.500,00.
CA00517-Cond. Vista Verde: Casa com 03 dormitórios 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 planejados 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
AP00361- Jardim Paulista II:Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 01 carro. 
R$ 750.00.
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. Garagem para 
01 carro. R$ 1.200,00.
AP00381- Residencial Victória: Apartamento com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, área 
de lazer e garagem para 01 carro. R$ 1.500,00 .
AP00295-Residencial Ravena: Apartamento com 03 dormitórios, 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.
AP00408- Cond Duetto Di Mariah: Apartamento com móveis planejados , 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e jogos , quadra. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 2.200,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

CH00126- Terras de Itaici: Chácara em Cond. fechado com 02 Dorms sendo 01 suíte com closet, 
piscina, churrasqueira e garagem p/ 05 carros. R$ 2.800,00 

SALAS LOCAÇÃO:

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.
SA00053-Cidade Nova: Sala com 57,60 m² com 01 vaga. R$ 2.000,00.



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. Armá-
rio planej.: st., bhºs, coz., AS. R$ 
3.500,00 + Cond. + IPTU  

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

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

APARTAMENTOS 

AP0466 - 165 m² - Torre Viena 
04 dorm., sendo 02 sts. (01 st. c/ hidro), bhº 
social, lavabo, sala 02 amb. c/ sacada, coz., 
área de serv., 02 VG. Armário planej.: coz., 
área de serv., bhºs, dorm., st. R$ 570.000,00

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

AP0521 - 63 m² - Resid. Grand Ville 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., bhº social, 
sacada, coz., área de serv., 01 VG. R$ 275.000,00

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Localiza-
ção privilegiada, amplamente facilitado. R$ 
83.500,00

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

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

AP0160 - 80,40 m² - Resid. 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

CASAS 

CA0485 - 150 m² - Jd. América 
03 dorm., sendo 01 st. planej., sala 02 amb., 
coz. planej. c/ balcão, bhº social, área de serv., 
churrasq., 02 VG. R$ 450.000,00 

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

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 Acá-
cias - 03 dorm., sendo 01 st. c/ sacada, 
bhº social, lavabo, sala 02 amb. c/ va-
randa, 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 Guaran-
tãs 
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

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

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 - Vila 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

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

SOBRADOS 

SO0381 - 396 m² - Portal de Itaici 
04 dorm.,sendo 01 suíte máster, sala 02 
amb., lavabo, coz. planej., despensa, área 
serv., dep. empregada, churrasq., piscina, 
quintal, 04 VG. R$ 980.000,00
 
SO0378 - 203 m² - Resid. Vista Verde 
03 sts. c/ sacada, 01 st. master c/ closet, 
bhºs, sala 03 amb., escrit., área de luz, coz. 
americana, 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
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APARTAMENTOS:

Spazio Illuminare – 
cobertura (Duplex), 03 
dorm., R$ 320.000,00 
Place View – 02 dorm., 
sala 2 ambientes, coz., 
lavanderia, WC social, 
sacada gourmet, 02 va-
gas gar., área de lazer, 
piscina, churr., salão de 
festa. – de R$ 415.000,00 
Village  Azalleia – Ter-
reo -03 dorm, sala, coz, 
WC, área de serv, 01 
vaga garag. Coberta – 
R$ 230.000,00
Village  Azalleia – 1° 
andar – 03 dorm, sala, 
coz c/ gabinetes e ar-
mários embutidos, WC 
com blindex gabinete e 
armarios, área de serv., 
01 vaga garag. Coberta 
– R$ 230.000,00.

CASAS:

Res. Delega (Salto) 
- 02 dorm.,  sala, co-
zinha americana, WC, 
lavanderia, quintal. - R$ 
200.000,00
Jd. Colonial - Sobrado 
(Em fase de construção) 
- 03 dorm. Sala 02 am-
bientes, cozinha ame-
ricana, Solariun – R$ 
170.000,00 (saldo a fi-
nanciar R$ 100.000,00)
Jd. Morada do Sol – 02 
dorm., sala, cozinha, 
WC, garagem, lavande-
ria (ótima localização) 
- R$ 230.000,00
Jd. Itamaraca – 02 
dorm., sala, coz., lavan-
deria, quintal, garagem 
– R$ 280.000,00
Jd. Europa – Sobra-
dos (residencial com 

portaria) – 03 dorm., 
sala, lavabo, cozinha, 
espaço gourmet, quin-
ta l ,  garagem. – de 
R$ 480.000,00 a R$ 
700.000,00.
Cond. Vista verde – So-
brado – R$ 580.000,00
Jd. Pau Preto - 125 
mts a construção 150 
mts, 03 dorm, sacada, 
sala dois ambientes, 
área de churrasqueira, 
vaga para dois carros, 
edícula nos fundos. - R$ 
490.0000,00.
J. do Vale - 03 dorm., 
sala dois ambientes, 
garagem, cozinha e 
AS.  Churrasqueira. - 
R$ 400.000,00
Sobrado em fase final 
de construção - 125 mts 
- 03 dormitórios  sendo 
uma suíte, sala dois 

ambientes, garagem 
coberta para um carro 
e mais um descoberta, 
cozinha, área de serviço 
coberta, área gourmet.- 
R$ 390.000,00 aceita 
financiamento.

CHACARAS:

Lagos do Shanadu 
– 5.200m² - 03 dorm., 
sala 02 ambientes, 
cozinha, WC, espaço 
gourmet, piscina, po-
mar, casa de caseiro. 
R$ 950.000,00
Mosteiro de Itaici – 
2.000m² - 04 dorm., 
sala ampla, cozinha, 
home Office, lavabo, 
lavanderia, churras-
queira, sauna, piscina, 
quadra gramada e cer-
cada. – R$ 750.000,00

AREAS:

Chacaras Itaborai (prox. 
Fazenda da Grama) – 
área de 40.000m²- R$ 
3.000.000,00.
 

LOTEAMENTO 
CAMPO BONITO:

Lotes de 150m² - COMER-
CIAIS E MISTO -  a partir de 

R$ 108.000 a vista.  
RESERVAS DE NOVO 

LOTEAMENTO:

Estamos fazendo as 
reservas do novo lotea-
mento próximo da nova 
fabrica da Jhonn Deere 
- 150m² - R$ 90.000,00 
Entrada: R$ 10.000,00 - 
18 parcelas de R$ 900,00. 
Saldo a financiar com a 
incorporadora

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 CASAS

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

TERRENOS:

Jardim Regente  – 
305m² (esquina) – 
topografia boa. – R$ 
240.000,00.
Jd. Santorini – 150m² 
-  R$ 120.000,00 – 
aceita veiculo ate o 
valor de R$ 30.000,00.
Buru – 1200m² - sem 
escritura – ótima lo-
calização, prox. Fabri-
ca Jhonn Deere,  R$ 
135.000,00.
Divisa Indaiatuba/
Monte Mor – 1.000² 
- futuro loteamento, 
boa topografia – R$ 
85.000,00.
Jardim Do Imperio 
– 150m² - (Condo-
mínio Vila de Itu) – 
ótima topografia – R$ 
122.000,00.

ÁREAS

LOTEAMENTO

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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TEMOS UMA VAGA PARA CORRETOR-ESTAGIÁRIO 
PARA TRABALHAR COM IMÓVEIS RESIDENCIAIS

IMÓVEIS RESIDENCIAIS

GALPÕES INDUSTRIAIS

TERRENOS RESIDENCIAIS TERRENOS INDUSTRIAIS
DONA LUCILLA – 300 m² - facilitado em até 25 parcelas
JARDIM BRÉSCIA – 200 m² - R$ 130.000,00
TERRACOTA – 1.200 m² - R$ 250.000,00
MAISON DU PARC – 646 m² - R$ 645.000,00
MARIA DULCE – 308 m² - $ 277.000,00
PORTAL DE ITAICI – 644 m² - R$ 470.000,00
ALTO DE ITAICI – 400 m² - R$ 230.000,00
ALTO DE ITAICI – 305 m² - R$ 185.000,00
VILA FLORENÇA – 150 m² - R$ 115.000,00

COLINAS DE INDAIATUBA – 1.000 m² - R$ 250.000,00 
MONTE CARLO – 150 m² - R$ 83.500,00
MONTREAL RESIDENCE – 150 m² - R$ 150.000,00
RESIDENCIAL VIENA – 250 m² - R$ 175.000,00
LANÇAMENTOS: 300 m² - 20% entrada + 60 parcelas 
  150 m² - R$ 10.000,00 entrada + 
  financiamento
BEIRA DA MATA - 360m² - R$270.000,00

EUROPARK – 500 m² - Parcelamento di-
reto com proprietário em até 60 meses
EUROPARK – 1.000 m² - R$ 450.000,00
PARK COMERCIAL  - 1.035 m² - Plano 
e com boa localização - CONSULTE

AP00147 - CIDADE NOVA - AU= 79 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala 2 ambientes, 2 banheiros, cozinha 
planejada com fogão e depurador, área de serviço com móveis planejados, sanca com iluminação indireta na 
sala, 1 vaga coberta, a uma quadra da rodoviária, aceita terreno como parte do pagamento R$ 320.000,00

CH00070 - CHÁCARAS VIDEIRA - AT=1515 m² AC=210 m² - 2 suítes, banheiro social, sala com lareira, co-
zinha americana e copa, lavanderia, churrasqueira, forno de pizza, pia e varanda, piscina, campo de futebol, 
playground, poço, árvores frutíferas, edícula, toda gramada, 4 vagas. R$ 660.000,00

CA00612 - HELVETIA COUNTRY - AT=1.640 m² AC= 470 m² - 4 suítes (1 master com 2 closets), sala 3 
ambientes, copa cozinha, despensa, lavanderia, dependências de empregada, ar condicionado nas suítes, 
piscina, espaço gourmet, aquecedor solar (6 placas), 4 vagas cobertas e 4 descobertas - R$ 2.300.000,00

GL00303 - Galpão Industrial com 1.066 m², cons-
truído em terreno de 1.265 m², com 3 pavimentos 
de 102 m², área fabril de 725 m², pé direito de 10 m, 
resistência do piso de 4 ton/m², pele de vidro. Sistema 
construtivo: Pré-Moldado. LOCAÇÃO  R$ 17.000,00

GL00291 – Galpão Industrial com 1.650 m², construído 
em terreno de  2.160 m², possuindo doca, mesanino 
nos fundos, vestiários, dois níveis de escritórios e re-
feitório. Sistema construtivo pré-moldado.  LOCAÇÃO 
R$ 30.000,00

GL00290 – Galpão Industrial com 440 m², possuin-
do escritórios, refeitório e vestiários. LOCAÇÃO R$ 
5.000,00

GL00315 - Galpão Industrial com 700 m², construído 
em térreo de 1.000 m². Possui escritórios, vestiários e 
refeitório. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. LOCAÇÃO 
R$ 9.000,00

CA00600 - JARDIM REGINA - Sobrado comercial no térreo, no andar de cima residencial,  Térreo - salão grande, 
com cozinha (antiga padaria), 2 cômodos no sub-solo, além de cozinha e banheiro, 3 vagas de garagem,  Andar 
superior, apartamento com 2 suítes, todo avarandado, EXCELENTE PONTO COMERCIAL  - R$ 550.000,00



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

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

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

TERRENO JD DO IMPERIO-TR 00711
150M², QUADRA 13, LOTTE 54 CONDOMÍNIO
ACEITA CARRO NO NEGÓCIO
R$  115.000,00

APTO P/ VENDER - OPORTUNIDADE

JD.MORUMBI AP00605
02 DORM,SALA,C0Z,WC,A.S E UMA VAGA 
PARA AUTO
ÁREA DE LAZER COM SALÃO DE FESTA 
PORTARIA 24 HORAS
GÁS E AGUA NO CONDOMINIO.VALOR DO 
CONDOMINIO R$220,00
R$150MIL

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 COMPLE-
TA,PRONTA P/TRABALHAR,MOVEIS,DE-
CORAÇÃO,UTENSÍLIOS E APARELHOS 
DE ELETROTERAPIA DE ULTIMA TECNO-
LOGIA,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$850,00 +  IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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 (AN-
DAR 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,W-
C,1VAGA
RUA DOMACIR STOCCO JR, 875
R$ 1.100,00 + IPTU 38752215

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, LAVANN-
DERIA E VAGA PARA MOTO.
R$ 700,00 (IPTU E ÁGUA INCLUSOS)

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

JD  CALIFORNIA CA02571
CASA TÉRREA, 02 DORM, COZ,WC,1VAGA,A-
REA DE SERVIÇO
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871
R$ 1.200,00 + 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,cozi-
nha,sala com sacada,lavanderia,01 vaga,área 
de lazer e portaria 24hrs
R$ 1400,00 + COND R$ 270,00

 ALPES SUIÇOS CA02364
03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET, SALA DE 
VISITA 03 AMB, LAVANDERIA, CHURRAS-
QUEIRA, 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

C H A C A R A  L A G O S  D E  S H A N A D U 
CH00301
03 dorm (01suíte), sala 02amb, WC, cozi-
nha, varanda, piscina (4x7) vaga coberta 
p/02 autos, casa caseiro e edícula.
At 5.200 m² / a.c 250m²
R$ 950.000,00

VILA SUÍÇA CA02478
SOBRADO: PARTE SUPERIOR -  04 
D O R M s .  ( S E N D O  0 1  S U I T E  M A S -
TER, 01 SUITE -  TODOS COM AR-
M Á R I O ) ,  W C  E  S A L A  I N T I M A . 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO,  SALA JANTAR,  COZINHA 
COM ARMÁRIO, ÁREA SERVIÇO, DES-
PENSA, CHURRASQUEIRA, PISCINA, 
WC, SALA DESPEJO E VAGA PARA 
04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 
A Q U E C E D O R  S O L A R ,  B O I L E R 
E  P O R T Ã O  A U T O M Á T I C O . 
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, LAVANDERIA, 02 VAGAS COBER-
TAS E PORTÃO ELETRÔNICO.
AT: 135m² / AC: 137m²
R$ 350.000,00

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

T E R R E N O  J D .  M O R A D A  D O  S O L 
(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

PAU PRETO – CA1674
02 DORM. (01 SUITE), SALA, COPZ, COINHA, 
WC, LAVANDERIA, QUINTAL E 01 VAGA 
COBERTA.
R$ 1.000,00 + IPTU

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

JD. PAULISTA II – CA02582
02 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, 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,LAVAN-
DERIA,QUINTAL E GARAGEM P02 AUTOS 
(1 COBERTA)
R$ 1150,00 + IPTU

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

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

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA,03 DORM(01SUÍTE C HI-
DRO),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/ CLO-
SET) 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, LA-
VABO, SALA 03 AMB., COZINHA, DESPEN-
SA, 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, LAVAN-
DERIA E 01 VAGA GARAGEM.
R$ 800,00 + COND.

JD. ALICE – AP00583
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SER-
VIÇO 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, DES-
PENSA E 01 VAGA PARA AUTO.
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

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

CASAS PARA VENDAS

CHIDO VENDE - MORADA DO SOL  CA02481
TERRENO 250M² COM 2 IMÓVEIS
CASA 1: 02 DORM,SALA,02WC,COZINHA,LAVANDERIA E AMPLO QUINTAL COM JARDIM

CASA 2: 01 DORM,WC, COZINHA E LAVANDERIA E
ENTRADA P/MOTO. R$ 280.000,00

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

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

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

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

PQ. RES. INDAIÁ – CA02527
CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 
DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, QUINTAL C/ CHURRASQUEI-
RA, 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

JD.SÃO FRANCISCO CA025586
CASA TERREA NO FUNDO, 1 DORM, SALA, 
COZINHA, WC, A.S. GARAGEM E QUINTAL. 
AT;276M² / A.C. 70M² R$  500.000,00 

JD. REGINA – CA02544
SOBRADO: PISO SUPERIOR: 03 DORM. (01 
SUITE C/ CLOSET), WC E SALA TV. PISO IN-
FERIOR: SALA (02 AMB.), COZINHA, LAVABO, 
LAVANDERIA, DESPENSA, QUINTAL E 02 
VAGAS COBERTA PARA AUTO. AT: 250m² / 
AC: 223m² R$ 580.000,00

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

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR, 3 DORM( SUÍTE C/CLO-
SET) SALEIRA
PARTE INFERIOR SALA DE ESTAR,SALA 
DE JANTAR,
ESCRITÓRIO,LAVABO,COZINHA E GARAGEM 
P/ 3 AUTOS - COBERTTA E 2 DESCOBERTAS
SUBSOLO ÁREA DE SERVIÇOS, SALA DE 
JOGOS R$ 690.000,00

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

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

CA00262 – Vila Brizola – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 1.200,00 + Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, 
garagem, área de lazer completa, segurança 24 hs R$ 2.100,00 
+ Cond. + Iptu
CA00846 – Res. Caribe – Cond. Fechado – todos os cômodos 
c/ armários -3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, churrasq c/ pia e 
gabinete, garage R$ 2.400,00 + Cond + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet 
e hidro), wc social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, 
lavand, edícula c/ wc e churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, 
garagem p/ vários carros, portão eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00393 – Vila Brizola – 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

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topo-
grafia R$ 115.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima locali-
zação) R$ 180.000,00
TR00495 – Cond. Fechado – Maria Dulce – Ótima Topografia 
– AT: 300m² .R$ 245.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 
270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² R$ 
360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente 
localização - frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm 
c/ armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, 
churrasq, garagem .R$ 330.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento 
- AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, lavabo, coz américa, lavand, garagem(Aceita Financia-
mento) 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 - 3dormi-
tórios (sendo 1 suites, 1 master com hidromassagem e closet), 
banheiro social, sala 2 ambientes com pé direito duplo, lavabo, 
cozinha, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, pia, 
piscina e banheiro externo, garagem(aceita financiamento) R$ 
800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Aca-
bamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3 dormitórios (sendo 1 
suite com closet e roupeiro com armários), sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, 
banheiro externo, dormitório 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 
- 4 suites (sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha planeja-
da, sala de estar com pé direito duplo, sala de home Theater, 
sala de TV, escada revestida com porcelanato importado, chur-
rasqueira, 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/ ar-
mários), sala, cozinha, wc social, lavand, gar  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 - 3D 
(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planej, lav, gar .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!!!

VENHA TRABALHAR 
NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. 

A PRIMEIRA 
IMOBILIÁRIA 

DE INDAIATUBA 
HÁ 42 ANOS.

TERRENO JD. CALIFÓR-
NIA – TR00707
250m² COM CASA NOS 
FUNDOS (02  DORM. , 
SALA, COZINHA, WC). 
PODE DIVIDIR O LOTE
M E I O  L O T E  P O R  R $ 
150.000,00

TERRENO JD. DO IMPE-
RIO-TR00711
150M²  ,  QUADRA 13 , 
LOTTE 54 CONDOMINIO
ACEITA CARRO NO NE-
GÓCIO
R$  115.000,00

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 ESTÉTI-
CA COMPLETA,PRONTA P/
TRABALHAR,MOVEIS,DE-
CORAÇÃO,UTENSÍLIOS E 
APARELHOS DE ELETRO-
TERAPIA DE ULTIMA TEC-
NOLOGIA,REGISTRADA 
NO INPI. R$95000,00 - MAIS 
INFORMAÇÕES WWW.CHI-
DOVENDE.COM.BR CODI-
GO SL00269

VILA BRIZOLA – AP00603
K I T N E T ,  Ó T I M A 
LOCALIZAÇÃO NA RUA 
DOS INDAIA.EM FRENTE 
AO TERMINAL DE ONIBUS. 
(SEM GARAGEM )
R$ 550,00

V I L A  M A R I A  H E L E N A 
CA02566
Casa de fundo,Rua Bororó 
nº 50.
01 dorm,sala,cozinha,a/s,-
quintal e garagem p/moto
R$850,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

APTO PARA LOCAÇÃO

APTOS 02 DORMS 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, COZ, LAVANDERIA E 1 
VAGA. COM MÓVEIS PLANE-
JADOS. R$ 1.400,00 + COND.

APTOS 03 DORMS ALUGA

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

J D . S Ã O  F R A N C I S C O 
CAO2586 - CASA TERREA 
NO FUNDO, 1 DORM, SALA, 
COZINHA, WC, GARAGEM E 
QUINTAL. AT.276M² AC. 70M² 
R$ 500.000,00

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

CIDADE NOVA II  AP00547
3D (1SUÍTE), SALA,COZ, 
LAVANDERIA,WC02 VAGAS. 
DOC OK.  90M² 345 MIL

JD SANTA RITA AP 00537
EXCELENTE APARTAMEN-
TO. 03 DORM (01SUÍTE),SA-
LA 2 AMB,WC, COZINHA,A/S, 
VARANDA,COZINHA,02 VA-
GAS 102m² 430MIL

PQ.  SÃO TOMAZ DE 
AQUINO AP00556 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO!!!!
03 DORM (01SUÍTE),SALA,-
COZINHA,WC,LAVANDE-
RIA,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 AM-
BIENTES, 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, LA-
VANDERIA,  TERRAÇO 
GOURMET E VAGA DESCO-
BERTA. ENTRADA + PARCE-
LAS (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

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 COMERCIAL DE 
80m² COM WC.
R$ 1.100,00 + IPTU

CASA ALUGA

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

JD ALICE /TANCREDO NE-
VES 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 COZI-
NHA, 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,A-
REA DE SERVIÇO. 
FUNDOS COM EDICULA(-
02QUARTINHOS E WC) C/ 
CHURRASQUEIRA,QUIN-
TAL E GARAGEM P/04 AU-
TOS 02 COBERTAS.
R$ 2200,00 + IPTU

CASA VENDA - OPORTUNIDADE

CHIDO VENDE - MORADA DO SOL  CA02481
TERRENO 250M² COM 2 IMÓVEIS
CASA 1: 02 DORM,SALA,02WC,COZINHA,LAVANDERIA E
AMPLO QUINTAL COM JARDIM

CASA 2: 01 DORM,WC, COZINHA E LAVANDERIA E
ENTRADA P/MOTO. R$ 280.000,00

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR , 3 DORM( 
SUÍTE C/CLOSET),SALEIRA. 
PARTE INFERIOR SALA 
DE ESTAR, SALA DE JAN-
TAR, ESCRITÓRIO, LAVABO 
,COZINHA E GARAGEM P/ 
3 AUTOS COBERTA E 2 
DESCOBERTAS.SUBSOLO 
AREA DE SERVIÇOS,SALA 
DE JOGOS. R$  690.000,00

APTO PARA VENDA

JD.MORUMBI AP00605
02 DORM,SALA,C0Z,WC,A.S 
E UMA VAGA PARA AUTO
ÁREA DE LAZER COM 
S A L Ã O  D E  F E S T A 
PORTARIA 24 HORAS
GÁS E AGUA NO CONDO-
MINIO.VALOR DO CONDO-
MINIO R$220,00
R$150MIL

APARTAMENTO NOVO!!
V. FURLAN – AP00599
03 DORM. (01 SUITE), SALA 
(02 AMB.), COZINHA, LA-
VANDERIA, WC, VARANDA, 
01 VAGA COBERTA.
R$ 290.000,00
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

TERRENOS

TE00122 -  R$ 413.000,00 - JAR-
DIM RESIDENCIAL VILA SUIÇA 
- 400,00 m² total
TE00123 -  R$ 240.000,00 - PQ 
DAS BANDEIRAS  - 1.000,00 
m² total
TE00110 - R$ 240.000,00 - TER-
RA MAGNA -  540,00 m² total
TE00129  R$ 235.000,00  Jardim 
Primavera - 1.020,00 m² total 
TE00130 R$ 212.000,00 Terra 
Magna 360,00 m² total

APARTAMENTOS

63M² COM 3DORM 1SUÍTE E 1 
VAGA DE GARAGEM- ÁREA DE 
LAZER COMPLETA ; PISCINA, 
SAUNA, SALA DE GINASTICA 
, QUADRA POLIESPORTIVA.  
VALORES ABAIXO DO MER-
CADO; R$ 270.000,00
AP00106 - R$ 300.000,00 / LO-
CAÇÃO: 1.500,00 - CENTRO - 2 
dorms | 1 vaga | 1 banheiro | 
67,00 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 dormitórios | 1 vaga 
73,00 m² de área construida | 
73,00 m² de terreno | 73,00 m² 
de área útil

OPORTUNIDADE
CA00174 R$  500.000,00  JD. BELA 
VISTA 3 DORMS COM AR CONDIC.  
| 1 SUÍTE SALA 2 AMBIENTE  COZ. 

CURR. 4 VAGAS DE GARAGEM 
CERCA ELÉTRICA E SISTEMA 

DE MONITORIAMENTO  185,00 M² 
CONST. | 250,00 M² TERRENO 

CASAS

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

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 JAR-
DIM 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 dor-
mitórios | 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  JAR-
DIM DOS COLIBRIS 2 dorms | 3 
vagas | 1 sala 100,00 m² const. 
| 150,00 m² terreno
CA00169 R$  230.000,00  JAR-
DIM DOS COLIBRIS 2 dorms | 2 
vagas | 1 sala 125,00 m² const. 
| 125,00 m² total
CA00170 R$  278.000,00  JAR-
DIM MONTE VERDE  2 dorms | 
2 vagas | 1 sala 125,00 m² const. 
| 125,00 m² total

CA00171 R$  295.000,00  JAR-
DIM DOS COLIBRIS 3 dorms | 
1 suíte | 3 vagas | 1 sala 93,85 
m² const. | 150,00 m² terreno
CA00172 R$  480.000,00  CI-
DADE JARDIM 3 dorms | 1 
suíte 106,00 m² const. | 154,00 
m² terreno | 106,00 m² útil
CA00173 R$  645.000,00  Jar-
dim Esplanada II 4 dorms | 
4 vagas | 3 salas 300,00 m² 
const. | 300,00 m² terreno

LOCAÇÃO

AP00105  APARTAMENTO 
GRAND VILLE - 1.200,00 - CE-
CAP - 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 
| 1 sala | 63,00 m² útil
AP00085  APARTAMENTO 
GRAND VILLE   R$ 1.700,00
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 
sala | 1 banheiro 70,00 m² útil
CA00164 Jardim Maringá -  
R$2.500,00 3 dorms | 1 suíte | 
2 vagas | 1 sala 99,00 m² const. 
| 125,00 m² terreno
CA00146 JARDIM ESPLANA-
DA R$ 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 
suíte | 2 salas 70,00 m² útil

AP00111 R$ 370.000,00/ 1.650,00  
PÁTIO ANDALUZ 2 dorms | 2 va-
gas | 1 sala 67,97 m² const. | 67,97 
m² terreno | 67,97 m² útil
AP00112 R$ 385.000,00 Jardim 
Pompéia 2 dormitórios | 2 vagas 
| 2 salas 73,00 m² const. | 73,00 
m² útil.
AP00113 R$ 285.951,11  Jardim 
Renata 3 dorms 73,58 m² const. | 
73,58 m² terreno 
AP00115  R$ 290.000,00 Cecap 3 
dorms | 1 vaga | 2 salas | 1 banhei-
ro 69,00 m² const. | 69,00 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 - R$ 395.000,00 BELA 
VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 2 salas | 1 banheiro 118,00 m² 
const. | 250,00 m² útil
CA00155 - R$ 980.000,00 TER-
RA MAGNA  - 3 dorms | 2 suítes 
| 3 salas | piscina | 325,00 m² 
const. | 420,00 m² útil
CA00104 - R$ 395.000,00 BELA 
VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 2 salas | 1 banheiro 118,00 m² 
const. | 250,00 m² útil 
CA00123 - R$ 320.000,00 MON-
TE 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 | 2 salas 104,00 
m² const. | 150,00 m² útil
CA00153 - R$ 665.000,00  POR-
TAL DOS IPES - 4 dorms | 3 
suítes | 2 vagas | 2 salas | 241,00 
m² const. | 300,00 m² útil
CA00150 -  R$ 450.000,00  CI-
DADE NOVA II 3 dorms | 1 suíte | 

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, lavanderia, garagem
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), 
sala de star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, edícula, 
churrasqueira, garagem para 4 carros. 
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc social, edícula, 
churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.353 – JD.VALENÇA – R$360 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc social, lav., dispensa, portão eletr., gar. para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, wc social, lavanderia, 
edícula, churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$400 MIL – 4dorms, sala, coz, 2 
wc, lavanderia, garagem.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.302 – COND.MONTREAL – R$399 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, 1 vaga de garagem coberta.
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL – 
3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, coz. planejada, 
lavabo, wc social, dispensa, varanda, churr., gar. 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!

CHACARAS

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 ba-
gunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, 
poço. AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 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.

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$220 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.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dormitórios (1 
suíte com armário embutido), sala, cozinha, copa, área 
de serviço, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 
5, garagem. 
VL.FURLAN – R$2.000,00 -  3 dormitórios (1 suíte), 
sala, copa, cozinha, lavabo, banheiro social, escri-
tório, lavanderia, edicula com banheiro, garagem. 
SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, 
wc, as, quintal, garagem.
CENTRO – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro, área de serviço, 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.
CIDADE NOVA – R$900,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00– 2dorms, sala em L, coz, as, wc social, 
1 vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO
ITAICI – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as com 
a/e, garagem.
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-RUA-77- SOBRADO COM 03 COMÕDOS WC E LA-
VANDERIA NO PAVIMENTO SUPERIOR E .04 CÔMODOS 
WC, LAVANDERIA E GARAGEM NO PAVIMENTO INFERIOR 
R$175.000, 00.DOCUMENTADA. ACEITA FINANCIAMENTO 
F= APENAS: R$210.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997 
CORRA!!
M.SOL-RUA-77- 03 CÕMODOS CONSTRUIDOS NOS FUN-
DOS, ESPAÇO LIVRE NA FRENTE, GARAGEM. R$175.000, 
00.DOCUMENTADA. ACEITA FINANCIAMENTO COM 
ENTRADA DE R$ 25.000,00. F= 19-3017-2608/99762-7997 
IMPERDÍVEL!!!
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!!
RUA-80 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC LAVA, GARA APE-
NAS: R$145.000,00. F= 19-3017-2608/99762-7997. CORRA!
RUA-84 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVA, GARA 
ACEITA FINANCIAMENTO. APENAS :R$230.000,00. F= 19-
3017-2608/99762-7997.

TERRENOS-VENDE-SE

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$95.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F= 19-3017-2608/99762-7997

CHÁCARA-VENDE-SE

E.FAUSTOS: 1.100M², CASA COM 02 DORMITÓRIOS, WC, 
LAVANDERIA E UM SALÃO DE FESTAS COM + OU- 80M² 
E 02 WCs APENAS :R$150.000,00. F= 19-3017-2608/99762-
7997. ACEITA CARRO. DOCUMENTAÇÃO: CONTRATO.
E.FAUSTO SP. CHÁCARA COM 3.600M² CASA DE 
QUATRO CÔDOS LUZ, POÇO. TROCA POR CASA EM 
INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-7997
CASA NA CECAP - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 CARROS, EDÍCULA 
COM 03 COMODOS E WC NOS FUNDOS, R$390.000, 
00.TROCA COM CHÁCARA EM INDAIATUBA. F= 19-3017-
2608/99762-7997

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIMPLES 
DE 04 CÔMODOS CADA UMA, PASTO, LAVOURA, 
BOSQUE,02 TANQUES COM PEIXES, ABASTECIDOS 
COM ÁGUA EM FORMA DE BICA, LUZ, ÁGUA DE MINA, 
A 06 KM DO CENTRO DE RIB, GRANDE SP. APENAS : 
R$220.000,00. ACEITA TROCA COM CASA EM INDAIA-
TUBA. SP. F= 19-3017-2608/99762-7997

Sobrado 
na Rua-77 
próximo ao Pq. 
Ecológico, com 
03 cômodos, 
wc e lavanderia 
no pavimento 
superior, e 04 
cõmodos, wc, 
lavanderia e 
garagem no 
pavimento 
inferior.
Ótimo acaba-
mento interno.
Apenas 
R$210.000,00 
Aceita finan-
ciamento.
Imperdível!!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL DO 
SEU CORRETOR!
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado Advogado Advogado Água e Gás

Auto MecânicaArtigos em Geral

15B

Auto Peças Bolo

Celular Cestas de Presente Comida Japonesa Construção/Arquitetura
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações para Festas Decorações Decorações

Drogaria

16B

Frios e Laticínios Imobiliária

Imobiliária Informática Informática Informática
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Jóias

17B

Materiais para Construção Moda Feminina Moda Feminina

PapelariaPadaria Pet Shop Poços Artesianos

Produtos AlimentíciosPousada Litoral Norte Rações e Medicamentos Reparações Automovitas
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
18B

RestauranteRestaurante Restaurante Restaurante

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet Tintas

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

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

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

EMPREGOS

Encaminhar currículo na Rua Silvio Candello - 1.867, Sala 03 - Jd. 
Morada do Sol - Indaiatuba/SP ou por e-mail vagas@rctbrasil.com.br  /  com o 
nome da vaga no assunto. Fone: (19)3816-1088 / 4105-3430. Próximo ao Banco Itaú

Ajudante Geral: Disponibilida-
de de horário. Desejável expe-
riência em armazém logístico.
Ajudante Geral: Desejável 
noções de manutenção, limpeza 
e jardinagem. Disponibilidade 
para trabalhar aos finais de 
semana.
Almoxarife/Operador de Em-
pilhadeira: Ensino médio com-
pleto. Conhecimento em rotinas 
de almoxarifado. Habilitação em 
Empilhadeira.
Analista Financeiro: Ensino 
superior em Administração, Fi-
nanças ou afins. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
Assistente de Recebimento: 
Ensino superior completo em 
Administração ou afins. Expe-
riência em recebimento fiscal e 
faturamento (preferencialmente 
em Indústria). Cursos relaciona-
dos à função e conhecimento em 
pacote Office e SAP.
Assistente de Vendas: Técnico 
em Elétrica, Eletrônica ou afins. 
Experiência em negociação com 
clientes e follow up. Domínio do 
idioma Inglês ou Espanhol será 
um diferencial.
Auxiliar de Produção (15 va-
gas): Ensino fundamental com-
pleto. Desejável sexo masculino. 
Não é necessário experiência.
Auxiliar de Cozinha: Experiên-
cia na função. Disponibilidade 
de horário. Desejável residir no 
bairro Itaici ou proximidades.
Auxiliar de Limpeza: Experiên-
cia em limpeza. Disponibilidade 
total de horário, inclusive finais 
de semana.
Auxiliar de Suporte Técnico: 
Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. 
Experiência com atendimento 
telefônico.
Caldeireiro: Ensino médio com-
pleto. Experiência em caldeiraria. 
Conhecimento em solda. 
Consultora de Vendas Inter-
nas: Desejável ensino superior 
(completo ou cursando) em Ad-
ministração ou afins. Experiência 
em vendas internas. Conhe-
cimento 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 
superior (cursando) em Adminis-
tração ou afins. Noções de aten-
dimento. Residir em Indaiatuba.
Engenheiro de Manufatu-
ra (Solda): Ensino superior 
em Engenharia de Produção, 
Mecânica ou afins. Desejável 
especialização em soldagem. 
Sólidos conhecimentos nos pro-
cessos de soldagem. Vivência 
em treinamentos e suporte à 
manufatura.

Forneiro: Ensino fundamental 
completo. Experiência em fun-
dição, 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 
técnico em Mecânica, Mecânica 
de Usinagem ou Mecatrônica. 
Experiência em montagens me-
cânicas, traçagem em chapas, 
caldeiraria ou serralheria. Co-
nhecimento em leitura e interpre-
tação de desenhos mecânicos e 
esquemas hidráulicos. Conheci-
mento em Solda TIG e MIG. 
Office Boy: Ensino médio (cur-
sando). Noções de rotina de 
escritório e serviços externos 
(banco).
Operador Logístico Multi-
funcional: 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 conheci-
mentos em programação de robô 
de solda; implantação de proces-
sos robotizados de soldagem 
MIG-MAG. Conhecimento em 
desenho mecânico, lean manu-
facturing e inspeção de solda. 
Técnico de Assistência Téc-
nica: Curso técnico em Mecâ-
nica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês intermediário. 
Experiência em assistência 
externa a clientes. Residir em 
cidades num radio de 70km de 
Indaiatuba.
Soldador: Ensino médio com-
pleto. Cursos na área de solda. 
Experiência em Solda MIG MAG 
e Eletrodo Revestido. Conheci-
mento 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 lideran-
ça de equipes.
Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu.
Supervisor de Operações: 
Ensino superior completo em 
Administração ou afins. Experi-
ência em operações logísticas. 
Desejável vivência em Arma-
zéns. Possuir habilitação em 
Empilhadeira.
Vendedor Técnico: Curso técni-
co 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 comple-
to. Desejável experiência em 
rotinas de carga e descarga. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE PÓS-VENDAS 
(2968): Formação superior 
completa. Experiência em pós-
-vendas no segmento auto-
motivo. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA FINANCEIRO 
(3668): Formação superior 
completa ou cursando em Admi-
nistração, Ciências Contábeis 
ou áreas afins. Experiência na 
área financeira. Conhecimento 
no sistema Microsiga. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE QUALIDADE 
(5452): Ensino Médio completo. 
Experiência em polimento de vi-
dro, aço ou materiais similares. 
Residir em Indaiatuba. 
ATENDENTE DE ALIMENTOS 
(3975): Ensino Médio comple-
to. Experiência na função de 
garçom. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFA-
DO (5382): Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. 
Possuir curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXIL IAR DE L IMPEZA 
(4852): Ensino Médio comple-
ta. Experiência em limpeza de 
escritório ou produção. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
CAMAREIRA (4427): Ensino 
Fundamental completo. Ex-
periência na área de limpeza. 
Residir em Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMER-
CIAL (3567): Formação su-
perior completa. Experiência 
na área de vendas externas. 
Possuir CNH B. Disponibilida-
de para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
(4936): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em toda 
a parte elétrica automotiva. 
Desejável experiência na linha 
diesel. Conhecimento em CLP. 
Possuir NR 10. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 
(5372): Cursando superior 
em Administração, Marketing 
ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 
E S T Á G I O  F I N A N C E I R O 
(5441): Cursando superior em 
Administração, Ciências Con-

tábeis ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
INSTALADOR AUTOMOTIVO 
(4863): Ensino Médio completo. 
Experiência em instalação de 
alarmes, rastreadores e som. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
LIXADOR (4069): Ensino Mé-
dio completo. Experiência como 
lixador, rebarbador ou acaba-
mento de peças. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MANIPULADOR (4630): Ensi-
no Médio completo. Experiência 
em manipulação de medica-
mentos ou similares. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171/4491): 
Formação superior completa. 
Experiência em restaurante 
industrial. Desejável conheci-
mento no sistema Tec Food. 
Residir na região de Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA (200): Ensino Fundamental 
completo. Experiência na fun-
ção. Possuir curso de empilha-
deira. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(5230): Ensino Médio comple-
to. Experiência em corte e/ou 
utilização de serra. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(5231): Ensino Médio comple-
to. Experiência em polimento, 
rebarbação ou dobra. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE PUNCIO-
NADEIRA (4317): Desejável 
Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 
(5331): Ensino Médio completo. 
Experiência em liderança de 
equipe logística. Desejável ex-
periência no Sistema Microsiga. 
Residir em Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO (5304): Formação Técnica 
em Eletrônica, Eletromecânica 
ou áreas afins. Experiência em 
manutenção eletroeletrônica. 
Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE REFRIGERA-
ÇÃO (4854): Desejável forma-
ção técnica ou superior. Expe-
riência em serviços corretivos 
e preventivos em sistemas e 
equipamentos de ar condicio-
nado e/ou refrigeração. Residir 
na região de Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) Com experiência na função. 
Para trabalhar em limpeza de in-
dústria. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
SUPERVISORA DE LIMPEZA – Re-
sidir em Indaiatuba, Ensino médio 
completo. Conhecimentos em Infor-
mática. Possuir habilitação categoria 
B. Experiência em liderança na área 
de limpeza. 
AUXILIAR DE PRODUCAO (PARA 
TRABALHAR EM LAVANDERIA 
INDUSTRIAL) – Com ou sem ex-
periência, ensino fundamental, dis-
ponibilidade de horários, residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDADE – Residir 
em Indaiatuba ou Salto, conhecimen-
tos em ferramentas da qualidade 
(pacote Office). Conhecimentos em 
relatórios de fabrica, planilha e indi-
cadores, 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. Pos-
suir disponibilidade para fazer Hora 
Extra. Ensino fundamental.
DOMESTICA – Possuir referencia 
dos empregos anteriores, residir em 
Indaiatuba, experiência na função 
comprovada em carteira.
ANALISTA DE RECURSOS HU-
MANOS – Residir em Indaiatu-
ba ou região. Para trabalhar em 
Campinas. Experiência na função 
e noções em departamento pes-
soal. Ensino superior completo. 
COORDENADOR DE FERRAMEN-
TARIA – Residir em Indaiatuba ou 
região, disponibilidade de horários, 
superior em Engenharia, Conheci-
mentos em Interpretação de desenho 
técnico, Instrumentos de medição. Co-
nhecimento 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 In-
daiatuba ou região. Disponibilidade 
de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – Pos-
suir experiência com serralheria e 
polimento de metais, montagem de 
vidros. Residir em Indaiatuba, dispo-
nibilidade de horários.
ADESIVADOR – Possuir experiência 
com instalação de adesivos, ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba 
ou Salto, disponibilidade de horários.
OPERADOR DE INJETORA – Pos-
suir experiência na função, ensino 
fundamental completo, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL – Possuir curso técnico 
na área mecânica ou Metrologia e 
Leitura, interpretação de desenho, 
residir em Indaiatuba, com ou sem 
experiência.
OPERADOR E PREPARADOR DE 
TORNO AUTOMATICO – 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 merca-
dorias. Ensino médio. Habilitação 
Categoria D.
PORTEIRO – Vagas para escala 
Diurna e noturna. Experiência na fun-
ção comprovada em carteira, ensino 
fundamental.

Global Empregos, inovando e buscando novos 
conceitos para oferecer os melhores profissionais 
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AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Escolaridade 
indiferente, 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 
interpretação de desenho técnico mecânico 
e metrologia. 
AUXILIAR/ASSISTENTE CONTÁBIL: 
Necessário curso técnico, experiência 
comprovada na função;
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso supe-
rior em Ciências Contábeis cursando ou 
concluído. Experiência em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega 
de declarações federais, atendimento 
ao cliente. Desejável: Experiência com o 
sistema Cuca Fresca, conhecimento em 
contabilidade de Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO DE 
NOTA FISCAL: Ensino médio completo, 
cursos na área, experiência na função. 
Residir em Indaiatuba;
ASSISTENTE FINANCEIRO: Necessário 
estar cursando faculdade em área equivalen-
te, experiência na função. Conhecimento em 
sistema integrado Totvs será um diferencial. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso superior em 
Ciências Contábeis cursando ou concluído. 
Experiência em lançamentos, fechamento e 
análise de balanço, entrega de declarações 
federais, atendimento ao cliente. Desejável: 
Experiência com o sistema Cuca Fresca, 
conhecimento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
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 des-
carregar caminhão com paletes de produto 
da câmara fria, arrumação dos produtos,etc. 
Residir apenas em Indaiatuba.
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na 
função, residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou 
Porto Feliz. Conhecimento em máquina reta, 
Overlock, Interlock 2 agulhas, Galoeira e em 
todos os tipos de tecidos;
DESENHISTA: Ensino médio completo, re-
sidir em Indaiatuba, Salto ou Itu. Experiência 
na função e conhecimento em Solid Works.
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino fun-
damental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto 
Feliz. Conhecimento em todos os tipos de 
tecidos, em enfestos par e impar e saber 
conferir o risco;
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Ne-
cessário estar cursando graduação em 
administração, contabilidade ou secretariado 
executivo, habilidade em pacote Office. 
Residir apenas em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MÁQUINAS: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, Salto ou 
Itu, experiência na função, cursos na área.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Ensino 
médio 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 equiva-
lente. Cursos na área.
OPERADOR/PREPARADOR DE MÁQUI-
NA CNC: Residir em Indaiatuba, experiência 
na função, maior de 18 anos. Conhecimento 
em preparação, programação e manuseio 
de CNC.
PROJETISTA: Necessário curso na área 
equivalente, experiência em elaboração 
de lay-outs e fluxogramas prévios para 
propostas, habilidade em Auto Cad e Solid 
Works, residir em Indaiatuba;
SOLDADOR: Curso na área, experiência na 
função, residir em Indaiatuba e disponibili-
dade de horário;
TELEVENDAS: Ensino médio completo, 
experiência comprovada na função e 
habilidade em informática. Residir apenas 
em Indaiatuba.
VENDEDOR: Ensino médio completo, residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. Experiência 
em vendas. Conhecimento em Informática.
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medição para indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. 
Conhecimento em corte e/ou lixamento. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/LIMPEZA (6705): 
Fem. Ensino Médio. Vivência na área de pro-
dução e qualidade. Conhecimento em inspeção 
de peças. Curso na área. Residir em Indaiatuba.
CHEFE DE COZINHA (6826): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivencia em cozinha 
industrial ou restaurante empresa. Residir em 
Indaiatuba.
CORTADOR (6459): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Vivência na função. Desejável experiên-
cia 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, So-
lidworks. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO (6818): Ambos os sexos. Cur-
sando Técnico nas  área Mecânica, Mecatrô-
nica 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. Su-
perior em Processamento de Dados ou Ciência 
da Computação, cursando a partir do 2º ano. 
Conhecimento em Web Designer, Corel Fraw, 
Photoshop, Diagramação de textos será um 
diferencial. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO ELETROELETRÔNICA (6824): 
Masc. Cursando nível Técnico ou Superior 
em Eletroeletrônica. Residir em Indaiatuba 
ou região.
ELETRCICISTA MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL (6803): Masc. Ensino Médio Completo. 
Possuir curso de NR10. Conhecimento de 
infraestrutura e tubulações elétricas, painéis 
e comandos para instalações e start up de 
máquinas. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO MARKETING (6819): Ambos os 
sexo. Cursando Publicidade, Marketing ou 
afins. Ter conhecimentos em Corel Draw e/ou 
Photoshop. Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento 
com fresa universal e torno. Residir em Indaia-
tuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em 
instrumentos de medidas (metrologia), cursos 
na área de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir cursos 
na área da qualidade e conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e Interpretação de Dese-
nho e Tridimensional. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6825): Ambos os 
Sexos. Ensino Fundamental. Vivencia na 
produção e qualidade, conhecimento em 
inspeção e peças, desejável conhecimento 
em polimento de carro. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA B (6770): Masc. Ensino Funda-
mental. Vivência na função, Possuir CNH B.  
Necessário conhecer São Paulo. Desejável 
vivência em separação de pedidos, carrega-
mento e descarregamento de carga. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em manuseio de aço, conhe-
cimento 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.
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 Funda-
mental. Vivência na função. Conhecimentos 
em informática básica e em pesagem de 
caminhões. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. En-
sino Médio. Disponibilidade total de horário. 
Vivência na área. Conhecimento 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 Eletrônico Completo. Vivência na 
função. Curso na área. Disponibilidade Total 
de horário. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. 
Conhecimento em instrumentos de medição. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência 
na área de Vendas em indústria. Desejável 
conhecimento no segmento de tele comuni-
cações, forecast, follow up. Possuir inglês. 
Condução própria. Residir em São Paulo.

ESTAMOS CADASTRANDO DEFICIENTES FÍSICOS 
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AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6729): 
Masc. Trabalhará com montagem dos pallets, 
e serviços gerais em ceramica. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Não precisa ter ex-
periência. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6757): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Disponibilidade para 
viagens. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6821): 
Masc. Ensino Médio Completo. Vivencia em 
separação de mercadoria, recebimento e 
expedição de notas/mercadorias. Ter curso de 
operador de empilhadeira e informática básica. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os 
sexos. Ensino Fundamental Completo. Vivência 
com serviços manuais, artesanato, colagens, 
montagens de peças. 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. Conhecimentos de instalações elétricas 
industriais. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ELETRICISTA (6807): Masc. 
Técnico completo ou cursando em Automação 
Industrial. Vivência na função, cursos de Eletri-
cista Instalador, NR10 e Comandos Elétricos. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino 
médio. Não necessita experiência. Trabalhará 
no estoque, expedição, separação de mercado-
rias embalagem, organização de estoque. Pos-
suir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA (6823): Fem. Ensino 
Fundamental. Vivencia na função. irá atuar na 
indústria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ALMOXARIFE (6822): Masc. En-
sino Médio Completo. Com vivencia na área, 
conhecimentos em separação de material, 
embalagens e controle de mercadorias, co-
nhecimentos em Excel. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. 
Superior Completo ou Cursando. Vivencia na 
função, contas a pagar/ receber, conciliação 
bancaria e negociações. Conhecimento em 
sistema Microsiga. Possuir CNH ‘B’. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE 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 empilha-
deira e informática. Ter disponibilidade de 
horários, 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.
AUXILIAR VENDAS (6778): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. 
Desejável conhecimento com Nota Fiscal 
Eletrônica e pacote Office. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE FERRAMENTARIA (6820): 
Masc. Ensino Médio Completo. Vivencia na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. 
Ensino Médio. Vivência em Indústria do ramo 
de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL (6827): Ambos os 
sexos. Superior cursando ou completo em 
Ciências Contábeis. Atuará em escritório 
contábil. Vivência em lançamentos, fechamento 
e análise de balanço, entrega de declarações 
federais, atendimento ao cliente, desejável co-
nhecimento com sistema integrado Cuca Frsca, 
contabilidade de Holding/ Empreendimentos/ 
Incorporadoras. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE CONTÁBIL (6828): Ambos 
os sexos. Superior Cursando ou Completo. 
Atuará em escritório contábil. Conhecimento 
em lançamentos, fechamento e análise de 
balanço, entrega de declarações federais, 
atendimento ao cliente. Desejável vivência com 
sistema integrado Cuca Fresca, contabilidade 
de Holding/Empreendimentos/Incorporadoras. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. 
Ensino Médio Completo. Disponibilidade de 
horário. Conhecimento em instrumentos de 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA COMERCIAL SR  For-
mação superior em Engenharia, 
experiência na área técnica e comer-
cial. Possuir inglês fluente.
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE ATENDIMENTO 
AO CLIENTE Superior completo, 
experiência na função. Desejável  
inglês e Excel intermediário.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA  
Superior completo em Ciências 
Contábeis ou Administração. Ex-
periência em classificação contábil 
e rotinas de fechamento. Possuir 
Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE LOGISTICA Supe-
rior 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  
Técnico Química, com experiência 
em linha de produção e ferramentas 
da qualidade. Com total disponibili-
dade de horário.
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
Ensino médio completo, experiên-
cia na função. Conhecimentos em 
informática. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO  
Ensino médio completo, experiên-
cia com elétrica em manutenção 
de micro.
Local de atuação: Itu
CALL CENTER  Ensino médio 
completo, conhecimentos básicos 
em informática.
Local de atuação: Itu
COORDENADOR DE PLANE-
JAMENTO  Superior completo, 
desejável 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. 
Experiência na área de planeja-
mento, execução e gerenciamento 
de obras. Responder por projetos 
e fiscalização da obra. Atuação em 
campo e na administração. Habilida-
de com gestão de pessoas. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO JR Ensino médio 
completo, recém formado em en-
genharia mecatrônica ou elétrica. 
Desejável possuir inglês.
Local de atuação: Itu
GERENTE FINANCEIRO  Superior 
completo em Administração de em-
presas ou Ciências Econômicas ou 
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, cobranças, 
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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 curso 
de medição. 
Local de atuação: Indaiatuba
LIDER DE PRODUÇÃO  Formação 
superior completo, experiência na 
função.
Local de atuação: Itu
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
MÉDICO DO TRABALHO For-
mação superior especializado em 
Medicina do Trabalho.
Experiência na função, vivência em 
indústria.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA Experiência na fun-
ção, desejável conhecimentos em 
Roll on. Possuir habilitação catego-
ria “C” ou D”.
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. Experiência 
na área de planejamento e orçamen-
to de obras. 
Local de atuação: Itu
PEDREIRO Experiência na função. 
Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e dispo-
nibilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
REPOSITOR  Ensino médio com-
pleto, vivência na de expedição.
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 dife-
rentes 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 
manutenção. 
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
TORNEIRO CNC Conhecimen-
to em programação de torno 
CNC. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Vivencia em 
afiação, trigonometria preparação 
de ferramentas.   
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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ASSISTENTE DE DEPAR-
TAMENTO PESSOAL/RH: 
Conferir folha de pagamento, 
realizar pagamentos, conheci-
mento com Leis Trabalhistas.
AUXILIAR DE ALMOXARI-
FADO: Possuir conhecimento 
com ERP, recebimento de 
material e notas fiscais. Expe-
riência na função.
AUXILIAR DE COZINHA: 
Atuará no corte e pré-preparo 
de alimentos, limpeza e or-
ganização da cozinha, bem 
como auxiliar o cozinheiro 
no preparo das refeições, e 
demais atividades.
AUXILIAR DE LIMPEZA: 
Atuar com limpeza em geral 
do local.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL:Para fazer reparos 
na parte de elétrica, hidráulica 
e reparos em geral. Horário 
das 06:40 às 15:00 hs, uma 
folga na semana, sendo 01 
domingo no mês.
AUXILIAR DE QUALIDADE: 
Recebimento dos pedidos, 
identificação do procedimento 
conforme pedido, conferência 
de medidas. Com Experiência.
CAMAREIRA: Irá atuar com 
arrumação e limpeza em geral. 
Disponibilidade de horário
CHEFE DE COZINHA:  Irá 
planejar rotinas de trabalho 
na cozinha, entre outras ativi-
dades relacionadas. Experiên-
cia na função.
CONFEITEIRO: Com expe-
riência na função, preparo 
de massas, cremes e doces. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE OPE-
RADOR LOGÍSTICO: Possuir 
Experiência em Liderança e 
Operador de Empilhadeira.
FRESADOR INDUSTRIAL: 
Experiência em fresa univer-
sal comprovada em carteira. 
Desejável conhecimento em 
torno universal.
GARÇOM:  Atuará com aten-
dimento aos clientes, anotar 
pedidos em geral. 
GERENTE DE LOJA: Dese-
jável experiência na função. 
Atuará como gerente em loja 
de embalagens.
JARDINEIRO:Para atuar com 
jardinagem em Hotel de gran-
de porte. Horário das 06:40 às 
15:00 uma folga na semana, 
sendo 01 domingo no mês.
LIDER DE OPERADOR LO-
GISTICA: Com experiência 
em liderança na área logística, 
armazém, expedição, movi-
mentação de materiais, etc. e 
com experiência em operação 
de empilhadeira.

MECANICO DE REFRIGE-
RAÇÃO: Realizar a manu-
tenção em equipamentos 
de refrigeração. Experiên-
cia na função.
MOTORISTA: Com cate-
goria "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. 
PREPARADOR DE MA-
QUINAS CNC:Possuir ex-
periência comprovada em 
carteira. Curso de Progra-
mador de Máquinas CNC, 
Curso de Operador / Pre-
parador de Máquinas CNC, 
Auto-cad / Sol idWorks ( 
software de desenho ) ,Ex-
periência em (software de 
CAM) preferência MASTER 
CAM.
PROJETISTA: Desenhista 
Projet ista para elaborar 
Projetos de Móveis Planeja-
dos, decoração e interiores, 
orçamento e propostas co-
merciais e realiza a venda 
do produto, conhecimento 
em Top Solid.
RECEPCIONISTA: Com In-
glês Fluente, Para atuar em 
Hotel, com disponibilidade 
de horário.
TECNICO ANALISTA TI: 
Profissional para exercer 
função com atendimento e 
suporte aos usuários RESI-
DENCIAIS. Conhecimento 
em Cabling (rede estru-
turada e convencional) .
Instalação, programação e 
manutenção de rede Wi-fi 
(Roteadores, Acess-Point). 
Habilitado categoria B.
TECNICO INSTALADOR/
Te lecom/Cab l ing :Pa ra 
exercer função de instala-
ção de cabeamento con-
vencional, f ibra óptica e 
cabo cat5e para ativação 
de serviços de telefonia e 
internet em condomínios 
da região de Indaiatuba, 
Campinas, Itu..... Conhe-
cimento em Cabling (rede 
estruturada e convencio-
na l ) .  Conhec imento em 
instalação e manutenção de 
linhas telefönicas.Conheci-
mento em fibra óptica (não 
é pré-requisito pois vamos 
treinar essa atividade). Ha-
bilitado categoria B.
TORNEIRO MECÂNICO: 
Atuar com torno mecânico 
convencional, usinagem de 
peças variadas e interpreta-
ção de desenhos. Necessá-
rio experiência.
V E N D E D O R  D E  M Ó -
V E I S  P L A N E J A D O S : 
P o s s u i r  e x p e r i ê n c i a s 
com Vendas de Móveis. 
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 carregamen-
to 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 - 
Cursando Faculdade de Comercio Exterior ou 
Logistica, possuir inglês intermediário ( com 
boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável 
ter trabalhado em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de docu-
mentos, possuir curso de informática.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com escrita fiscal, auditoria e pla-
nilhas 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 Faculda-
de 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 - 
Ensino 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 processos 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, Ele-
troeletrônica, hidráulica, Auto Cad, Solidworks e 
leitura e interpretação de desenho.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino 
médio, experiência com recebimento fiscal, 
desejável conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE RH - Superior completo 
ou cursando, experiência com  recrutamento 
e seleção, admissão, agendamento exame 
médicos e as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE PCP - Ensino médio comple-
to, experiência com apontamento de produção, 
conhecimento com leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
ASSISTENTE DE TI- Experiência com redes, 
sistema operacional WindowsXP 7e /8, firewall, 
configuração 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, fatura-
mento e transporte.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior completo 
ou cursando, experiência com toda rotina do 
departamento comercial, informática, Outlook 
e Excel avançado, sistema ERP-TOTVS, de-
sejável ter inglês e espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino funda-
mental, experiência na função, possuir condu-
ção própria e disponibilidade de horário, residir 
em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, experi-
ência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carre-
gar e descarregar caminhão de mercadorias, 
possuir disponibilidade de horário.
COMPRADOR - Ensino médio completo, expe-
riência com compras de serviços de usinagem, 
matéria prima, conhecimento com leitura e 
interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experiência 
com o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação 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 maqui-
nas 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, 
experiência na função, possuir curso de 
empilhadeira, residir em Salto ou Indaiatuba.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Su-
perior completo ou cursando, experiência 
com processos de compras, armazenagem e 
movimentação de matérias primas, produtos 
indiretos, insumos e serviços em empresas 
industriais, comerciais e de serviços.
FATURAMENTO - Ensino médio completo, 
experiência com emissão e controle de notas 
fiscais eletrônicas, apuração de impostos, tribu-
tação 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, re-
feitórios, pátios, distribuição de café, desejável 
ter trabalhado em empresa.
GERENTE DE CONTROLE DA QUALIDADE 
- Experiência na função, executar auditorias 
internas, ministrar treinamentos, acompanha-
mento de auditorias, atendimento a clientes 
externos e internos, elaborar procedimentos 
e instruções, responder não conformidades 
internas e clientes.
GERENTE DE FUNDIÇÃO - Experiência em 
toda área de fundição, ligas, sucatas, fornos, 
controle de matéria prima para fundição, 
cálculos e correções de campos metálicos, 
supervisão de laboratório químico e inspeção 
visual de sucatas.
GERENTE DE MANUTENÇÃO  - Experiência na 
função ter trabalhado em empresa metalúrgica.
GERENTE DE PRODUTO P&D  - Superior 
completo em Engenharia Mecatrônica, Mecâ-
nica ou Eletrônica, experiência no segmento 
automotivo/auto peças, engenharia de produto 
e pesquisa e desenvolvimento, Lean  Manutac-
toring, 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, expe-
riência na função, vaga para empresa ramo 
metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com ma-
nutenção corretiva e preventiva em maquinas, 
equipamentos, ponte rolante, pneumática e 
hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajus-
tagem mecânica.
MOTORISTA (02 vagas ) - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - Ensino 
fundamental, possuir curso na área e experi-
ência na função.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino médio 
completo, experiência com operação de 
maquinas,leitura e interpretação de desenho 
e instrumentos de medição, possuir disponibi-
lidade 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 experiência na função.
PREPARADOR CENTRO USINAGEM  - Ex-
periência na função e possuir cursos na área.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, 
experiência com PABX, atendimento a clientes, 
planilha Excel, arquivos e as demais rotinas 
administrativas.
SOLDADOR - Ensino fundamental, 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 Téc-
nico em  Mecânica, experiência com produção 
seriada de peças usinadas para industria auto-
motiva, prática de 5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com me-
trologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, 
Lean  Manufacturing, programação de centros 
de usinagem vertical e horizontal, preparação 
de centros de usinagem vertical e horizontal, 
CAD, Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior 
completo ou cursando, experiência na função 
na área de expedição, logística, informática e 
possuir disponibilidade de horário.

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, 
experiência na área de produção e dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE MOTORISTA
Com Ensino Médio Completo, com dispo-
nibilidade 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, Admi-
nistração ou Gestão Empresarial, expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ATENDENTE DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência em atendimento ao cliente. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir disponibi-
lidade 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 experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência 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, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
BALCONISTA DE AÇOUGUE
Com Ensino Fundamental e desejável ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA DE FRIOS
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
BALCONISTA DE PADARIA
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função e disponibilidade para traba-
lhar em escala de horário. Residir em 
Indaiatuba.
CONSULTOR TÉCNICO
Graduação em Farmácia, Química,  En-
genharia Química ou Biologia, com inglês 
intermediário, experiência com vendas 
técnicas no segmento alimentício. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
EMPACOTADOR
Com Ensino Fundamental Completo, 
com disponibilidade 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, ex-
pedição, almoxarifado e movimentação de 
materiais. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciên-
cias da Computação ou Tecnologia da 
Informação, desejável ter atuado na área. 
Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE AÇOUGUE
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em gestão de loja em comércio 
varejista no segmento supermercado. 
Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE FRENTE DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em gestão de loja em comércio 
varejista no segmento supermercado. 
Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com experi-
ência em comércio varejista no segmento 

supermercado. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE MERCEARIA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em gestão de loja em comércio 
varejista no segmento 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 TELE-
FÔNICAS)
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 expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso de 
Operador de Empilhadeira, experiência 
em toda rotina da área de logística e 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência 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, cami-
nhões e maquinário industrial. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL SERRALHEIRO
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função na área industrial. Residir em 
Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA
Com Ensino Médio Completo, com CNH 
“D”, com experiência na função, com 
disponibilidade de horário e para trabalhar 
aos finais de semana. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com expe-
riência na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e empilhadeira elétrica 
retrátil disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e ex-
periência no segmento de serviços de 
limpeza. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na área de produção. Resi-
dir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba,  
Itu, Mont Mor ou Salto.
PROGRAMADOR DELPHI
Graduação Completa em Ciências da 
Computação ou Análise de Sistemas, 
experiência com programação Delphi. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
REPOSITOR DE HORTIFRUTI
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função, com disponibi-
lidade de horário e finais de semana. 
Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com 
experiência em gestão de serviços de 
limpeza e manutenção. Para residir na  
região do ABC. 
SUPERVISOR DE CONTRATOS
Graduação Completa e Administração 
ou Engenharia, experiência em análise 
de contratos 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 manuten-
ção de revendedores, com conhecimentos 
no mercado de integração de segurança e 
controle de acesso. Residir em Americana, 
Indaiatuba, Limeira, Louveira ou Valinhos. 

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

Colocar no Campo “Assunto”: 
Vagas Jornal Mais Expressão ou pessoalmente no endereço:

RUA ADEMAR DE BARROS, 342 – CENTRO
INDAIATUBA/SP (PRÓXIMO À PRAÇA RUI BARBOSA) - FONE/FAX: (19) 3885-4111

ADMINISTRATIVO DE OBRAS – 
Superior Completo. Com experiência 
mínima de 2 anos com Notas Fiscais, 
documentação de pessoal, negociações, 
compras e canteiro de obras. 
AJUDANTE GERAL – Ensino Médio. 
Para trabalhar no setor de expedição 
com recebimento, revisão, separação e 
organização de material. 
ANALISTA DE PCP – Ensino Médio 
Completo. Experiência mínima de 2 anos 
na função. Planejar e controlar a produção. 
Elaborar e controlar relatórios de fluxo de 
produção e ordens de serviços, acompa-
nhar nível de estoque. Executar outras 
atividades correlatas e inerentes ao cargo. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
FATURAMENTO JR – Ensino Médio 
Completo ou Cursando Superior. Com 
experiência mínima de 1 ano na função. 
Conhecimentos com emissão de NFs, 
cálculos de movimentação diária, atendi-
mento ao cliente, contato com transporta-
doras, correção e cancelamentos de NF. 
Informática. 
ASSISTENTE CONTÁBIL – Superior 
em Ciências Contábeis Cursando ou Com-
pleto. Com experiência em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega 
de declarações federais, atendimento ao 
cliente. Sistema Cuca Fresca, conheci-
mento com contabilidade Holding/Empre-
endimentos/Incorporadoras. 
ASSISTENTE DA QUALIDADE 
– Ensino Médio. Cursos de Leitura e 
Interpretação de Desenhos, Metrologia, 
Instrumentos de Medição. Conhecimento 
com ferramentas da qualidade e ISO. 
Experiência de 2 anos na função. 
ASSISTENTE DE MARKETING – Su-
perior Completo em Marketing. Experiên-
cia de 1 a 2 anos no comercial. Conheci-
mento com CorelDraw. Conhecimento 
em desenvolvimento e implementação de 
marketing. Disponibilidade para viagens. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
Superior Completo em Administração ou 
Direito. Com experiência em atendimento. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FI-
NANCEIRO) – Cursando Administração, 
contabilidade. Para trabalhar em contas a 
pagar e receber. Diferencial com contas a 
pagar, Sistema TOTVS.  
AUXILIAR CONTÁBIL – Superior em 
Ciências Contábeis Cursando ou Com-
pleto. Com experiência em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega 
de declarações federais, atendimento 
ao cliente. Sistema Cuca Fresca, co-
nhecimento com contabilidade Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras. 
AUXILIAR DE LIMPEZA – Alfabe-
tizada. Com experiência mínima de 01 
ano em limpeza em geral em indústria 
ou casa de família. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental completo. Com experiência. 
Empresa Multinacional com benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental. Com ou sem experiência. 
Com disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE RH – Cursando RH, 
Administração ou Contabilidade. Com 
experiência em DP. CNH B. 
COSTUREIRA – Alfabetizada. Expe-
riência com máquina reta, orverloque 
e 2 agulhas. Dar suporte na área de 
tapeçaria. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior Com-
pleto. Com CREA Ativo. Experiência em 
obras de infraestrutura Urbana. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior 
Completo. Com experiência em edifícios 
verticais. 
ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA – Cur-
sando Fotografia. Com ou sem expe-
riência. Desejável conhecimento com 
Photoshop.
ESTÁGIO EM VENDAS – Cursando 
Administração. Domínio com pacote 
Office (Excel e Power Point).  
EXTRUSOR – Ensino Médio Completo. 
Com experiência em extrusora, mistura de 
matéria prima para extrusão. 03 anos na 
função. Disponibilidade total de horário. 
LIDER DE USINAGEM – Superior em 
Engenharia Completo com Nível Téc-
nico. Conhecimentos avançados com 
Operação, Preparação e Programação 
de Centro de usinagem, Desenvolvimen-
to de Dispositivos, Ferramentas Smed, 
Metrologia, Leitura e Interpretação de 

Desenhos, Mecânica. 
MONTADOR MECÂNICO – Ensi-
no Médio Completo com TÉCNICO.                                                          
Curso técnico SENAI ou similar (mecâ-
nica multifuncional ou mecânica geral), 
Curso de metrologia, leitura e interpre-
tação de desenho técnico. Experiência 
mínima de 01 ano na função. 
PEDREIRO – Com experiência em car-
teira, para trabalhar com acabamento. 
PILOTO DE TESTE – Ensino Médio 
Completo. Com experiência em pilotar 
e preparar veículos, elaboração de 
relatórios, amostras de testes, análise 
de produtos. 
POLIDOR DE METAIS – Ensino Mé-
dio Completo. Experiência mínima de 6 
meses com lixadeira, para trabalhar com 
polimento em alumínio.
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (PNE) - Ensino Funda-
mental Completo. Para trabalhar em 
produção. Com laudo do INSS. 
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (PNE) - Ensino Funda-
mental ou Médio Completo. Empresa 
multinacional, para trabalhar em produ-
ção. Com laudo INSS ou médico. 
PROCESSISTA/PROJETISTA JR 
– Ensino Médio Completo. Experi-
ência em PCP, medições de tempo 
e avaliação de métodos, processos 
e rotinas. Conhecimentos e vivencia 
com desenvolvimentos de produtos, 
melhorias e modificações em projetos, 
identificação e análise problemas re-
lacionados, suporte aos processos de 
fabricação de produtos. 
PROGRAMADOR DE CNC – Ensino 
Médio. Cursos Técnicos. Experiência de 
2 anos com programação de máquinas 
de usinagem, desenvolver programas, 
análise de desenhos, testes de pro-
gramação e correções necessárias, 
controlar atualizar e acompanhar os 
processos de usinagem. Domínio com 
programação CAM. 
RECEPCIONISTA – Ensino Médio 
Completo. Com experiência em aten-
dimento. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana. 
SERRALHEIRO  – Ensino Médio 
Completo. Com experiência em alumínio 
e com máquinas de corte, furo, dobra 
calandra e solda MIG, confecção de 
peças e gabaritos, leitura e interpretação 
de desenhos, (diferencial AUTOCAD), 
noções de 5s. 
SERVENTE – Ensino Fundamental 
Completo. Com ou sem experiência em 
canteiro de obras. 
SOLDADOR – Ensino Médio Completo. 
Para trabalhar com Solda MIG em peças 
de metal. Disponibilidade de horário. 
SUPERVIDOR DA QUALIDADE 
– Superior Completo ou Cursando Pós-
-Graduação (Desejável). Experiência de 
6 anos na área da qualidade. Supervi-
sionar e implantar ações em qualidade, 
fazer acompanhamento em produção, 
fornecedores, liberação de produtos, 
elaboração de propostas, desenvol-
vimento e implantação de melhorias, 
pesquisa de satisfação, participação 
de reuniões. 
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – 
Superior em Engenharia ou Técnico. 
Experiência de 4 anos na função. 
Acompanhamento na programação da 
produção, análise de equipamentos e 
dispositivos, visar melhorias, qualidade 
de produtos, coordenar atividades e 
equipes.  
SUPERVISOR DE VENDAS – Su-
perior Completo em Administração, 
Economia, Marketing ou Engenharia. 
Experiência de 4 anos na função. Domí-
nio com vendas, análise de pedidos, en-
tregas e acompanhamento do material. 
Noções de mecânica, Disponibilidade 
para viagens. Informática.  
TÉCNICO ELETRO ELETRONICA 
– Ensino Médio Completo - cursos de 
Qualificação Profissional (SENAI /EQUI-
VALENTE) de Técnico Eletro Eletrônico, 
CLP, NR10. Experiência mínima de 01 
ano na área Mecânica. 
TORNEIRO MECÂNICO - Ensino Mé-
dio. Cursos SENAI na área. Experiência 
de 1 ano na função. Conhecimento com 
preparação, regulagem, e operação de 
máquinas e ferramentas para usinagem. 
Interpretação de desenhos, esboços. 
Uso de instrumentos de medições. 
Afiação de ferramentas, prestar suporte 
técnico. 
VENDEDOR INTERNO – Técnico 
em Farmácia. Com conhecimento em 
química ou farmácia. Experiência em 
Indústria Farmacêutica com follow-up, 
pós–vendas e vendas. Residir em In-
daiatuba e região.
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CLASSIFICADOS

Cond. Green Village - so-
brado, 1 suíte + 2 D., ar-
mário closet, quartos e coz. 
R$ 415.000,00. Aceita per-
mut. F: (19) 7828-0418/ ID 
114*97307
“Casa dos Sonhos” - em 
Carmo de Minas MG. 4 dorm, 
sendo 02 St, varanda, escri-
tório, lavabo, wc, sl 03 amb. 
Com lareira, coz, lavand, 
aquecimento solar, arm, emb, 
e muita madeira, tudo novo! 
Edicula com 03 com, gara-
gem p/ 02 carros e churrasq, 
R$ 600.000,00 vendo ou 
troco por casa comercial ou 
residencial em Indaiatuba F: 
(19) 98193-1000 / 30175551 
c/ Isabel
Casa em Condomínio com 
2 D., coz. com armários, 
banheiro com blindex R$ 
295.000,00. F: (19) 98372-
0000
Casa no Cond. Villagio de 
Itaici - 2 D., quintal c/ chur-
rasq. R$ 400.000,00. F: (19) 
98372-0000
Casa nova em Salto, AC 
75m² AT 180 m², 2 dorm, 1 
st, cozinha, sala, wc 2 vagas, 
estudo troca por terreno em 
Indaiatuba. F: (19) 98128-
9654
Casa próximo ao Juscelino 
Kubstcheck 4 aluguéis - ótimo 
investimento R$240.000,00. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Cecap – casa c/ 02 dorm, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem p/ 02 carros, edícula 
c/ 03 cômodos e wc nos fun-
dos, r$390.000, 00.troca com 
chácara em indaiatuba. F: 
(19)-3017-2608/99762-7997
Central Park  2 dorms, 2 
vagas, 3 salas 110,00 m² 
const. R$ 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. Patio Andaluz - 3 dor-
ms, 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, totalmente pla-
nejado. F: (19) 99801-4860
Elias Fausto: 1.100m², casa 
c/ 02 dorm, wc, lavanderia 
e um salão de festas com + 
ou- 80m² e 02 wcs apenas: 
R$ 150.000,00. Aceita carro. 
Documentação: Contrato. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-7997
Jardim América: Casa com 
03 dorm, sendo 01 suíte, 
sala, coz, área de serviço, 
garagem cob. p/ 02 carros. 
R$ 350.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Jardim do Vale: Casa com 
02 dorm, sendo 01 suíte, 
sala, coz, área de serviço, 
lavanderia, quintal e telefone, 
garagem cob. p/ 02 carros. 
R$ 275.600,00. F:(19) 99779-
3589 c/ Caio
Jardim Monte Verde: Casa 
com 03 dorm, sendo 01 suíte, 
sala de estar, coz, lavanderia, 
garagem descob. p/ 02 car-
ros. 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
JD. Monte Verde – 3 dor-
mitórios – R$290.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322

M. Sol. Rua 67. 01 cômo-
dos gigantes com wc, R$ 
135.000,00 urgente!!  F: (19) 
3017-2608 / 99762-7997. Vá 
zunindo!!
M. Sol. Rua 77- 03 cômodos 
construídos nos fundos, es-
paço livre na frente, garagem. 
R$175.000,00. Documenta-
da. Aceita financiamento com 
entrada de R$ 25.000,00. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-7997 
imperdível!
M. Sol. Rua 77- sobrado com 
03 cômodos, wc e lavande-
ria no pavimento superior e 
.04 cômodos wc, lavande-
ria e gar. no pavimento inf.  
R$175.000,00. Documen-
tada. Aceita financiamento 
apenas: R$210.000,00 F: 
(19) 3017-2608 / 99762-
7997 corra!
Morada do Sol CA02481 
- Rua ant 59, 2 imoveis ,ter-
reno de 250 m², casa 1. 02 
dorm,sala,02 wc,cozinha,la-
vanderia e amplo quintal. 
Casa 2 , 01 dorm,wc,cozinha 
e lavanderia. R$280.000,00. 
F: (19) 3875-2215
Nair Maria - Salto SP. 02 
cômodos e wc em lote de 
180m² apenas R$120.000,00 
quitado. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Oportunidade - Eldora-
do/ 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) 
98244-5668
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
(19)  3016-1355/99752-
2170/99205-4322/99763-
8709 
Salto SP. Edícula c/02 cômo-
dos e wc em lote de 180m² 
apenas R$90.000,00+ 70 x 
R$650,00 F: (19) 3017-2608 
/ 99762-7997
Terra Magna - R$ 670.000,00 
- 3 dorms | 2 salas | piscina 
| 180,00 m² const. | 360,00 
m² útil  aceita permuta em 
apartamento na cidade. F: 
(19) 7808-3727/ 89*22754
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. Castelo Branco - CA0415 
- 140 m² - 03 D. sendo 01 st., 
sala 02 amb., bhº social, arm. 
planej. nos dorm. e coz., AS., 
quintal, churrasq., 02 vagas 
garag. R$ 400.000,00 F: (19) 
3392-0333

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 suí-
te, 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 dormitórios, 1 
suíte, sala 2 ambientes, lava-
bo, 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
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 04 
vagas garag. R$ 400.000,00 
F: (19) 3392-0333
Jd. Morada do Sol -  3 
cômodos na frente e 2 no 
fundo – ótimo investimen-
to – R$270.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 04 D. sendo 01 st. c/ 
hidro., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., escrit., sacada, 
copa, coz. planej., AS, bhº 
ext., D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de granito, 
pisc., 04 vagas garag. R$ 
600.000,00 F: (19) 3392-0333
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
M. Sol Rua 80 - 02 dorm, sala, 
coz, wc lava, gar. apenas: 
R$145.000,00. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997. Corra!
M. Sol Rua 84 - 02 dorm, 
sala, coz, wc, lava, gar. acei-
ta financiamento. Apenas: 
R$230.000,00. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997.

VL. FLORENÇA (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 dorm.(1 
suíte) R$ 290 mil. Estuda-se 
imóvel de menor valor. F: (19) 
997519921/38750469.

Aluga-se 2 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves, 1477 - falar 
com Figueira
Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas AT 
480 m² - R$ 2.600,00 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, com 
7 salas, 4 banheiros AT. 850 
m² AC. 278 m² - R$ 9.000 F: 
(19) 98372-0000
Centro - casa comercial, ex-
celente localização, 3 dorm, 
2 wcs, , 2 vagas , 2 salas 
- AT 479 m² AC 222 m² - R$ 
3.000,00 F: (19) 98372-0000
Centro ca02583 - Casa co-
mercial: 02 dorm. (01 suíte), 
sala (02 amb.), copa cozinha, 
wc, lavanderia, 02 vagas 
para auto (01 coberto). R$ 
2.200,00 + IPTU F:(19) 3875-
2215
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/ churrasq., quintal, 04 vagas 
garag. Armário planej.: D., st., 
bhºs, coz., sala, AS., desp. 
R$ 3.400,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 
24hs - 3dorm(Sendo 1 suite 
c/ armários), sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de gara-
gem....R$ 2.300,00 + Cond. + 
Iptu. F: (19) 3834-8948
Cond. Parque dos Gua-
rantas - R$ 2.500,00 +cond 
+Iptu, 3  dorms., sendo uma 
suite banheiro social e la-
vado coz sala  churraqueira 
garagem pra 2 carros  to-
talmente planejado. 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

Cidade Nova - casa comer-
cial, 3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 
6 salas AC: 240 M² - R$ 
4.000,00 F: (19) 98372-0000
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 , churrasqueira, gara-
gem p/ 02 carros. R$ 2.000,00 
F: 1(9) 9-9960-4202 c/ Allyne
Jardim Paulista II: Sobra-
do com 03 dorm, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, gara-
gem coberta p/ 01 carro. R$ 
1.400,00. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jd  California ca02570 - 
Casa térrea, 01 dorm, sala, 
coz, wc,1 vaga Rua Domacir 
Stocco Jr, 875 R$ 1.100,00 + 
iptu F: (19) 3875-2215
Jd  California ca02571 - 
Casa térrea, 02 dorm, coz, 
wc,1vaga, área de servi-
ço, Rua Domacir Stocco Jr, 
871R$ 1.200,00 + iptu F: (19) 
3875-2215
Jd. Esplanada - CA0319 - 
300 m² - 03 D., sendo 01 st., 
bhº social, lavabo, sala amb. 
c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 vagas 
garag. R$ 2.900,00 + IPTU. 
F: (19) 3392-0333
Jd. Itamaraca - R$1.300,00; 
2 dorms, sala, coz, banheiro 
social, garagem pra 5 carros. 
F: (19) 99801-4860
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 
suíte c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ saca-
da, escritório c/ armários, coz. 
planej., AS, churrasq. quintal, 
02 vagas garag. R$ 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$600,00 (Alu-
guel,água e luz incluso). F: 
(19) 99439-6070 / Leandro.
Morada do Sol: Sobrado 
com 02 dorm, sala, cozinha, 
garagem p/ 02 carros. R$ 
1.300,00. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Res. Jd. Valença – SO0337 
– 116 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, espaço 
gourmet c/ churrasq., desp., 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333

Portal das Acácias - SO0360 
- 133,30 m² - 03 D., sendo 
01 st. c/ sacada, bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ varan-
da, coz., desp., AS., espaço 
gourmet c/ churrasq., quintal, 
02 vagas garag. Armário 
planej.: coz., bhºs, churrasq., 
AS. R$ 2.500,00 + Cond. + 
IPTU. F: 19 3392-0333
Res. 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
Res. Maria Bonita – SO0271 
– 101 m² - 03 D., sendo 01 
suíte, bhº social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, quintal, 
área de lazer, 02 vagas garag. 
R$ 1.600,00 + IPTU. F: (19) 
3392-0333
R e s .  V i l l a  R o m a n a  - 
SO0255 - 300 m² - 03 suí-
tes sendo 01 com closet e 
varanda / 01 com varanda 
(todos os dorm. e bhºs. com 
armário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escrit., copa, 
coz. totalmente planej., la-
vand., AS com gabinete, 
depósito/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., pis-
cina, 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, chur-
rasq., área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 3.350,00 + Cond. + 
IPTU. F: (19) 3392-0333
Vila Maria Helena ca02566 
- Casa de fundo, Rua Bororó 
nº 50. 01 dorm,sala,cozi-
nha,a/s, quintal e garagem p/
moto R$850,00 + iptu F: (19) 
3875-2215
Vila Suiça ca02567 - Casa 
térrea, 03 dorm (01suíte c 
hidro),ampla sala,copa,cozi-
nha,area de serviço. Fundos 
com edícula (02quartinhos e 
wc) c/ churrasq,quintal e gara-
gem p/04 autos 02 cobertas.
R$ 2200,00 + IPTU F:(19) 
3875-2215
Villagio D`Amore - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3dorm(-
sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, coz, lavand, garagem..
R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu. F: 
(19) 3834-8948

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

2 dorm., sala em L, cozinha, 
lavanderia e uma vaga cober-
ta – 162m²- R$ 196.000,00 
– CECAP – em frente à Lojas 
Bandeira – (19) 3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-1322 / 
3935-1372
EDIFÍCIO TUIUTI - 02 dor-
ms(01 st), sala, coz., wc, 
lavanderia, 01 vaga 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, churrasqueiras na 
varanda, 02 vagas gar., pisci-
na 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 
Lançamento na planta - 13 
andares, 4 aptos por an-
dar, na Rua Candelária, com 
100m2, 3 d (1 suíte). Preço a 
partir de R$550.000,00 com 
35% de entrada parcelada 
até à entrega em agosto de 
2016 – F: (19)-997519921 
/38750469 creci 65362.
Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. coberta. 
R$ 190.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
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CLASSIFICADOS
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/ saca-
da, coz., AS, 02 vagas garag. 
Arm. planej.: D., st., bhº, coz., 
AS. R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F: (19) 3392-0333

Galpão ótima localidade - 
prox Av. Visconde de Indaia-
tuba, 2 salas de recepção, 
3 wcs, mais 2 ambientes 
p/salas,vestiário,cozinha.  
A.T 570m², R$ 5000,00 + 
IPTU. F: (19) 3875-2215/  
99696-8732
Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas AT 
480 m² R$ 2.600,00. F: (19) 
99295-0357
Centro - casa comercial, com 
7 salas, 4 banheiros AT. 850 
m² AC. 278 m² - R$ 9.000,00 
F: (19) 98372-0000
Centro - casa comercial, ex-
celente localização, 3 dorm, 
2 wcs, , 2 vagas , 2 salas 
- AT 479 m² AC 222 m² - R$ 
3.000,00 F: (19) 98372-0000
Cidade Nova - casa comer-
cial, 3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 
6 salas AC: 240 M² - R$ 
4.000,00
Cidade Nova I - SL0028 - 300 
m² - Excelente localização, 
em avenida. Salão amplo 
c/ 02 bhºs. sociais, cozinha 
ampla. R$ 4.500,00 + IPTU 
F: (19) 3392-0333
G a l p ã o  N O  S A L T O  - 
AT/1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regularizado- 
Aceita 30% em permuta, 
R$ 1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771

Resid Vitória - 03 dorm (01 
st), coz. planejada, sacada, 
garagem cob. area útil de 
88m². R$ 380.000,00 aceita 
permuta em imóvel de menor 
valor F: (19) 99711-2206 / 
98436-0686

Apto Térreo -  coz. planej., 
box de vidro, 1 vaga coberta, 
3 D., E 1 banheiro social R$ 
1.220,00. F: (19) 3329-7253/ 
99295-0357
Cidade Nova - P.Andaluz 
(lado Pague Menos), 2 qtos 
(1 suite), 2 vagas gar., la-
zer compl., armários planej. 
e box.F: (19)3016-7121 / 
98177-9824 (tim).
Cond. Vi l lage Azaléia: 
Apto c/ 03 dorm, sala, coz, 
área de serviço, portaria 24 
horas. Área de lazer chur-
rasqueira, 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/ 
03 dorm, sendo 01 suíte, 
garagem p/ 01 carro em ótima 
localização. R$ 1.000,00 + 
Cond. + IPTU. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne
Pátio AndaLuz R$ 2.000,00. 
F: (19) 7808-3727/ 89*22754

Edifício Pathenor: Apto 
c /  02  dorm,  sa la ,  coz , 
garagem p/ 01 carro. R$ 
1.000,00. F: (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Edif ício Roccaporena: 
Apto c/ 02 dorms, 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
Res. Ana Elisa - AP0476 - 
57,92 m² - 02 D., bhº social, 
sala de TV c/ sacada, coz., 
AS., 01 vaga garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU F: 
(19) 3392-0333
Res.  Fonte de Trevi  – 
AP0430 – 76,87 m² - 03 
D. sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb., sacada, coz. 
planej., AS., 02 vagas ga-
rag. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F: (19) 3392-0333
Res. Grandville - com 3D. 
, suite, 2 vagas de garag. 
R$ 1.600,00 + IPTU E con-
domínio. F: (19) 7808-3727 
Res. Jatobá - AP0417 - 
120 m² - 03 D., sendo 01 
st., bhº social, lavabo, sala 
02 amb. c/ sacada, coz., 
AS., 02 vagas garag. Armá-
rio planej., st., bhºs, coz., 
AS. R$ 3.500,00 + Cond. 
+ IPTU F: (19) 3392-0333
Res. Place View - AP0454 
- 71 m² - 02 D., sendo 01 
st., bhº social, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz.,  AS, 02 
vagas garag. Arm. planej.: 
D, st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 
F: (19) 3392-0333
Res. Vando - AP0472 - 
67,08 m² - 02 D., bhº social, 
sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS., área de lazer, 
01 vaga garag. R$ 950,00 
+ Cond. + IPTU F: (19) 
3392-0333

Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F: (19) 3318-4325
Jd. Pau Preto - cozinha 
industrial, no AT: 150 m² AC 
90 m² - R$ 1.800,00 F: (19) 
98372-0000
Salão comercial - na Av. 
pres. Kennedy , 150 m² - 
salão, 2 salas, 2 banheiros e 
copa R$ 6.000 F: (19) 98372-
0000
Temos galpões para locação 
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 resfriamento, 1 talha, 
1 estufa, 1 balança. F: (11) 
98362-9657/ (11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezanino 
p/ escritório. R$ 3.500,00 + 
IPTU F: (19) 3392-0333

Beira da rodovia em Indaia-
tuba - área de 10 alquei-
res R$ 106,00 o m² F: (19) 
91187850 / (19) 96727947 
creci 74092

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 em Indaia-
tuba - sítio de 4 alqueires R$ 
60,00 o m² – F: (19) 91187850 
/ (19) 96727947 creci 74092
Beira da rodovia em Indaia-
tuba - sítio de 8 alqueires R$ 
40,00 m² - F: (19) 91187850 / 
96727947 creci 74092 
Chácara  V i racopos  – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
Dorm., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. c/ va-
randa, coz., AS, bhº externo, 
espaço gourmet c/ churrasq. 
e fogão a lenha, pisc., quin-
tal, diversas 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 Laranjeiras: 
Chácara c/ 04 suítes sendo 
01 suíte com closet, sala, 
copa, coz, portaria 24 horas, 
piscina, garagem p/ 05 carros. 
R$ 850.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene

Elias Fausto SP. Chácara 
com 3.600m² casa de 04 
cômodos, luz, poço. Troca 
por casa em Indaiatuba. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-
7997
Excelente Chácara Alto 
Padrão -  4 suítes , sala 3 
amb., estúdio de música, 
campo de futebol gramado, 
quadra de areia, casa de 
caseiro, piscina, vestiário. 
Negocia-se t roca 100% 
em imóveis em Indaiatuba 
R$ 2.000.000,00. F: (19) 
98372-0000

Jd. Mirim  -  3 alqueires 
R$ 2.800.000,00 F: (19) 
991187850 / 996727947 cre-
ci 74092.    
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara murada 
c/ sobrado de 05 Dorm., 
sendo 01 st., 04 bhºs so-
ciais, escrit., sala 02 amb., 
coz. planej., copa, AS, va-
randa, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, dorm. c/ bhº, 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00 F: (19) 3392-
0333

Parque Grama: Chácara em 
cond. c/ 02 dorm, sendo 01 
suíte, sala, coz, piscina e chur-
rasqueira. R$ 450.000,00. F: 
(19) 7829-6350 c/ Marlene
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - 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
Vale do Sol - 02 dorms, 
sala, cozinha wc, piscina. 
R$400.000,00. F: (19) 99946-
7771
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CLASSIFICADOS
ELIAS FAUSTO - 175m2 – 
Ótima localização e topogra-
fia, em bairro central com toda 
infraestrutura, pronto para 
construção. R$89.000,00 a 
vista. F: (19)-99860.8968 / 
997519921 /38750469 creci 
65362.
Elias Fausto - 48.000M². R$ 
35,00 m². F: (19) 9.9887-7771
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-
0000
Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² e 
420m². R$1.100,00. F: (19) 
9.9887-7771
Jd Bela Vista - Terreno misto, 
plano, excelente localiza-
ção. R$ 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. dos Laranjais - 9.000M². 
R$ 450.000,00. F: (19) 99946-
7771
Jd. Morada do Sol – ótima 
localização – R$110.000,00. 
F: (19) 99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372 
Jd. Regente - 04 lotes juntos, 
1.080m². R$ 750.000,00. F: 
(19) 99887-7771

Terras de Itaici :Terreno com 
1.000 m² com poço artesiano 
e árvores frutíferas. Portaria 
24 horas. R$ 310.000,00. 
Aceita Financiamento. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Terras de Itaici: Terreno com 
1000 m ² em loteamento de 
chácaras, com lagos, pista 
ecológica e portaria 24 horas. 
R$ 270.000,00. F: (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Terreno Jd. do Imperio - 
tr00711 50m², quadra 13, 
lote54 condomínio, acei-
ta carro no negócio R$ 
115.000,00
VILA AVAÍ- Residencial 
c/360m2 na Rua Colibri, es-
criturado e livre de ônus 
R$330.000,00 F: (19) 99751-
9921 / 3875-0469 creci 65362
VILA VERDE Coml C/156m2 
R$180.000,00 Residencial 
c/150m2 R$115.000,00 Resi-
dencial c/184m2 R$140.000,00 
F: (19)-997519921 /38750469 
creci 65362.

Air Soft, marca Tókio Marui 
R$ 700. F: (19) 98247-4690 
tim

Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$95.000,00 aceita financia-
mento. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
PARADISO - 517m2 – Ótima 
localização e topografia, im-
perdível, à R$755,00/m2. UR-
GENTE. F: (19) -997519921 
/38750469 creci 65362.
Pq. das Banderas - 1.000,00 
m² total. R$ 220.000,00. F: 
(19) 99801-4860 
Residencial Caroline: Terre-
no com 125 m ² c/ portaria 24 
horas. R$ 75.000,00. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Residencial Santa Clara: 
Terreno com 450 m ² com por-
taria 24 horas. R$ 405.000,00. 
F: (19) 7829-6350 c/ Marlene
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 
60.00 o mt²- ótima topografia 
de frente com a rodovia. F: 
(19) 99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 m². 
R$ 230.000,00. F: (19) 99946-
7771
Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. R$ 
125.000,00. F: (19) 98372-
0000

2 balcão expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro trincado e 
precisando de manutenção 
R$ 500,00 cada. F:(19)98247-
4690 tim
Aspirador de pó água p/ sofá 
karcher novo na caixa. F: (19) 
3017-1112 C/ Osmar
Bazar e papelaria no cen-
tro,vendo e passo o ponto 
com tudo dentro R$70.000 
aluguel R$1650,00 T: (19) 
3875-2215
Bebê conforto, Piccolina / 
Galzerano, cinza, possui base 
de plástico resistente, c/ base 
arredondada para balançar, 
tecido remov. e lavável, cinto 
de seg. 3 p. c/ protet. e capota 
retrátil e remov. Indicado p/ 
crianças de até 13 kg. Usado 
por aprox. 6 meses, perfeito 
estado. R$ 120,00. Email:e-
lietepmoraes@yahoo.com.br 
ou F: (19) 99189-1511.
Carrinho de bebê Galzerano, 
azul marinho, c/porta copos, 
cabo reversível, capota re-
trátil, freio nas rodas tras, 
inclinação para sentar e deitar 
e cesta grande p/ sacolas. 
Tecido um pouco desb. e 
alça da capota com furinho. 
Muito bom e resistente. R$ 
120,00. Email: elietepmo-
raes@yahoo.com.br ou F: 
(19) 99189-1511
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.
Iphone 4 , 16 giga, travado 
R$ 600. F: (19) 98247-4690 
tim
Lavadora consul 6Kg. F: (19) 
3835-1581 / 99745-3375

Recreio Campestre An-
d r o v a n d i :  C h á c a r a  c / 
02 dorm, sala, coz, pla-
nejada, área de serviço, 
edícula, piscina, churras-
queira e poço artesiano, 
garagem p /  02  car ros . 
R$  400 .000 ,00 .  Ace i ta 
F inanc iamento.  F:  (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Rib. Grande SP .  04 al-
queires -  02casas s im-
ples de 04 cômodos cada, 
pasto, lavoura, bosque,02 
tanques com peixes, abas-
tecidos com água em for-
ma de bica, luz, água de 
mina, a 06 km do centro 
de Rib, grande SP. Ape-
nas: R$220.000,00. Aceita 
troca com casa em Indaia-
tuba. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Sítio 2 Alqueires  -  R$ 
500.000,00. F: (19) 99173-
9843/ ID:122*20480
T e r r a s  d e  I t a i c i  -  0 1 
dorm., sala 02 ambs, co-
z inha,  varanda e chur-
rasqueira, toda murada. 
AT/ 1.000m². AC/ 160m². 
R$ 440.000,00.  F:  (19) 
9.9946-7771. 
Videiras  –  chácara  de 
5000m² R$550.000,00 ex-
celente oportunidade – F: 
(19)81367331 creci 74092

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, churrasqueira, salão 
de jogos e campo, garagem 
p/ 05 carros. R$ 660.000,00. 
Aceita Financiamento. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene

Cond. Esplendor - Alto Pa-
drão - Terreno 300m² - Pla-
no..R$ 360.000,00. F: (19) 
3834-8948
Cardeal – Oportunidade! Ter-
reno misto em novo loteamen-
to, liberado p/ construir - 200 
m² - Entrada R$ 45.000 + 58 
parcelas de R$ 970 – F: (19) 
98372-0000
Cond. Beira da Mata - 380 m² 
R$ 265.000,00. Ótima locali-
zação, aceita permuta. F: (19) 
7828-0418/ ID:114*97307
Cond. Terra Magna: Terreno 
com 360m² c/ portaria 24 
horas. R$ 213.000,00. F: (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Industrial - 5.200 m². R$ 
500,00 m². F: (19) 99887-
7771

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 overlock 
semi nova, 01 maq. de braço 
ind. Todas R$ 2.000,00 F: (19) 
99418-1562 c/ Silvio 
Máquina de lavar Brastemp 
antiga em ótimo estado, preço a 
combinar. Tel: (19) 3885-3961 / 
99398-4095
Politriz Black Deker 7 vel. com 
acessórios F: (19) 3017-1112
Portão de ferro, simples, 
2,40m por 1,80m, garagem. 
R$350,00. F: (19) 9 8710-9092 
c/ Maria Luiza
Portão p/ garagem de ferro, 
3m² x 2,70m². F: (19) 3835-
1581 / 99745-3375
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99294-5541/ 
99763-8709 
Televisão CCE 20”, com en-
trada p/ DVD e Video Game 
R$ 150,00 aceita proposta! F: 
(19) 3016-9195 c/ Lirma
Vendo e fabrico chocadeira 
R$150,00 F: (19) 3267-3079 / 
3267-6944 c/ Moisés

Van Transit Ford - 2013 (nova)  
- Completa 14 lugares, licencia-
da, IPVA. Negocia ou Troca: 
Maior ou menor valor  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-8732
Fiat Tipo 97 - documenta-
do, valor R$4.300,00. F: (19) 
99813-4697/ 99303-8588
Gol - 2009, único dono (novo)
completo F. 99696-8732 /3875-
2215

Corsa 1.4 Premium flex 
2008/2009, 79.000 Km vidros 
e travas elétricas, direção hi-
dráulica R$ 21.900,00 F: (19) 
3875-1576 / 99223-1166 
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

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

Ofereço-me para trabalhar 
como diarista/empregada, 3x 
ou 5x semana. F: (19) 99154-
5987 c/ Francisca
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista, com referências. 
F: (19) 99817-4713
Ofereço-me como manicure 
e definitiva á domicilio. F: (19) 
99369-5615
Ofereço-me p/ trabalhar como 
cuidadora de idosos ou babá p/ 
morar no local. F: (19) 99363-
6011 c/ Eldinéia
Ofereço-me para trabalhar 
meio período F: 99577-5866 
c/ Magda
Ofereço-me como doméstica 
ou cuidadora de idoso. F: (19) 
3835-1581 / 99745-3375
Oportunidade: Venha traba-
lhar na imobiliária Chido Vende. 
Rua :7 de setembro,644. Cen-
tro F:(19) 3875-2215



27BMais Expressão



28B Mais Expressão


