
Prova internacional de ciclismo acontece em Indaiatuba 
NOVIDADE 

SOCIAL

Rodovia João Ceccon 
é alvo de acidentes 

Acusado de matar a 
própria filha é preso

Verificação de taxímetro 
ocorre na cidade

Decisões ocorrem na 
Copa Loucos por Esporte

IMPRUDÊNCIA 

FORAGIDO 

PLANTÃO 

AIFA 

Bares viram opções 
nos jogos do Brasil

Usuários reclamam do 
atendimento no PAT 

COPA DO MUNDO DIFICULDADE

A Copa do Mundo ainda 
nem começou, mas os bares 
e restaurantes já disputam os 
clientes que vão assistir aos 
jogos da competição. Para 
atrair os torcedores, alguns 
estabelecimentos oferecerão 
chopp grátis, abadás person-
alizados, além de realizarem 
o famoso “bolão”. 

Quem procura o Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) de Indaia-
tuba, para dar entrada ao 
beneficio do Seguro-de-
semprego, tem enfrentado 
filas e a incerteza do aten-
dimento. Isso por conta dos 
problemas no sistema MTE 
Mais Empregos.

Indaiatuba será “palco” do 
tradicional GP do Estado de 
São Paulo Internacional de 
Ciclismo. O evento, que che-
ga a sua 3ª edição, e sempre 
foi realizado em São Paulo, 
no Autódromo de Interlagos. 
A disputa da prova acontece 
no dia 9 de julho, durante 
o feriado que comemora a 
Revolução Constitucionalista 
de 1932.
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Indaiatuba cai de 3º para
9º colocado no Índice Firjan 

JME
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PL que proíbe carros 
de som é votado

Lojistas aguardam 
“boas” vendas

ELEIÇÕES 

DIA DOS NAMORADOS 

Um projeto de lei quer que 
seja proibido o uso de carros 
de som durante a campanha 
eleitoral. O PL 0086/2014, do 
vereador Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB), foi aprova-
do em primeira votação na noite 
de segunda-feira, dia 2, durante 
a 15ª Sessão Ordinária que 
ocorreu no Plenário da Câmara. 

Renato, Margareth e convidados prestigiando a nova loja da 
Super Jardim 

O Dia dos Namorados 
está chegando e as lojas já 
estão preparadas para rece-
ber os clientes. Mas com o 
início da Copa do Mundo no 
Brasil na mesma data, saber 
se haverá lucro ou prejuízo 
no comércio local é uma 
grande incógnita para os 
lojistas. 

Indaiatuba caiu da terceira para a nona colocação no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan). Os dados correspondem à edição de 2014, mas com ano-base 2011, o qual foi divulgado no último sábado, dia 31 de maio. 
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A Copa do Mundo chegou Você é contra ou a favor da 
Lei da Palmada, que 
proíbe qualquer castigo 
físico na educação das 
crianças?

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

Radares dia 07 a 13/06

Editorial EnqueteArtigos

Motoboys terão direito ao adicional de periculosidade de 
30% sobre o salário

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

Foi aprovado recentemente pelo Senado Federal projeto de lei que altera a 
Consolidação das Leis Trabalhistas para incluir os profissionais que utilizam mo-
tocicletas no rol de atividades perigosas para percepção do respectivo adicional 
correspondente a 30% sobre o salário.

Grande vitória da classe, tendo em vista que expõem diariamente suas vidas 
ao risco de acidentes que geralmente causam a morte, se não alguma lesão grave 
que diminua sua capacidade laborativa.

O projeto inicial aprovado pelo Senado em 2011 teve como motivador um rela-
tório do Corpo de Bombeiros de São Paulo que explanou a quantidade de acidentes 
envolvendo estes profissionais com vítimas fatais ou sérias lesões.

Atualmente são consideradas atividades perigosas “aquelas que, por sua natu-
reza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição 
permanente do trabalhador a: inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos 
ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial”.

O texto agora passa para a sanção presidencial que nada mais é a sanção da 
presidenta Dilma para passar a vigorar o direito ao adicional.

Lembrando que o adicional de periculosidade repercute em outras verbas, como 
13º salário, aviso prévio, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.

Cumpre esclarecer que não é somente os Motoboys que farão jus ao benefício, 
os motofretes, mototaxistas, vigias de rua que utilizam da moto para ronda ou 
qualquer atividade exercida com o uso de motocicleta.

Pontua o autor do projeto, Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) que com o adi-
cional de 30% poderá o profissional da área investir com botas, 
casacos de couro, manutenção periódica da moto, tudo visando 
melhorar as condições de trabalho.

Quem diria que seria tão rápido, mas a Copa do Mundo 
no Brasil chegou! O Mundo se volta ao País 64 anos depois 
do Brasil sediar seu primeiro Mundial, em 1950. Na próxima 
quinta-feira, dia 12, a paixão pelo namorado (a) será dividida 
com a do futebol, quando a Seleção Canarinho enfrenta Croácia, 
às 17 horas, na Arena Corinthians em São Paulo.

O clima é de festa, mas para alguns. A realização da Copa, 
num País ainda existe gente tirando água do poço e iluminando 
sua casa com lampião, mostra que a Copa no Brasil estava longe 
de ser uma necessidade emergente ao povo. 

O tal do “legado da Copa” é tão utópico quanto quem será 
o campeão desse Mundial. Melhorias estavam programados 
nos aeroportos, portos, metrôs e rodovias, problemas até mais 
emergentes do que a renovação do estádios, era a grande es-
perança do brasileiro, mas é algo difícil de acontecer há uma 
semana da abertura do evento. 

O povo foi e ainda vai as ruas constantemente, querendo sa-
ber, entre os questionamentos, como um País consegue realizar 
uma Copa bilionária, mas não consegue acabar com a fome ou 
dar uma saúde, educação e segurança descente a população.

Mas enfim, a bola vai rolar e não podemos deixar a paixão 
pelo futebol ofuscada pelas trapalhadas de nossos políticos. 
É hipocrisia acreditar ou deixar de acompanhar o futebol da 
Copa, que é mágico, ou torcer pela Seleção que une milhões 
de pessoas, pelo simples fato de não concordar com a Copa. O 
desacordo é com os gastos exorbitantes e muitos desnecessários, 
mas o amor pela Ppátria continua.

Porém, não podemos esquecer que muitas obras foram 
iniciadas, não ficarão prontas e temos que cobrar mesmo com 
o término do Mundial. Com ou sem título, aguardamos as me-
lhorias nos aeroportos, portos, metrôs, etc. 

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.) 

Pensamento positivo e focado.
Aquele que fica à deriva não faz qualquer tentativa de disciplinar ou controlar seus 

pensamentos, nunca aprenderá a diferença entre pensamento positivo e pensamento 
negativo. Ele permite que sua mente vá com qualquer pensamento vago que apareça 
boiando nela. As pessoas que ficam à deriva com seus pensamentos certamente ficam 
à deriva em outros assuntos também. Em um conto alegórico de uma entrevista com o 
diabo foi dito que o diabo declarou que não tinha medo de coisa alguma, exceto que 
o mundo pudesse alguma vez produzir um pensador que usasse sua própria mente, 
adicionando que ele controlasse todos aqueles que usassem suas próprias mentes. O 
diabo não é o único que explora aquele que fica à deriva. E este não é vítima apenas 
daqueles que desejam explorá-lo, mas também é vítima de todo pensamento vago 
e negativo que estacione em sua mente. Aquele que não fica à deriva toma posse 
total de sua própria mente através de autodisciplina e organiza planos definitivos e 
propósitos. Não desperdice tempo se preocupando com o que os outros vão pensar. 
Importante é o que você pensa e faz. (Cit. Napoleon Hill). Pensamento com foco e 
fé, e esta fé aqui tem o sentido de acreditar na sua capacidade, na sua vontade, no seu 
empreendedorismo, na sua resiliencia te leva a realização de seus sonhos e metas. 
Se precisas desenvolver todo o potencial que está latente dentro de vc. venha para o 
Leader Training da Signa Treinamentos nos dias 13-14 e 15-06-2014 a ser realizado 

em Vinhedo. inscreva-se pelo site www.signatreinamentos.com.br - 
telefone 19-38757898

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

“Discordo dessa lei, por que 
uma palmada não é agressão, 
não estarei espancando meu 
filho. Sou contra a agressão, 
mas contra a palmada não”

Ana Cláudia da Silva, 26 
anos, Auxiliar de Cozinha

“Discordo, eu tenho três 
filhos e às vezes é preciso 
recorrer a palmada, pois só a 
conversa não basta. Eu acho 
que muitos pais exageram sim 
e acabam agredindo as crian-
ças, nesse caso sou contra e 
acho que deve ter punições. 
Mas para a palmadinha não”

Eliane da Silva, 27, auxi-
liar de Limpeza

“Sou contra agredir uma 
criança, mas eu eduquei cinco 
filhos e sempre dei uma palma-
da ou outra. Não acredito que 
isso vá contribuir negativamen-
te para a educação das crianças”
Fátima Matson, 52 anos, Do lar

“Sou a favor da lei, acho 
que a conversa é a melhor for-
ma de educar uma criança. Sou 
contra palmada ou qualquer 
outra forma de castigo físico”

Silvana da Silva, 35 anos, 
Serviços Gerais

“Acho que a conversa é o 
melhor caminho, mas não sou 
contra a palmada. Acho que 
tudo tem um limite, só não 
pode partir para a agressão”

Neuza Xavier, 51 anos, 
Camareira 

“Discordo da lei por que 
cada pai sabe a melhor forma 
de educar seus filhos. Acho 
que agredir é errado, mas uma 
palmada não”

Gerson Corrêa, 43 anos, 
Motorista

Os Benefícios da Soja 

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

A soja é um grão da família das leguminosas rico em proteína, e utilizado 
principalmente 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 valor 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 imaginam, consomem e as vezes nem sabem.

A soja ajuda a combater algumas doenças, como :coração, tratamento do câncer, 
ameniza 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 pro-
teína completa é aquela que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que uma 
pessoa deve consumir.

Carnes e derivados são proteínas completas mas legumes ge-
ralmente 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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Comerciantes mostram divergências 
para o Dia dos Namorados
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Restaurantes também aguardam movimento
Motéis devem 

antecipar comemoração 

FOTOS: JME

O Dia dos Namora-
dos está chegando 
e as lojas já estão 

preparadas para receber os 
clientes. As opções são mui-
tas para quem quer presen-
tear seu namorado (a) desde 
flores, cestas temáticas, rou-
pas, calçados, bolsas, além 
dos produtos eletrônicos. 
Mas com o início da Copa 
do Mundo na mesma data 
em que se comemora o Dia 
dos Namorados, na próxima 
quinta-feira, dia 12, além de 
experiências negativas nas 
últimas datas comemorati-
vas, saber se haverá lucro ou 
prejuízo no comércio local é 
uma grande incógnita para 
os lojistas. 

Considerada a terceira 
data mais lucrativa para o 
comércio, este ano, a expec-
tativa não é das melhores. 
De acordo com a Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), a projeção 
é que este ano a data tenha 

Para muitos casais apaixo-
nados, dia 12 de junho é dia de 
celebrar o amor com presentes 
e programas especiais a dois. 
Mas, neste ano em especial, um 
evento histórico promete colocar 
o clima de romance no segundo 
tempo, ou melhor, no terceiro 
tempo. Isso porque o Dia dos 
Namorados cai justamente no 
mesmo dia da estreia do Brasil 
na Copa do Mundo.

Quem é do time ‘amor’ 
não quer trocar um jantar à 
luz de velas, por um chur-
rasco com direito a torcida. 
Já quem é do time ‘futebol’ 
quer assistir o jogo e após 
comemorar com os amigos.

A fotografa Luiza Potiens, 
de 25 anos, diz que não troca 
a comemoração do Dia dos 
Namorados por causa de jogo. 
“Quero sair para jantar com meu 
namorado. Mas, acredito que ele 
também não trocaria”, conta.

Já a vendedora Camila Sam-
paio, de 22 anos, diz que não vê 
problemas em ficar sem come-
morar a data. “Trocaria sim, mas 
com o meu namorado junto co-
migo torcendo pela seleção. Com 
o jogo da Copa acho que o dia se 

Para não causar dúvida 
entre vibrar com uma possível 
vitória do Brasil ou come-
morar o Dia dos Namorados, 
muitos motéis da cidade estão 
optando por comemorar a data 
na quarta-feira, dia 11.

Para os casais que pre-
tendem prolongar a noite, 
motéis da cidade oferecem 
preços especiais com direito 
a quartos decorados para re-
ceber os casais apaixonados. 
Os preços variam entre R$ 64 
a R$ 460.

O Motel Phoenix tam-
bém aderiu ao “Movimento 
11”, campanha lançada pela 
Brahma para antecipar o dia 
dos namorados para o dia 11.  
“Nós estamos participando 
dessa campanha e os clientes 
que vieram comemorar a data 
no dia 11, ganharão duas latas 
da cerveja Brahma”, ressalta a 
gerente, Jéssica Costa..

O Motel Xanadú também 
aderiu à campanha e de acor-
do com o gerente Humberto 

Jesus Coura Feiro, o movi-
mento maior deve ser no dia 
11. “Entramos na campanha, 
pois acreditamos que no dia 12 
não haverá muito movimento 
devido ao jogo do Brasil na 
Copa, então, esperamos um 
movimento maior no dia 11. 
Não estamos aceitando reser-
vas e os casais ganharão um 
brinde”, explica. 

Segundo a gerente do 
Liverpool Loft Motel, Luci-
mara Leonam, a expectativa 
é boa, pois as reservas já 
estão sendo feitas para de-
pois do jogo. “Não sentimos 
nenhum alteração devido ao 
jogo. As reservas estão sen-
do efetivadas e os horários 
fechados estão sendo após o 
jogo”, diz. 

O motel oferece ainda um 
pacote especial para quem 
quiser comemorar. “Temos 
opções que inclui hospeda-
gem 6 horas, decoração com-
pleta, champanhe e jantar, a 
partir de R$ 370”, explica.

um crescimento de apenas 
1% em relação ao ano passa-
do.  Caso a previsão se con-
firme, este ano será o resul-
tado mais fraco dos últimos 

cinco anos. A pesquisa é da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil).

Mas para o presidente 
da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai), Jair Al-
fredo Sigrist, a expectativa 

é que tenha um aumento de 
vendas entre 5% a 7% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado. “A expectativa 
de aumento de vendas para a 
data são as melhores. O tra-
balho está sendo feito para 
que isso aconteça”, disse. 
Questionado se a Copa irá 
influenciar nas vendas, Jair 
Sigrist, acredita que sim, 
pois o comércio irá fechar 
mais cedo.. “Nos dias de 
jogos do Brasil, as lojas irão 
fechar uma hora mais cedo, 
e isso pode influenciar no 
movimento das ruas do co-
mércio” acrescenta. 

A dúvida de lucro ou pre-
juízo também está na cabeça 
dos lojistas. A comerciante 
Claudete Melecarte, da Vi-
torello, acredita que o Dia 
dos Namorados não será dos 
melhores. “Sinceramente, 
data não está sendo anima-
dora. Não temos nenhuma 
expectativa, pois o comércio 
anda muito parado”, conta. 

Já agerente do Sérgio 
Calçados, Adriana Cristina 
Rua, diz que espera boas 
vendas. “Estamos anima-
dos com a data e esperamos 

vender bastante.  Temos 
mercadorias em promoção 
para atender todos os gostos 
e bolsos”, conta. 

A animação também é 
constatada pela gerente da 
Skala Center, Neuza Nunes. 
Segundo ela, a expectativa 
é grande. “Estamos espe-
rançosos em alcançar um 
aumento de 80% em nossas 
vendas. Preparamos muitas 
promoções e liquidações 
para o Dia dos Namorados”, 
declara.

A gerente de Marketing 
do Polo Shopping, Andrea 
Fernandes, diz que mes-
mo com a Copa espera um 
crescimento nas vendas. 
“Mesmo com o impacto da 
Copa, que tira um pouco o 
foco para a data do varejo, 
esperamos um crescimento 
de 8% nas vendas na semana 
que antecede a data”, decla-
ra. “Este ano, temos grande 
expectativa em relação à 
venda de eletrônicos, espe-
cialmente celulares e tablets 
e os artigos relacionados à 
Copa também devem estar 
entre as opções de presen-
tes”, completa.

Comércio aguarda a visita dos consumidores, mas saber se haverá lucro ainda é incerto

torna mais especial”, revela.
Apesar da estreia do Brasil 

no Mundial ser no mesmo 
dia da comemoração do Dia 
dos namorados, restaurantes e 
motéis acreditam que devido 
ao horário do jogo, agendado 
para as 17 horas, o movimento 
noturno não deve ser afetado.

De acordo com o gerente da 
churrascaria Rincão Gaúcho, 
Fábio Marques, a expectativa 
é de “casa cheia”. “Apesar do 
jogo da Copa, acredito que ire-
mos receber bastantes casais no 
dia 12. Além disso, o restauran-
te irá proporcionar aos casais 
um ambiente decorado para a 
ocasião e as reservas já podem 
ser feitas”, conta. 

No restaurante japonês Karê 
e Gyudon, segundo a proprie-
tária Claudia Maria Mazeto, 
a expectativa também é boa. 
“Esperamos ter uma boa clien-
tela neste dia, pois o nosso 
restaurante serve somente pra-
tos quentes e são ideais para 
as noites frias”, conta. “Além 
disso, os casais podem jantar 
em um local aconchegante com 
preços atrativos e acessíveis”, 
completa. Restaurante japonês Karê e Gyudon aguarda visita para o Dia dos Namorados
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Empresários aguardam com
expectativa ao 9ª Frutos de Indaiá

Município cai para nono no Índice Firjan
JME
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Indaiatuba caiu da ter-
ceira para a nona colo-
cação no Índice Firjan 

de Desenvolvimento Muni-
cipal (IFDM) da Federação 
das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan). Os dados 
correspondem à edição de 
2014, mas com ano-base 
2011, o qual foi divulgado 
no último sábado, dia 31 de 
maio. O Índice considerou 
ainda Louveira como a me-
lhor cidade do País. 

Para se chegar a média, é 
feita uma avaliação de 0 a 1, 
sendo que quanto mais perto 
de 1, maior o desenvolvi-
mento. Há também a divisão 
em quatro categorias: baixo 
(0 a 0,4); regular (0.4001 a 
0,6); moderado (0.6001 a 
0,8) e alto desenvolvimento 
(0.8001 a 1). 

Com base  em dados 
de 2011, a cidade ficou 
com IFDM consolidado de 
0.8969, média 2 % menor 
que em 2010, quando alcan-
çou a nota 0.9083. O Firjan 
analisou três quesitos. Na 
Educação, a cidade tinha 
a média 0.9249, em 2010, 
e obteve no último estudo 
0.9434.  O saldo foi nega-
tivo nos quesitos Saúde e 
Renda e Emprego. Na saú-
de, o Município havia con-
quistado média 0.9530 em 
2010, mas no ano seguinte 
caiu para 0.9358. Já na 
Renda e Emprego ficou com 

média 0.8114, em 2011, 
número abaixo dos 0.8469 
de 2010. 

Porém, quando compa-
rado com a melhor cidade 
(Louveira) do País, Indaia-
tuba se supera em alguns 
quesitos.  No item Educa-
ção, por exemplo, a cidade 
tem 0.9434 contra a média 
0.9429 de Louveira. Em 
Saúde, são 0.9358 contra 
0.9246. Somente no Empre-
go & Renda Indaiatuba fica 
atrás. 0.8114 contra 0.8807 
de Louveira. No IFDM Con-
solidado, Louveira ficou 
com a média 0.9161. 

Apesar da queda, In-
daiatuba ficou na melhor 
colocação entre as cidades 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC).  “Conti-
nuamos com uma colocação 
de destaque e procuramos 
trabalhar para que tenhamos 
um crescimento constan-
te. No histórico do índice 
sempre tivemos entre os 
10 melhores do país, resul-
tado de investimentos em 
áreas prioritárias do mu-
nicípio. Mas independente 
do ranking, o importante é 
que esse estudo nos permite 
analisar de forma criteriosa 
onde temos acertado e onde 
precisamos melhorar. Desta 
forma conseguimos em-
preender uma gestão cada 
vez mais eficiente, sempre 
em busca da excelência em 
qualidade de vida para a po-
pulação”, salienta o secre-
tário de Desenvolvimento, 

Renato Stocchi.
Apesar da queda, quando 

comparado 2010 com 2011, 
a cidade é considerada de 
“alto desenvolvimento”. 
Segundo o levantamento, 
apenas 6% das cidades do 
país estão nesse patamar. 

Segundo ainda o estudo, 
O Brasil  atingiu 0.7320 
pontos no consolidado do 
IFDM. O IFDM-Educa-
ção f icou em 0,7355,  o 
IFDM-Saúde, em 0,7387 e 
o IFDM-Emprego & Renda, 
0,7219. Em um cenário de 
desaceleração da geração 
de empregos e menor cres-
cimento da renda, a sexta 
edição do IFDM revelou que 
a Educação e a Saúde foram 
os grandes destaques para 
que o Brasil mantivesse em 
2011 o nível de desenvolvi-
mento moderado observado 
na última década.

No geral, 3.653 (66,7%) 
das cidades começaram a 
nova década em melhor si-
tuação do que terminaram a 
anterior. Somente 332 (6%) 
do total alcançaram o nível 
de alto desenvolvimento. No 
ranking nacional do IFDM o 
Estado de São Paulo predomi-
na nos primeiros 10 lugares.

Firjan 
O índice é um estudo 

anual que acompanha o de-
senvolvimento de todos os 
5.565 municípios. O estudo 
é produzido, exclusivamen-
te, com base em estatísticas 
públicas oficiais disponi-

bilizadas pelos ministérios 
do Trabalho, Educação e 
Saúde.

Para a atual edição, uma 
nova metodologia foi apli-
cada. A Saúde passou a 

contar com o componente 
“internação sensível à aten-
ção básica” e no Emprego & 
Renda, incluíram-se concei-
tos de desigualdade e grau 
de formalização do mercado 

de trabalho local. Além de 
situar o Brasil no mundo, foi 
feita a atualização de metas 
e parâmetros brasileiros, 
tornando 2010 o ano de re-
ferência para o estudo.

Os proprietários das 
empresas escolhidas 
pelos leitores do Jor-

nal Mais Expressão e con-
sumidores do comércio local 
como as melhores de 2013 e 
que receberão o troféu Frutos 
de Indaiá estão na expectativa 
para a edição do evento deste 
ano. Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, a premiação 
com o tradicional evento da 
cidade acontece no dia 25 de 
outubro, no salão social do 
Clube 9 de Julho. 

O empresário Wilde T. San-
tos Morais, de 62 anos, recebe 
pela primeira vez o troféu Fru-
tos de Indaiá. “Essa é a primeira 
vez que participo e é claro que a 
expectativa é grande. Estamos 
curiosos e aguardando um 
evento de extrema importância 
para o setor”, diz. 

Wilde é proprietário da 
Will Modas, empresa que 
receberá o troféu na categoria 
Moda Plus Size ou moda gran-
de. “A Will Modas é parceira 
da Revista Mais Expressão 
há dois anos e agora tivemos 
o privilégio de ser escolhida 
no segmento. Isso é de suma 
importância para nós, pois a 
Revista Mais Expressão ocu-
pa um espaço significativo na 
mídia da nossa cidade. Isso tem 
nos trazido ótimos retornos.”

Apesar da 9ª colocação, Indaiatuba figura entre as dez melhores cidades do País

Para receber o prêmio, a 
empresa de Wilde e outras 
119 marcas foram escolhidas 
mediante pesquisa nas ruas 
e no Jornal Mais Expressão. 
Durante os meses de novembro 
e dezembro do ano passado e 
janeiro desse ano, 4.780 pesso-
as foram ouvidas. No jornal, a 
pessoa pesquisada respondia a 
um questionário com 80 seg-
mentos de atuação. Já nas ruas, 
por conta da rapidez do dia a 
dia, o entrevistado respondeu 
formulários referentes a 20 
segmentos do mercado.

Com a escolha da empresas 
por parte da população, foi 
oferecida as empresas uma 
campanha publicitária que dá 
direito a publicação da marca 
da empresa em edições do Jor-
nal Mais Expressão e em três 
exemplares da Revista Mais 
Expressão, sendo duas antes e 
uma após o evento. 

Desde o dia último 9, as 
empresas participantes vêm 
tendo suas marcas divulgadas 
no jornal. "As empresas e 
profissionais que participam 
da campanha publicitária, e 
recebem o Troféu Frutos de 
Indaiá, devem ter um grande 
sentimento de orgulho, pois 
foram escolhidas por seus 
clientes como as melhores de 
cada segmento”, ressalta o 
presidente do Grupo Mais Ex-
pressão, Admilson Redecopa. 
“Mas nem por isso devem dei-

xar de procurar pela melhoria 
constante em seus serviços e 
produtos, pois a concorrência 
no mercado é muito grande 
e a cada prêmio surgem no-
vas empresas ofertando seus 
mesmos produtos e serviços 
com excelência, o que torna 
essa manutenção da qualidade 
muito importante."

Frutos
A contratação da campanha 

de mídia dá direito a empresa a 
participar da festa de premia-
ção do Frutos de Indaiá, que 
acontece no dia 25 de outubro. 

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para 
os empresários e convidados, 
com serviço a francesa. A 
noite deve ser completa com 
excelente show musical. Atra-
ção principal da noite deve ser 
divulgada nas próximas sema-

nas. "Estamos finalizando as 
negociações e na semana que 
vem estaremos encerrando-as, 
possivelmente os participantes 
estarão se surpreendendo com 
a atração, tendo em vista que 
sempre oferecemos um show 
que seja inusitado, além de 
procurarmos satisfazer os 
desejos de nossos clientes”, 
salienta Redecopa. “Já conver-
samos com Daniela Mercury, 
Ana Carolina, Roupa Nova, 
Adriana Calcanhoto e Thiagui-
nho, mas tudo vai depender das 
exigências dos produtores com 
relação à estrutura do local, 
inclusive alguns técnicos des-
ses artistas estarão visitando 
o Clube 9 para decidirmos a 
viabilidade dos shows.”

A qualidade do evento já 
foi comprovada por inúme-
ras empresas. Uma delas é a 
Performance Academia, que 

participou de todas as oito 
edições do prêmio, sendo nas 
cinco primeiras como escola 
de natação e nas três últimas 
também como escola de mus-
culação. “O Frutos reúne os 
melhores em cada segmento 
na cidade, isso reforça o nosso 
trabalho que vem sendo feito 
e aprimorado a 28 anos, nos 
da Notoriedade”, salienta. 
“As expectativas são sempre 
as melhores, já que o prêmio 
a cada ano vem dando mais 
atenção aos detalhes, o que 
por consequência garante sua 
qualidade.”

Esse ano a grande novi-
dade é o local da festa. Com 
um investimento de R$ 4.750 
milhões, o salão social do 
Clube 9 foi construído e conta 
com área de 1.130 mil metros 
quadrados. O local tem capa-
cidade ainda para 2,5 mil pes-

soas em pé ou 1,2 mil pessoas 
acomodadas em suas mesas. O 
espaço conta ainda com palco 
de 120 m², sendo totalmente 
climatizado, assim como seus 
camarins. 

Dr. Renato Mattos Garcia - Direi-
to Previdenciário

Traffinho's Kids - Mariana Arthuzo e Paula 
Arthuzo

Microcamp - Irene Ferracini e Antonio Carlos 
Ferracini

Performance Academia - Simone Carotti Baffo 
e Marisa Carotti

Mais Expressão



06A Mais Expressão

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

BENEFICIADOS 

Novo sorteio é realizado para as casas do Tamoio 2

PL quer proibir carro de som 
durante a campanha eleitoral

ROSE PARRA/ACS-CMI 

Recuo?
Durante a Sessão Or-

dinária da Câmara, na 
noite de segunda-feira, 
dia 2, uma Indicação do 
presidente da Casa, Luiz 
Alberto Pereira, o Ce-
bolinha (PMDB), pediu 
para que seja realizado 
um estudo visando à dis-
ponibilidade de um local 
apropriado para utiliza-
ção e apreciação de som 
automotivo. Lembrando 
que o mesmo vereador é 
autor da “Lei do Silên-
cio”, a qual proíbe o que 
carros trafeguem pelas 
ruas com o som alto, 
causando perturbação de 
sossego. 

Pressão 
Sinceramente não te-

nho conhecimento da real 
necessidade no Municí-
pio ter um espaço para 
esse tipo de atividade, 
mas posso garantir que, 
quando a “Lei do Silên-
cio” foi aprovada, muita 
gente fez cara feia, cri-
ticou, enviou inúmeros 
e-mails ao gabinete do 
vereador. Essa pode ser 
uma colher de chá para 
os amantes do som auto-
motivo, mas ainda é um 
estudo. Eu ainda sou do 
grupo que apóia a lei e 
acredito que ouvir músi-
ca no carro é permitido, 
em qualquer lugar, mas 
com o volume regulado, 
sem perturbação.

Eleições 
Ainda no assunto veí-

culo com o som alto, um 
projeto foi aprovado em 
primeira votação, dispõe 
sobre a proibição, nos 
períodos eleitorais, dos 
partidos e os candida-
tos fazerem divulgação 
político-partidário por 
meio da utilização de 

equipamentos de som 
automotivo e equipamen-
to sonoro de qualquer 
natureza. As “musiqui-
nhas” dos políticos até 
eram engraçadas, mas 
chegava uma hora que 
incomodava. 

Versões 
Na discussão, durante 

a votação da Lei, muitos 
foram a favor e fizeram 
um “acordo de cavalei-
ros” para não utilizar de 
carros de som em suas 
campanhas para as pró-
ximas Eleições. Outros 
falaram da dificuldade de 
se fazer campanha, com 
algumas proibições.  Já 
outros, questionaram o 
quanto essa Lei funcio-
nará na prática. Concor-
do com a terceira opção. 
Depois das denúncias nas 
últimas Eleições Munici-
pais, com tantas provas e 
ninguém punido, tenho 
minhas dúvidas sobre o 
efeito dessa lei, que foi 
tratada como uma Lei de 
Posturas Municipais.

Tudo calmo 
Ainda na Câmara, há 

duas semanas as Sessões 
que tudo anda muito cal-
mo, sem nenhum projeto 
de grande importância 
em discussão. Na Sessão 
da semana passada, por 
conta da ausência dos 
vereadores Massao Ka-
nesaki (DEM) e Antonio 
Sposito Júnior, o Toco 
(PTB), a situação não 
quis correr o risco de ter 
algum projeto de suma 
importância rejeitado. Na 
segunda-feira, a exceção 
do projeto do vereador 
Cebolinha, sobre carros 
de som nas campanhas 
políticas, os demais pro-
jetos não gerou qualquer 
discussão o questiona-
mento dos vereadores.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Um projeto de lei quer 
que seja proibido o 
uso de carros de som 

durante a campanha eleitoral. 
O PL 0086/2014, do vereador 
Luiz Alberto Pereira, o Ceboli-
nha (PMDB), foi aprovado em 
primeira votação na noite de 
segunda-feira, dia 2, durante a 
15ª Sessão Ordinária que ocor-
reu no Plenário da Câmara. 

O projeto dispõe sobre 
a proibição, nos períodos 
eleitorais, dos partidos e os 
candidatos que realizarem a 
divulgação político-partidária 
por meio da utilização de 
equipamentos de som automo-
tivo e equipamento sonoro de 
qualquer natureza. 

Segundo ainda o PL, o ve-
ículo pode ser automotor, de 
propulsão humana ou tração 
animal, estacionado ou em 
movimento nas vias públicas 
e demais logradouros públi-
cos, bem como em espaços 
privados de livre acesso ao 
público, tais como postos de 
combustíveis e estacionamen-
tos, com emissão de sons ou 
ruídos em excesso, que possam 
perturbar o sossego público, 
independentemente do nível 
de intensidade sonora.

É considerada propaganda 
política a divulgação de no-
mes e programas por meio da 
utilização de som automotivo.  
Quem desobedecer a Lei será 
multado em mil Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo 
(Ufesps). Caso não seja pos-
sível a retirada imediata dos 
equipamentos que originaram 
a autuação pela emissão do 
som, o veículo deve ser apre-
endido e removido para o pátio 
credenciado. 

No caso de reincidência a 
multa será aplicada em dobro 
e, havendo nova reincidência, 
a multa poderá ser aplicada 
até o triplo do valor inicial. 
Cabe ao pagamento da multa 
o condutor e o proprietário do 
veículo utilizado.

Para o autor do Projeto, 
trata-se de uma lei de posturas 
municipais. “Ela não altera 
as leis eleitorais, assim como 
as leis de trânsito aprovadas 
no Município não interferem 
nas Leis Federais, tanto que 
os motoristas multados não 
recebem punição na CNH”, 
lembra. “O que estou propon-
do é criar, dentro da cidade, um 
código de posturas que vai de 
encontro aos anseios do eleitor 
e que já vem sendo adotado em 
diversas cidades. Lembrando 
que um candidato não é eleito 
porque investe mais em carro 
de som: ele é eleito pelas suas 
propostas.”

O vereador Gervásio Apa-
recido da Silva (PP) lembrou 
que nas últimas Eleições houve 
candidato que conseguiu, de 
última hora, autorização da 
Justiça para a utilização de 
cavaletes. “Proponha que seja 
feito um acordo de cavaleiros 
e não utilizarmos o carro de 
som”, discursou. 

Questionamentos 
Apesar de aprovada por 

unanimidade, o PL recebeu 
críticas. Para o vereador Hé-
lio Alves Ribeiro (PSB), os 
políticos terão certa dificul-
dade durante suas campa-
nhas. “Do jeito que está indo 
não sei como iremos fazer 
nossa divulgação”, lamen-
tou. Além da lei do carro de 
som, durante as campanhas 
políticas os candidatos já 
são proibidos de utilizarem 
cavaletes, panfletos (santi-
nhos) e pintar os muros.

Apesar de reconhecer 
os abusos cometidos por 
alguns políticos em época 
de campanha, o vereador 
Bruno Ganem (PV) ressalta 
ter dúvidas quanto ao efeito 
dessa Lei em Indaiatuba. 
“Entendo ser uma iniciativa 
louvável, porém não consi-
go imaginar que um vere-
ador recebe uma multa do 
Município já nas próximas 
Eleições”, diz. 

Sessão
A Sessão Ordinária con-

tou ainda com outros dez 
projetos na Ordem do Dia. 
Três projetos do Executivo 
versam sobre dotações or-
çamentárias e repasses de 
recursos financeiros foram 
votados e aprovados em Re-
gime de Urgência Especial.

Projeto do vereador Car-
los Alberto Rezende Lopes, 
o Linho (PT), que denomi-
na Olga Benário Prestes, 
logradouro do Município 
foi retirado da pauta a pe-
dido do próprio vereador.

Os demais projetos fo-
ram aprovados por unani-
midade, entre eles proje-
to do vereador Túlio que 
concede título honorífico 
‘Cidadão Indaiatubano’ ao 
empresário Marcelo Valen-
tim Pires. 

A 16ª sessão de Câmara 
acontece segunda-feira, dia 
9, às 18 horas, no Plenário 
Joab José Puccinelli.

Na última segunda-feira, 
dia 2, foi realizado o sorteio de 
escolha das casas para as 56 
famílias contempladas do Con-
junto Habitacional Tamoio 2. 

Na ocasião, o prefeito Rei-
naldo Nogueira (PMDB) salien-

tou a importância das moradias. 
“Tenho certeza que vocês são 
privilegiados por receber esse 
imóvel próximo ao Centro da 
cidade. Ainda temos algumas 
etapas burocráticas, mas até o 
inicio de julho as casas serão 

entregues. No local já existe 
toda infraestrutura necessária, 
logo terá a segunda etapa da ur-
banização do Itamaracá”, disse.

A pré-seleção das famílias 
beneficiadas foi realizada pela 
Secretaria de Habitação junto 

com a Cooperativa Habitacio-
nal, e as casas atenderá famílias 
que estão em área de risco ou 
em risco social.

Os dois conjuntos habita-
cionais totalizam 80 casas so-
brepostas, que terão 42 metros 

quadrados cada uma, distribuí-
dos em dois quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. O investimento 
total nos empreendimentos é 
de R$ 4.336.061,56, sendo R$ 
1.338.915,83 para o Tamoio I e 
R$ 2.997.145,73 para o Tamoio 

II. Os imóveis também recebe-
ram a isenção de todas as taxas 
e impostos. A obra foi iniciada 
em setembro de 2012 e a em-
presa responsável pela execução 
é a MZM Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.
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Colégio Objetivo abre inscrições para o Fuvestão a partir do dia 13
VESTIBULAR

Bares se preparam para receber torcedores 
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

A Copa do  Mundo 
ainda nem come-
çou, mas os bares e 

restaurantes já disputam os 
clientes que vão assistir aos 
jogos da competição. Para 
atrair os torcedores, alguns 
estabelecimentos oferecerão 
chopp grátis, abadás perso-
nalizados, além de realiza-
rem o famoso “bolão”. O 
primeiro jogo do Mundial 
acontece na próxima quinta-
-feira, dia 12, na partida 
entre Brasil e Croácia. 

De acordo com o geren-
te do Kalipers Rock Bar, 
Miguel Vieira, a procura 
por reservas já começou. 
“Nós realizaremos o Happy 
Hour da Copa, com duas 
horas de chopp a vontade, 
caipirinhas, água, sucos 
e refrigerantes. Além das 
porções de calabresa, fritas, 
polenta e pastéis. Também 
teremos uma hora de bi-
lhar free, tudo isso por um 
preço único de R$ 48,50”, 
explica. 

A programação aconte-
cerá durante todo o Mundial, 
de quarta e quinta-feira, das 
18 horas à meia-noite e de 
sexta-feira, das 18 horas às 
20 horas. Vieira contou que 
a procura tem sido grande e 
a expectativa é que haja um 
aumento de 15% a 20% no 
faturamento do bar.

Já no Boteco do Baca-
lhau, a torcida ganha mais 
um incentivo com a realiza-
ção do famoso “bolão”. Se o 
participante acertar o placar 
do jogo e o autor dos gols, 
ganha um balde com quatro 
cervejas e uma porção. “O 
bolão é uma forma de trazer 
ainda mais o clima da Copa 
para o bar, além de interagir 
com o cliente. Além do bo-
lão, nós também estaremos 
com uma promoção que a 
cada duas cervejas, a ter-
ceira é grátis. Além disso, 
a primeira rodada de porção 
de polenta é por conta da 
casa”, explica o proprietário, 
Mateus Manoel de Oliveira. 

A casa abre às 15 horas e a 
promoção é válida para todos 
os jogos do Brasil. De acor-
do com Oliveira, a expecta-
tiva de público é grande e o 
faturamento deve aumentar 
em cerca de 20%. 

No Pindukas Bar a ideia 
é personalizar os torcedores, 
para isso o estabelecimento 
lançou abadás estilizados. 
Cada unidade sai por R$ 
10 e dá direito a um chopp 
Brahma em todos os jogos do 
Brasil. “A procura tem sido 
bem satisfatória, o primeiro 
lote já terminou e vendemos 
cerca de 150 unidades. Já 
iniciamos o segundo lote, 
que podem ser adquiridos 

nas unidades do Pindukas. 
O abadá é uma forma de 
personalizar nossos clientes 
para que torçam conosco, 
afinal futebol é diversão com 
os amigos, a família e os 
vizinhos de mesa”, ressalta 
o proprietário do local, An-
derson Possan.

Opção 
Uma opção mais tradi-

cional nos jogos da Copa é a 
Casa da Esfiha. As duas uni-
dades do restaurante conta-
rão com telões, o tradicional 
cardápio árabe e a promoção 
chopp em dobro. “A promo-
ção acontece uma hora antes 
e uma hora depois de todos 

os jogos do Brasil. Além do 
tradicional chopp Brahma, a 
novidade é o Chopp Stella”, 
explica o sócio proprietário, 
Hélio Rubens Batista. De 
acordo com ele a expectativa 
é de um aumento de 10% no 
movimento. “A expectativa 
é grande, não só devido aos 
jogos, mas também as férias 
escolares. Todo brasileiro 
ama futebol e em Copa essa 
paixão é ainda mais eviden-
te”, ressalta. 

Os estudantes Vitório 
de Campos, de 19 anos, 
Charles Oliveira de Almei-
da, de 21 anos, e Tamires 
Samanta Lima Xavier, de 
19 anos, são alguns dos 
que vão acompanhar nos 
bares a estreia da Seleção 
Canarinho. “Nós formamos 
um grupo com mais alguns 
amigos e vamos nos reunir 
em um barzinho. É mais 
emocionante assistir com 
toda a galera”, explicam. 

Atendimento deve ser personalizado na Copa

Bares apostam nas promoções para atrair os torcedores nos jogos da Seleção

Faltando menos de uma semana para a Copa, bares na cidade já estão decorados 

Inscrições devem ser feitas até o próximo dia 13

A rede Objetivo reali-
za no próximo dia 14, o 
Fuvestão que será aberto 
aos alunos e não alunos do 
colégio.

Os estudantes interes-
sados em participar devem 
se inscrever até o dia 13, às 
12h30, gratuitamente pelo 
site do Objetivo Indaiatuba.

O simu-
l a d o  t e r á 
9 0  t e s t e s 
de múltipla 
escolha, de 
acordo com 
o  p a d r ã o 
da Fundação Universitária 
para o Vestibular (Fuvest) 
e no dia da realização da 
prova o candidato deve 
estar munido da carteira de 
identidade original e a ficha 
de inscrição. 

Além de ter uma anteci-
pação completa do vestibu-
lar da Fuvest, o estudante 

poderá vivenciar o clima do 
exame. “Com os simulados, 
o estudante tem a oportu-
nidade única de elaborar 
estratégias que o auxiliem 
na questão do autoconheci-
mento, da calma e da con-
fiança. Nesse, em especial, 
há a possibilidade de um 
comparativo entre os desem-

penhos de 
m a i s  d e 
trinta mil 
alunos, o 
que apro-
xima ain-
d a  m a i s 

da situação real de um ves-
tibular”, explica Débora Ra-
zori, psicóloga responsável 
pelo Núcleo de Apoio ao 
Vestibulando do Objetivo 
Indaiatuba. 

No Fuvestão, os candi-
datos também concorrem a 
prêmios. Na categoria vesti-
bulando que são estudantes 

do 3º ano do Ensino Médio 
ou egressos do Ensino Mé-
dio que não tenham cursado 
ensino superior, o prêmio 
para o 1º colocado será um 
carro zero-quilômetro. Já 
na área Biológicas, Exatas 
e Humanas, o 1º colocado 
ganhará um Tablet, e o 2º 
e 3º colocados ganha um 
Notebook.

Os primeiros 100 co-
locados ganham i-Pods e 
calculadoras, além de 50 
inscrições em vestibulares 
e coleções de livros. 

Os treineiros também 
concorrerão a prêmios e 
todos os participantes que 
fizerem 55 pontos ou mais 
concorrerão ao sorteio de 
um iPhone. 

O Fuvestão será realiza-
do no dia 14 de junho, às 
14h, no Colégio Objetivo 
Indaiatuba. As inscrições 
são gratuitas e estão abertas.  

O Fuvestão será 
realizado no dia 14 
de junho, às 14h.

CIDADE
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Lar de Velhos realiza 
Megabazar no domingo

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

População enfrenta problemas 
para solicitar o Seguro-desemprego

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Quem procura o Pos-
to de Atendimen-
to ao Trabalhador 

(PAT) de Indaiatuba, para 
dar entrada ao beneficio do 
Seguro-desemprego, tem 
enfrentado filas e a incer-
teza do atendimento. Isso 
por que após ficar fora do 
ar por cerca de 15 dias, o 
sistema MTE Mais Empre-
gos, que realiza o serviço, 
trabalha desde segunda-
-feira, dia 2, com lentidão 
e picos de inoperância. 

De acordo com a Secre-
taria de Comunicação So-
cial da Prefeitura, o proble-
ma ocorreu devido a uma 
manutenção no servidor do 
Portal Mais Empregos. 

A reportagem do Mais 
Expressão foi a unidade lo-
cal na terça-feira e ontem, 
dias 3 e 5. O sistema ainda 
não havia sido regularizado 
e muita gente estava na fila 
em busca do benefício. 

O operador de máqui-
nas, Cléber Santana Dias 
Gomes, de 32 anos, bus-
cava atendimento sem su-
cesso há cinco dias. “Eu 
vim no inicio da semana 
passada e não tinha siste-
ma, voltei dois dias depois 
e continuava do mesmo 

jeito. Tentarei essa semana 
novamente, pois preciso co-
meçar a receber o Seguro”, 
conta. 

Já o gesseiro Luciano 
Silva Santos, de 35 anos, 
enfrentava um problema 
ainda maior. “O prazo para 
dar  entrada no Seguro-
-desemprego é de três me-
ses, não consegui vir antes 
e agora tenho menos de 20 

dias para fazer isso. Com 
esse problema no sistema 
corro o risco de perder o 
beneficio”, lamenta. 

O atendimento no PAT 
funciona no s is tema de 
senhas, que são distribu-
ídas em dois horários: 30 
senhas às 7 horas da manhã 
e outras 30 ao meio-dia. 
No entanto, para conseguir 
uma das senhas é preciso 

“madrugar” na fila. “As 
pessoas que conseguiram 
pegar as senhas do primeiro 
horário chegaram por volta 
das 4 horas da manhã. Para 
conseguir a segunda remes-
sa de senhas, a gente preci-
sa chegar umas 8 horas da 
manhã e ficar na fila. E toda 
essa espera não garante que 
seremos atendidos, eu vim 
ontem, peguei a senha, mas 

o sistema saiu do ar e eu 
não fui atendida”, explica 
a estudante Natália Guima-
rães Rosa, de 20 anos. 

Dificuldades 
S e g u n d o  a  s u p e r v i -

sora do PAT Indaiatuba, 
Adriana Gimenes, o posto 
possui três máquinas para 
atendimento ao Seguro-
-desemprego, porém apenas 
uma está com o sistema 
em operação. “Por dia nós 
distr ibuímos 60 senhas, 
porém estamos avisando 
que a senha não é certeza 
de atendimento. O sistema 
está lento e às vezes sai do 
ar, e só uma máquina tem 
realizado o atendimento. 
Em dias normais, consegui-
mos atender todas as pes-
soas, com o sistema assim 
estamos atendendo de 20 
a no máximo 30 senhas”, 
explica. 

A Secretaria de Comuni-
cação Social da Prefeitura 
negou a falta de atendi-
mento das últimas semanas 
e informou que o sistema 
tem funcionado,  porém 
apresentando oscilações. A 
Prefeitura informou ainda 
que apenas na sexta-feira, 
dia 30 de maio, não houve 
serviços de Seguro-desem-
prego, Cadastro e Retorno. 

Ainda de acordo com a 

supervisora do PAT, Adria-
na Gimenes,  outro pro-
blema enfrentado é com 
relação a demanda de ou-
tros municípios. “Nós não 
atendemos só a população 
de Indaiatuba. Como outras 
cidades também apresen-
tam problema no sistema, 
muitas pessoas estão vindo 
para Indaiatuba tentar re-
alizar o serviço”, explica.

A prefeitura não comen-
tou sobre o prejuízo que o 
aumento da demanda de 
outras cidades traz para o 
PAT Indaiatuba, disse ape-
nas que o padrão de atendi-
mento segue o mesmo, com 
60 senhas por dia. 

Segundo ainda a Pre-
feitura, o responsável pelo 
porta MTE Mais Empregos 
é da Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
do Estado de São Paulo 
(Sert). A reportagem do 
Mais Expressão contatou 
a Sert, que informou ter 
aber to  vár ias  chamadas 
pedindo a regularização do 
sistema. No entanto divul-
gou uma nota informando 
que o sistema não é de sua 
responsabilidade, mas sim 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). Ques-
tionado, o Ministério não 
retornou até o fechamento 
da matéria.

Com problemas no sistema, população aguarda por atendimento no PAT de Indaiatuba

O Lar de Velhos & Espaço 
Dia Emmanuel realiza neste 
domingo, dia 8, das 9h às 12 
horas, o Megabazar de grandes 
marcas.

O bazar será no Departa-
mento de Cultura do Centro 
Espírita Apóstolos do Bem, e 
os interessados podem retirar 
senhas a partir das 8 horas. 

No dia estará a venda pro-
dutos novos e semi-novos 
de grandes marcas doados à 
entidade e todos os produtos 
serão vendido a R$ 5 e R$ 10.

De acordo com a presidente 
do Lar de Velhos, Izildinha 
Cardoso Lopes, no Megaba-
zar haverá produtos das mar-
cas, Coca-Cola, Victor Hugo, 

JME

Arezzo, Diesel, Adidas, Nike, 
entre outras. “São todos produ-
tos de inverno, como jaquetas, 
botas, tênis”, explica. Também 
haverá bolsas, perfumes, bi-
juterias e roupas infantis das 

marcas Tigor e Lilica Ripilica. 
O Departamento de Cultura 

do Centro Espírita fica na Rua 
13 de Maio, 173, Centro. Mais 
informações pelos telefones 
3801-2820 e 3834-3802. 

O bazar acontece na Rua 13 de Maio, 173
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JME

Não é novidade que 
dominar o inglês se 
tornou tão importan-

te quanto saber pronunciar 
corretamente o português. 
O idioma é indispensável 
para quem deseja se desta-
car na carreira profissional, 
independente do tamanho da 
empresa em que trabalha. 

Há aqueles que prefe-
rem ir além e investem em 
cursos acadêmicos fora do 
país. A iniciativa é vista com 
bons olhos pelo mercado de 
trabalho, no entanto, antes 
de escolher o local de estu-
dos é preciso ficar atento a 
alguns pré-requisitos. Para 
aceitar alunos estrangeiros, 
as universidades americanas 
exigem a realização do Test 
of English as a Foreign Lan-
guage (TOEFL), um teste que 
qualifica o nível de inglês do 
candidato. Cada universida-
de estipula uma pontuação 
mínima que o candidato pre-
cisa atingir, para ingressar no 
curso escolhido. 

Existem dois modelos 
de aplicação, o presencial e 
o on-line. Em Indaiatuba, a 
escola de idiomas Yázigi é 
a única apta para a aplicação 
do teste. “O TOEFL é um 
teste voltado para o inglês 
acadêmico, para quem deseja 

estudar em alguma escola ou 
universidade americana. No 
entanto, mais do que isso o 
teste permite que a pessoa 
mensure o quanto está apto 
para viver diariamente o 
idioma. Ele tem validade de 
dois anos”, explica a gerente 
de comunicação e mercado 
do Yázigi, Danielle Costa 
Viana. 

De acordo com a pro-
fessora de inglês do Yázigi, 

Carolina Santana, o teste é 
essencial para o currículo. “Se 
você obtiver uma boa nota no 
TOEFL, com certeza você se 
destaca em uma entrevista 
de emprego. Constar em seu 
currículo que você realizou 
o teste e se qualificou apto 
no idioma, certamente é uma 
chance de você pular etapas 
na corrida pela conquista de 
uma vaga ou promoção”, ex-
plica. “Eu tive um aluno que 

quando realizou a prova, ficou 
surpreso com sua pontuação, 
ele não tinha ideia que estava 
dominando tão bem o idio-
ma. O mais bacana do teste 
é que você consegue saber 
como está o seu inglês em 
nível internacional, ou seja, 
você consegue saber o quanto 
conseguiria se comunicar em 
um país de língua inglesa”, 
explica a também professora 
de inglês, Tatiane Figueiredo.

TOEIC
Além do 

T O E F L ,  o 
Yázigi tam-

bém realiza a aplicação do 
Test of English for International 
Communication (TOEIC), que 
também qualifica o nível de 
inglês, porém é mais voltado 
para a área de negócios. “Esse 
também é um teste importan-
tíssimo para quem deseja se 
destacar. Muitas multinacionais 

se utilizam da nota obtida pelo 
candidato no TOEIC, para 
mensurar sua qualidade em do-
minar o idioma. Muitas pessoas 
perdem chances no mercado de 
trabalho ou por não ter inglês, 
ou por não ter conhecimento 
sobre a importância desses 
testes”, explica Daniele Costa.

Já para o espanhol, o teste 
que avalia o nível no idioma é 
o Diploma de Espanhol Como 
Língua Estrangeira (DELE), 
o mesmo também é aplicado 
pelo Yázigi e não possui prazo 
de validade. De acordo com a 
professora de espanhol, Amé-
rica Guman, o teste reconhece 
a qualidade do idioma. “O 
DELE é uma forma de reco-
nhecer o domínio que o candi-
dato tem do espanhol. Muitas 
pessoas acham que o espanhol 
é um idioma desnecessário, 
por ser muito parecido com o 
português e o DELE vem para 
dar credibilidade ao idioma. É 
preciso lembrar que o inglês já 
não é um idioma classificado 
como um diferencial, por isso 
é preciso investir em uma 
segunda e terceira língua”, 
explica. 

Para mais informações so-
bre os valores e horários dos 
testes, basta entrar em contato 
com o Yázigi Indaiatuba pelo 
telefone 3875 0206. A escola 
está localizada na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, nº 340, 
no Jardim Esplanada. 

A escola de idiomas Yázigi é a única apta para a aplicação dos testes, a unidade local fica no Jardim Esplanada
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Rodovia João Ceccon é alvo de acidentes 
CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
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ARQUIVO JME

A Rodovia João Cec-
con, que liga Indaia-
tuba à Elias Fausto, 

continua registrando um alto 
índice de acidentes, mesmo 
após a entrega da via reca-
peada, em 2011. Nesse ano, 
só de acidentes envolvendo 
veículos de Indaiatuba, já 
foram seis ocorrências graves, 
sendo que três delas vitimou 
fatalmente quatro pessoas. 
Na maioria dos casos, a im-
prudência dos motoristas é a 
grande “culpada”.

De acordo com enfermeira 
Sara Carolina Ferguson, de 28 
anos, que há dez anos passa 
frequentemente pela rodovia, a 
principal causa dos acidentes é 
por falha humana. “A Rodovia 
João Ceccon foi reformada 
há uns três anos e não possui 
irregularidades, é uma pista 
boa. O grande problema é a 
imprudência das pessoas em 
questão da velocidade. Algu-
mas circulam rápido demais, 
e nos assusta, e outras deva-
gar demais e nos atrapalha” 
conta. “No período em que 
passo por lá, já presenciei mais 
de 40 acidentes. Mas nesses 
últimos tempos a frequência 
vem aumentando muito, em 
média, presencio um acidente 
por semana”.

A encarregada administrati-
va Lígia Fernanda Machado, de 
26 anos, que passa na rodovia 
frequentemente, há três anos, 

conta sobre um acidente recente 
com um familiar. “Uma vez por 
semana eu vejo acidentes por 
lá. A última vitima foi minha 
prima, que estava vindo tra-
balhar em Indaiatuba. Ela não 
teve nem pra onde tirar o carro, 
pois o motorista estava em alta 
velocidade e pegou o carro 
dela em cheio. Como sempre o 
imprudente só teve ferimentos 
leves. Graças a Deus ela está 
bem, já passou por algumas 
cirurgias, mas não corre risco” 
explica. 

Providências 
De acordo ainda com Ligia, 

uma das soluções para a rodo-
via seria a duplicação da via.

Para o web designer 
William Nagase, de 23 anos, 
morador nas proximidades 
da rodovia, a falha é humana, 
mas algumas precauções es-
truturais poderiam colaborar 
para uma redução no número 
de acidentes. “Neste último 
mês presenciei três ocorrên-
cias. A maioria ocorre entre 
o trecho da Fazenda Espirito 
Santo até a entrada de Carde-
al, justamente no horário de 
pico, das 7h às 9 horas e 17h 
às 19 horas. A imprudência e a 
alta velocidade são os maiores 
fatores para estes ocorrências; 
muitos arriscam realizar ultra-
passagens em lugares onde 
são proibidos e a velocidade 

acima do permitido faz com 
que ocasionem estes aciden-
tes” ressalta. Nagase acredita 
em possíveis melhoras estru-
turais, mesmo após melhorias 
na pista. “Na minha opinião, a 
primeira solução é a conscien-
tização do condutor, acredito 
que podemos mudar esse alto 
índice de acidentes se todos 
respeitassem a velocidade. O 
Segundo ponto é o aumento 
de sinalização na pista, aler-
tando o condutor com placas 
de curva perigosa, respeite a 
velocidade da rodovia, proibi-
do ultrapassar neste local. O 
Terceiro ponto é a manuten-
ção da rodovia e a criação de 
acostamentos (asfaltados).” 

Para a Prefeitura, 
imprudência é a maior 

responsável
A Prefeitura informou, via 

Secretaria Comunicação So-
cial, que os acidentes na João 
Ceccon ocorrem por conta da 
imprudência dos motoristas.

Segundo ainda o Execu-
tivo, no trecho de Indaiatuba 
foram instaladas várias lomba-
das para reduzir a velocidade 
dos veículos nos pontos mais 
críticos. Na semana passada, o 
secretário de Urbanismo e do 
Meio Ambiente, José Carlos 
Selone, informou que a via 
está bem conservada e bem 
sinalizada, e que os últimos 
acidentes ocorreram mais por 
falha humana ou do veículo, 
do que por problemas na pista. 

Na ocasião, o secretário infor-
mou ainda que Indaiatuba já 
está tentando um contato com 
a Prefeitura de Elias Fausto 
para que juntos tomem pro-
vidências no sentido de inibir 
os excessos de velocidade em 
toda a pista, que possui curvas 
perigosas. 

Mesmo assim, Selone rela-
ta sua preocupação no assunto. 
“Apesar dos acidentes com ví-
timas fatais terem ocorrido na 
parte de Elias Fausto, entende-
mos que cidadãos indaiatuba-
nos utilizam essa via, por isso 
precisamos buscar alternativas 
para torná-la mais segura", 
reconhece o secretário. 

Rodovia que liga Indaiatuba à Cardeal é “palco” de constantes acidentes de trânsito

Motociclistas também foram vítimas fatais na rodovia
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Hospital Dia passa por reformas
MELHORIAS 
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Casos de Dengue cai 
15% comparados ao ano passado

CIDADE

Neste ano o número 
de pessoas infec-
tadas com dengue 

teve uma queda de 15% 
quando comparado ao mes-
mo período do ano passa-
do, de janeiro a maio. Em 
2013 foram regis t rados 
719 casos, sendo 692 casos 
autóctones, 21 importados 
residentes, cinco impor-
tados não residentes e um 
indeterminado. Não houve 
registros de morte. Em todo 
o ano de 2013 foram 760 
infectados. 

Já neste ano de 2014, 
foram registrados 108 casos 
de dengue autóctones, dois 
importados não residentes, 
dois casos em investigação 
e 91 casos aguardado re-
sultado. 

Apesar de neste ano não 
ter registrado muito dias 
de chuva, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria da Saú-
de e Equipe de Controle 
do Mosquito da Dengue, 
continua com os trabalhos 
de rotina. A equipe percorre 
bairros da cidade na busca 
de pessoas com sintomas 
da doença, retirada de cria-
douros, coletas de larvas, 
além de orientar a popula-
ção que mesmo sem chuva 
há possibilidade de haver 
criadouros nas casas. “Nes-
sas ações foram coletadas 
larvas em criadouros como 
piscina sem tratamento, 
prato de vasos, vaso sanitá-
rio sem uso frequente, latas 
entre outros objetos”, conta 
o coordenador do programa 
de controle do mosquito da 
dengue, Odenir Pivetta.

Ainda segundo o co-
ordenador,  os trabalhos 
estão em andamento, mas 
pede para que a população 
colabore com as ações. “É 
necessário que as pessoas 
façam uma vez por sema-
na, uma varredura em seus 
quintais. Não devemos des-
cuidar dos pratos dos vasos 
de plantas e também dos be-
bedouros de seus animais. 
Descartar o lixo em locais 
apropriados e nunca em ter-
renos baldios” declara.“As 
atividades de controle da 
dengue estão focadas em 
identificar criadouros nos 
imóveis e orientar o respon-

sável como proceder para 
que aquele objeto/recipien-
te ou depósito não se torne 
um criadouro do mosquito, 
este trabalho existe há 19 

anos no município, então 
a população tem conhe-
cimento da doença e sabe 
que tem que prevenir, pois 
o ano todo nós trabalhamos 

na prevenção”, completa. 
De acordo com Pivetta, 

as atividades mais intensi-
ficadas ocorrem no mês de 
outubro, pois de outubro 
até março é considerado 
período de chuva. “O pe-
ríodo de maior intensidade 
biológica do Aedes é entre 
Outubro à Março, épocas de 
chuva e oferta de criadou-
ros, sendo que o período 
dos casos confirmados da 
doença permanece entre 
janeiro a junho, com maior 
pico entre abril e maio e de 
acordo com esses dados às 
atividades de intensificação 
se inicia em todo mês de 
outubro”, explica.

Apesar dos dias mais 
frios, Pivetta alerta que não 
deve haver descuido por 
parte da população. “A que-
da de temperatura diminui 
o ciclo biológico do mos-
quito, diminuindo assim, 
o número de mosquitos. 
Porém existem ovos de-
positados nos recipientes, 
mesmo sem água, que estão 
prontos para eclodir no pró-
ximo verão. Então por isso 
não se deve descuidar, pois 
mesmo em temperaturas 
baixas encontramos larvas 
devido àresistência’, conta.

Prevenção 
Outras ações estão sendo 

planejadas pelo programa, 
segundo Pivetta. “As ações 
para o pré-verão 2014/2015 
já estão em planejamento 
e provavelmente será con-
cluído até o final de agosto, 
além das ações de intensi-
ficação  que começará em 
setembro/outubro de 2014”, 
conta. 

Pivetta orienta a popu-
lação que é de extrema im-
portância eliminar possíveis 
criadouros em quintais . 
Atender e seguir correta-
mente as orientações dos 
agentes que trabalham no 
combate  a  dengue é  de 
grande importância para que 
não ocorra uma epidemia na 
cidade.

Os trabalhos de preven-
ção contra a dengue tiveram 
início em novembro do ano 
passado com trabalhos edu-
cativos nas escolas munici-
pais, empresas, supermer-
cados, faixas espalhadas 
pela cidade, banners em 
pontos de ônibus, fiscali-
zação de terrenos e imóveis 
fechados para que assim 
o trabalho de divulgação 
atingisse o maior número 
de moradores.

Sobre a Dengue
A dengue é uma doença 

infecciosa febril aguda e é 
considerada um dos prin-
cipais problemas de saúde 
pública do Brasil e do mun-
do. Ela é transmitida para 
o homem através da picada 
do mosquito Aedes Aegypti. 
Nessa época cuidados contra 
a proliferação do mosquito 
da dengue devem ser redo-

brados. A população deve 
ficar atenta para os proble-
mas comumente. Medidas 
simples, porém eficaz aju-
dam no combate ao mosquito 
que atinge grande parte da 
população. Segundo o médi-
co veterinário e Coordenador 
do Programa de Controle da 
Dengue de Indaiatuba, Ode-
nir SanssãoPivetta, o período 
de chuvas e temperaturas 

altas tem papel fundamental 
na proliferação do mosquito 
Aedes aegypti. “Com vários 
objetos espalhados pelos 
imóveis aumentam a pos-
sibilidade do ciclo ocorrer 
mais acelerado, e com o 
crescimento da população 
do mosquito também acom-
panha possíveis epidemias 
devido à circulação viral”, 
comentou Pivetta.

Caso tenha suspeita de 
dengue, procure imediata-
mente seu médico. Ele fará 
a suspeita clínica com base 
nas informações que você 
prestar, mas o diagnóstico é 
feito com exame de sangue 
chamado sorologia. Esse 
exame vai analisar a presen-
ça do vírus da dengue no seu 
sangue e leva de três a quatro 
dias para ficar pronto. 

De janeiro a maio deste ano, o número de casos de dengue foi bem inferior ao ano passado 

Obra conta com investimento de mais de R$ 200 mil

DELZENI CEPPOLINI

DIVULGAÇÃO

O Hospital Dia “Dr. Re-
nato Riggio Júnior” entrou 
em reforma no mês passado 
para impermeabilização na 
cobertura e pintura externa. 
A Secretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia emitiu 
a Ordem de Serviços no dia 
15 de maio, com prazo de três 
meses para a execução dos 
trabalhos. O valor do inves-
timento é de R$ 248.901,22.

A empresa responsável 
pelas reformas será a FCBA 
Construtora Eireli, que foi a 
vencedora da licitação con-
cluída em fevereiro para exe-

cução de obras de reforma, 
manutenção e adequações de 
edificações públicas munici-
pais e de uso público.

O Hospital Dia realiza 
atendimentos ambulatoriais 
e compartilha em seu pré-
dio os serviços de UBS 1, 
Laboratório Municipal, Am-
bulatório de Especialidades, 
Centro Cirúrgico, Central de 
Regulação, Setor de Exames/
Diagnósticos por imagens e 
Setor de MI (Moléstias In-
fecciosas).

Este serviço não realiza 
atendimentos de urgência e 

emergência, os quais são ofe-
recidos aos usuários do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) de 
Indaiatuba no Pronto Socorro 

do Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc) e na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do município.
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Alunos realizam 
estudo sobre a 

biodiversidade brasileira

Plantão para verificação de 
taxímetro ocorre na cidade
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Atualmente, Indaiatuba conta com uma frota de 64 táxis

O objetivo do passeio foi relacionar os conteúdos trabalhados em sala 
de aula com a na prática

JME

DIVULGAÇÃO

O Instituto de Peso 
e Medidas de São 
Paulo (Ipem-SP) re-

aliza na próxima terça-feira, 
dia 10, um plantão para a 
verificação periódica anual 
de taxímetro dos táxis de 
Indaiatuba. Está é a segunda 
fase da ação, sendo que a 
primeira ocorreu nos dias 
26, 27 e 28 de março. 

A verificação anual é 
obrigatória a todas as cate-
gorias. No caso dos plan-
tões somente os taxistas 
que trocaram de veículo ou 
trocaram e fizeram algum 
reparo no aparelho devem 
comparecer.

Em Indaiatuba, de acor-
do com o Departamento de 
Transporte Coletivo, vincu-
lado à Secretaria Municipal 
de Administração, são atual-
mente 64 táxis em serviço e 
mais 30 novos já habilitados 
em abril e que estão assinan-
do o termo de permissão. 
Destes, sete já apresentaram 
os veículos para vistoria do 
departamento e já foram 
emitidos os alvarás, estando 
apenas aguardando a veri-
ficação do taxímetro pelo 
Ipem para a efetiva entrada 
em operação.

A ação está programada 
para acontecer na Avenida 
Fábio Roberto Barnabé, s/
nº, no Jardim Monte Verde.

Para agendar o atendi-
mento é necessário acessar 
o site do Ipem-SP e emitir 
a Guia de Recolhimento 

da União (GRU) para pa-
gamento da taxa. Sem esse 
procedimento, o atendimen-
to não será realizado. 

No dia da verificação, 
o taxista deve apresentar o 

alvará de estacionamento 
fornecido pela Prefeitura, 
certificado de propriedade 
do veículo, certificado de 
verif icação do Ipem-SP 
referente ao exercício de 

2013, GRU paga, compro-
vante de endereço e o guia 
de serviço fornecido pela 
oficina credenciada pelo 
Ipem-SP.

Os taxistas autuados por 
trafegar com o taxímetro 
irregular estão sujeitos à 
multa que pode variar de R$ 
500 a R$ 5 mil, dobrando o 
valor caso reincidência. 

Para mais informações 
basta contatar o número 
(19) 3272-8599 ou pesso-
almente na Sede da Dele-
gacia de Ação Regional 
do Ipem-SP em Campinas, 
localizada na Avenida das 
Amoreiras,  163,  Parque 
Itália.

Consumidor
O Consumidor deve es-

tar atento ao utilizar um 
táxi.  Sempre verificar a 
existência do lacre amare-
lo, que impede o acesso à 
regulagem do aparelho e do 
selo do Inmetro com a frase 
“verificado até 2015”. 

Caso tenha alguma irre-
gularidade, o consumidor 
não deve aceitar a corrida, 
pois o taxímetro pode apre-
sentar medição incorreta, 
além disso, é importante 
também f icar  a tento  as 
bandeiras “um” e “dois” 
para não pagar mais caro 
pela corrida.

O consumidor que se 
sentir lesado ou notar irre-
gularidades pode realizar a 
denúncia na Ouvidoria do 
Ipem pelo telefone 0800-
013-0522 ou pelo e-mail 
ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

Os a lunos  do Ensino 
Fundamental 1 do Colé-
gio Montreal, realizaram 
um passeio pedagógico no 
último dia 20 de maio, ao 
Hotel Fazenda Campo dos 
Sonhos, em Socorro. O gru-
po foi acompanhado pela 
coordenadora Mauricéia 
Pereira, pelas professoras 
pedagogas Patrícia Penna 
e Andréia Gozzo e pela 
professora de ciências, Ana 
Claudia Neumeister.  

O objetivo do passeio 
foi relacionar os conteúdos 
trabalhados em sala de aula 
e reconhecer na prática a 
biodiversidade brasileira. 

A professora de ciên-
cias explica que os alunos 
foram divididos em grupos 
para realizar a pesquisa de 
campo. “Eles puderam ali-
mentar e fotografar os ani-
mais, observar as árvores 

típicas de Mata Atlântica, o 
apiário e a horta orgânica, 
onde tudo que é produzido 
é colhido e utilizado pelo 
Hotel”, conta.

A i n d a  s e g u n d o  A n a 
Claudia, o passeio foi im-
portante para mostrar aos 
alunos a importância de se 
preservar a natureza. “Nos-
sos alunos foram levados a 
reconhecer a biodiversidade 
brasileira, identificando a 
flora e a fauna nacional. 
Eles perceberam a interde-
pendência existente entre 
os componentes do meio 
ambiente, compreenderam 
a importância da sua preser-
vação para manter o equilí-
brio ecológico e, assim, re-
conheceram que o mau uso 
do meio pode causar danos 
irreparáveis à natureza e ao 
próprio homem”, conclui a 
professora de ciências.
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Metas Fiscais do primeiro
quadrimestre são apresentadas 

CIDADE

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Munici-
pal da Fazenda, apre-

sentou ontem, dia 29, na Câ-
mara Municipal, a Audiência 
Pública sobre as metas fiscais 
do 1º quadrimestre de 2014. 

O encontro atende ao dis-
posto no Parágrafo 4º do Art. 
9º da lei 101 de 4 de maio de 
2000 (LRF). O secretário da 
pasta, Bráulio Antonio Leite, 
participou da Audiência e os 
dados foram apresentados pelo 
assessor técnico da Secretaria 
da Fazenda José Antônio Ja-
comino. 

De acordo com os balan-
cetes municipais a arreca-
dação no período foi de R$ 
17.843.720,36 entre as princi-
pais receitas foram destacados 
o Imposto predial e Territorial 
Urbano (IPTU) que arrecadou 
R$ 28.919.597,90, Imposto so-
bre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços (ICMS) 
no valor de R$ 49.953.661,25 

e o Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículo Automotores 
(IPVA) com arrecadação de R$ 
34.868.761,77.

As despesas apresentadas 
somam no total empenhado 
R$ 243.148.258,06 o saldo 
dos Empenhos Globais é de 
R$ 77.122.285,64 e o total 
dos empenhos, exceto saltos 
dos Empenhos Globais foi de 
R$ 166.025.972,42. Os gas-
tos com ensino foram de R$ 
71.634.554,54 e com a saúde 
foi de R$ 58.464.612,82.

A dívida fundada, a longo 
prazo, apontada em Audiência 
Pública até 31 de dezembro é de 
R$ 51.147.385,47 e até o dia 30 
de abril é de R$ 54.521.487,61. 

De acordo com José Antô-
nio Jacomino a soma de valor 
na dívida fundada é referente 
ao investimento de R$ 5,2 mi-
lhões na renovação da frota por 
meio de uma linha de crédito da 
Agência de Desenvolvimento 
Paulista. 

Todos os balancetes são pú-
blicos e estão no site da Prefei-
tura no Portal da Transparência Audiência Pública sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2014 foram apresentadas ontem, na Câmara Municipal

Mais Expressão
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Emprego formal soma mais de 14 mil admissões no 1º quadrimestre

Vigésimo carro é multado por som alto
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Na última terça-feira, 
dia 3, a Guarda Civil 
flagrou o 20º carro 

com som alto em ruas do 
Município. O veículo em 
questão era um Audi/2001 
que estava na Rua Estanislau 
Brozoski, no Jardim Morada 
do Sol, e infringiu a Lei 
Municipal 6.297, referente 
a perturbação do sossego pú-
blico provocada por veículos 
de várias espécies. 

O condutor foi autuado 
em 75 Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo (Ufesp), 
que em 2014 corresponde 
a R$ 1.510,50. No caso de 
reincidência a multa será 
aplicada em dobro e, ha-
vendo nova reincidência, a 
multa poderá ser aplicada 
até o triplo do valor inicial. 
É considerada reincidência 

A Secretaria de Desen-
volvimento divulgou nesta 
semana, dados do Ministério 
do Trabalho e Emprego refe-
rentes à evolução do emprego 
formal em Indaiatuba.

De acordo com os dados 
durante o período de Janeiro 
a Abril de 2014, Indaiatuba 
obteve 14.216 admissões e 

12.960 desligamentos, resul-
tando em um saldo positivo 
de 1.256 novas vagas.

O setor de serviços foi 
o que mais contribuiu para 
este resultado, com um sal-
do positivo de 1.019 vagas, 
considerando que é o setor 
que mais cresce atualmente 
no município. Na sequencia, 

a Indústria da Transformação 
segue com saldo positivo de 
300 novas vagas.

As indústrias John Deere, 
Deere Hitachi e a Kion South 
América representam 60% 
dos 964 novos empregos di-
retos gerados no município.

Para o Secretario de De-
senvolvimento, Renato Sto-

chi, hoje os números repre-
sentam uma estabilidade nos 
empregos, “Indaiatuba está 
consolidada com atrativos e 
benefícios que possibilitam 
e justificam novos investi-
mentos para o município que 
fazem aumentar a demanda 
de vagas de emprego. Rea-
lizamos contatos reais sobre 

novas possibilidades de in-
vestimentos no município 
e acreditamos que até 2015 
eles possam gerar cerca de 
1.600 novos postos de traba-
lho, incrementando a econo-
mia e proporcionando novas 
oportunidades a população”, 
salienta Stochi.

Ainda de acordo com os 

dados o saldo positivo de 
1.256 novas vagas também 
deve ser atribuído ao saldo 
da Construção Civil que foi 
de 55 vagas, Agropecuária 
com 42 vagas e outros seto-
res que somam 41 vagas. O 
único setor que teve um saldo 
negativo foi o comércio, com 
o resultado de (-201) vagas.

a prática da mesma infra-
ção cometida pelo mesmo 
condutor no período de até 
dois anos

São responsáveis pelo 
pagamento da multa, o con-
dutor e o proprietário do 
veículo utilizado no cometi-
mento da infração. Segundo 
o diretor de fiscalização, José 
Carlos, quando o infrator for 
menor os pais respondem por 
eles. “Lembrando que se for 
menor os pais são responsá-
veis pela multa de postura e 
ainda poderão responder as 
sanções federais e estaduais 
referentes ao menor na dire-
ção”, explicou.

De acordo com a Lei, se 
não for possível a retirada 
dos equipamentos da emis-
são do som, o veiculo será 
removido ao pátio creden-
ciado pelo Poder Público 
Municipal.

O automóvel e os equi-

pamentos, somente serão 
liberados após pagamento 
da multa e da respectiva 
titularidade, salvo quando 
a liberação depender de 
autorização específica das 
demais autoridades adminis-
trativas ou judiciais.

Definição
Para aplicação da Lei 

6.297, considera-se todo e 
qualquer equipamento de 
som automotivo rebocado, 
instalado ou acoplado nos 
porta-malas ou sobre a car-
roceria dos veículos e, ainda, 
os assemelhados. Por equi-
pamentos sonoros, compre-
ende-se o alto-falante, o am-
plificador de voz ou qualquer 
tipo de equipamento emissor 
de som que possa perturbar 
o sossego público, rebocado, 
instalado ou acoplado nos 
veículos, utilizados de forma 
inadequada e inoportuna. Placas de aviso sobre a Lei estão sendo instaladas nas praças públicas da cidade

Mais Expressão
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Revitalização é concluída 
no Chácaras Alvorada

33º Domingo Ecológico 
terá programação especial
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ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

A Prefeitura de Indaia-
tuba, por meio da 
Escola Municipal 

Bosque do Saber e vinculada 
a Secretaria Municipal de 
Educação, realiza no domin-
go, dia 8, o 33º Domingo 
Ecológico. O evento acon-
tece das 9h às 16 horas na 
unidade escolar ambiental. 

O evento visa contribuir 
para a formação de indivídu-
os multiplicadores de ações 
que gerem novas atitudes 
de mudança na prática da 
preservação e conservação 
do ambiente ao redor.

Os visitantes podem estar 
participando das oficinas 
de fotografia, oficinas eco 
pedagógicas, contação de 
histórias com a “Turma da 
Leitura”, além de participar 
na sala do Projeto Cineco da 
explanação sobre a câmera 
fotográfica.

Segundo a professora 
gestora do Bosque do Sa-
ber, Lucelaine Dias, neste 
ano, em que a Escola conta 
com alunos da pré-escola, a 
proposta é diferente. “Va-
mos atuar, principalmente, a 
preocupação em multiplicar 
ações de conscientização 
sobre o meio ambiente. Na-
turalmente, temos que, desde 
muito cedo, tornar estes 
pequenos, multiplicadores 
naturais, sobre como restau-
rar e preservar o meio onde 
vivemos”, explica.

Outra novidade é que, jun-

tamente com o Domingo Eco-
lógico, será realizada a Feira 
de Ciências com os alunos 
da Educação Infantil. “Nela, 
pais e comunidade poderão 
conhecer um pouco dos traba-

lhos científicos desenvolvidos 
pelos nossos pequenos, além 
dos resultados do Projeto Am-
bientação em nossa escola”, 
conta Lucelaine.

O evento tem apoio da 

Prefeitura Municipal de In-
daiatuba e é uma parceria da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, através da Escola Am-
biental Bosque do Saber com 
a empresa Mann+Hummel.

Programação
09h às 11h – Oficina de fotografia – Projeto Indaiatuba Sustentável - para crianças e adultos 
(60 vagas)
14h às 15h - Apresentação de contação de história, com a Turma da Leitura (crianças e adultos)
15h às 16h - Ecoleitura para crianças de 0 a 5 anos com a historia “O sapo e a Flor” ( 25 vagas)
15h às 16h - Oficina - Ecopedagógica com materiais recicláveis: (9 a 12 anos) – confecção 
de espantalho porta treco e recados com reaproveitamento de garrafa Pet ( 30 vagas )
As atividades das oficinas possuem vagas limitadas e as inscrições serão feitas a partir das 
13h30 no local.
As atividades do Domingo Ecológico são gratuitas e abertas a toda população.
Fonte: Secretaria Municipal de Educação

Evento aberto a população acontece das 9h às 16 horas, no Bosque do Saber

Além da limpeza foram plantadas 200 árvores de espécies variadas

A Prefei tura ,  por  in-
termédio da Secretaria de 
Urbanismo e do Meio Am-
biente, concluiu na última 
quarta-feira, dia 4, a revita-
lização da área de lazer do 
bairro Chácaras Alvorada. 
Os trabalhos foram inicia-
dos na semana passada e 
incluíram a pavimentação 
da pista de caminhada que 
margeia o lago.

De acordo com o secre-
tário Urbanismo e Meio 
Ambiente, José Carlos Se-
lone, a revitalização incluiu 
a limpeza geral da praça, 
com podas de árvores, e 
reforço da iluminação do 
espaço. 

Selone informou, ainda, 
que além da revitalização 

da área de lazer, a equipe da 
Secretaria de Obras e Vias 
Públicas fez a manutenção 
das ruas do bairro que ainda 
não foram pavimentadas.

Em dezembro de 2012 a 
Secretaria de Urbanismo já 
havia instalado uma Aca-
demia da Terceira Idade na 
área de lazer do Chácaras 
Alvorada.

No mesmo ano, a equipe 
de plantio da Secretaria fez 
a recuperação da nascente 
localizada na área de lazer 
do bairro. Além da limpeza 
foram plantadas 200 árvo-
res de espécies variadas 
próprias de mata nativa, 
para recuperar a mata ciliar 
e evitar problemas de asso-
reamento da nascente.

Mais Expressão
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Samia Bijouterias é 
sucesso nas redes sociais
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Prestes há completar 14 
anos no mercado de In-
daiatuba, a loja Samia 

Bijouterias aumenta sua popu-
laridade na cidade e conquista 
público em território nacional 
e internacional, com o auxílio 
das redes sociais. Em uma 
junção de preço, qualidade, 
manutenção das peças e bom 
atendimento a loja se coloca 
nos primeiros lugares na pre-
ferência dos clientes. Além de 
tudo, com 
a linha de 
p r o d u ç ã o 
própria, a 
loja garan-
te exclusi-
vidade. 

De acor-
do com a 
p r o p r i e -
tária Daniela Zoia Borges 
Rodrigues, o mercado de 
Indaiatuba tem muita oferta, 
logo se torna imprescindível 
ter um diferencial nas peças 
e no atendimento. “Aqui a 
concorrência no ramo das 
bijouterias é grande, mas nós 
buscamos vender peças com 
qualidade, preço compatível 
e ainda ofertamos toda a ga-
rantia de manutenção, o que 
não funciona na maioria das 
lojas concorrentes, que só 
ofertam baixo preço” destaca 

a proprietária. Além disso, 
a loja busca personalizar o 
atendimento de acordo com 
cada cliente, com um estoque 
charmoso do público teen ao 
público clássico. “As meninas 
começam nos visitar aos 15 
anos, mais ou menos, mas 
não tem um limite de idade 
para estreitar o público alvo, 
até porque trabalhamos com 
pessoas clássicas e a procura 
de ambos os estilos é muito 
grande” conta.

Além de toda publicidade 
local, a SamiaBijouterias 

conta tam-
bém com 
o apoio da 
divulgação 
nas redes 
s o c i a i s , 
como Fa-
c e b o o k , 
Instagram 
e até What-

sApp, que impulsionaram as 
vendas e as ampliaram para 
território nacional e inter-
nacional. “Temos em nossa 
Fan Page quase 9 mil likes e 
recentemente aderimos o Ins-
tagram também, onde diversas 
combinações de nossas peças 
são criadas, fotografadas e 
postadas. Já estamos aten-
dendo diversas cidades do 
Brasil inteiro, através de envio 
via Sedex, e recentemente 
recebemos uma demanda da 
Itália. Para clientes de cidades 

vizinhas, como Campinas, por 
exemplo, preferimos entregar 
pessoalmente, para estreitar-
mos o vínculo” conta Daniela.
Com a aproximação do Dia 
dos Namorados, 12 de junho, 
o público masculino cresce 
em busca de presentes que 
agradem as namora-
das e esposas. “É 
muito legal ver 
os namorados 
e maridos che-
gando à loja 
com as fotos 
nas redes so-
ciais dizen-
do que viu 

que elas curtiram” finaliza.
A SamiaBijouterias está 

localizada no Shopping Ja-
raguá de Indaiatuba, na Rua 
15 de Novembro, 1200, e 
funciona todos os dias; de 

segunda-feira a 
sábado das 10h 
às 22 horas e 

de domingo 
das 12h às 18 
horas.

Com a linha de 
produção própria, 
a Samia Bijouterias 

garante exclusividade 
nos produtos

Para Daniela, é imprescin-
dível ter um diferencial nas 
peças e no atendimento
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homicídio contra 
pedreiro pode ter 
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

A Guarda Civil Munici-
pal (GCM), de Elias 
Fausto, continua na 

procura de Marcelo Pereira 
dos Santos, de 32, conhecido 
como “Neguinho” e acusado 
de estupros em Indaiatuba, 
Salto e Elias Fausto. De acordo 
com o diretor da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Elias 
Fausto, Dr. Jades Martins de 
Melo, na tarde de ontem, dia 5, 
guardas e o Canil estavam em 
diligências no bairro Ipiranga, 
região rural da cidade vizinha, 
onde o acusado já havia sido 
visto dois dias antes. 

A denúncia dava conta que 
Santos foi visto mancando e 
de bermuda próximo a uma 
mata. De acordo com o diretor 
da GCM, a corporação vem 
recebendo diversas denúncias 
de pessoas que os viram.

Na última terça-feira, dia 
3, o estuprador tentou atacar 
uma nova vítima no bairro 
Ipiranga. A mulher caminha-
va próximo ao galpão onde 
trabalhava, quando notou a 

aproximação de um homem 
com atitudes suspeitas, tra-
jando uma calça muito suja e 
uma camisa azul. Assustada 
ela pediu por socorro e o sus-
peito saiu correndo. Algumas 
pessoas que ouviram os gritos 

o perseguiram, mas ele se es-
condeu em um matagal.

As roupas que o suspeito 
usava foram encontradas pela 
Guarda. A camisa que ele 
trajava é igual a da foto divul-
gada, o que reforça a suspeita 

de que Santos esteja por lá 
tentando fazer novas vítimas.

Santos está com a prisão 
preventiva decretada desde 
o último dia 22 e é acusado 
como principal suspeito pelo 
estupro de duas vítimas de 

Roupas que foram encontradas na última terça-feira são semelhantes as utilizadas por Neguinho nos crimes

Neguinho segue foragido

Nesta semana, o delegado titular Marcelo Eduardo Bue-
no da Silveira e o investigador chefe Glauco Cesar Verdu 
receberam do secretário de Segurança Pública, Alexandre 
Guedes Pinto, uma nova viatura para a Polícia Civil da ci-
dade. A viatura, uma camionete Hilux, foi conseguida por 
meio de um pedido feito pelo deputado Rogério Nogueira 
(PDT) ao Governo do Estado junto ao diretor do Deinter 
2, Kleber Antonio Toquato Altale.

Na noite de quarta-feira, 
dia 4,  três componentes 
das Rondas Ostensivas de 
Motocicletas de Indaiatuba 
(Romi) foram alvos de ti-
ros de fuzil, no Jardim São 
Francisco, enquanto faziam 
o patrulhamento no bairro.

Segundo informações, 
a equipe se preparava para 
realizar uma operação de 
o r i en tação  no  t r âns i to , 
quando avistaram um carro 
Golf em atitudes suspeitas. 
Dentro do veículo t inha 
de três a quatro indivídu-
os. No mesmo momento, 

os guardas seguiram em 
direção para realizar uma 
abo rdagem,  mas  fo r am 
recepcionados por tiro de 
fuzil. 

Um dos guardas, na ten-
tativa de se esquivar, caiu 
da motocicleta. Os outros 
dois companheiros segui-
ram em perseguição. No 
percurso, que se estendeu 
até o Jardim Alice, diver-
sos novos disparos foram 
efetuados, o que possibi-
litou a fuga dos suspeitos. 
Os tiros aterrorizaram os 
moradores do bairro.

Poucas horas depois, já 
na madrugada, o veículo 
fo i  encont rado  abando-
nado em uma rua do Jar-
d im Monte  Verde ,  mas 
ninguém foi  local izado. 
Em averiguação da placa, 
da cidade de Americana, 
constatou-se que era pro-
duto de furto e não batia 
com o número do chassi. 
Dentro do automóvel fo-
ram encontradas 11 cap-
su las  de f l ag radas ,  uma 
munição, uma bolsa, duas 
placas de carro e um título 
de eleitor. 

Um pedreiro de 29 anos foi 
baleado enquanto trabalhava na 
manhã de terça-feira, dia 3, em 
um galpão localizado na Estrada 
General Motors. De acordo com 
informações da própria vítima, a 
tentativa de homicídio teria sido 
por engano.

Por volta das 7h50, quando 
um motociclista, ainda não 
identificado, estacionou em 
frente ao galpão, passou por 
alguns operários, empossado 
de uma arma de fogo, e entrou 
a procura da vítima. O pedreiro 
tomava café da manhã com 
mais dois colegas de trabalho. 
Algumas testemunhas tentaram 
intervir a ação, mas o autor do 
crime exigiu que se afastassem 
e disse que o “problema não era 
com eles” dirigindo-se à vítima. 

O motociclista efetuou di-
versos disparos, acertando a 
perna da vítima, que caiu e 
tentou se arrastar para fugir. 
Imediatamente os disparos para-
ram e o suspeito fugiu. O rapaz 
foi socorrido ao pronto-socorro 
do Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). Apesar de 
baleado, o pedreiro estava fora 
de risco e consciente. 

De acordo com informações 
da Polícia Militar, o pedreiro é 
residente da cidade de Monte 
Mor, estava trabalhando na 
obra, juntamente com mais dois 
irmãos, e desconhece qualquer 
motivo que possa ter levado 
a tentativa contra sua vida e, 
acredita ainda que tenha sido um 
engano, pois na mesma hora que 
seu boné caiu da cabeça e seu 
rosto ficou a mostra, o atirador 
parou no mesmo momento 
e fugiu. Os irmãos da vítima 
alegaram também desconhecer 
qualquer motivo que levaria a 
tal episódio.

O local foi periciado e poli-
ciais civis do Setor de Investiga-
ções Gerais (SIG) já trabalham 
nas investigações.

Indaiatuba, sendo uma menor 
de idade, e uma Elias Fausto. 
Até as últimas aparições ele 
portava uma arma de fogo.

De acordo com a delega-
da da Delegacia da Mulher 
(DDM) de Indaiatuba, Fer-

nanda Hetem Matoso, a um 
operação em conjunto para 
encontrar Santos. “Ultrapas-
samos a ajuda local e conta-
mos com o apoio da mídia 
nacional agora, o que gera 
alguns boatos; já chegaram 
informações de pessoas que 
afirmam terem o visto em 
Campinas, Salto, mas ne-
nhuma informação concreta 
oficializada na delegacia” 
conta a delegada. “Acredito 
que o caso será esclarecido 
em breve e o estuprador será 
localizado” finaliza.
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Acusado de matar a filha, 
foragido é preso na Bahia

POLÍCIA

Foi preso na manhã de 
segunda-feira, dia 2, o 
desempregado Marin 

Moisés Azevedo, de 54 anos, 
que estava foragido há quase 
quatro meses e é acusado de 
assassinar friamente, com 
dois tiros, sua filha Michelli 
Azevedo de Paula, de 28 anos, 
enquanto ela dormia. Azevedo 
foi detido em Jequié, no esta-
do da Bahia, após denúncia 
anônima. 

Em entrevista, a delega-
da da Delegacia da Mulher 
(DDM), Fernanda Hetem Ma-
toso, não hesitou em demons-
trar alívio com a resolução do 
caso. “Após longos quatro me-
ses de trabalho da Polícia Civil 
de Indaiatuba, em conjunto 
com a Polícia Civil de Jequié, 
conseguimos achar esse  as-
sassino. Ele realizava ligações 
para familiares e conseguimos 
rastrear de onde vinham as 
chamadas, o que indicou a ci-
dade que estava e ajudou muito 
no caso. Recebemos a notifica-
ção ainda hoje (terça-feira, dia 
2), que uma denúncia levou a 
Polícia Militar à localização 
e à captura de Marin” diz. A 
delegada ainda conta sobre 
os próximos passos no pro-
cedimento para Azevedo ser 
indiciado. “Ele está preso na 
cidade onde foi encontrado 
e nos próximos dias nossos 
policiais civis desembarcarão 
no aeroporto de Ilhéus, que 
é o mais próximo de Jequié 

e o trarão até 
a DDM de In-
daiatuba, onde 
será indiciado 
p e l o  c r i m e . 
Posteriormen-
te conduzido à 
cadeia anexa ao 
2º DP de Cam-
pinas” explica.

O ferramen-
teiro Alexandre 
Rocha Azeve-
do, de 32 anos, 
que é irmão da 
vítima e filho do 
acusado, contou a reportagem 
do Mais Expressão sobre a 
mistura de dor e alívio que 
toda a família sente. “Fiquei 

sabendo hoje 
de manhã que 
tinham encon-
trado meu pai 
e estou muito 
aliviado com 
esta notícia, 
f o r am lon -
gos meses de 
medo a todos 
nós familia-
res. Ele ficou 
sem dar sinal 
de vida por 
15 dias, após 
matar minha 

irmã e realizou a primeira li-
gação ameaçando minha mãe 
e eu neste período. Após três 
meses de silêncio, há cerca 

de oito dias atrás ele voltou 
a ligar, ligou várias vezes em 
um dia, provavelmente estava 
drogado ou bêbado, disse que 
me mataria e desta vez chegou 
até ameaçar o meu tio, que foi 
quem recebeu todas as ligações 
até então.”

O ferramenteiro conta ain-
da sobre o perfil de seu pai 
antes do crime e se emociona 
ao relembrar-se de Michelli. 
“Um pouco antes de fazer o 
que fez, ele já vinha nos ame-
açando, mas não colocávamos 
fé de que realmente faria algo 
contra os próprios filhos, mes-
mo ele sempre sendo muito 
frio durante nossa vida toda. 
Quando ele cumpriu as amea-

ças foi muito triste a todos nós, 
minha irmã era uma excelente 
mulher, filha, mãe, era uma 
pessoa que sempre trabalhou 
dignamente para conquistar 
suas coisas. A dor de não ter 
mais ela entre nós nunca pas-
sará” relembra. O irmão ainda 
conta sobre o estado da filha de 
Michelli, que dormia com ela 
na mesma cama no momento 
em que Marin efetuou os dis-
paros. “Minha sobrinha está fa-
zendo acompanhamento com 
psicólogo para tratar o trauma, 
ela sempre chora quando nos 
pergunta coisas como ‘Por que 
meu avô fez isso com a minha 
mãe?’ e sente muita falta dela. 
Dias atrás ela me disse que 

se pudesse pedir uma coisa 
a Deus, pediria para que Ele 
concedesse mais um dia com 
Michelli, para abraçá-la, beijá-
-la e dizer o quanto é forte o 
amor que sempre sentirá pela 
mãe” finaliza emocionado.

De acordo com informa-
ções divulgadas na imprensa 
local de Jequié, Marin confes-
sou estar envolvido na morte 
da filha, mas negou que foi 
o autor dos disparos e disse 
que pagou R$ 1 mil para uma 
pessoa, não identificada, para 
matar a filha. O acusado estava 
vivendo em uma pousada e se 
bancava com o dinheiro da 
venda de uma casa. Ele não 
tinha parentes na cidade.

Na madrugada do dia 12 
de fevereiro, Michelli Aze-
vedo de Paula, de 28 anos, 
foi atingida por dois tiros-
no rosto enquanto estava 
dormindo em sua cama, ao 
lado de sua filha de 9 anos, 

O caso

no Jardim Morada do Sol, 
onde morava. Testemunhas 
relatam terem visto o carro 
do pai de Michelli, Marin 
Moisés Azevedo, em frente 
à casa naquela madrugada 
e após os disparos o carro 

já não estava mais lá. Aze-
vedo já tinha feito algumas 
ameaças aos filhos, pois não 
se conformava com a sepa-
ração com a esposa e dizia 
que eles apoiavam a mãe.

O, até então, suspeito 
foi visto pela última vez na 
noite anterior ao crime na 
casa da vítima, que o rece-
beu para uma janta, já que 
a relação entre eles estava 
restrita após a separação. 
Depoisdo encontro, o pai 
foi embora e Michelli foi 
dormir com sua filha. Por 
volta das 5 horas da manhã 
ela atingida pelos dois tiros, 
chegou a ser socorrida, mas 
já deu entrada no Pronto So-
corro do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) 
em óbito. 

Delegada Fernanda Hetem Matoso revela estar aliviada com a prisão

Durante o crime Michelli dormia na cama com sua filha de 9 anos que 
foi atingida por dois tiros 

JME

JME
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FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO

TABELA
11ª Copa Loucos por Esporte de Futsal

Final amanhã, dia 7, na Sol-Sol
Série Prata 
Horário  Partida 
14h20  Manchester/Croissant/JR x Grillos Independente
Série Ouro  
Horário  Partida 
15h30  Nova Aliança x R5/Colégio Meta/Ultra Visão Imóveis

Resultados 
R5/Col. Meta/Ultra Visão Imóveis 1 x 1 União Tribuna

Nova Aliança 5 x 3 GA Marcenaria/Tamandaré Tintas 
Manchester 5 x 5 Borussia
Flamengo/M. Tintas 2 x 5 Grillos/Independente  
Kitimico 5 x 7 Futsal Futuro Elias Fausto (Campeão) 
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

6ª Rodada domingo, dia 8
Horário Partida     Local
11h U. do Rêmulo Zoppi x Vale Verde  Osan
11h Paulistinha x Manchester   Ponte Preta
13h Morada do Sol x Camisa 10  Ponte Preta
13h30 Mastiga Samba x São Francisco  Osan
15h30 Atlético x Cardeal   Osan 
15h30 América x Minas    Ponte Preta 

Resultados 
Minas 2 x 5 Paulistinha
Mastiga Samba 2 x 0 Cardeal
Manchester 1 x 3 Camisa 10 
São Francisco 1 x 4 Atlético 
América 2 x 1 Unidos do Rêmulo Zoppi 
Morada do Sol 5 x 1 Vale Verde  
Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana

Campeonato de Futebol Minicampo – 
Dirceu Aparecido dos Santos

Rodada hoje, dia 7, no Clube 9 de julho
Horário  Partida     Campo   Categoria
14h50  Nova Opção x Max Planck    1   Adulto
14h50  JR Celulares x Hidráulica Diclace   2   Adulto
15h50  Avlis Lativ x Madeireira Madelasca 1   Adulto
15h50  Cato Supermercados x Dominium 2   Adulto

Rodada domingo, dia 8, no Clube 9 de julho
Horário  Partida    Campo Categoria
8h Indaiá x Cachorrão   1 Veterano
8h  Unexfort x C. das Embalagens  2 Máster
9h15  Vizzent x Nova Opção   2 Veterano
9h15  D. D. Max x PCB Informática  2 Máster
10h30  Jornal Exemplo x Balilla   2 Máster
9h15  Fisioterapia Calonga x ICE 3 Super Máster
10h30  Embalimp x Pantheon  1 Veterano
10h30  2G Bebidas x DeCorFlex   3 Super Máster

Resultados 
2G Bebidas 4 x 4 Colégio Meta
Pai & Filhos 7 x 3 Ice Bears
LG Vacker 1 x 0 DeCorFlex
Nova Geração 2 x 3 M. Uchôa  
AvliS LatiV 9 x 1 Max Planck
Cato 3 x 2 Hidráulica Diclace 
Dominium 2 x 3 Madelasca 
Embalimp 2 x 3 Cachorrão  
Lubeka 3 x 1 Nova Opção  
SSA Brasil 0 x 7 Pantheon  
Jornal Exemplo 2 x 3 Jacitara 
Óp. Ipanema 4 x 1 Tecnosemillas 
Fonte: Clube 9 de Julho

Copa Codarin – Indaiatuba Clube 2014

Rodada hoje, dia 1º de junho
Horário  Partida
19h15  Mundo Verde x Enz Hubert
20h30  Max Lan x Codarin

Resultados da última rodada
Renovação 4 x 3 Fevale
Ovos Massanari 3 x 3 Sorrento
Indaiart 2 x 3 J Ferres

Copa Congesa- Indaiatuba Clube

Rodada domingo, dia 8
Horário  Partida
8h15  Limpa Mais x Atlanta
9h30  All Rental x Casagrande
10h45  Verona x Congesa
Fonte: Indaiatuba Clube

Indaiatuba será “palco” 
do tradicional GP do 
Estado de São Paulo 

Internacional de Ciclismo. O 
evento chega a sua 3ª edição, 
e sempre foi realizado em 
São Paulo, no Autódromo 
de Interlagos. A disputa 
da prova acontece no dia 9 
de julho, durante o feriado 
que comemora a Revolução 
Constitucionalista de 1932.   

A mudança de circuito 
ocorre por conta das obras 
que devem ser iniciadas no 
autódromo de Interlagos. 
“Esse é o maior evento de 
ciclismo da América Latina 
e na única vez que saiu de 
São Paulo, em 1994, também 
veio para Indaiatuba”, lem-
bra o secretário municipal de 
Esportes, Humberto Panzeti. 
“A cidade tem um perfil ci-
clístico e somos referência 
na modalidade. Por conta 
de sediarmos a segunda 
prova mais importante do 
País (Prova Ciclística 1º de 
Maio), fomos escolhidos 
pela segunda vez”, explica 
o secretário. 

Para essa edição, o circui-
to da prova será na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na Marginal do 
Parque Ecológico. Serão 
dois percursos: um com 3 km 
planos e outro com 5,5 km. 
Assim como na edição do 
ano passado, que contou com 
cerca de três mil atletas, a 
prova desse ano deve reunir 
competidores de todo o País.

As inscrições já estão aber-
tas e são gratuitas, pelo site 
oficial www.fpciclismo.org.
br, e devem ser feitas até o 
dia 30 de junho, até às 23h59.

São nove categorias em 

Pela segunda vez, tradicional prova do País será disputada em solo Indaiatubano

disputas, sendo que as vagas 
são limitadas: Elite mas-
culino (400 vagas), Eli-
te feminino (200), Expert 
masculino (400), Expert 
femenino (200), Open Speed 
masculino (500), Open Sê-
nior masculino (500), Máster 
1 (150), Máster 2 (150) e 
MTB Estreante masculino 
(500). A entrega de kits será 
feita somente por Correios 
e não será realizada no dia 
da prova. 

Haverá premiação em 
dinheiro para quatro cate-
gorias: O vencedor na Elite 
masculino levará para casa 
R$ 2 mil, ficando o vice com 
R$ 1 mil e o terceiro com R$ 
700, o quarto com R$ 600 
e o quinto com R$ 500. Na 
Elite feminina, será R$ 1 mil 
para o primeiro colocado, 
R$ 500 para o segundo, R$ 
300 para o terceiro, R$ 200 
ao quarto e R$ 100 ao quinto 
colocado.

A premiação ocorre ainda 
nas categorias Open Speed e 
a Open Sênior, sendo R$ 500 
para o primeiro, R$ 300 para o 
segundo e R$ 200 ao terceiro.

A prova
O GP Estado de São Pau-

lo Internacional de Ciclismo 
chega a sua terceira edição 
já consolidado no calendá-
rio. Criada para substituir a 
Prova Ciclística 9 de Julho, 
a competição mostrou sua 
força no ano passado, atrain-
do mais de três mil ciclistas 
de várias categorias. Com 
o circuito de Interlagos em 
obras, a edição de 2014 vai 
ao interior e escolheu a cida-
de de Indaiatuba para ser a 
sede deste ano. Acostumada 
às grandes competições - re-
aliza o GP de 1º de Maio há 
muitos anos - e com o apoio 
da Prefeitura, a cidade fará 
mais uma grande festa do 
esporte.

Concentração: 7 horas - 
Largada: 8 horas
Local: Parque Ecológico de 
Indaiatuba - Av. Fabio Ferraz 
Bicudo (Em frente a Prefeitu-
ra Municipal de Indaiatuba)
1ª Bateria: 8h(Circuito B)
Máster 1: 8 voltas = 24.0 km
Expert feminino: 8 voltas = 
24.0 km
2ª Bateria: 9h - (Circuito B)
MTB: 6 voltas = 18.0 km
Máster 2: 6 voltas = 18.0 km
3ª Bateria: 9h45 - (Circuito A)
Expert masculino: 5 voltas = 
27.5 km
Elite feminino: 6 voltas = 
33.0 km
4ª Bateria: 10h45 (Circuito A)
Elite masculino/ Sub 23: 90 
minutos
Obs: Classificação única.
5ª Bateria: 12h30 (Circuito A)
Open Sênior: 60 minutos
6ª Bateria: 13h30 (Circuito A)
Open Speed: 60 minutos

Programação

A equipe de peteca de 
Indaiatuba conquistou 12 
pódios em oito categorias, 
ficando na terceira coloca-
ção por equipes. A marca 
foi alcançada na disputa 
da 2ª etapa do Campeonato 
Paulista da modalidade, que 
ocorreu no último sábado e 
domingo, dias 31 de maio 
e no dia 1º, em São João da 
Boa Vista/SP. 

A cidade foi represen-
tada por 13 duplas,  sob 
o comando do treinador 

Marcos. Na categoria Mi-
rim masculino, a terceira 
colocação ficou com a dupla 
Vitor Steininger e Igor Ri-
beiro; e o quarto lugar com 
Alexandre Souza e Paulo 
Magalhães. Na mesma ca-
tegoria, mas no feminino, 
a segunda colocação ficou 
com Letícia Albrechete e 
Emanuele Albrechete. Ain-
da no feminino, mas no In-
fantil A, outro bronze veio 
com a dupla Adriane de 
Oliveira e Tainá Sampaio.

Outras conquistas vie-
ram no masculino. Na ca-
tegoria Infanti l ,  a  prata 
veio com Rodrigo Silva e 
Gabriel Pachelli – 2º lugar 
e o bronze com Eber Aze-
vedo e Matheus Oliveira. 
No Infantil B, a prata foi 
conquis tada  por  Danie l 
Martinelli e Leonardo Ca-
valcante; e o bronze pela 
dupla Leonardo Queiroz e 
Alexandre de Souza. 

Na categoria Juvenil, o 
ouro veio com Kevin Scha-

cetti e Vitor Schimidt; e o 
bronze com Eber Azevedo 
e Hyrun Scarton. Para com-
pletar, a quinta colocação foi 
vencida pela dupla Marcos 
Gomes e Fabrício Rodrigues 
(Sênior) e Bruno Steffen e 
Rodrigo Rodrigues (Adulto)

A equipe de peteca de In-
daiatuba é composta por atletas 
da turma do Centro Esportivo 
do Trabalhador e do projeto 
Educando para a Vida, da 
Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública.
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Copa Loucos terá finais 
nas séries Ouro e Prata 
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O final de semana será 
decisivo para as séries 
Ouro e Prata da Copa 

Loucos Por Esporte de Futsal, 
competição organizada pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). O 
ginásio da Sol-Sol foi o local 
escolhido para receber a final 
das duas categorias. As duas 
decisões ocorrem amanhã, 
dia 7, a partir das 14h20. Já o 
campeão da Terceira Divisão 
foi conhecido no último final 
de semana.

O primeiro jogo da tarde 
de amanhã será válido pela 
Série Prata. O Manchester A/
Croissant & Cia/JR Despa-
chante joga contra o Grillos/
Independente. O primeiro 
time terminou a primeira fase 
como líder, com 23 pontos em 
oito vitórias e um empate. O 
time marcou ainda 46 gols e 
sofreu outros 18. Para chegar 
a final, empatou em 5 a 5 com 
o Borussia e garantiu o acesso 
por ter a melhor campanha.

O Grillos também che-
gou a final sem saber o que 
é perder. A equipe encerrou 
sua participação na primeira 
fase com 21 pontos, seis vi-
tórias e três empates. Foram 
33 gols marcados e outros 21 
sofridos.

Logo em seguida, o cam-
peonato chega ao seu ponto 
ápice, com a final da divisão 
principal do certame. O con-
fronto está marcado para às 
15h30 e reúne frente a frente 

Nova Aliança x R5/Colégio 
Meta/Ultra Visão Imóveis. 
Enquanto que o primeiro time 
busca seu quarto título no 
campeonato, o R5 pela pri-
meira vez chega a uma final e 
busca o “caneco” do certame. 

Mas ambos vêm de cam-
panhas excelentes no campe-
onato. Na fase de classifica-
ção, a Nova Aliança somou 
20 pontos, conquistados em 
seis vitórias e dois empates. 
O time teve ainda o melhor 
ataque, quando balançou as 
redes em 33 oportunidades. A 

defesa também não fica atrás 
e, com 16 gols sofridos, é uma 
das menos vazada. Na semi-
final, o time venceu por 5 a 3 
o GA Marcenaria/Tamandaré 
Tintas.    

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o goleiro da 
Nova Aliança, Junior Pavão, 
mostrou-se satisfeito com a 
conquista da vaga na final, 
mas preferiu mostrar caute-
la e respeito ao adversário. 
“Estamos muito contentes 
com a vaga para a final, num 
campeonato tão competitivo 

como foi esse. Mas estamos 
muito concentrados e respei-
tando bastante o adversário 
por tudo que eles vêm fazendo 
nos últimos campeonatos”, 
ressalta. “Mas pretendemos 
impor nosso estilo de jogo, o 
qual nos levou até a final de 
forma invicta.”

Por outro, o R5 promete 
não deixar essa primeira opor-
tunidade de título escapar. O 
time conquistou a segunda 
colocação no grupo, com 16 
pontos, com cinco vitórias, 
um empate e duas derrotas. O 
R5 balançou as redes adver-
sárias em 20 vezes e sofreu 
outros 17. Nas semifinais, 
a equipe empatou em 1 a 1 
contra a forte equipe do União 
Tribuna e conquistou o acesso 
por ter tido a melhor campa-
nha na fase de classificação. 

A reportagem tentou falar 
com algum representante do 
R5, mas até o fechamento da 
matéria não obteve retorno. 

Campeão
Pela Série Bronze, o Ki-

timico acabou deixando es-
capar o título da competição. 
No último sábado, dia 31, 
diante da jovem equipe do 
Futuro Elias Fausto, o time de 
Indaiatuba acabou derrotado 
pelo placar de 7 a 5. 

Além de campeão e vice, 
o troféu de artilheiro ficou 
com Luca, do Manchester B. 
A defesa menos vazada foi a 
do Kitimico.

Equipe do Futuro Elias Fausto sagrou-se campeã da Série Bronze da Copa Loucos por Esporte

Partida de domingo servirá para analisar jogadores

Classificado com três ro-
dadas de antecedência e sem 
mais nenhum objetivo nessa 
primeira fase do Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão, o 
Primavera lançará, na próxima 
partida, uma campanha promo-
cional para manter o torcedor 
no Gigante da Vila. Para o pró-
ximo confronto em Indaiatuba, 
que acontece domingo, dia 8, 
às 10 horas contra o Sumaré, 
todos os torcedores pagarão 
meia-entrada (R$ 5) para ver o 
confronto regional.

De acordo com o presidente 
Tricolor, Sérgio Trinca, a inten-
ção da campanha promocional 
é justamente manter o torcedor 
em contato com o time. “Teme-
mos que, com a classificação 
antecipada, os torcedores pos-
sam estar desmotivados para o 
jogo de domingo, mas quere-
mos a torcida com a gente”, diz. 

Outra novidade para a parti-
da contra o Sumaré é que o Fan-
tasma da Ituana, pela primeira 
vez no ano, comercializará as 
camisas do clube. De acordo 
com Trinca, o “manto” Tricolor 
deve ser vendido entre R$ 70 e 
R$ 80.

Apesar da derrota no último 
final de semana, de 1 a 0 para 
Elosport fora de casa, o único 
resultado negativo do time do 
certame, o Fantasma vai muito 
bem obrigado. O time é o líder 
do Grupo 4, com 16 pontos, 
dois a mais que Paulínia na 
segunda colocação, equipe que 
também já está classificada. 

Em terceiro lugar está o 
Sumaré, com nove pontos e que 
ainda sonha com uma vaguinha 
entre os melhores terceiros co-
locados, assim como o Elosport, 
que tem sete pontos. Na lanterna 
do grupo e com quatro pontos, o 
SEV-Hortolândia não tem mais 
chances de classificação. 

O Tricolor de Indaiatuba 
defende ainda o posto da me-
lhor defesa do campeonato, ao 
lado do Vocem, time do Grupo 
1. Ambas as equipes sofreram 
apenas dois gols. O ataque tam-
bém não fica atrás e já balançou 
as redes em 15 oportunidades. 
O Primavera soma cinco vitó-

rias, um empate e uma derrota.  
Para a partida de domingo, 

o técnico José Luis Drey não 
poderá contar com o meia Al-
dinho, que fraturou o braço e 
passou por cirurgia ontem, dia 
5. Estão ainda no Departamen-
to Médico Vinícius e o meia 
Julio César. Já Wellington está 
suspenso por conta do terceiro 
cartão amarelo. Autor de três 
gols no último confronto em 
casa, na goleada de 5 a 0 sobre 
o Paulínia, o atacante Felipe, 
com dores no ombro, também 
é dúvida.

No confronto entre Prima-
vera e Sumaré, no primeiro 
turno, o Fantasma da Ituana 
venceu o time da casa por 1 a 0. 
“Assim como no jogo passado, 
contra o Elo, a intenção é anali-
sarmos mais uma vez jogadores 
que não tiveram muitas oportu-
nidades para atuarem. Apesar 
da derrota, o jogo passado foi 
muito importante e quem entrou 
jogou bem”, reconhece Drey. 

Negociações 
Já os jogadores que viriam 

do Capivariano, o zagueiro 
Lucas e o atacante Rodolfo, 
não se apresentaram no clu-
be de Indaiatuba e optaram 
por defender as cores do Rio 
Branco de Americana. Outro 
que também era cotado para a 
próxima fase e que já estava no 
time local, mas não ficou, foi 
o meia Tufa. O atleta foi para 
Sorocaba, onde jogará a Copa 
Paulista pelo São Bento.   

Após o confronto de do-
mingo, o campeonato para 
devido a Copa do Mundo no 
Brasil, que começa na próxima 
quinta-feira, dia 12, e só retorna 
após o término do Mundial. Os 
jogadores primaverinos param 
no dia 9 e retornam aos treina-
mentos no dia 16. “Teremos 
34 dias de treino e preparação 
para a próxima fase. A Copa 
do Mundo foi mais positiva 
para o clube, principalmente 
por contas das lesões. Esse é 
o período de recuperarmos os 
atletas machucados e negociar 
a chegada de reforços”, come-
mora Drey. 
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Maquiador Dicesar realiza 
workshop em Indaiatuba

Unique Lounge Noivas 
chega ao Shopping Jaraguá

Na próxima segunda-
-feira, dia 9, a Fei-
ra Agropecuária, 

Comercial e Industrial de 
Indaiatuba (Faici) inicia as 
vendas dos ingressos para 
pista e também do passa-
porte. Os ingressos unitários 
e o passaporte podem ser 
adquiridos em vários pontos 
oficias em Indaiatuba e os 
valores para pista variam 
entre R$ 30 a R$ 40. Já o 
passaporte poderá ser ad-
quirido no valor de R$ 150 
e dará direito a aproveitar 
os dois finais de semana de 
festa.

De acordo com o presi-
dente da Faici, José Mar-
ques Barbosa, comprando o 
passaporte, além de ser uma 
boa oportunidade para apro-
veitar todos os dias de festa, 
também gera economia para 
quem adquirir. “Se somar-
mos todos os dias de festa, o 
público gastará R$ 260 para 
conferir todos os shows. 
Comprando o seu Passapor-
te Faici, terá um desconto de 
R$ 110”, destaca. “É uma 
oportunidade para quem 
quer pagar pouco e conferir 
todos estes grandes shows. 
O Passaporte foi um sucesso 
em 2013 e o público pediu 
sua volta”, afirma o diretor 
Pedro Queiroz. 

A Faici 2014 acontece 
entre os dias 7 a 17 de agos-
to, com organização da Cia. 
Azul e apoio da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba. 
Durante os dois finais de 
semana de festa, o público 
poderá conferir shows de 
Gustavo Lima, Eduardo 
Costa,  Jorge & Mateus, 
Luan Santana, Fernando & 
Sorocaba, Jads&Jadson e 
Edson & Hudson.

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

À noite, na arena, a PBR 
Brasil traz para Indaiatuba 
o Campeonato Brasileiro 
de Montaria em Touros, 
com os melhores peões do 
País. “Além disso, teremos 
provas de montaria em ca-
valo no estilo Cutiano e as 
provas comandadas pela As-
sociação Nacional dos Três 
Tambores”, revela Mazinho 
Gomes, diretor da Faici e 
presidente do Clube do Boi.  

Camarotes
Para quem busca um 

espaço reservado para sua 
empresa, família ou grupo 
de amigos, a Faici ofere-
ce a opção de Camarotes 
Corporativos que já estão 
à venda e são válidos para 
os oito dias de festa. Os 
camarotes com capacidade 
para 10 pessoas custam R$ 
4 mil (Andar E) e R$ 6 mil 
(Andar D). Já o espaço para 
20 pessoas custa R$ 12 mil 
(Andar C). 

Segundo o diretor da 
Faici ,  Mazinho Gomes, 
a procura por Camarotes 
Corporativos está grande. 
“Restam poucos Camarotes 
Corporativos Faici e os inte-
ressados devem se apressar. 
Aumentamos o número de 
espaços com capacidade 
para 10 pessoas, mas quem 

quer garantir não deve dei-
xar para a última hora”, 
destaca. Os Camarotes Cor-
porativos Faici não incluem 
open bar, mas contam com 
estacionamento e uma equi-
pe de garçons exclusiva. 

Além dos corporativos, 
o público também já po-
dem adquirir seu ingresso 

para os Camarotes Brahma 
Country e VIP SuperBull/
Botequim do Presidente, 
porém as vendas acontecem 
exclusivamente no site To-
tal Acesso. De acordo com 
a organização da Faici, nos 
próximos dias será anuncia-
do os pontos de venda física 
para estes camarotes.

A expectativa é de bom público na edição 2014 da 
Faici, que acontece de 7 a 17 de agosto 

PROGRAMAÇÃO

Dia 07/08 – Gustavo Lima (Ingresso R$ 40)
Dia 08/08 – Jads&Jadson (Ingresso R$ 30)
Dia 09/08 – Eduardo Costa (Ingresso R$ 40)
Dia 10/08 – Jorge & Mateus (Ingresso R$ 40)
Dia 14/08 – Luan Santana (Ingresso R$ 40)
Dia 15/08 – Edson & Hudson (Ingresso R$ 30)
Dia 16/08 – Fernando & Sorocaba (Ingresso R$ 40)
Dia 17/08 – a confirmar
Fonte: Faici 

PONTOS DE VENDA

INDAIATUBA
Lojas Cris Bandeira (Jardim Alice)
Rua Padre Francisco de P. Cabral de Vasconcellos, 1.337
Fone: (19) 3894-6648
Loja Cris Bandeira (Jardim Morada do Sol)
Rua Serafim Gilberto Candelo, 1.542
Fone: (19) 3936-4330
Taurus Rodeo
Rua 13 de Maio, 532, Centro
Fone: (19) 2516-2228
NAB Esmalteria
Rua 15 de Novembro, 106, Centro
Vendas Online – site Total Acesso
Fonte: Faici 

A loja Nab Perfumaria e 
Cosmético em parceira com 
a Vult Cosméticos recebe 
hoje, dia 6, a partir das 14 
horas, o maquiador Dicesar 
Ferreira.

Na ocasião, o maquiador 
fará makes demonstrando à 
moda outono/inverno 2014 
de cores, lançamentos e 
técnicas.

A Loggar Entretenimento em parceria com o Shopping 
Jaraguá de Indaiatuba realiza no final de 
semana a Unique Lounge Noivas. O 
evento começa amanhã, dia 7, e termina 
no domingo, dia 8. 

Durante os dois dias de feira os 
clientes contarão com profissionais que 
estarão à disposição para tirar dúvidas 
e dar sugestões para o tão sonhado casa-
mento, além de dar dicas direcionadas para 
cada caso. 

Com o tema “Branco”, o evento conta 
com 30 expositores que apresentarão 
ideias para festas de pequeno e grande 
porte, além de o cliente poder conferir 
decoração de ambiente, demonstração de 
serviços e desfiles.

Amanhã, às 20 horas, haverá o desfile de 
trajes masculinos para casamentos e roupas fe-
mininas casuais. No domingo, é a vez do Musical 
Melisma apresentar as opções de músicas para as 
cerimônias às 16h30. 

Ainda no domingo, às 18 horas, os 
clientes poderão conferir o desfile de 
noivas, noivos, madrinhas e padri-
nhos, encerrando assim a Unique 
Lounge Noivas. 

O Shopping Jaraguá fica na 
Rua 15 de Novembro, 1.200, 
no Centro.

Com mais de 20 anos de 
carreira, Dicesar desenvolveu 
diversas técnicas próprias de 
maquiagens e workshops 
especializados com dicas e 
truques especiais para todos 
os tipos de ocasiões.

Conhecido por sua des-
contração com o público, 
a participação promete ser 
uma ótima atração para quem 
deseja se divertir e aprender 
novas formas de se maquiar. 

Mas o maquiador ficou 
conhecido mesmo por ter 
participado da décima edição 
do Reality Show Big Brother 
Brasil da Rede Globo.  

O evento é 
gratuito e o 
workshop 

acontece na 
Nab Perfumaria 

e Cosmético que 
fica na Rua Cer-
queira César, 809, 
Centro. Não é ne-
cessário realizar 
inscrição. Para 

mais  in fo r -
mações (19) 
3875-2620.

Mais Expressão
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Abala Indaiatuba terá 
show de Damares e Banda

Secom abre inscrições para o 
Concurso Miss Comerciária 

O Casarão Pau Preto 
realizou na manhã 
da última quarta-

-feira, dia 4, uma coletiva 
de imprensa para lançar a 
programação cultural que 
abrange exposições e ati-
vidades. Estavam presentes 
no evento o superintendente 
do Casarão Carlos Gustavo 
Nóbrega de Jesus, a diretora 
do arquivo público, Thais 
Svicero,  a bibliotecária 
responsável pela Biblioteca 
Rui Barbosa, Analma Quei-
roz e a diretora do Museu da 
Cidade, Denise Yonamine.

Durante a coletiva, Nó-

O Casarão Pau Preto fica 
localizado na Rua Pedro 
Gonçalves, no número 477

Confira a programação do Museu 
Casarão Pau Preto:

Junho
Exposição “Um pouco do futebol em Indaiatu-
ba – Primavera F.C. e XV de Novembro F.C.”
Julho
Exposição sobre a Romaria – Indaiatuba até 
Pirapora
Agosto
Exposição temporária em parceria com o Mu-
seu Elizabeth Aytai – Monte Mor
Setembro
Primavera dos Museus. O evento conta com 
oficinas oferecidas pela Associação Marianen-
se dos Artistas Plásticos (AMAP)
Outubro/Novembro
Noite do Chorinho.  Será realizada no dia 24 
de outubro e o museu ganhará aspecto de um 
“bar” para o evento.
Exposição em comemoração ao Dia do Músico 
comemorado no dia 22 de novembro.
Dezembro
Concurso de Fotografia em comemoração ao 
aniversário de Indaiatuba. Podem participar 
amadores e profissionais. As fotos devem ser 
obrigatoriamente da cidade de Indaiatuba e 
haverá uma pré-seleção de 20 a 30 fotos que 
ficarão em exposição para que a população 
possa votar. 
Exposição de artistas locais e/ou que remetam 
a cidade de Indaiatuba (Regina Stateri)

Atividades
Oficinas de Jongo 
Quinzenalmente nos Sábados, a partir do dia 7, das 
15hàs 17 horas, Oficinas de Jongo. A partir de Julho 
a população poderá contar com a atividade Cinema e 
História. Mensalmente será exibido um filme de con-
teúdo histórico que será, posteriormente, comentado.
Fotografia 
A partir do dia 7 de agosto, haverá encontros se-
manais de Curso de Fotografia digital. Oficinas de 
Patrimônio Histórico (Unicamp) que é resultante 
do Convênio com a Unicamp, e a partir de agosto, 
serão atribuídos cursos que abordam sobre Patri-
mônio Cultural. Tal projeto denominado “Escola 
do Patrimônio” é uma idealização do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) que agora terá 
a parceria com o Pró-Memória e dará certificados.
Feira Troca de Livros 
A partir do dia 28 junho, todo 4º sábado de cada 
mêshaverá um dia cultural com troca de livros, 
área de alimentação e apresentações de grupos 
locais com teatro e musica. O eventoestará aberto 
ao público das 9h às 12 horas.
Quinta Literária 
Toda as 5ªs haverá uma atividade literária como 
encontros de autores locais, Escritas daqui Leitura, 
Sarau Literário e Prefácio, onde oautor vai fazer 
mediações de livros para guiar os leitores. A ati-
vidade terá inicio no dia 26 de junho com Escritas 
daqui das 19h às 20h30. Excepcionalmente nesse 
mês de junho o Sarau Literário que acontece no 
dia 28 (sexta feira), das 19h as 20h30.

brega ressaltou a impor-
tância da parceria com as 
secretarias. “Quero agrade-
cer o apoio, a parceria e a 
disponibilidade de oferecer 
algumas de suas atividades 
aqui no Casarão Pau Preto 
que é um espaço da popula-
ção”, declarou.

Para o superintendente, 
essa é uma forma de apro-
ximar o patrimônio histórico 
da cidade com a população. 
“Queremos envolver a co-
munidade com as atividades 
e exposições que o Casarão 
irá realizar ao longo do ano, 
e também mostrar a impor-
tância de se conservar o pa-
trimônio histórico cultural”, 
disse.“Também estamos 

formatando um regulamento 
para utilização dos espaços 
do Casarão, quanto ao que 
se refere a exposições e de-
mais eventos de interesse da 
coletividade”, revela. 

Entre as atividades, des-
taques para o convênio 
com a Univers idade de 
Campinas (Unicamp), que 
proporcionará, a partir de 
agosto, o projeto Escola do 
Patrimônio, no qual serão 
atribuídos cursos a respeito 
de patrimônio cultural e 
tudo devidamente certifi-
cado pela instituição de en-
sino do Governo do Estado. 
“Também estamos com ne-
gociação avançada junto a 
Unicamp para oferecermos 

um curso de especialização 
Lato Sensu, com 360 horas, 
sobre Patrimônio Cultural e 
Memória”, comemora o su-
perintendente do o Casarão.

Parcerias 
Para a realização das 

exposições e atividades, o 
Casarão foi em busca de 
apoio das universidades, 
como a Universidade de 
São Paulo (USP), com a 
Unicamp, além dos museus 
Republicano e o de Música, 
ambos de Itu.

Segundo Denise Yona-

mine, o objetivo é trabalhar 
várias frentes como comu-
nicação, pesquisa, conser-
vação e serviço do Casarão. 
“Vamos trabalhar de dentro 
pra fora com documentos do 
acervo e levar para a comu-
nidade. E de fora pra dentro 
trazendo a comunidade para 
o museu”, explica. 

Além da programação, 
Gustavo Nóbrega disse que 
desde que o Casarão foi 
reinaugurado, a população 
pode acompanhar as expo-
sições virtuais. “Quem não 
tem tempo para dar uma 

passada para conferir as 
exposições, pode acessar o 
nosso site e ver a exposi-
ção virtual. Essa exposição 
é contínua e todas estarão 
presentes no site”, conta.  
Gustavo ainda explicou 
que as exposições do mu-
seu são divididas em duas 
partes. “Tem a exposição 
de longa duração, como 
por exemplo, do acervo 
do Museu que pode durar 
de 8 a 10 anos e as exposi-
ções temporárias, que tem 
duração de 1 a 3 meses”, 
completa.

No próximo dia 14, será re-
alizado o “Abala Indaiatuba”, a 
partir das 16 horas. O evento acon-
tece na Raia de Remo (Barco), na 
Marginal do Parque Ecológico, 
com entrada gratuita. Com direção 
de André Eugênio e Lilian Eugê-
nio, o evento que teve origem em 
São Paulo, será realizado mais um 
ano no Município, onde o público 
poderá prestigiar o show de uma 
das cantoras gospel mais ouvida, 
Damares e Banda. 

Além do show, o evento conta 
com cantores e bandas de In-
daiatuba e região, ministração da 
Palavra de Deus, tendas de ações 
sócias, barracas de alimentação e 
muita animação para a juventude 
evangélica.

No ano passado, o “Abala 
Indaiatuba” reuniu cerca de 8 mil 
pessoas, quando puderam presti-
giar o show da cantora Cassiane. 

Mais informações pelo telefo-
ne (19) 9.9128-2482.

Cantora Damares e Banda se 
apresentam em Indaiatuba no 
próximo dia 14

O Sindicato dos Empregados 
no Comércio (Secom) abriu as 
inscrições para o Concurso Miss 
Comerciária Paulista 2014 – 
Etapa Regional. As interessadas 
poderão se inscrever em uma das 
unidades do sindicato localiza-
das em Itu, Salto, Indaiatuba, 
Porto Feliz, Cabreúva e Boituva 
até o dia 30 de junho. 

Para participar do concurso, 
as candidatas têm que ter mais 
de 16 anos e devem estar traba-

lhando no comércio no mínimo 
quatro meses.

A ficha de inscrição pode ser 
adquirida no site do Secom e as 
inscrições devem ser feitas pes-
soalmente em uma das unidades. 
As candidatas devem apresentar 
a ficha de inscrição preenchida, 
cópia autenticada da carteira 
de trabalho profissional, onde 
possua o contrato de trabalho 
até o dia da inscrição, além de 
uma foto 3x4 e duas fotos 10x15, 

sendo uma de corpo inteiro e a 
outra somente do rosto. 

O concurso será realizado 
no dia 26 de julho na União 
Recreativa dos Casados de Itu 
(Urca), com a participação das 
candidatas de toda região e o 
prêmio para o 1º lugar será uma 
moto 0 Km CG Fan 125cc com 
partida elétrica. O 2º lugar rece-
berá o prêmio no valor de R$ 3 
mil. E a 3ª colocada o valor de 
R$ 1,5 mil.

Mais Expressão
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O ariano está enfrentando mudanças em seu em-
prego, na forma de lidar com seus valores pessoais, 
mudanças de aparência e de imagem pessoal tende 
a ocorrer. Seus relacionamentos podem entrar em 
crise porque o nativo estará mais agitado que antes, 
podendo agir prontamente apenas pelas emoções 
e estas podem levar o nativo pra cima e pra baixo. 

Você sabe qual a diferença entre emoção e senti-
mento? Pois bem, nesta fase você tende a descobrir 
acerca disso. O taurino estará mais confiante para 
desenvolver conversas e amizades, se o nativo for do 
tipo que não gosta de conversar, nessa fase descobre 
as vantagens de conversar.

O nativo tem que tomar cuidado com gastos inesperados 
por estas semanas. Seu foco pode ser o de gastar 
com cursos ou com alimentação superficial. As 
dificuldades no trabalho envolve a necessidade de 
aprender a focar as coisas, ter concentração. Tenha 
paciência e controle suas emoções.

O canceriano precisa lidar com os relacionamen-
tos e/ou documentos nessa fase. Aquelas dificulda-
des emocionais que atrapalham sua vida tendem a 
surgir novamente essa semana. Além disso, cuidado 
com o que escreve ou onde guarda seus documentos. 
Momento de revisão de seus sentimentos.

O leonino estará jogando muitas emoções em seus 
projetos pessoais, podendo sentir uma certa limita-
ção para ter o andamento normal destes sonhos. O 
momento pede que o nativo espiritualize seu modo 
de ser, trabalhe a questão de expressar o que sente 
e como fazer isso de maneira a ser claro e de fácil 
entendimento.

O virginiano ainda sente um pouco dificuldades 
emocionais, no entanto, esse é um bom momento para 
fazer novas amizades e descobrir pessoas com novos 
pontos de vista. Evite ficar desestimulado com seu tra-
balho. As fases de alta e baixa tem motivo de existir em 
sua vida. Gastos com sócio ou cônjuge podem ocorrer.

Semana que o libriano tem que tomar muito 
cuidado com seus relacionamentos, pois por estar 
muito agitado emocionalmente tende a se expressar 
de forma ríspida. A fonte desse nervosismo está nas 
mudanças e na libertação emocional que o nativo 
vem vivenciando. 

O nativo tem que começar a cuidar para que 
seu trabalho seja uma fonte de inpiração e idéias, 
e não uma fonte de problemas e dificuldades. O 
escorpiano sente que sua aparência e seus manei-
rismos (perantes os outros) precisam ser revistos 
e modificados. A dificuldade está na resistencia a 
mudanças interiores. 

O sagitariano tende a querer sair de casa, ou a 
buscar um novo estilo de vida  longe de sua casa. 
Antigas formas de ser estão em mudanças (prin-
cipalmente sua dificuldade em aceitar seus erros 
internos). Parentes podem representar alguns pro-
blemas nessa fase.

Momento de revisar seus projetos pessoais 
e de sonhos, algumas amizades podem estar em 
direção oposta a tua. Gastos com familia ou pa-
rentes. Um forte desejo de liberdade pode ocorrer 
dentro de casa ou quando estiver com parentes. 

Sua mente continua agitada e recebendo doses 
maciças de energia. O momento é de criar e gerar 
oportunidades de progresso pessoal. Pode oca-
sionalmente contatar pessoas de moram longe ou 
religiosas, e estas podem que ajude a se libertar de 
sua prisão interior. 

O pisciano pode gastar mais e de forma inespe-
rada. Gastos com familiares, casa ou relacionamen-
tos tendem a ocorrer. Mudanças na sua aparência, 
começam a ser cogitadas em sua vida. Do passado 
pode surgir algum relacionamento que venha trazer 
novos fatos para seu cotidiano.
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Cinema Horóscopo de 30/05 a 05/06

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

A CULPA É DAS ES-
TRELAS - Lançamento 
- Dublado: Quinta (5) a Quar-
ta (11): 16h00. Legenda-
do: Quinta (5) a Domingo 
(8): 14h40 / 17h40 / 20h30. 
Segunda (9) a Quarta (11): 
17h40 / 20h30. Romance/
Drama. 126 minutos. Classi-
ficação 12 anos.

MALÉVOLA - Conven-
cional Dublado: Quinta (5) a 
Domingo (8): 15h05 / 17h10 
/ 19h20. Segunda (9) a Quar-
ta (11): 15h30 / 19h20. 3D 
Legendado:  Quinta (5) a 
Domingo (8): 21h50. Terça 
(10) e Quarta (11): 20h10. * 
Excepcionalmente a versão 
3D legendada não será exibida 
na segunda, dia 9. Promoção 
especial p/ 3D legendado: NA 
QUARTA, DIA 11, INGRES-
SO ÚNICO R$ 9,00. 3D Du-
blado: Somente na Segunda 
(9): 20h10. Ação/Aventura / 

A CULPA É DAS ES-
TRELAS - Lançamento - 
Dublado: Quinta (5), Sexta 
(6), Segunda (9), Terça (10) 
e Quarta (11): 19h00. Sábado 
(7) e Domingo (8): 13h40 / 
19h00. Legendado: Quinta (5) 
a Quarta (11): 16h20 / 21h40. 
Romance/Drama. 126 minutos. 
Classificação 12 anos.

MALÉVOLA - 3D Du-
blado: Quinta (5) e Sexta (6): 
16h50 / 19h25 / 22h00. Sábado 
(7) e Domingo (8): 14h30 / 
16h50 / 19h25 / 22h00. Segun-
da (9), Terça (10) e Quarta (11): 
16h50 / 19h25 / 21h50. Con-
vencional Legendado: Quinta 
(5) a Quarta (11): 20h30. Ação/
Aventura / Fantasia. 97 minu-
tos. Classificação 10 anos. 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 6, haverá apresen-
tação da banda 4Play às 21 horas. Amanhã, dia 
7, tem a banda de pop rock PopMind às 21 horas 
na casa. Avenida Itororó, 945. Informações (19) 
3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 6, tem gra-
vação do clipe “Os bagunceiros” da dupla Deuber 
& Leandro. Amanhã, dia 7, tem a descontração com 
Jonatas & Maurício. Avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Manchester Music – Hoje, dia 6, a partir das 
21 horas, tem a apresentação de Vitrola Nova. 

Amanhã, dia 7, tem a Banda DNA, também a partir 
das 21 horas. Rua Humaitá, 700. Informações (19) 
3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 7, tem a estreia 
do espetáculo infantil “Rapunzel” às 16 horas. 
Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro Santa 
Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 
7, o espetáculo “Cópula do Mundo” com Gustavo 
Mendes. A apresentação será às 19 horas. Avenida 
Guilherme Campos, 500, no bairro Santa Genebra, 
em Campinas. Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

Fantasia. 97 minutos. Classi-
ficação 10 anos.

OS HOMENS SÃO DE 
MARTE...E É PRA LÁ 
QUE EU VOU - Nacional:  
Quinta (5), Sexta (6), Segunda 
(9), Terça (10) e Quarta (11): 
16h45 / 21h20. Sábado (7) e 
Domingo (8): 14h25 / 16h45 
/ 21h20. Comédia. 106 minu-
tos. Classificação 14 anos.

OS HOMENS SÃO DE 
MARTE...E É PRA LÁ 
QUE EU VOU - Nacional: 
Quinta (5) a Quarta (11): 
15h00 / 18h20. Comédia. 
106 minutos. Classificação 
14 anos.

NO LIMITE DO AMA-
NHÃ - 3D Dublado: Quinta 
(5) a Quarta (11): 15h50. 
3D Legendado: Quinta (5) 
a Quarta (11): 21h00. Ação/ 
Ficção. 113 minutos. Classi-
ficação 14 anos. 

X - MEN: DIAS DE UM 
FUTURO ESQUECIDO 
-  3D Dublado:  Quinta (5) a 
Domingo (8): 15h30 / 18h35 
/ 21h20. Segunda (9) a Quarta 
(11): 15h30 / 20h00. Conven-
cional Legendado: Quinta 
(5) a Quarta (11): 17h30. 
Ação/Aventura. 121 minutos. 
Classificação 12 anos.

NO LIMITE DO AMA-
NHÃ - Convencional Legen-
dado:  Quinta (5) a Quarta 
(11): 19h00. Ação/ Ficção. 
113 minutos. Classificação 
14 anos. 

X - MEN: DIAS DE UM 
FUTURO ESQUECIDO 
-  Convencional Dubla-
do:  Quinta (5) a Quarta 
(11): 21h35. 3D Legenda-

do:  Quinta (5) a Domingo 
(8): 18h45. *A versão 3D 
Legendado não será exibida 
de segunda a quarta. Ação/
Aventura. 121 minutos. Clas-
sificação 12 anos.

GETÚLIO - Voltan-
do em cartaz - Somente de 
Segunda (9) a Quarta (11): 
18h00. Drama/Suspense. 100 
min. Classificação 14 anos. 
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Você está preci-
sando de cortinas, 
persianas, colchas, 
almofadas, pisos 
laminados, papel de 
parede, tudo para 
deixar sua casa 
linda e sofisticada, 
ligue para Adelaide 
Decorações no 3894-
4638 e agende um 
horário. Ela é super 
exigente e tudo que 
faz prima pela beleza 
e capricho. Incrível!

A Escola Arte em Cerâmica ofe-
rece curso de torno, raku, escul-
tura, modelagem, esmaltagem e 

queimas de alta e baixas tempera-
turas. Em Indaiatuba aulas todas 

as quintas e sextas e em São Paulo 
segundas, terças e quartas. Se 

informe no 3894-8737, (11)5521-
3989  ou (11)5547-0454. Você 

vai se distrair e fazer maravilhosas 
peças com a professora Calliopi. 

Amanhã e domingo, dias 7 e 8, aontecerá a 
Unique Lounge Noivas no Shopping Jaraguá. 
Uma feira de noivas completa, com profissionais 
de Indaiatuba e região, oferecendo sofisticação 
e bom gosto para o seu casamento. Dia 8 desfile 
especial da A Nova Loja com a nova coleção 
Jasmin da Center Noivas. Imperdível!

Para presentear sua namorada, 
corra para a Vitorello. Além da 
nova coleção inverno aproveite 
grandes promoções como fitness 
com 15% off, várias peças com 
20% e 30% off e shortinhos e 
jeans com 40% off. Demais!

Fernanda Espin, Gabriela Tomitake e Maria Eduarda 
Espin, encontrou seu vestido de noivinha na Gran 
Tropical Center 

A Népolis Papelaria e Variedades está fazendo o maior sucesso. Oferece xerox, encadernação, variedades, papelaria em geral e presentes dife-
renciados para o Dia dos Namorados a preços arrasadores como: Produtos da Natura, relógios, calculadoras, canecas, bolsas, porta retratos, 
caixa de madeira, GPS (R$269,00), led giratória, abajour, chinelos, cofrinhos, rádios e etc. Se você ainda não conhece a Népolis, vale a pena, o 
James e Viviana aguardam sua visita. Rua Almirante Tamandaré, 936 - Cidade Nova - Fone: 3318-4003. É super legal!

Népolis Papelaria e Variedades, presentes originais para o Dia dos Namorados

É a A Nova Loja 
homenageando seus clientesA Coleção Center Noivas 

Jasmin está fazendo o 
maior sucesso na A Nova 
Loja. Você que vai casar é 
a melhor opção. Vá confe-
rir no Desfile do Shopping 
Jaraguá neste final de 
semana e domingo em 
especial desfile da A 
Nova Loja com esta nova 
coleção. Imperdível!

Mediterrâneo, delicioso tenro filé de salmão, temperado deliciosamente 
com especiarias típicas e grelhado à perfeição, acompanha a famosa 
salada à moda da casa, arroz árabe, molho rosé e pãozinho sírio

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

Edivania e Daniel

Unique Lounge Noivas no 
Shopping Jaraguá

Venha experimentar na Casa da 

Esfiha no Dia dos Namorados
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A Nishi Royale promoverá, entre os dias 06 e 14 deste mês,  um Mega Bazar com a venda de vestidos 
de festa novos e semi novos. A venda será realizada no salão Nishi  Hair localizado à avenida Presidente 
Kennedy, 1670. Para qualquer informação, ligue para 3835-5411 ou 3825-1592.

Os meninos Vitor Guilherme e Gabriel Vinícius e seus pais, Francine e 
David Aquino, proprietários da loja Ispirazione, em coquetel de inaugu-
ração, terça, dia 03

Se existe uma pessoa que admiro nessa cidade é o Roberto Tempesta! 
Publicitário de sucesso, apresentador descolado, músico de talento, 
pai e marido amoroso,enfim tudo que o rapaz faz é bem sucedido. Agora 
ele está enfrentando mais um desafio que tem como destino certo mais 
uma vez o sucesso. Ontem Roberto inaugurou, com uma degustação 
para imprensa, a sua Hamburgueria, Rock Diner Burger. Adorei! Não 
só a decoração temática, que é bárbara, como os saborosos lanches. 
Localizada no Polo Shopping Indaiatuba a casa com certeza vai con-
quistar os paladares indaiatubanos.

O brinde dos noivos Raquel Lima, proprietária da Curves Academia e 
David Davelli após a cerimônia de casamento que aconteceu no sába-
do, dia 31 em Helvétia

Mariana 
Junqueira  
e Mariana 
Castro, 
responsá-
vel jurídica 
pela imo-
biliária 
paulo 
Roberto 
Leardi, em 
noite de 
inaugura-
ção, terça, 
dia 03

Kleber Patrício abraça a amiga 
Iliana Monteiro, que comemorou 
o aniversário em sua residência, 
segunda, dia 02

Eduardo Silvério, Selena Monteiro, Mel Milanesi Toloi, Nilda Takeuti e 
Kátia Brooks no coquetel de inauguração da Ispirazione

Edison Chiche recebe Renato Pessoa na inauguração de sua 
imobiliária, Paulo Roberto Leardi, terça, dia 03Brinde de comemoração da equipe da Imobiliária Paulo Roberto Leardi

Anna Sanches, entre ao filhas Aline e Bianca Sanches comemora seu 
aniversário no La Fée e aproveita para se despedir das amigas do Brasil, 
rumo ao  Chile onde irá residir

Jaime da Silva Duran, Arcides Grossi, Fernando Zimbom, DomenicoTre-
maroli, Fernando Nole, Reinaldo Cisto e Sérgio Zimbom no 8° Feijão 
com Afeto no Clube Jundiaiense , domingo, 01, em Jundiaí

Roberto Tempesta  feliz 
com a inauguração da 
sua Hamburgueria, a 
Rock Diner Burgers 
quinta, dia 04, no Polo 
Shopping Indaiatuba

NISHI ROYALE PROMOVE MEGA BAZAR
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Pessoa Construtora faz divulgação do seu empreendimento "Le Chateau Frontenac" na Feijoada no Bar dos Esteves

Silbene do Grupo Cayman no Restaurante Açafrão

Nei e Neta, garçons da Pizzaria Babbo Giovanni

Luiz Fernando, Juliana e Rafaela no Restaurante Rincão Gaúcho

Gilberto Pianuci, Ataliba Borges e Jair Pianuci no Casa da Moqueca Eduardo, Marli, Anielly e Andréia no Restarurante Dom Apollo

Edmara e Francilene na Pizzaria Skinão

Sergio, Renato, Daniel e Pedro do Espaço HausPessoal curtindo a feijoadaSergio, Dado, Renato da Pessao Construtora e Esteves

Renato Pessoa com sua família na Feijoada no Esteves e divulgação do "Le Chateau Frontenac"Amigos reunidos na divulgação do novo empreendimento
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10ª Festa do Sukiyaki da acenbi que aconteceu no dia 31 
de Maio de 2014 na sede social localizada na Rua: Humaita, 
1710 - Vila Vitória. Colocando em destaque mais um prato 
delicioso da culinária japonesa, um evento familiar, realizado 
pela sua décima vez com grande sucesso.

Lançamento da nova coleção

Le Triskell

Indaiatuba Clube lança novo site

Festa Junina do IC

Marcia Mello 
do Iguatemi 
Campinas

Jazz Sinfônica do Estado se apresenta no 
domingo na Câmara com entrada franca

Festa do Sukiyaki

Churrasco de Confraternização no 
Campus 2 da Faculdade Max Planck

Almir Sater no IC

A Ispirazione fez o lançamento da nova coleção da DUDA-
LINA, coleção esta inspirada na charmosa cidade de Perugia, e 
que agradou e muito todos os convidados presentes.

A Faculdade Max Planck, convidou imprensa, amigos e 
parceiros para um churrasco de confraternização no dia 31/05, 
no campus dois da entidade, mais precisamente onde está lo-
calizado o Hospital Escola Veterinário.

Para abrir as comemorações do aniversário dos seus 57 
anos, o Indaiatuba Clube apresenta no próximo dia 6 de julho 
um show com o cantor Almir Sater. A apresentação será feita 
durante um almoço especial que será realizado no Salão Social 
do IC a partir das 12h. Os ingressos para o primeiro evento do 
mês de aniversário do Clube são limitados e podem ser adqui-
ridos diretamente na Secretaria Social do IC que fica na Rua 
Dr. Oswaldo Cruz, número 40, Vila Rossingnatti. É importante 
ressaltar que mais da metade dos ingressos colocados à venda 
já foram adquiridos e a procura é grande.

Delicioso jantar de degustação no Le Triskell Bistrô, verdadeiramente uma delícia.
A tradicional Festa Junina beneficente do Indaiatuba Clube, realizada em prol de entidades 

assistenciais do município acontece no sábado, dia 14 de junho, a partir das 18h. No Salão 
Social do IC vão montadas as barracas com as comidas típicas dessa festa onde serão vendidos 
cachorro quente, lanche de linguiça, milho verde, doces, vinho quente, quentão, cuscuz, sopa, 
pastel, espetinho, pipocas e outras guloseimas. Esses produtos serão oferecidos pelas entidades 
Lar de Velhos Emmanuel, Volacc, Lions Club, Rotary Clube, Centro Espirita Padre Zabeu Kau-
ffman e Educandário Deus e a Natureza. Para animar o público presente a animação será feita 
pelos cantores Jill Reis e Raí e banda e o DJ Ronaldo Ambiel. Além de aproveitar o cardápio 
típico e ajudar as entidades locais, os associados e convidados também vão poder participar da 
quadrilha do IC que será formada no dia da festa. Os associados não pagam pela entrada e os 
convites para convidados possuem preço promocional se forem adquiridos de forma antecipa-
da. Informações sobre os valores e formas de pagamento podem ser obtidas pelo telefone (19) 
3834-2399 ou diretamente na Secretaria Social do IC que fica na Rua Doutor Oswaldo Cruz, 
número 40, Vila Rossignatti.

A Diretoria do Indaiatuba Clube apresentou na noite de segunda-feira, dia 26 de maio, o novo site 
do Clube. O evento aconteceu na nova churrasqueira do IC, espaço de festas disponível ao associado 
e que também foi mostrado aos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e para os 
representantes da imprensa local que prestigiaram o lançamento. O presidente destacou a criação do 
novo site para a comunicação interna e externa do Clube com seus associados e o público em geral. 
Após a fala do presidente foi realizada a apresentação do site para o público presente. Com um visual 
moderno, a página é mais fácil e dinâmica de ser usada, apresenta as informações de forma mais rápida 
e com atualizações sempre da existência de um evento e possibilita que as pessoas conheçam toda a 
estrutura do Clube sem precisar sair de casa. Junto as novidades do site, a partir de agora o associado 
pode obter a 2ª via do boleto da mensalidade e acessar todos os regimentos e regulamentos internos. 
A mudança também faz com que o Clube passe a ter uma ferramenta de comunicação mais ativa junto aos 
seus associados e interessados em saber sobre os eventos sociais, esportivos e culturais realizados pelo IC 
durante todo o ano. Ao acessar a página (www.indaiatubaclube.com.br), o internauta consegue saber quais 
são as modalidades esportivas oferecidas pelo Clube e toda a estrutura para a execução dessas atividades, 

tem acesso aos regulamentos das 
competições e tabelas de classifi-
cação, pode conferir o estatuto e 
visualizar a cobertura fotográfica 
de todos os eventos que são feitos 
em sua sede social e esportiva. 
Logo após a apresentação um 
pizzaiolo fez a estreia oficial do 
espaço servindo diversas pizzas 
aos convidados que puderam 
aproveitar o final da noite de 
segunda-feira, dia 26.

Dia 28 de maio, quarta-
-feira, a loja Marcia Mello do 
Iguatemi Campinas promo-
veu o coquetel de lançamen-
to da coleção Alto Inverno e 
também da mais nova edição 
da revista da marca.

A Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo realizou no do-
mingo dia 1, na Câmara Municipal, concerto foi com entrada 
franca, e apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Reconhecida 
por sua excelência e considerada uma das mais importantes do 
País, nesta apresentação trouxe sua formação Camerata, com a 
participação de 30 músicos. O diretor artístico e regente titular 
da Jazz Sinfônica é João Maurício Galindo, tendo Fábio Prado 
como regente adjunto.
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KarineGustavo

O aluno Miguel Soares comemora o aniversário no Objetivo

O aluno Davi Hipolito comemorando o aniversário no Objetivo

Matheus

A aluna Fran Vandergorght comemorando o aniversário no Objetivo

Isabela

Mais Expressão
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Sarah Cosméticos

Vestido confeccionado pelas alunas do Objetivo para a 2ª Indaiatuba Eco

Teacher Gaby e seus pupilos do 
Yázigi Indaiatuba

Teacher Carol do Yázigi, usa jogos como "Guess Who" para praticar o 
Inglês de uma forma divertida

Nalva e Alexandre da Drogaria Confiança

Michelle, Milla, Carina da Alicia Hair sempre com muitas 
novidades para quem quer ficar ainda mais linda. Confira!

Lucimara Andriani  diretora do 
Yázigi  dando sua colaboração 
na reunião comandada pelo 
Departamento Pedgógico

O noivo Gustavo a pequena Marjorie e a 
noiva Joyce

Colaboradores aniversarian-
tes do Yázigi do mês de Maio, 
Daniela Aquino, Marcia Vasques 
e Lucimara Andriani

Colaboradoras dos Yázigi Indaia-
tuba e Itu tomando um lanchinho

Associados do Indaiatuba Clube após assistirem à Copa IC de Tênis de 
Campo

Anelise da Sinhorella e a equipe Will Rufino Hair Stylists, que está 
sempre pronta a te atender. Agende seu horário!

Alunos Yázigi em aula divertida e gostosa com a  Teacher Gabriella

Alunos do Ensino Médio do Colégio Meta visitam Museu Afro em SP
Alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Meta 
montam esteira na aula de robótica LEGO

Diego da Motores Brasil

Rogério, proprietário da Sarah Cosméticos

Sarah Cosméticos apresenta seu 
novo espaço. Agora mais amplo 
para antender melhor seus 
amigos e clientes. Vá conferir 
as novidades Rua 24 de Maio, 
1393 - Fone: 3834-1503 ou 
3329-7782

Irene, Maria e Renan da Sarah Cosméticos

Daniela comemorou no último dia 13 
mais uma ano de vida. Parabéns!

No último dia 31 aconteceu a 10ª Festa do Sukiyaki da Acenbi
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*AP01261 PORTAL DAS FLORES - AU.70m² - 3 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 300.000,00 OU R$ 1.200,00 
+ COND. + IPTU

CA09108 CH.AREAL - AT.394m² AC.158m² - 4 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ. / COPA / WC / LAVANDERIA / AMPLO QUINTAL 
/ GAR.2 VAGAS. R$ 2.300,00 + IPTU

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

*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

AP02306 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.60m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / AS / WC / GAR. / COND.COM PISCINA E CHUR. R$ 
190.000,00

CA09094 JD.DOS AROMAS - AT.223m² AC.132m²  - 3 DORM.
(SUITE + ARM.) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. 
+ COOKTOP / 2WC + BOX / AS / LAVANDERIA PLANEJ. / 
VARANDA / CHUR. / AQUEC.SOLAR / GAR.2+2 VAGAS / 
COND.COM LAZER COMPLETO. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU

CH01225 ALDROVANDIA - AT.1.000m² AC.400m² - MOBILIADO 
- 4 SUITES / 2 SALAS / LAVABO / COZ. / COPA / 4WC / AS  /
SALÃO JOGOS / EDICULA / ESPAÇO GOURMET / 2 PISCINAS 
(ADULTO E INFANTIL) / CAMPO FUT. / EDICULA / PORTÃO 
ELET. / GAR.4 VAGAS. R$ 4.500,00 + IPTU

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

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: 2 DORM. / 
SALA / COZ. / 2WC / AS / PISCINA / CHUR. / GAR. - 2: 2 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / CAMPO FUT. R$ 500.000.00
*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CA-
SAS 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. / ESCRITORIO + 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 / VES-
TIARIOS / 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 PODE SER DESMENBRADO. R$ 300.000,00 OU R$ 150.000,00 
½ LOTE
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 HURRASQUEI-
RAS / PLAYGROUND / 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 COMERCIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA

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 SALAS / 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 SUI-
TES / 4 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / DESPENSA / 3WC 
/ SUITE DE EMP. / CHUR. / PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 10.000,00 + 
COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

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

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - SALÃO 
COM AT.360m² E AC.250m² MAIS 2WC E COPA. R$ 5.500,00 + IPTU
SL00947 JD.ESPLANADA 1 - 3 SALAS COM 125m² E GAR.2 VAGAS. 
R$ 5.000,00 + IPTU
SL01001 CENTRO - SALÃO COM 150m² MAIS WC / COZ. / DEPOSITO. 
R$ 5.000,00 + IPTU
SL01134 JD.PARAISO - SALÃO COM 135m² / COZ. / 2WC / AR COND. 
/ PERSIANAS / GAR.8 VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

GALPÃO

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

GL00132 CAMPESTRE JOIA - AT.1.000m2 AC.800m2 - RECEPÇÃO / 3 
SALAS / COZ. / WC COM CHUVEIRO. R$ 7.500,00 + IPTU
GL00173 AMERICAN PARK - GALPÃO INDUSTRIAL COM AC.5.157,00m² 
/ ESCRITORIO / LOBBY / REFEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. / VES-
TIARIO / GUARITA / DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU
GL00147 CALDEIRA - AT.5.955m2 AC.4.046m2 - RECEPÇÃO / ES-
CRITÓRIOS / REFEITÓRIO / AMBULATÓRIO / VESTIARIOS / RECUO / 
PÉ 12m. R$ 18,00 / m2 + IPTU
GL00157 TOMBADOURO - GALPÃO DE AT.1.535m² E AU.1.250m² 
COM AREA COMUM 285m² E 1 DOCA / COND.COM AREA LAZER + 
RESTAURANTE + SEG.24hr. R$ 12,00 / m².  

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS
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LOCAÇÃOVENDA

CA00408- Cond Residencial Jardim Esplendor: 
Sobrado com móveis planejados com 04 suítes 
sendo 03 suítes com closet, sala, cozinha planejada, 
lavanderia, dormitório e banheiro de empregada. 
Área de serviço com piscina, churrasqueira, quadra 
e salão de festas. Portaria 24 horas. Garagem para 
04 carros. R$ 1.650.000,00.

CA01065- Jardim Europa: Casa com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha, lavanderia 
e quintal. Garagem para 04 carros. R$ 420.000,00.

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$ 2.000,00 

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

CASAS VENDA:

CA00997-Jardim Morumbi: Casa com 02 dormitórios, sala da jantar estar e tv, cozinha americana, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 230.000,00. 
Aceita Financiamento.
CA01035-Jardim do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 275.600,00. Aceita 
Financiamento.
CA00875- Jardim Monte Verde: Casa com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 285.000,00. Aceita 
Financiamento.
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha americana e lavanderia. Garagem para 02 carros. 
R$ 278.000,00.
CA00938-Jardim dos Colibris: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e jantar, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 295.000,00.
CA00730- Jardim Pau Preto: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 03 carros. R$ 345.000,00.
CA00699- Vila Castelo Branco: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, edícula. Garagem para 02 carros. R$ 375.000,00
CA01069- Jardim Soriano: Casa com acabamento em porcelanato, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. Garagem para 02 carros. R$ 415.000,00.
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.
CA01059-Cond. Villagio di Itaici: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha e lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira 
e salão de festas. R$ 485.000,00. Aceita Financiamento.
CA00837-Jardim Bela Vista: Casa com acabamento em porcelanato 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia e churrasqueira. 
Garagem para 04 carros. R$ 495.000,00. Aceita Financiamento.
CA01004- Jardim Havai: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar estar e tv, cozinha planejada, lavanderia. Área de serviço com piscina, 
churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 550.000,00.
CA00942-Cond. Villaggio Di Itaici: Casa em condomínio fechado com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala jantar e estar, varanda, cozinha, área 
de serviço, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra e salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 580.000,00.
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$690.000,00. Aceita Financiamento!!
CA00895- Jardim São Paulo: Casa com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar estar e tv, cozinha americana, lavanderia. Área 
de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 700.000,00.
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.
CA01061- Residencial Santa Clara: Casa em condomínio alto padrão acabamento em porcelanato com móveis planejados, 04 suítes sendo 03 com closet, 
sala jantar, estar e tv, cozinha, despensa. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, campo e quadra. Garagem para 06 carros. R$ 1.950.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00379- Condomínio Spazio Morumbi: Apartamento com acabamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 
2 carros. R$ 200.000,00.
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
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.
AP00405- Edifício D´France: Apartamento com 02 dormitórios sala, cozinha americana, área de serviço e portaria 24 horas. R$ 350.000,00.
AP00407- Cond. Village D`Amore: Apartamento com móveis planejados 03 dormitórios sendo 01 suíte, 02 salas, sacada, cozinha, área de serviço e 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 385.000,00.
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.
TE00358- Terreno Montreal Residence: Terreno com 150 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas. R$ 145.000,00.
TE00399- Terreno Cond. Jardim Maringá: Terreno com 300 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas. R$ 200.000,00.
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.
TE00460- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1000 m²  em loteamento de chácaras, com lagos pista ecológico e portaria 24 horas. R$ 270.000,00.

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, lavanderia. 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.
CA01042- Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
americana, lavanderia. Garagem descoberta para 03 carros. R$ 1.400,00.
CA01018- Jd. Paulista II: Sobrado com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem para 01 carro. 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 
CA01024- Centro: Sobrado para fins comerciais com 10 salas amplas e 6 banheiros, em 
ótima localização. Estacionamento para 12 carros. R$13.500,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

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. Armário 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

AP0381 - 80 m² - Resid. Place View
Ap.c/ pisos e revest. - 03 dorm., 
sendo 01 st., bh° social, sala 02 amb. 
(porcelanato), coz., área de serv., 
varanda gourmet c/ churrasq., 02 VG 
de carro e 01 de moto. R$ 2.900,00 + 
Cond. + IPTU

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Localização privile-
giada, amplamente facilitado. R$ 83.500,00

Lotes Comerciais de 150 m² - Localização estra-
tégica, ideal para mini mercados, padaria, 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

APARTAMENTOS 

AP0382 - 80 m² - Resid. Place View 
Ap.c/ pisos e revest. - 03D., sendo 1 st., bh° social, sala 2 
amb. (porcelanato), coz., área de serv., varanda gourmet 
c/ churr., 02 VG de carro e 01 de moto. R$ 535.000,00

AP0522 - 67 m² - Resid. Ana Maria 
03 dorm., sendo 01 st. (01 dorm. reversível), sala, bhº 
social, coz., área de serv., varanda gourmet, 02 VG. 
R$ 520.000,00

AP0510 - 75 m² - Resid. Ravenna 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., bhº social, 
coz., área de serv., varanda gourmet, 02 VG. R$ 
365.000,00

CASAS 

CA0501 - 300 m² - Jd. Esplanada 
03 suítes, sendo 01 c/ closet, sala 02 amb., lavabo, 
coz., churrasq., pisc., 02 VG. R$ 650.000,00

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

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

AP0529 - 45 m² - Resid. Coccais
02 dorm., sala, cozinha, bh° social, área 
de serv., 01 VG. R$ 1.000,00 incluso 
água e gás, Cond. e 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 

SO0360 - 133,30 m² - Portal das Acácias 
- 03 dorm., sendo 01 st. c/ sacada, bhº 
social, lavabo, sala 02 amb. c/ varan-
da, 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 Guarantãs 
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 gour-
met c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas VG. R$ 
3.000,00 + IPTU

SALA

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

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria Helena
Ótima localização - Salão comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezanino p/ es-
crit. 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

CA0500 - 161,82 m² - Centro 
02 dorm. amplos, sala, coz., bhº social, quintal gramado 
e quarto de despensa nos fundos. R$ 510.000,00

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

SOBRADOS 

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

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

SO0331 - 150 m² - Resid. Villagio Di Itaici 
03 suítes, lavabo, sala de 02 amb. c/ varanda, coz. 
planej., área de serv., churrasq., área de lazer, 02 
VG. R$ 550.000,00

CHÁCARAS 

CH0009 - 1000 m² - Terras de Itaici 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., churrasq., pisc., quintal, 02 
VG. R$ 650.000,00

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

LOTEAMENTOS FECHADOS 

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

TE0443 - 150 m² - Jardins do Império - R$ 
125.000,00 (Estuda Prop.)

LOTEAMENTO ABERTO 

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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Spazio Illuminare – cober-
tura (Duplex), 03 dorm., R$ 
320.000,00 
Place View – 02 dorm., sala 
2 ambientes, coz., lavanderia, 
WC social, sacada gourmet, 
02 vagas garagem, área de 
lazer, piscina, churr., salão 
de festa. – de R$ 415.000,00 
Village  Azalleia – Terreo -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/ gabi-
netes e armários embutidos, 
WC com blindex gabinete e 
armarios, área de serv., 01 
vaga garag. Coberta – R$ 
230.000,00.
Villagio DÁmore – 92,26m² - 
03 dorm. (01 suite), sala dois 
ambientes, cozinha ameri-
cana com armários, lavan-
deria com armários, WC c/
gabinetes e BOX, garagem 
coberta – R$ 375.000,00

CASAS:

Res. Delega (Salto) - 02 
dorm.,  sala, cozinha ameri-
cana, WC, lavanderia, quin-
tal. - R$ 200.000,00
Jd. Colonial - Sobrado (Em 
fase de construção) - 03 
dorm. Sala 02 ambientes, 
cozinha americana, Solariun 
– R$ 170.000,00 (saldo a 
financiar R$ 100.000,00)
Jd. Morada do Sol – 02 
dorm., sala, cozinha, WC, 
garagem, lavanderia (ótima 
localização) - R$ 230.000,00
Jd. Itamaraca – 02 dorm., 
sala,  coz. ,  lavander ia, 
quintal ,  garagem – R$ 
280.000,00
Jd. Europa – Sobrados 
(residencial com portar-
ia) – 03 dorm., sala, la-
vabo, cozinha, espaço 
gourmet, quintal, garagem. 
– de R$ 480.000,00 a R$ 
700.000,00.
Cond. Vista verde – Sob-
rado – R$ 580.000,00

Jd. Pau Preto - 125 mts 
a construção 150 mts, 03 
dorm, sacada, sala dois 
ambientes, área de chur-
rasqueira, vaga para dois 
carros, edícula nos fundos. 
- R$ 490.0000,00.
J. do Vale - 03 dorm., sala 
dois ambientes, garagem, 
cozinha e AS.  Churrasquei-
ra. - 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 gour-
met.- R$ 390.000,00 aceita 
financiamento.

CASAS EM CONDO

Jd. Europa – Sobrados (res-
idencial com portaria) – 03 
dorm., sala, lavabo, cozinha, 
espaço gourmet, quintal, ga-
ragem. – de R$ 480.000,00 
a R$ 700.000,00.

Helvétia Park 1 – Sobrado 
- Terreno 490 m² - Área 
construida 315 m² - 03 
suítes, 01 master c/hidro, 
com sacadas f ronta l  e 
fundos/escri tório/meza-
nino em L, c/ pé direito 
duplo/ infraestrutura para 
Ar Condicionado/Aquece-
dor Solar,  Salas de TV/
Jantar/Estar , Cozinha/
Área Serviço/Dependência 
Empregada/Área Gourmet, 
Garagem 04 carros/Piscina 
com  infraestrutura para 
aquecimento/Paisagismo 
etc.., (acabamento:-  Es-
quadrias/Corrimões/Guar-
da corpos em alumínio/
Bancadas suítes/escada 
vazada em mármore trav-
ertino/Porcelanato polido 
/fosco em todo sobrado 
etc..) R$ 1.650.000,00
Montreal Residence  – 
Sobrado -Terreno 175 m² 
- Área construida 180 m 
-  03 suítes, com sacadas 
frontal e fundos/sala de 

TV/Aquecedor Solar, Salas 
de Jantar/Estar , Cozinha/
Área Serviço / Despejo/
Área Gourmet, Garagem 
03 carros / Jardim  etc.., 
(Acabamento:-  Esquad-
rias em alumínio/Banca-
das suítes/escada  em 
mármore travertino/Por-
celanato polido /fosco em 
todo sobrado etc. . )  R$ 
640.000,00

CHACARAS:

Lagos do Shanadu  – 
5.200m² - 03 dorm., sala 02 
ambientes, cozinha, WC, 
espaço gourmet, piscina, 
pomar, casa de caseiro. R$ 
950.000,00
M o s t e i r o  d e  I t a i c i  – 
2.000m² - 04 dorm., sala 
ampla ,  coz inha ,  home 
Of f i ce ,  l avabo ,  l avan -
d e r i a ,  c h u r r a s q u e i r a , 
sauna, piscina, quadra 
gramada e cercada. – R$ 
750.000,00

04B

CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA
LOCAÇÃO - 3835-3382 / 3834-7757 / 3834-3997 / 7827-4112 

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

R$ 550,00 – 1 DORM C/ WC.
R$ 700,00 – 1 DORM., COZ E WC.
R$ 850,00 – 1 DORM. SALA, COZ, WC 
E GAR
R$ 950,00 – 1 DORM. SALA, COZ, WC E 
ÓTIMO QUINTAL
R$ 1.100,00 – 2 DORM, SALA, COZ, WC 
E GAR.

R$ 1.300,00 – 2D, SALA, COZ, WC E GAR.
R$ 1.500,00 – 3D, SALA, COZ, WC E GAR.
R$ 1.800,00 – 3D. SALA, COZ, WC E GAR

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

COLONIAL 
SPAZZIO ILUMINARE
GRAN VILLE
PORTAL DAS FLORES
AZALEIA
SOLAR DOS GIRASSOIS
DUETO DE MARIA 
FELICITTA
VILLA DAS PRAÇAS
BARCELONA
ANA ELIZA

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

VILA ROMANA 
PORTAL DE ITAICI
VILAGGE DE ITAICI
MORADAS DE ITAICI
VISTA VERDE
ALTOS DO ITAICI
RECANTO DAS FLORES
VALE DAS LARANGEIRAS
MOSTEIRO DE ITAICI
MONTREAL

SALÃO E SALA COMERCIAL

TEMOS VARIAS OPÇOES EM DIVER-
SOS LOCAIS
APARTIR DE R$ 600,00

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

Jd. Regente – 305m² (es-
quina) – 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 localiza-
ção, prox. Fabrica Jhonn 
Deere,  R$ 135.000,00.
Divisa Indaiatuba/Monte 
Mor  – 1.000² -  futuro 
loteamento, boa topogra-
fia – R$ 85.000,00.
Jd. Do Imperio – 150m² 
- (Cond. Vila de Itu) – 
ót ima topograf ia – R$ 
122.000,00.

AREAS:

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

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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IMÓVEIS RESIDENCIAIS

GALPÕES INDUSTRIAIS

TERRENOS RESIDENCIAIS TERRENOS INDUSTRIAIS
ALTO DE ITAICI           305 m² R$ 185.000,00

ALTO DE ITAICI           400 m² R$ 200.000,00

BEIRA DA MATA           360 m² R$ 270.000,00

BELA VISTA           345 m² R$ 180.000,00

COLINAS DE INDAIATUBA   1.000m²  R$ 250.000,00

DONA LUCILLA            300 m² FACILITADO EM ATÉ 25 PARCELAS

JARDIM BRÉSCIA           200 m² R$ 130.000,00

JARDIM MARINGÁ           300 m² R$ 205.000,00

JARDIM REGENTE          VÁRIOS LOTES R$ 840,00/m²

MAISON DU PARC          647 m² R$ 650.000,00

MANTOVA           205 m²  FACILITADO ATÉ 120 PARCELAS

MARIA DULCE                     300 m² R$ 245.000,00

MARIA DULCE         308 m² R$ 277.000,00

MONTE CARLO         150 m² R$  83.500,00

MONTREAL RESIDENCE   150 m² R$ 150.000,00

PARQUE DAS NAÇÕES     185 m² R$ 190.000,00

PORTAL DE ITAICI         644 m² R$ 470.000,00

RESIDENCIAL VIENA         250 m² R$ 175.000,00

TERRA MAGNA         360 m² R$ 215.000,00

TERRACOTA         1.200m²  R$ 250.000,00

VILLA BORGHESE          450 m²    R$ 350.000,00

VILA FLORENÇA         150 m² R$ 115.000,00

LANÇAMENTOS: 

LOTEAMENTO FECHADO - 300 m² - 20% entrada + 60 parcelas 

LOTEAMENTO ABERTO    - 150 m² - R$ 10.000,00 entrada + financiamento

EUROPARK – 500 m² - Parcela-
mento direto com proprietário em 
até 60 meses

EUROPARK – 1.000 m² - R$ 
450.000,00

PARK COMERCIAL – 480 m² - R$ 
250.000,00

PARK COMERCIAL - 1.035 m² 
- Plano e com boa localização - 
CONSULTE

CA00614 - JARDIM REGINA - AT=257 m² AC=163 m² - 3 dormitórios com ventilador de teto (1 suíte com 
hidro), sala de estar, jantar e TV (com ar condicionado), cozinha com armários,área de luz, espaço gourmet com 
banheiro, depósito, 3 banheiros, 4 vagas (2 cobertas), carpete de madeira nas salas e quartos. R$ 495.000,00

SL00031 - OFFICE PREMIUM - TORRE BUSINESS - AU= 40 m² - sala comercial com vista  para o parque 
ecológico, 1 banheiro R$ 266.000,00

CA00619 - TERRA NOBRE - AT= 300 m² AC= 210 m² - 3 suítes (1 com closet), sala 2 ambientes, cozinha 
americana, lavabo, lavanderia, espaço gourmet, 4 vagas (2 cobertas) R$ 880.000,00

CH00074 - CHÁCARA ALVORADA - AT= 1.000 m² AC= 360 m² - 3 dormitórios (1 suíte com closet e 
hidro), sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina com spa, 4 vagas cobertas, toda avarandada 
R$ 850.000,00

GL00314 – Galpão Industrial com 700 m², cons-
truído em terreno de  1.000 m². Possui escritórios, 
vestiários e refeitório - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 
LOCAÇÃO R$ 9.000,00

GL00259 – Galpão Industrial com 415 m² de área 
construída, capacidade de energia elétrica de 45 Kwa, 
resistência do piso de 3 ton/m², pé direito de 7,5 m. 
Galpão novo com portão eletrônico – sistema constru-
tivo pré-moldado / alvenaria. LOCAÇÃO R$ 6.000,00

GL00285 - Galpão Industrial com aproximada-
mente 1.500 m² de área, construído em terreno 
de aproximadamente 2.000 m². Possui escritórios 
amplos, refeitório, vestiários e mezanino nos fundos.  
LOCAÇÃO R$ 16.000,00

GL00296 – Galpão Industrial com 2.300 m², 
construído em terreno de 3.150 m². Possui dois 
níveis de escritórios, vestiários e refeitório. LO-
CAÇÃO R$ 42.000,00



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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VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁ-

RIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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

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

APARTAMENTO P/ VENDAR. OPOR-
TUNIDADE
JD.MORUMBI AP00605
02 DORM, SALA, C0Z, WC, A.S 01 VAGA 
P/AUTO. ÁREA DE LAZER COM SALÃO 
DE FESTA PORTARIA 24 HS. 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 pas-
so 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, 
DECORAÇÃO, UTENSÍLIOS E APARE-
LHOS DE ELETROTERAPIA DE ULTIMA 
TECNOLOGIA, REGISTRADA NO INPI. 
R$95000,00 - MAIS INFORMAÇÕES 
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR - CODIGO 
SL00269

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

VILA MARIA HELENA CA02566
Casa de fundo, Rua Bororó nº 50.
01 dorm, sala, cozinha, a.s, quintal e gara-
gem 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 
(ANDAR INTEIRO).
R$ 1.000,00 + IPTU

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

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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

JD. TANCREDO NEVES – CA02568
CASA DE FUNDO (SOBRADO); SUPERIOR: 
01 DORM. INFERIOR: COZ,  WC,  LAVAN. E 
VAGA P/ MOTO.
R$ 700,00 (IPTU E ÁGUA INCLUSOS)

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

JD  CALIFORNIA CA02571
CASA TÉRREA,  02 DORM,  COZ, WC, 
1VAGA, A.S
RUA DOMACIR STOCCO JR,  871
R$ 1.200,00 + IPTU 

PAU PRETO – CA1674
02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZ, WC, 
LAVAN. E QUINTAL
R$ 1.000,00 + IPTU

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  WC,  COZ,  
LAVAN E 01 VAGA. 
COM MÓVEIS PLAN.
R$ 1.400,00 + COND.

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

JD. PAULISTA II – CA02582
02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZ,  WC,  
LAVAN, QUINTAL, GARAGEM P/02AUTOS
R$ 1.200,00

JD. SÃO FRANCISCO – CA02594
02 DOM.,  SALA,  COZ.,  WC,  A.S.,  QUIN-
TAL,  VAGA P/ 02 AUTOS.
R$ 1.200,00 + IPTU

CENTRO – CA02583
CASA COMERCIAL: 02 DOMR (01 SUITE),  
SALA (02 AMB.), COPA COZ,  WC,  LAVA,  
02 VAGAS PARA AUTO (01 COBERTO).
R$ 2.500,00 + IPTU

V. RUBENS – CA02588
SOBRADO: 02 DORM. (01 SUITE),  SALA 
C/ SAÍDA P/ EDÍCULA C/ CHURRAS E PIA,  
COZ AMERICANA,  LAVAN,  WC,  02 VAGAS 
COBERTAS,  PORTÃO ELETRÔNICO.
R$ 1.500,00 + IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

JD ALICE /TANCREDO NEVES CA02560
03 DORM(SUÍTE), SALA, COZ, LAVAN, 
QUINTAL E VAGA P/02AUTOS
R$ 1150,00 + IPTU

JD. REGENTE – CA02556
CASA TERREA NOVA.03 DORM(1SUÍTE), 
SALA, COZ AMERICANA, A.S, GARAGEM 
COBERTA P/02AUTOS
R$ 1.500,00 + IPTU

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575
03 DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZ,  WC,  
LAVAN,  QUINTAL,  VAGA P/ 02 AUTOS.
R$ 1.300,00 + IPTU

JD PRIMAVERA CA02591
03 DORM (1SUITE ), SALA, COZ,  A.S
WC E GARAGEM P/2 AUTOS
R$ 1.500,00 + IPTU 

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

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA,03 DORM(01SUÍTE C 
HIDRO), AMPLA SALA, COPA, COZ, A.S  
FUNDOS COM EDICULA(02QUARTINHOS 
E WC) C/ CHURRAS, 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.),  COZ PLAN,  02 WC,  PISCINA E 
VAGA COBERTA P/ 03 AUTOS. PORTÃO 
ELETRÔNICO. R$ 3.500,00 + IPTU

V. ALMEIDA – CA02412
04 DORM. (02 SUITES,  01 HIDRO),  WC,  LA-
VABO,  SALA 03 AMB,  COZ,  A.S. PISCINA,  
CHURRASQUEIRA C/ WC, apto p/emprega-
da E GARAGEM COBERTA P/02 AUTOS.
R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

JD. UMUARAMA – AP00551
02 DORM.,  SALA,  COZ,  WC,  LAVAN E 
01 VAGA GARAGEM. R$ 800,00 + COND.

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

PAU PRETO – AP00588
02 DORM. (01 SUITE C/ CLOSET),  SALA,  
COZ AMERICANA C/ ARM,  WC E 02 VAGAS 
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,COZ,LAVA E AMPLO QUINTAL COM JARDIM

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

JD FLORIDA CA02375
02 DORM,  SALA,  COZ,  WC, LAVAN, 
CHURRAS  E GARAGEM COBERTA P/ 
02 AUTOSa.t 125m² a.c 95m²
R$ 270mil

JD. ESPLANADA I – CA02460
CASA NO FUNDO: 01 DORM,  SALA,  
COZ,  WC,  VARANDA,  A.S E GARAGEM. 
AT: 300m² / AC: 64m².
R$ 370.000,00

CIDADE JARDIM – CA02488
02 DORM.,  SALA,  COZ PLAN (02 AMB.),  
WC,  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,  COZ,  WC,  LA-
VAN,  CHURRAS E VAGA P/ 01 AUTO 
COBERTO.
AT: 125m² / AC: 87m² R$ 250.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02527
CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 
DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZ,  WC,  
LAVAN,  QUINTAL C/ CHURRAS,  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,  COZ, WC,  
LAVAN,  01 VAGA.
AT: 150m² / AC: 102m² R$ 389.000,00

VILA MERCEDES – CA02539
CASA TÉRREA: 02 DORMITÓRIOS,  
SALA,  COPA,  COZINHA PLANEJADA,  
QUINTAL,  FUNDOS COM ÁREA GOUR-
MET,  EDÍCULA COM SUÍTE,  VAGAS 
P/ AUTOS. PARTE EXTERNA TODA C/ 
PISOS. R$ 425.000,00

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

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

JD. REGINA – CA02544
SOBRADO: PISO SUPERIOR: 03 DORM. 
(01 SUITE C/ CLOSET),  WC E SALA 
TV. PISO INFERIOR: SALA (02 AMB.),  
COZ,  LAVABO,  LAVAN, QUINTAL E 02 
VAGAS COBERTA P/ AUTO. AT: 250m² 
/ AC: 223m²
R$ 580.000,00

JD.SÃO FRANCISCO CA025586 CASA 
TERREA NO FUNDO,  01 DORM,  SALA,  
COZ, WC,  A.S. GARAGEM E QUINTAL. 
AT;276M²  A.C. 70M² R$  500.000,00
JD REGINA – CA0250903 DORM. (01 
SUITE),  SALA (02 AMB.),  COZ, WC,  LA-
VAN,  GARAGEM P/ 01 AUTO COBERTO 
MAIS 03 VAGAS,  QUINTAL,  PORTÃO 
ELETRÔNICO,  CERCA ELÉTRICA. AT: 
250m² / AC: 120m²
R$ 418.000,00

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR,  3 DORM( SUÍTE C/
CLOSET) SALEIRA
PARTE INFERIOR SALA DE ESTAR, SALA 
DE JANTAR, 
ESCRITÓRIO, LAVABO, COZ E GARA-
GEM P/ 3 AUTOS
COBERTA E 2 DESCOBERTAS
SUBSOLO  A.S,  SALA DE JOGOS.
R$ 690.000,00

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

ALPES SUIÇOS CA02364
03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET,  SALA 
DE VISITA 03 AMB,  LAVAN,  CHURRAS,  
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,  COZ C /
ARMARIOS,  LAVABO,  WC,  LAVAN,  
CHURRAS.
01 COMODO C/ WC,  PISCINA E VAGA 
COBERTA P/ 04 AUTOS
AT 430 m² A.C 298 m²
R$ 750mil

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

VILA SUÍÇA CA02478
SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DORMs. 
(01 SUITE MASTER,  01 SUITE - TODOS 
COM ARMÁRIO),  WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES,  
LAVABO,  SALA JANTAR,  COZ COM ARM,  
A.S,  CHURRAS,  PISCINA,  WC,  SALA E 
VAGA PARA 04 AUTOS (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 MAS-
TER), LAVAN, COZ, WC E GARAGEM .  AT 
260 / AC 280
R$640.000,00

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

TERRENO JD. MORADA DO SOL (TR00698)
TERRENO DE 184m²
R$ 105.000,00

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 
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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/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00021 – Centro – AC: 70m² - ótimo p/ cosnsultório - 3 salas, recepção, 2 
banheiros 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 Comercial 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
CA00594 – Jd. do Valle – 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 
coberta 2 carros R$ 1.300,00 + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical - 2 dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem p/ 01 carro, 
água, luz, e IPTU incluso R$ 1.350,00.
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$ 1.650,00 + 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$ 2.000,00 + 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/ armários, 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/ ar-
mários), 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 localização – VARANDA 
GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas 
de garagem .R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu
AP00418 – Ed. Maroc – Apto Novo – Excelente área de lazer – prox ao 
Pq. Ecológico - 3dorm(Sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, 
wc c/ box e gabinete, lavand c/ armários, 2 vagas de garagem cobertas R$ 
2.300,00 + 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 topografia R$ 
115.000,00
TR00495 – Cond. Fechado – Maria Dulce – Ótima Topografia – AT: 300m² 
.R$ 245.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização - 
frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ armários, 
sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, garagem R$ 
330.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - AT:150m² - 
AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, 
lavand, garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, lavand, churrasq, 
forno de pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 
1 master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, 
cozinha, lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, 
garagem(aceita financiamento) R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), 

sala 2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc 
externo, dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de 
água, escadas em mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 
1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito 
duplo, sala de home Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato 
importado, churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, 
aquecimento solar, paisagismo, acabamento em porcelanato R$ 1.850.000,00

CASAS 

CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ armá-
rios), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 carros R$ 365.000,00
CA00402 – Jd. Moacyr Arruda – Prox. a Av. Conceição - 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, quarto de despejo, garagem 2 
carros R$ 380.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, 
wc social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
OPORTUNIDADE - CA00558 – Jd. Belo Horizonte – AT: 150m² - AC: 
98m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, lavand, garagem 2 carros 
R$ 290.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, wc de empregada, edícula 
c/ sala, coz, 1 suite, churrasq c/ forno de pizza, pia, canil, garagem vários 
carros R$ 485.000,00
CA00952 – Jd. Sevilha – AT: 250m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc 
social, coz c/ armários, lavand, churrasq, wc e dorm de empregada, garagem 
coberta 2 carros, port. Eletrônico, cerca elétrica R$ 520.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, lavand, 
quarto de despejo, churrasqueira e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, aquecedor 
solar, portão eletrônico R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao Centro) – 2dorm, sala, 
coz, wc, lavand, garagem(aceita carro como parte de pagto) R$ 195.000,00
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, lavand, 
garagem, portaria 24hs R$ 220.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem .R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem 
.R$ 370.000,00
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo 
Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ 
armários, wc social, varanda gourmet, garagem R$ 420.000,00

CA00946 - COND. FECHADO - LINDA CASA - 
AT: 300M² - AC: 240M² ,ÓTIMO ACABAMENTO, 

TODOS OS CÔMODOS C/ ARMÁRIOS, ESCRITÓRIO, 
COZ PLANEJA, ESCADAS EM MARMORE 

TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00

AP00419 - LINDO APTO, NOVO, EXCELENTE 
ACABAMENTO, 1 DORM C/ ARMÁRIOS PLANEJADOS, 

COZ PLANEJ C/ GELADEIRA E MICROONDAS, 
SALA C/ SOFÁ, RACK E TV, GARAGEM COBERTA.
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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. CALIFÓRNIA 
– TR00707
250m² COM CASA NOS FUN-
DOS (02 DORM.,  SALA,  CO-
ZINHA,  WC). PODE DIVIDIR 
O LOTE
M E I O  L O T E  P O R  R $ 
150.000,00

TERRENO JD. DO IMPERIO-
-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 cen-
tro, vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. R$70.000 

 aluguel R$1650,00

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 GAR ) R$ 550,00

CLINICA DE ESTÉTICA COM-
PLETA
VENDE CLINICA DE ESTÉTI-
CA COMPLETA, PRONTA P/
TRABALHAR, MOVEIS, DE-
CORAÇÃO, UTENSÍLIOS E 
APARELHOS DE ELETROTE-
RAPIA DE ULTIMA TECNOLO-
GIA, REGISTRADA NO INPI. 
R$95000,00 - MAIS INFORMA-
ÇÕES WWW.CHIDOVENDE.
COM.BR - CODIGO SL00269

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, coz, a.s, 
quintal e garagem p/ moto
R$850,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA ,03 DOR-
M(01SUÍTE C HIDRO), AM-
PLA SALA, COPA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO 
FUNDOS COM EDICULA 
02 QUARTINHOS E WC C/ 
CHURRAS, QUINTAL E GA-
RAGEM P/04 AUTOS 02 CO-
BERTAS. R$ 2200,00 + IPTU

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

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
R$ 1.100,00 + IPTU

JD.  SÃO FRANCISCO – 
CA02594
02 DOM.,  SALA,  COZ.,  WC,  
A.S.,  QUINTAL,  VAGA P/ 02 
AUTOS.
R$ 1.200,00 + IPTU

JD ALICE /TANCREDO NE-
VES CA02560
03 DORM(SUÍTE),  SALA, 
COZ, LAVANDERIA, QUIN-
TAL E GARAGEM P02 AUTOS 
(1 COBERTA)
R$ 1150,00 + IPTU

JD  CALIFORNIA CA02571
CASA TÉRREA,  02 DORM,  
COZ, WC, 1VAGA, A.S
RUA DOMACIR STOCCO 
JR,  871
R$ 1.200,00 + IPTU 

JD.PRIMAVERACA02591
CASA TÉRREA,03 DORM( 1 
SUITE) SALA, COZ, 
WC,  E GARAGEM P/2 AU-
TOS
R$  1.500,00+ IPTU 

CENTRO – CA02583
C A S A  C O M E R C I A L :  0 2 
DOMR (01 SUITE),  SALA 
(02 AMB.),  COPA COZ,  WC,  
LAVAN,  02 VAGAS P/ AUTO 
(01 COBERTO).
R$ 2.200,00 + IPTU

V. RUBENS – CA02588
SOBRADO: 02 DORM. (01 
SUITE),   SALA C/ SAÍDA 
P/ EDÍCULA C/ CHURRAS 
E PIA,  COZ AMERICANA,  
LAVAN,  WC,  02 VAGAS 
COBERTAS,  PORTÃO ELE-
TRÔNICO.
R$ 1.500,00 + IPTU

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575
03 DORM. (01 SUITE),  SALA,  
COZ,  WC,  LAVAN,  QUIN-
TAL,  VAGA P/ 02 AUTOS.
R$ 1.300,00 + IPTU

CASA VENDA - OPORTUNIDADE

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

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

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

CIDADE NOVA II  AP00547
03DORM(01SUÍTE), SALA, 
COZ, LAVAN, WC 02 VAGAS. 
DOC OK.  90M²
360 MIL

JD SANTA RITA AP 00537
EXCELENTE APARTAMEN-
TO.
03 DORM (01SUÍTE), SALA 
02 AMB, WC,  COZ, A/S,  VA-
RANDA, E 02 VAGAS
102m²
430MIL

JD PEDROSO AP 00607
03 DORM (01SUÍTE),  SALA,  
WC,  COZ,  LAVAN,  VARAN-
DA,  01 VAGAS . 79M² 
R$ 330MIL

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

TERRENO JD PRIMAVERA 
TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

TERRENO QUINTAS DE TER-
RACOTA
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,  TERRA-
ÇO GOURMET E 02 VAGAS 
PARA AUTO. R$ 488.000,00

TEMOS MAIS IMÓVEIS 
CADASTRADOS,  

VISITE NOSSO SITE: 
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

APTO PARA LOCAÇÃO

APTOS 02 DORMS ALUGA

CENTRO – AP00584
02 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE),  SALA,  WC,  COZ,  LAV 
E 1 VAGA. COM MÓVEIS 
PLANEJADOS.
R$ 1.400,00 + COND.

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

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR ,  3 DORM( 
SUÍTE C/CLOSET), SALEIRA
PARTE INFERIOR SALA DE 
ESTAR,  SALA DE JANTAR,  
ESCRITÓRIO, 
LAVABO , COZ E GARAGEM 
P/ 3 AUTOS COBERTA E 2 
DESCOBERTAS.SUBSOLO 
A.S, SALA DE JOGOS.AREA 
GOURMET

APTO PARA VENDA

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 CONDOMI-
NIO. R$150MIL

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

APTOS 03 DORMS ALUGA

JD TROPICAL  AP00578 - 03 DORMS (01 Com ARMARIOS) 01 
banheiro, sala, cozinha, sala com sacada, lavanderia, 01 vaga, área 
de lazer e portaria 24hrs. R$ 1400,00 + COND R$ 270,00
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAG-
NA 3 dorms | 2 salas 180,00 m² const. | 
360,00m² útil
CA00157 R$ 760.000,00 Beira da Mata 
3 dorms | 1 suíte | 3 vagas | 1 banheiro 
196,00 m² const. | 476,00 m² útil
CA00161 R$ 450.000,00 JARDIM AME-
RICA 2 dorms | 1 suíte | 3 vagas | 2 salas 
160,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00173 R$ 645.000,00 JARDIM ES-
PLANADA II 4 dorms | 4 vagas | 3 salas 
300,00 m² const. | 300,00 m² terreno
CA00174 R$ 500.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite 
sala 2 ambiente, Cozinha, Churrasqueira, 
4 vagas de garagem, cerca elétrica e sis-
tema de monitoramento 185,00 m² const. 
| 250,00 m² terreno.

TERRENO

TE00123 R$ 240.000,00 PARQUE DAS 
BANDEIRAS 1.000,00 m² total

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.500,00 + COND. + IPTU  
GRAND VILLE  3 dorms | 1 suíte | 2 
salas|  70,00 m² útil

CHÁCARA

CH00015 Videiras de I taici   R$ 
660.000,00  2 suítes | 4 vagas | 1 sala 
210,00 m² const. | 1.515,00 m² terreno
CH00016   Ter ras  de  I ta ic i  R$ 
530.000,00  3 dorms | 2 suítes | 1 sala 
276,00 m² construção | 1.000,00 m² 
terreno

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO 
ANDALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 
sala 84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCE-
LAMENTO E PERMUTA EM CARRO.
AP00107 R$ 720.000,00  Central Park  2 
dorms | 2 vagas | 3 salas 110,00 m² const. 
ACEITAMOS PERMUTA EM CASAS DE 
MENOR VALOR EM CONDOMÍNIOS 
(TERRA MAGNA/BEIRA DA MATA)
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRAND-
VILLE 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
| 1 banheiro 63,00 m² útil

AP00116 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelo-
na 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const. 
AP00117 R$ 300.000,00 Edifício  Barce-
lona  2 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² 
const
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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, lavanderia, dispensa, portão eletrônico, 
garagem para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, wc social, lavanderia, 
edícula, churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$400 MIL – 4dorms, sala, coz, 2 
wc, lavanderia, garagem.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.302 – COND.MONTREAL – R$389 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, 1 vaga de garagem coberta.
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL – 
3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, coz.planejada, 
lavabo, wc social, dispensa, varanda, churrasqueira, garagem 
para 2 carros.

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

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$220 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.501 – JD.ELDORADO – R$149 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
as, 1 vaga de garagem.
AP.521 – ANDA LUZ - R$430 MIL – 2dorms(1st), sala, coz. Pla-
nejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, garagem para 1 carro
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, 1 vaga de garagem

TERRENOS

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

CHACARAS

COD.720 – TERRAS DE ITAICI – R$900 MIL - 3 dorms(2 sts 
com closet), lavabo, sala jantar, estar e TV com lareira,  coz 
com a/e,  área de lazer completa,  sauna,  dorm. de empregada,  
piscina, 3 vagas cobertas.

COD.738 – COLINAS I – R$800 MIL – 3dorms(2st), , coz, sala 
de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem para 6 carros, 
quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagun-
ça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. 
AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$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.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 
7x3, 5, garagem. 
VL FURLAN – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala, copa, coz, wc 
social, lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, gara-
gem - SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, wc, 
as, quintal, garagem.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1.300,00 – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, gara-
gem para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$700,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00– 2dorms, sala em L, coz, as, wc social, 
1 vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavan-
deria, 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 – COBERTURA
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.600,00 – 
2dorms(1st), sala, coz com gabinete, wc com Box, sacada, 1 
vaga 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.

CHACARAS

VALE DAS LARANJEIRAS – R$4.500,00 – 3dorms(2st e 1 
com closet), wc social, sala 2 ambientes com lareira, copa, coz, 
lavanderia, wc, sacada, churrasqueira, piscina.
COLINAS M. DE ITAICI – R$3 MIL – 3dorms(1st), sala 2 am-
bientes, coz, lavanderia, wc social, piscina, campo de futebol, 
churrasqueira, pomar, canil.

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.
DIST 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 .

TERRENO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.500,00 – 1000m², cobertura nos 
fundos, murado com portão.

 

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 
Sobrado Jd. Morada do Sol – 3 aluguéis – ótimo 
para investimento – R$195.000,00  
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – terreno 
de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 
250.000,00 – aceita carro no negócio.  
Casa no Jd. Hubert - 2 quartos, sala, cozinha, ga-
ragem para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico 
- R$ 270.000,00  
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – 
garagem para 2 carros – R$ 280.000.00  
Casa Morada do Sol, próximo ao Center 
Jeans – 2 quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 
240.000.00 – aceita terreno no negócio. 

Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 
cômodos no fundo, 3 cômodos na frente e 3 
cômodos parte superior, mais um terraço - R$ 
250.000,00 aceita terreno como parte de paga-
mento.  
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

LOCAÇÃO 

Casa Jd. Morada do Sol 3 cômodos – R$700,00 
Chácara para locação – Com piscina, campo 
de futebol, churrasqueira e salão de festas - 
R$350,00 a diária.

SÍTIOS e FAZENDAS

Chácara 1000m² em Salto – próximo ao Pes-
queiro Micai – R$60.000,00
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- fazen-
da: no Paraná e Minas Gerais.

Temos áreas industriais já aprovadas com 
excelentes preços, consulte-nos 

3016-1355/99205-4322/99752-2170/99763-8709/
ID: 94*2168 - 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 Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral

19B

Auto Peças

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

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria

20B

Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática

Construção/Arquitetura
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Jóias

21B

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
22B

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 GERAL (2903/5892): 
Ensino Fundamental completo. De-
sejável experiência em rotinas de 
carga e descarga e/ou movimentação 
de materiais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto
AJUDANTE GERAL (5620): Ensino 
Fundamental completo. Experiência 
na área de produção. Residir em 
Indaiatuba. 
ANALISTA DE COBRANÇA (6000): 
Formação superior completa ou cur-
sando. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE INFORMÁTICA 
(5997): Formação superior completa 
ou cursando em Informática ou áreas 
afins. Experiência em redes. Dese-
jável experiência na área de monito-
ramento e/ou segurança. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
ANALISTA DE PROCESSOS (5701): 
Formação superior completa ou 
cursando em Engenharia Mecânica, 
Produção ou áreas afins. Experiência 
na função. Conhecimento em Softwa-
re 2D e 3D, PPAP, programa Draft 
Sight, CEP e elaboração de FMEA. 
Desejável experiência no segmento 
de estamparia e/ou usinagem. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA FINANCEIRO (3668): 
Formação superior completa ou 
cursando em Administração, Ciências 
Contábeis ou áreas afins. Experiência 
na área financeira. Conhecimento no 
sistema Microsiga. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE QUALIDADE 
(5452): Ensino Médio completo. 
Experiência em polimento de vidro, 
aço ou materiais similares. Residir 
em Indaiatuba. 
ATENDENTE DE ALIMENTOS 
(3975): Ensino Médio completo. 
Experiência na função de garçom. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(5382): Ensino Médio completo. Ex-
periência na função. Possuir curso de 
empilhadeira. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (5799): 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Conhecimento em metrolo-
gia e mecânica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (5641): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em expedição e conferência de 
notas fiscais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (4852): 
Ensino Médio completa. Experiência 
em limpeza de escritório ou produção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PCP (5996): Desejável 
curso Técnico em Logística. Experiên-
cia em controle de estoque, ordens 
de produção, etc. Conhecimento em 
Excel. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL 

(3567): Formação superior completa. 
Experiência na área de vendas exter-
nas. Possuir CNH B. Disponibilidade 
para viagens. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
(4936): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em toda a parte 
elétrica automotiva. Desejável experi-
ência na linha diesel. Conhecimento 
em CLP. Possuir NR 10. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando su-
perior em Administração, Secretariado 
Executivo, Letras ou áreas afins. 
Desejável inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO FINANCEIRO (5441): 
Cursando superior em Administração, 
Ciências Contábeis ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
INSTALADOR AUTOMOTIVO 
(4863): Ensino Médio completo. 
Experiência em instalação de alar-
mes, rastreadores e som. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MANIPULADOR (4630): Ensino Mé-
dio completo. Experiência em manipu-
lação de medicamentos ou similares. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171/4491): For-
mação superior completa. Experiência 
em restaurante industrial. Desejável 
conhecimento no sistema Tec Food. 
Residir na região de Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função. Possuir curso 
de empilhadeira. Residir em Indaiatu-
ba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE MONITORAMENTO 
(5998): Desejável curso Técnico 
em Informática. Experiência em 
atendimento telefônico. Residir em 
Indaiatuba. 
OPERADOR DE PRODUÇÃO (5230): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em corte e/ou utilização de serra. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PRODUÇÃO (5231): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em polimento, rebarbação ou dobra. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA 
(4317): Desejável Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 
(5331): Ensino Médio completo. 
Experiência em liderança de equipe 
logística. Desejável experiência no 
Sistema Microsiga. Residir em Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO 
(5304): Formação Técnica em Eletrô-
nica, Eletromecânica ou áreas afins. 
Experiência em manutenção eletroe-
letrônica. Residir em 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.
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AJUDANTE DE PRODUÇÃO : 
Escolaridade indiferente, acima de 
18 anos, residir em Indaiatuba para 
atuar em Multinacional; 
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso 
superior em Ciências Contábeis 
cursando ou concluído. Experiência 
em lançamentos, fechamento e 
análise de balanço, entrega de de-
clarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com 
o sistema Cuca Fresca, conheci-
mento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso 
superior em Ciências Contábeis 
cursando ou concluído. Experiência 
em lançamentos, fechamento e 
análise de balanço, entrega de de-
clarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com 
o sistema Cuca Fresca, conheci-
mento em contabilidade de Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: 
Para trabalhar em comércio, expe-
riência na função, curso de opera-
dor de empilhadeira e habilitação 
categoria A/B; Jornada de trabalho 
de segunda-feira a sábado. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Esco-
laridade indiferente, necessário 
experiência na função, residir em 
Indaiatuba;
AUXILIAR DE VENDAS EXTERNO: 
Irá auxiliar em vendas externas, car-
regar e descarregar 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, Ga-
loeira e em todos os tipos de tecidos;
ENCARREGADO DE LOGISTICA: 
Ensino Superior em Logística Com-
pleto, com experiência em gestão de 
pessoas e toda área de Logística. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO LOGISTICA: Cursan-
do Ensino Superior em Logística e 
residir em Indaiatuba ou Salto.
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino 
Médio Completo, com experiência 
em liderança de equipe e operação 
de empilhadeira. Necessário curso 
de Operador de Empilhadeira. Resi-
dir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MÁQUINAS: En-
sino médio completo, residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu, experiência 
na função, cursos na área.
OPERADOR/PREPARADOR DE 
MÁQUINA CNC: Residir em In-
daiatuba, experiência na função, 
maior de 18 anos. Conhecimento 
em preparação, programação e 
manuseio de CNC.
SOLDADOR: Curso na área, expe-
riência na função, residir em Indaia-
tuba e disponibilidade de horário;
VENDEDOR: Ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. Experiência em vendas. 
Conhecimento em Informática.
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rações 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 medição para 
indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimen-
to em corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/LIMPEZA (6705): Fem. 
Ensino Médio. Vivência na área de produção e 
qualidade. Conhecimento em inspeção de peças. 
Curso na área. Residir em Indaiatuba.
CAIXA/CREDIARIO (6830): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Conhecimento com informá-
tica. Vivência em atendimento ao cliente, caixa, 
disponibilidade para trabalhar aos sábados. 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 Comple-
to. Vivência na função. Desejável experiência no 
ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA PROJETISTA (6706): Masc. Ensi-
no Médio Completo. Vivência na função. Cursos na 
área de técnico mecânico, leitura e interpretação de 
desenho, auto CAD, Solidworks. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO (6818): Ambos os sexos. Cursando 
Técnico nas  área Mecânica, Mecatrônica ou afins.  
Conhecimento em Excel e Auto Cad ou Solid 
Works, interpretação de desenho técnico. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (6834): 
Masc. Superior ou Técnico cursando em Auto-
mação Industrial. Conhecimentos em Pacote 
Office, AUTO CAD e Solidworks. Disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial. Residir em 
Indaiatuba ou Elias Fausto.
ESTÁGIO FINANCEIRO (6805): Ambos os 
Sexos. Técnico cursando ou Superior cursando 
apartir do 2º ano na área Administrativa ou Ciên-
cias Contábeis. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Superior 
em Processamento de Dados ou Ciência da 
Computação, cursando a partir do 2º ano. Conhe-
cimento 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 Eletroele-
trônica. Residir em Indaiatuba ou região.
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 Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em instru-
mentos de medidas (metrologia), cursos na área 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. En-
sino Médio Completo. Possuir cursos na área da 
qualidade e conhecimentos em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de Desenho e Tridimensional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
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.
MATRIZARIA (6832): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência em corte, dobra, solda elétrica e MIG, 
polimento de aço, serralheria e/ou ferramentaria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Mé-
dio. Vivência em manuseio de aço, conhecimento 
com serralheria, modelagem de aço, polimento de 
metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (6838) Masc. 
Ensino Fundamental Completo. Vivencia com 
escavadeira e  terraplenagem. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Dis-
ponibilidade de horário. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (6797) Masc. Ensino 
Fundamental . Vivencia em forno industrial. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivência na fun-
ção. Possuir  conhecimento na área de vendas 
e atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO (6810): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Conhecimentos em informática 
básica e em pesagem de caminhões. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
RETIFICADOR PLANO (6835): Masc. Ensino 
médio. Vivência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. Ensino 
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.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em instrumentos de medição. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na área de 
Vendas em indústria. Desejável conhecimento no 
segmento de tele comunicações, forecast, follow 
up. Possuir inglês. Condução própria. Residir 
em São Paulo.
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AGENTE DE VIAGENS (6829): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência em 
vendas, atendimento ao cliente. Desejável inglês. 
Possuir disponibilidade total de horário. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6729): Masc. 
Trabalhará com montagem dos pallets, e serviços 
gerais em ceramica. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fun-
damental Completo. Não precisa ter experiência. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6840): Fem. En-
sino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em administração e curso de Informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (6841): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia na área industrial. 
Irá  atuar no abastecimento de linha e limpeza do 
setor. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR GERENTE (6831): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental Completo. Vivência com ser-
viços manuais, artesanato, colagens, montagens 
de peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6842) Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivencia em contas a pagar e 
receber . Conhecimento básicos em informática. 
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 Eletricista Insta-
lador, NR10 e Comandos Elétricos. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino 
médio. Não necessita experiência. Trabalhará no 
estoque, expedição, separação de mercadorias 
embalagem, organização de estoque. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ALMOXARIFE (6822): Masc. Ensino 
Médio Completo. Com vivencia na área, conheci-
mentos em separação de material, embalagens e 
controle de mercadorias, conhecimentos em Excel. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas 
a pagar/ receber, conciliação bancaria e nego-
ciações. Conhecimento em sistema Microsiga. 
Possuir CNH 'B'. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL (6833): Ambos os sexos. 
Superior Completo em Ciências Contábeis. 
Vivencia em toda rotina contábil, conciliações, 
demonstrações financeiras, conhecimentos em 
impostos diretos e indiretos. Fechamento de 
empresas lucro real e presumido. Controle e reco-
lhimento de impostos retidos de terceiros (INSS, 
ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL); SPED Contábil. 
Conhecimento em sistema TOTVS. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, 
possuir cursos com certificados em leitura e 
interpretação de desenho, meios de medicação 
(EMEI´S), operador de empilhadeira e informática. 
Ter disponibilidade de horários, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL (6812): Ambos os 
sexos. Superior Cursando Administração, Logística 
ou PCP. Conhecimento em Excel. Vivência com 
sistema integrado Microsiga (Proteus). Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
(6836): Ambos os sexos. Superior Completo em 
Gestão de Recursos Humanos. Vivencia em recru-
tamento e seleção , treinamento e desenvolvimento 
e implantação de benefícios. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. De-
sejável conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica 
e pacote Office. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR 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 conhecimento 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 decla-

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA COMERCIAL SR  Forma-
ção superior em Engenharia, expe-
riência na área técnica e comercial. 
Possuir inglês fluente.
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE ATENDIMENTO AO 
CLIENTE  Superior completo, expe-
riência na função. Desejável  inglês e 
Excel intermediário.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA  Su-
perior completo em Ciências Contá-
beis ou Administração. Experiência 
em classificação contábil e rotinas de 
fechamento. Possuir Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE TI  Superior completo 
ou cursando ultimo semestre na área 
de TI. Experiência em sistemas Totvs. 
Conhecimentos em hardware, redes 
TCP/IP, sistemas operacionais Win-
dows e Windows Server e SQL. Local 
de atuação: Itu
ANALISTA DE LOGISTICA  Superior 
completo na área de logística, ex-
periência com produtos eletrônicos, 
domínio em Excel e sistema SAP. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  Su-
perior completo em Administração, Fi-
nanças ou Contabilidade. Experiência 
na área de finanças. Conhecimento em 
contabilidade. Possuir Excel avançado 
e inglês intermediário. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ENGENHARIA  
Ensino médio completo, cursando en-
genharia de produção ou mecatrônica. 
Conhecimento em AutoCad. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  Téc-
nico Química, com experiência em 
linha de produção e ferramentas da 
qualidade. Com total disponibilidade 
de horário.
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO  Ensino 
médio completo, possuir curso de 
operador de empilhadeira. Vivência na 
área de expedição. Ter disponibilidade 
de horário. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Ensino 
médio completo, experiência com elé-
trica em manutenção de micro.
Local de atuação: Itu
CALL CENTER  Ensino médio com-
pleto, conhecimentos básicos em 
informática.
Local de atuação: Itu
DIRETOR DE OBRAS Formação su-
perior em Engenharia Civil, especiali-
zação em meio ambiente. Experiência 
como coordenador de obras.
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL Superior com-
pleto em Engenharia Civil. Experiência 
na área de planejamento, execução e 
gerenciamento de obras. Responder 
por projetos e fiscalização da obra. 
Atuação em campo e na adminis-
tração. Habilidade com gestão de 
pessoas. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO JR  Ensino médio com-
pleto, recém formado em engenharia 
mecatrônica ou elétrica. 
Desejável possuir inglês.
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO QUIMICO Formação 
superior em Engenharia Química. 
Experiência na área e possuir inglês 
ou espanhol intermediário.
Local de atuação: Itu
GERENTE DE LOGÍSTICA Superior 
completo, experiência em gerencia-
mento de processos e custos logísti-
cos. Possuir inglês fluente. 
Local de atuação: Itu
GERENTE FINANCEIRO Superior 
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completo em Administração de em-
presas ou Ciências Econômicas ou 
Ciências Contábeis. Com domínio na 
função. Experiência em faturamento, 
orçamentos com custo real, orçamento 
anual, índices de inflação, gerencia-
mento de contratos de terceiros e for-
necedores, cobranças, 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 MANUTENÇÃO Ensino 
médio completo, desejável superior. 
Experiência em manutenção de ca-
minhões, conhecimento em logística 
e Excel. 
Local de atuação: Itu  
MECÂNICO  Desejável ensino mé-
dio completo, curso de mecânica e 
metrologia. 
Experiência na função. 
Local de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR  Desejável 
ensino médio completo, curso de me-
cânica diesel e metrologia. Experiência 
na função. 
Local de atuação: Itu
MÉDICO DO TRABALHO Formação 
superior especializado em Medicina 
do Trabalho.
Experiência na função, vivência em 
indústria.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA Experiência na função, 
desejável conhecimentos em Roll on. 
Possuir habilitação categoria "C".
Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO Ensino 
fundamental, experiência na função. 
Possuir CNH "E".
Local de atuação: Salto
OPERADOR CENTRO DE USINA-
GEM  Ensino médio completo, curso 
técnico. Conhecimento em progra-
mação de CNC, interpretação de 
desenho mecânico, instrumentos de 
medição, preparação de ferramentas e 
usinagem de precisão. Experiência na 
função. Local de atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA  Formação superior 
em Engenharia Civil, com especiali-
zação em planejamento e orçamento 
de projetos. Experiência na área de 
planejamento e orçamento de obras. 
Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e disponi-
bilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
REPOSITOR  Ensino médio completo, 
vivência na de expedição.
Local de atuação: Salto
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRI-
CA)  Ensino médio completo, experiên-
cia com usinagem e precisão. Leitura 
e interpretação de desenho mecânico. 
Manuseio e conhecimento de instru-
mentos de medições. Preparação para 
diferentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu      
SUPERVISOR CONTABIL E FISCAL  
Formação superior em Ciências 
Contábeis, especialização em conta-
bilidade. Experiência na área contábil 
e fiscal.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO ELETRONICO DE MANU-
TENÇÃO Ensino médio completo, 
curso técnico de Eletrônica ou Me-
catrônica. Conhecimento na função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  Ensino 
médio completo, curso técnico em 
elétrica. Experiência em refrigeração. 
Conhecimento em Eletrônica.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECA-
NICA  Ensino médio completo, curso 
técnico em mecânica ou mecatrônica. 
Experiência na área. 
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimento 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, experiên-
cia na área comercial. Inglês básico.
Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO 

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

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

½ OFICIAL SERRA-
LHEIRO: Com expe-
riência em serralheria 
e noção de solda para 
atuar em indústria. 
AJUDANTE DE MO-
TORISTA: Para traba-
lhar com entregas de 
Ferragens, cimento 
não exige experiên-
cia.
AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO: Experiência 
na função, para traba-
lhar em Elias Fausto, 
a empresa fornece 
transporte fretado. 
Disponibilidade para 
2° turno (13:45 as 
22:00h de segunda à 
sábado).
AUXILIAR DE COZI-
NHA: Atuará no corte 
e pré-preparo de ali-
mentos, limpeza e or-
ganização da cozinha, 
bem como auxiliar o 
cozinheiro no preparo 
das refeições, e de-
mais atividades.
CAMAREIRA: Irá atu-
ar com arrumação 
e limpeza em geral. 
Disponibilidade de 
horário
CONFEITEIRO: Com 
experiência na fun-
ção, preparo de mas-
sas, cremes e doces. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE 
LOGÍSTICA: Possuir 
Experiência em Li-
derança e Operacio-
nal, ter conhecimento 
como Operador de 
Empilhadeira.
ESTÁGIO DE LOGIS-
TICA: Cursando 2° e 
3° semestre de Curso 
Tecnico em Logistica.

GERENTE DE LOJA: 
Desejável experiên-
cia 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, sen-
do 01 domingo no 
mês.
MECANICO DE RE-
FRIGERAÇÃO: Re-
alizar a manutenção 
em equipamentos de 
refrigeração. Experi-
ência na função.
MOTORISTA: Com 
categoria “D”, conhe-
cimento na região de 
São Paulo.
PROJETISTA: Dese-
nhista Projetista para 
elaborar Projetos de 
Móveis Planejados, 
decoração e interio-
res, orçamento e pro-
postas comerciais e 
realiza a venda do 
produto, conhecimen-
to em Top Solid.
RECEPCIONISTA : 
Com Inglês Fluente, 
Para atuar em Hotel, 
com disponibilidade 
de horário.
TECNICO ANALIS-
TA TI: Profissional 
para exercer função 
com atendimento e 
suporte aos usuá-
rios RESIDENCIAIS. 
Conhecimento em 
Cabling (rede estrutu-
rada e convencional).
Instalação, progra-
mação e manutenção 
de rede Wi-fi (Rotea-
dores, Acess-Point). 
Habilitado categoria 
B.
VENDEDOR INTER-
NO: 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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AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental, e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE VENDAS
Com Graduação em Administração ou 
Marketing, com inglês fluente, com ex-
periência na função, rotina administrativa 
de vendas, elaboração de relatórios 
estatísticos, domínio no pacote Office. 
Possuir disponibilidade para viagens. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE COMPRAS
Cursando Superior em Administração de 
Empresas, com experiência em compras 
de insumos e matéria prima. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir dispo-
nibilidade de horário para trabalhar em 
escala. 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 PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência 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.
BOMBEIRO CIVIL
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função e disponibilidade para traba-
lhar em escala de horário. Residir em 
Indaiatuba.
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, 
expedição, almoxarifado e movimenta-
ção de materiais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIA DE DIREITO
Cursando a partir do 6º semestre, dese-
jável conhecimentos na áreas civil e tra-
balhista. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉ-
TRICA
Cursando a partir do 3º semestre. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA TÉCNICA QUÍMICA
Cursando a partir do 2º módulo. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ci-
ências da Computação ou Tecnologia 
da Informação, desejável ter atuado na 
área. Residir em Indaiatuba.
FACILITADOR 
Garduação em Administração, Ciências 
Contábeis ou Logística, com inglês 
intermediário, experiência na função e  
em sistema integrado módulo, MM do 
SAP. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
Com Ensino Fundamental Completo, 
com experiência  em impressão de la-
minado de papel alumínio e preparação 
plena em impressora banda estreita – 
tambor central. 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
Com Ensino Médio Completo, curso do 
Senai ou Técnico em Mecânica, com 
experiência no segmento de tubos e 
manutenção de máquinas pesadas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
Com curso Técnico m Refrigeração, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE ELETRICISTA
Com Ensino Médio Completo, curso do 
Senai de Elétrica ou Técnico em Eletrô-
nica, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL
Com curso Técnico Mecatrônica, Elé-
trica ou Mecânica, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL PRÁTICO
Com Ensino Médio, desejável experiên-
cia em montagem, solda, e serralheria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE REFRIGERAÇÃO
Com curso Técnico em Mecatrônica, Elé-
trica ou Mecânica, com experiência na 
função.  Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA
Com Ensino Médio Completo, com 
habilitação categoria “D”, com experi-
ência na função e conhecimentos na 
região da grande São Paulo. 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 CAIXA PARA SHO-
PPING
Com Ensino Médio Completo, com dis-
ponibilidade para trabalhar em horário de 
escala. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE CALDEIRA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
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 
experiência na função e empilhadeira 
elétrica retrátil disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, de-
sejável experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba,  
Itu, Mont Mor 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.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com dis-
ponibilidade para trabalhar em horário de 
escala. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
VENDEDOR TÉCNICO
Com Ensino Médio Técnico Mecânico 
ou Mecâtronica, bons conhecimentos 
no pacote Office, com experiência em 
vendas técnicas externas, prospecção 
e manutenção de revendedores, com 
conhecimentos no mercado de integra-
ção de segurança e controle de acesso. 
Residir em Americana, Indaiatuba, 
Limeira, Louveira ou Valinhos. 
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Casa dos Sonhos - 
em Carmo de Minas 
MG. 4 dorm, sendo 02 
St, varanda, escritó-
rio, lavabo, wc, sl 03 
amb. Com lareira, coz, 
lavand, aquecimen-
to solar, arm, emb, e 
muita madeira, tudo 
novo!  Ed icu la  com 
03 com, garagem p/ 
02 carros e churrasq, 
R$ 600.000,00 vendo 
ou troco por casa co-
mercial 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. Villa-
gio de Itaici - 2 D., 
quintal c/ churrasq. 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, es-
tudo troca por terreno 
em Indaiatuba. F: (19) 
98128-9654
Casa próximo ao Jus-
celino Kubstcheck 4 
aluguéis - ótimo investi-
mento 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 fundos, r$390.000, 
00.troca com chácara 
em indaiatuba. F: (19)-
3017-2608/99762-7997
Central Park  2 dor-
ms, 2 vagas, 3 salas 
110,00 m² const. R$ 
720.000,00. F: (19) 
99801-4860
Centro: Casa c/ 03 
dorm, sendo 01 suíte, 
sala, coz, lavanderia. 
Garagem coberta p/ 02 
carros. R$ 430.000,00. 
F. (19) 99779-3589 c/ 
Caio

Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm c/ 
armários(Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz planej, la-
vabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garagem..
R$ 500.000,00. F: (19) 
3834-8948
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos 
e coz. R$ 415.000,00. 
Aceita permut. F: (19) 
7828-0418/ ID 114*97307
Cond. Patio Andaluz - 3 
dorms, 1 suíte, 2 vagas, 
1 sala 84,47 m² útil. R$ 
400.000,00. F: (19) 7808-
3727/ 89*22754
Cond. Pq. dos Guaran-
tas - R$ 2.500,00 +cond 
+Iptu, 3 dorms; sendo 
uma suíte, banheiro social 
e lavado, coz; sala, chur-
raqueira, garagem pra 2 
carros, totalmente plane-
jado. F: (19) 99801-4860
Eldorado/Brizola - Casa 
Nova, 02 dorm, sala, coz, 
terraço, wc c/ box blin-
dex, corredor int. e ext. 
ampla área de serviço, 
portão elet. Gar. p/ 02 
melhor local do bairro. 
R$ 270.000,00 F: (19) 
98244-5668
Elias Fausto: 1.100m², 
casa c/ 02 dorm, wc, la-
vanderia e um salão de 
festas com + ou- 80m² 
e 02 wcs apenas: R$ 
150.000,00. Aceita carro. 
Documentação: Contra-
to. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Jardim América: Casa c/ 
03 dorm, sendo 01 suíte, 
sala, coz, área de serviço. 
Garagem coberta p/ 02 
carros. R$ 350.000,00. 
F. 7829-6350 c/ Marlene.
Jardim do Vale: Casa c/ 
02 dorm, sendo 01 suíte, 
sala, coz, área de serviço 
, lavanderia, quintal e tele-
fone. Garagem coberta p/ 
02 carros. R$ 275.600,00. 
F.(19) 99779-3589 c/ 
Caio.
Jardim Monte Verde: 
Casa c/ 03 dorm, sendo 
01 suíte, sala de estar, 
coz, lavanderia. Garagem 
descoberta p/ 02 carros. 
R$ 280.000,00. Aceita 
Financiamento. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene.

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. aceita finan-
c iamento .  Apenas: 
R$230.000,00. F: (19) 
3017-2608 / 99762-
7997.
M. Sol. Rua 67. 01 
cômodos gigantes com 
wc, R$ 135.000,00 ur-
gente!!  F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997. Vá 
zunindo!!
M. Sol. Rua 77- 03 
cômodos construídos 
nos fundos, espaço 
livre na frente, gara-
gem. R$175.000,00. 
Documentada. Aceita 
financiamento com en-
trada de R$ 25.000,00. 
F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997 imperdível!
M. Sol. Rua 77- sobra-
do com 03 cômodos, 
wc e lavanderia no pa-
vimento superior e .04 
cômodos wc, lavande-
ria e gar. no pavimen-
to inf.  R$175.000,00. 
Documentada. Aceita 
financiamento apenas: 
R$210.000,00 F: (19) 
3017-2608 / 99762-
7997 corra!
M o r a d a  d o  s o l 
ca02481 - Oportunida-
de: rua ant. 59, 2 imó-
veis ,terreno de 250 m², 
Casa 1. 02 dorm, sala, 
02 wc, cozinha, lavan-
deria e amplo quintal, 
Casa 2 , 01 dorm, wc, 
cozinha e lavanderia. 
R$ 280.000,00 F. (19) 
3875-2215 / 99696-
8732
M o r a d a  d o  S o l 
CA02481 - Rua ant 
59, 2 imoveis ,terreno 
de 250 m², casa 1. 02 
dorm,sala,02 wc,cozi-
nha,lavanderia e amplo 
quintal. Casa 2 , 01 dor-
m,wc,cozinha e lavan-
deria. R$280.000,00. F: 
(19) 3875-2215

Jardim Pau Preto: 
Casa c/ 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 sen-
do 1 suíte, 1 wc, 2 va-
gas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F: (19) 
98372-0000
J d .  A M S T A L D E N 
-  C a s a  c o m  2 8 4 
m2 e AT 350m2, toda 
MOBILIADA, 3 dor-
mitórios, 1 suíte, sala 
2 ambientes, lavabo, 
coz inha,  p isc ina 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/ chur-
rasq. e quintal, 04 vagas 
garag. R$ 400.000,00 F. 
(19) 3392-0333
J D .  M o n t e  V e r -
de – 3 dormitórios – 
R$290.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 
no fundo – ótimo inves-
timento – R$270.000,00. 
F:  (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-
4322
Jd. Morada do Sol - 
Rua 85, 2 dorm, sala, 
coz, wc. Salão de 9m² 
na frente para moradia, 
com 2 relógios de água 
e de luz. R$ 200,00 mil. 
Aceita proposta F. (19) 
99401-2917 / 99684-
8142 / 98220-3675
Jd. Santiago - CA0248 - 
250 m² - 04 D. sendo 01 
st. c/ hidro., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., 
escrit, sacada, copa, 
coz. planej., AS, bhº ext., 
D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de grani-
to, pisc., 04 vagas garag. 
R$ 600.000,00 F. (19) 
3392-0333

Morada do Sol: Casa 
c/ 01 dorm, sala e cozi-
nha. Terreno c/ 250 m². 
R$ 190.000,00. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene.
Nair Maria - Salto SP. 
02 cômodos e wc em 
lote de 180m² apenas 
R$120.000,00 quitado. 
F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Pq. Res. Indaiá - 3 
domrs; wc c/ banhei-
ra, coz. c/ armários 
planejados, sala c/ 2 
ambientes, edícula, 
vaga p/ até 4 carros. 
R$260.000,00. F: (19) 
3875-3671
Quer  compra r  sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tempo? 
Ligue pra mim (19) 
3 0 1 6 - 1 3 5 5 / 9 9 7 5 2 -
2 1 7 0 / 9 9 2 0 5 -
4322/99763-8709 
Sal to  SP .  Ed ícu la 
c/02 cômodos e wc 
em lote de 180m² ape-
nas 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 cida-
de. F: (19) 7808-3727/ 
89*22754
Vila Lopes: Casa c/ 
03 dorm, sendo 01 suí-
te, sala jantar e estar, 
coz, lavanderia. Ga-
ragem p/ 02 carros. 
R$ 370.000,00. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene.
Vila Rubens: Casa c/ 
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. 3392-0333
Vl. Florença (Itaici) - 
Residência 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, 
1 4 7 7  -  f a l a r  c o m 
Figueira
Casa comercial - com 
2 suítes, 2 salas, e 2 
vagas AT 480 m² - R$ 
2.600,00 F: (19) 98372-
0000
Centro - casa comer-
cial, com 7 salas, 4 
banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² - R$ 9.000 
F: (19) 98372-0000
Centro - casa comer-
cial, excelente locali-
zação, 3 dorm, 2 wcs, 
, 2 vagas , 2 salas - AT 
479 m² AC 222 m² - R$ 
3.000,00 F: (19) 98372-
0000
Centro: Casa c/ 03 dorm, 
sendo 01 suíte, sala, coz, 
lavanderia. Garagem. R$ 
1.500,00. F. (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Cidade Nova - casa 
comercial, 3 dorm, 1 
wc, 4 vagas, 6 salas AC: 
240 M² - R$ 4.000,00 F: 
(19) 98372-0000
C i d a d e  N o v a  I  - 
CA0444 - 360 m² - 03 
D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
mesa, varanda, coz. c/ 
coifa, desp., AS., espa-
ço gourmet c/ churrasq., 
quintal, 04 vagas garag. 
Armário planej.: D., st., 
bhºs, coz., sala, AS., 
desp. R$ 3.400,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dor-
m(Sendo 1 suite c/ ar-
mários), sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 va-
gas de garagem....R$ 
2.300,00 + Cond. + Iptu. 
F: (19) 3834-8948
Cond. Parque dos 
G u a r a n t a s  -  R $ 
2.500,00 +cond +Iptu, 
3  dorms., sendo uma 
suite banheiro social e 
lavado coz sala  chur-
raqueira garagem pra 
2 carros  totalmente pla-
nejado. F: (19) 99801-
4860

Cond. Resid. Parque 
dos Guarantãs: Sobra-
do c/ 03 dorm. sendo 01 
suíte, c/ área de lazer c/ 
piscina, churr. e salão de 
festa.  Garagem p/ 02 
carros. R$ 1.800,00 F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
Cond. Vista Verde: 
Casa c/ 03 dorm, sendo 
01 suíte, sala jantar e 
tv, coz, área de serviço, 
lavanderia e churr, por-
taria 24 hrs. Garagem p/ 
03 carros. R$ 2.500,00. 
F. (19) 99233-3124 c/ 
Jessica
Jardim Juliana: Casa c/ 
móveis planejados com 
04 dorm, sala estar e 
jantar, coz, área de lazer 
com piscina e churr. Ga-
ragem p/ 03 carros. R$ 
3.300,00 F. (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Jardim Morumbi: Casa 
c/ 02 dorm, sendo 01 su-
íte, sala, cozinha, lavan-
deria, quintal. Garagem 
p/ 02 carros. R$ 1.100,00. 
F. (19) 99233-3124 c/ 
Jessica
Jardim Patrícia: Sobra-
do c/ 03 dorm, sendo 01 
suíte, sala, coz. america-
na, lavanderia. Garagem 
descob. p/ 03 carros. R$ 
1.400,00. F. (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Jardim Paulista II: So-
brado com 03 dorm, 
sendo 01 suíte, sala, 
coz. Garagem cob. p/ 
01 carro. R$ 1.400,00. 
F. (19) 99233-3124 c/ 
Jessica
Jd California - ca02570 
- Casa térrea, 1 dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga. 
Rua Domacir Stocco jr. 
R$ 1.100,00 + iptu F. (19) 
38752215 / 99696-8732
Jd California - ca02571 - 
Casa térrea, 2 dorm, coz, 
wc, 1vaga,a.s.Rua Do-
macir Stocco Jr. N°871. 
R$ 1.200,00 + IPTU F. 
(19) 38752215 / 99696-
8732
Jd. Esplanada - CA0319 
- 300 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, 
coz. planej., AS., bhº 
ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 va-
gas garag. R$ 2.900,00 + 
IPTU F. 3392-0333

J d .  I t a m a r a c a  - 
R$1.300,00; 2 dorms, 
sala, coz, banheiro so-
cial, garagem pra 5 car-
ros. F: (19) 99801-4860
Jd. Olinda – CA0418 - 
250 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS., bhº ext., 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
J d .  P r i m a v e r a  - 
ca02591 - Casa térrea, 
3dorm (1 suíte),sala, 
coz. A.s. wc e gara-
gem p/ 2 autos. R$ 
1.500,00 + IPTU F. (19) 
38752215/ 99696-8732
Jd. São Francisco – 
CA0455 – 125 m² - 03 
D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala de TV, AS, 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 1.350,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. São Lourenço - 
Aluguel casa de fundos 
para pessoas solteiras. 
R$600,00 (Aluguel,água 
e luz incluso). F: (19) 
99439-6070 / Leandro.
Portal das Acácias - 
SO0360 - 133,30 m² - 03 
D., sendo 01 st. c/ saca-
da, bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., desp., AS., espaço 
gourmet c/ churrasq., 
quintal, 02 vagas garag. 
Armário planej.: coz., 
bhºs, churrasq., AS. 
R$ 2.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Por ta l  de  I ta ic i  - 
SO0381 - 396,00 m² 
- 04 D., sendo 01 suíte 
máster, sala 02 amb., la-
vabo, coz. planej., des-
pensa, AS, dep. empre-
gada, churrasq., piscina, 
quintal, 04 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Pq.  das Nações - 
CA0458 - 125 m² - 03 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala de TV, AS, 
churrasq., quintal, 02 va-
gas garag. R$ 1.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
P q .  D a s  n a ç õ e s - 
ca1575 - 3 dorm. (1 
suite), sala, coz, wc, 
lavan, quintal, vaga para 
02 autos. R$ 1.300,00 + 
IPTU F. (19) 3875-2215 
/ 99696-8732
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EDIFÍCIO TUIUTI  - 
02 dorms(01 st), sala, 
coz., wc, lavanderia, 
01 vaga garagem.R$ 
270.000,00. F: (19) 
99279-1177 
G r a n  V i l l e  R $ 
270.000,00, 3 dormi-
tórios, todos com suíte; 
sala de estar, 63m; 
garagem para um car-
ro. F: (19) 7808-3727/ 
89*22754
GUARUJÁ – ENSEA-
DA - 02 dorms(01 st), 
sala, cozinha, lavan-
deria, churrasqueiras 
na varanda, 02 vagas 
gar., piscina aquecida . 
R$ 450.000,00. F: (19) 
99887-7771   
Jd Morumbi - 2 dormi-
tórios R$ 115.000,00 
aceita carro como par-
te do pagamento. F: 
(19) 98372-0000
J d  S a n t a  R i t a  - 
ap00537  - Excelen-
te apartamento.  03 
dorm (01suíte), sala 
02 amb,wc, coz,a/s, 
varanda, 02 vagas, 
102m²   R$  430mi l 
F .  ( 19 )38752215  / 
996968732
J d .  M o r u m b i  - 
ap00605 - 02 dorm, 
sala, coz, wc,a.s e uma 
vaga para auto, área 
de lazer com salão 
de festa portaria 24 
horas, gás e água no 
condomínio. R$150mil 
F.  (19 )38752215  / 
996968732
Jd. Olinda - ap00525 
- 03 dorm (01suíte), 
sala 02 amb,01wc,-
coz,lavan,varanda, 02 
vagas. 73m² R$ 320mil 
F .  ( 19 )38752215  / 
996968732
J d .  P o m p é i a  – 
ap00576 - empreendi-
mento novo - previsão 
entrega 03/2015 au: 
85,91m²  -  03 dorm. 
(sendo 01 suite), sala 
02 amb, coz, wc, área 
serviço, terraço gour-
met  e  02 vagas p / 
auto. R$ 488.000,00 
F.  (19 )38752215  / 
996968732
Jd.  Umuarama  -  2 
dormitórios 1 vaga - R$ 
190.000,00. F: (19) 
3329 7253 

Res. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pa-
vimento sup.: 03 suítes 
sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo 
(todos os bhºs. c/ ar-
mário 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. 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. 3392-0333
Res. Pq. dos Guarantãs 
- SO0383 - 139,61 m² 
- 03 D., sendo 01 suíte, 
lavabo, bhº social, sala 
dois amb., coz., despen-
sa, AS, quintal, churrasq., 
02 vagas de garag. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 
F.3392-0333
Res. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes sendo 01 com 
closet e varanda / 01 
com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com armá-
rio planej.), lavabo, sala 
02 amb. Escrit. copa, 
coz. totalmente planej., 
lavand., AS com gabi-
nete, depósito/dorm. 
empregada, edícula 
com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 04 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Res. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes, sendo 01 c/ 
closet e varanda, 01 
c/ varanda (todos os 
dorm. e bhºs c/ armá-
rio planejado), lavabo, 
sala 02 amb., escritório, 
copa, coz. planejada, 
AS c/ gabinete, depó-
sito, D. ext., edícula 
c/ churrasq., piscina, 
quintal, 04 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

Res. Villagio Di Itaici 
- SO0331 - 150 m² - 03 
suítes, sala de 02 amb. 
c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., 
área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 2.800,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Vila Maria Helena - 
ca02566 - Casa de fun-
do,Rua Bororó Nº 50. 
01 dorm,sala,coz,a/s,-
quintal e garagem p/
moto. R$850,00 +iptu F. 
(19) 38752215 / 99696-
8732
Vila Suíça - ca02567 - 
Casa térrea, 03 dorm, 
(01suíte c hidro), am-
pla sala, copa, coz, a.s 
fundos com edícula 
(02quartinhos e wc) c/ 
churrasqueira,quintal e 
garagem p/ 4 autos 2 
cobertas. R$ 2200,00 + 
IPTU F. (19) 3875 2215 
/ 99696-8732
Villagio D`Amore  - 
Área de Lazer, portaria 
24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 
2 amb, coz, lavand, 
garagem..R$ 1.250,00 
+ Cond. + Iptu. F: (19) 
3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
com ar condic., cozi-
nha planejada, 2 wcs, 
churrasqueira, área de 
luz. Condomínio com 
infraestrutura completa. 
R$ 2.500,00. F: (19) 
98372-0000

2 dorm., sala em L, 
cozinha, lavanderia e 
uma vaga coberta – 
162m²- R$ 196.000,00 
– CECAP – em frente 
à Lojas Bandeira – (19) 
3016-1355 / 99752-
2170 / 99205-1322 / 
3935-1372
C i d a d e  n o v a  I I  - 
ap00547 - 03dorm(-
01suí te ) ,sa la ,  coz , 
lavan, wc 02 vagas. 
Doc ok. 90m² R$345 
mil. F. (19)38752215 / 
996968732

Lançamento na planta 
- 13 andares, 4 aptos 
por andar, na Rua Can-
delária, com 100m2, 
3 d (1 suíte). Preço a 
partir de R$550.000,00 
com 35% de entrada 
parcelada até à entre-
ga em agosto de 2016 
– F: (19)-997519921 
/38750469 creci 65362.
Pq. São Tomaz de 
Aquino ap00556 - 03 
dorm (01suíte), sala, 
coz, wc, lavan, varan-
da e 02 duas vagas. 
área total 123m² R$480 
mil F. (19)38752215 / 
996968732 Ótima loca-
lização!
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00. 
F: (19) 7829-6350 c/ 
Marlene
Resid Vitória - 03 dorm 
(01 st), coz. planejada, 
sacada, garagem cob. 
area útil de 88m². R$ 
380.000,00 aceita per-
muta em imóvel de me-
nor valor F: (19) 99711-
2206 / 98436-0686
V. Furlan – ap00599 - 
03 dorm. (01 suite), sala 
(02 amb), coz, lavan, 
wc, varanda, 01 vaga 
coberta. R$ 290.000,00 
F .  (19 )38752215  / 
996968732 Apartamen-
to novo!!

Apto Térreo -  coz. pla-
nej., box de vidro, 1 vaga 
coberta, 3 D., E 1 banhei-
ro social R$ 1.220,00. F: 
(19) 3329-7253/ 99295-
0357
Centro - ap00584 - 02 
dorm. (01 suite), sala, 
wc, coz, lavan e 01 
vaga. Com móveis pla-
nejados. R$ 1.400,00 + 
cond. F. (19)38752215 / 
996968732
Cond Duetto Di Mariah: 
Apto c/ móveis planejados 
, 03 dorm. sendo 01 suíte, 
sala, coz, área de lazer c/ 
piscina, churr, salão de 
festas e jogos , quadra. 
Garagem coberta p/ 02 
carros. R$ 2.200,00. F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne

Cond Pátio Andaluz: 
Apto em porcelanato 
c/ 02 dorm, sendo 01 
suíte, sala, coz, plane-
jada, área de serviço. 
Área de lazer c/ piscina, 
churr, salão de festas, 
quadra e sala de gi-
nástica. R$ 1.650,00. 
F. (19) 99960-4202 c/ 
Allyne
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 va-
gas garag. R$ 1.800,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Jardim Pedroso: Apto 
c/ 02 dorm, sala, co-
zinha. Garagem p/ 01 
carro. R$ 850,00. F. 
(19) 99960-4202 c/ 
Allyne
Jardim Regente: Apto 
c/ 02 dorm, sala, coz, 
Garagem p/ 01 car-
ro. R$ 1.100,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Jard im Tropica l  - 
ap00578 - 03 dorm (01 
c/ ármarios) 01wc, sala, 
coz, sala com sacada, 
lavan, 01 vaga, área de 
lazer e portaria 24hrs, 
R$ 1400,00 + cond r$ 
270,00 F. (19)38752215 
/ 996968732
Pá t io  AndaLuz  R$ 
2.000,00. F: (19) 7808-
3727/ 89*22754
R e s .  A n a  E l i s a  - 
AP0476 - 57,92 m² - 
02 D., bhº social, sala 
de TV c/ sacada, coz., 
AS., 01 vaga garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Grandville - com 
3D. , suite, 2 vagas de 
garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU E condomínio. F: 
(19) 7808-3727 
Res. Jatobá - AP0417 
- 120 m²  - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ saca-
da, coz., AS., 02 vagas 
garag. Armário planej.: 
st., bhºs, coz., AS. R$ 
3.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333

Res. Pátio Andaluz 
- AP0516 - 67,97 m² - 
02 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 2 amb., 
cozinha, AS, armários 
na coz., corredor, bhº, 
e AS. 02 vagas garag. 
R$ 1.650,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio D’Amore - 
AP0506 - 60 m² - 02 D., 
sala 02 amb., bhº social, 
cozinha, AS, 01 vaga ga-
rag. R$ 1.200,00 + Cond. 
+ IPTU F. 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. 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. 
3392-0333

Res. Victória - AP0323 
- 88 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 
amb., coz., AS, área de 
lazer, 01 vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Resi. Grand Ville - 
AP0520 - 81,15 m² - 03 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 ambientes, 
sacada, cozinha, AS,  01 
vaga garag. R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333
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Recreio Campestre 
Jóia: Galpão c/ 800 
m² de área construída 
e 1.000 m² de terre-
no. R$ 8.500,00. (19) 
99233-3124 c/ Jessica
Sala comercial cen-
tro – sl00252 - 25m²  
c /  wc .  R$1 .100 ,00 
+  cond .  +  i p tu .  F . 
( 1 9 ) 3 8 7 5 2 2 1 5  / 
996968732
Sala comercial cen-
tro – sl0155 20m²  c/ 
wc. R$ 600 + cond. + 
iptu. F. (19)38752215 
/ 996968732
Salão comercial - na 
Av .  p res .  Kennedy 
,  150 m² -  salão, 2 
salas, 2 banheiros e 
copa R$ 6.000 F: (19) 
98372-0000
Salão Jd. Califórnia 
– sl0263  Salão co-
mercial de 80m² com 
wc.  R$ 1 .100,00  + 
iptu F. (19)38752215 
/ 996968732
Temos galpões para 
locação no Distrito In-
dustrial ótima localida-
de. F: (19) 3016-1355
Vendo Micro empre-
sa em Itu - com três 
in jetoras,  1 de 250 
gramas, 2 de 150 gra-
mas 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 - Sa-
lão Comercial amplo, 
c/ 02 bhºs e mezani-
no p/ escritório.  R$ 
3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333

Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
D. sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. 
c/ varanda, coz., AS, 
bhº externo, espaço 
gourmet c/ churrasq. 
e fogão a lenha, pisc., 
quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.800,00 + 
IPTU F. (19) 3392-0333
C h á c a r a s  e m  I t u 
área de 1.000m² R$ 
40.000,00.  F :  (19) 
99126-5388
Cond. Vale das Laran-
jeiras: Chácara c/ 04 
suítes sendo 01 suíte 
c/ closet, sala, copa, 
coz, portaria 24 horas, 
piscina. Garagem p/ 05 
carros. R$ 850.000,00. 
F. (19) 7829-6350 c/ 
Marlene.
Cond. Vale das La-
ranjeiras: Chácara em 
cond. fechado c/ por-
taria 24 horas, casa 
c/ 03 dorm. sendo 01 
suíte, sala jantar e tv, 
copa, coz, planejada, tv 
a cabo, quintal. Área de 
lazer c/ piscina e churr. 
R$ 680.000,00. F.(19) 
99779-3589 c/ Caio.
Excelente Chácara 
Alto Padrão -  4 suítes 
, sala 3 amb., estúdio de 
música, campo de fute-
bol gramado, quadra de 
areia, casa de caseiro, 
piscina, vestiário. Ne-
gocia-se troca 100% em 
imóveis em Indaiatuba 
R$ 2.000.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jd.Mirim - vendo 03 al-
queires R$2.800.000,00 
F. (19) 991187850 / 
996727947 creci 74092

Alugo chácara para 
eventos – churrasquei-
ra, 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 
Indaiatuba - Vendo 
área de 10 a lquei -
res R$106,00 m²  F. 
(19) 91187850 / (19) 
96727947  creci 74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - vendo sitio 
de 04 alqueires R$60,00 o 
m² F. (19) 91187850 / (19) 
96727947 creci 74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba  -  vendo 
sitio de 08 alqueires 
R$40,00 m² - F. (19) 
91187850 / 996727947 
creci 74092 
Chácara Parque das 
Bandeiras: Chácara 
c/ 04 dorm, sendo 01 
suíte, sala de estar, co-
zinha planejada, lavan. 
Área de lazer c/ piscina 
e churr. Garagem p/ 05 
carros. R$ 520.000,00. 
F. (19) 7829-6350 c/ 
Marlene.
Elias Fausto SP. Chá-
cara com 3.600m² casa 
de 04 cômodos, luz, 
poço. Troca por casa 
em Indaiatuba. F: (19) 
3017-2608 / 99762-
7997

Parque Grama: Chá-
cara em cond. c/ 02 
dorm, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, piscina 
e churr. R$ 450.000,00. 
F. (19) 7829-6350 c/ 
Marlene.
Rec. Camp. Int. de 
Viracopos - CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² - 
2 casas com 3 cômodos 
- 2 baias - 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. 
R$  300 .000 ,00 .  F : 
(19) 3875-6230 - Creci 
04.732
Recanto  Campes-
tre de Viracopos – 
CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara  murada 
c/ sobrado de 05 D., 
sendo 01 st., 04 bhºs 
sociais, escrit., sala 
02 amb, coz. planej, 
copa, AS, varanda, 
churrasq., fogão à le-
nha, pomar, dorm. c/ 
bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00 
F. (19) 3392-0333
Vale do Sol - 02 dorms, 
sala, cozinha wc, pisci-
na. R$400.000,00. F: 
(19) 99946-7771

Residencial Monte 
Verde: Apto c/ 02 dorm, 
sala, coz, Garagem p/ 
01 carro. R$ 1.200,00. 
(19) 9-9233-3124 c/ 
Jessica.
Residencial Ravena: 
Apto c/ 03 dorm, sendo 
01 suíte, sala jantar e 
estar, cozinha, área de 
serviço, portaria 24 ho-
ras. R$ 1.600,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica.
Residencial Victória: 
Apto c/ 03 dorm, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, 
área de lazer e garagem 
p/ 01 carro. R$ 1.500,00 
. (19) 9-9233-3124 c/ 
Jessica
Vila Brizola – ap0060 - 
Kitnet, ótima localização 
na Rua dos Indaiá, em 
frente ao terminal de ôni-
bus. (sem garagem) R$ 
550,00 F. (19)38752215 
/ 996968732

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 F:  98372-0000
Centro - casa comercial, 
excelente 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 co-
mercial, 3 dorm, 1 wc, 4 
vagas, 6 salas AC: 240 
M² - R$ 4.000,00

Cidade Nova I - SL0040 
- 235 m² - 03 salas am-
plas separadas por di-
visórias, podendo ser 
transformado em um 
único salão, 2 bhºs so-
ciais, cozinha, AS, 02 
vaga garag. R$ 5.000,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Galpão NO SALTO - 
AT/1.400m² e 950m² 
AC- Totalmente regu-
larizado- Aceita 30% 
e m  p e r m u t a ,  R $ 
1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Galpão ótima localida-
de - prox Av. Visconde 
de Indaiatuba, 2 salas 
de recepção, 3 wcs, 
mais 2 ambientes p/
salas,vestiário,cozinha.  
A.T 570m², R$ 5000,00 
+ IPTU. F: (19) 3875-
2215/  99696-8732
Jardim Paulista: Gal-
pão c/ 330 m² de área 
construída e 460 m ² de 
área total, trifásico. R$ 
4.000,00. (19) 99233-
3124 c/ Jessica
Jardim Paulista: Gal-
pão c/ 330 m² de área 
construída e 460 m ² de 
área total, trifásico. R$ 
4.000,00 F. (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Jd. do Sol - salão de 
esquina 340mil. F: (19) 
3318-4325
Jd. Morada do sol 
– sl0264 - salão co-
mercial de 46m² com 
w c .  R $  1 . 3 0 0 , 0 0 
F .  (19 )38752215  / 
996968732
Jd. Pau Preto - cozinha 
industrial, no AT: 150 m² 
AC 90 m² - R$ 1.800,00 
F: (19) 98372-0000

Rib. Grande SP. 04 al-
queires - 02 casas sim-
ples de 04 cômodos cada, 
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$220.000. 
Aceita troca com casa em 
Indaiatuba. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997
Sítio 2 Alqueires - 
R$ 500.000,00.  F : 
(19) 99173-9843 /  ID: 
122*20480
Terras de Itaici - 01 
dorm., sala 02 ambs, 
cozinha, varanda e chur-
rasqueira, toda murada. 
AT/ 1.000m². AC/ 160m². 
R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 
Videira de Itaici: Chá-
cara c/ 02 suítes, lavabo, 
sala de jantar, estar e tv, 
coz, copa, forno p/ pizza, 
edícula, lavanderia. Área 
de lazer c/ piscina, churr, 
salão de jogos e campo. 
Garagem p/ 05 carros. 
R$ 660.000,00. Aceita 
Financiamento. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene.

V i d e i r a s  -  v e n d o 
chácara de 5000 m² 
R$550.000,00 excelente 
oportunidade F. (19) 
81367331 creci 74092

Cardeal – Oportunidade! 
Terreno misto em novo 
loteamento, liberado p/ 
construir - 200 m² - En-
trada R$ 45.000 + 58 
parcelas de R$ 970 – F: 
(19) 98372-0000
Centro: Terreno no cen-
tro de Indaiatuba com 
150 m², c/ casa antiga. 
R$ 238.500,00. F.(19) 
99779-3589 c/ Caio.
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, aceita 
permuta. F: (19) 7828-
0418/ ID:114*97307
Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m² 
- Plano..R$ 360.000,00. 
F: (19) 3834-8948
Cond. Terra Magna: c/ 
360m², portaria 24 horas. 
R$ 213.000,00. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene
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Elias Fausto - 175m2 
– Ótima localização e 
topografia, em bair-
ro central com toda 
infraestrutura, pron-
to para construção. 
R$89.000,00 a vista. 
F: (19)-99860.8968 / 
997519921 /38750469 
creci 65362.
E l i a s  F a u s t o  - 
48.000M². R$ 35,00 
m².  F:  (19) 9.9887-
7771
Industrial - 5.200 m². 
R$ 500,00 m². F: (19) 
99887-7771
Jardim das Marita-
cas - R$ 95.000,00. F: 
(19) 98372-0000
Jardim das Marita-
cas: Terreno comer-
c ia l  na  aven ida  c / 
150 m². R$ 48.000,00 
+ parcelas.  F.  (19) 
7829-6350  c /  Mar -
lene.
Jardim Esplanada 
II - Excelente terre-
no plano e proximo 
ao parque ecologico, 
tratar c/ proprietários 
F. (19) 99164-7409 / 
99212-0073

Jardim Monte Carlo: 
Terreno c/ 150 m² a 
partir de R$ 83.500,00 á 
vista. F. (19) 7829-6350 
c/ Marlene.
Jardim Morada do Sol: 
Terreno c/ edícula, 250 
m². R$ 185.000,00. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Jardim Morada do Sol: 
Terreno com 125 m² 
loteamento aberto. R$ 
89.000,00. F. (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Jardim Paradiso - 03 
lotes juntos – 708m², 
5 5 0 m ²  e  4 2 0 m ² . 
R$1.100,00. F: (19) 
9.9887-7771
Jardim Veneza: Ter-
reno 2 lotes_01 c/ 150 
m² e 01 c/ 170 m ². 
R$ 100.000,00 cada. 
F. (19) 7829-6350 c/ 
Marlene
Jd Bela Vista - Ter-
reno misto, plano, ex-
celente localização. 
R$ 170.000,00. F: (19) 
98372-0000
J d  d o  I m p e r i o  - 
t r 0 0 7 1 1 -  T e r r e n o 
150m², quadra 13, lote 
54 condomínio

Jd. Califórnia - tr00707 - 
Terreno 250m² com casa 
nos fundos (02 dorm., 
sala, coz, wc). Pode di-
vidir 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$110.000,00. F: (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372 
Jd. Regente - 04 lo-
tes juntos, 1.080m². 
R$ 750.000,00. F: (19) 
99887-7771
Nair Maria - Salto SP 
-180m² R$95.000,00 
aceita financiamento. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-
7997
Paradiso - 517m2 – 
Ótima localização e to-
pografia, imperdível, à 
R$755,00/m2. URGEN-
TE. F: (19) -997519921 
/38750469 creci 65362.
Pq. das Banderas - 
1.000,00 m² total. R$ 
220.000,00. F: (19) 
99801-4860 

Temos áreas para 
loteamentos em In-
daiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto 
e demais localidades. 
F: (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente 
com a rodovia. F: (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 
m². R$ 230.000,00. F: 
(19) 99946-7771
Terras de Itaici: Ter-
reno com 1000 m ² em 
loteamento de chá-
caras, c/ lagos, pista 
ecológica e portaria 24 
horas. R$ 270.000,00. 
F. 7829-6350 c/ Mar-
lene.
Terreno de 150 m², 
com fundação para so-
brado. R$ 125.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Vila Avaí- Residencial 
c/360m2 na Rua Coli-
bri, escriturado e livre 
de ônus R$330.000,00 
F: (19) 99751-9921 / 
3875-0469 creci 65362

V i l a  V e r d e  C o m l 
C/156m2 R$180.000,00 
Residencial c/150m2 
R$115 .000 ,00  Re -
s i denc ia l  c / 184m2 
R$140.000,00 F: (19)-
997519921 /38750469 
creci 65362.

2 balcão expositor, 
1 frio , 1 quente, c/ 
vidro trincado e pre-
cisando de manuten-
ção R$ 500,00 cada. 
F:(19)98247-4690 tim
Air Soft, marca Tókio 
Marui R$ 700. 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 
centro: vendo e passo 
o ponto com tudo den-
tro. R$70.000, aluguel 
R$1650,00 Telefone 
3875-2215 / 99696-
8732.
Bebê conforto, Pic-
col ina /  Galzerano, 
cinza, possui base de 
p lást ico res is tente, 
c/ base arredondada 
para balançar, tecido 
remov. e lavável, cinto 
de seg. 3 p. c/ protet. 
e capota retrátil e re-
mov. Indicado p/ crian-
ças de até 13 kg. Usa-
do por aprox. 6 meses, 
perfei to estado. R$ 
120,00. Email:elietep-
moraes@yahoo.com.
br ou F: (19) 99189-
1511.

Carrinho de bebê Gal-
zerano, azul marinho, 
c/porta copos, cabo 
reversível, capota re-
trátil, freio nas rodas 
tras, inclinação para 
sentar e deitar e cesta 
grande p/ sacolas. Te-
cido um pouco desb. 
e alça da capota com 
furinho. Muito bom e 
resistente. R$ 120,00. 
Email: elietepmoraes@
yahoo.com.br ou F: (19) 
99189-1511
Casas para financia-
mento com ótimos pre-
ços, venha conferir. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Compre  sua  casa 
ainda em processo de 
construção! Excelentes 
valores. F: (19) 3016-
1355/  99752-2170/ 
99294-5541
Cozinha industrial, 
no Jd Pau Preto AT: 
150 m² AC 90 m². R$ 
1.800,00. F: (19) 98372-
0000.
Freezer Consul 190 
litros com 05 gavetas 
220W, R$ 480,00 F. 
(19) 3875-3981 / 99846-
1202
Iphone 4 , 16 giga, 
travado R$ 600. F: (19) 
98247-4690 tim
Lavadora consul 6Kg. 
F: (19) 3835-1581 / 
99745-3375
Maca peroba  rosa, 
m a c a  1 9 5 x 7 5 x 7 5 
( C x L x A ) ,  m a c a 
195x65x85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira 
removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de 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 Bras-
temp antiga em ótimo 
estado, preço a combi-
nar. Tel: (19) 3885-3961 
/ 99398-4095
Politriz Black Deker 7 
vel. com acessórios F: 
(19) 3017-1112
Portão de ferro, sim-
ples, 2,40m por 1,80m, 
garagem. R$350,00. 
F: (19) 9 8710-9092 c/ 
Maria Luiza
Portão p/ garagem de 
ferro, 3m² x 2,70m². 
F: (19) 3835-1581 / 
99745-3375
Quer comprar sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tempo? 
Ligue pra mim. F: (19) 
3016-1355/  99752-
2170/  99205-4322/ 
99294-5541/ 99763-
8709 
Televisão CCE 20”, 
com entrada p/ DVD e 
Video Game R$ 150,00 
aceita proposta! F: (19) 
3016-9195 c/ Lirma
Van Transi t  Ford : 
( n o v a )  a n o  2 0 1 3 . 
Completa, 14 lugares, 
Licenciada, IPVA. Ne-
gocia. Troca: maior ou 
menor valor. (19) 3875-
2215 /  (19)  99696-
8732.
Vendo  03 caixas c/ 
barras de 2kl de choco-
late garoto Brend com 
31,500kl cada caixa. F. 
(19) 99783-2900

Vendo 10 Jogos de mesa 
com 04 cadeiras de plásti-
co branco R$ 90,00 Cada 
jogo F. (19) 99783-2900
Vendo e fabrico cho-
cadeira R$150 F: (19) 
3267-3079 / 3267-6944 
c/ Moisés

Fiat Tipo 97 - documen-
tado, R$4.300,00. F: (19) 
99813-4697/ 99303-8588
Gol - 2009, único dono 
(novo)completo F. 99696-
8732 /3875-2215
Omega CD 95 - Gás e 
GNV, 4 rodas esportivas, 
doc e motor ok. Valor bem 
abaixo da tabela. F: (19) 
3816-5952/ 99675-1046/ 
Sebastião
Van Transit Ford - 2013 
(nova)  - Completa 14 
lugares, licenciada, IPVA. 
Negocia ou Troca: Maior 
ou menor valor  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-
8732

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

Ofereço-me como do-
méstica ou cuidadora de 
idoso. F: (19) 3835-1581 
/ 99745-3375
Ofereço-me como ma-
nicure e definitiva á domi-
cilio. F: (19) 99369-5615
Ofereço-me p/ trabalhar 
como cuidadora de ido-
sos ou babá p/ morar no 
local. F: (19) 99363-6011 
c/ Eldinéia
Ofereço-me para tra-
balhar como diarista, 
com referências. F: (19) 
99817-4713
Ofereço-me para traba-
lhar como diarista/empre-
gada, 3x ou 5x semana. 
F: (19) 99154-5987 c/ 
Francisca
Ofereço-me para tra-
balhar meio período F: 
99577-5866 c/ Magda
Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua :7 de 
setembro,644. Centro 
F:(19) 3875-2215
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