
Keanu Reeves está 
de volta ao Topázio

Prefeitura reajuste 
de 6% a servidores

LançamentoData Base

Em 47 Ronins, ator vive um mestiço que usa a sua espada 
para derrotar uma terrível feiticeira. Os dramas A Menina que 
Roubava Livros e Álbum de Família também estreiam. 

Depois de receber a pauta de reivindicações do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Indaiatuba, o secretário muni-
cipal de Administração, Núncio Lobo Costa, anunciou o reajuste.

Grave acidente foi registrado na manhã de quinta-feira, dia 30, depois que Tailan, que pilotava a moto, tentou ultrapassar outra motocicleta e acabou colidindo na lateral de um veículo que vinha na direção contrária da rodovia
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Acessa SP não 
está funcionando

Problemas ainda 
são registrados

Obra deve ser 
entregue em abril

Aluguéis tiveram 
alta de quase 10%

ProblemasPraça das Cerejeiras

VelódromoHabitação

O programa estadual 
Acessa SP está enfrentando 
problemas na cidade. Segundo 
Departamento de Informática 
da Prefeitura, o sistema está 
fora do ar há mais de um mês. 
A Proerd, responsável pela 
assistência, afirma que foi no-
tificada e que o problema deve 
ser resolvido em 48 horas.

A “algazarra” feita por jo-
vens na Praça das Cerejeiras 
continua, segundo a Associação 
do Bairro. Via redes sociais, 
moradores publicaram fotos 
de jovens ocupando o local e 
provavelmente fazendo uso 
de drogas. A Prefeitura afirma 
que vai intensificar o patru-
lhamento em certos horários.

O secretário de Planeja-
mento Urbano e Engenharia, 
Sandro de Almeida Lopes 
Coral, acompanhou na manhã 
da última terça-feira, dia 28, 
a colocação de concreto no 
primeiro trecho de pista do 
Velódromo de Indaiatuba. A 
obra deve ser entregue em abril 
deste ano, segundo previsão. 

A alta no preço dos alu-
guéis foi de quase 10% em 
2013, segundo o Sindicato da 
Habitação de São Paulo. Isso 
fez com que o número de fi-
nanciamentos via Caixa Eco-
nômica Federal fosse recorde. 
Empresários afirmam que 
Indaiatuba segue a tendência 
e que 2014 deve manter alta.

Irmãos morrem em acidente de 
moto na Rodovia João Ceccon

Darlan, 19 anos, e Tailan de Jesus Matos, 21 anos, estavam indo trabalhar em Elias Fausto
JME
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A droga do combate às drogas Você acha que 
Indaiatuba tem 
uma política 
de combate 
às drogas 
eficiente?

A TERCEIRA PROGRAMAÇÃO MENTAL

AÇÕES DE REVISÃO DO FGTS TÊM AS PRIMEIRAS 
SENTENÇAS FAVORÁVEIS

Os Benefícios da Soja 

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.) 

Dr. Tiago Cunha Pereira
OAB/SP 333562
Rua Antonio Angelino Rossi, 733, Jd. Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com

Dia 03/02/2014- Setor 9 - Vila São José, Jardim Renata, Jardim 
Nely, Jardim Pompéia, Vila Bérgamo, Michalucca, Jardim Rê-
mulo Zoppi, Jardim São Francisco, Vila Brigadeiro Faria Lima, 
Jardim do Vale e Jardim Adriana. Entre a Avenida Francisco 
de Paula Leite, e as ruas das Orquídeas e Toshiko Takahara.
Dia 06/02/2014 - Setor 10 -  Bairro Santa Cruz, Jardim Ca-
lifórnia, Vila Brizolla, Jardim Nova Indaiá, Jardim Tropical , 
Vila Costa e Silva, Jardim Belo Horizonte, Jardim Kioto  I e  II.
Dia 10/02/2014 - Setor 11- Jardim Pedroso, Vila Brizolla, 
Jardim Marina, Jardim Paraíso, Jardim Primavera, Jardim do 
Sol , Jardim Eldorado , Jardim Flórida, Conjunto Habitacional 
Lúcio Artoni, Distrito Bartolomai, Jardim Umuarama, Vila 
Mariana, Jardim Leonor I e II, Jardim Jequitibá e Vl. Verde.
Dia 13/02/2014-Setor 12 - Parque Residencial Indaiá,Jd. Mo-
rumbi ,Colinas I e II, Jardim Europa I e II, Jardim Bela Vista  
e Jardim Cidade Jardim.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

CATA BAGULHO - Programação

Radares do dia 25 a 31/01

Editorial EnqueteArtigos

Se tem Combate às Drogas, 
não divulgam na cidade.
Ana Aline da Silva, 23, assis-
tente financeira e estudante 
de Relações Públicas

Como em qualquer lugar, o 
acesso é fácil e o sistema é o 
do "cada um por si".
Uma cidade que tem tráfico de 
drogas em escolas, não pode falar 
que tem um combate eficiente.
Débora Andrades, 23, gerente 
geral e estudante de Jorna-
lismo

Não há interação da parte po-
lítica para com nossos jovens 
em âmbito nenhum, e referen-
te às drogas não é diferente.
Jorge Vitor Barreto Rubens, 
24, publicitário

Se tiver combate às drogas eu 
nunca ouvi falar. Acho que 
se ela for eficiente ou não, é 
importante saber se existe e 
se funciona.
Nathali Ruiz, 22, estudante

Recentemente o trabalhador brasileiro, tem sido informado sobre a correção dos 
saldos do FGTS desde 1999 até os dias atuais.

Em meados de outubro do ano passado, muitas informações foram veiculadas 
entre profissionais do direito, sites especializados e redes sociais, conclamando o 
trabalhador a ingressar com ação contra a Caixa Econômica Federal a fim de reaver 
a correção devida ao seu FGTS.

A fundamentação para este pedido seria de que a Taxa Referencial, índice utilizado 
atualmente para correção do FGTS, não acompanha mais a inflação, fazendo com que 
o fundo perca poder de compra durante o tempo.

O que se quer na verdade através da ação receber as diferenças sobre a correção 
por índice que acompanha a inflação do país, como por exemplo o IPCA-E.

Atualmente são mais de 29 mil ações em primeira instância, porém algumas foram 
julgadas procedentes. Bom sinal para quem está com ação em curso ou quem está 
pensando em buscar seu direito.

Ano passado alguns advogados estavam orientando seus clientes a aguardarem as 
primeiras decisões favoráveis para ter segurança de que magistrados acolheriam a 
tese mencionada acima.

Pois bem, acredita-se que este é o momento para ingressar com a ação revisional 
do FGTS, tendo em vista que já somam 6 decisões favoráveis espalhadas pelo país 
com previsão de publicarem mais durante esse semestre.

Concluindo, não pode se negar que esta tese não é muito bem fundamentada, po-
rém o embate é que a maioria dos juízes alega que o judiciário não 
tem o poder de legislar aplicando outro índice, pois a lei do FGTS 
já prevê a aplicação da TR. Ocorre que tal índice pode prejudicar 
milhares de trabalhadores.

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 proteína completa 

é aquela que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que uma pessoa deve consumir.
Carnes e derivados são proteínas completas mas legumes geralmente 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.

Há uma máxima  que afirma que temos 3 programações mentais, a  primeira é  a 
genética, a segunda  é a adquirida por meio de nossa educação, escolas, do papai, da 
mamãe e do relacionamento social com suas normas e regulamentos, e a   terceira 
que fazemos em cada momento com nossas escolhas, onde entra nossa estratégia, 
sagacidade e rapidez de raciocinio, a única que temos grande poder e capacidade para 
fazermos mudanças, somos donos e dominamos a situação. Na idade Média, um re-
ligioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor 
do crime era uma pessoa influente do reino e desde o primeiro momento se procu-
rava um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino.O homem foi levado 
a julgamento, já temendo o resultado: a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para 
condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo desta história. O juiz, que também 
estava combinado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, 
fazendo uma proposta ao acusado para que provasse sua inocência. Disse o juiz: - Sou 
de uma profunda religiosidade e por isso vou deixar sua sorte nas mãos do Senhor: 
vou escrever em um papel a palavra INOCENTE e em outro a palavra CULPADO. 
Você pegará um dos papéis e aquele que você escolher será o seu veredicto. Sem 
que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis com a palavra CULPADO, 
fazendo assim, com que não houvesse alternativa para o homem. O juiz colocou os 
dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem, pressentindo 
a armação, fingiu se concentrar por alguns segundos a fim de fazer a escolha certa, 
aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou-o na 
boca e engoliu. Os presentes reagiram surpresos e indignados com tal atitude. E o 
homem, mais uma vez demonstrando confiança, disse: - Agora basta olhar o papel 
que se encontra sobre a mesa e saberemos que engoli aquele que era o seu contrário". 
FAÇA O LEADER TRAINING SIGNA TREVISAN e melhore a qualidade de suas 

escolhas na vida. www.signatreinamentos.com.br
próximo treinamento dias 14-15 e 16-02-2014 - Fone - 3875-7898

As drogas são uma realidade não só nas grandes capitais. O 
viral se espalha por todo o país e agora chega às cidades do interior 
que até bem recentemente não tinham problemas do gênero. Não é 
difícil achar alguém que afirme “antes não tinha essas coisas aqui 
na cidade”. Esse aumento é comprovado pelas pesquisas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
cresceu o uso de drogas ilícitas por adolescentes. Em 2012, cerca de 
10% deles afirmaram já ter experimentado algum tipo de entorpecen-
te, um crescimento superior a 10% com relação à pesquisa anterior. 
O combate às drogas se dá também na oferta de oportunidade aos 
jovens. Não só de emprego, mas também de lazer. 

Em Indaiatuba não há números oficiais, mas as praças como a 
das Cerejeiras e a Rui Barbosa, por exemplo, estão deixando de 
receber um público familiar pela presença de viciados em álcool e 
drogas, isso segundo relatos de comerciantes e de antigos usuários 
destes mesmos locais. Mais do que um patrulhamento eficiente 
que “afugente” esses jovens, é preciso que as políticas públicas do 
município tratem desse problema crônico, que ainda está no início. 

Não só cursos, empregos ou através do medo que este mal deve 
ser tratado. Isso está enraizado na sociedade através dos problemas 
familiares, violência doméstica, falta de oportunidade e até a defi-
ciência do sistema educacional que mais parece carcerário. 

A verdade é que muitas autoridades fogem do tema, assim como 
esses usuários fogem da polícia, e esse parece ser um dos motivos 
desse problema ter chegado aos níveis atuais. É mais do que prender 
o “drogado” ou “legalizar o uso”. Fato é que não é fácil e nem barato 
resolver isso, além de tempo e dinheiro, tratar das drogas é uma 
questão de direitos humanos e saúde pública, que se encontra na UTI.
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Sindicato pede 11,53% de reajuste,  
mas Prefeitura oferece 6% a servidores

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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redacao01@maisexpressao.com.br
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O começo do ano é 
marcado sempre pelos 
debates entre o Sindi-

cato dos Servidores Públicos 
Municipais de Indaiatuba (SS-
PMI) e a Prefeitura, em torno 
da data base. Na última sexta-
-feira, dia 24, após realizar sua 
Assembleia Salarial um dia 
antes, o Sindicato definiu e 
protocolou sua pauta de reivin-
dicações. Na manhã de ontem, 
dia 30, a Prefeitura convocou 
uma coletiva para anunciar as 
suas propostas. A presidente 
do Sindicato, Jaciara Lages 
Dutra, lamentou o fato, que 
classificou como anti-sindical. 

Data base é o período do 
ano em que patrões e emprega-
dos se reúnem para repactuar 
os termos dos seus contratos 
coletivos de trabalho. Por 
meio de Assembleia, o Sin-
dicato definiu sua pauta de 
reivindicações após reunião 
na última quinta-feira, dia 23, 
e protocolou o documento no 
setor responsável da Prefeitura 

no dia seguinte. 
A proposta de Campanha 

Salarial dos Servidores solicita 
reajuste salarial de 11,53%, 
que seriam os 5,53% da in-
flação do período, somados a 
6% de aumento real nos rendi-
mentos. O Sindicato pede que 
o valor do Cartão Cesta seja 
revisto, chegando a R$ 327,24, 
de acordo com valor levantado 
pelo DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos). 

Outro item importante é a 
redução de jornada, sem redu-
ção de vencimentos, para 30 
horas semanais. “Esta é uma 
pauta nacional, de todos os 
Sindicatos do Brasil, e iremos 
batalhar por ela em Indaiatuba 
também”, afirma Jaciara Lages 
Dutra, presidente do Sindicato.  

O quarto item envolve a 
mudança da data base para 
1º de março. “A mudança foi 
prometida no ano passado, mas 
acabou não se concretizando. 
Esperamos que em 2014, ela 
aconteça”, afirma Jaciara. 
“Muitos servidores voltam ao 
trabalho no final de janeiro e 

não temos tempo hábil para 
discutir a pauta de reivindica-
ções”, explica. “Por isso, seria 
melhor discutirmos a data base 
em 1º de março”.

Por último, a pauta solicita 
o reajuste da licença prêmio 
para R$ 2.900. “O reajuste 

baseia-se no texto da Lei Com-
plementar 11/2010, que prevê 
o reajuste, que não aconteceu”, 
destaca Jaciara. A reunião en-
tre Sindicato e Prefeitura está 
marcada para segunda-feira, 
dia 3, às 9 horas. 

PREFEITURA
Coube ao secretário mu-

nicipal da Administração, 
Núncio Lobo Costa, anunciar 
as propostas que serão apre-
sentadas pela Prefeitura ao 
Sindicato, em coletiva de im-
prensa realizada na manhã de 
ontem, dia 30. Sobre o reajuste 
salarial, Núncio revelou que 
o índice a ser apresentado é 
uma média de diversos índices 
econômicos, como o IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e o IGP-M 
(Índice Geral de Preços do 
Mercado), entre outros.

“Com base em diversos ín-
dices econômicos e como o re-
ajuste dos tributos foi de 3,97% 
em 2013, atualmente é possível 
oferecer 6%, que já é acima do 
índice inflacionário”, anuncia 
Núncio. O Cartão Cesta tam-
bém receberá um acréscimo. 
“Desde a Reestruturação, em 
2010, temos acompanhado os 
reajustes do mercado, ficando 
em torno de 6% nos últimos 

anos”, revela. “Mas o prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB) 
liberou em 2014 um reajuste de 
40%. Com isso, o valor passará 
de R$ 116 para R$ 162”. 

A licença prêmio também 
receberá um acréscimo. “A 
licença prêmio é uma bonifi-
cação por assiduidade e muitos 
municípios não tem mais”, re-
corda Núncio. “Em Indaiatuba, 
o prefeito pediu para manter-
mos e em 2014 teremos um 
reajuste de 10% no valor atual, 
que é de R$ 2.400”, conta. 

Sobre a redução na jornada 
de trabalho, a Prefeitura conti-
nua irredutível. “Esta semana, 
uma ação movida pelas assis-
tentes sociais da Prefeitura, 
com o mesmo pedido, foi sim-
plesmente excluída pela Justiça, 
que afastou esta possibilidade”, 
revela Núncio. “Judicialmente, 
isso não existe. Além disso, 
quando o sujeito prestou con-
curso público, a jornada de 40 
horas estava especificada”. 

Núncio afirmou que uma re-
dução poderia atrapalhar a qua-
lidade dos serviços oferecidos 
à população. “Não podemos 
diminuir, pois teríamos uma 
queda na qualidade dos servi-
ços. Sei que temos problemas, 
mas como cidadão, considero 
que estamos bem nesta ques-
tão”, afirma. “Se diminuirmos 
a jornada, precisaremos con-

tratar mais gente, aumentando 
os gastos. E de onde isso viria, 
aumentando os impostos?”. 

Sobre a mudança da data 
base, Núncio afirma que é 
possível. “Vale lembrar que 
apenas os professores voltam 
no final de janeiro. Os demais 
funcionários públicos já voltam 
ao trabalho no dia 2 de janeiro”, 
destaca. “Mas a mudança é 
possível”. O secretário faz um 
aviso. “Tudo que anunciamos 
aqui, está dentro das possibili-
dades da Prefeitura”. 

Se aprovadas, as mudanças 
serão válidas em março. “Pre-
cisaremos enviar um Projeto 
de Lei à Câmara, mas temos 
um bom relacionamento com 
o Legislativo”, ressalta Nún-
cio, que espera uma reunião 
tranquila com o Sindicato. 
“Não vejo grandes dificul-
dades. Temos um bom rela-
cionamento com o Sindicato 
e vamos demonstrar a eles a 
saúde financeira do município 
e provar quais são as nossas 
possibilidades”. 

Por fim, Jaciara criticou a 
realização da coletiva. “Con-
sidero uma ação anti-sindical, 
pois procuraram a imprensa 
antes mesmo de falar com 
o Sindicato”, ressalta. “Pelo 
que sentimos, não haverá uma 
negociação, mas uma nova 
imposição”. 

O secretário de Administração, Núncio Lobo Costa, conversa com a imprensa sobre as propostas que serão 
apresentadas pela Prefeitura

O Sindicato dos Servidores esteve na sede das secretarias municipais convidando os funcionários públicos para a Assembleia Salarial
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Líder do Governo promete rigidez e 
espera que Eleições não atrapalhem
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Cebolinha recebe gerente da Viação Bonavita para falar sobre itinerário
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Um ano de bom rela-
cionamento com a 
Oposição. Assim o 

líder do Governo na Câmara, 
Maurício Baroni (PMDB), 
resume o primeiro ano do 
novo mandato da Casa. Em 
2014, o vereador promete ser 
mais rígido com os colegas, 
para evitar a inconstitucio-
nalidade de novos Projetos 
de Lei apresentados ao longo 
do ano. Além disso, espera 
que os futuros candidatos 
deixem seus cargos para não 
atrapalhar o andamento dos 
trabalhos na Câmara. 

Maurício começa resumin-
do a relação entre Governo e 
Oposição ao longo de 2013. 
“Foi um ano em que tivemos 
um bom relacionamento com 
a Oposição. Cerca de 90% ou 
mais dos requerimentos apre-
sentados foram aprovados ou 
as respostas foram enviadas 
diretamente ao requerente”, 
afirma. “Tivemos ainda a 
aprovação da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito que 
analisou a questão do Banco 
BVA) e algumas Comissões 
foram criadas, entre elas a da 

Atendendo a um ofício 
de sua autoria, o presidente 
da Câmara, Luiz Alberto 
'Cebolinha' Pereira (PMDB), 
recebeu na última quarta-

Saúde, que está dando bons 
resultados”. 

O líder do Governo afirma 
que exigirá de seus colegas. 
“Vamos exigir um pouco mais 
de rigor na questão da incons-
titucionalidade de novos Pro-
jetos apresentados. Queremos 
que o Jurídico da Casa seja 
mais rígido nesta questão”, 
determina. Entre os projetos 
de seu gabinete, Maurício 
destaca o Gabinete Itinerante. 
“Rodamos alguns bairros de 
Indaiatuba e atendemos muita 
gente. Fomos mais procurados 
pela população no Jardim 
Paulista e João Pioli”, lembra.

A proposta é aproximar a 
população de seu vereador. 
“Muitas vezes, a pessoa 
trabalha e não tem tempo 
para contatar o vereador. 
Queremos estrei tar  este 
laço”, ressalta. “A cada edi-
ção do Gabinete Itinerante, 
atendemos em torno de 100 
pessoas. Em dezembro esti-
vemos na Praça Dom Pedro 
e atendemos cerca de 300”. 

Outro projeto de desta-
que é o Vigilância Solidária. 
“Este é um projeto da Polícia 
Militar instalado no Jardim 
Regente e que agora estamos 
levando para a Vila Suíça 

-feira, dia 29, o gerente de 
Planejamento da Viação Bo-
navita, Gerson Rossi, e o 
diretor do Departamento de 
Trânsito de Indaiatuba, Sil-

e também para o Vale das 
Laranjeiras, que está em an-
damento, assim como a Vila 
Areal e o Jardim Europa”, 
revela. “Tive uma reunião re-
centemente com o secretário 
municipal de Defesa, Alexan-
dre Guedes, que vai abraçar 
o projeto cedendo todo o 
material gráfico necessário”. 

Por fim, dará início a um 
projeto envolvendo a cons-
cientização na questão dos 
pombos em praças públi-
cas. “Estes animais podem 
oferecer riscos e doenças e 
precisamos afastá-los da área 
de alimentação da Praça Dom 
Pedro”, afirma. “Também re-
cebemos reclamações dos res-
ponsáveis pela Rodoviária”. 

MULTA
Entre os Projetos que 

apresentou, Maurício desta-
ca aquele que multará quem 
jogar lixo em vias públicas. 
“Sabemos da dificuldade de 
fiscalização, mas queremos 
criar meios para aumentar 
a conscientização”, define. 
Para tanto, conta com o apoio 
da Oposição. “Sempre tive 
boas conversas com o Linho 
(Carlos Alberto Rezende 
Lopes) e com o Derci (Jorge 

Lima, ambos do PT). Temos 
divergências, o que é normal, 
mas nos entendemos”. 

Outro Projeto que deve 
movimentar a Câmara no 
início de 2014 envolve mu-
danças no Regimento Interno. 
“Meu voto é para mantermos 
o número de vereadores em 
12, mas 15 é um número 
razoável”, afirma. Recordista 
no número de moções e indi-
cações apresentadas em 2013, 
Maurício brinca. “Tenho cer-
teza que reduziram o número 
de moções e indicações a 
serem apresentadas por minha 
causa”, afirma, revelando ser 
favorável às mudanças. “Deve 
garantir mais agilidade às 
Sessões, e isso é bom”. 

Maurício destaca ainda a 
relação entre Legislativo e 
Executivo. “Temos um rela-
cionamento transparente com 
o prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) e todos os secre-
tários”, enfatiza. “Cerca de 
70% das indicações apresen-
tadas são atendidas”. Sobre as 
Eleições, o líder do Governo 
é enfático. “Eleição é um 
trabalho externo e o vereador 
não pode ter outras tarefas. 
Espero que isso não atrapalhe 
os trabalhos”, enfatiza. 

vio Roberto Lima. Um dos 
assuntos tratados no gabinete 
foi a mudança de itinerário 
do ônibus que faz a linha 
Indaiatuba-Campinas. 

A mudança, ocorrida no 
ponto final do trajeto, já no 
município de Campinas, 
está gerando uma série de 
reclamações por parte dos 

Cebolinha com o gerente de Planejamento da Viação Bonavita, Gerson Rossi, e o diretor do Departamento de Trânsito de Indaiatuba, Silvio Roberto Lima

Mudanças que serão votadas no Regimento Interno da Casa devem 
agilizar o andamento das Sessões Ordinárias durante o ano de 2014

usuários do serviço, que vão 
da questão segurança à como-
didade. O novo local de de-
sembarque é mais estruturado 
que o anterior, porém é consi-
derado pelos usuários, longe 
das linhas que dão acesso 
a outros pontos da cidade e 
perigoso. O fato gerou uma 
infinidade de reclamações 
nos gabinetes dos vereadores 
e nas redes sociais.

Gerson explicou ao presi-
dente da Câmara que o itine-
rário é definido pela Prefei-
tura de Campinas, através da 
Emdec (Empresa Municipal 
de Desenvolvimento de Cam-
pinas) e EMTU (Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos), que determinam o 
trajeto do ônibus. “Quem dita 
o itinerário é a Prefeitura de 
Campinas e nós, da empresa 
Bonavita, como operadora 
do serviço, apenas cumpri-
mos essa determinação. Não 
temos problema algum em 
retornar ao antigo itinerário, 
desde que tenhamos a auto-

rização da Emdec e EMTU”, 
esclareceu Gerson.

Silvio também lembrou 
ao presidente da Câmara 
que o Departamento de 
Transportes, através da Pre-
feitura de Indaiatuba, já 
relatou através de ofício 
enviado aos departamentos 
da Prefeitura de Campinas, 
os transtornos causados pela 
mudança do itinerário. 

Em face às explicações de 
Gerson e Silvio, Cebolinha já 
está solicitando ao prefeito de 
Campinas, Jonas Donizette, 
uma audiência para falar 
sobre o assunto. "Agradeço 
as explicações dadas pelos 
funcionários da Bonavita e do 
Departamento de Trânsito de 
Indaiatuba, que prontamente 
nos atendeu; a mudança vem 
causando uma série de trans-
tornos a nossa população e 
isso precisa ser soluciona-
do", afirma o presidente, que 
enviará hoje, um ofício ao 
prefeito de Campinas, soli-
citando o encontro.



05A

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

OBJETIVO

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Um ano após proibição, problemas
continuam na Praça das Cerejeiras

Um ano depois da 
proibição de esta-
cionamento na Pra-

ça das Cerejeiras entre 22h 
e 6h, os problemas persis-
tem para os moradores do 
Jardim São Luiz. Segundo 
a Associação Amigos dos 
Bairros: Jardim Dom Bosco, 
Jardim São Luiz e Solar do 
Itamaracá, durante os finais 
de semana, o local é tomado 
por carros com som alto e 
jovens usuários de drogas. 

Através das redes sociais, 
os moradores reclamam que 
essas situações se tornaram 
mais frequentes e agora 
acontecem à luz do dia. No 
começo da semana, foram 
publicadas fotos de jovens 
em um sofá abandonado no 
local e que, supostamente, 
faziam uso de entorpecen-
tes. O sofá foi retirado pela 
Secretaria de Urbanismo 
dias depois, segundo os 
próprios moradores.

A Associação apresen-
tou à reportagem do jornal 
Mais Expressão um dossiê 
com todos os documentos 
protocolados na Prefeitura 
e na Guarda Municipal nos 
últimos meses. Entre eles, 
há uma denúncia do mês de 
novembro, quando uma pedra 
foi arremessada contra a casa 
de um morador, furando o 
telhado e quase atingindo o 
carro e a janela de vidro da 

As listas dos aprovados 
nos principais vestibulares 
começam a ser divulgadas 
e para muitos estudantes é 
o momento de comemorar a 
vaga conquistada na sonha-
da universidade, depois de 
muita dedicação aos estudos. 

Até o dia 29 de janeiro, o 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
somava 188 aprovações, 
sendo duas alunas para o 
curso de Medicina: Amanda 
Ellen de Morais foi aprovada 
na PUC-Campinas e Karin 
Silva Ferreira na Uninove, 
São Camilo e Unilus. A 
partir do dia 7 de fevereiro 
começarão a ser divulgadas 
as listas da Fuvest, Unesp e 

residência. Segundo a As-
sociação, foram realizadas 
várias reuniões com a GM 
e Prefeitura, mas a patrulha 
não tem sido efetiva no local.

Moradores  re la taram 
constantes discussões com 
os jovens que passam ma-
drugadas com carros esta-
cionados, consumindo bebi-
das alcoólicas, drogas e até 
praticando atos sexuais no 
local. Através das redes so-
ciais, esses jovens divulga-
ram recentemente um vídeo 
onde os mesmos disputam 

posteriormente da Unicamp. 
Para comemorar a con-

quis ta  dos  seus  a lunos 
aprovados nos vestibulares 
2014, o Objetivo Indaiatuba 
está preparando a tradicio-
nal Festa Cabeças Dinos-
sauros, que reúne ex-alunos 
formados no Ensino Médio 
do Colégio, a partir de 1999. 
Este ano, a Festa Cabeças 
Dinossauros será realizada 
no dia 15 de fevereiro, das 
13h às 18h, no Objetivo 
Indaiatuba. 

Para participar da festa 
é preciso preencher um ca-
dastro através do site do Co-
légio e retirar o convite, no 
valor de R$ 20. O cadastro 

uma “corrida dos pelados” 
durante a madrugada. Resi-
dentes que discutiram com 
os jovens tiveram os muros 
pichados. Segundo a Asso-
ciação, não há intenção de 
restringir o uso da praça, mas 
sim de evitar que esse uso 
seja indevido e que perturbe 
quem mora nos arredores. 

A Prefeitura informou, via 
Secretaria de Comunicação 
Social, que algumas vezes a 
GM é solicitada pelos mo-
radores e encontra apenas 
adolescentes conversando 

sem qualquer vestígio de 
uso de droga ou outro crime, 
mas além do patrulhamento, 
quando houver solicitação, 
uma viatura será destinada 
para a averiguação.

Além disso, a Prefeitura 
diz que irá aumentar o pa-
trulhamento no local e avi-
sar a Polícia Militar. Sobre 
a possibilidade da instalação 
de câmeras de monitora-
mento no local, afirmou que 
vai analisar o caso com uma 
visita técnica para verificar 
a infraestrutura.

O CASO
Desde 2007 eram regis-

tradas reclamações de jovens 
que faziam “algazarras” na 
Praça, mas só em fevereiro de 
2013 a Secretaria Municipal 
de Defesa e Cidadania proibiu 
o estacionamento, entre 22h 
e 6h. Na época, segundo os 
moradores, a situação melho-
rou, somando esta ação com o 
patrulhamento da GM. 

Meses depois, ainda se-
gundo os moradores, a per-
turbação voltou. Há relatos 
de carros estacionados nas 

calçadas com som alto e 
vestígios, no dia seguinte, de 
roupas íntimas, camisinhas e 
tubos de cocaína vazios entre 
outros resíduos de sujeira 
deixados pelos jovens na 
praça e nas calçadas.

Por meio da Secretaria de 
Comunicação, a Prefeitura 
afirmou que há outros regis-
tros de casos como esse e de 
usuários de drogas em outros 
pontos da cidade, mas não 
especificou quais os pontos 
e nem as providências que 
tomaria a respeito. 

Outro caso relatado à re-
portagem foi na Praça Rui 
Barbosa, no Centro, onde 
usuários de drogas circulam 
durante o dia e a noite. Teste-
munhas ouvidas, que preferi-
ram não se identificar, revela-
ram que jovens e até mulheres 
grávidas frequentam o local e 
consomem maconha e crack, 
sem qualquer repreensão. 

Testemunhas afirmam 
que, após o caso ter sido di-
vulgado nas redes sociais, o 
patrulhamento foi reforçado 
no local, que fica próximo à 
Delegacia Central da cidade, 
e houve uma melhora signi-
ficativa. Nossa reportagem 
não flagrou nenhuma situação 
enquanto esteve na praça.

A orientação para quem 
presencia situações como 
uso de drogas, depredação de 
patrimônio e atentado ao pu-
dor é ligar para os números 
190 e 153, com informações 
que possam identificar os 
autores em caso de crime.

Jovens em atitude suspeita ocupam sofá abandonado na Praça das Cerejeiras; moradores pedem mais patrulhamento e câmeras de monitoramento

DIVULGAÇÃO

estará disponível somente a 
partir do dia 5 de fevereiro 
através do site www.objeti-
voindaiatuba.com.br.

“Essa festa é sempre mui-
to especial para todos nós. 
Os ex-alunos reencontram 
os amigos e os professores, 
trocam experiências e colo-
cam as novidades em dia. 
Para os aprovados de 2014 
é a consagração, é hora de 
comemorar as conquistas 
depois de anos de muito 
esforço. Contamos com a 
presença de nossos ex-alu-
nos para que esse encontro 
seja inesquecível”, declarou 
Loide Rosa, mantenedora do 
Objetivo Indaiatuba.

Colégio já soma 188 aprovações  
nos principais vestibulares do País

As alunas Amanda Ellen de Morais e Karin Silva Ferreira Celebram suas aprovações no curso de Medicina

D
IVULG

AÇÃO

Mais Expressão
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Crédito imobiliário 
da Caixa atinge total  
de R$ 134,9 bilhões

Alta no preço dos aluguéis é de quase 
10%, segundo Sindicato da Habitação

JME

Os contratos novos 
de aluguel residen-
cial assinados na 

capital paulista em 2013 
registraram aumento médio 
de 9,48% em relação aos 
valores de 2012, de acordo 
com pesquisa divulgada 
pelo Sindicato da Habitação 
de São Paulo (Secovi-SP), 
na última semana.

Para o empresário Bruno 
Bugatti, da Impacto Imó-
veis, Indaiatuba acompa-
nhou a média geral. “Com 
a chegada de novas empre-
sas e das modificações no 
Aeroporto Internacional de 
Viracopos, a tendência é 
que o mercado imobiliário 
continue a crescer assim 
como 2013, com média de 
10%”, avalia.

A variação ficou acima 
do Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M), usado 
como referência para ajustes 
nos contratos, que atingiu 
5,51% no ano passado. O 
resultado de 2013 também 
mostrou uma aceleração 
nos valores de aluguéis, 
que haviam fechado em alta 
de 7,9% na comparação de 
2012 com 2011.

Segundo a  advogada 
Adriana da Costa Laranjei-
ra, da Visão Imóveis, em 
Indaiatuba o reajuste acom-
panhou a média nacional. 
“O reajuste sobre contrato 
de aluguéis comerciais é 
que subiu muito, ficando 
na ordem de 15% a 20%, 
e alguns chegaram a 30% 
para se equipararem aos 
atuais preços de mercado”, 

A Caixa Econômica Fede-
ral atingiu R$ 134,9 bilhões 
em contratações do crédito 
imobiliário no ano passado. 
O volume ultrapassou a pre-
visão de R$ 130 bilhões. A 
quantidade de financiamen-
tos também superou a média 
dos anos anteriores. 

Em 2013, o número de 
contratos foi superior a 1,9 
milhão, enquanto em 2012, 
foram firmados 1,2 milhão. 
Só o programa nacional de 
habitação Minha Casa Minha 
Vida encerrou o ano com três 
milhões e 240 mil unidades 
contratadas, desde o lança-
mento do programa. 

A participação da Caixa no 

mercado de financiamento de 
imóveis ficou em 69% ao final 
de 2013. A inadimplência dos 
financiamentos imobiliários 
manteve-se baixa, com índice 
de 1,47%, inferior ao índice de 
1,54% do fechamento do pri-
meiro semestre. Nos últimos 
três anos, foram mais de R$ 
300 bilhões em crédito para 
compra da casa própria con-
cedidos somente pelo banco. 

Com relação à idade dos 
mutuários, mais de 35% dos 
financiamentos foram conce-
didos a clientes com menos de 
30 anos. Já a faixa etária de 
31 a 45 anos correspondeu a 
45% dos contratos do crédito 
imobiliário no último ano.

analisa Adriana. A pesqui-
sa do Secovi-SP mostrou 
também que os preços de 
aluguéis novos foram 0,7% 
superiores em dezembro em 
relação ao mês anterior.

Apesar da alta, Adria-
na acredita que os preços 
devem se manter em 2014. 
“Acredito que os valores 
já atingiram o limite e não 
devem aumentar além dos 
índices do governo”, salien-

ta. “Acredito que este ano 
se diferencie dos anteriores 
porque os clientes parecem 
estar agindo, até o momen-
to, com cautela”, afirma.

FINANCIAMENTOS
Com a al ta  no preço 

dos aluguéis, a tendência é 
que aumente o número de 
financiamentos, segundo 
Bugatti. “De fato, cresceu 
a venda de imóveis novos”, 

afirma. De acordo com a 
Pesquisa do Mercado Imo-
biliário elaborada e divul-
gada mensalmente pelo De-
partamento de Economia e 
Estatística do Secovi-SP, 
na cidade de São Paulo, 
a venda de imóveis novos 
residenciais fechou em alta 
e confirmou a expectativa 
de crescimento prevista 
no segundo semestre do 
ano. Em novembro, foram 

vendidas 2.777 unidades, 
volume 28,6% maior do 
que outubro, que registrou 
2.160 vendas. 

Em Indaiatuba, segun-
do Adriana, o número de 
c l ientes  buscando imó-

veis financiados aumentou 
muito. “Muitos procuram 
imóveis de até R$ 250 mil, 
que são mais difíceis de 
encontrar, e depois uma 
faixa procura até R$ 500 
mil”, analisa.

Mercado de Indaiatuba continua aquecido e média de reajuste dos aluguéis em 2014 deve se manter nos 10%, segundo expectativa do Sindicato da Habitação e dos empresários locais
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Colégio Rodin inova e 
lança Seguro Aprovação 

para pré-Vestibular

As indústrias brasi-
leiras vão investir 
menos este ano. De 

acordo com pesquisa da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), divulgada 
na última terça-feira, dia 28, 
o percentual das empresas do 
setor que pretendem investir 
caiu de 83% em 2013 para 
78,1% neste ano, o menor 
percentual da série histórica 
iniciada em 2010. Em In-
daiatuba, a Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
espera que a ampliação do 
Aeroporto Internacional de 
Viracopos mantenha a indús-
tria local em alta. 

“As expectativas não são 
tão favoráveis. Estão abaixo 

do que foram em 2010, ano 
de maior investimento”, 
disse o gerente-executi-
vo da Unidade de Política 
Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco. De acordo 
com a Confederação, essa 
retração na intenção de in-
vestir ocorre provavelmente 
porque 82,9% das empresas 
consideram a capacidade 
produtiva atual adequada 
ou mais que adequada para 
atender à demanda.

Para Castelo Branco, o 
programa de concessões do 
Governo e os investimentos 
em infraestrutura podem 
levar a resultados superio-
res às expectativas, mas ele 
ponderou que é preciso es-
perar para saber como será a 
“maturação” desses projetos. 
Entre as empresas que pre-

tendem investir, 55,8% têm a 
intenção de dar continuidade 
a projetos. Outros 37,6% vão 
iniciar novos projetos.

O mercado interno é o 
principal alvo da indús-
tria. Entre as empresas que 
pretendem investir, 79,6% 
têm como foco o mercado 
doméstico e 3,6% se con-
centram no mercado externo. 

INDAIATUBA
Em nota divulgada pela 

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura, segun-
do a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento, “em 
2013 foram instaladas 40 
empresas no município de 
Indaiatuba e, no início de 
2014,  temos t ido muita 
procura de empresários em 
geral para possíveis instala-

ções na cidade”. As expec-
tativas de crescimento têm 
uma origem. “Entendemos 
que, com a inauguração da 
primeira fase do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, 
não teremos uma estagnação 
nos negócios”.

Ainda no âmbito nacio-
nal, a indústria pretende 
financiar 54,9% dos in-
vestimentos com recursos 
próprios. “Destravar esse 
processo de financiamento 
de longo é um desafio que 
a economia brasileira ainda 
não conseguiu superar”, dis-
se Castelo Branco.

Na avaliação dos empre-
sários, o principal risco para 
os investimentos é a incerte-
za econômica (60,9%). Em 
seguida vem a reavaliação 
da demanda ou elevação da 
ociosidade (38,5%) e o custo 
do financiamento (29,2%). 
Em 2013, 79,7% das em-
presas investiram, abaixo do 
pico de 89,6% em 2010. A 
pesquisa foi realizada entre 
os dias 18 de outubro e 25 
de novembro de 2013, com 
684 empresas. Desse total, 
286 são de grande porte, 299 
médias e 99 pequenas. (com 
dados da Agência Brasil)

Principal polo de desenvolvimento local, o Distrito Industrial deve continuar crescendo com a ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos

O Colégio Rodin, de In-
daiatuba, inova mais uma vez, 
com o lançamento do Seguro 
Aprovação. Pelo seguro, o 
estudante do pré-vestibular 
que não obtiver sucesso nos 
exames terá uma bolsa de 
estudos para refazer o curso 
no ano seguinte. O seguro é 
válido para os 50 primeiros 
matriculados, segundo regu-
lamento disponível na escola.

De acordo com o diretor 
pedagógico do Colégio Ro-
din, Benê da Silva, a inicia-
tiva reafirma o compromisso 
da escola com resultados 
positivos. “Temos uma das 
equipes mais experientes da 
região de Campinas. Nossos 
professores somam mais de 
15 anos de experiência em 
preparação para vestibula-
res. Além disso, o aluno terá 
à disposição sete apostilas e 
53 livros teóricos, com todo 
o conteúdo do Ensino Mé-
dio, além de material de re-
visão diferenciado, com um 
livro de resumo completo e 
quatro apostilas de exercí-
cios. Para se preparar para 
o ENEM, o estudante ainda 
recebe o manual Pró-Enem. 
A meta é preparar nossos 
alunos, com a máxima qua-
lidade e eficácia e garantir 
a aprovação deles”, afirma.

O Pré-Vestibular Rodin, 
que recebe exclusivamente 
alunos que finalizaram o En-
sino Médio, conta também 

com plantões de dúvidas 
presenciais, inclusive em 
disciplinas, como: História e 
Geografia e com o exclusivo 
plantão online, que permite 
que as dúvidas dos alunos 
sejam esclarecidas igual-
mente fora da escola. Além 
disso, os estudantes têm à 
disposição laboratório de 
redação e dois plantões te-
máticos: o de Geopolítica e 
Atualidades e o de História. 

Quinzenalmente, ocorrem 
as Cineaulas Rodin, com 
apresentações de filmes sobre 
temas variados, seguidas de 
debates. No segundo semes-
tre, a escola oferece cursos 
complementares de Física 
Moderna e Obras Literárias. 
Segundo o diretor geral do 
Colégio Rodin, Marcelo Ca-
nela, todos estes instrumen-
tos, somados às 34 aulas re-
gulares semanais, fazem com 
que o Pré-Vestibular Rodin 
obtenha um dos maiores ín-
dices de aprovação da região 
em universidades públicas.

As aulas regulares do Pré-
-Vestibular Rodin terão início 
no dia 24 de fevereiro, das 7h às 
12h55. O Colégio Rodin está lo-
calizado na Rua Padre Anchie-
ta, 484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba. Mais informações 
sobre o Pré-Vestibular Rodin, já 
com matrículas abertas, podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3392-6008 ou pelo site www.
colegiorodin.com.br.
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da prova teórica, aberta para consulta 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

O Departamento Esta-
dual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.

SP) abrirá para consulta pú-
blica o banco de mil questões 
usadas na aplicação de testes 
teóricos para quem vai tirar 
a primeira Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Pio-
neira no país, a ação também 
modificará a forma como são 
feitas as perguntas do exame 
teórico, que levarão a pessoa a 
responder sobre a conduta que 
ela deve adotar no trânsito. 

Nas próximas semanas, o 
novo banco de questões estará 
disponível para consulta no 
portal www.detran.sp.gov.
br. Em seguida, as novas 
perguntas começarão a ser uti-
lizadas nos exames teóricos. 
Inicialmente, o novo banco de 
questões será aplicado nas 38 
unidades do Detran.SP que já 
dispõem da prova teórica ele-
trônica, feita no computador, 
sem uso de papel e caneta.

São elas: Aricanduva, Ar-
mênia, Interlagos (Capital); 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Osasco, 
Suzano (Grande São Paulo); 
Amparo, Aparecida, Araçatu-
ba, Araraquara, Artur Noguei-
ra, Botucatu, Caraguatatuba, 
Cajamar, Indaiatuba, Jales, 
Laranjal Paulista, Limeira, 
Marília, Miracatu, Mirassol, 
Mococa, Monte Aprazível, 
Palmital, Presidente Prudente, 

instituição vinculada ao 
Departamento de Engenha-
ria de Produção da Escola 
Politécnica da Universidade 
de São Paulo. 

As novas perguntas fo-
ram elaboradas de acordo 
com os conteúdos definidos 
na legislação federal, com 
ênfase na atitude e no com-
portamento do condutor. As 
questões tratam de temas 
como normas de circulação, 
direção defensiva, noções 
de primeiros socorros, pro-
teção e respeito ao meio 
ambiente, convívio social 
no trânsito e funcionamento 
do veículo. 

Qualquer cidadão poderá 
pedir esclarecimentos ou 
enviar sugestões para apri-
morar o banco. Na hora da 
prova, 30 perguntas serão 
selecionadas aleatoriamen-
te. Para ser aprovado, o 
candidato precisa acertar 
pelo menos 21 questões 
(conforme já ocorre). No 
portal do Detran.SP, na área 
de "Serviços Eletrônicos", 
os candidatos podem estu-
dar pelo Simulado de Prova 
Teórica. 

Além dos candidatos à 
primeira habilitação, a pro-
va teórica também é exigida 
na renovação da CNH de 
alguns condutores habilita-
dos antes de 1999 (apenas 
para os que não fizeram o 
curso de direção defensiva e 
primeiros socorros, que não 
era obrigatório até então). 

Presidente Venceslau, Ribei-
rão Pires, Rio Claro, Santa 
Bárbara do Oeste, Santa Fé 
do Sul, São Carlos, São José 
do Rio Pardo, São José dos 
Campos, Sumaré, Tatuí e 
Várzea Paulista.

Durante o mês de feverei-
ro, serão realizadas reuniões 

com os instrutores de auto-
escolas desses locais para 
compartilhar o modelo do 
novo banco. Gradativamente, 
seu uso será expandido para 
outras cidades do Estado.

"Hoje, as perguntas são 
muito subjetivas e não levam 
o candidato a compreender 

o significado das placas de 
sinalização. Isso faz com 
que as pessoas simplesmente 
decorem as respostas", diz o 
diretor-presidente do Detran.
SP, Daniel Annenberg. "Mais 
do que saber o nome das pla-
cas, é mais importante saber o 
que fazer diante delas". 

REFORMULAÇÃO
A ação foi coordenada 

pela Escola Pública de Trân-
sito do Detran.SP, que está 
reformulando e aperfeiçoan-
do o banco de questões em 
parceria com especialistas 
em legislação de trânsito e 
com a Fundação Vanzolini, 

REPRODUÇÃO

Mais Expressão
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Conselho aprova credenciamento
de diálise ambulatorial no Haoc

O Conselho Munici-
pal de Saúde (CMS) 
realizou na última 

quarta-feira, dia 29, no Ple-
nário José Soliani da Câmara 
Municipal, a primeira reunião 
ordinária de 2014. O presiden-
te Luiz Carlos Medeiros de 
Paula comandou a mesa, onde 
foram tratados de diversos 
assuntos. Entre eles, foi apro-
vado o 10º Termo Aditivo do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) 2014, que 
trata do credenciamento do 
serviço de Diálise Ambula-
torial para os pacientes do 
Sistema Único de Saúde. O 
valor é R$ 200 mil por mês.

Também estavam em pau-
ta os seguintes assuntos: a 
aprovação das atas das reuni-
ões anteriores; apresentação 
da ampliação e reforma do 
serviço do laboratório muni-
cipal de análise;  apresentação 
do projeto de construção da 
Unidade Básica de Saúde 
II - Cecap (Vila Brigadeiro 
Faria Lima) e redistribuição 
do atendimento da população 
e formação das Comissão 
Gestora da Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) e a deliberação 
da comissão gestora da Cist 
(Comissão Intersetorial da 
Saúde do Trabalhador). 

A médica auditora da Uni-
dade de Auditoria e Controle 
(UAC) da Secretaria de Saú-
de, Maria Lucia Feitosa de 
Lima, explicou que o valor a 
ser pago pelo município, com 

A equipe de plantio da 
Secretaria Municipal de Ur-
banismo e do Meio Ambiente 
iniciou o ano fazendo o traba-
lho de reposição de árvores no 
Parque Ecológico. Em janeiro 
foram plantadas 270 mudas 
de espécies diversas e já está 
programado para a próxima 
semana um novo plantio de 
outras 200 mudas, que foram 
plantadas no trecho próximo 
ao semáforo da Rua Vinte e 
Quatro de Maio, do lado da 
Marginal Esquerda. 

Na semana passada foram 
plantadas 70 mudas de reposi-
ção no trecho próximo ao lago 
no início do Jardim Esplanada 
I. Os trabalhos seguem em 

recursos do repasse da Secre-
taria Estadual de Saúde, tem 
o valor estimado para o perí-
odo de sete meses em R$ 1,4 
milhão, sendo R$ 193.352,40 
para o atendimento de 80 pa-
cientes moradores de Indaia-
tuba em Programa de Nefrolo-
gia da Alta complexidade, e o 
limite de R$ 6.647,60 para os 
procedimentos de confecções 
de fístulas arterio-venosa.

Maria Lúcia explicou que, 
após 10 anos, os técnicos da 
Secretaria de Estado da Saú-
de de São Paulo informaram 
que o contrato com a clínica 
Thompson não seria renova-
do, e sugeriram ao gestor mu-
nicipal que assumisse o servi-
ço. “Então o Haoc, que possui 
a estrutura física, e a Dialisa 
Serviços Médicos Ltda, que 
atende cinco municípios da 
região de Campinas, se uni-
ram e estão preparados para 
atender nossos pacientes. Em 
15 dias o serviço se orga-
nizou para atender em três 
períodos. Enquanto o serviço 
não estava funcionando, os 
pacientes foram atendidos 
em Sumaré”, relata.

O espaço da clínica possui 
um ambulatório com uma 
sala de uma sala de cirurgias, 
dois consultórios, uma clinica 
especializada, 20 máquinas 
de terapia renal, 15 máquinas 
em uso, cinco reservas, três 
turnos e 80 pacientes. Além 
de oferecer 160 consultas e 
acompanhamentos de terapias 
de âmbito ambulatorial. 

LABORATÓRIO 
Outro assunto da pauta 

direção ao Paço Municipal. 
Entre as espécies estão a 
cana fístula, os ipês amarelo 
e roxo, a sibipiruna, mirindiba 
e pau-ferro. Esses plantios 
são necessários para repor as 
árvores do Parque que foram 
plantadas há algum tempo e 
que não vingaram.  

ECOBIKE 
A Prefeitura de Indaiatu-

ba comunica que as estações 
do Projeto Ecobike estarão 
fechadas no domingo, dia 
2, em virtude do feriado da 
Padroeira de Indaiatuba, 
Nossa Senhora da Candelá-
ria. Na segunda-feira, dia 3, 
o serviço volta a funcionar 

foi a apresentação do tér-
mino da reforma do Labo-
ratório Municipal feito pela 
coordenadora Ana Claudia 
C. Cavalli. A reforma da 
área dos exames de micro-
biologia foi concluída na se-
mana passada e os exames já 
voltaram a ser processados. 

Ana Cláudia explicou que 
atualmente o laboratório tem 
uma equipe composta com 16 
pessoas. Em 2013 foram rea-
lizados uma média de 90 mil 
procedimentos por mês. Fo-
ram implantados 104 tipos de 
exames em 2012, e em 2013, 
135, com um total de 29,8% 
de novos procedimentos. Fo-
ram disponibilizados exames 
como Lipase (exame que de-
tecta problemas no pâncreas), 
Toxo Avidez (toxoplasmose), 
Mioglobina, Fibrinogenio de 
Clauss (distúrbios relaciona-

dos ao plasma sanguíneo), 
Insulina, Lítio (verificar pro-
blemas bipolar) entre outros.

A coordenadora explicou 
que o município tem dois 
laboratórios de referência, 
o Adolfo Lutz e Indalab. 
Também é feito o controle de 
qualidade interno e controle 
da qualidade externo com 
teste de proficiência Inter 
Laboratoriais do Adolfo Lutz.

UBS CECAP
A enfermeira e coorde-

nadora da Atenção Básica, 
Fátima Maia, explicou ao 
Conselho de Saúde sobre a 
construção da nova Unidade 
Básica de Saúde (UBS) da 
Vila Brigadeiro Faria Lima 
(Cecap), e informou que 
desde segunda-feira, 27, 
os pacientes já estão sendo 
atendidos na nova UBS XI 

- João Pioli, construída na 
Avenida Manoel Ruz Peres, 
ao lado do terminal de ôni-
bus urbano do João Pioli. 

O novo prédio possui 
527,21 m² de área construída, 
distribuídos em sete consul-
tórios; salas de pré-consulta; 
vacina; procedimentos; inala-
ção; observação e de assisten-
te social. A UBS conta ainda 
com salas de odontologia; 
sala de reuniões; de admi-
nistração; de espera adulta e 
infantil; recepção; arquivo; 
dispensário medicamentos; 
materiais; esterilização; ex-
purgo; almoxarifado; re-
feitório; copa; sanitários e 
vestiários e área de serviços.

A UBS XI está atendendo 
parte dos pacientes do João 
Pioli, Lauro Bueno de Camar-
go e os usuários dos bairros 
Cecap I, Cecap II, Cecap III, 

Jardins Adriana, Rêmulo Zo-
ppi, Nely, Pompéia, Regina, 
Monte Verde, Jardim do Vale 
I, Jardim do Valle II, Jardim 
Recanto do Vale, Jardim 
Alice, Jardim Bom Princípio, 
São Francisco, Renata, Vila 
São José, Parque das Nações, 
Jardim Portal do Sol, Resi-
dencial Vila das Palmeiras e 
Residencial da Lagoa. 

Fátima Maia explicou 
que a UBS da Cecap tem 
60 mil prontuários ativos e 
que serão atendidos no João 
Pioli. “Há alguns casos que 
os pacientes serão atendidos 
na UBS Central e no Jardim 
Califórnia. Os profissionais 
da Prefeitura estão fazendo a 
retirada de materiais e equi-
pamentos elétricos e móveis 
da Cecap e a demolição está 
programada para iniciar no 
dia 3 de fevereiro”, informa.   

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

ELIANDRO FIGUEIRA  SCS/PMI

Urbanismo faz plantios de reposição no Parque Ecológico
NATUREZA

normalmente.
Durante o Horário de 

Verão, o Projeto Ecobike 
funciona duas horas a mais. 
As estações da Prefeitura e 
da sede da Guarda Municipal 
ficam abertas das 8h às 12h 
e das 13h às 19h de segunda 
à sexta-feira. Aos sábados, 
domingos e feriados (exceto 
feriados religiosos) o horário 
permanece o mesmo, das 
8h às 12h e das 14h às 18h. 
Também não haverá mudan-
ças na estação localizada na 
Praça Dom Pedro.

Para o cadastro, o inte-
ressado deve ser maior de 
18 anos. Menores precisam 
estar acompanhados por um 

responsável maior de idade. 
Para utilizar as bicicletas 
basta fazer o cadastro pelo 
link disponível no site da 
Prefeitura (www.indaiatuba.
sp.gov.br) ou diretamente 
nas estações, onde também 
deve ser validado o cadas-
tro mediante apresentação 
de CPF, comprovante de 
endereço atualizado e um 
documento com foto.

Cada CPF dá direito a 
retirada de outras duas bici-
cletas extras para menores. 
O tempo permitido para uso 
é de quatro horas contínuas, 
que pode ser renovado, e as 
bicicletas podem ser devol-
vidas em qualquer estação.

Em janeiro foram plantadas 270 mudas e um novo plantio na próxima 
semana contará com outras 200 mudas, na Marginal Esquerda

Conselheiros fizeram primeira reunião ordinária de 2014 e aprovaram o 10º Termo Aditivo do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, entre outras pautas
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Posto local do Programa Acessa SP 
está parado desde 17 de dezembro

Reinaldo Nogueira, José Carlos Selone e o superintendente da Fundação acompanham obras no Casarão Cultural  durante processo de restauração

Fundação Pró-Memória completa
20 anos com diversas atividades

ARQUIVO

O Programa Acessa SP 
está enfrentando problemas 
em Indaiatuba, onde atende na 
Praça Dom Pedro II. Segundo 
o Departamento de Informá-
tica da Secretaria Municipal 
de Administração, desde o 
final do ano passado o sistema 
tem enfrentado problemas. 
A assistência é de responsa-
bilidade da Companhia de 
Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo (Pro-
desp) e a solicitação foi feita 
em dezembro. 

Por nota, o Departa-
mento informou que o 
sistema do Acessa SP 
está com problemas des-
de o dia 17 de dezembro. 
E continua: “por se tratar de 
um serviço do Governo do Es-
tado, o reparo foi solicitado à 
Prodesp desde que o problema 
foi detectado, mas o protocolo 
de recebimento só veio na 
última terça-feira, dia 28”, 
revelou a nota. “A Prefeitura 
aguarda providências por par-
te do Estado para normalizar 

A Secretaria da Fazenda 
da Prefeitura de Indaiatuba 
informa que os contribuin-
tes receberão o carnê do 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) até o 
dia 31 de janeiro. Quem não 
receber até esse dia poderá 
procurar o Departamento 
de Rendas Imobiliárias no 
Paço Municipal a partir do 
dia 1º de fevereiro ou emitir 
a segunda via pela internet. 

Os contribuintes que se 
cadastraram no IPTU digi-
tal já receberam o carnê na 
versão eletrônica. Quem se 
cadastrou e mesmo assim 
não recebeu no formato 
digital receberá pelo Cor-
reio o carnê impresso. Em 
caso de dúvidas, entrar em 
contato com o departamento 
no telefone (19) 3834-9063. 

O vencimento da cota 
única acontece em 14 de 

A Fundação Pró-Me-
mória completa 20 
anos em 2014 e fo-

ram preparadas diversas ati-
vidades comemorativas. Se-
gundo o seu superintendente, 
Carlos Gustavo Nóbrega de 
Jesus, a mais relevante é a rei-
nauguração do Casarão Pau 
Preto, que deverá acontecer 
no dia 27 de abril. “Estamos 
fazendo todo o restaurado 
e reformulado, para atender 
com maior comodidade a po-
pulação. Estará mais próximo 
do original do que era antes 
das obras”, comemora. 

Para Gustavo, o trabalho 
de restauro merece destaque. 
“É digno de nota, pois em 
poucos lugares no Brasil 
é feito um trabalho como 
esse. Tal resultado positivo 
deve-se da conscientização 
da Administração Pública da 
importância em preservar e 
recuperar a memória da cida-
de, poucas cidades, que não 
são consideradas históricas, 
tem tal iniciativa, nesse caso 
pode-se dizer que Indaiatuba 
está na vanguarda”, comenta.  
Ele salienta também o papel 
da comunidade, afirmando 

o serviço”, finalizou.   
Procurada pela reporta-

gem, a equipe técnica da 
Prodesp emitiu nota: “De fato, 
a equipe técnica do Acessa 
São Paulo já está atuando 
para solucionar um problema 
no servidor do posto”, infor-
mou. “O prazo é de cerca de 
48 horas após a abertura do 

fevereiro, com desconto de 
5%. Quem optar pelo pa-
gamento parcelado terá 3% 
de desconto para quitação 
pontual que vence entre 15 
e 25 de cada mês. Este ano 
o valor do IPTU não sofreu 
aumento, sendo apenas apli-
cada a correção de 3,97% 
correspondente à variação 
da Ufesp (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo), 
estabelecida pelo governo 
estadual em R$ 20,14. 

Foram lançados em 2014 
R$ 88 .278 .051 ,78  para 
101.066 contribuintes, sen-
do 76.596 predial e 24.497 
territorial. A previsão de 
arrecadação é de R$ 79 
milhões. O Paço Munici-
pal funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, e 
fica na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
2.800, Jardim Esplanada II.

que o lugar histórico só tem 
relevância se for valorizado 
por sua população, empatia 
que ele enxerga na relação 
dos cidadãos de Indaiatuba 
com o Casarão Cultural e 
outros bens históricos.  

Gustavo acredita que o 
esclarecimento da importân-
cia da questão histórica em 
Indaiatuba tem como princi-
pal responsável a Fundação 
Pró-Memória, que há 20 anos 
se dedica a “escrever a his-
tória e divulgar a memória” 
da cidade. “Aliás esse será 
o emblemático título que vai 
estampar o logotipo de co-
memorações dos 20 anos da 
Fundação”, adianta. 

Além da reinauguração 
do Casarão, a Fundação pre-
parou para fevereiro uma 
série de iniciativas que vêm 
evidenciar seus propósitos. A 
partir do dia 10 de fevereiro, 
no Polo Shopping, apresenta-
rá a exposição 20 da Funda-
ção Pró-Memória: o restauro 
do Casarão Pau Preto, com 
fotografias que mostram cro-
nologicamente as fases deste 
Patrimônio Histórico, desde 
o século XIX até sua atual 
restauração. A exposição que 
será itinerante ficará no Polo 
até dia 10 de março.  

2010. Na ocasião, foi mon-
tada uma sala de informática 
com dez computadores com 
acesso à internet em que a 
população pode usar gratui-
tamente, no período das 8h30 
às 16h30. Duas monitoras 
ficam no local para prestar 
assessoria aos usuários.

Os interessados em utilizar 
o projeto devem realizar o ca-
dastro com o RG, no horário 
de funcionamento. Os pais das 
crianças de até 11 anos devem 
assinar um termo de adesão e 
acompanhar os filhos durante 
o tempo de acesso. Na faixa 
etária de 12 a 16 anos, os pais 
deverão assinar um termo de 
adesão, mas não precisam per-
manecer no local com o filho.

Além destas normas é 
proibido acessar sites que con-
tenham pornografia, pedofilia, 
racismo, violência e jogos de 
azar. É permitido cada usuário 
usar mais de uma vez por dia 
e a impressão será permitida 
somente para serviços de 
utilidade pública e currículos.

chamado”, encerrou.
O Acessa SP é um pro-
grama de inclusão digital 

do Governo do Estado 
de São Paulo, coorde-
nado pela Secretaria 
de Gestão Pública, e 
tem como objetivo 
oferecer à popula-
ção, acesso para as 

novas tecnologias da 
informação e comuni-

cação. Com 14 anos de 
existência, o programa tem 
mais de 73 milhões de aten-

dimentos gra-
tuitos e cerca 
de 2,8 milhões 
de usuários ca-

dastrados. São 
752 postos em fun-

cionamentos e 174 em im-
plantação, com 1.100 moni-
tores em 623 municípios. 

INAUGURAÇÃO
O posto do Acessa SP em 

Indaiatuba fica na Praça Dom 
Pedro II, no Centro, e foi 
inaugurado em novembro de 

SELO
Já no 14 de fevereiro, às 

19h30, no Plenário da Câma-
ra, haverá sessão solene para 
comemoração dos 20 anos 
da Fundação, além disso será 
lançado o selo comemorativo 
da data e o evento terminará 
com uma palestra, com os 

professores Dr. Marcos Tog-
non (Unicamp) e Eduardo 
Salmar (Unimep), que ex-
planarão sobre a importância 
do Patrimônio Histórico e o 
restauro do Casarão. 

Acreditando na importân-
cia da educação patrimonial 
para construção da cidadania, 

a Fundação, também passará 
a distribuir, a partir de feve-
reiro, em Escolas Estaduais e 
Privadas um Kit com os livros 
produzidos pela instituição. “A 
escolha de tais escolas deve-se 
ao fato de que as Escolas Mu-
nicipais já contêm os livros”, 
lembra. As obras virão numa 

caixa personalizada com o 
logo comemorativo da Funda-
ção Pró-Memória. Segundo o 
superintendente, ao longo do 
ano a Fundação proporcionará 
inúmeras atividades visando a 
divulgação e a preservação da 
memória da cidade. “Isso é só 
o começo”, completa.             

Mais Expressão
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Escola Estadual do Jardim Paulista
deve ser entregue no mês de junho

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI

Gastronomia da Max Planck viabiliza estágio na Europa
OPORTUNIDADE

Prédio ocupa uma área de 2.758,34m² de um terreno de 2.928,30m² que foi doado pela Prefeitura; a unidade oferecerá 12 salas de aula, salas de informática, centro de leitura, sanitários e vestiários, refeitório e quadra coberta

A nova Escola Estadual 
em construção no Jardim 
Paulista deve ser concluída 
até o final de maio deste ano. 
A obra deveria ser entregue 
no início de 2014, mas houve 
um atraso em virtude de um 
aditivo de serviços que serão 
necessários para utilização 
do prédio. Esses serviços 
não constavam no projeto 
e na planilha da obra, que é 
de responsabilidade da FDE 
(Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação), liga-
da à Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo. 

Conforme explicou o 
secretário de Planejamento 
Urbano e Engenharia, San-
dro de Almeida Lopes Coral, 
o aditivo foi solicitado ao 
Estado em abril de 2013, mas 
a resposta ainda não chegou. 
“Entre os serviços que não 
constavam no contrato e 
na planilha de obra estão a 
rampa de acesso ao prédio e 
a caixa d’água, por exemplo. 
Não temos como entregar a 
escola sem essas coisas, por 
isso solicitamos o aditivo 

O curso de Tecnologia em 
Gastronomia da Faculdade 
Max Planck, que inicia neste 
semestre, preparará o aluno 
para atuar em todos os seg-
mentos ligados aos setores 
de alimentos e bebidas, como 
empresas de hospedagem, res-
taurantes, resorts, clubes e até 
mesmo empresas, planejando, 
gerenciando e operacionali-
zando produções culinárias. 

A grade curricular do curso 
permitirá ao aluno sair prepa-
rado para atuar em todas as 
fases dos serviços de alimen-
tação, considerando os aspec-
tos culturais, econômicos e 
sociais. Além disso, ao final 
dos dois anos, os alunos têm 

a possibilidade de fazer um 
estágio remunerado na França.

De acordo com o coorde-
nador, o professor Adriano 
Emidio Ferreira, a proposta 
pedagógica é formar um pro-
fissional completo, preparado 
para atuar não apenas no pre-
paro dos pratos, como também 
nas áreas de consultoria, trei-
namentos e até mesmo gestão. 
“O principal foco do curso 
é o empreendedorismo, não 
formaremos chef de cozinha, 
esse título o profissional con-
quistará no mercado. A nossa 
proposta foi desenvolver um 
curso de capacitação profis-
sional e não apenas ensinar os 
alunos a cozinhar”, salienta.

TÉCNICAS
Durante o curso os alunos 

terão contato com as técnicas 
clássicas, a história da Gastro-
nomia mundial e sua inserção 
no Brasil, além de muitas aulas 
práticas, que é a principal pro-
posta do curso. “Eu digo que 
cozinhar não é uma ciência 
exata, mas sim uma ciência 
romântica”, completa. Além 
de um corpo docente formado 
por profissionais altamente 
qualificados, o curso de Tec-
nologia em Gastronomia da 
Faculdade Max Planck ainda 
conta com uma parceria com 
a LaProvence, que oferece 
estágio remunerado na França.

Formado em Gastronomia 

com especialização em Even-
tos e Congressos, o professor 
Adriano Emidio Ferreira, 
que estará à frente do curso, 
é docente em universidades 
há quatro anos e há sete 
ministra diversos cursos na 
área de Gastronomia, além 
de também atuar em eventos 
sociais e corporativos.

Ainda estão abertas as 
inscrições para o Vestibular 
Continuado, que acontece às 
terças-feiras e quintas-feiras 
às 19h30, e aos sábados, às 
9h. A Faculdade Max Planck 
fica na Avenida Nove de De-
zembro, 460, Jardim Pedro-
so. Mais informações pelo 
telefone (19) 3885-9900.

de serviços. Como a verba 
é do Estado e a Prefeitura 
é responsável apenas pela 
fiscalização dos serviços, 
dependemos da aprovação da 
FDE”, explica o secretário.

O Governo do Estado 
também deixou de fazer 
o repasse de verba para o 
pagamento da construtora 
que executa a obra desde 
novembro do ano passado, e 
a situação só foi normalizada 
esta semana. “Desde novem-
bro a construtora não havia 
recebido cerca de R$ 400 mil 
referentes a serviços já exe-
cutados, porque o FDE não 
fazia o repasse ao município. 
O pagamento só foi feito 
nesta semana, mas mesmo 
assim estamos com 90% da 
obra pronta”, justifica. 

O convênio para a cons-
trução da escola faz parte 
do Programa de Ação Coo-
perativa Estado-Município 
para Construções Escolares 
do FDE (Fundação para o 
Desenvolvimento da Edu-
cação), viabilizado pelo 
deputado estadual Rogério 
Nogueira (PDT) e que foi as-
sinado em 2011 pelo prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB). 

A unidade escolar cons-
truída na rua Santo Amaro, 
recebe um investimento 
do Governo do Estado no 
valor de R$ 3.530.093,73, 
e é construída pela Luxor 
Engenharia Construções e 
Pavimentação Ltda..

O prédio ocupa uma área 
de 2.758,34m² de um ter-
reno de 2.928,30m² que 
foi doado pela Prefeitura. 
Depois de pronta a unidade 
oferecerá 12 salas de aula; 
salas de Informática, múlti-
plo uso e de professores/co-

ordenação; centro de leitura; 
direção; sanitários alunos; 
vestiários de funcionários e 
de alunos; almoxarifado; se-
cretaria; cozinha; despensa; 
refeitório; galpão; elevador; 
quadra coberta; grêmio; 
cantina e estacionamento.

De acordo com os ter-
mos do convênio com o 
Estado, a Prefeitura é res-
ponsável pela licitação e 
contratação da empresa 
responsável pela execução 
dos trabalhos e também 
pela fiscalização da obra.
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Localiza Imóveis celebra 10 anos no 
ramo com atendimento diferenciado

JME

DIVULGAÇÃO

Fundada em novembro de 
2003, a Localiza Imóveis 
virou referência no mer-

cado imobiliário de Indaiatuba, 
ao transformar em realidade o 
sonho de muitas pessoas em 
ter sua casa própria. Há mais 
de dez anos atrás, quando a 
proprietária Rosa Maria Brolo 
chegou à cidade em busca de 
novas oportunidades, manteve 
vivo este sonho profissional. 

Recém-chegada em In-
daiatuba, Rosa Maria come-
çou a trabalhar em uma imo-
biliária local. Com o passar do 
tempo, foi se aperfeiçoando 
na área, até que surgiu a opor-
tunidade de abrir o seu próprio 
negócio. Hoje, proprietária 
da Localiza Imóveis, se sente 
uma guerreira ao observar 
tudo o que conquistou, prin-
cipalmente os seus amigos, e 
feliz pelo seu negócio ter se 
tornado referência no ramo 
imobiliário em Indaiatuba.  

“Temos um quadro de fun-
cionários muito eficientes, en-
tão não me sinto proprietária 
da Localiza e sim uma colega 
de trabalho, porque não dá 
para trabalhar sozinha”, afir-
ma Rosa Maria. Com muitos 
imóveis em Indaiatuba e re-
gião, a Localiza Imóveis tem 
um atendimento diferenciado, 
dando assistência a todos os 
clientes na hora da compra e 
venda de um imóvel, e no mo-
mento de procurar a melhor 
opção para se alugar. 

Instalada inicialmente na 

Avenida Ário Barnabé, a 
Localiza decidiu mudar de 
endereço, e está há nove anos 
no Centro da cidade, para fa-
cilitar o acesso e garantir mais 
comodidade aos seus clientes. 

HISTÓRIA
Proprietária da Localiza 

Imóveis, Rosa Maria veio 
para Indaiatuba em busca 

de novas oportunidades, e 
conseguiu uma chance de 
trabalho em uma imobiliária 
local. “Eu nunca tinha traba-
lhado no ramo, mas quando 
me mudei para Indaiatuba 
estava procurando emprego 
e fui a uma imobiliária pa-
gar o aluguel de um amigo 
meu. No local, pude ver que 
eles estavam precisando de 

Equipe da Localiza Imóveis espera por você, para auxiliá-lo na compra, venda e aluguel de imóveis novos ou usados

um funcionário, então me 
candidatei à vaga”, conta. 
“Trabalhei dois anos e meio 
nesta imobiliária, depois fui 
para a Somel e daí surgiu a 
Localiza”, recorda. 

Na Somel, Rosa Maria 
trabalhou durante um ano, 
sempre buscando se apro-
fundar na área. Mas seu 
então chefe cobrava um 

rendimento muito rápido de 
sua empresa, que não estava 
atendendo às expectativas.  
Foi quando ele optou por 
vender a imobiliária e Rosa 
resolveu assumir o risco, 
começando o seu próprio 
negócio. Foi quando a Somel 
virou Localiza Imóveis, em 
2003. “No começo foi um 
pouco difícil, fiquei com 

medo, mas depois percebi 
que trabalhando com vonta-
de e dedicação, tudo iria dar 
certo”, conclui.

SERVIÇO
Localiza Imóveis
Endereço: Rua Padre Bento 
Pacheco, 801, Centro
Informações: (19) 3885-4500
Site: www.localizaimoveis.net

Quando o assunto é o mo-
tivo que levou os pais Green a 
escolherem a escola para seus 
filhos, as respostas são várias, 
mas sempre têm em comum o 
ambiente acolhedor, a abertura 
entre pais e equipe pedagógica, 
além dos diferenciais: bilin-
guismo, Educação Ambiental e 
projetos pedagógicos dirigidos 
com estímulo ao processo de 
aprendizagem.

Como uma escola bilíngue , 
a Green School tem o objetivo 
de tornar o aluno fluente em 
dois idiomas desde o início do 
seu processo de aprendizagem, 
seguindo o currículo e o calen-
dário nacionais.  “O bilinguismo 
desenvolve também o raciocí-
nio lógico auxiliando inclusive 

no processo de alfabetização. 
Nosso objetivo é promover a 
oralidade e a compreensão em 
inglês de forma natural, nada é 
imposto, por isso, utilizamos as 
duas línguas”, explica a diretora 
Alessandra Lucena, e doutoran-
da na Unicamp em Metodologia 
de Projetos.

Mas não é só o diferencial 
da segunda língua que chama a 
atenção dos pais. Algumas fa-
mílias chegam à escola por ou-
tras experiências por virem de 
outras cidade, estado e até país. 
Foi o caso da mãe Renata Sta-
belini: “Depois dos problemas 
que tivemos com meu filho, 
comecei a buscar outras escolas 
e a Green foi escolhida não só 
pelo excelente atendimento e 

acolhida da equipe, mas tam-
bém pela estrutura diferenciada 
que oferece. O contato com a 
natureza, os animais, o am-
biente de “chácara”, além da 
alimentação bem balanceada, 
para nós, foi perfeito. Fiquei 
com meu filho apenas um dia 
em adaptação, ele gosta de ir 
para a Green, adora as aulas de 
artes e de cuidar dos animais, 
além de brincar no play, claro.

O pai que busca a Green 
School quer ir além do que o 
mercado oferece e encontra 
uma escola comprometida com 
o desenvolvimento do aluno 
como um todo: “Por isso a 
preocupação com a alimenta-
ção não industrializada, com a 
contínua capacitação de profes-

sores, com  número reduzido  
de alunos por classe, afinal 
acredito que uma equipe bem 
preparada é o que faz nosso 
diferencial”, explica a diretora 
Alessandra Lucena .

Grade de salas para 2014:
Berçário: a partir de 4 meses 
até 1 ano e 3 meses 
Baby Green I: a partir de 1 ano 
e 3 meses
Green 1: a partir de 2 anos
Green 2: alunos de 3 anos
Green III: alunos de 4 anos 
(Etapa 1 de Alfabetização)
Preschool:  alunos de 5 anos 
(Etapa 2 de Alfabetização)
Ensino Fundamental: 
1º Ano – alunos de 6 anos
2º Ano – alunos de 7 anos

Mais Expressão
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O Esporte clube Pri-
mavera completou 
na última segunda-

-feira, dia 27, 87 anos de 
fundação. Para comemorar a 
data, a presidência do clube 
primaverino organizou um 
encontro de torcedores, par-
ceiros do clube e integrantes 
da imprensa local.

O presidente Sérgio Trin-
ca disse durante a reunião, 
palavras sobre a história e 

caminhada do clube durante 
sua existência. “A gente vê 
que as pessoas vêm, pas-
sam e o clube fica. Nós não 
podemos deixar passar em 
branco mais uma data do 
Primavera”, disse.

Ele disse ainda que a von-
tade não só da presidência, 
mas de torcedores e parceiros 
do clube é vê-lo em divisões 
melhores. Trinca também 
ressaltou a importância da 
ajuda que o time recebeu na 
disputa da Segunda Divisão 
de 2013, de diversas partes, 
tanto do poder público mu-

COMPETIÇÃO

Abertas as inscrições para os 67º Jogos do Sesi
DIVULGAÇÃO

As inscrições para a 67ª 
edição dos Jogos do Sesi co-
meçam neste sábado, dia 1º, 
e vão até março. A competi-
ção é considerada a maior da 
América Latina desenvol-
vida entre as indústrias e é 
destinada aos colaboradores 
das indústrias de Indaiatuba 
e beneficiários do Sesi. 

No total, serão dispu-
tadas partidas em 70 dife-
rentes modalidades como 
Futebol, Futebol de 7, Vo-
leibol, Bilhar, Xadrez, Vôlei 
de Areia, Natação, Vídeo 
Game, Judô, entre outras.

O Sesi Indaiatuba fica na 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, 2.701. Mais informa-
ções no (19) 3875-9000.

SUPERCOPA VILA AVAÍ

Exsa e Bacana 
assumem a liderança 

A 3ª rodada da Supercopa 
Vila Avaí de Futebol de Mi-
nicampo teve quatro jogos no 
último domingo, dia 26. Pelo 
Grupo A, o Exsa Tsunami 
venceu o Croissant Jr Despa-
chantes e assumiu a liderança 
isolada com 6 pontos. A situ-
ação é parecida pelo Grupo B, 
liderado pelo Bacana Lanhes, 
que chegou aos 6 pontos após 
vencer o Amigos do Cachor-
rão. A rodada somou 22 gols e 
teve média de 5,5 por partida. 
Os próximos jogos, válidos 
pela 4ª rodada, a 2ª dos grupos 
C e D, estão marcados para 
este domingo, dia 2, a partir 
das 8h30.

Resultados (26/1)
Bacana Lanches 4x3 Amigos 
do Cachorrão (Grupo B)
Sabinos 3x2 Lava Rápido Polo 
(Grupo B)
Nova Aliança 4x1 Jogou Aon-
de? (Grupo A)
Exsa Tsunami 3x2 Croissant 
Jr Despachantes (Grupo A)

Próximos jogos (2/1)
08h30 – Vila Avaí x Pai e 
Filho (Grupo D)
09h30 – Vidraçaria Tayô x 
Marquinhos Tintas (Grupo D)
10h30 – Auto Escola Marqui-
nhos x SPQV (Grupo C)
11h30 – Colégio Meta Tribuna 
x 9 de Julho (Grupo C)

nicipal, tanto de parceiros 
quanto de torcedores.

Trinca ressaltou a im-
portância do patrimônio 
que o clube possui hoje, 
porém, disse que é preciso 
fazer com que o patrimônio 
gere recursos para que a 
instituição consiga renda 
para garantir sua sustenta-
bilidade. “Temos que gerar 
renda, temos que fazer isso 
acontecer, precisamos vestir 
Indaiatuba com a camisa 
do Primavera, seja ela no 
futsal, voleibol, basquete”, 
finaliza o presidente. 
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Obra do Velódromo deve 
ser entregue em abril

JME

CLUBE 9

DIVULGAÇÃO

O secretário de Plane-
jamento Urbano e 
Engenharia, Sandro 

de Almeida Lopes Coral, 
acompanhou na manhã da 
última terça-feira, dia 28, 
a colocação de concreto no 
primeiro trecho de pista do 
Velódromo de Indaiatuba. 
A obra deve ser entregue em 
abril deste ano. 

Toda a infraestrutura da 
pista já está pronta, incluin-
do muro de arrimo e túnel 
de acesso à pista, segundo 
o secretário. “Agora a obra 
consiste basicamente na con-
cretagem da pista e no plantio 

de grama no entorno”, afirma. 
O velódromo, localiza-

do no Jardim Regina, será 
usado para competições na 
modalidade esportiva de 
ciclismo. A pista ocupará a 
área de 2.876,76 m² e terá 
250 metros lineares.

O investimento é de R$ 
1.322.992,26, sendo R$ 975 
mil referentes ao convênio 
com o Ministério de Esportes 
e o restante de contrapartida 
da Prefeitura. Até agora o 
Governo Federal já liberou 
cerca de 50% da verba do 
Velódromo e para que o an-
damento dos trabalhos não 
seja novamente comprome-
tido, a Prefeitura aguarda a 
liberação do restante. 

PARALISAÇÃO
A Secretaria de Planeja-

mento Urbano e Engenharia 
emitiu a Ordem de Serviço 
para a construção do Ve-
lódromo de Indaiatuba em 
junho de 2012. O prazo ini-
cial para a conclusão era de 
dez meses, mas em janeiro 
de 2013 as obras tiveram de 
ser paralisadas para a reali-
zação de estudos de ajuste da 
técnica de execução da pista 
em concreto armado. 

O secretário de Engenha-
ria informou que a mudan-
ça do método construtivo 
da pista foi necessária por 
problemas apresentados em 
outras pistas do mesmo mo-
delo, que prejudicavam a sua 

funcionalidade. 
Os trabalhos puderam ser 

retomados no final de abril de 
2013, mas o repasse da verba 
ficou comprometido porque a 
Caixa Econômica ainda não 
havia aprovado a reprogra-
mação. “Tivemos que fazer 
a alteração no cronograma da 
obra, com um novo prazo de 
conclusão para o final de mar-
ço de 2014”, explica Coral.

Todo o cuidado da Ad-
ministração Municipal com 
os acertos da pista é para 
que o Velódromo de Indaia-
tuba cumpra as exigências 
da UCI (Union Cycliste 
Internationale) e seja homo-
logado para receber eventos 
internacionais de ciclismo.

A 3ª rodada da Copa Arena 
de Futsal do Clube 9 de Julho 
teve quatro jogos no sábado, 
dia 25, e três no domingo, dia 
26. As três categorias soma-
ram 36 gols e média superior a 
5 por jogo. A próxima rodada 
terá jogos neste final de se-
mana, no sábado, dia 1º, e no 
domingo, dia 2.

Três jogos terminaram 
empatados e o jogo com mais 
gols foi a vitória do Indepen-
dente sobre o Liberdade por 
7x3, pela categoria Veterano.

 
Resultados da 3ª Rodada
Sábado (25/1)
Turma do Funil 3x3 Kosmos 
(Adulto)
Quebra Gelo 1x1 Calha Nova 
(Adulto)
Liberdade 3x7 Independente 
(Veterano)

Los Muchaxos 3x1 Juventude 
(Veterano)
Domingo (26/1) 
Aquarela 3X0 Junior's (Más-
ter)
Cr 51 1X4 Natureza Ecan 
(Máster)
K' Tumbe 3X3 Nóstravamos 
(Veterano)

4ª Rodada
Sábado (1/2)
14h Turma Do Funil X Calha 
Nova (Adulto)
14h50 Astro Do Bar X Kos-
mos (Adulto)
15h40 K' Tumbe X Juventude
16h30 Nóstravamos X Inde-
pendente (Veterano)
Domingo (2/2) 
8h Natureza X Ecan (Máster)
8h50 Aquarela X Cr (Máster)
9h40 Los Muchaxos X Liber-
dade (Veterano)

A 22ª edição do Bota Fora 
de Férias do Indaiatuba Clube, 
realizada entre os dias 20 e 
24 de janeiro e organizada 
pela Secretaria de Esportes 
do Clube, reuniu mais de 300 
crianças e adolescentes. O 
evento marcou o encerramento 
das férias escolares.

Pela primeira vez as crian-
ças de 4 a 8 anos pernoitaram 
no clube e participaram da 

1ª Noite do Pijama. Várias 
outras atividades lúdicas e 
esportivas agitaram as tardes 
e noites dos meninos e meni-
nas entre 4 e 12 anos. 

Para cuidar dos associa-
dos menores e coordenar 
todas as atividades, a Se-
cretaria contou com uma 
equipe de 14 profissionais de 
recreação, que apresentaram 
as mais variadas atividades, 

muitas delas feitas nas pisci-
nas do Parque Aquático. 

Para a coordenadora de 
esportes do IC, Eliane Rocha, 
essa edição termina com a 
sensação de missão cumpri-
da. “Agradeço todos os pais 
que confiaram seus filhos aos 
coordenadores e monitores. 
No segundo semestre do ano, 
tem mais uma edição do Bota 
Fora de Férias.” 

Mais Expressão
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Feijão com Samba abre oficialmente
o Carnaval 2014 no Indaiatuba Clube

Com o salão social 
completamente toma-
do pelos associados e 

convidados e uma apresenta-
ção inesquecível do Grêmio 
Recreativo Escola de Samba 
Beija-Flor de Nilópolis e de 
seu sambista Neguinho da 
Beija-Flor, o 12º Feijão com 
Samba realizado pelo Indaia-
tuba Clube no último domin-
go, dia 26, foi um sucesso.

O principal evento pré-
-carnaval da região mais 
uma vez fez com que o públi-
co presente pudesse iniciar 

a contagem regressiva para 
o Carnaval com uma festa 
grandiosa. O ponto alto do 
evento aconteceu assim que 
o sambista e intérprete Ne-
guinho da Beija-Flor subiu 
ao palco do Salão Social do 
IC para acompanhar os inte-
grantes da bateria, as passis-
tas, o casal de mestre-sala e 
porta-bandeira e as baianas 
que tomaram o espaço.

Entretanto, a festa co-
meçou logo na chegada do 
público ao Clube. Munidos 
com os abadás, que mais 
uma vez receberam os mais 
variados toques femininos, 
os associados e convidados 

foram recepcionados no 
acesso ao salão. As mulhe-
res foram presenteadas com 
a possibilidade de retocar a 
maquiagem e o penteado, 
em um espaço comandado 
pela Gê Beleza e o Contém 
1g, na entrada da festa. 

Ao som do VJ Ronal-
do Ambiel, o público que 
chegou no início da festa já 
pôde se animar com os prin-
cipais sucessos do samba e 
pagode e dos mais famosos 
sambas-enredo da história 
do Carnaval. Para preparar 
o público que já tomava os 
espaços do salão e aprovei-
tava a feijoada oferecida 

pelo Restaurante Verona, o 
Grupo Sem Tempo subiu ao 
palco para fazer o show de 
abertura.

Já com o Salão Social 
completamente lotado, pou-
co depois das 15h os rit-
mistas da bateria da escola 
entraram no palco. Assim 
que os primeiros sons dos 
surdos, tamborins e repiques 
ecoaram pelo salão, a voz 
inconfundível do Neguinho 
da Beija-Flor foi ouvida com 
o tradicional bordão “Olha 
a Beija-Flor aí gente”. Logo 
após a sua chegada, o palco e 
a passarela montada no salão 
foram tomados pelo casal de 

mestre-sala e porta-bandeira, 
baianas e passistas.

Cantando os principais 
sambas da história da escola, 
do carnaval carioca e paulista 
e a música “Boni - O Astro 
Iluminado da Comunicação 
Brasileira”, que será o sam-
ba-enredo da Beija-Flor na 
busca por mais um título do 
Carnaval do Rio de Janeiro, 
Neguinho levantou o público 
até perto das 17h, quando 
se despediu sob os aplausos 
do público. “Esse, se não 
foi o melhor, está entre os 
melhores shows que eu já fiz 
acompanhado da Beija-Flor”, 
revelou o sambista minutos 
antes de deixar o palco.

Para o presidente do IC, 
Cláudio Albrecht, a 12ª edi-
ção do Feijão com Samba 
foi a melhor já realizada 
pelo Clube. “Eu participei 
de todas as edições e essa 
foi a melhor de todas. O 
Neguinho e a Beija-Flor 
fizeram uma excelente apre-
sentação”. Demonstrando 
um enorme carisma, carac-
terística notada por todos 
que participaram da festa, 

Neguinho foi extremamente 
solícito com todos que pedi-
ram uma foto antes, durante 
e até mesmo depois do show.

Os próximos eventos so-
ciais do IC acontecem em 
fevereiro. No dia 22, a partir 
das 22h, o Salão Social será 
novamente palco do Baile 
do Havaí, que trará o tema 
“Rumo à Copa”. A animação 
será da Santa Fé Banda Show 
e a decoração fica a cargo de 
Vladimir Seneme.

Uma semana depois, no 
dia 28, começa o Carnaval 
do Indaiatuba Clube que 
terá como tema “Carnaval 
no País do Futebol”. Nesse 
dia acontece o já tradicional 
Carnaval da Saudade, com 
início às 21h. Nos dias 1º 
e 3 de março, o Baile de 
Carnaval começa às 23h. 
Para as crianças, as matinês 
serão nos dias 2 e 4, sempre 
a partir das 15h. A Santa 
Fé Banda Show comanda 
a folia. Para os associados, 
acontece ainda no dia 2 de 
março, a partir das 10h, no 
Parque Aquático, o tradicio-
nal Carnaval das Bonecas.

A Prefeitura de Indaiatuba, 
por meio da Fiec (Fundação 
Indaiatubana de Educação 
e Cultura), informa que na 
próxima terça e quarta-feira, 
dias 4 e 5, estarão abertas as 
inscrições para as aulas de 
pintura em tela, tecido e ar-
tesanato no Espaço Cultural 
Museu Ferroviário.

Os interessados devem 
comparecer ao Museu Fer-
roviário, localizado na Praça 
Newton Prado, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, munidos 
das cópias do comprovante de 

endereço e RG. Para frequen-
tar o curso é necessário ter 
no mínimo 16 anos. O início 
das aulas está marcado para a 
segunda-feira, dia 10.

As inscrições para as aulas 
de pintura em tela, tecido e ar-
tesanato na Estação Helvetia, 
no Jardim Brasil, acontecerá 
no mesmo dia da aula, 11 de 
fevereiro. Os interessados 
devem comparecer na Alame-
da Pedro Wolf, 883, Jardim 
Brasil, das 8 às 11h, munidos 
das cópias do comprovante 
de endereço e do RG. Para 

frequentar o curso é necessário 
ter no mínimo 16 anos.

Ao término do curso os alu-
nos de pintura em tela farão a do-
ação de uma obra e os alunos de 
tecido e artesanato doarão parte 
do material ao Fundo Social 
de Solidariedade de Indaiatuba 
(Funssol). O curso terá duração 
de um ano e todos receberão 
certificados de conclusão. As 
aulas serão ministradas pela 
artista plástica Wilma Aparecida 
Schroeder Peres, formada em 
Educação Artística, com habili-
dade em Desenho.

Mais Expressão
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Brother Simion é atração amanhã
na Igreja do Evangelho Quadrangular
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TEMPORADA AUTARQUIA

Banda Help é atração do 9 para Dançar,
que abre a agenda 2014 do novo Salão

Saae promove exposição de  
fotos no Terminal Rodoviário

FOTOS: DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA - DCS-SAAEJME

O cantor, instrumen-
tista, produtor mu-
sical, compositor e 

escritor Brother Simion se 
apresenta na 3ª Igreja do 

Evangelho Quadrangular 
neste sábado, dia 1º, a partir 
das 19h30. Durante o culto, 
Simion interpretará grandes 
sucessos da carreira como 
“Gênesis”, “A Esperança” 
e “Johnny”, além de pregar 
e contar seu testemunho. 

O evento abre a temporada 
de eventos e atividades do 
Guerrilha 34, do Grupo Mis-
sionário de Jovens, e tem a 
entrada gratuita.

Com mais de 25 anos 
de carreira, Brother Simion 
estreou com a banda Kats-
barnea em 1988 com o álbum 
“O Som que Te Faz Girar”, 
seguido de “Katsbarnea” 
(1992), “Cristo ou Barra-
bás” (1995) e “10 Anos” 
(1998). Na carreira solo, o 
primeiro trabalho foi “Asas” 

doses. De volta ao Brasil, foi 
convidado por um amigo para 
ir a um culto cristão, onde se 
converteu e tornou-se um adep-
to do Cristianismo Protestante. 
Atualmente, Simion é casado, 
tem dois filhos e frequenta a 
Igreja Bola de Neve, em São 
Paulo.

A Igreja do Evangelho 
Quadrangular foi fundada por 
Aimee Semple McPherson na 
cidade de Oakland, nos Estados 
Unidos, em 1923. No Brasil 
chegou em 1941, através do 
pastor Harold Williams. Atu-
almente, a Quadrangular está 
presente em mais de 136 países, 
com mais de sete milhões de 
membros. 

Em Indaiatuba, são seis 
filiais da denominação. O Guer-
rilha 34 é, desde o ano passado, 
o Grupo Missionário de Jovens 
da 3ª Igreja do Evangelho 
Quadrangular. O evento con-
tará com patrocínio da Padaria 
Gianini, La Femme Perfumaria, 
Salão de Beleza Espaço R, 
Doce Mania, Sollys Modas, 
Visual Vidros e Corpo Ativo.

SERVIÇO
Brother Simion

Local: 3ª Igreja do Evangelho 
Quadrangular 
Endereço: Rua João Peron 
(antiga 55), 186, Morada do Sol
Data: sábado, dia 1º
Horário: 19h30
Entrada FRANCA

(1998), seguido por “Espe-
rança” (1995), “A Promessa” 
(1996), “Na Virada do Mi-
lênio” (2000), “Redenção” 
(2001), “A Volta de Johnny” 
(2002), “Eclipse” (2004), 
“Testemunho” (2005) e “Gê-
nesis for New Generation” 
(2007). Em 2013, Simion 
participou do CD e DVD 
“Inesquecível”, do apóstolo 
Estevam Hernandes, com a 
composição “Gênesis”. Além 
disso, é autor da autobiogra-
fia "Johnny Não Morreu".

BIOGRAFIA
Brother Simion foi criado 

pelo avô porque ficou órfão 
com um ano de vida. Com a 
morte do avô, aos 12 anos teve 
o primeiro contato com as dro-
gas e passou a morar nas ruas 
de São Paulo. Ameaçado pelas 
dívidas do tráfico, Simion fugiu 
para o Rio de Janeiro e depois 
para a Europa, quando passou 
fome na Itália. 

Em Amsterdã, na Holanda, 
experimentou novas drogas, 
sofrendo com o vício e over-

Brother Simion interpretará grandes sucessos da carreira como “Gênesis”, “A Esperança” e “Johnny”, entre outras

Cerca de 70 fotografias retratam importante obras e serviços da autarquiaRecém-inaugurado Salão Social recebe primeiro evento do ano, amanhã

A temporada de eventos do 
novo salão social do Clube 9 de 
Julho tem início amanhã, dia 1º 
de fevereiro, a partir das 21h, 
com o “9 para Dançar”, que traz 
como atração musical a Banda 
Help e presença de free dancers.

Há mais de 24 anos no mer-
cado, a Banda Help conta com 
um repertório variado, que vai 
do samba ao chorinho, anos 60 
e 70, boleros até valsas. 

Os ingressos para o "9 para 
Dançar" já estão à venda na 
secretaria do Clube e custam R$ 
20 para convidados. Associados 
não pagam. A reserva de mesas 
para associados é gratuita, mas 

só pode ser realizada pessoal-
mente, e é válida até às 22h.  O 
Clube 9 de Julho está localizado 

na Avenida Presidente Vargas, 
2.000. Mais informações pelo 
telefone (19) 3875-9833.

Desde a última sexta-feira, 
dia 24, quem passa pelo Termi-
nal Rodoviário Alberto Brizolla 
pode conferir a Exposição 
Fotográfica do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos), 
que tem como tema a “Amplia-
ção do Sistema de Abasteci-
mento de Água de Indaiatuba”. 

Cerca de 70 fotografias 
de obras e serviços realiza-
dos pela autarquia podem 
ser apreciados em fotos que 
retratam os investimentos 
feitos pela Prefeitura e Saae, 
para garantir o pleno abaste-
cimento de água da cidade.

As obras de construção 

da Barragem do Rio Capiva-
ri-Mirim é um dos destaques 
da exposição. A Barragem 

irá criar um lago com capa-
cidade para armazenar 880 
milhões de litros.
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Irmãos morrem em acidente de 
moto na Rodovia João Ceccon

JME

JME
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FURTO QUALIFICADO

VAGAS

TRÁFICO DE DROGAS

Bar no Jardim Califórnia tem sua porta 
estourada na madrugada do dia 25

Governador autoriza contratação 
de mais 4.600 soldados

Canil localiza drogas em  
praça do Parque Corolla

Na manhã de quinta-
-feira, dia 30, um 
grave acidente en-

volvendo um carro e uma 
moto vitimou fatalmente 
dois irmãos na Rodovia 

João Ceccon, que liga In-
daiatuba a Elias Fausto.

Darlan de Jesus Matos, 19 
anos, e Tailan de Jesus Matos, 
21 anos, dirigiam-se sentido 
à Elias Fausto para trabalhar, 
quando o piloto, Tailan, ten-
tou ultrapassar outra motoci-
cleta, e acabou colidindo com 

a lateral de um veículo que 
vinha na direção contrária, 
perdendo o controle e baten-
do em outro carro. Ambos 
sofreram um forte impacto e 
caíram. A Guarda Municipal 
foi a primeira a chegar no 
local da ocorrência, mas os 
jovens já estavam mortos.

Na madrugada do último 
sábado, dia 25, dois indivíduos 
foram apreendidos por furto 
qualificado a um bar, na Rua 
Rachid Sfeir, Jardim Califórnia. 

O crime aconteceu por volta 
das 1h50, quando os rapazes es-
touraram a porta do bar, invadi-

ram e furtaram diversas garrafas 
de bebidas alcoólicas e a quantia 
de R$ 438. Com informações 
de pessoas que presenciaram a 
cena, a Polícia Militar seguiu 
em busca aos arredores do bair-
ro, até que encontraram ambos 
caminhando na rua. 

Na abordagem foram encon-
trados todos os itens furtados. 
José Silvino de Souza Agrella, 
29 anos, e Neeskens Bernardes 
de Campos, 34 anos, foram 
autuados em flagrante e encami-
nhados  para a cadeia anexa ao 
2º Distrito Policial de Campinas.

O governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB) autorizou a 
abertura de concurso público 
para contratar 4.600 soldados de 
2ª classe. A medida foi publica-
da no Diário Oficial do Estado 
desta quinta-feira, dia 30.

Os futuros soldados irão re-
forçar o policiamento das ruas 
de São Paulo e serão seleciona-
dos em concurso composto por 
várias etapas, como provas de 

escolaridade, condicionamento 
físico, exames de saúde e psi-
cológico, análise de documen-
tos e investigação social.

Após aprovados, os candi-
datos passam por um ano de 
preparação na Escola Superior 
de Soldados (ESSd). O curso 
confere ao formando o grau de 
Técnico de Nível Superior em 
Polícia Ostensiva e Preserva-
ção da Ordem Pública. 

Durante as aulas, os policiais 
aprenderão conceitos de Direitos 
Humanos, Penal e Militar, crimi-
nalística, princípios de hierarquia 
e disciplina, tiro defensivo na 
preservação da vida (conhecido 
como Método Giraldi), defesa 
pessoal, programas de policia-
mento, inteligência policial, 
policiamento em eventos, entre 
outras. As contratações se darão 
por meio de concurso público.

Por volta das 15h30 de quarta-feira, 
dia 29, dois indivíduos foram conduzi-
dos à delegacia por suspeita de tráfico 
de drogas no Parque Corolla.

Em patrulha de rotina, uma viatu-
ra da Guarda Municipal fazia ronda 
pelo local, quando passou em frente 
à praça. Os guardas notaram os indi-
víduos em atitudes suspeitas. 

Em abordagem pessoal, constatou 
que se tratava de Jó Carlos Simões, 
21 anos, e G.C.M.R., 14 anos. Dentro 
da boca do menor de idade haviam 
quatro porções de maconha. Diante 
os fatos, o Canil da Guarda Munici-
pal foi acionado ao local e mais 63 
porções de maconha e 10 pinos de 
cocaína foram encontrados.

Como G. não portava documento 
de identificação, os guardas se des-
colaram até sua residência. Mais 110 
porções de maconha e oito pinos de 
cocaína foram localizados. 

Ambos foram conduzidos à De-
legacia Central, juntamente com as 
drogas apreendidas. Jó foi autuado 
em flagrante por tráfico e G. foi pos-
teriormente liberado para sua mãe.

REPRODUÇÃOREPRODUÇÃO

Darlan e Tailan iam  
trabalhar quando  

colidiram sua moto  
frontalmente  

com um veículo

Drogas apreendidas pelo canil, a maioria com menor de idade
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Um dos envolvidos na morte de 
Thaelam é encontrado no Paraná

JME

JMEHUGO ANTONELI

NEGLIGÊNCIAPROCURADO

Condutor sem habilitação e alcoolizado 
causa capotamento na Santos Dumont

Polícia Civil solicita ajuda da população 
para localizar o lutador Anderson Júnior

Roger Ricardo de Moraes é apontado como suspeito em dois homicídios

Anderson abusava sexualmente de suas enteadas, de 12 e 14 anos, e está desaparecido

Foi encontrado na ma-
nhã de sexta-feira, 
dia 24, em Araruna 

(PR), Roger Ricardo de Mo-
raes, de 24 anos. O jovem é 
acusado do envolvimento 
de uma morte no dia 26 de 
agosto e outra registrada no 
último dia 11, no Jardim 
Carlos Aldrovandi. 

Roger foi  apreendido 
em Araruna com um tijolo 
de maconha, que alegou 
ser para consumo próprio. 
Com a solicitação da Poli-
cia Civil de Indaiatuba, ele 
ficou apreendido no local, 
e na noite de segunda-feira, 
dia 27, foi transferido para 
a Delegacia de Indaiatuba, 
para prestar depoimento 
sobre as mortes que foi 

apontado como envolvido.
Segundo informações 

do delegado Luis Fernando 
Dias de Oliveira, Roger su-
postamente teria executado 
com oito tiros Robert Brandt 
Ribeiro, 25 anos, na noite de 
26 de agosto de 2013, e teria 
conduzido uma das motoci-
cletas na recente execução 
de Thaelam Francisco Rios, 
20 anos, no último dia 11. 
Roger nega o envolvimento 
em ambos os casos.

Já com a prisão preventi-
va decretada, o acusado foi 
encaminhado a cadeia anexa 
ao 2º DP de Campinas. Mais 
um indivíduo envolvido teve 
a prisão decretada, mas ain-
da está foragido. Outros dois 
estão sob investigação.

Na tarde da última sexta-
-feira, dia 24, dois capotamen-
tos simultâneos aconteceram 
na Rodovia Santos Dumont, 
no km 55+900, pista sul.

Ambos os carros seguiam 

na mesma direção, até que per-
deram o controle, colidiram 
levemente e capotaram. 

O condutor do Fiat Uno, 
além de não portar a Carteira 
Nacional de Habilitação, esta-

va alcoolizado. Todas as me-
didas administrativas foram 
aplicadas e o veículo foi con-
duzido ao Pátio do Alemão. 
O outro veículo envolvido foi 
devidamente liberado.

Continua fora-
gido o lutador de 
MMA Anderson 
Júnior Moreira Me-
deiros, 33 anos. Ele 
é acusado de abu-
sar sexualmente de 
suas duas enteadas, 
de 12 e 14 anos. 

O caso chegou 
a conhecimento da 
mãe das garotas, e 
consequentemen-
te na Delegacia da 
Mulher, no fim de 
dezembro. Até então 
não se sabe o para-
deiro de Anderson. 

As meninas eram 
obrigadas a ter rela-
ções com o padrasto 
e eram ameaçadas 
para que não con-
tassem a ninguém. 
Com medo, a fa-
mília programa a 
mudança de cidade. 

A Polícia Civil 
solicita a ajuda de 
toda a população 
para chegar ao para-
deiro de Anderson.
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Cinema Horóscopo de 24 a 30/01

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

47 Ronins 3D – 3D DU-
BLADO:  Sex ta  (31 )  a 
Quinta (6): 15h20 e 20h35. 
3D LEGENDADO: Sexta 
(31) a Quinta (6): 18h00 e 
21h40. LANÇAMENTO. 
Ação, Aventura. 120 mi-
nutos. Classificação 14 
anos

Frankenstein: Entre An-
jos e Demônios 3D – 3D 
DUBLADO: Sexta (31) 
a Domingo (2): 16h40 e 
22h00. Segunda (3) e Ter-
ça (4): 16h40. Quarta (5) e 
Quinta (6): 16h40 e 21h50. 
3D LEGENDADO: Sexta 
(31) a Quinta (6): 19h40. 
2ª SEMANA. Aventura, 
Suspense.  85 minutos . 
Classificação 12 anos

17h05. Quarta (5) a Quinta 
(6): 17h05. 3ª SEMANA. 
Aventura. 108 minutos. 3D 
DUBLADO. Classificação 
LIVRE

Atividade Paranormal: 
Marcados pelo Mal – Sexta 
(31) a Quinta (6): 21h20. 
4ª SEMANA. Terror, Sus-
pense. 84 minutos. Classi-
ficação 14 anos

Frozen: Uma Aventura 
Congelante 3D – Sexta (31) 
a Domingo (2), Quarta (5) e 
Quinta (6): 14h45 e 19h15. 5ª 
SEMANA. Animação, Aventura. 
108 minutos. 3D DUBLADO. 
Classificação LIVRE

Até que a Sorte Nos Sepa-
re 2 – Sexta (31) a Quin-
ta (6): 16h10 e 18h50. 6ª 
SEMANA. Comédia. 102 
minutos. Classificação 12 
anos

47 Ronins – 3D DUBLADO: 
Sexta (31) a Domingo (2): 17h50. 
Segunda (3) a Quinta (6): 15h40. 
3D LEGENDADO: Sexta (31) 
a Quinta (6): 20h30. LANÇA-
MENTO. Ação, Aventura. 120 
minutos. 14 anos

A Menina que Roubava Livros 
– Sexta (31) a Quinta (6): 16h10, 
18h45 e 21h20. LANÇAMEN-
TO. Drama. 132 minutos. LE-
GENDADO. 10 anos

Álbum de Família – Sexta (31) 
a Domingo (2): 17h00 e 20h00. 
Segunda (3) a Quinta (6): 20h00. 
ESTREIA. Drama. 121 minu-
tos. LEGENDADO. Classifica-
ção 14 anos

O Herdeiro do Diabo – Sexta 
(31) a Domingo (2): 17h30 e 
21h35. Segunda (3), Quarta 
(5) e Quinta (6): 21h35. 2ª 
SEMANA. Suspense, Terror. 
94 minutos. LEGENDADO.  
14 anos

Jovem e Bela – Terça (4): 
20h00. Sessão especial do 
CineClube Indaiatuba, com 

INDAIATUBA

Zoff Club – na sexta, dia 25, com a presença do DJ Naccarati. 
No sábado, dia 25, a festa Cirque traz o DJ Tiko’s Groove. Sempre 
a partir das 23h. Avenida Presidente Vargas, 731. Informações: 
(19) 3984-6471

Pepi’s Pizza Bar – na sexta, dia 31, com a banda Yang. No 
sábado, dia 1º, a atração é a banda Rock Express, com o melhor 
do pop/rock. No domingo, dia 2, é a vez da dupla Felipe & Rafael, 
com o melhor do sertanejo universitário. Sempre a partir das 21h. 
Avenida Itororó, 945. Informações: (19) 3875-3470

Botequim do Presidente – na sexta, dia 31, a partir das 21h, 
muito sertanejo com a dupla Renan & Jordão. No sábado, dia 1º, a 
partir das 21h, Noite das Poderosas com a dupla sertaneja May & 
Karen. No domingo, dia 2, a partir das 15h, muito pagode com o 
grupo Pintou o Samba. Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 
363. Informações: (19) 3392-4309

Zoa Zoa Club Show – no sábado, dia 1º, a partir das 23h, com a 
banda de forró Sabor a Mais, e o DJ residente Rodrigo Bramucci. Rua 
Ouro, 239, Recreio Campestre Joia. Informações: (19) 3017-6609

Manchester Music – na sexta, dia 31, a partir das 21h, 
co ma banda Vitrola Nova, com muito rock clássico. No 
sábado, dia 1º, a partir das 21h, com a banda Rock n’Road. 
No domingo, dia 2, a partir das 17h, muito samba de raiz 
com o grupo Sambabossa. Rua Humaitá, 700. Informações: 
(19) 3392-3557 ou 3500-4599

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin – com o espetáculo ‘Não Leve a 
Sério’ com Maurício Meirelles, comediante e repórter do 
programa CQC, da Band. A temporada vai de 1º a 22 de 
fevereiro, no teatro do Iguatemi Campinas, com apresen-
tações aos sábados, sempre às 19 horas. Avenida Iguatemi, 
777. Informações: (19) 3294-3166

Teatro Amil – com o espetáculo ‘Trair e Coçar é Só 
Começar’, de Marcos Caruso, em temporada até o dia 23 de 
fevereiro, no teatro do Polo Shopping. Sessões às quartas 
e quintas-feiras, sempre às 21 horas. Avenida Guilherme 
Campos, 500 (Santa Genebra). Informações: (19) 3756-
9890 ou 3756-9891

O ariano ainda está com seu foco nos re-
lacionamentos e nas situações que envolvam 
os outros (sociedades, casamentos, processos 
jurídicos). No entanto, nessa semana sua mente 
pode falhar e ficar muito abstrata, confusa e sem 
direcionar bem as idéias. 

O taurino enfrenta algumas dificuldades de 
relacionamento no ambiente de trabalho, justa-
mente pela dificuldade em ser maleável, portanto 
o nativo que for rígido em suas atitudes ou que 
não for proativo sentirá pressão vindo daí.

Mudanças em sua vida profissional ou na 
necessidade de renovar algo dentro desse se-
tor. Pode enfrentar problemas pra estabilizar 
algumas situações que irão exigir força, calma 
e paciência. Lado material precisa ter cuidado 
para não perder o controle.

O nativo tem controle sobre os fatos que 
ocorrem em seu ambiente de trabalho. Nesse 
momento o progresso do trabalho depende do 
quanto o nativo deseja gerar oportunidades e 
expansão em seu local de trabalho.

O leonino busca descobrir como lidar com 
os relacionamentos em geral, precisará apren-
der a lidar com as instabilidades, a forma de se 
comunicar com os outros e evitar a fofoca nos 
ambientes. O momento pede maior equilíbrio 
entre o que acredita e o que está aprendendo.

O nativo estará meio confuso e poderá se co-
locar sob o comando dos seus relacionamentos. 
Algumas dificuldades estarão ocorrendo através 
de seu ambiente de trabalho. Pessoas importantes 
podem aparecer no local de serviço. Uma nova 
forma de organizar a vida pode estar surgindo.

O lar, a família, os parentes serão um ponto de 
destaque nesse período de sua vida. Muita serie-
dade é exigida na forma de lidar com o dinheiro, 
com o esforço que faz para conseguir estabilidade 
material. Mente desperta e bem afiada.

O nativo precisa agüentar firme na determi-
nação de modificar suas atitudes, de aprender 
a largar quando precisa largar e de ser deter-
minado quando o momento exige e ao mesmo 
tempo sem perder sua diplomacia e suavidade.

Seus novos valores adquiridos através do 
mês podem ser usados agora e isso terá reflexos 
importantes em seu ambiente de trabalho ou ao 
seu redor. Novos aprendizados surgem e uma 
forma diferente de ganhar seu sustento material 
poderá surgir no meio dessa revolução interna.

O nativo estará com força suficiente para 
modificar aspectos de sua vida social, profissio-
nal e os problemas jurídicos. Apesar disso, pode 
se sentir um pouco confuso e não compreender 
corretamente o que chega até ele, ou pode não 
expressar claramente o que desejaria comunicar. 

O nativo que já passou pelo inferno astral 
consegue agora dar um apoio maior em seus re-
lacionamentos sociais, comerciais ou conjugal. 
O nativo tem a possibilidade de lidar com os 
fatos nos relacionamentos de uma forma mais 
tranqüila que antes. Mas ainda nesse momento, 

estará precisando ter postura diplomata.

Nesse inferno astral, o trabalho o namoro 
e a saúde serão os assuntos em destaque e 
pelo qual estarão causando dificuldades para 
o pisciano conseguir lidar e solucionar. Sua 
mente estará muito forte e alerta, favorecendo 
ao pisciano uma força de vontade intensa. 
Aproveite para criar estabilidade material.

ingresso ÚNICO a R$ 7,00 e 
debate após a exibição. Dra-
ma. 95 minutos. Classificação 
14 anos

Muita Calma Nessa Hora 
2 – Sexta (31) a Domingo (2): 
15h30 e 19h30. Segunda (3), 
Quarta (5) e Quinta (6): 17h00 
e 19h30. Terça (4): somente 
17h00. 3ª SEMANA. Comédia. 

113 minutos. Classificação 12 
anos

Tarzan: A Evolução da Len-
da – Sexta (31) a Domingo (2): 
15h10. Segunda (3) a Quinta 
(6): 18h15. 3ª SEMANA. Ani-
mação, Aventura. 94 minutos. 
DUBLADO. Classificação 
LIVRE

Frozen: Uma Aventura Con-
gelante – Sexta (31) a Domingo 
(2): 14h45. Segunda (3) a Quin-
ta (6): 15h20. 5ª SEMANA. 
Animação, Aventura. 108 
minutos. DUBLADO. Classi-
ficação LIVRE

Sessão HAPPY HOUR – de 
Segunda (3) a Quinta (6), in-
gresso ÚNICO de R$ 5,00 para 
o filme “Tarzan: A Evolução da 
Lenda”, no horário das 18h15

O Lobo de Wall Street – 
Sexta (31): 17h30 e 21h00. 
Sábado (1º)  e  Domingo 
(2): 14h00, 17h30 e 21h00. 
Segunda (3) a Quinta (6): 
15h40 e 20h05. 2ª SEMA-
NA. Drama, Policial. 179 

minutos. LEGENDADO. 
Classificação 18 anos

Caminhando com Dinos-
sauros: O Filme 3D – Sexta 
(31): 17h05. Sábado (1º) 
e Domingo (2): 14h25 e 
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Glauciele

GlauciaGleyce Maria Luiza

Julia Isabela

Natalie Mara, Isabela Ruiz e Marina Gonçales no Bota Fora de Férias do IC

Karolaine
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Aniversário de Maíla no Don Ramon

12º Feijão com Sampa do IC

INAUGURAÇÃO LET'S EAT

FESTA DA PADROEIRA

Lançamento do “Le Jardin”da Masotti

Maíla, a proprietário do Don Ramon, mexican 
bar & grill, recebeu amigos e clientes na noite do dia 
23/01, para comemorarem o seu aniversário. O even-
to foi organizado por Tânia D'Ávila e com parceria 
exclusiva do salão Nishi Hair - Cabelos e Estética, e 
teve sorteio de escova e maquiagem para as Lulus de 
plantão. Gente bonita e interessante, também na noite 
foi comemorado o aniversário de Sérgio Zimbon. Noi-
te tudo de bom, comida deliciosa, amigos queridos e 
parabéns para Maíla e também para o Sergio.

Uma passadinha na festa da padroeira na noite de sábado 
dia 25/01/2014. Deliciosa noite com amigos queridos.

Novamente um enorme 
sucesso o 12o. Feijão com 
Samba do Indaiatuba Clu-
be, em sua versão 2014. 
Muita gente bonita, comida 
deliciosa, amigos queridos, 
e claro a insuperável Escola 
de Samba Beija-Flor de 
Nilópolis. Uma verdadei-
ra delícia é ver e ouvir o 
Neguinho da Beija-Flor 
cantar, simpatia e alegria 
em uma só pessoa. Tudo 
muito lindo, Bateria, Baia-
nas, Mestre-Sala e Porta-
-Bandeira, e as passistas, 
a! as passistas, e o passista, 
tudo estupendo. Parabéns 
Indaiatuba Clube, arrasou 
como sempre.

Inspirada nas tradicionais hamburguerias norte-
-americanas, junto com a cozinha Mexicana, a 
Let’s Eat chega em Indaiatuba com uma alta qua-
lidade em gastronomia, com o que há de melhor 
em hambúrgueres gourmet. A Let’s Eat conta com 
uma equipe de 8 pessoas. Entre os profissionais 
da casa estão cozinheiros, garçons, bartenders e 
a nutricionista Paula Nunes. Ela realizou todo o 
treinamento para a correta preparação e manuseio 
dos alimentos, e também é a responsável pela 
rigidez na higienização da casa”. O cardápio da 
hamburgueria possui mais de setenta itens, onde 
se destacam lanches como The Great Let’s Eat, 
considerado o “hambúrguer dos guerreiros”. Trata-
-se de um super cheese burger duplo servido com 
400g de picanha bovina, fatias de bacon crocante, 
quatro fatias de queijo cheddar, maionese especial, 
alface, tomate, cebola roxa e picles. Também 
são destaque: The New Iorque Dog – baseado 
nos tradicionais hot dogs de Nova Iorque; Big 
Onion – porção de cebola gigante especialmente 
empanada e frita; Magia Verde, delicioso coquetel 
preparado com vodka, Curaçau Blue e energético 
TNT. A Let's Eat, não vende hambúrguer, vende 
uma experiência gastronômica! Os produtos têm 
muito valor agregado, como a introdução da cul-
tura americana, o ambiente aconchegante da casa 
e o bom atendimento.

Na noite 
do dia 29/01, 
aconteceu o 
lançamento 
do condomí-
nio vertical 
“Le Jardin”. 
Um empre-
endimento da 
Masotti  In-
vestimentos 
de Constru-
ções Lt. Com 
projeto do arquiteto Eduardo Militão, o Le Jardin nasceu 
do desejo do presidente da Masotti, Roberto Masotti, com 
apartamentos de 66m² a 237m²;  11 projetos diferenciados e 
nada convencional;  um a três suítes. Localizado em frente 
ao Parque Ecológico o Le Jardin chega em Indaiatuba como 
referência em softiscação e bom gosto, são 11 projetos a sua 
escolha que vai de 66m² a 237m². Além do requinte em cada 
detalhe do projeto o Le Jardin conta com diferenciais como: - 
Piscina com borda infinita, Cascata para o Parque Ecológico, 
Palmeiras no pórtico de entrada - Bangalôs na área do SPA, 
Pergolados, Diversidade de flora com árvores frutíferas e 
espécies nobres, Fachada com pele de vidro, Porte cochè-
re, Portaria única com 2 entradas e 2 saídas - Segurança 24h 
monitorada por câmeras, Áreas de lazer totalmente equipadas 
e decoradas - WiFi nas áreas comuns, Sitema de automação , 
Concierge. A noite de lançamento aconteceu pelas mãos de 
Kleber Patrício, com decoração de Vlademir Seneme, e Buffet 
de Claudia Porteiro.
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Valquiria e Luiz no Restaurante Kaishi Sushi

Poletto e Lucas na Pizzaria Skinão

Nelci, João e Gelson na Pizzaria Skinão

Manoel no Restaurante Candelária Grill

Juliana comemorando o aniverário de sua filha Helena na Pizzaria 
Babbo Giovanni

Gabriela e Carolina no Restaurante Candelária GrillAna e Murilo no Restaurante Kaishi Sushi

Paulo Henrique no Restaurante Dona Olga

Filipe e Karoline no Restaurante A Casa da Moqueca Os Irmãos Cristiane e André no Restaurante A Casa da Moqueca 

Marli no Restaurante Dom Apollo
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Cassião e Wagner da Cassião Auto Center

12ª edição do Feijão Com Samba do Indaiatuba Clube foi um sucesso e teve a presença da Escola de Samba Beija-Flor e o sambista Neguinho da 
Beija Flor

Ralph e Hellen Guimarães na Space Premium Outlet

Equipe super atenciosa da M MOTTA SHOES

Roseli Deliz e Jade Wolf da Influx English School

Suelen, Rafaela e Leilian da Life Óptica Mariana Gerente da Academia Inova

Fábio e Rosana, proprietários do Pit Stop Chopp distribuidor 
ASHBY IndaiatubaOnibus da ASHBY na Festa da Candelária

Milena, Carlos, Selma, Bruno, Sílvia, Soraia e Marlene da Selma Jóias
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Para casamentos e festas em 
geral, a A Nova Loja acaba de 
receber vestidos longos, bem 
fresquinhos para suportar o calor. 
Vale a pena dar uma olhada!!!

A Gran Tropical Center conta 
com um completo e moderno 
setor de moda masculina com 
bermudas e camisas nas cores 
mais usadas no verão! Venha 
conferir, você vai se surpreen-
der! 

José e Léo da Kostela do Japonês

As doutoras Renata e Tânia da Belle Santê

Benigno, Flávio e Handel na Kostela do Japonês

Leonardo da Honda e Leonardo da Parker 

Perfume e Decore sua casa. A sensualidade jovial é característica dessa 
composição oriental gourmand. As notas de bergamota harmonizam-
-se com a mimosa e o chocolate. O fundo de baunilha, sândalo e musk 
completam essa original criação. La Provence Aromas & Cosméticos 
(19)3392-4525

A Vitorello está com uma Promoção de Fitness 
imperdível! Alto Giro com 30% off à vista ou 20% 
off parcelando e também blusinhas, legging e 
shortinhos só R$29,90. Aproveite!!!

A Kostela do Japonês está completando quatro meses em novo local. Como sempre, está fazendo o maior 
sucesso. Além dos pratos que oferece e que todos apreciam, o Restaurante é maravilhoso, super moder-
no e bem amplo, para melhor atender seus clientes. Se você ainda não conhece, agora é hora! Rua Anto-
nia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial - (19)3894-6646. Parabéns Hideiki e muito mais sucesso!!!

Não se esqueça que cortinas, persianas, colchas, almofadas, papel de 
parede e pisos laminados, corra para a Adelaide Decorações. Mil opções 
de escolha. Demais!!!

Um projeto inovador que vai transformar o mercado imobiliário de Indaia-
tuba. Agora chegou o momento de brindar o seu lançamento.

Para preencher suas tardes de 5ª e 6ª feira, nada 
melhor que Aulas em Cerâmica na Escola Calio-
ppi. Você vai fazer peças maravilhosas. Ligue já 
para a Calioppi no (11) 5521-3989 ou (11) 5547-
0454. Você vai adorar!!!

Com cenoura, beterraba, alface 
americana,grão de bico, mussa-
rela ralada, torradas em cubos 
e molho rosê. Acompanha pão 
sírio. Vá experimentar na Casa 
da Esfiha, é claro!!!

4 MESES DE SUCESSO

Andréa Di Angeli maravilhosa 
em um dia muito especial. É 
a A Nova Loja homenageando 
seus clientes

Massoti lança o “Le Jardin”
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Quem saboreou e aprovou as delícias do México, foram o casal Manuela 
e Márcio

Val e Clovis na Noite Sertaneja que aconteceu no restaurante do Clube 
9 de Julho Val Ferreira e Celso Ferreira proprietários da Ferreira Móveis

Nelson, Silei, Vilma e Bonfim na Noite Sertaneja que aconteceu no 
restaurante do Clube 9 de Julho

Os amigos Aline e Rogério desejam muitas felicidades, paz e saúde 
para os aniversariantes Michelle e Alex. Parabéns!!!

Lucimara da Trust Seguros

Elizabete e Ariele da Livraria Nobel do Polo Shopping

Equipe super simpática da Panificadora Carvalho

Alegria e muitas risadas marcaram a volta às aulas dos pensadores 
do futuro do Colégio Rodin, no último dia 27. Neste primeiro dia de 
aula, os alunos foram recepcionados com apresentação de música 
e, uma palestra de apresentação com o diretor pedagógico Benê da 
Silva. Na palestra, eles puderam entender como será o ano letivo 2014, 
conhecendo as novas disciplinas que serão ministradas, o processo de 
avaliação e receberam dicas de como estudar nessa nova e importante 
etapa. 

Colégio Rodin

ELIAN
D

R
O

 FIG
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*CA0978 PQ.BOA ESPERANÇA – COMERCIAL AT.406m² 
AC.202m² - 3 DORM. + ARM.(SUITE) / SALA / COPA / COZ.
PLANEJ. / WC / AS / DORM. E WC EMP. / QUINTAL / GAR.2 
VAGAS. R$ 3.000,00 + IPTU

*SL01133 CIDADE NOVA I – EXCELENTE LOCALIZAÇÃO NA 
AVENIDA MAIS NOBRE DA CIDADE - SALÃO COM 250m² MAIS 
WC. R$ 5.500,00 + IPTU

CA08577 JD.SEVILHA - AT.65m² AC.65m² - 2 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.250,00 + COND. + IPTU

CA08616 JD.ESPLANADA - AT.360m² AC.362m² - 3 SUITES 
+ ARM.(1 COM CLOSET)/ SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / WC / AS / EDÍCULA / PISCINA / ÁREA GOURMET 
/ DORM.EMP. / GAR.4 VAGAS. R$ 5.500,00 + IPTU

CA08617 VL.ROMANA - 3 SUITES / SALA 3 AMB. / LAVABO 
/ COZ.PLANEJ. / WC / AS / EDÍCULA / PISCINA / AREA LUZ 
/ ESPAÇO GOURMET / GAR.2+2 VAGAS. R$ 4.500,00 + 
COND.+ IPTU

CA08605 PQ.BOA ESPERANÇA - AT.750m² - 3 SUITES + 
CLOSET(1 COM HIDRO) / 5 SALAS / LAVABO / COZ. / COPA 
/ WC / AS / PORTÃO ELET. / AMPLO QUINTAL GRAMADO / 
GAR.2+2 VAGAS. R$ 12.000,00 + IPTU

*SL00842 JD.REGINA - AT.580m² AC.605m2 - 2 SALÕES 
(TERREO E SUPERIOR) / 2 ESCRITÓRIOS / 4WC / 2 COZ. / 2 
DESPENSAS / 2 MEZANINOS / GAR.15 VAGAS / 2 PORTÕES 
ELET. / CERCA ELET. / ALARME / QUINTAL. R$ 12.500,00 + 
IPTU OU R$ 6.250,00 + IPTU CADA.

*SL01084 CENTRO - SALÃO COM AT.500m² AC.370m² / COZ. 
/ 2WC (1 ADAPTADO) / FACHADA ENVIDRAÇADA / RECUO 5 
VAGAS. R$ 10.000,00 + IPTU

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 450,00 À R$ 1.800,00 
– 20 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 750,00 À R$ 5.000,00 
– 67 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 11.000,00 
– 95 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.800,00 À R$ 
15.000,00 – 26 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$ 600,00 À R$ 1.600,00 
– 13 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 700,00 À R$ 3.500,00 
– 52 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 4.500,00 
– 59 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.500,00 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 / COZINHA 
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

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 1.500,00 Á R$ 13.000,00 – 22 
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

CH01118 HELVETIA - AT.5.000m² AC.500m² - 5 DORM. 
+ ARM. / SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / 2WC 
/ AS / EDÍCULA / PISCINA / CHUR. / SAUNA / GAR.6 
VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 450,00 Á R$ 6.500,00 – 51 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 25.000,00 – 112 IMÓVEIS

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO - 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 – 25 IMÓVEIS

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

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

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

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

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 15.000,00 – 30 IMÓVEIS

CADERNO DE NEGÓCIOS
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LOCAÇÃO

VENDA

CA00936- Jardim Morumbi: Casa com 03 dorms, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha e garagem p/ 02 carros. 
R$ 1.000,00 + IPTU. R$ 1.000,00

CA00950- Jardim Adriana: Sobrado com 03 dorms, 
sendo 01 suíte, com churrasqueira, quintal. R$ 
395.000,00

AP00305- Spazio Illuminare: Apto duplex em cond. 
fechado todo planejado com 03 dorms, sendo 01 
suíte e área de lazer. R$ 340.000,00

AP00343- Cond.  Residencial Rachid Sfeir:  Apto 
planejado com 02 dorms, sendo 01 suíte e garagem 
p/01 carro. R$ 320.000,00

CH00122- Cond. Lagos de Shanadu: Chácara com 
03 suítes, sala de estar/jantar/TV, garagem p/ 08 
carros, área de lazer. R$ 1.030.000,00

CA00954- Centro: Casa com 03 dorms, sala, co-
zinha, lavanderia, quintal e garagem p/ 02 carros. 
R$ 1.450,00.

CA00943- Remulo Zoppi: Casa com 02 dorms, 
sala, cozinha, lavanderia e garagem p/ 02 carros. 
R$ 1.000,00

CA00953- Jardim Regina: Casa com 01 dorm, 
sala, cozinha, banheiro e garagem p/ 01 carro. 
R$ 950,00 + IPTU

AP00095- Edifício Sevilha: Apto com 01 dorm, sala, cozinha, la-
vanderia e garagem p/ 01 carro. R$ 700,00 + Cond. + IPTU.

AP00281- Jardim Paulista II: Apto com 02 dorms, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem p/ 01 carro. R$ 750,00 + IPTU + Cond.

CA00963- Cond. Villaggio di Itaici: Casa em cond. fechado estilo 
loft com área de churrasqueira. R$ 430.000,00

CA00148- Cond. Amstalden Residence: Sobrado todo planejado 
com 03 suítes, garagem p/ 04 carros e área de lazer. R$ 1.445.000,00

CA00944- Cond. Portal de Itaici: Casa nova em Cond. fechado c/ 04Ds 
sendo 02 suítes e gar. p/ 02 carros c/ área de lazer. R$ 700.000,00

AP00345- Villagio D’ Amore: Apto com 02 dorms, sala, cozinha, 
garagem p/ 01 carro com área de lazer. R$ 1.250,00 + Cond.



A L U G U E L

V E N D A S

SALA

SA0044 – 40,48 m² - Ed. Am-
bassador
Sala comercial ampla c/ bhº 
social. R$ 500,00 + Cond. + 
IPTU

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria 
Helena
Ótima localização - salão co-
mercial amplo, c/ 02 bhºs e 
mezanino p/ escrit. R$ 3.500,00 
+ IPTU
 
SL0031 - 45 m² - Cidade Nova 
II
Salão comercial c/ sala e bhº 
social. R$ 1.500,00 +IPTU

LANÇAMENTOS APARTAMENTOS 

AP0331 - 91 m² - Premium Residence 
03 dorm., sendo 02 st., bhº social, sala, coz., 
lavand., varanda gourmet, área de lazer, 
02 VG. A partir de R$ 428.574,79 à vista. 
*Consulte Financ.*

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$ 365.358,60

APARTAMENTOS 

AP0381 - 80 m² - Resid. Place View 
03 dorm. sendo 01 st. (contra piso nos 
dorm.), bhº social, sala 02 amb., coz., área 
de serv., varanda gourmet c/ churrasq., 03 
VG, sendo 01 moto. R$ 500.000,00

AP0423 - 65 m² - Centro 
02 dorm., bhº social, sala, coz. planej., área 
de serv., 01 VG. R$ 230.000,00

AP0439 - 49 m² - Cond. Vila das Praças 
02 dorm., sala 02 amb., bhº Social, coz. pla-
nej., área de serv., 01 VG. R$ 235.000,00 

CASAS 

CA0406 - 148 m² - Villa das Praças 
Móveis planej. 02 dorm., sendo 01 st. 
master, sala 02 amb., bhº social, coz., área 
de serv., terraço c/ churrasq. e área p/ pisc. 
americana, 03 VG. R$ 425.000,00

CA0407 - 176 m² - Jd. Sta. Rita 
03 dorm., sendo 01 st., hall de entrada nos 
dorm., copa, sala 02 amb., bhº social, coz., 
área de serv., quintal, churrasq., 02 VG. R$ 
393.000,00 

APARTAMENTOS

AP0367 - 74 m² - Resid. Villagio Di 
Toscana
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, sala 
02 amb., sacada, coz. c/ gabinete, área 
de serv., 01 VG. R$ 1.600,00 + IPTU

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

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

AP0434 - 94 m² - Resid. Valquiria
03 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., 01 VG. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU

CASAS 

CA0380 - Resid. Villagio Di Itaici
02 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., edícula c/ 01 suíte, 
quintal, área de serv., 02 VG. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 

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

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

SOBRADOS 

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

SO0301 - 150 m² - Centro 
Comercial - Piso sup.: 02 salas 
amplas, sendo 01 c/ sacada, bhº 
social. Piso inf.: recepção, bhº 
social, 04 salas, coz., área de 
serv., edícula c/ 01 sala e bhº 
social, quintal, 02 VG. R$ 2.000,00 
+ IPTU

SO0271 - 101 m² - Resid. Maria 
Bonita 
03 dorm. sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., área de 
serv., quintal, área de lazer, 02 VG. 
R$ 1.600,00 + IPTU

CHÁCARA

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

CA0388 - 125 m² - Jd. Morada do Sol 
02 dorm., sala, coz. planej., bhº social, área de 
serv. e 02 VG. R$ 297.000,00

SOBRADOS 

SO0050 - 300 m² - Resid. Portal de Itaici 
03 dorm. sendo 01 st., bhº. social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., desp., área de serv., dorm. 
emp., bhº. emp., churrasq., quintal, área de 
lazer, 02 VG. R$ 750.000,00

SO0199 - 160 m² - Resid. Green Village 
03 dorm., sendo 01 st. c/ closet e sacada, sala 
02 amb., lavabo, escrit., coz. planej., desp., 
lavanderia coberta fechada c/ porta de vidro, 
quintal, churrasq., 02 VG. R$ 440.000,00

CHÁCARAS 

CH0098 - 1429 m² - Recanto Campestre 
de Viracopos 
Chácara murada c/ sobrado de 05 dorm., 
sendo 01 st., 04 bhºs sociais, escrit., sala 
02 amb., coz. planej., copa, área de serv., 
varanda, churrasq., fogão à lenha, pomar, 
dorm. c/ bhº, diversas VG. R$ 650.000,00

CH0039 - 3632 m² - Pq. da Grama 
03 st. c/ arm. planej., sala 02 amb. c/ va-
randa, lavabo, coz., desp. c/ arm. planej., 
área de serv., bhº ext., quintal, churrasq., 
piscina, campo de fut., diversas VG. R$ 
574.000,00

 
LOTEAMENTOS FECHADOS 

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

TE0396 - 300 m² - Terra Nobre – R$ 
200.000,00 (Estuda Financ.)

LOTEAMENTO ABERTO 

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza - R$ 
15.000,00 ent. + 420 parc. (Financ. Caixa)

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592

03BMais Expressão



R$ 130 MIL-JARDIM MORUMBI- 
QUITADO- 02 DORM. COZ. C/ 
ARMÁRIOS (REFORMADO)   
R$ 150 MIL _COCAIS- 02 DORM., 
SALA, COZ. 01W/C
R$ 190 MIL – ANA ELIZA – 02 
dorms, sala, coz, wc, a/s
R$  185 MIL  _ SOLAR DOS GI-
RASSÓIS- 02 DOR. SALA, COZ. 
A/S, 01 W/C Todo reformado / com 
armários (lindo!) 
R$ 240 MIL-  CENTRO- 03 DOR., 
SALA COZ. 01 W/C, 01 VAGA DE 
GAR. COB.(todo reformado)  
R$ 210 MIL - VILLA DAS PRAÇAS 
– 02 DORM. COZ. SALA, W/C  
(MOBILIADO)
R$ 220 MIL_ Próximo a Kenedy- 02 
dorm.sala coz. w/c A/U 80m² 
R$250MIL -Cidade Nova- A/U 85M. 
03 dorms,sala 02 amb, coz,gar c/
armários
R$ 270 MIL – Portal das flores- 03 
dorms, sala, coz planej, wc e gar
R$  275MIL -   GRAND VILLE- 03 
DOR, 01 SUITE-02 VAGAS DE 
GARAGEM- LAZER COMPLETO.
R$  340 MIL-  Duplex
R$ 400MIL -  PATIO ANDALUZ  
84m² - 3 DORM.(01 SUITE) 02 
VAGAS DE GAR. NO SUBSOLO, 
ENTRADA.  
R$ 400 MIL _ EDIFÍCIO MAROC- - 
03 DOR. (01 SUITE) A/U 84M² 02 
GAR. INDEPENDENTES COB.  
R$ 875 MIL- Residencial Atenas- 
172m²A/U-03 suites-sala ampla,03 
vagas gar., lazer completo.

LOTES EM CONDOMÍNIO:

R$ 140.MIL-Montreal Residence 
(150m²)
R$  120MIL-   150M²   REAL PARK
R$ 160 MIL-  185M² - Montreal 
Residence 
R$ 315.MIL-  390M² -  Maria Dulce
R$ 195 MIL - 420 m² - Terra Magna
R$ 190.MIL-  308 M²  ALTO DE ITAICI
R$ 223.MIL-  308M² TERRA NOBRE
R$ 310 MIL  -  300m² -  Portal do 
Ypês  G  
R$ 430 MIL - 495 m² - Maison D’Park
R$ 380 MIL – 517.86 M² JARDIM 
PARADISO
R$  225MIL _ 300M²  -  Maria Dulce
R$ 170MIL – Cond. Monte Serrat (em 
salto) A/T 1.326M² 

TERRENOS:

R$ 78 MIL - 165 m² - Residencial  (em 
Cardeal)M.
R$  95.MIL -   125m² -  JD. Moradas 
do SOL
R$ 105 MIL-    150m² JARDIM DOS 
COLIBRIS ( Excelente localização) 
R$  185.MIL-   243m²-  JD. BELO 
HORIZONTE
R$  120mil _   150m² _ JARDIM 
PAULISTA l 
R$  140MIL_ 126M² -JD. ADRIANA
R$ 200 MIL - 250 m² - Jd. Europa G
R$ 160 MIL _300m²-  JD.  Dos 
Colibris(comercial)
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CAL-
IFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz 
(plano todo murado) 

CASAS:

R$ 205.MIL – Jd. Morumbi – 02 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz, wc, gar / 02 
autos (nova)
R$ 240 MIL - Jd Monte Verde – 02 
dorms, sala, coz, WC R$  , gar, quintal 
R$  230 MIL -   JD. LAURO BUENO- 03 
DORM.01 W/C, COZ. SALA, COPA, 
GAR. PARA 02 CARROS 
R$ 335 MIL_     JD. ADRIANA- 03 
dorm,01 SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, 
coz. GAR. PARA 02 CARROS PORTÃO 
ELETRONICO.  
R$ 335 MIL_     PARQUE DAS NAÇÕES 
03 DORM. 01 SUITE W/C SOCIAL 
GAR. P/ 02 CARROS. 
R$ 280 MIL – Jd. Paulista II – 3 dorms, 
sendo 01 suite, sala, coz americana, 
wc, gar p/ 02 autos com portão ele-
trônico
R$  265 MIL _   JD REGENTE – 02 
DORM. 01 SUITE, W/C SOCIAL SALA 
COZ. GAR. PARA 02 CARROS (NOVA) 
R$ 290.MIL _   JD.M.D.S.--SOBR.- 03 
DORM. 02 W/C, TER.., EM BAIXO: 
SALA DE ESTAR,SALA DE JANTAR 
COZ.A/S,CHURRAS, QUINTAL 
R$ 340 MIL – Recanto do Valle - 03 
dorms sendo 01 suíte, w/c social, Gar. 
P/ 02 autos, sala, coz. ampla s,aceita 
terreno
R$ 320.MIL  PARQUE BOA ESPERAN-
ÇA- A/T 250M² 02 DORM. 02 w/c sala, 
copa, coz.+ edícula (precisa reforma)
R$ 360 MIL _ JARDIM AMÉRICA- 
03 DOR. (01 SUITE) W/C SOCIAL, 
SALA COZ. GAR. P/ 02 CARROS, 
PORTÃO ELETRONICO (NOVA)R$ 
R$ 320.MIL _    JD. ALICE-A/T 250M² 

A/C 184M²- 03 DOR. 02 W/C COPA 
COZ. SALA DE ESTAR, GAR. P/03 
CARROS,PORTÃO EL.
 R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 dorm. 
(O1 suite) w/c social /churrasqueira.
Gar. p/ 02 carros. D.
R$ 410MIL _ JD. BOM PRINCÍPIO- 213 
M² DE AREA CONSTRUÍDA-02 DORM. 
GRANDES, SENDO 01 SUITE,COM 
ESPAÇO P/ HIDRO,SALA BOA,COZ. 
02 AMBIENTES,CHURRASQ. C/ 
SOLARIUM, SALÃO DE JOGOS. 
GAR. PARA 02 CARROS PORTÃO 
ELETRÕNICO.
R$ 320 MIL _ PARQUE B. ESPE-
RANÇA-A/T 250M²- 02 DORM.C/ 
A R M Á R I O S ( 0 1  S U I T E ) , W / C 
SOCIAL,SALA,COZ.C/ A/E,GAR. P/ 
VÁRIOS CARROS, EDÍCULA/C/ 02 
QUARTOS.(precisa reforma) 
R$ 390.MIL- JD. Bela Vista- A/T 250M², 
03 dorm.(01 suite) w/c social, sala 
02 amb., coz.e W/C com armários. 
Edícula,gar. p/ 02 cob.  R$ 400.MIL_ 
JD. São Francisco-A/T 250M. A/C 
180M. 03 dorm.(01 suite) W/C social- 
escritório,sala,coz.c/ A/E copa-A/S 
área de luz, edícula com churrasq. 
W/C e quarto
 R$420 MIL JD. BOM PRINCÍPIO- A/T 
250m²  03 dorm.(01 suite com closet), 
w/c social, , coz., c/ armários  e w/c 
todos c/ armários)jardim, Sala 02 amb. 
com jardim de inverno,lavabo, espaço 
gourmet,com pia e churrasq.gar. para 
02 autos cob.  02 desc. R$ 350MIL-
JD. Monte Verde-A/T 250M² 03 dorm.
(01 suite) w/c social sala 2 amb. Coz. 
área de serviço c/ w/c tubulação para 
aquecimento solar.

R$ 450 MIL – Jd. Bela Vista –03 dorms, 
sendo 01 suite, sala 02 amb, churras, 
edícula c/ quarto e w/c

CASAS EM CONDOMÍNIO:

R$450 MIL-COND. FLAMBOYAN- SO-
BRADO- 03 DORM. 01 SUITE,SALA, 
COZ. LAZER COMPLETO(ACEITO 
TERRENO)
R$ 450 MIL – Portal das Acácias- 
Sobrado com 03 dorms,  01 suite, sala, 
coz, wc, a/s, churrasqueira, gar (todo 
planejado)
R$ 430  MIL _  Villagio  Caribe – 03 
dor. Coz. e w/c  com Armários . ( área 
de lazer)
R$ 630 MIL _  JARDIM DOS AROMAS- 
A/T 220M² A/C 180M² 03 DORM. (01 
SUITE) W/C SOCIAL LAVABO (LAZ-
ERE COMPLETO)
R$ 550 MIL - Vista Verde – 03 dorms, 
01 suite c/ closet, sala 02 amb, coz, 
wc, a/s, portaria 24 hs, gar p/ 03 autos
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 
dorms com suítes, sala, coz, lavabo. 
wc,lavabo, churrasqueira, gar.Ex-
celente acabamento.c/ A/E 
R$ 700 MIL _ JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE, LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DU-
PLO, MEZANINO, COZ. PLANEJADA, 
LAVANDERIA PLANEJADA,´REA 
GOURMET COM CHURRASQ. E 
PIA,AQUECIMENTO SOLAR E.     
R$ 880 MIL _ Beira da Mata- A/T 422,9² 
A/C 281 - 03 suites(01 master)sala c/ 
pé dir. duplo e mesanino, piscina em al-
venaria, churrasq., aquecedor solar ....

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

3 DORM SENDO UMA SUITE 
COM CLOSET E HIDRO, 

SALA , SALA DE ESTAR, COZ 
PLANEJADA, WC SOCIAL 

COM BOX  , PISCINA, CHUR-
RASQUEIRA, COZINHA, 5 

MIL METROS QUADRADOS , 
PORTAO ELETRONICO.

CASAS 

R$ 550,00 Kitnet - Jardim Regina - 
quarto, wc, cozinha.
R$ 690,00 Casa – M.d.s – dorm, 
coz, wc, sala, área de serviço .
R$ 800,00 Casa – Cecap – 3 dorm, 
sala, coz, área livre/ serviço, wc, 
garagem e quintal. 
R$ 1.000 Casa – Remulo Zoppi 
– 2 dorm, sacada, wc, sala, coz, 
área livre/serviço, garagem, portão 
eletrônico
R$ 1.100,00 Casa – m.d.s – 3 dorm, 
wc, sala, coz, garagem
R$ 1.200,00 Casa  - Cecap -  2 
dorm, wc, sala, cozinha, área livre, 
AS, garagem p 2 autos e quintal. 
R$ 1.250,00 Casa – Parque Indaia- 
2 dorm, 2 wc, sala, cozinha, área de 
serviço, garagem e quintal 

R$ 1.300,00- Casa- M D S- 3 
dorm, sala, cozinha, 2 wc, gara-
gem p/ 2 altos. 
R$ 1.400,00 Casa Jd Valença, 
3 dorm, 1 suite, 2wc, sala, sala 
de star, cozinha, quintal, cerca 
elétrica, portao eletrônico, 2 vaga 
p/ carro. 
R$ 1.500,00 Casa- Jd Hubert- 3 
dorm, sacada, wc, sala, cozinha, 
copa, área de serviço, chur-
rasqueira e garagem.
R$ 1.600,00- casa- Jd santa 
cruz- 3 dorm, suíte, sala dois 
ambientes, sacada, wc, cozinha, 
copa, área livre, área de serviço, 
dispensa, quintal, cerca elétrica, 
churrasqueira e garagem para 
3 autos. 
R$ 1.700,00 – mds – 3 dorm e 1 
suite, sala, coz, área de seviço, 
wc, churrasqueira, edícula, gara-
gem 4 carros.
R$ 1.800,00 – Itaíci – 2 dorm, 
wc, copa/coz, sala de estar, área 
de serviço.
R$ 1.950,00 – Monte Verde – 3 
dorm e 1 suite, 2 wc, sala 2 am-
bientes, coz, área livre/serviço, 
quintal, cerca elétrica, portão ele-
trônico, garagem para 3 carros.
R$ 2.000,00 – M.d.s – 3 dorm, 1 
suite, sacada, sala, coz, área de 
serviço, churrasqueira, edícula, 

portão eletrônico e garagem.
R$ 2.200,00 – Vila Todos os 
Santos – 2 dorm, 1 suite, sacada, 
wc, sala, coz, área livre/ serviço e 
garagem coberta.
R$ 2.400,00 – Jd Regina – 3 
dorm, 1 suite/hidro, sala, coz, 
edícula, churrasqueira, quintal, 
cerca elétrica, portao eletrônico, 
alarme residencial e garagem 
para 4 carros.
R$2800,00 – Jd.Regente – 3 
dorm sendo uma suíte , sala 2 
amp , coz planejada , piscina 
churrasqueira , ótima casa 
R$ 2.800,00 – Moacir Aruda – 3 
dorm, 1 suite, sacada, 2 wc, sala 
2 ambientes, copa/coz, área livre/
serviço, dispensa, quintal, cerca 
elétrica e garagem.   

DESTAQUE:

R$ 3.200,00, MEGA OFERTA 
– JD REGENTE – 3 DORM, 1 
SUITE COM CLOSET, LAVABO, 
SACADA, 4 WC, MEGA SALA 
PARA 2 AMBIENTES, COPA/ 
COZINHA PLANEJADA, AM-
PLA AREA LIVRE/SERVIÇO, 
DISPENSA, PISCINA, SAUNA, 
CHURRASQUEIRA, VARANDA, 
QUINTAL, ACADEMIA, CERCA 
ELETRICA, PORTAO ELETRO-

NICO, GARAGEM PARA 4 AU-
TOS. Obs: CASA PERFEITA, 
INTEIRA MOBILIADA. 

R$ 1.000 casa – 2 dorm.- sala 
– cozinha – banheiro – lav. – 
garagem
RS 1.300 sobrado – 3 dorm sendo 
uma suíte . – sala – coz. – chur-
rasqueira – garagem

R$ 1.700 casa – nova – 1 dorm 
e 2 suites – sala – jd. Inverno – 
coz. – lavanderia – garagem 2 
carros – portão eletrônico 
R$ 2.000 casa – m.d.s – 3dorm e 
1 suite – sacada – sala – coz. – 
churrasqueira – área de serviço 
-  garagem – portão eletrônico 

A P A R T A M E N T O S 
 
R $  1 0 0 0 , 0 0  J D  P e d r o s o 
-2dorm – sala –cozinha –
area –de serviço – garagem 
R$ 1000,00 JD São Paulo-2dorm 
– sala-cozinha-portao eletrônico-
garagem 
R$ 1150,00 centro -2 dorm- área 
de serviço – sala – cozinha e 
banheiro
R$ 1300,00 JD Santiago 3 dorm-
sala-cozinha planejada-suite-area 
de serviço-garagem

R$ 1300,00 cidade nova -3dorm-
sala 2 amb-copa-cozinha-2ban-
heiro- área de serviço
R$1400,00 pq são lourenço-sala 
2 ambientes-3 dormitorios-2ban-
heiros-cozinha-area de serviço-
area livre-despensa-garagem-
piscina
R$1500,00 pau preto –sala-
3dormitorios sendo 1 suite-saca-
da-banheiro-cozinha-area de 
serviço-garagem 2 autos
R$2,000 cidade nova-sala 2 am-
bientes-4dorm-1suite –sacada-
3banheiro-area de serviço-cerca 
elétrica-piscina-portaria24hrs-
elevador
R$2,500  cidade nova 4 dorm-
1suite-sacada-3banheiro-area 
de serviço-piscina-sauna-varan-
da-cerca elétrica-portaria24hrs-
academia-salão de festas-salão 
de jogos

Salões 

R$ 900,00 Santa Cruz  Av Fran-
cisco de Paula leite 1029 
R$ 1000, 00 São Francisco Rua 
alvaro do Santos 
R$ 1,100,00 Jd Paulista Rua 
Tabaquara n º 206 
R$ 800,00 Jd paulista Rua San-
tana nº 26 

APARTAMENTOS LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

VENDAS - (19) 9 9713-9953 / (19) 9 8316-0899

CHÁCARA EM 
CONDOMINIO FECHADO 
OTIMA LOCALIZACAO

CASAS

R$ 2,000,00 Cecap av Fran-
cisco de Paula leite 1095 
R$ 1,200,00 Vila Teler R Vol-
untario joao do Santos 1681 
R$ 1,300,00 Jd Paulista 2 R 
Iguatemi ao lado do numero 
284 
R$ 1,500,00 Morada do sol R 
Durvalino Fonseca 27 
R$ 1,600,00 R Alberto santos 
Dumont 427 
R$ 1,700,00 Cidade nova R 
Ademar de Barros 1710 
R$ 2,000,00 California R Ma-
ria Armelin Trinca 53 
R$ 2,100,00 Morada do Sol 
Av Ario Barnabe 
R$ 2,200,00 Alvorada R Paulo 
Proenzo 90 
R$ 2,500,00 Cidade nova R 
Treze de maio 1352 
R$ 3,000,00 Nagib Hibram 
182 
R$ 3,500,00 Cecap Francisco 
de Paula Leite 2283 
R$ 4,000,00 Recanto das 
Flores R Alamedas das Be-
gonias 2044 
R$ 4,500,00 Centro R Siquei-
ra Campos 

TEMOS GALPOES, 
CHACARAS VENHAM 

CONFERIR! 

SALÕES

DESTAQUE
APARTAMENTOS

CHACÁRAS:

R $ 3 5 0 M I L -  1 0 0 0 M ² -  O L H O 
D ’ A G U A - 0 3  D O R M . 0 1  W / C 
P I S C I N A  P A I S A G I S M O , 
FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CAR-
RO.
R$ 360 MIL – Mosteiro de Itaici – 02 
Dorm 01 suite, sala, coz, gar 02 autos
R$ 370 MIL – Chacara Alvorada 
– 02 Dorm, sala, coz, w/c, toda 
avarandada.
R$ 480 MIL – Chacara Alvorada – 
04 Dorm, 2 suites, 02 vagas, sala , 
coz, 05 w/c, área de churr, piscina, 
pomar e poço
R$ 700 MIL – Mosteiro de Itaici – 
03 Dorm, 01 suite, sala 02 amb, coz 
amer, pisc, churr, gar 06 autos, campo 
de fut, cas de hosp
R$ 1 .500 .MIL_  Cond.  Monte 
Bel lo(sa l to)  A/T 2 .000m² A/C 
600m². 03 suites, sendo o1 c/ 
closet e hidro+ 02 dormitórios to-
dos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. 
com armários, piscina, churrasquei-
ra, canil. Paisagismo,pomar.Aceito 
caminhonete, carro, e imóvel de 
menor valor.

SÍTIO- VIDEIRA-05 ALQUEIRES ( 
VALOR SOB CONSULTA) V.C.
R$ 800.MIL-SITIO EM CARDEAL-36.000 
M²-A 2 KM. DO ASFALTO - POÇO AR-
TESIANO- REPRESA- CASA- 300 PÉS 
DE FRUTÍFERAS(TROCA POR CASAS 
EM INDAIATUBA). 

SÍTIOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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CA00946 - COND. FECHADO - LINDA CASA - AT: 300M² - AC: 
240M² ,ÓTIMO ACABAMENTO, TODOS OS CÔMODOS C/ AR-
MÁRIOS, ESCRITÓRIO, COZ PLANEJA, ESCADAS EM MAR-
MORE TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR...R$ 980.000,00

LOCAÇÃO

TERRENO

T R 0 0 1 7 9  –  T e r r e n o  C o m e r c i a l  –  J d . 
Esplanada(Excelente localização - frente p/ Ave-
nida) – 418m² R$ 1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS
 
SL00033 – Sala Comercial – Piso Superior – Centro 
– 46m² c/ banheiro R$ 900,00 + Iptu
SL00024 – SALÃO - Vila Brizola – Frente p/ Rua dos 
Indaás – AU: 60m² c/ 2 banheiros R$ 950,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² 
c/ banheiro e cozinha, prox a Av. Tamandaré R$ 
1.800,00 + Iptu
SL00064 – Jd. Morada do Sol – AC: 140m² salão de 
esquina – 2 banheiros, cozinha R$ 2.200,00 + Iptu

CASA

CA00789 – Centro – ótima localização - 2 dorm, 
sala, coz, wc social, lavabo, lavand, não possui ga-
ragem R$ 900,00 + Iptu
CA00945 – Cidade Nova – Prox a Avendia Pres. 
Kennedy – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem 
R$ 1.000,00 + Iptu
CA00460 – Moradas de Itaici(Cond. Fechado) – 
área de lazer e portaria 24hs - 2dorm, sala 2 amb, 
wc, coz c/ armários, lavand, garage R$ 1.400,00 + 
Cond. + Iptu
CA00372 – Cidade Nova – 2 dorm, sala, copa, coz 
grande, wc, lavand, dorm e wc p/ empregada, gara-
gem R$ 1.500,00 + Iptu
CA00938 – Jardim Sevilha – Casa Nova – 
3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 
coberta 2 carros R$ 1.500,00 + Iptu
CA00231 – Cidade Nova – ótima localização - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, coz, 
lavand, garagem R$ 1.700,00 + Iptu
CA00415 – Casa Bella – Cond. Fechado – Excelen-
te área de lazer – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, churrasqueria, quintal, garagem 2 carros R$ 
2.400,00 + Cond. + Iptu

APARTAMENTO

AP00366 – Jd. Santiago – Fonte de Trevi - Área de 
Lazer - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, 
coz, lavand, garagem.R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00361 – Ed. Vilagio D`Amore - 3dorm(sendo 1 
suite c/ box e gabinete), sala 2 amb, coz c/ gabinete, 
wc social c/ box e gabinete), lavand, garagem, área 
de lazer completa .R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Ex-
celente localização – VARANDA GOURMET - 
2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, 
lavand, 2 vagas de garagem .R$ 1.400,00 + Cond. 
+ Iptu

AP00349 – Portal das Flores – área de lazder com-
pleta – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, garagem 
R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00077 – Cidade Nova – Apto Amplo – 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, wc so-
cial c/ box e gabinete, lavand, garagem 2 carros .R$ 
1.550,00 + 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$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
AP00387 – Jd. Santa Rita – Lindo Apto - Amplo, 
todos os cômodos c/ armários – 3dorm(Sendo 1 
suite) c/ armários, wc social c/ box e gabinete, sala 2 
amb, coz planejada, lavand c/ armários, garagem 2 
carros R$ 2.000,00 + Cond. + Itpu

VENDA

TERRENOS

TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 
300.000,00
TR00412 – Jd. Belo Horizonte – Comercial, frente p/ 
Rua dos Indaiás - AT: 270m² R$ 350.000,00 

SÍTIO

ST00005 – EXCELENTE SITIO, AT: 22.500m², BAIR-
RO VIDEIRA – Casa principal c/ 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, lavabo, sala 2 amb, coz americana, garagem 
coberta churrasq, canil, poço caipira, caixa d`água, 
casa de caseiro c/ 1 dorm, sala, coz, wc, lavand, mi-
rante c/ excelente vista p/ cidade, mata nativa, diversas 
árvores frutíferas, água corrente c/ possibilidade de 
fazer açude – Estuda permuta p/ apto em Indaiatuba 
ou São Paulo (Região da Vila Mariana e Adjacências) 
R$ 550.000,00
 

CASAS COND. FECHADO

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

CASAS 

CA00873 – Jd. Morumbi - Casa Nova - Excelente 
Acabamento - 2dorm, sala, cozinha, wc social, lavand, 
garagem .R$ 225.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, 
sala, copa, cozinha, wc social, lavand, wc externo R$ 
380.000,00
CA00559 – Jd. Belo Horizonte – AT: 150m² - AC: 
130m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, 
lavand, garagem coberta 2 carros R$ 390.000,00
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
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, chur-
rasqueira c/ wc externo, garagem, aquecedor solar, 
portão eletrônico R$ 689.000,00 
CA00573 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 180m² 
- 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz 
americana, despensa, lavand, churrasq, garagem R$ 
580.000,00 

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. 
ao Centro) – 2dorm, sala, coz, wc, lav, garagem 

(aceita carro como parte de pagto) .R$ 195.000,00

AP00291 – Centro – Edificio c/ 2 elevadores - AU: 
70m² - 2dorm, sala 2 amb, wc, coz, lavand, 2 vagas 
de garagem, salão de festas R$ 250.000,00
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 



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!!!

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

CENTRO – CA02502
01 DORM., COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL E VAGA P/ MOTO.
R$ 700,00 + IPTU

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZINHA,WC,LAVANDERIA E 
GARAGEM P/ CARRO PEQUENO.
R$ 750 + IPTU

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

CIDADE NOVA I – CA1435 - 02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA E 01 
VAGA P/ AUTO. R$ 1.000,00 + IPTU

REMULO ZOPPI – CA02480
02 DORM., SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, QUINTAL E VAGA COBERTA P/ 
1 AUTO. R$ 1.000,00 + IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

PQ. BOA ESPERANÇA – CA02484
03 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, A.S., CORREDOR LATERAL EXTERNO 
COM CHURRASQUEIRA, GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS, PORTÃO ELE-
TRÔNICO. R$ 1.600,00 + IPTU

JD. BELA VISTA – CA02497
CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 SUITE), SALA 02 AMB., 
COZINHA, DESPENSA, QUINTAL, ESPAÇO GOURMET C/ CHURRASQUEIRA E 
GARAGEM. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

JD. CALIFÓRNIA – CA02505
SOBRADO: 03 DORM. (01 SUITE), SALA 02 AMB., AREA DE LUZ, A.S., CHURRAS-
QUEIRA E VAGA PARA 02 AUTOS. R$ 1.600,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

CENTRO – AP0154 - KITNET MOBILIADA COM VAGA DE GARAGEM
R$ 500,00 + COND. R$ 422,00 + IPTU

JD. ALICE – AP00583 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA 
COBERTA. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

CENTRO – AP00584 - 02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA, LAVANDERIA 
E 01 VAGA. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

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

CENTRO – AP00505 - 03 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA PLANEJADA, 
LAVANDERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA. R$ 1.600,00 + COND.

JD. PEDROSO – AP00273 - 03 DORM. (01 SUITE C/ ARMÁRIO), SALA, WC, 
COZINHA PLANEJADA, LAVANDERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA. R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU

CASAS PARA VENDAS

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

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

JD PAULISTA II CA02429 - FRENTE 1D, SALA, COZ., WC E VAGA P/01 AUTO. FUN-
DOS 01 DORM, SALA, COZINHA E WC AT 150 M² A.C 125M² R$ 297MIL

CIDADE JARDIM – CA02488 - 02 DORM., SALA, COZINHA PLANEJADA (02 AMB.), 
WC, LAV., ÁREA DE LUZ, QUINTAL NOS FUNDOS, 02 VAGAS DE GAR. (01 COBER-
TO) E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 150m² / AC: 75m² R$ 295.000,00

JD MARINA CA02423 - CASA NOVA, 03 DORM (01SUÍTE) COZINHA,SALA 02 AMB, 
ESPAÇO GOURMET, GARAGEM P/02AUTOS E QUINTAL 150 A.T R$ 390.000,00

JD AMÉRICA CA02444 - 03 DORM (01SUÍTE), SALA 02 AMB, COZINHA PLANEJADA, 
01 WC SOCIAL, 01WC SERVIÇO, AREA DE SERVIÇO AMPLA ,PISCINA AQUECIDA 
C/ CASCATA E ILUMUNAÇÃO LED, EDÍCULA C/CHURRASQUEIRA E VAGA P/ 02 
AUTOS. AT 250 M² A.C 170M². R$ 435 MIL

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

VILA SUÍÇA CA02363 - SOBRADO: 03 SUÍTES COM CLOSET, SALA 04 AMB, WC 
SOCIAL, COPA, COZINHA, CHURRASQUEIRA COBERTA, PISCINA, GARAGEM P/ 
03 AUTOS COBERTA, ACEITA FINANCIAMENTO. SEM PERMUTA.
AT 352 m² A.C 280m² R$ 650mil
 
ALPES SUIÇOS CA02364 - 03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET, SALA DE VISITA 03 
AMB, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, QUINTAL, GARAGEM P/ 02AUTOS (UMA 
COBERTA) AT 400m²   A/C 280m² R$ 700MIL

CHÁCARA AREAL CA02422 - Casa. 04 DORM (02SUÍTES), C/ ARMARIOS, SALA 
ESTAR, SALA JANTAR, COZINHA C /ARMARIOS, LAVABO, WC, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA. 01 COMODO C/ WC, PISCINA E VAGA COBERTA P/ 04 AUTOS 
AT 430 m² A.C 298 m² R$ 850mil

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

VILA SUÍÇA CA02478 - SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DORMs. (SENDO 
01 SUITE MASTER, 01 SUITE - TODOS COM ARMÁRIO), WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, SALA JANTAR, COZINHA 
COM ARMÁRIO, ÁREA SERVIÇO, DESPENSA, CHURRASQUEIRA, PISCINA, 
WC, SALA DESPEJO E VAGA PARA 04 AUTOS (SENDO 02 COBERTOS). 
A Q U E C E D O R  S O L A R ,  B O I L E R  E  P O R T Ã O  A U T O M Á T I C O . 
AT: 300m² / AC: 325,95m² R$ 800.000,00

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

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 3D., SALA, COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA, 02 
VAGAS COBERTAS E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 135m² / AC: 137m² R$ 350.000,00

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

TERRENO ADEMAR DE BARROS - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO TR00704 
250 M²  PLANO. COM CASA ANTIGA 300 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

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

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

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

JD. UNIÃO – TR00677 - LOTEAMENTO ABERTO A PARTIR DE 150m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 36x)

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS , 
VISITE NOSSO SITE :

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA 700 KM) ANO 2013 
14 LUGARES, LICENCIADA, IPVA, SEGURO.

ENTRADA + parcelas
(19) 38752215 / (19) 996968732

VENDO CARRO
GOL ANO 2008/2009, ÚNICO DONO (NOVO)
COMPLETO (19) 996968732 (19) 38752215

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189

OTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE C/ 02 WC, LAVANDERIA, 
DEPÓSITO E ESCRITORIO.
RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 430
SALÃO AMARELO 

SALÃO COMERCIAL vila teller – SL00231
80M², 02WC, LAVANDERIA.
PROXIMO AO PISTONI, OTIMA LOCALIZAÇÃO PARA FARMACIA
R$1.500,00. 

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

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

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

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

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

CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM,COZINHA,WC,LA-
VANDERIA E GARAGEM P/ CARRO PEQUENO.
R$ 750 + IPTU

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

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 01 DORMITÓRIOS ALUGA

CENTRO – AP0154
KITNET MOBILIADA COM VAGA DE GARAGEM
R$ 500,00 + COND. R$ 422,00 + IPTU

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

JD. ALICE – AP00583
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA COBERTA.
R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

MOACIR ARRUDA – AP00550
02 DORM,SALA 02 AMB., WC, COZ., LAVANDERIA, 01 VAGA COBER-
TA, PORTARIA E PORTÃO ELETRONICO
R$ 1.100,00

CENTRO – AP00545
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA.
R$ 1.300,00 + COND.

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA, LAVANDERIA E 01 VAGA.
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

CENTRO – AP00505
03 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZINHA PLANEJADA, LAVANDERIA 
C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.600,00 + COND.

JD. PEDROSO – AP00273
03 DORM. (01 SUITE C/ ARMÁRIO), SALA, WC, COZINHA PLA-
NEJADA, LAVANDERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTO PARA VENDA
JD MORADA DO SOL AP00554
02 DORM,WC,COZINHA,LAVANDERIA,SALA E 01 VAGA.
PORTÃO ELETRONICO.  03º ANDAR.
R$ 170MIL COND R$ 88,00

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

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

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

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

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

TERRENO ADEMAR DE BARROS
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
TR00704 
250 M²  PLANO. COM CASA ANTIGA 
300 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

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

CONSULTE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
TEMOS MAIS IMÓVEIS CADASTRADOS, 

VISITE NOSSO SITE:
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA 700 KM) ANO 2013 
14 LUGARES, LICENCIADA. IPVA, SEGURO.

ENTRADA + parcelas
(19) 38752215 / (19) 996968732

VENDO CARRO
GOL ANO 2008/2009, ÚNICO DONO (NOVO)
COMPLETO (19) 996968732 (19) 38752215

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189
OTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE C/ 02 WC, LA-

VANDERIA, DEPÓSITO E ESCRITORIO.
RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 428

SALÃO AMARELO 

SALÃO COMERCIAL vila teller – SL00231
80M², 02WC, LAVANDERIA.
PROXIMO AO PISTONI, OTIMA LOCALIZAÇÃO PARA FARMACIA
R$1.500,00. 
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CASAS - VENDE-SE

M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² COM 03 
DORMITÓRIOS CONSTRUIDA NOS FUNDOS E 
GRANDE ÁREA LIVRE NA FRENTE POR PREÇO 
IMPERDÍVEL APENAS:R$220.000,00.  CORRA!!! 
F= 19-3017-2608/99762-7997
M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² COM 
01 DORMITÓRIO, SALA, COZ, WC, CONS-
TRUIDA NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA 
LIVRE NA FRENTE POR PREÇO IMPERDÍVEL 
APENAS:R$200.000,00.  CORRA!!! F= 19-3017-
2608/99762-7997
JD DO VALLE. 02 DORM (01 SUITE C/ ARMÁRIO 
EMBUTIDO) COZ PLANEJADA, GARAGEM P/ 
03 AUTOS, EDÍCULA NOS FUNDOS. ÓTIMO 
ACABAMENTO; APENAS: R$280.000,00 F= 19-
3017-2608/99762-7997 AINDA ESTÁ SENTADO 
AMIGO? CORRA!!!
M.SOL-RUA-17- 03 CÕM C/ ENT P/ AUTOS. 
R$130.000. CORRA!!! F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM 
LOTE DE 180M² APENAS R$115.000,00 QUITA-
DO. F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.EDÍCULA C/02 CÕ-
MODOS E WC EM LOTE DE 180M² APENAS 
R$105.000,00+ 38 X R$370,00 F= 19-3017-
2608/99762-7997
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGANTE COM 
WC, R$ 125.000,00 URGENTE!!  F= 19-3017-
2608/99762-7997 .VÁ ZUNINDO!!
M. SOL. RUA 68 02 DORM, SALA, COZ, WC LA-
VAND, MEZANINO NOS FUNDOS. R$ 150.000,00 
URGENTE F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AUTOS.
R$165.000,00 AC.FINANCIAMENTO.CORRA!!! 
F= 19-3017-2608/99762-7997

JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AUTOS.
R$170.000,00 AC.FINANCIAMENTO.COR-
RA!!!
F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AU-
TOS.R$160.000,00 CORRA!!F= 19-3017-
2608/99762-7997
RUA-86 M.SOL ÓTIMACASA COM 02 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZ, WC LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS +SOBRADINHO 
NOS FUNDOS APENAS :R$235.000,00. 

TERRENOS-VENDE-SE

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$63.000,00 + 
77 X R$490,00  F= 19-3017-2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$85.000,00 
ACEITA FINANCIAMENTO. F= 19-3017-
2608/99762-7997
JD LAGUNA.150² R$80.000,00 CORRA!!! F= 
19-3017-2608/99762-7997
M.SOL RUA 39 125M² R$115.000,00. F= 19-
3017-2608/ 99762-7997CORRA!!
M.SOL RUA 80 125M² R$105.000,00. F= 19-
3017-2608/ 99762-7997CORRA!!
JD.COLIBRIS. 185M² R$ 115.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F= 19-3017-2608/ 99762-
7997 VÁ JÁ. !!!!

EXIJA A CREDENCIAL 
DO SEU CORRETOR!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO 

FACEBOOK - 
PREDIALIMOVEIS.

CASA

Morada do Sol – R$ 130 mil reais -  03 
cômodos  Wc social 
 Morada do Sol,  170 mil  Reais – 2 
dormitórios, sala WC , cozinha ,área de 
serviço,    vaga para 2 carros, 
Morada do Sol – 170mil – 03 dormitó-
rios, sala, WC , cozinha, área de serviço, 
vaga para 2 carros . cômodos , área de 
serviço
Jd Paulista – 300mil – 02 dormitórios , 
1 suíte , sala, cozinha, área de serviço, 
vaga  2 carros coberta,   
Jd Morada do Sol: R$ 198 mil reais, 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
área de serviço, vaga para 02  carros
Jd Bom Principio:  R$ 360mil reais-  2 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
vaga para 02 carros, 

TERRENO

Jd Colibri – at 150m2 R$ 98.000,00
Morada do sol – 250m2     R$ 160.000,00 
Morada do Sol- 250m2 – R$ 190.000,00
Morada do Sol –R$  165.000,00
Jd Bela Vista- 250m2  - R$170.000,00 
Morada do Sol – R$ 110.000,00
Morada o Sol – R$ 105.000,00

CASA EM  CONDOMÍNIO

Condomínio  Guarantã- R$  115mil  03 
dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
WC social, vaga par 2 carros,   - mais 
mensalidade  e R$ 1300,00 mensais.
Helvécia  Park -  R$ 1.100,00 - 03 
dormitórios com suíte, sala 2 ambiente, 
cozinha, 2 ambiente, WC social, área de  
serviço,  área de lazer, piscina, churras-
queira, vaga 2 carros coberto
ÁREA DE TERRA  – AT 20.000 m2  – R$ 
180,00 m2

LOCAÇÃO 

Salão Comercial – Jd Paulista – R$ 
2.000,00 A.t 160m2
Salão comercial – Jd Morada do Sol R$ 
1.000,00;
Casa – jd   JK – 02 dormitórios, WC so-
cial, sala, cozinha, área de serviço vaga 
para 01 carro; RS1.1100,00;
Casa –  jardim Morada do Sol – 02 
dormitórios, sala, WC social, cozinha, 
lavanderia, vaga para 01 carro coberto,  
R$ 1.000,00.
Casa –Jd. Morda do Sol-  02 cômodos. 
R$600,00. 
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

SALA

SL00003 SALAR$ 330.000,00
KENNEDY OFFICE 2 banheiros 56,00 m² const.

TERRENOS

TE00059 TERRENO R$ 213.000,00
COND. MARINGÁ 300,00 m² tota
TE00081 TERRENO R$ 200.000,00
JD. REGINA 250,00 m² total
TE00012 TERRENO R$ 370.000,00
HELVETIA PARK I 490,00 m² total
TE00090 TERRENO R$ 255.000,00
COND. BEIRA DA MATA 360,00 m² total
TE00092 TERRENO R$ 196.000,00
COND. ALTO DI ITAICI 300,00 m² total

10 Terrenos Jardins do Império 150 M² VA-
LOR R$ 105.000,00 - CADA
4 Terrenos Jardim Colibri 150 M² MISTO 
NOVALOR R$ 100.000,00
2 Terrenos Jardim Bréscia 200 M² VALOR 
R$ 140.000,00 - CADA

APARTAMENTOS

AP00064 APARTAMENTO R$ 520.000,00- 
ACEITA PERMUTA
TORRE VIENA 3 dorms | 2 salas | 1 banheiro 
100,00 m² útil
AP00044 APARTAMENTO R$ 220.000,00
COND. AZALEIA 2 dorms | 1 vaga | 1 sala | 1 
banheiro 60,00 m² útil
AP00074 APARTAMENTOR$ 210.000,00
COND. ANA ELISA  2 dorms | 1 sala 60,00 
m² útil

APARTAMENTOS 
DE 70M² COM 
3DORM 1 SUÍTE E  2 
VAGAS DE GARA-
GEM   E TAMBÉM 
63M² COM 3DORM 
1SUÍTE E 1 VAGA DE 
GARAGEM- ÁREA 
DE LAZER COMPLE-
TA ; PISCINA, SAU-
NA, SALA DE GI-
NASTICA , QUADRA 
POLIESPORTIVA. 
VALORES ABAIXO 
DO MERCADO.    

AP00082APARTAMENTO R$ 280.000,00 
PORTAL DAS FLORES 

3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 banheiro 

75,97 m² útil

APARTAMENTO PÁTIO ANDALUZ R$ 

420.000,00 - ACEITA TERRENO OU CARRO

3 DORMS 1 SUÍTE 2 VAGAS COBER.

CASAS

CA00131 CASA R$ 330.000,00
JD. UMUARAMA 2 dorms | 1 suíte | 3 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 115,00 m² const. | 150,00 
m² útil
CA00104 CASA R$ 400.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 118,00 m² const. | 250,00 
m² útil
CA00103 CASA R$ 435.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 138,00 m² const. | 250,00 
m² útil
CA00109 CASA R$ 585.000,00
PORTAL DAS ACACIAS 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala | 1 banheiro 163,00 m² const. | 
148,00 m² útil
CA00099 CASA R$ 270.000,00
JD. ALICE 3 dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 banheiro 
110,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00100 CASA R$ 220.000,00
VL.BRIZOLA 1 dorm | 1 sala 60,00 m² const. 
| 125,00 m² útil
CA00107 CASA R$ 880.000,00
COND. BEIRA DA MATA 3 dorms | 3 suítes | 4 
vagas | 2 salas | 2 banheiros 281,00 m² const. 
| 422,00 m² útil

CA00116 CASAR$ 400.000,00
VISTA VERDE 3 dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 
banheiro 110,00 m² const. | 175,00 m² útil
CA00111CASAR$ 440.000,00
JD. REGINA 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
| 1 banheiro 162,00 m² const. | 258,00 m² útil
CA00123 CASAR$ 310.000,00
MONTE VERDE 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 
sala | 1 banheiro 80,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00118 CASAR$ 430.000,00
COND. MONTREAL 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 
| 2 salas 104,00 m² const. | 150,00 m² útil
CA00097 CASAR$ 1.650.000,00
COND. SANTA CLARA 4 dorms | 4 suítes | 2 
vagas | 2 salas | 1 banheiro 330,00 m² const. 
| 450,00 m² útil
CA00128 CASAR$ 300.000,00
JD. FLORENÇA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 110,00 m² const. | 150,00 
m² útil

LOCAÇÃO

AP00053 APARTAMENTO  R$2.000,00
PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 
84,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 6.000,00
SL00005 SALAO R$ 1.200,00
JD. POMPEIA 2 salas | 1 banheiro 60,00 m² 
útil
JD. AMERICA 500,00 m² const. | 600,00 m² 
útil
SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 m² 
const. - CENTRO
AP00065 APARTAMENTO R$ 1.500,00
COND. GRANDVILLE3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 2 salas | 1 banheiro 73,00 m² útil,
AP00076 APARTAMENTO R$ 900,00
COND. NAÇÕES UNIDAS 2 dorms | 1 vaga 
| 1 sala | 1 banheiro 60,00 m² útil
AP00067 APARTAMENTO R$ 1.700,00
PÁTIO ANDALUZ 2 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 2 salas | 1 banheiro 68,00 m² útil
AP00072 PARTAMENTO R$ 2.000,00
PATIO ANDALUZ 3 dorms | 1 suíte | 2 salas 
| 1 banheiro 84,00 m² útil
AP00073 APARTAMENTO R$ 1.300,00
VILLAGIO D’AMORE 2 dorms | 1 vaga | 2 
salas | 1 banheiro 58,00 m² útil
AP00085 APARTAMENTO R$ 1.700,00
COND. GRANDVILLE 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala | 1 banheiro 70,00 m² útil
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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, 
coz., lav., piscina e churr. 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 serviço, 
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 pla-
nejada, lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, 
despensa (casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m² 
R$ 900.000,00
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.

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Jardim Morumbi – 02 dorm, sala, cozinha e WC 
com armários R# 150.000,00
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$ 430.000,00.
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privi-
legiada, 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$ 220.000,00 c/asfalto 
pago.

TE2367 – Alto de Itaici 415m² R$ 230.000,00
TE0043 – Terras de Itaici – 2 lote juntos – 1.000m² cada 
R$ 230.000,00(cada).
TE0053 – Colibri 150m² R$ 110.000,00
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 – Helvetia Park I – 576m2 R$ 440.000,00
TE0028 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 280.000,00

SÍTIO VENDO

ST0020 – Condomínio Rio Negro – Casa simples 28.000m² 
com água R$ 270.000,00

GALPÃO VENDE –SALTO

GA0026 – AT/1.400m² e 950m² AC- Totalmente regularizado 
R$ 1.500.000,00. Aceita 40% em imóvel.

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 02dorms(01st), sala cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina e churrasqueira R$ 2.500,00.
CH0063 – Terras de Itaici- 03 dorms(01 st), sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia e piscina e churrasqueira R$ 
2.700,00.
Apartamento Locação
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e garagem R$ 1.500,00
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem .R$ 2.200,00. 
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Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 
160.000,00 
Terreno Jardim Park Real 150m² condomínio fechado 
R$ 18.000,00 entrada mais parcelas 
Terreno comercial Jardim Portal Do Sol 150 m²- R$ 
115.000,00 
Terreno no Jardim Colibris – 250m² (comercial) 
R$ 175.000.00 
Terreno no Jardim São Paulo – 300 m² - R$190.000,00  
Apartamento – (oportunidade) 2 dormitório, sala em 
L, cozinha, lavanderia e uma vaga coberta – 162m²- 
R$ 196.000,00 – CECAP – em frente a Loja Bandeira 

CASAS 

Casa Jd. Morada do Sol – 2 Dorm., sala, cozinha, 
WC, edícula nos fundos e área de churrasqueira em 
cima – ótima localidade – R$170.000,00.
Casa Jardim  Morada do Sol - 3 aluguéis – R$ 
200.000,00
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – terreno 
de 250 m²- 5 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 
220.000,00 – aceita carro no negócio. 
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico 
- R$ 280.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – 
garagem para 2 carros – R$ 290.000.00
Casa Morada do Sol, próximo ao Center Jeans – 2 
quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 240.000.00 – 
aceita terreno no negócio
Casa Costa e Silva - 4 cômodos – R$ 180.000,00 - 
aceita terreno como parte de pagamento.
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 pagamento  
Casa nova no Jardim Morumbi 4 cômodos, sendo 1 
suíte- R$ 190.000,00 – aceita financiamento
Casa no Jardim Monte Verde sendo 4 cômodos na 
frente e edícula nos fundos –R$ 260.000,00 – aceita 
apartamento no negócio.

Casa JD. Morada do sol – Casa da frente -2 Dorm , 
Sala , Cozinha, 1 Banheiro e garagem coberta – Casa 
dos fundos 1 Dorm, cozinha e banheiro – R$ 160.000,00 
– Excelente  localidade .
Sobrado – Jd. Morada do Sol – 3 Dorm, 2 banheiros, 
sala, cozinha, lavanderia e edícula no fundo com 2 cô-
modos, garagem pra 2 carros coberta – R$290.000,00 
– Aceita casa térreo de menor valor no negócio. 
Casa Parque Boa Esperança – 3 Dorm. Sendo 1 su-
íte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, portão 
automático, ar condicionado, garagem para 2 carros 
– R$390.000,00
Temos casa para financiamento. 
Casa – 3 cômodos – R$135.000,00 

LOCAÇÃO 

Casa 4 cômodos – Jd. Monte Verde – R$1100,00 
Salão comercial 100m² - R$ 1200,00 – Jd. Morada do Sol  
Galpão comercial no Distrito Industrial – 300m² de 
área coberta – R$3.600,00
Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de 
área coberta – R$2.500,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de fu-
tebol, churrasqueira, salão de festas, estacionamento 
- R$450,00 

 
CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro, 1.000 m² R$ 
60.000.00 – com água – aceita carro no negócio.
Chácara no Morro Torto 1000 m² só terra - R$ 
120.000,00

SITIO e FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, Capivari 
e Monte Mor e outras regiões- fazenda: no Paraná e 
Minas Gerais

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

VENDAS

SOBRADOS - MAISON BLANCHE -2 IMÓVEIS 
(LUCERNA E BERNA) -3 Suítes(1 Master) – 
Closet, Sacada, Armários, Sala 2 Amb – Home 
theater, Coz. Planejada c/ despensa. – Condo-
mínio fechado, Portaria 24 horas.

ALUGUEL

APTO – LONDON PLACE– 3 Dorm (Suíte) AE, 
Sala, Coz, WC, 1 Gar. - R$ 1.600,00 

SOBRADOS - MAISON BLANCHE - LUCER-
NA E BERNA– 3 Suítes (1 Master) – Closet, 
Sacada, Armários, Sala 2 Amb – Home theater, 
Coz. Planejada c/ despensa. = Condomínio 
fechado, Portaria 24 horas.

VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.202 – VILA RUBENS – R$296.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.203 – JD.MORADA DO SOL – R$230.000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, garagem.
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280.000,00 – 2dorms(1st 
com banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia coberta, 
garagem para 2 carros.
COD.217 – PQ.INDAIA - R$200.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc social, nos fundos lavanderia e quartinho de despejo.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$600.000,00 – 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.333 – JD.VILA VERDE – R$340.000,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, garagem para 
2 carros.
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280.000,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, gragem para 
2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, copa, coz, wc social, lavanderia, dispensa, , churras-
queira, portão eletrônico, garagem para 2 carros.
COD.351 – VILA MARIA HELENA – R$350.000,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, hall de entrada, coz, wc 
social, lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
COD.353 – JD.VALENÇA – R$330.000,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão eletrônico, 
garagem para 2 carros.
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608.000,00 
– 3dorms(1st com closet)sala de estar e jantar, coz.plane-
jada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.

COD.419 – COND.BEIRA DA MATA – R$870.000,00 – 4sui-
tes, sala de estar e jantar , copa, coz, wc social, lavanderia, 
dispensa, piscina, varanda, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$260.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro.
AP.511 – JD.TROPICAL – R$280.000,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc social, 1 vaga de garagem, churrasqueira, piscina.
AP.517 – CIDADE NOVA – R$280.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1vaga na garagem.
AP.536 – CECAP – R$185.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem.

TERRENOS

TE.05 – FRANCISCO DE PAULA LEITE – R$2.500.000,00 
– terreno com 2126m²  COMERCIAL              

TE.18 – JARDIM VENEZA – R$96.000,00 – Terreno com 
150m².
TE.29 – CONDOMINIO TERRA NOBRE – R$215.000,00 – 
Terreno com 336m².
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – terreno 
com 11.000m².
TE.38 – JD.CAROLINE – R$90.000,00 – Terreno com 200m²
TE.43 – JD.DOS COLIBRIS – R$115.000,00 – Terreno 
com 150m².
TE.45 – PORTAL DO SOL – R$115.000,00 – Terreno com 152m².

LOTEAMENTO MONTREAL PARA CONSTRUÇÃO A 
PARTIR R$130.000,00 150m²

CHACARAS
      
COD.738 – COLINAS I – R$650.000,00 – 3dorms(2st), copa, 
coz, sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem 
para 6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.

COD.743 – LARANJAIS – R$700.000,00 – 2dorms, sala 
de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de 
bagunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor 
solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.746 – VALE DO SOL – R$380.000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, 
garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

VILA VITÓRIA – R$5.000,00 – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros, na frente salão co escritório 
e wc, ao lado terreno para estacionamento. SOBRADO.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 2 dorms(1st com 
a/e), sala, coz, copa, lavanderia, sacada grande, cerca 
elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
CENTRO – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc social, 
lavanderia, quintal grande, sem garagem.
JD.PAULISTA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz com 
armário embutido, wc, sem garagem.
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorms, sala, coz, 
2 wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$750,00 – 1dorm, sala, coz, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc.
JD.BRASIL - R$550,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem
CENTRO – R$550,00 – 1dorm, coz, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$480,00 – 1dorm, coz, wc
JD.MORADA DO SOL R$380,00 – 1dorm, wc

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00 – 2dorms, sala em L, coz, wc, 1 
vaga de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1.000,00 – 3dorms, sala, coz, wc, 
garagem para 1 carro.
VILA GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO

PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.300,00 – 2dorms, sala 2 
ambientes com ar condicionado, coz, as fechada, wc com 
Box blindex, 1 vaga na garagem.
VILA NOSSA SENHORA CANDELARIA – R$2.000,00 – 
3dorms(1 suite com closet e hidro)wc social, lavabo, coz 
planejada, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

TERRAS DE ITAICI  - R$5.000,00 – SUPERIOR 
:4suites(sendo 1 com closet/master) varanda
INFERIOR:1 suite, escritório, sala de estar com lareira, 
sala de jantar, sala de TV, copa, coz, lavabo, embaixo 
da escada espaço de 2x2, , jardim de inverno, área 
gourmet completa, piscina 8x4, parquinho, pomar, poço 
semi – artesiano.
COLINAS II - R$4.500,00 – 3dorms(1suite), sala de estar 
e jantar, coz planejada, wc, dispensa, escritório, varanda, 
quintal, piscina, churrasqueira, garagem grande.

SALÃO

JARDIM BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² 
com wc.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 50m², com wc, 
mesanio.
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc.
JD.FLORIDA – R$1.100,00 – 80m², wc, lavanderia
JD.MORADA DO SOL  - R$1.800,00 – piso superior, 
120m², 2wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.450,00 – Frente:48m², 
wc. Fundos: 100m², 6m de altura e mesanino com 
48m² e coz. Quintal c/área coberta e wc, rede trifásica, 
estacionamento para 3 carros.
CECAP – R$3.000,00 – salão com 112m², tendo 2wc(1 
wc para deficiente), deposito, estacionamento.
VILA MERCEDES – R$3.500,00 – 250m², 2wc, vesti-
ário, escritório, entrada para carro.azulejo meia barra.

SALAS

CENTRO - R$1.200,00 - com 86m², coz, wc
CIDADE NOVA – R$1.500,000 – sala com 49m², wc, 
1 vaga de garagem.
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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

VAGAS INDAIATUBA – RCT BRASIL 22/01/2014

VAGA: 1/2 OFICIAL DE MARCENARIA (05 VAGAS)
SEGMENTO: Marcenaria
DESCRIÇÃO: Experiência na função. Conhecimento em máquinas de corte e 
lixadeiras. Aplicação de fita de borda.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: AJUDANTE GERAL (M) (04 VAGAS)
SEGMENTO: Logística
DESCRIÇÃO: Ensino fundamental completo. Experiência em serviços gerais. 
Residir em Indaiatuba.
HORÁRIO: Ter disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: AJUDANTE GERAL (M) (03 VAGAS)
SEGMENTO: Indústria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência em indústria.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ALMOXARIFE (F)
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (desejável Superior ou Técnico em 
Logística). Curso de Empilhadeira. Experiência em almoxarife, inventário, 
expedição e afins.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ALMOXARIFE/OPERADOR DE LOGÍSTICA (F/M) (06 VAGAS)
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Curso de Empilhadeira. Experiência 
com almoxarifado, inventários, expedição e afins. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
SEGMENTO: Indústria
DESCRIÇÃO: Ensino superior em Recursos Humanos ou afins. Experiência 
em Folha de pagamento, legislação trabalhista e atendimento de funcionários.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL
SEGMENTO: Imobiliária
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência com atendimento em 
clientes. CNH Categoria B. Conhecimento em Informática.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL
SEGMENTO: Prestação de Serviços TI
DESCRIÇÃO: Ensino superior (completo ou cursando) em Marketing, Admi-
nistração ou afins. Experiência na função. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ASSISTENTE DE RECEBIMENTO
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino superior completo em Administração ou afins. Experiência 
em recebimento fiscal e faturamento (preferencialmente em indústria). Cursos 
relacionados à Fiscal e Faturamento. Conhecimento em Pacote Office e SAP.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ATENDENTE DE BOMBONIERE
SEGMENTO: Cinematografia
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (ou cursando no período da 
manhã). Experiência em atendimento. 
HORÁRIO: Escala 6x1 (2º Turno)
VAGA: AUXILIAR DE COZINHA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Experiência em corte de alimentos, limpeza e afins.
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Experiência em limpeza. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana.
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA (MASC)
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Experiência em Limpeza.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: AUXILIAR DE MONTAGEM (F/M)
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Curso técnico em Mecânica ou afins. Desejável experiência 
com montagem.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Desejável Ensino superior (em andamento) em Administração 
ou afins. Experiência em rotin+as do Depto. Financeiro. Disponibilidade 
para horas extras.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: BALCONISTA
SEGMENTO: Gelateria e Café
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana. Desejável experiência em atendimento (terá 
treinamento interno).
HORÁRIO: 2º Turno (Revezamento no fim de semana)
VAGA: CALDEIREIRO
SEGMENTO: Indústria
DESCRIÇÃO:Ensino médio completo. Experiência na função. Desejável 
curso de Caldeiraria.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: CHEFE DE COZINHA
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Desejável cursos na área de Gastro-
nomia. Experiência na função. 
HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: ELETRICISTA MONTADOR
SEGMENTO: Prestação de Serviços
DESCRIÇÃO: Curso técnico em Elétrica, Eletroeletrônica ou Mecatrônica. 
Experiência na função. Conhecimento em montagem de painéis e montagem 
de estrutura elétrica.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino superior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia de 
Produção, Mecânica ou Mecatrônica. Conhecimento em Excel e AutoCad. 
Inglês Intermediário ou avançado.

HORÁRIO: Comercial
VAGA: ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA (F/M)
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino superior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia de Produção, 
Mecânica ou Mecatrônica. Conhecimento em Logística. Inglês avançado/fluente.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: FACILITADOR DE GARANTIA DA QUALIDADE
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Superior completo em Engenharia. Experiência em liderança de 
equipes. Amplos conhecimentos em Qualidade e ferramentas de gestão. Inglês 
intermediário/avançado. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: GARÇOM/GARÇONETE
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência na função.
HORÁRIO: 2º Turno (Incluindo fim de semana)
VAGA: GARÇOM/GARÇONETE
SEGMENTO: Restaurante
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Não é necessária experiência.
HORÁRIO: 2º Turno (Incluindo fim de semana)
VAGA: GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
SEGMENTO: Manutenção
DESCRIÇÃO: Ensino superior completo em Administração ou afins. Conheci-
mento nos setores Financeiro, Contábil, Depto. Pessoal, Comercial e Compras. 
Vivência em Liderança de equipe.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: GESTOR DE DEPTO. PESSOAL
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Ensino superior completo em Administração ou afins. Ampla 
experiência em Depto. Pessoal e Legislação Trabalhista. Disponibilidade 
para horas extras. Residir em Indaiatuba.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: LAMINADOR (10 VAGAS)
SEGMENTO: Marcenaria
DESCRIÇÃO: Desejável conhecimento em molde e laminação de peças 
de fibra de vidro.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: MONTADOR
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (desejável curso técnico em mecâni-
ca). Sólida experiência em montagem mecânica de máquinas e equipamen-
tos, realização de testes e inspeções. Conhecimento em mecânica geral, 
leitura e interpretação de desenho, metrologia, hidráulica e pneumática, 
lean manufacturing, TPM e operação de ponte rolante.
HORÁRIO: Comercial
VAGA:MOTORISTA (CAT. C)
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Experiência em caminhão Romeo. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: OPERADOR CENTRAL DE CONCRETO (F/M)
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Conhecimentos básicos de informática, noções de mecânica 
e elétrica. Experiência na função. Monte Mor - SP
HORÁRIO: Comercial
VAGA: OPERADOR DE ESTOQUE (02 VAGAS)
SEGMENTO: Vidros e acessórios
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência na função. Conheci-
mento em almoxarife e organização de materiais. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: OPERADOR LOGÍSTICO MULTIFUNCIONAL
SEGMENTO: Logística
DESCRIÇÃO: Desejável Ensino superior completo (ou cursando) em 
Logística. Habilitação em Empilhadeira. Experiência na função.
HORÁRIO: Ter disponibilidade para trabalhar em turnos.
VAGA: PINTOR
SEGMENTO: Marcenaria/Serralheria
DESCRIÇÃO: Ens. fundamental completo. Desejável experiência na função.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: PINTOR INDUSTRIAL
SEGMENTO: Metalúrgica
DESCRIÇÃO: Ens. médio completo. Desejável cursos em pintura. Exp. em 
pintura manual. Desejável experiência em liderança de equipe.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: RECEPCIONISTA
SEGMENTO: Prestação de Serviços TI
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Bons conhecimentos em Informática. 
HORÁRIO: Comercial
VAGA: RECEPCIONISTA BILINGÜE
SEGMENTO: Hotelaria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo (Desejável superior completo ou 
cursando). Inglês avançado/fluente. Exp. em atendimento.
HORÁRIO: 2º Turno (Incluindo fim de semana)
VAGA: TÉCNICO ELETRÔNICO EXTERNO
SEGMENTO: Eletrônica
DESCRIÇÃO: Técnico em Eletrônica ou afins. Experiência em reparos de 
equipamento de áudio e vídeo, análise de esquemas elétricos/eletrônicos. 
Disponibilidade para viagens.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: VENDEDOR(A) TÉCNICO
SEGMENTO: Prestação de serviços
DESCRIÇÃO: Ensino técnico em mecânica. Conhecimento em hidráulica 
e pneumática. Bons conhecimentos em vendas.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: TORNEIRO MECÂNICO/FRESADOR
SEGMENTO: Indústria
DESCRIÇÃO: Ensino médio completo. Experiência em Torno e Fresa.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (2 VAGAS)
SEGMENTO: Equipamentos
DESCRIÇÃO: Curso técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou afins. Experi-
ência com assistência técnica. Desejável inglês avançado. Disponibilidade 
para viagens e CNH B.
HORÁRIO: Comercial
VAGA: TRATORISTA
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Experiência na função. Conhecimento em mecânica básica 
de tratores. Monte Mor-SP (Aceita residentes em Elias Fausto, Hortolândia, 
Indaiatuba e Capivari)
HORÁRIO: Comercial
VAGA: SOLDADOR
SEGMENTO: Construção Civil
DESCRIÇÃO: Curso de Solda. Experiência na função. Monte Mor-SP 
(Aceita residentes em Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba e Capivari)
HORÁRIO: Comercial

ESTAMOS CADASTRANDO 
CURRÍCULOS PARA TODAS AS ÁREAS

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ATENÇÃO!!

PARA MELHOR ATENDÊ-LOS ES-
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AJUDANTE DE MOTORISTA (318): Ensino 
Fundamental completo. Desejável expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA DA QUALIDADE (307): Forma-
ção superior na área de Qualidade ou Eng. 
Produção. Experiência na área da qualidade 
de produto e produção, preferencialmente em 
produtos plásticos. Possuir inglês em nível 
avançado. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA LOGISTICO DE VENDAS (299): 
Formação superior completa. Experiência em 
gestão de freteiros e transportadoras. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE QUALIDADE (275): Ensi-
no Médio completo. Experiência em inspeção 
de peças no final do processo produtivo. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE TÉCNICO (317): Ensino Mé-
dio completo. Possuir curso/conhecimento 
em elétrica/mecânica. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (309): Ensino 
Médio completo. Experiência em rotinas ad-
ministrativas. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (249): En-
sino Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (308): 
Ensino Médio completo. Experiência na área 
de produção ou logística. Possuir curso de 
empilhadeira. Noções em informática. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE APOIO LOGÍSTICO (331): 
Ensino Fundamental completo. Não é neces-
sário experiência na função. Disponibilidade 
para atuar no 2°turno. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (305): Ensino 
Fundamental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
BORRACHEIRO (55): Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba ou Salto.
CHEFE DE SEÇÃO (312): Desejável forma-
ção superior. Experiência em atendimento. 
Residir em Indaiatuba. 
CHEFE DE SERVIÇOS AO CLIENTE (227): 
Ensino Médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (180): Formação superior em 
Administração, Comércio Exterior ou áreas 
afins. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR TÉCNICO (297): Formação 
superior completa. Experiência na área de 
vendas. Residir em Indaiatuba, Campinas 
ou Salto.
ESTÁGIO EM COMPRAS (284): Cursando 
2° ou 3° ano do curso superior em Adminis-
tração. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM SUPRIMENTOS/COMPRAS 
(324): Cursando superior em Administração. 
Desejável conhecimento em informática. 
Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO MATRIZARIA (325): Cursando 
Técnico em Mecânico de Usinagem, Automa-
ção Industrial ou Mecânica Industrial. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
FACILITADOR DE MONTAGEM: Formação 
Técnica em Mecânica, Mecatrônica ou simi-
lares. Experiência na área de montagem e 
liderança de equipe. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
FACILITADOR DE PINTURA: Formação 
Técnica em Química, Mecânica ou similares. 
Experiência em liderança de linha de pintura. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PRIMÁRIOS: Formação 
Técnica em Mecânica ou similar. Experiência 

em máquina de corte laser e/ou plasma. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
GERENTE COMERCIAL (329): Formação 
superior completa. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Campinas.
INSPETOR DA QUALIDADE DE RECEBI-
MENTO: Ensino Médio completo. Experi-
ência em inspeção de matéria-prima e/ou 
peças. Residir em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE MON-
TAGEM: Formação Técnica em Mecânica 
ou afins. Experiência em inspeção equipa-
mentos ou similares. Residir na região de 
Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE PRIMÁ-
RIOS E USINADOS: Técnico em Mecânica, 
Qualidade ou afins completo. Experiência 
em inspeção de itens fabricados (primários 
e usinados). Conhecimento em Leitura e 
Interpretação de Desenho Técnico Mecânico, 
Interpretação de GD&T, Ferramentas da 
Qualidade e Controle Dimensional.
INSPETOR DA QUALIDADE DE SOLDA: 
Técnico em Mecânica, Qualidade ou afins.  
Curso de Soldagem ou Inspeção de Solda. 
Experiência em inspeção de juntas, compo-
nentes e conjuntos soldados. Conhecimento 
em simbologia de solda, processos de sol-
dagem e ferramentas da qualidade. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRAS-
SOM: Técnico em Mecânica, Qualidade ou 
afins.  Curso de Soldagem ou Inspeção de 
Solda. Experiência em Inspeção de Solda 
por Ultrassom e Processo e Inspeção de 
Soldagem. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
LAMINADOR (279): Ensino Médio completo. 
Experiência em laminação de fibra de vidro. 
Residir em Indaiatuba.
MÉDICO DO TRABALHO (319): Formação 
superior em medicina. Experiência em 
medicina do trabalho. Residir na região de 
Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO (316): Ensino 
Médio completo. Experiência com caminhão 
toco. Possuir CNH D. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (314): 
Ensino Fundamental completo. Experiência 
na função. Possuir curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE EXTRUSORA (161): 
Ensino Fundamental completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE 
LASER: Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PLASMA CNC: Ensino 
Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Campinas. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: Ensino 
Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PREPARADOR DE PINTURA: Desejável 
formação Técnica em Química ou afins. 
Experiência em preparação de tinta líquida. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SOLDADOR (333): Ensino Médio completo. 
Desejável formação técnica. Experiência 
em solda Mig/Mag. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
SUPERVISOR (A) DE PÓS-VENDAS (272): 
Desejável formação superior. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR DE VENDAS (155): Ensino 
superior completo. Experiência em supervi-
são de equipes no segmento varejo. Residir 
na região de Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (A) (326): Ensino 
Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR EXTERNO (334): Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Residir na 
região de Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LIMPEZA – (FEM / 
MASC) - Com experiência na fun-
ção. Para trabalhar em limpeza de 
indústria. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 
(Fem / Masc) - Para trabalhar em res-
taurante industrial. Disponibilidade 
de horários, Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA – Possuir 
experiência na função, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
BALCONISTA – Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horários (Para 
trabalhar aos finais de semana). Pos-
suir experiência em atendimento ao 
publico desejável em padaria. Para 
trabalhar em Loja de conveniência.
AJUDANTE – Para trabalhar na 
área de construção civil. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE DE MARCENEIRO – 
Possuir experiência na função, residir 
em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE PRODUCAO 
– Residir em Indaiatuba ou região, 
possuir experiência como encarre-
gado de linha de produção no setor 
de refrigeração e equipamentos de 
refrigeração como balcões, geladei-
ra, câmara fria. Disponibilidade de 
horários.
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL – Residir em Indaia-
tuba. Possuir disponibilidade de ho-
rários. Possuir curso de metrologia, 
leitura interpretação de desenho 
mecânico ou mecânico de usinagem. 
Com ou sem experiência.
OPERADOR DE FORNO – Possuir 
curso Técnico na área industrial. 
Experiência como operador de ma-
quinas. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Residir em Indaiatuba, 
experiência na função. Irá realizar 
trabalhos de sarrafo (contra piso).
PORTEIRO – (Para cadastro) Pos-
suir experiência na função. Dispo-
nibilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA TRILINGUE – 
Possuir experiência na função e 
Inglês e Mandarim avançados.
TECNICO ELETRONICO EM IN-
JETORAS – Residir em Indaiatuba 
ou região, possuir curso técnico, 
experiência na função em Injeção de 
plásticos. Para trabalhar em empresa 
de Monte Mor.
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Ensino Fundamental. Vivência em produção, conhe-
cimentos em medidas, solda corte, dobra, pintura de 
material acabado. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6574): Masc. Ensino Funda-
mental Completo, não é necessária vivência na fun-
ção, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino 
Médio. Vivência na função. Cursos de leitura e inter-
pretação de desenho, metrologia básica, matemática 
básica, programação e operação de Torno CNC e 
Centro de Usinagem, desejável Auto Cad. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6625): Masc. Ensino Médio, Vivência na 
função, conhecimento em operar forno, disponibilidade 
de horários. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6644): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
FRENTISTA (6539): Ambos os sexos. Ensino 
Fundamental. Possuir disponibilidade de horários e 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior 
em Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e 
processos. Com inglês avançado. Residir em Indaia-
tuba ou Região.
LAPIDADOR (6503): Masc. Ensino Médio, vivência na 
área de polimento de metais e/ou lapidação de vidros, 
disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO (6619): Ambos os Sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, dese-
jável conhecimento na área de vidros. Residir em 
Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos 
em máquinas de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de mecânica 
geral, vivência em manutenção corretiva, preventiva, 
hidráulica e pneumática em equipamentos industriais.
MONTADOR DE MÁQUINAS (6495): Masc. Ensino 
Médio Completo, com curso SENAI em Mecânica 
Multifuncional ou ajustagem e outros. Disponibilidade 
para trabalhar 1º e 2º turno, noções de medidas e 
polegadas, vivência com montagem de máquinas em 
geral. Residir em Indaiatuba ou região.
MOTORISTA (6588): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função e com caminhão toco, possuir 
CNH D. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA/ATENDENTE (6552): Fem. 
Ensino Fundamental Completo. Irá atuar em loja de 
conveniência de posto de combustível. Conhecimen-
tos básicos em informática e possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com 
serralheria, modelagem de aço, polimento de metais. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6624): Masc. 
Ensino Médio Completo, com curso de empilhadeira 
e vivencia com empilhadeira elétrica e a gás. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS (6613): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Conhecimentos em máquinas 
de extrusão de cabos e fios. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE TORNO CNC (6612): Masc. Ensino 
Médio Completo. Ter curso e vivencia na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR INDUSTRIAL (6656): Masc. Ensino Mé-
dio Completo. Vivencia na área industrial. Possuir dis-
ponibilidade total de horários. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os 
Sexos. Ensino Fundamental. Vivência na função, 
conhecimentos em informática básica e em pesagem 
de caminhões, possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (6547): 
Masc. Ensino Fundamental. Vivência na função. De-
sejável curso de Metrologia, Leitura e Interpretação de 
Desenho, Torneiro Mecânico, Automação Industrial, 
Mecânica de Usinagem Convencional. Possuir con-
dução própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6518): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na área, ter disponibili-
dade de horários e inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6652): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Noções rotinas admi-
nistrativas, conhecimento no pacote Office. Residir 
em Indaiatuba.
RETIFICADOR (6602): Masc. Ensino Médio Comple-
to, com cursos técnicos na área e vivencia em retifica 
plana, cilíndrica e de coordenadas (raios, ângulos, 
retifica em diâmetros internos e externos, retífica em 
faces). Residir em Indaiatuba ou Salto.
SERIGRAFISTA (6395): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função, conhecimento em Silk Screen 
e confecção de telas. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 
(6515): Masc. Ensino Médio Completo, possuir cursos 
SENAI ou curso técnico na área mecânica e elétrica, 
vivência em manutenção elétrica. Residir Indaiatuba 
ou Região.
TÉCNICO ELETRÔNICO (6658): Masc. Técnico 
em eletrônica ou eletrotécnica. Vivencia na área de 
manutenção de máquinas injetoras e sopradoras. 
Com disponibilidade total de horários. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na 
função. Conhecimento em torno universal pequeno 
e médio e fresa universal. Residir em Indaiatuba 
ou Região.
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. 
Conhecimentos na função. Disponibilidade de horários. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Funda-
mental, Não é necessária experiência. Possuir dispo-
nibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (5753): Masc. Ensino Médio, 
vivência na área. Residir em Indaiatuba ou Monte Mor. 
Vagas para Pessoas com Deficiência.
AJUDANTE GERAL (5850): Masc. Ensino Fundamen-
tal. Vivência na função, disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6279); Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Vivencia na área industrial. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamen-
tal  Completo. Não precisa ter experiência, 
possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6571): Masc. Ensino Funda-
mental. Não é necessário vivência na função, possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6304): Masc. Tra-
balhará com montagem dos pallets, e serviços gerais 
em cerâmica. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6536): Ambos os sexos. 
Vivencia em contas a pagar e receber, fluxo de caixa, 
conciliações, e sistema integrado Microsiga. Ter condu-
ção própria. Vaga para trabalhar em Jundiaí.
ANALISTA FISCAL/FINANCEIRO (6608): Ambos 
os sexos, Superior Completo. Vivencia na função. 
Conhecimento em sistema ERP. Residir em Indaia-
tuba ou Região.
ASSESSOR CONTÁBIL (6645): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na área de Vendas/Comercial, 
conhecimentos em documentos da ISO 9001/2008. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/COMERCIAL 
(6617): Ambos os sexos. Superior cursando em 
Administração, Logística ou Processos de Produção, 
conhecimento de informática (pacote Office), desejável 
conhecimento em sistema integrado. Disponibilidade 
para trabalhar aos sábados. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE CONTAS A RECEBER (6582): Fem. 
Superior cursando ou completo. Conhecimento com sis-
tema integrado, conciliação, extratos, boletos, internet 
Bank, controle de vencimentos, baixa de títulos, planilha 
no Excel, descontos de duplicatas entre outras funções. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE EXPEDIÇÃO/LOGISTICA (6657): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia no setor de estoque,  
PPCP e operador de empilhadeira. Conhecimentos em 
Excel. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (6647): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência na função, 
conhecimento de normas técnicas de qualidade. Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, possuir 
cursos com certificados em leitura e interpretação de 
desenho, meios de medicação (EMEI´S), operador de 
empilhadeira e informática. Ter disponibilidade de ho-
rários, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6654): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento em 
Administração, curso de Informática. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6583): Fem. Ensino 
Médio Completo. Conhecimento em Recursos Huma-
nos, faturamento, ordens de produção, atendimento 
ao cliente e PABX. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6476): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia no setor de almoxarifado 
e conhecimento em sistema SAP. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (6637): Masc. Ensino 
Médio Completo. Curso de operador de Empilhadeira 
e vivencia em SAP. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6629): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental. Vivência na área de produção, 
noções da área de qualidade, conhecimento com 
inspeção de peças, normas técnicas de qualidade. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6643): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivência na função. Conhecimentos em 
serralheria e/ou ferramentaria solda elétrica e MIG. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/BORRACHA (6650): Ambos 
os Sexos. Ensino Fundamental. Vivência na função, 
conhecimento em normas técnicas de qualidade e com 
cursos na área. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO/MONTAGEM (6621): 
Ambos os Sexos. Ensino Médio. Vivência na função 
no ramo de vidros, conhecimento com inspeção de 
peças e montagem de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/SERRELHERIA (6651): Masc. 
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ALMOXARIFE: Ensino médio completo, conheci-
mento na área, curso de Operador de Empilhadeira, 
residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino médio 
completo, habilidade em informática, facilidade com 
atendimento ao público, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ARMAZÉM: Ensino superior, expe-
riência na função, residir em Indiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Ensino médio completo, 
experiência em recebimento e envio de mercadoria, 
possuir CNH e residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES: Ensino médio 
completo, habilitação categoria B, habilidade em 
informática, disponibilidade para trabalhos externos 
em cidades próximas, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino fundamental com-
pleto, experiência na função, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE OPERAÇÕES: Ensino fundamental 
completo, disponibilidade para carregar peso e inicio 
imediato, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio completo, 
para serviço braçal, disponibilidade de horário para 
revezamento de turno;
AUXILIAR FISCAL: Com conhecimento e experiên-
cia na função, cursos na área, residir em Indaiatuba 
ou Salto;
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, 
habilidade em atendimento ao público, residir em 
Indaiatuba.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba, experiência na função, co-
nhecimento em vendas e informática, atendimento 
ao público.
MONTADOR PNEUMÁTICO: Ensino médio com-
pleto, conhecimento em elétrica, curso NR10, 
disponibilidade de horário.
MOTORISTA: Ensino fundamental completo, com 
experiência na função, habilitação categoria D, dispo-
nibilidade para viagens, residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR/PROGRAMADOR DE CNC: Ensino 
médio completo, curso na área, experiência na 
função, residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conhecimento em 
caldeiraria, serralheria, estruturas metálicas, solda, 
usinagem. Residir em Indaiatuba ou Salto. Ensino 
médio completo.
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau completo, 
experiência em operação de máquinas injetoras de 
plásticos e em troca de moldes. Desejável técnico 
em plástico e vivência em comando de pessoas. 
Informática básica.
PROGRAMADOR CNC CADCAM: Ensino médio 
completo, cursos na área, experiência na função, 
residir em Indaiatuba.
PROJETISTA MECÂNICO: Residir em Indaiatuba 
ou Elias Fausto, conhecimento em ponte rolante.
TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EMPILHA-
DEIRAS: Ensino técnico equivalente concluído e 
experiência na função;
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, experiência 
na função, conhecimento em informática, residir em 
Indaiatuba.
VENDEDOR (A): Ensino médio completo, com expe-
riência na área, conhecimento em desenho técnico, 
leitura de planta de obra, projetos de móveis, design 
de interiores. Cursando Arquitetura ou Design de 
Interiores. Conhecer o sistema Promob.
VENDEDOR: Ensino médio completo, residir em 
Indaiatuba, Salto ou região, conhecimento em 
construção civil.
VENDEDORA: Cursando ou superior completo em 
arquitetura ou design de interiores, residir em Indaia-
tuba, conhecimento em CAD e Sketchup.
VENDEDORA: Ensino médio completo, com ou 
sem experiência, residir em Indaiatuba ou Salto, 
Conhecimento na área comercial.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
AJUSTADOR MÊCANICO
Ensino médio completo, curso técnico ou cursando. Conhe-
cimento de instrumentos de medição, montagem e ajuste 
mecânico, trigonometria. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
Ensino superior em administração ou ciências contábeis. 
Desejável idioma inglês. 
Experiência na função.
Local de atuação: Salto
ANALISTA CONTABIL FISCAL
Superior completo ou cursando ciências contábeis. 
Experiência na área contábil fiscal (Conciliação contábil  
obrigações acessórias, Sped, DCTF, DACON).
Local de atuação: Cabreúva
ANALISTA DE CREDITO E COBRANÇA 
Superior completo ou cursando  Administração de 
empresas.
Experiência na função. Possuir Pacote Office (Excel).
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
Superior completo ou cursando. Conhecimento em folha 
de pagamento e encargos trabalhistas. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA FINANCEIRO
Formação superior completo em Ciências Contábeis/
Administração ou Economia. Conhecimentos em rotinas 
administrativas e lançamentos contábeis. Desejável idioma 
inglês e espanhol. 
Local de atuação: Salto  
ANALISTA CONTABIL 
Formação em ciências contábeis com CRC ativo. Domínio 
em contabilidade gerencial, conhecimento em impostos 
direitos IRPJ / CSLL/ DIPJ. 
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE CCA 
Formação superior em Ciências Contábeis/ Administração/ 
Economia. Conhecimento em rotinas administrativas, 
sistema SAP e lançamentos contábeis. Desejável inglês 
/ Espanhol.
Local de atuação: Salto 
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
Superior completo ou cursando, disponibilidade de horário. 
Domínio em R&S e T&D.
Possuir habilitação. 
Local de atuação: Salto
ASSISTENTE DE VENDAS 
Ensino médio completo,  atendimento ao publico, com 
inglês ou japonês intermediário. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DA ARTE 
Ensino médio completo, conhecimento em Adobe 
Illustrator e CorelDraw. Desejável leitura e Interpretação 
de desenho. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE SALA
Ensino médio completo, experiência na área da saúde. 
Local de atuação: Itu
CONSULTOR DE NEGÓCIOS
Desejável superior vivencia na área comercial. 
Local de atuação: Itu e região
DESENHISTA
Desejável superior ou técnico. Experiência em 3D. 
Local de atuação: Itu
ELETROMECÂNICO
Ensino médio completo, curso técnico em Eletromecânica, 
elétrica ou mecânica. Experiência na função.
Local de atuação: Salto
ENGENHEIRO MÊCANICO 
Superior completo, conhecimentos em máquinas operatri-
zes mecânica, hidráulica, pneumática.
 Local de atuação: Itu

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

ENGENHEIRO DA QUALIDADE DE FORNE-
CEDORES 
Formação superior em engenharia química ou elétrica. 
Experiência na área de qualidade de fornecedores. 
Local de atuação: Itu  
ESTÁGIO DE ADMINISTRAÇÃO
Cursando superior a partir do 3° ano em Administração ou  
Analise de Sistema. 
Local de atuação: Salto
FERRAMENTEIRO
Ensino médio completo, curso técnico. Experiência na 
função.
Local de atuação: Itu
GERENTE OPERACIONAL 
Superior completo, experiência na área de hotelaria. Possuir 
o inglês fluente.
INSPETOR DA QUALIDADE 
Ensino médio completo, curso técnico ou cursando, ex-
periência na função. Conhecimentos da norma ISO 9001 
interpretações de desenho, tridimensional (Manual) e inglês 
ou japonês básico. 
Local de atuação: Itu
LIDER DE EXPEDIÇÃO E RECEBIMENTO
Formação superior completo, desejável especialização em 
logística. Domínio em liderança de equipe Experiência em 
Warehouse e Excel.
Local de atuação: Itu
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Ensino médio completo, curso técnico em mecânica. 
Experiência na função.
Local de atuação: Salto
MOTORISTA 
Conhecimento em carretas, veículos pesados. Possuir  
MOPP e CNH: E 
Local de atuação: Salto
NUTRICIONISTA CHEFE 
Superior em nutrição ou gastronomia, inglês intermediário. 
Experiência na função.
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM   
Ensino médio completo, curso técnico. Conhecimento em 
programação de CNC, interpretação de desenho mecânico, 
instrumentos de medição, preparação de ferramentas e 
usinagem de precisão. Experiência na função. Local de 
atuação: Itu 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Ensino fundamental completo ou cursando. CNH: B. 
Conhecimento em abastecimento de empilhadeira, etiquetas 
de identificação e rastreabilidade. Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Ensino médio e disponibilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
RETIFICADOR (RETÍFICA CILINDRICA) 
Ensino médio completo, curso técnico. Conhecimentos em 
leitura e interpretação de desenho mecânico,  instrumentos 
de medição,  preparação para diferentes tipos de operação 
na retífica cilíndrica. Experiência com usinagem de precisão. 
Local de atuação: Itu
SECRETÁRIA EXECUTIVA 
Superior completo, experiência na função. Possuir idioma 
inglês. 
Local de atuação: Itu
RECUPERADOR DE CRÉDITO
Ensino médio completo, boa digitação e comunicação.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS 
Ensino médio completo, curso técnico. Conhecimentos em 
máquinas operatrizes mecânica, elétrica, comando CNC  e 
idiomas inglês ou japonês. 
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
Ensino técnico em elétrica, eletrônica ou mecatrônica. 
Conhecimento em pneumática, mecânica e CLP.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Ensino médio completo, curso técnico em química. Experi-
ência em analises físico-química.
Desejável idioma inglês. Possuir CRQ.
Local de atuação: Salto  
TORNEIRO CNC 
Ensino médio completo, curso técnico completo. Conheci-
mento em programação de torno CNC, leitura e interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos de medição, preparação 
de ferramentas e trigonometria. Local de atuação: Itu
VENDEDOR DE MAQUINAS
Superior completo ou cursando, conhecimento em máquinas 
operatrizes, atendimento ao cliente, disponibilidade para 
viagens. Inglês nível intermediário. 
Local de atuação: Itu

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
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AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, irá tra-
balhar 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 fundamental 
completo, irá trabalhar com carregamento e descar-
regamento de caixas, não precisa ter experiência 
podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, 
possuir curso de Usinagem, mecânica ou similar.
ASSISTENTE DE DEPTO. PESSOAL - Experiência 
com fechamento de folha de pagamento, cálculos 
de férias, verbas rescisórias, apontamento de ponto 
eletrônico e as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio com-
pleto, experiência com contas a pagar e receber, 
desejável conhecimento com sistema integrado 
SAP ou similar.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio com-
pleto, experiência com contas a receber, planilhas 
Excel, Word e sistema integrado SAP.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio 
completo, experiência com contas a receber e 
planilhas Excel.
ASSISTENTE DE COMPRAS -  Superior completo 
ou cursando,experiência com compras de insumos 
e matéria prima, negociação, lançamento de NFs, 
domínio em Excel
ANALISTA DA QUALIDADE SÊNIOR - Superior ou 
ensino Técnico, experiência com a cadeia automo-
tiva, inspeção de recebimento, analise do produto 
acabado, conhecimentos em metrologia, MSA, ISO, 
CEP e ferramenta básica de qualidade.
ANALISTA DE LOGISTICA - Superior completo ou 
cursando, experiência na área de logística, emissão 
de notas fiscais e desejável conhecimento com o 
sistema Totvs ou similar.
ANALISTA DE VENDAS - Superior completo ou 
cursando Administração, marketing ou afins, expe-
riência com vendas em empresa ramo metalúrgica, 
conhecimento com sistema integrado.
ANALISTA FINANCEIRO - Superior completo, co-
nhecimento com contas a pagar e receber, domínio 
matemática financeira, vivencia com sistema inte-
grado, sólidos conhecimentos em Excel, desejável 
inglês intermediário.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental com-
pleto, experiência na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir condução própria.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental 
completo, possuir disponibilidade de horário, dese-
jável residir em Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de documentos, 
possuir curso de informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino médio 
completo, experiência com serviços bancários, or-
ganização e separação de documentos, atendimento 
telefônico, possuir CNH.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVENTARIO - En-
sino médio, experiência com inventario, planilhas 
Excel, disponibilidade para trabalhar no horário das 
00:00 hrs as 09:00 hrs.
AUXILIAR ADM. DE VENDAS - Ensino médio com-
pleto, experiência na área de vendas, matemática 
financeira e informática, possuir disponibilidade para 
viagens, desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgico ou automobilística.
ANALISTA FISCAL - Ensino médio completo, ex-
periência com apuração e fechamento de impostos, 
possuir experiência com o sistema SAP, desejável 
ter trabalhado em empresa ramo metalúrgica.
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 COMERCIAL - Superior completo ou 
cursando, experiência na área de vendas internas, 
conhecimento com sistema integrado, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico.
ASSISTENTE DE FATURAMENTO -  Experiência 
na função, desejável ter trabalhado em empresa 
metalúrgica.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino médio, 
experiência com recebimento fiscal, desejável 
conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior completo 
ou cursando,possuir boa comunicação e facilidade 
no relacionamento com clientes e pessoas, atendi-
mento ao publico e possuir o curso de informática.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir condução própria e 
disponibilidade de horário, residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, experiência 
na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carregar 
e descarregar caminhão de mercadorias, possuir 
disponibilidade de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, expe-
riência na função, desejável experiência com o 
sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica ou 
Tecnólogo, experiência na função, bons conheci-
mentos em PCP(M), Lean Manufacturing, cadeia 
automotiva, interface com cliente ( reprogramações 
de entregas e coordenação da equipe de PCP. 
DESENHISTA MECANICO - Cursando faculdade 
de Engenharia de Produção, possuir curso de 
leitura e interpretação de desenho, noções de 
usinagem, Auto Cad, Solidworks, conhecimento 
com Auto Cad e Solidworks.

DESENHISTA PROJETISTA - Superior completo 
ou cursando, experiência na função, conhecimento  
e experiência com  Solidworks, Magma Software ( 
simulador de processo de fundição ),  Auto Cad e 
leitura e interpretação de desenho.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino médio 
completo, curso de NR 10 e elétrica, experiência na 
função, vaga para empresa multinacional.
ELETRICISTA ELETRONICO - Formação Técnica 
em Mecatrônica ou afins, experiência em automa-
ção, disponibilidade para trabalhar no primeiro ou 
segundo turno.
EMPILHADERISTA – Ensino médio, experiência na 
função, curso de empilhadeira e possuir disponibi-
lidade de horário.
EMPILHADERISTA  -  Ensino fundamental, expe-
riência na função, possuir curso de empilhadeira, 
desejável residir em Salto.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Superior 
completo ou cursando, experiência com processos 
de compras, armazenagem e movimentação de ma-
térias primas, produtos indiretos, insumos e serviços 
em empresas industriais, comerciais e de serviços.
FATURISTA - Ensino médio completo, experiência 
com faturamento de notas fiscais eletrônicas, 
apuração de impostos, desejável ter trabalhado em 
empresa ramo metalúrgica.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência com 
limpeza de chão de fabrica, banheiros, refeitórios, 
pátios, distribuição de café, desejável ter trabalhado 
em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE- Ensino médio, 
conhecimento em mecânica de autos, inspeção do 
produto final, desejável conhecimento com inspeção 
de tratores de rodas e sistemas mecânicos.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino  médio, co-
nhecimento em calibração de instrumentos, relógio 
comparador, apalpador, torre micrométrica, aferidor 
de relógios, rubosimetro, aferidor torquimetro, medi-
dor interno e blocos padrões.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino funda-
mental completo, experiência com manutenção 
corretiva e preventiva em maquinas, equipamentos, 
ponte rolante, pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajustagem 
mecânica.
MOTORISTA - Ensino médio, possuir CNH D e 
conhecimento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL ( 12 
vagas )- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema WMS 
(qualquer sistema) e possuir curso de operador de 
Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino mé-
dio completo, experiência com operação de 
maquinas,leitura e interpretação de desenho e 
instrumentos de medição, possuir disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE MÁQUINAS   Ensino médio 
completo, experiência com operação de máquinas, 
conhecimento em medições de paquímetro, micro-
metro, relógio comparador, leitura e interpretação 
de desenho, processo de fabricação, máquinas 
operatrizes como fresa e retificas, possuir disponi-
bilidade de horário, residir em Salto ou Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS - Ensino médio, 
experiência com paquímetro, instrumentos de 
medição, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico, residir em Salto.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL - Ensino médio, 
experiência na função e com pintura industrial, 
desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgica.
PINTOR - Experiência com pintura automotiva.
PREPARADOR DE CNC - Ensino médio, curso na 
área, experiência  na função.
PREPARADOR DE PRENSAS - Ensino médio, 
experiência em preparação de prensas.
PREPARADOR INJETORAS -   Ensino médio 
completo, experiência na função, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo automobilística.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
SOLDADOR TIG  - Ensino fundamental, experiên-
cia com solda TIG, chaparia de inox e aço carbono.
SUPERVISOR - Experiência com liderança, irá 
liderar uma empresa de tratores, disponibilidade 
para viajar.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino Técnico 
em  Mecânica, experiência com produção seriada 
de peças usinadas para industria automotiva, 
prática de 5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com me-
trologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, 
Lean  Manufacturing, programação de centros 
de usinagem vertical e horizontal, preparação de 
centros de usinagem vertical e horizontal, CAD, 
Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior completo 
ou cursando, experiência na função na área de 
expedição, logística, informática e possuir dispo-
nibilidade de horário.
TÉCNICO ELETROTECNICO - Ensino técnico, 
experiência na função.
TÉCNICO ELÉTRICA INDUSTRIAL - Ensino 
técnico, experiência na função.
TÉCNICO EM MECÂNICA - Ensino técnico, expe-
riência na função.
TRATORISTA - Vaga para uma empresa, possuir 
alguma experiência agrícola.
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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 COZINHA
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com curso de Operador de Empilhadeira 
ou Ponte Rolante. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com  Ensino Médio Completo, com experiência em máquinas de corte e 
dobra. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Com Ensino Médio Incompleto, com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Graduação em Administração de Empresas, inglês fluente e experiência em 
rotina administrativa. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS
Graduação em Ciências Contábeis ou Economia, inglês fluente, com 
experiência na função e conhecimentos em sistema integrado SAP. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA QÚIMICO 
Com formação Técnica em Química Completo, CRQ ativo, experiência na 
função e em processos de galvanoplastia. Possuir domínio em pacote Office, 
Excel e internet. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA SAP
Graduação em TI, curso de programação SAP, com experiência em implanta-
ção do sistema SAP e módulos. Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE COMPRAS
Graduação Completa em Administração de Empresas, domínio em 
informática planilhas em Excel, possuir experiência na função, compra de 
matéria –prima e suprimentos, desenvolvimento de novos fornecedores e 
demais rotina da área. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE LICITAÇÕES
Cursando Superior em Administração, com experiência na função possuir 
conhecimentos em editais e preparação de documentos para licitações e 
participação de pregões eletrônicos. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS
Com Ensino Fundamental, desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
BORRACHEIRO
Com Ensino Fundamental, desejável experiência na função e possuir dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR(A) DE VENDAS
Com Graduação Completa em Recursos Humanos ou Administração de 
Empresas, com experiência na função desejável em empresas de Consultoria 
em RH. Residir em Indaiatuba.
CALDEREIRO
Com curso Técnico em Caldeiraria ou SENAI, com experiência na função, 
possuir conhecimentos em leitura e interpretação de desenhos, solda mig 
e eletrodo e solda de perfis e montagem de estrutura. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. Residir em Indaiatuba.
ENGENHERIO CIVIL
Com Graduação Completa e CREA ativo, com experiência em obras de 
infraestrutura urbana (água, esgoto, drenagem, terraplanagem e pavimen-
tação), gerenciamento de empreteiras, contratações, acompanhamento de 
cronograma e execução da obra, fechamentos do mês e análise de projetos. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com experiência em empresa no segmento de 
tubos. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTÁGIÁRIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Cursando a partir do 3º semestre de Engenharia de Produção. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da Computação ou Tecnologia da 
Informação, desejável ter atuado na área. Residir em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experiência no segmento de tubos. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Qualidade, com experiência na função, 
ferramentas da qualidade e conhecimentos em estatística, elaboração e 
interpretação de gráficos e domínio em pacote Office. Residir em Indaiatuba.
LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE MARCINEIRO
Com Ensino Fundamental Completo, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
MOTORISTA CARRETEIRO
Com Ensino Médio Completo, habilitação “E”, curso MOPP atualizado, com 
experiência na função. Residir em Indaiatuba e Salto.
MOTORISTA DE CAMINHÃO
Com Ensino Médio Incompleto, com CNH categoria “D”, experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Ensino Médio Incompleto, desejável experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função e disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, e disponibilidade de horário de trabalho. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade total de horário de trabalho. 
Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e experiência no segmento de serviços de 
limpeza. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência na função. Residir em Indaiatuba.
PREPARADOR DE MATERIAIS
Candidato com Ensino Médio Completo, com conhecimentos em metrologia 
e leitura e interpretação de desenhos, perfis estruturais e chapas, com 
experiência em operação de máquinas de corte (serra, furadeira, guilhotina). 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência na função. Residir em Indaiatuba.
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
Com Ensino Fundamental e experiência na função. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR MIG/TIG
Candidato com Ensino Fundamental, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO
Com Formação Técnica Completo, com registro no COREN com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Com Formação Técnica Completo, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com experiência na função para trabalhar no 
Pólo Shopping, possuir disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR INTERNO
Cursando Engenharia e experiência no segmento de tubos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
VIGILANTE 
Com Ensino Médio Completo, curso concluído de vigilante com experiência 
na função, disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba ou Salto.

ADMITIMOS

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

Colocar no Campo “Assunto”: Vagas Jornal Mais Expressão ou pessoalmente no endereço:
RUA ADEMAR DE BARROS, 342 – CENTRO

INDAIATUBA/SP (PRÓXIMO À PRAÇA RUI BARBOSA) - FONE/FAX: (19) 3885-4111

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – Supe-
rior Completo. Com domínio em toda a 
rotina administrativa do financeiro. Inglês 
desejável. 
ADMINISTRATIVO FISCAL – Cursando 
Superior em Administração ou Ciências 
Contábeis. Experiência com emissão de NF, 
recebimento, conferência, conhecimento 
com declaração de impostos de importa-
ção. Inglês desejável. Conhecimento com 
sistema Datasul (diferencial). 
ASSISTENTE COMERCIAL – Ensino Médio 
completo. Visita e prospecção de clientes 
e obras na região. Desejável experiência 
no ramo de construção civil. Com CNHA/B. 
ASSISTENTE DE COMPRAS – Formação 
em Administração, Técnico em Edificações 
ou Tecnólogo de Engenharia Civil. Com 
experiência de 2 anos em compras na área 
de construção civil, vivência em compras 
de materiais diversos e mercado. Conhe-
cimento com sistema integrado, leitura de 
projetos, técnica de negociação. 
AUXILIAR DE ESTOQUE JR – Ensino Médio 
completo. Para trabalhar com estoque, 
recebimento, expedição de materiais. 
AUXILIAR DE LIMPEZA – Alfabetizada. Com 
experiência mínima de 01 ano em limpeza 
em geral em indústria ou casa de família. 
AUXILIAR DE MARKETING – Cursando 
Marketing, Relações Públicas ou Admi-
nistração com ênfase em marketing. Ter 
conhecimentos na área de marketing e 
eventos. Possuir veículo próprio. Dispo-
nibilidade de horário para final de sema-
na. AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino 
Fundamental completo. Com experiência. 
Empresa Multinacional com benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Fun-
damental. Com ou sem experiência. Com 
disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Médio 
Completo. Não é necessário experiência 
na função, para trabalhar com embalagem, 
limpeza e organização de produção. OPE-
RADOR DE PRODUÇÃO – Ensino Médio 
Completo ou Técnico em Química. Com 
experiência em indústria farmacêutica com 
operação de equipamentos de produção e 
controle em processos. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Alfa-
betizada. Com experiência em limpeza em 
geral e organização de escritórios. Serviços 
de copeira. 
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA – Ensino Médio 
Completo. Acima de 18 anos, não é neces-
sário experiência. Possuir CNH B. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior Completo. 
Com CREA Ativo. Experiência em obras de 
infraestrutura Urbana. 
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO – Cursando 
Administração. Conhecimento com pacote 
Office. 

ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA – Cursando 
Fotografia. Com ou sem experiência. 
Desejável conhecimento com Photoshop.
ESTÁGIO DE MELHORIA CONTÍNUA– Cur-
sando Engenharia de Produção. Conheci-
mentos com Informática. Inglês Básico/
Intermediário. 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
– Superior Completo em Administração, 
Economia ou Ciências Contábeis. Experi-
ência mínima de 5 anos em administração e 
finanças. Atuação em projetos financeiros, 
fluxo de caixa, operações de comercio 
exterior (importação). 
LIDER DE USINAGEM – Superior em Enge-
nharia Completo com Nível Técnico. Vasta 
experiência na função, conhecimentos 
avançados com Programação e Preparação 
de Centro de usinagem, Desenvolvimento 
de Dispositivos, Ferramentas Smed, Metro-
logia, Leitura e Interpretação de Desenhos, 
Mecânica. 
M O N T A D O R  M E C Â N I C O  –  E n s i -
no Médio Completo com TÉCNICO.                                                          
Curso técnico SENAI ou similar (mecânica 
multifuncional ou mecânica geral), Curso 
de metrologia, leitura e interpretação de 
desenho técnico. Experiência mínima de 
01 ano na função 
OPERADOR DE MÁQUINA (CENTRO DE 
USINAGEM) – Ensino Médio Completo. Não 
é necessário experiência. Curso na área 
(SENAI ou Equivalente). Conhecimento 
com instrumentos de medição, e leitura de 
desenho técnico. 
OPERADOR DE MÁQUINA (TORNO CNC) – 
Ensino Médio Completo. Não é necessário 
experiência. Curso na área (SENAI ou Equi-
valente). Conhecimento com instrumentos 
de medição, e leitura de desenho técnico. 
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC – Ensino 
Médio Completo. Desejável Técnico em 
Mecânica. Experiência mínima de 06 meses 
como operador de máquina CNC. Curso 
e Leitura e Interpretação de Desenho e 
Metrologia. 
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – 
Experiência na função. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPE-
CIAIS (PNE) - Ensino Fundamental Com-
pleto. Para trabalhar em produção. Com 
laudo do INSS. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPE-
CIAIS (PNE) - Ensino Fundamental ou 
Médio Completo. Empresa multinacional, 
para trabalhar em produção. Com laudo 
INSS ou médico. 
 SERVENTE – (masc.) Ensino Fundamental 
Completo. Com ou sem experiência em 
canteiro de obras. 
SUPERVISOR FINANCEIRO – Superior 
Completo em Economia ou Administração 
de empresas. Experiência mínima de 5 
anos com toda a rotina do financeiro. Car-
teira, recebíveis, rotinas de contas a pagar, 
contato com cliente e repasse imobiliário, 
supervisão de equipe, gestão de pessoas, 
construção civil, índices econômicos, 
planilhas e relatórios. 
TÉCNICO ELETRO ELETRONICA – Ensino 
Médio Completo - cursos de Qualificação 
Profissional (SENAI /EQUIVALENTE) de 
Técnico Eletro Eletrônico, CLP, NR10. Expe-
riência mínima de 01 ano na área Mecânica 
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AJUDANTE GERAL: Com experiência em 
PVC e lona e montagem de toldo.
 AJUDANTE DE LABORATÓRIO:Para atuar 
em Laboratório de Analises Clinicas no setor 
de coletas, possuir COREN.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Experiência em 
linha de montagem de produtos. Auxiliar no 
processo de montagem das peças. Manusear 
parafusadeira para montagem de peças.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Ensino médio 
completo com experiência na área de depósito 
para Industria.
AUXILIAR DE LIMPEZA:Com experiência e 
disponibilidade de horários. Vagas Masculinas 
e Femininas.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: 
Para trabalhar com pequenas reformas.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO: receber 
e liberar materiais, conferência quantitativa 
e visual de lotes recebidos, armazenamento 
de peças, registros de entrada e saída de 
mercadorias, registros de processo e outros 
pertinentes, organização e limpeza do setor.
ANALISTA DE FRETE: Atuar com ativi-
dades ligadas a frete e transporte, análise 
dos processos e do desenvolvimento para 
implantação de alternativas logísticas, visando 
adequação de prazos e redução de custos.
Necessário experiência com contratação de 
transportes e frete, roteirização de cargas, ar-
mazenagem e distribuição. Desejável Ensino 
Superior Logística.Conhecimento em Excel.
ANALISTA DE PHP: PHP, servidor Web Apa-
che, desejável experiência com programação 
PL/ SQL, Ireport, Crystal Reports. Ter inglês 
para leitura;Escolaridade: Ter concluído ou 
estar cursando as áreas: TI/ Web Designer/ 
Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Superior 
cursando administração e ou logística. Co-
nhecimento cadastro de produtos e acom-
panhamento de entrega de pedidos. Nível 
intermediário Excel e Microsiga Protheus.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Experiência  
em toda rotina financeira,contas a pagar 
e receber,noção em compras, arquivos, 
contratos,parametrização e afins.
ASSISTENTE FISCAL: Atuar no departamen-
to fiscal com apuração de impostos federais, 
estaduais e municipais. Realizar preenchimen-
to de obrigações acessórias nos regimes de 
lucro real, lucro presumido e Simples Nacional.
Experiência na área de escrita fiscal.Ensino 
Técnico ou Ensino Superior na área contábil. 
Desejável conhecimento sistema integrado 
Microsiga. Disponibilidade para trabalhar 
segunda a sábado.
ASSISTENTE DE LOGISTICA: Controlar o 
fornecimento de materiais produtivos/ impro-
dutivos, fazer follow up das entregas, analisar 
carteira de clientes. Experiência na função, 
necessário nível superior na área.
ASSISTENTE DE QUALIDADE: 
de notas fiscais; Faturamento ;CFOP; Impos-
tos; ClassificaçãoFiscal; XML; Acompanha-
mento dos Livros Fiscais; Noções de Rotina 
do Almoxarifado .
BIOMÉDICO,FARMACEUTICO OU 

BIOLOGO:Com experiência em Laboratório 
de Analises Clinicas.
CAMAREIRA: Para atuar em hotel na 
arrumação de quartos.Disponibilidade de 
horários.        
COZINHEIRA(O):Organizar e supervisionar 
serviços da cozinha no restaurante, plane-
jando cardápio e  elaborando o pré-preparo, 
o preparo e a finalização dos alimentos, 
observando métodos e padrões de qualida-
de dos alimentos. Restaurante comercial.  
Necessário experiência na função e disponi-
bilidade de horário.
DESENHISTA MECÂNICO: Ensino Médio 
ou Faculdade em Engenharia de Produção 
(completo ou cursando) ou cursos Senai 
de Usinagem. Cursos Necessários: Leitura 
e Interpretação de Desenho, Noções de 
Usinagem, Auto CAD, SolidWorksConheci-
mento em Software: Auto CAD, SolidWorks 
Descrição da Função: Elaborar desenho de 
processo. 
GARÇON: Não necessita experiência, irá 
passar por treinamento.Disponibilidade de 
horários.
GERENTE DE SUPERMERCADO: Para 
atuar em rede varejista e disponibilidade 
de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE:Com experi-
ência na área da qualidade e Curso NR10.
LIDER CNC: Liderança no processo produ-
tivo. Orientar  no preenchimento dos formu-
lários do SGQ, na execução de manutenção 
corretiva e preventiva. Atua na liberação de 
peças para processos externos. Organização 
e controle de almoxarifado. Desenvolver 
novos processos. 
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança no pro-
cesso produtivo. Atua na liberação de peças 
para processos externos. Conhecimento em 
Serigrafia.
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: Residir 
em: Itu, Salto, Indaiatuba,Sorocaba. Expe-
riência em manutenção de ar condicionado 
Split, balcões, geladeiras, freezer, com 
habilitação e veiculo próprio. 
MOTORISTA: Experiência na função, sepa-
ração de pedidos e entrega de pedidos para 
os clientes e auxiliar no carregamento e des-
carregamento da carga. Conhecer São Paulo.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, dobra 
e polimento do aço, serigrafia, inspeção de 
qualidade, conferencia de medidas, lapidação 
e polimento de vidros, corte policarbonato, 
corte e lixamento de peça em vidro, pré-forno.
PINTOR: Preparar as superfícies externas 
e internas , raspando-as, amassando-as e 
cobrindo-as com uma ou várias camadas de 
tinta. Necessário disponibilidade de horário.                                                                                           
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO: 
Conhecimento metrologia básica leitura e 
interpretação de desenho, automação indus-
trial e Mecânico de Usinagem convencional. 
Nível técnico.
RECEPCIONISTA: Para atuar em Hotel, com 
disponibilidade de horários.
SOLDADOR: Ensino médio completo, com 
experiência e cursos na área.
TÉCNICO ELETROTÉCNICO: Formação 
técnica completa, experiência mínima de 1 
ano na função.  Possuir curso NR10. 
V A G A S  P A R A  L A V A N D E R I A 
INDUSTRIAL:Para trabalhar como auxiliar 
de Produção no setor de Passadoria e 
Customização.
VAGAS PARA SUPERMERCADO: Op. De 
Caixa, Balconista de Frios, Repositor, Açou-
gueiro, Líder de lanchonete.
VENDEDOR EXTERNO: Para venda de 
máquinas e equipamentos para as indústrias 
farmacêuticas e cosméticos.                                 
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CLASSIFICADOS

Bom para Investimento - 
sobrado com duas casas + 
um salão comercial, ótima 
localização. Vende -se ou 
troca, aceita casa de me-
nor valor em Indaiatuba ou 
Salto F. 99145-3229
Casa - 3 D., 2 vagas de 
garagem, sendo 1 suíte com 
varanda, 3 banheiros, coz. 
americana, ampla sala de 
jantar, sala de estar, área 
de serviço, porcelanato 
em toda área interna R$ 
362.000,00 F. 99295-0357
Casa - com 01 D., terreno 
de 250 m² R$ 190.000,00 
Marlene F. 7829-6350
Casa em Condomínio com 
2 D., coz. com armários, 
banheiro com blindex R$ 
295.000,00 F. 98372-0000
Casa no Cond. Villagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/ 
churrasq. R$ 400.000,00 F. 
98372-0000
Casa no Jd. Monte Verde 
com área de 125m² R$ 
310.000,00 F. 99801-4860
Casas para financiamen-
to - ótimos preços venham 
conferir F. 3016- 1355 / 
99752-2170 / 99205-4322
Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção!  Excelente valor. F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Aceita 
permuta F. (19) 7828-0418  
/ ID 114*97307
Cond. Villagio Di Itaici - R$ 
530.000,00 com área de 
160m² F. (19)99801-4860
Jd. Camargo Andrade - 02 
D., sala, coz, WC, lavand., 
garag. + 01 sobradinho nos 
fundos, tudo bem acabado 
por apenas R$ 250.000,00 
aceita troca por igual ou me-
nor valor em região plana. 
F. 3017-0455 / 99762-7997.
Jd. do Sol  -  Área de 
135m² R$ 280.000,00 F. 
(19)99801-4860
Jd. do Vale - com 3 D. 1 
suíte, 2 vagas cobertas 
R$ 335.000,00- Aceita ter-
reno de menor valor. F. 
(19)99801-4860
Jd. do Valle - 02 D. (01 suíte 
c/ armário embutido) coz. 
planejada, garag. p/ 03 autos, 
edícula nos fundos. Ótimo 
Acabamento R$ 280.000,00 
F. 3017-0455 / 9762-7997 
Jd. Esplanada- 3 suítes, 
coz. planejada, 2 vagas 
cobertas R$ 650.000,00 F. 
(19)99801-4860

Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 04 va-
gas garag. R$ 400.000,00 
F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - CA0329 - 
250 m² - 03 D. sendo 02 su-
ítes, 02 bhºs sociais (todos 
bhºs c/ arm. ), lavabo, sala 
02 amb., coz. planej., D. 
empregada, despensa, AS., 
quintal, churrasq., 04 vagas 
garag. R$ 585.000,00 F. 
3392-0333 
Jd. Laguna - (Salto-SP) 02 
D., sala, coz., WC, lavad., 
garag. para 02 autos R$ 
170.000,00 F. 3017-0455/ 
99762-7997
Jd. Primavera – 3 D., 1 
(suíte), sala, coz., wc social, 
lav.,2 gar., AT.125m  R$ 
240 Mil.  F. 3318-4326
Jd. Tancredo Neves - 2 D. 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha, lavanderia e garagem 
R$ 215.000,00 F. 3834-
8160 / 98323-1010
Juscelino Kubitschek-  
4 cômodos na frente e 
4 cômodos no fundo R$ 
250.000,00 F. 3016- 1355 
/ 99205-4322 / 99752-2170
M. do Sol –   rua 10 c/ 04 
cômodos c/gar +01 com. 
e wc nos fundos falta aca-
bamentos. R$130.000,00. 
F. 19-3017-0455/ 99762-
7997
M. do Sol –  67. 01 cômodo 
com WC, R$ 120.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
M. do Sol –  rua 68 02 
D., sala, coz, WC, lavand, 
mezanino nos fundos. R$ 
140.000,00 F. 3017-0455/ 
99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 05 
cômodos precisando pe-
quenas reformas.apenas: 
R$ 145.000,00. F. 3017-
0455/ 99762-7997
M. do Sol – 68 casa asso-
bradada sendo na parte 
inferior garage. espaçosa 
e na parte superior 01 D., 
sala, coz, WC, Lavand., 
sacada quintal com edícu-
la nos fundos todo reves-
tido em piso cerâmico R$ 
190.000,00 toda documen-
tada para financiamento. 
Ta esperando o que? F. 
3017-0455/ 99762-7997.
M. do Sol - imóvel comer-
cial próximo a Av. Ário 
Barnabé e bancos 390m² 
de área construída, sendo 
02 pav. residenciais e 
salão comercial no térreo, 
apenas R$700.000,00 F. 
3017-0455 / 99762-7997.
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas R$ 
102.000,00. Quitado. F. 
3017-0455/ 99762-7997

Jd. Colonial - 3 D.(sendo 1 
suíte), sala, coz, wc, lavand, 
garag. R$ 1.300,00 F.19 
99244-8398
Jd. Morumbi - casa nova 
com 03 D. sendo 01 su-
íte e garag. p/ 02 carros.
R$ 1.000,00 + IPTU F. (19) 
9-9142-3026 Allyne
Jd. Morumbi - SO0291 - 
103,83 m² - 3 D. sendo 01 
suíte c/ closet, bhº. social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ saca-
da, escritório c/ armários, coz. 
planej., AS, churrasq. quintal, 
02 vagas garag. R$ 2.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Pq. São Lourenço – CA0393 
– 150 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, sala 02 
amb., coz. planej., AS 
Res. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 
03 suítes sendo 01 st. c/ 
closet, pavimento inf.: lavabo 
(todos os bhºs. c/ armário 
planej.), sala 02 amb. c/ pé 
direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, coz. e área 
de serv. c/ planej., suíte emp. 
Planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. so-
lar, quintal, área de lazer, 06 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Jd. Valença – SO0337 
– 116 m² - 03 D. sendo 01 
suíte, bhº. social, lavabo, sala 
02 amb., coz., AS, espaço 
gourmet c/ churrasq., desp., 
quintal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
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 ga-
rag. R$ 1.600,00 + 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 armário 
planej.), lavabo, sala 02 amb., 
escritório, copa, coz. total-
mente planej., lavand., AS 
com gabinete, depósito/dorm. 
empregada, edícula com 
churrasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condicionado, 
04 vagas garag. R$ 4.700,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - 
CA0392 - 150 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte planejada, 
bhº. social (todos os bhºs. 
c/ armário), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, AS, 
quintal, área de lazer, 02 
vagas garag. R$ 2.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333

M. do Sol – rua 24 casa es-
petacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo no 
pavimento superior: 05 D. 
sendo 02 suítes e 01 más-
ter, sacada com frente para 
piscina c/ cascata artificial 
aquecimento a gás nos D., 
área de churrasco comple-
ta, garag. para 04 carros. 
R$ 400.000,00. Aceita imó-
vel de menor valor, carro, 
estuda  parcelamento. F. 
3017-0455 / 99762-7997.
OPORTUNIDADE  - Jd. 
Morada do Sol , ant. Rua 
59, - CA02481 - 2 imóveis 
,terreno de 250 M², casa 1. 
02 D., sala, 02 WC, coz., 
lavand. e amplo quintal. 
Casa 2 , 01 D.,WC,coz. e 
lavand. R$ 280.000,00 F. 
3875-2215
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra 
mim F. 3016- 1355/99752-
2170/99205-4322/99294-
5541/99763-8709 
Vila  Mercedes –  com 2 
casas, sendo independen-
tes A/T 280 m²  R$ 240 mil 
F. 3318-4325.
Vila Brizola -  01 D., sala, 1 
área de luz, podendo fazer 
outro dorm., wc com box, 
coz., lavand., AT 125m². 
Toda com piso frio. Valor 
negociavel, aceita proposta 
e permuta F. 3392-5475

Casa Nova - 3 D. sendo 1 
suíte, WC social, sala, coz. 
com lavand., amplo quintal 
fundos, garag. 3 carros R$ 
2.000,00 F. 99798-8024
Casa próx. a Vila Suíça 
- com 04 D., piscina, R$ 
3.300,00. F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Centro – SO0301 – 150 
m² - Comercial - Piso sup.: 
02 salas amplas, sendo 01 
c/ sacada, bhº social. Piso 
inf.: recepção, bhº social, 
04 salas, coz., AS, edícula 
c/ 01 sala e bhº social, 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.300,00 + IPTU F. 
3392-0333
Cond. fechado no Vista 
Verde - Sobrado com 03 
suítes, cozinha planejada, 
churrasq. R$ 2.000,00  F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
Cond. Fechado, Villag-
gio de Itaici - com 03 D., 
garag. p/ 03 carros. R$ 
2.500,00. F. 9-9142-3026 
c/ Allyne
Jd. Carlos Aldrovandi - 02 
D. R$ 850,00 F. 9-9142-
3026 c/ Allyne

Res. Villagio Di Itaici 
- SO0331 - 150 m² - 03 
suítes, sala de 02 amb. 
c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., área 
de lazer, 02 vagas garag. 
R$ 3.350,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Vl. Georgina - CA0400 - 
100 m² - 03 D., bhº social, 
sala, coz. planej., AS., 
quintal, 01 vaga garag. R$ 
1.200,00 + IPTU F. 3392-
0333
Vl. Maria Helena - CA0324 
- 355 m² - 06 D. sendo 01 
suíte, bhº. social (todos 
bhºs. c/ armários), lavabo, 
sala 03 amb., varanda, coz. 
planejada, dorm. emprega-
da, AS, edícula, churrasq., 
quintal, 04 vaga garag. R$ 
3.500,00 + IPTU F. 3392-
0333
Vl. Rubens - CA0322 - 255 
m² - 03 D., bhº. social, sala 
de TV, coz., AS, quintal, 02 
vagas garag. R$ 1.700,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Vl. Rubens – CA0394 – 190 
m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
sala, bhº social, coz., AS, 03 
vagas garag. R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 352 
m² - 03 D. sendo 01 suíte 
c/ hidro, bhº social, lavabo, 
sala 02 amb., coz., des-
pensa, AS, edícula nos 
fundos c/ dorm. e bhº. emp., 
churrasq., quintal, 04 vagas 
garag. Armário embutido 
nos dorm., bhºs., coz. e 
AS. R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333

Apto - (oportunidade) 2 D., 
sala em L, coz., lavand. e 
uma vaga coberta 162m²- 
R$ 196.000,00 – CECAP 
– em frente à Lojas Ban-
deira F. 3016- 1355/99752-
2170/99294-5541
Apto CDHU - 2 quartos, 
sala, coz, wc, lav, gara-
gem. R$90.000,00 + par-
celas. Tratar c/ Sonia. F: 
99263-1167(CLARO) 98390-
7608(TIM) 98735-1715(OI)
Apto Guarujá – Enseada 
- 02 D.(01 st), sala, coz., 
lavand. , churrasq. na va-
randa, 02 vagas de garag., 
piscina aquec. churrasq. R$ 
430.000,00. F. 99887-7771   
Cond. Azaleia - com 2 
D. Totalmente planejado. 
R$235.000,00. F. 7803-
8201 /80*10598

Cond. Fechado - Cond. 
Fonte di Trevi com sacadas 
nos 03 D., varanda gourmet, 
coz. planejada, 02 garag. 
cobertas, área de lazer com 
piscina, churrasq., salão de 
festas. R$ 320.000,00 F. 
7829-6350 c/ Marlene
Ed. Guarapary - AP0423 
- 65 m² - 02 D., bhº social, 
sala, coz. planej., AS., 01 
vaga garag. R$ 245.000,00 
F. 3392.0333
Edifício Tuiuti - 02 D.(01 
ST), sala, coz., WC e la-
vand., 01 vaga de garag. R$ 
270.000,00 F. 9.9279-1177 
Jardim Regina - todo pla-
nejado com 02 D. e garag. 
p/ 01 carro. R$ 265.000,00 
Sandra F. 9757-1579
Jd Morumbi - 2 dormitórios 
R$ 115.000,00 aceita carro 
como parte do pagamento. 
F. 98372 0000
Jd. Umuarama - 2 dormitó-
rios 1 vaga - R$ 190.000,00 
F. 3329 7253 
Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. coberta. 
R$ 190.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene

Alugo apto - no com 01 
D., ótima localização. R$ 
700,00. Allyne (19) 9-9142-
3026.
Apto - 03 D., (1 suíte) 2 
vagas R$ 1.6000 + IPTU + 
cond. F. 3816-5974
Apto - 03 D., (1 suíte) 2 
vagas R$ 1.7000 + IPTU + 
cond. F. 3816-5974
Apto em Cond. Fechado - 
com 03 D., sendo 01 suíte, 
garag. p/ 02 carros e lazer 
completo. R$ 1.700,00 + 
Cond. + IPTU. Jessica F. 
9-9233-3124.
Apto em cond. no fechado 
Villagio D’ Amore - com 02 
D. e gar, p/ 1 carro c/ área de 
lazer. R$ 1.250,00 + Cond. 
F.(19) 9-9142-3026  Allyne
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Aluga- Salão Amarelo - 
Rua 15 de Novembro Nº 
428. Ótima localização no 
Centro da cidade c/ 02 WC, 
lavand. depósito e escritó-
rio. F. 38752215
 Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00 F. 
99295-0357
Casa Comercial - no cen-
tro, com 7 salas, 4 banhei-
ros AT. 850 m² AC. 278 m² 
R$ 9.000 F. 99798-8024
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - Excelente loca-
lização, em avenida. Salão 
amplo c/ 02 bhºs. sociais, 
cozinha ampla. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
G a l p ã o  e m  S a l t o  - 
AT/1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regularizado 
R$ 1.500.000,00. Acei-
ta 30% em permuta R$ 
1.500.000,00  F. 9.9887-
7771
Jd. do Sol - salão de es-
quina 340mil F. 33184325
Salão Comercial - na Av. 
Pres. Kennedy , 150 m² - 
salão, 2 salas, 2 banheiros 
e copa R$ 6.000 F. 98372-
0000

Apto no Jardim Paulista 
- com 02 D. R$ 800,00.  F. 
9-9233-3124 c/ Jessica
Apto Térreo -  coz. planej., 
box de vidro, 1 vaga coberta, 
3 D., E 1 banheiro social R$ 
1.220,00
Ed. Asturia - AP0248 - 58 
m² - 02 D., bhº social, sala c/ 
varanda, coz., AS, 01 vaga 
garag. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. 
c/ armários, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + Iptu F. 
99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 - 74 
m² - 3 D. sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb., 
coz., AS (todos com armá-
rios planejados), 02 vagas 
garag. R$ 1.800,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Pátio AndaLuz R$ 2.000,00 
Tel. 7808-3727 / 89*22754
Res. Fonte de Trevi – 
AP0430 – 76,87 m² - 3D. 
sendo 1 st., bhº. social, sala 
2 amb., sacada, coz. planej., 
AS, 2 vagas gar. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Grand Ville na Cecap - 
com móveis planejados com 
03 D., sendo 01 suíte e garag. 
p/ 02 carros. R$ 1.600,00 F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
Res. Grandville - 3D. , suite, 
2 vagas de gar. R$ 1.600,00 + 
IPTU E cond. F. (19)7808-3727 

Res. Nuova Cittá - AP0378 - 
65 m² - 02 D. sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 02 amb. c/ 
varanda gourmet c/ chur-
rasq., coz. c/ armário planej., 
AS, área de lazer, 01 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + 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
Res. Villagio D’Amore - 
AP0399 - 66 m² - 02 D. c/ arm. 
Planej., bhº social c/ armário 
planej. e box, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz. c/ arm. Planej. 
e forno/fogão cooktop, AS c/ 
armário planej., área de lazer, 
01 vaga garag. R$ 1.700,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio D’Amore - 
AP0419 - 95 m² - 03 D., 
sendo 01 suíte (dorm. c/ ar-
mários), sala, sacada, bhº 
social, cozinha planej., AS, 
02 vagas garag. R$ 1.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Toscana - 
AP0367 – 74 m² - 03 D. sendo 
01 st., bhº. social, sala 2 amb., 
sacada, coz. c/ gabinete, AS, 
01 vaga garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Solar dos Girassóis - Par-
que Indaiá - com 02 D., 
R$ 800,00 F.9-9142-3026 
c/ Allyne

Salão comercial, Av. Pres. 
Kennedy, excelente lo-
calização, com 91 m² R$ 
2.800,00  F. 98372-0000 
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade.F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99294-5541
Vendo - Lanchonete, Piz-
zaria e Restaurante no Jd. 
Tropical, toda instalação, 
montada F. 9 8156-7744 / 
3329-0944 c/ Adriano
Vendo - Pizzaria no Pq. 
Ecológico, excelente clien-
tela, coz. completa c/ forno 
de 2 esteiras, salão p/ 50 
pessoas F. 3875-7439 / 
98515-0444 c/ Sergio ou 
Gizela
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 
de 250 gramas, 2 de 150 
gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfria-
mento, 1 talha, 1 estufa, 1 
balança F (11) 9 8362-9657 
/ (11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comer-
cial amplo, c/ 02 bhºs e 
mezanino p/ escritório. R$ 
3.500,00 + IPTU F. 3392-
0333
Vl. Maria Helena – SL0032 
– 450 m² - Sala ampla 
c/ bhº social e excelente 
localização.R$ 6.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Aluga-se - Chácara Vira-
copos – 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 va-
gas garag. R$ 3.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Aluga-se - Res. Terras 
de Itaici – CH0055 – 1200 
m² - 03 D. sendo 02 st. (01 
máster c/ hidro.), bhº social, 
sala 02 amb., lavabo, coz. c/ 
arm., desp., AS, 04 canis, 
pomar, casa na árvore c/ 
dorm., varanda, escorrega-
dor, diversas vagas garag. 
R$ 3.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Chácara em Salto - perto 
do Pesqueiro, 1.000 m² 
R$ 58.000.00 – com água 
– aceita carro no negó-
cio. F. 3016-1355/99752-
2170/99205-1322/99294-
5541/3035-1372
Chácara Terras de Itaici - 
03 D. (01 st), sala, cozinha, 
Wc, churrasqueira, poço 
semi artesiano AT/ 1.000m² 
AC/ 180m² R$ 430.000,00 
F.(019) 9.9946-7771

Chácara Terras de Itai-
ci - casa com piscina. 
Aceita financiamento. R$ 
350.000,00 Marlene (19) 
7829-6350
Chácara Vale Do Sol - 02 
D., sala, coz., wc, piscina R$ 
400.000,00 F. 99946-7771
Chácaras Alvorada - 02 
suites, sala, coz., salao 
de jogos, casa de caseiro, 
piscina. AT/ 2.400m² R$ 
700.000,00. F. 99100-2791
Chácaras em Itu área de 
1.000m² R$ 40.000,00 F. 
99126-5388
Excelente Chácara Alto 
Padrão -  4 suítes , sala 3 
amb., estúdio de música, 
campo de futebol gramado, 
quadra de areia, casa de 
caseiro, piscina, vestiário. 
Negocia-se troca 100% em 
imóveis em Indaiatuba R$ 
2.000.000,00  F. 98372-
0000
Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos - 2 baias - 1 casa 
com 3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00 – 3875-6230 - 
CRECI 04.732
Sitio 1 alqueire em Elias 
Fausto, casa, piscina, toda 
gramada, churrasq., fogão 
a lenha- R$ 370.000,00 F. 
3016-1355 / 99752-2170 / 
99205-4322

Sítio 2 Alqueires - R$ 
500.000,00 F.  99173-
9843 / 122*20480
Sul de Minas - 2,5 al-
queires, quinze mil pés 
de café em produção, 
02 casas, R$ 320 mil – 
Troca por imóveis em In-
daiatuba.  F. 3318-4326
Terras de Itaici - 01 D., 
sala 02 ambs, coz., va-
randa e churrasq., toda 
murada AT/ 1.000m² AC/ 
140m² R$ 440.000,00. 
F.(019) 9.9946-7771
V e n d o  -  3  a l q u e i -
r e s  n o  J d .  M i r i m  R $ 
2.000.000,00 F. 99118-
7850 / 99672-7947 CRE-
CI 74092    
Vendo - área em Indaia-
tuba de 10 alqueires R$ 
106,00 o m²  na beira da 
rodovia  F. 99118-7850 
/  99672-7947  CRECI 
74092
V e n d o  -  C h á c a r a  d e 
5000m² no Videiras R$ 
550 .000 ,00  exce len te 
oportunidade F. 98136-
7331 CRECI 74092
Vendo - si t io de 4 al -
queires R$ 60,00 o m² 
na beira da rodovia em 
Inda ia tuba  F .  99118 -
7 8 5 0  /  9 9 6 7 2 - 7 9 4 7  
CRECI 74092
Vendo -  s i t io de 8 al-
queires em Indaiatuba 
R$ 40,00m² na beira da 
rodovia F. 99118-7850 
/  99672-7947  CRECI 
74092 
Vendo S í t io  R io  Ne-
gro -  28.000m²,  Casa 
Simples com água R$ 
2 7 0 . 0 0 0 , 0 0  F .  ( 0 1 9 ) 
9.9946-7771

Aluga-se - Terreno comercial 
363m² R$ 1.100,00 + IPTU F. 
3816-5974
Área Dentro de Elias Fausto 
- 48.000 m² R$ 30,00m² F. 
99887-7771
Área Elias Fausto/Monte 
Mor - 280.000 m² com 500 
metros de frente para rodovia 
R$ 25,00 metro quadrado. F.  
99887-7771
Cond. Beira da Mata - 380 m² 
R$ 265.000,00. Ótima locali-
zação, aceita permuta F. (19) 
7828-0418  / ID 114*97307
Cond. Bréscia - 2 lotes com 
área de 200m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Colibris - 4 lotes com 
área de 150m² F. 7803-8201 
/80*10598
Cond. Jardins dos Impérios 
- 10 lotes com área de 150m² 
F. (19)7803-8201 /80*10598
Jardim dos Laranjais - 9.000 
m² R$ 450.000,00 F.  9946-
7771
Jardim Europa II - com 340 
m², próximo à praça ecológica. 
Aceita financ. R$ 175.000,00 
F.7829-6350 c/ Marlene
Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² e 
420m² R$ 1.100,00 F. (19) 
9.9887-7771
Jardim Regente - 04 lo-
tes juntos - 1.080 m² R$ 
750.000,00 F. 99887-7771
Jard im Veneza  á rea 
de 150m² no valor R$ 
92.000,00 F. 7808-3727/ 
89*22754



Mais Expressão22B

CLASSIFICADOS
Jd. Bela Vista - Terreno 
misto, plano no excelente 
localização R$ 170.000,00 F. 
99295-0357
Jd. Colibris - 150m² R$ 
110.000,00 aceita financia-
mento. F. 3017-0455/ 99762-
7997 
Jd. Colibris - terreno c/ 
169,75m², quadra10, lote 38 
R$ 125.000,00 F. 99798-4520 
Jd. dos Colibris - 150m² - óti-
ma topografia R$ 95.000,00 
F.: 99244-8398
Jd. Esplanada II - terreno 
plano R$ 205.000,00 área 
de 305m². Aceita permuta F. 
7803-8201 /80*10598
J d .  L a g u n a  -  1 5 0 ² 
R$70.000,00 F. 3017-0455/ 
99762-7997
J d .  L a g u n a  - 1 5 0 ² 
R$70.000,00 F. 3017-0455/ 
9762-7997
Jd. Montreal – A/T. 150 m² 
R$ 138 Mil F. 3318-4326
 Lotes a venda - entrada 
+ parcelas F. 7829-6350 c/ 
Marlene
M. do Sol –  rua 39 125m² 
r$110.000,00. F. 3017-0455/ 
9762-7997 
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$90.000,00 aceita financia-
mento. F. 3017-0455/ 99762-
7997
Portal do Sol  - 150m² R$ 
110.000,00 – quitado. (opor-
tunidade) F. 3017-0455/ 
99762-7997
Terra em Indaiatuba - R$ 
120.00 o mt²- ótima topografia 
de frente com a rodovia  F. 
3016- 1355 / 99752-2170 / 
99205-4322
Terras de Itaici - 02 lotes 
juntos de 1.000 m² cada- 
R$ 210.000,00 (cada). F. 
7850-3952
Terras de Itaici - 1.000 m² 
R$ 220.000,00 F. 7850-3952
Terras de Itaici - com caída 
para o fundo , A.T 1000m² 
asfalto , portaria 24 horas 
, com pista de Cooper. R$ 
240.000,00 F. 7829-6350 c/ 
Marlene
Terreno Alto Itaici - 378 mt² 
-  R$ 200.000,00 F.3016- 
1355/9752-2170 /9205-4322

Vendo - 01 Máquina comple-
ta para fabricar guardanapos 
de papel personalizado / 01 
maquina para fabricar toa-
lhas de papel e bobinas de 
presentes personalizados F. 
(11) 9 6604-8199
Vendo - 1 fogão 6 bocas inox 
R$150 / 1 fogão de ferro fun-
dido c/ chaminé 5 bocas R$ 
1.900 / 1 cadeira de balanço 
antiga cerejeira R$ 900,00 / 
1 tanque de louça R$ 200 / 1 
máq. de cortar grama R$ 350 
/ 1 maquina de fazer beirada 
R$ 120 / 1 projetor antigo na 
caixa R$ 300 / 1 ventilador 
de teto s/ lampada R$ 50 / 
1 lustre cristal tipo imperial 
R$ 950 / 1 lustre bronze c/ 5 
lampadas R$ 250 / 1 aspira-
dor de pó semi novo R$ 60 F. 
99267-7603
Vendo - 2 balcão expositor, 
1 frio , 1 quente, c/ vidro 
trincado e precisando de 
manutenção R$ 500,00 cada 
F. 98247-4690 tim
Vendo - Air Soft, marca Tókio 
Marui R$ 700 F. 98247-4690 
tim
Vendo - Forno Elétrico 220V, 
44 litros novo, marca Fisher 
Grill R$ 280,00 / 01 cama de 
solteiro cor tabaco semi-nova 
R$ 100,00 / TV Sansung 
29” em perfeito estado com 
controle remoto  R$ 280,00 
F. 3017-5541 / 98279-7368
Vendo - GPS 5” TV digital, 
Guia 4 Rodas R$ 250,00 F. 
99666-0008
Vendo - Grade de ferro 2.75 
alt. x  3.14 larg. F. 3835-1581
Vendo - Iphone 4 , 16 giga, 
travado R$ 600 F. 98247-
4690 tim
Vendo - Maca peroba 
rosa, maca 195x75x75 
(CxLxA), maca 195x65x85 
(CxLxA) ambas tem a cabe-
ceira removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 cada 
F. 7814-5723
Vendo - Móveis para salão 
de beleza R$ 1.500,00 F. 
3016-1339
Vendo - Sofá R$ 500,00 e 
Geladeira R$300,00 usados, 
em bom estado.F: 3392-3595/ 
9 8727-3287 c/ Alessandra
Vendo - Toldo de 3.50 x 
3.00, alfaceira 2.00 x 1.00, 
30 caixas para mercado F. 
99360-1768 / 99687-6325

Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lugares, 
licenciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-8732

Terreno comercial de 380 
m² na marginal do parque 
ecológico - ótima locali-
zação R$ 810.000,00 F. 
99295-0357
Terreno em Cond. Fecha-
do - com poço artesiano, 
pés de frutas, edícula com 
orquidário, lago para pesca, 
pista de caminhada. Com 
1000 m². R$ 290.000,00. F. 
7829-6350 c/ Marlene
Terreno em Itu - com área 
11.000m² por R$ 95.000,00 
F. 99126-5388
Terreno Industrial - 5.200 
m² R$ 500,00 m² F.  99887-
7771
Terreno Jardim dos Co-
libris - Planto - 150 m² R$ 
97.000,00 F. 98372-0000
Terreno no Carlos Andro-
vandi - área 10x25m² R$ 
130.000,00 F. 99173-9843

Alugo - mesas e cadeiras 
para festas em geral F. 
99783-2900 c/ Mário
Manicure - Pé R$ 12,00 
- Mão R$ 8,00 Atendo 
também em domicí l io . 
Faço Progressiva sem 
formol; selante R$50,00 
e ganhe um corte F. 9 
9369-5615 / 39335-0499 
fixo ligar à noite 
Procuro edícula ou casa 
com 2 comodos para alu-
gar.Tratar c/ Jane F:3329-
5029/ 99480-5271
Trabalhe em casa - Am-
bos os sexos, acima de 18 
anos. Trabalho todo feito 
pelo correio F. 3016-1339. 
Ligue para receber o ma-
terial informativo gratuito.
Vendo - 01 fritadeira elé-
trica, 01 chapa p/ lanche 
com 3 queimadores com 
suporte R$ 400,00 os dois 
F. 98379-0583
Vendo  -  01 ge ladei ra 
Consul usada em ótimo 
estado F. 7801-5378 / 
99166-1799

Faço faxina / passo roupa.
Tel: 3318-1952 c/ Sueli
Faço faxina residêncial ou 
escritório F. 3016-4598 / 
99930-1477
Faço serviço de pedrei-
ro, pintor, gesseiro F. (11) 
97333-6530
Marido de Aluguel - faze-
mos qualquer serviços e 
reparos e consertos em sua 
residência F. 99674-2791 
vivo / 99327-7872 claro c/ 
Figueiredo
Ofereço-me para costurar 
em casa, experiencia em 
costura reta e overloque.F: 
3392-3595/ 9 8727-3287
Ofereço-me para fazer faxi-
na em residências, fábricas 
F. 99257-5530 
Ofereço-me para passar 
roupa F. 98317-5168
Ofereço-me para passar 
roupa, fazer faxina F. 3318-
1952 c/ Sueli
Ofereço-me para traba-
lhar aos finais de semana 
como Recepcionista, Caixa, 
Balconista ou Auxiliar Ge-
ral Free-Lancer. Tenho 25 
anos, experiência nestas 
áreas F (11) 96918-7062 
Thais “
Ofereço-me para trabalhar 
como caseira c/  referencia, 
trabalhei muitos anos de 
doméstica F. 9909-7273 / 
3017-4891 / 98724-1943

Ofereço-me  para t ra-
balhar como caseira e 
doméstica. Tenho refe-
rencias, já trabalhei em 
supermercado F. 3017-
4891 / 99309-7273
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro.F:19 9 
8713-1485/Laercio
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso e como domésti-
ca ou l impeza em es-
critórios.F: 9 9228-1544 
Lourdes
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso F. 99701-6754 c/ 
Jane
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora infan-
til em minha casa. Possuo 
referêrencia F. 3875-4575. 
Ofereço-me  para t ra-
balhar como pedreiro F. 
99325-5676
Ofereço-me  para t ra-
balhar como pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletrecista F. 3801-6828 / 
99130-7264 / 99776-6841 
c/ Odair
Ofereço-me  para t ra-
balhar de doméstica F. 
98403-0679 / 3016-2037 
c/ Cristiane
Ofereço-me para traba-
lhar de motorista, carro 
ou moto F. 99820-2326 / 
99315-7323 Welton
Técnica em enfermagem 
- Oferece para dar ba-
nho/curativos em pessoas 
acamadas. F. 3318-0814/ 
99178-5031

Gol - 2009, único dono 
(novo)completo F. 99696-
8732 /3875-2215
Fiesta - 96 - azul, motor 
novo, c/ alarme R$ 5.000,00 
F. 99351-7835
C o r o l l a  X E I  -  A n o 
2007/2008, cor prata, flex, 
cambio mecanico, comple-
to.R$ 20.000,00 + 23 parce-
las R$ 800,00.Aceito Corsa 
1.0 Classic, ou Corsa Sedan 
1.4 Premium no  valor. F: 9 
9377-6378
Gm - Zafira 2009 - câm-
bio automático, ar cond., 
direção hidrálica, Travas 
e vidros elétricos verdes, 
bancos de couro, 7 lugares, 
Flex, 2.0 Cinza, em perfeito 
estado com 81.500 km e 1ª 
parcela do IPVA paga. R$ 
32.000,00. Tratar com Cyro 
19-997519921 /38750469.
Renault Clio - 2001- Flex, 
4 portas, para reforma R$ 
6.000,00 F. 3935-8651
Fusca - 75 - azul, motor 
1300, doc. Ok. Rua Prof. 
Oswaldo Antônio Tuon, 686 
Jd. do Valle ll F. 99703-1602
Fusca - 70 - azul, motor 
1500, doc. Ok precisa de 
reforma Rua Prof. Oswaldo 
Antônio Tuon, 686 Jd. do 
Valle ll F. 99703-1602
Ipanema - 94 - ótimo estado 
F. 99267-7603
Montana Sport - 1.8 - 2006 
- prata, R$ 15.000,00 F. 9 
8805-6612 / 3875-0170

Biz 2005 - partida eletrica, 
doc. Ok F. 99351-7835
Biz C100 - azul, 2005 F. 
99762-9374

“Doação de Cães e Gatos - 
GAPA - Todos os sábados, 
das 10 às 13hs, na Dog’s 
Place, na Av. Engº Fábio 
R. Barnabé, 4181, marginal 
do Pq. Ecológico, sentido 
bairro/centro.»

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera 
,1 controle , HD interno de 
80 giga e 30 jogos dentro 
do HD interno último lan-
çamentos R$ 1.100,00 F. 
98247-4690 tim
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