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Fernanda Souza 
visita Indaiatuba

Loucos Por Esporte 
começa amanhã

Tricolor tem 40% 
do grupo definido

Banco do Povo 
anuncia reduçãoEsporte Cidadão ainda está 

com vagas abertas

Troca de Livros e Manhã 
Musical acontecem sábado

Entrega do Imposto 
de Renda já começou

Pedestre morre 
atropelado na SP-75 

Caso de embriaguez 
ao volante é registrado

Subestação ficará 
pronta em 2015 

Apenas um caso de embria-
guez ao volante foi registrado 
pela Polícia Militar durante o 
Carnaval de Indaiatuba. Na noite 
de domingo, dia 2, uma guarni-
ção da corporação flagrou um 
motorista de 53 anos com sinais 
de que havia ingerido bebida 
alcoólica, após o mesmo coli-
dir com seu veículo contra um 
caminhão guincho, no Jardim 
Oliveira Camargo.

A Companhia Paulista 
de Força e Luz (CPFL Pi-
ratininga) irá investir cerca 
de R$ 12 milhões na cons-
trução de uma subestação e 
instalação de novas linhas 
de distribuição, na cidade de 
Indaiatuba.  

DECLARAÇÃO 

TRAVESSIA 

DESTAQUE PONTAPÉ PRIMAVERA CRÉDITO 

ACIDENTE

CPFL

Dia Internacional da Mulher é comemorado amanhã Nany People volta à 
Indaiatuba no dia 22 JME

FOTO: ELIANDRO FIGUEIRA/ACS-PMI

A escola de samba Acadêmicos do Sereno foi eleita campeã do Carnaval de 2014, com 75% dos votos populares, contabili-
zados no site da Prefeitura entre segunda-feira, dia 4, e quarta-feira, dia 5. Já a presidente da Imperador de Santa Cruz, Márcia 
Aparecida dos Santos, informou que a escola de samba estuda abandonar o Carnaval da cidade. 

Talvez, quando as mu-
lheres russas saíram às ruas 
para protestar por melho-
res condições de vida e de 
trabalho, não imaginariam 
que, duas Guerras e um sé-
culo depois, tantos avanços 
seriam alcançados pelas 
mulheres. Eis a origem do 
Dia Internacional da Mu-
lher, comemorado amanhã, 
sábado, dia 8 de março. No 
Brasil os avanços também 
aconteceram. Em Indaiatu-
ba, a mudança foi sentida.

A peça “Meu Passado 
Não Me Condena”, com a 
atriz Fernanda Souza, terá 
apresentação única no dia 16 
de março, às 19 horas, na sala 
Acrísio de Camargo no Centro 
Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei). 

O pontapé inicial da 11ª 
edição da Copa Loucos Por 
Esporte de Futsal, competição 
organizada pela Associação 
Indaiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa) começa amanhã, dia 
8.  Os jogos serão válidos pela 
Segunda e Terceira Divisão. 

Faltando pouco mais de 
um mês para a estreia na 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista, a equipe do 
Primavera tem 40% do grupo 
definido para a disputa do 
certame, segundo o técnico 
Zé Luis Dray. 

O Banco do Povo, pro-
grama de microcrédito para 
empreendedores, anunciou 
a redução da taxa de juros 
de 0,5% para 0,35% ao mês, 
passando a ser a menor taxa 
de juros das principais insti-
tuições deste segmento. 

A Receita Federal come-
çou a receber ontem, dia 6, 
as declarações de Imposto 
de Renda (IR) de 2014, com 
ano-base 2013. O prazo 
vai até o dia 30 de abril e a 
multa mínima para quem não 
cumpri-lo é de R$ 165,74. O 
programa que auxilia na de-
claração está disponível para 
download desde a semana 
passada. 

A Rodovia Santos Dumont 
(SP-75) registrou mais um 
acidente fatal na noite de sába-
do, carnaval, dia 1º, por volta 
das 22h25, no km 48+400. A 
informação é da assessoria 
de imprensa da Rodovias das 
Colinas.

Sereno vence e Imperador pode deixar o Carnaval 
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Viva a mulher brasileira! INDAIATUBA: COMBATE ÀS DROGAS SOB 
UMA PERSPECTIVA INOVADORA

O que a mulher 
brasileira merece 
nesse Dia 
Internacional da 
Mulher? Qual é a 
mulher que tem 
mais expressão na 
sua vida?

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

Radares do dia 07 a 14/03

Editorial Enquete

O maior presente que as 
mulheres podem ter é ter um 
nome, isso vale mais do que 
qualquer coisa. Eu tenho vários 
netos e alguns me chamam de 
vó e outros de mãe. Esse res-
peito, para mim, que nasci aqui 
na fazenda e sou analfabeta, 
não tem preço. Hoje em dia as 
mulheres não se dão mais ao 
respeito e é difícil alguma que 
seja exemplo.  
Izaura Borba, 80 anos

Nesse ano as mulheres 
merecem mais respeito. Me-
recem que as pessoas tenham 
mais respeito por elas. Essas 
músicas que as pessoas fazem 
desclassificam as mulheres 
brasileiras. Tanto dentro de 
casa como fora. Há 20 anos 
não existe esse desrespeito. A 
mulher mais importante para 
mim é a minha vó, que dá 
exemplo.
Luciano de Lima, 41 anos

As mulheres merecem uma 
família bem estruturada que 
cuide delas. Todas merecem 
isso. As mulheres mais impor-
tantes para mim são a minha vó 
e a minha mãe, que cultivaram 
valores da bíblia desde cedo e 
passaram pra mim. A mulher 
que coloca Deus na vida, ela 
consegue ser feliz.
Melina Rodrigues, 22 anos

Elas mereciam, como to-
dos, mais atenção, pois são 
prejudicadas. Parece que está 
havendo uma melhora, mas 
ainda há muita coisa que deve 
mudar. A mulher mais impor-
tante para mim é a minha mãe 
que já é falecida, mas foi um 
grande exemplo para mim.
Otávio Rosa de Lima, 73 anos

Artigos

CHOCOLATE

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

O chocolate pode e deve fazer parte da nossa dieta. Além de ser um delicia ele nos traz diversos 
benefícios a saúde. Quanto mais cacau tiver na formula do doce, melhor para o nosso organismo.

O cacau tem em sua composição ácidos fenólicos que aumentam a produção do hormônio 
leptina, responsável pela sensação de saciedade. Então, se comermos um pedacinho de chocolate 
não vamos sentir a necessidade de exagerar na comida.

O chocolate amargo também possui flavonoides, que têm efeito antioxidante sobre o sistema car-
diovascular e circulatório, impedindo assim a deposição de gordura nas artérias, além de reduzirem 
o LDL, elevarem o HDL, e serem estimulantes cerebrais. E é rico em minerais como o manganês, 
potássio e magnésio e vitaminas A, C e do complexo B. Mas se a ingestão for de chocolates com 
baixo teor de cacau e alto teor de gorduras, aí sim poderá destruir qualquer tipo de pele e de a dieta.

Falando ainda do  chocolate amargo,isso e porque , ele o mais rico em cacau, também possui 
maior quantidade de cafeína, substância que acelera o metabolismo e ajuda a queimar calorias 
quando ingerido de forma moderada. O consumo do doce também libera endorfina e dopamina, 
hormônios responsáveis pela sensação de prazer e bem estar, ajudando assim, no alivio da ansie-
dade e do estresse. 

A cafeína presente no chocolate não ajuda apenas a acelerar o metabolismo, mas também es-
timula a memória e o raciocínio, aumentando a concentração e o desempenho mental. 

Qual tipo de chocolate tem mais cacau, pois quanto mais cacau mais saudável?
Amargo: É composto por 63% a 72% de cacau, e é o mais saudável entre todas as opções;

Meio Amargo: Fica em segundo lugar entre os preferidos , pois conta com 
52% a 62% de cacau; 

Ao Leite: Tem apenas entre 36% a 46% de cacau, e conta com uma grande 
quantidade de açúcares e gordura;

Branco: É feito a partir da manteiga de cacau, e é o mais gorduroso de todos. 
Assim como o chocolate ao leite, seu consumo deve ser moderado.

Amanhã, mais uma vez, é comemorado o Dia Inter-
nacional da Mulher. E, mais uma vez, novamente, repe-
timos e replicamos as centenas de dezenas e unidades de 
tudo o que elas merecem. E, com certeza, os números 
da violência contra elas no Brasil não estão nesta lista. 
Uma pesquisa do Instituto Data Popular mostra que, a 
cada quatro minutos, uma mulher sofre de violência do-
méstica. Os dados são baseados nas denúncias feitas por 
telefone e pessoalmente, mas o número é maior, porque 
não leva em conta os casos em que as mulheres tem medo 
de denunciar os agressores, que na maioria das vezes é 
o companheiro ou um familiar.

Essa barbárie que soma, entre 2009 e 2011, quase 17 
mil assassinatos, acontece em meio à revolução feminina 
no País. Exemplificada pela chegada de uma mulher à 
presidência e num cenário de protagonismo. Metade das 
vagas de emprego criadas nos últimos três anos foram 
ocupadas por elas, em quase 2,5 milhões de carteiras as-
sinadas. No Programa Bolsa Família, por exemplo, 93% 
dos cartões estão em nome de uma mulher. No Minha 
Casa, Minha Vida, também do Governo Federal, 52% 
das residências foram entregues para famílias que tem 
como chefe uma mulher.

Que esse abismo entre a igualdade alcançada pelas 
mulheres, como exemplificado nas reportagens especiais 
desta edição, e a violência sofrida por elas seja superado. 
Porque elas são as mais fortes no mercado e não podem 
ser as mais fracas quando falamos em direitos huma-
nos. Viva a mulher brasileira. Salve a mulher brasileira, 
porque, no fundo, quem salva o Brasil, desde a princesa 
Izabel, passando por Carmem Miranda, Maria Esther 
Bueno, Zilda Arms, Maria da Penha, Irmã Dulce, entre 
outras, são sempre elas.

A prevenção ao uso de drogas é o social inadiável do nosso tempo

O problema com as drogas tem se agravado de forma constante e, hoje, aflige populações 
em todo o mundo. Famílias sofrem com esse flagelo. As drogas geram inúmeros problemas 
complexos: sociais, biológicos, psíquicos e culturais. E toda a sociedade é atingida.

No Brasil, segundo pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
cresceu o uso de drogas ilícitas por adolescentes de 2009 para 2012, sobretudo entre as meninas. 

A sociedade cobra e precisa de soluções para o problema. Enquanto representante público 
senti-me na responsabilidade de apresentar uma proposta eficiente que procurasse atender 
toda a população. Tenho plena convicção de que o combate às drogas é o social inadiável do 
nosso tempo.

Portanto adotamos uma iniciativa multidisciplinar para esse enfrentamento, envolvendo várias 
secretarias do município, entidades religiosas, ONGs, voluntários e as polícias. Assim nasceu 
o Programa Viver(Valorizando o Indivíduo e a Vida Em Recuperação). O nosso programa de 
prevenção e combate às drogas em Indaiatuba está estruturado sobre cinco premissas básicas:

1) Proteger crianças e adolescentes que não estão envolvidos com as drogas;
2) Recuperar os iniciantes, que devem ser reintegrados à vida produtiva e saudável;
3) Trabalhar a drogatização considerando a necessidade de recuperar dependentes químicos 

como missão da sociedade;
4) Combater com ações permanentes e enérgicas o traficante e o fornecedor de entorpecentes;
5) O sucesso do programa está diretamente vinculado à participação de toda a sociedade.
É importante ressaltar que a prevenção e o risco receberão nossos maiores esforços,mas 

temos também ações que visam recuperar famílias e combater aqueles que insistem em afrontar 
os direitos do cidadão de bem.

Criamos a Central de Riscopara coordenar todas as iniciativas. A partir do momento que 
recebe uma ligação, a Central passa todas as orientações necessárias. Quando for o caso, ela 
envia uma equipe treinada do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para referen-
ciar e acolher uma família. Com todos os dados em mãos, os profissionais traçam um Plano 
de Atendimento específico levando em conta o local da residência e projetos existentes no 
banco de dados. 

Essa pessoa é convidada a participardesse Plano. Mensalmente ela é acompanhada para 
avaliação, revisão e alterações no programa, até seu desligamento ou necessidade de outras 

intervenções.
O Programa Viver é ao mesmo tempo simples, inovador e de grande eficácia, 

pois organiza todas as iniciativas existentes na comunidade. Nossa proposta 
é trabalharmos unidos para garantir um futuro melhor a esta e às próximas 
gerações. 

Reinaldo Nogueira - Prefeito de Indaiatuba

O que é Filantropia: 
Filantropia é um sentimento que faz com que indivíduos ajudem outras pessoas, e o termo 

é de origem grega, que significa "amor à humanidade".Ontem, 10 de abril, acompanhando um 
amigo visitamos uma casa de amparo em São Paulo, é uma casa diferente, pois lá dão assis-
tência a crianças encaminhadas pelo juizado, retiradas de seus pais por mal tratos, pais alcoó-
latras, viciados em drogas ou ainda abandonadas,  que estão aguardando para serem adotadas 
por famílias de nossa sociedade. Eles vivem exclusivamente do apoio de doações voluntárias 
recebidas da sociedade. Chamou muito minha atenção uma senhora, dona Yukiko que estava 
passando as  roupas das crianças. Era uma senhora de média idade, aposentada, fiquei sabendo 
que ela vai até lá toda terça feira, mora distante, toma um ônibus e o "Metro" para chegar até o 
local. Ela está fazendo sua parte, doando o seu precioso tempo, fiquei sabendo também que há 
muitas outras senhoras que fazem esse trabalho voluntário lá. Filantropia é a atitude de ajudar ao 
próximo, seja ela através de donativos, como roupas, comida, dinheiro, e etc.   Há as empresas 
que fazem ações para contribuir para uma sociedade melhor, mas que algumas  podem também 
ser interpretadas como apenas um meio de fazer marketing. Filantropia está mais relacionado 
com poder dar algo, até mesmo tempo e atenção, para outras pessoas ou para causas importantes 

com o objetivo apenas de se sentir bem, como faz a Sra. Yukiko,  podendo 
serem praticadas em vários locais.

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Dia 27-28 e 29-07-2013, teremos mais um treinamento Gaivota
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.) 
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Subestação da CPFL deve 
ficar pronta em 2015
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ENCONTRO 

PROVIDÊNCIA 

FAZENDA 

Professor da Cefet 
ministra palestra na Fiec

Grupo é criado para agilizar 
soluções para a estiagem

Arrecadação do Alvará deve chegar a R$7 milhões

JME

LAÍS FERNANDES SCS/PMI

CONSÓRCIO PCJ

Terraplanagem está sendo feita na área em que se instalará a subestação da CPFL

O superintende do Saae lembrou que Indaiatuba não necessitou de racionamento

A nova subestação de 
energia, a terceira 
em Indaiatuba, deve 

ficar pronta apenas em 2015, 
segundo informações da 
Companhia Paulista de For-
ça e Luz (CPFL-Piratinga). 
A unidade já começou a ser 
construída na Avenida Vitó-
ria Rossi Martini, no Distrito 
Industrial. Com investimento 
de R$ 12 milhões, a subesta-
ção e a instalação de novas 
linhas de distribuição devem 
beneficiar a região onde fi-
cam localizadas as indústrias. 

De acordo com o gerente 
regional da CPFL, César 
Augusto Vita Perri, a obra 
está ainda em fase de terra-
plenagem e “tudo” deve ficar 
pronto em 12 meses. “Com 
certeza a subestação e as 
melhorias nas redes de distri-
buição vão beneficiar não só 
as empresas, mas a também 
as demais regiões da cidade”, 
conta. “Também estamos 
investindo em equipamentos 
que supervisionam a rede de 
energia em tempo real.”

Perri conta ainda que a 
nova subestação terá as mes-
mas características das já 
existes na cidade, localizadas 
no Jardim Morada do Sol e 

no Jardim América. Ela terá 
capacidade instalada de 66 
MVA e dois alimentadores 
de 23 kV, o suficiente para 
atender a demanda da região. 

Por sua vez, as linhas de 
distribuição contam com no-
vos padrões de rede elétrica 
e equipamentos menos sus-
cetíveis às interferências do 
tempo, além de soluções de 
monitoramento, tecnologia 
e gestão. “Uma das tecnolo-

gias empregadas com suces-
so é o spacer cable, uma rede 
compacta, mais resistente 
à interferências externas e 
de melhor convívio com a 
arborização”, ressalta Perri.

A ampliação da infraes-
trutura elétrica da região de 
Indaiatuba visa garantir con-
dições para o crescimento do 
parque industrial, residencial 
e comercial da cidade, dian-
te do crescimento atual da 

região. A nova subestação 
permite: maior disponibi-
lidade para atender novas 
cargas; maior flexibilidade 
no atendimento, permitindo 
menor tempo de restabeleci-
mento em faltas de energia 
decorrentes de problemas 
na rede de distribuição; e 
melhoria na qualidade dos 
serviços fornecidos com a 
modernização do sistema de 
distribuição.

A Prefeitura, por intermé-
dio da Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec), 
recebeu na quarta-feira, dia 
26 de março, no auditório 
da unidade 1, o professor e 
engenheiro Luiz Eduardo 
Miranda Rodrigues do Cen-
tros Federais de Educação 
Tecnológica (Cefet), Campus 
Salto. Ele ministrou uma 
palestra motivacional com 
o tema AeroDesign para 
alunos dos cursos técnicos 
em Mecânica, Automação e 
Eletroeletrônica. 

Miranda é professor de 
mecânica com especialização 
em aeromodelismo. Conhe-
cedor da área criou em 2009, 
um grupo de alunos do Cefet, 
com o objetivo de participar 
de competições. 

Em 2011, com outra equi-
pe, foi vencedor do Campeo-
nato Brasileiro. 

A aeronave tem que ser 

leve e aguentar o maior peso 
possível. Todos os detalhes 
são avaliados pela Embraer. 
Destaque para os alunos Mu-
rilo Padovani e Rafael Usi-
lim, que cursaram o técnico 
em mecânica na FIEC, antes 
de ingressarem no Cefet. 

Em 2012, representaram o 
Brasil no Campeonato Mun-
dial, onde equipe da NASA 
foi avaliadora. Desde então, 
novas turmas vem surgindo, 
sempre com o foco de desen-
volver pesquisas e projetos 
voltados para o crescimento 
do setor aeronáutico brasi-
leiro.

O Projeto AeroDesign é 
um programa de fins educa-
cionais que tem como prin-
cipal objetivo propiciar o 
intercâmbio de técnicas e 
conhecimentos de engenharia 
aeronáutica entre estudantes e 
futuros profissionais da enge-
nharia da mobilidade.

O prefeito de Indaiatuba 
e presidente do Consórcio 
PCJ, Reinaldo Nogueira 
(PMDB), o superintendente 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos de Indaia-
tuba (Saae), Nilson Gaspar, 
o prefeito de Piracicaba e 
Presidente dos Comitês PCJ, 
Gabriel Ferrato, entre outras 
autoridades regionais, deci-
diram em reunião na sede do 
Consórcio PCJ em America-
na, pela criação de um grupo 
especial de negociação para 
debater e agilizar soluções 
para a estiagem que está 
comprometendo as Bacias 
dos rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí (PCJ).

Foram avaliadas medidas 
de curto prazo, ligadas a um 
Plano de Contingenciamen-
to, para garantir o abasteci-
mento do setor produtivo e 

população, além de medidas 
de médio e longo prazo 
que envolve a construção 
de reservatórios regionais, 
programas de combate às 
perdas, entre outras ações. 

Reinaldo propôs que haja 
mais pressão política para a 
aprovação de projetos para 
a construção de novos reser-
vatórios, que chegam a durar 
anos, devido a dificuldade 
burocrática “A criação do 
grupo propõe agilizar tais 
processos e garantir o abas-
tecimento para as Bacias 
PCJ e a Grande São Paulo”.

Gaspar destacou que ape-
sar do aumento no consumo 
por causa do calor e falta de 
chuva das últimas semanas, 
Indaiatuba conseguiu man-
ter o abastecimento e não 
tomou nenhuma medida de 
racionamento.

A arrecadação dos carnês 
de Alvará este ano deve 
chegar ao montante de 7 
milhões, segundo a Secre-
taria Municipal da Fazenda 
inicia. Na semana passada, 

a Pasta iniciou a distribui-
ção dos carnês de Alvará 
deste ano. A previsão é que 
a entrega, que está sendo 
feita pelos Correios, seja 
concluída por volta do dia 

14 de março. 
Neste ano foram lança-

dos aproximadamente 13 
mil carnês. Cerca de 1,5 mil 
unidades serão enviadas por 
e-mail em formato digital 

aos contribuintes que efe-
tuaram o cadastro em 2013.

Os carnês de Alvará in-
cluem a Taxa de Licença 
para Abertura, Localização 
e Funcionamento; a Taxa de 
Licença para Publicidade e 
ao Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) 
Fixo. Os contribuintes que 
optarem pelo pagamento em 
cota única, com vencimento 
no dia 17 de março terão 
desconto de 5% sobre os 
tributos. Quem optar pelo 
pagamento parcelado terá o 
vencimento entre os dias 24 
e 27 de cada mês. O valor mí-
nimo das parcelas é de R$ 50.

A Taxa de Licença para 
Abertura Local ização e 
Funcionamento é cobrada 
dos proprietários de esta-
belecimentos comerciais, 
industriais, prestadores de 
serviços e autônomos. Já 
o ISSQN Fixo é o imposto 
devido por profissionais 
liberais e autônomos.

Carnês de Alvará já estão sendo entregues nas residências desde a semana passada
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Funcionários completam 
um mês de paralisação 

Alunos do objetivo 
participam de Olimpíada

Mais informações de como entregar a declaração podem ser adquiridas 
no site da Receita Federal 

SITUAÇÃO
Amanhã, dia 8, é o 

Dia Internacional da 
Mulher. Data em que 
nós homens costumamos 
ser mais generosos com 
elas. Oferecemos mais 
carinho e atenção, e até 
as presenteamos com flo-
res, chocolates e outros 
mimos. Mas que bom 
que todo esse respeito e 
dedicação as mulheres, 
em um dia, fosse regra 
para os outros 364 dias 
do ano. Falo isso porque 
a realidade da mulher no 
Brasil é algo preocupan-
te. Dados revelam que, 
a cada quatro minutos, 
uma mulher é vítima da 
violência doméstica no 
País. 

IMPUNIDADE
A situação para algu-

mas mulheres brasileiras 
chega a ser constrangedo-
ra, pois são homenagea-
das numa data e maltra-
tada no restante do ano. 
Muitas apanham, denun-
ciam o agressor, o mesmo 
muitas vezes é preso, mas 
as brechas na Justiça faz 
com ele seja liberado 
para as ruas e a vingança 
contra a denunciante, na 
maioria das vezes, acaba 
acontecendo. A mulher 
não tem aquela famosa 
proteção da Justiça, que 
na teoria funciona, já na 
prática...

HOMENAGEM
Por não estar nas es-

tatísticas dos homens 
agressores, graças a Deus, 
deixo aqui minhas since-
ras homenagens a minha 
mãe, minha esposa, as co-
legas de trabalho e todas 
as demais mulheres que 
lutam, com dignidade e 
honestidade, por locais de 
destaque numa sociedade 
que ainda é manchada 
pelo machismo e pela co-
vardia de alguns. Desde a 
mulher que luta por uma 
posição no mercado de 
trabalho a mãe dona de 
casa que cuida de seu filho 
com carinho e se dedica 

o dia todo para receber o 
marido ao final do dia. 

APAGÃO 
Mudando de assunto, 

na semana passada o 
Mais Expressão divulgou 
a situação precária que 
anda o fornecimento de 
energia elétrica no Mu-
nicípio, por conta dos 
constantes “apagões”. 
Dias após a matéria, as 
quedas continuaram na 
cidade, independente de 
chuva ou sol. Enquanto 
isso, a responsável pelo 
fornecimento de energia, 
a CPFL Piratininga se 
cala diante dos questio-
namentos.  Lamentável 
a postura da empresa, 
conceituadíssima no Es-
tado, mas que foge da 
discussão quando algum 
problema é apontado. 

MELHORIA
Antes tarde do que 

nunca, ao poucos a Pre-
feitura vem buscando 
melhorias para o trânsito. 
Uma delas, os quais os 
visitantes da cidade agra-
decem, é a fixação de pla-
cas sinalizando bairros, 
avenidas e órgãos públi-
cos. Andar em Indaiatuba 
há um ano, para quem 
não conhecida a cidade, 
não era nada fácil. Agora, 
dependendo do endereço, 
nem precisa mais o uso 
do GPS do carro. 

CORREÇÃO 
Na edição passada, 

aqui mesmo na Coluna 
repercutindo, fiz uma 
mistura só nas Moções 
apresentadas pelos ve-
readores locais. Vamos 
corrigir. A Moção con-
tra o comando da PM 
no interior, por conta da 
retirada da Força Táti-
ca, foi apresentada pelo 
vereador e Líder de Go-
verno Maurício Baroni 
(PMDB). Já as Moções 
de repúdio a CPFL e 
Telefônica, foram apre-
sentadas pelo vereador 
Carlos Resende Lopes, o 
Linho (PT).      
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A Receita Federal co-
meçou a receber on-
tem, dia 6, as decla-

rações de Imposto de Renda 
(IR) de 2014, com ano-base 
2013. O prazo vai até o dia 
30 de abril e a multa mínima 
para quem não cumpri-lo é 
de R$ 165,74. O programa 
que auxilia na declaração está 
disponível para download 
desde a semana passada. O IR 
também poderá ser declarado 
via tablet ou smartphone.

Segundo a Receita Fede-
ral, estão obrigadas a apre-
sentar a declaração pessoas 
físicas que receberam rendi-
mentos tributáveis superiores 
a R$ 25.661,70. O valor foi 
corrigido em 4,5% em rela-
ção ao ano anterior. O Fisco 
espera receber 27 milhões 
de declarações do Imposto 
de Renda Pessoa Física em 
2014, com um aumento de 
aproximadamente um milhão 
de novos contribuintes.

Caso o contribuinte tenha 
imposto a pagar na declara-
ção, a Receita informou que 
isso poderá ser dividido em 
até oito cotas mensais, mas 
nenhuma inferior a R$ 50. 
Caso o imposto a pagar seja 
menor do que R$ 100, deverá 
ser quitado em cota única. 
A primeira cota, ou a única, 
deve ser paga até 30 de abril, 
e as demais até o último dia 

A greve dos Correios comple-
tou um mês nesta semana e deve 
continuar até, pelo menos, a semana 
que vem. É o que informa o diretor 
regional do Sindicato dos Trabalha-
dores dos Correios de São Paulo 
(SinTect), Charles Rodolfo Wulck, 
filiado à Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresa de 
Correios e Telégrafos e Similares 
(TenTect).

De acordo com Charles,  a ade-
são na cidade e na região continua 
a mesma. “A situação não teve 
avanço. Continuamos com as mes-
mas reivindicações e sem nenhuma 
novidade. Não há previsão para a 
marcação do julgamento porque 
o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) está em recesso de Carnaval. 
A data deve ser definida na próxima 
semana”, explicou.

Um levantamento de ontem, dia 

Seis alunos do Colégio Objetivo 
Indaiatuba participarão da cerimônia 
de premiação da Olimpíada Brasilei-
ra de Física (OBF) 2013, no Instituto 
de Física da USP, em São Carlos, 
amanhã, dia 8.

Os alunos Giuliano Pantarotto 
Semente (1º ano do Ensino Médio) e 
Felipe Mourad Pereira (9º ano) con-
quistaram a medalha de ouro. Isadora 
Monteiro de Oliveira e Sofia Santi de 
Brito ganharam a medalha de bronze 
e Heloísa Gonçalves Martelli e Laís 
Vicente da Silva receberam Menção 
Honrosa, todas alunas do 8º ano do 
Ensino Fundamental II. Giuliano e 
Felipe estão entre os 20 melhores do 
país.Este foi o melhor resultado obti-
do até aqui pelos alunos do Objetivo 
Indaiatuba na OBF.

“Com esse resultado, Giuliano 
e Felipe conquistaram o direito de 
passar pelo processo seletivo para 

Quem precisa declarar?
- recebeu rendimentos tributáveis com soma anual igual ou 
superior a R$ 25.661,70;
- recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.
Ganho de capital e operações em bolsa de valores
- obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens 
ou direitos (recebimento de algum valor na venda de bem ou 
direito), sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações 
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e afins;
- optou pela isenção do IR incidente sobre o dinheiro recebido 
na venda de imóveis residenciais, desde que o valor da venda 
tenha sido destinado à aquisição de imóveis residenciais no país, 
no prazo de 180 dias após o contrato de venda.
Atividade rural
- obteve receita bruta anual em valor igual ou superior a R$ 
128.308,50;
- pretende compensar, no ano calendário de 2013, prejuízos de 
anos anteriores ou do próprio ano-base (supondo que na ativi-
dade rural o contribuinte tenha tido prejuízo, esse valor pode ser 
usado no ano seguinte para ser abatido na base de cálculo do IR)
Bens e direitos
- tinha, em 31 de dezembro de 2013, a posse ou propriedade 
de bens ou direitos (inclusive terras) de valor total superior a 
R$ 300 mil.

útil de cada mês, acrescidas 
de juros.

O pagamento integral 
do imposto, ou de suas co-
tas e dos acréscimos legais, 
pode ser efetuado mediante: 
transferência eletrônica de 
fundos por meio de sistemas 
eletrônicos dos bancos; Do-
cumento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), em 
qualquer agência bancária; 
ou débito automático em 
conta corrente.

DICAS
O advogado Tiago Cunha 

Pereira, de 27 anos, dá dicas 
importantes sobre a declara-
ção. “Primeiramente, é neces-
sário observar os prazos para 
não deixar tudo para a última 
hora. Quanto mais rápido 
acontecer o envio da declara-
ção mais rápida será a restitui-
ção”, afirma. O contribuinte 
também deve verificar quais 
são os documentos necessá-
rios para uma declaração ob-
jetiva e sem erros, observando 
sempre as informações. “Os 
dados, como atual emprego, 
conta bancária para restitui-
ção, grau de parentesco dos 
dependentes e a última cópia 
da última declaração, devem 
ser atualizados. Isso evita que 
a pessoa caia da malha fina 
(que é quando o Fisco encon-
tra inconsistência ou erros 
na declaração) e tenha dores 
de cabeça posteriormente”, 
finaliza.

6, mostrou que, no interior do Estado 
de São Paulo,93,29% dos emprega-
dos dos Correios trabalharam nor-
malmente. Na cidade de Indaiatuba, 
esse número chega a 96%.

Atrasos
Mesmo assim, a Assessoria 

de Comunicação Social dos Cor-
reios informou que podem ocorrer 
atrasos nas entregas, já que nos 
13 Estados em que há paralisação 
deflagrada, o movimento está con-
centrado na área de distribuição. 
No interior do Estado de São Paulo, 
10% dos carteiros não comparece-
ram na última quinta-feira, dia 6. 

Ainda de acordo com a As-
sessoria, todas as agências estão 
abertas e todos os serviços estão 
disponíveis, com exceção dos ser-
viços de entrega com hora marcada 
em algumas localidades. 

compor a seleção que representará 
o Brasil na Olimpíada Internacional 
de Física (IOF) em 2015”, enfatiza 
o professor Luiz Carlos Marques. 

Desde 2009, quando a escola 
iniciou sua participação na OBF, 
38 alunos já chegaram à fase final e 
12 conquistaram medalhas, sendo 3 
de ouro, 2 de bronze e 7 de Menção 
Honrosa. “Há seis anos iniciamos 
a preparação para a participação 
em olimpíadas científicas. No ano 
passado, mais de 100 alunos assis-
tiram às aulas especiais avançadas 
voltadas para diversas olimpíadas. 
Nossos alunos compreendem a im-
portância da dedicação aos estudos 
e estão descobrindo o prazer em 
aprender. Parabéns alunos e pro-
fessores pelo comprometimento e 
persistência!”, declara mantenedora 
do Colégio Objetivo Indaiatuba, 
Loide Rosa.
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Especial: Indaiatubanas 
vencem preconceito ao volante

JME

Talvez, quando as mulhe-
res russas saíram às ruas para 
protestar por melhores con-
dições de vida e de trabalho, 
não imaginariam que, duas 
Guerras e um século depois, 
tantos avanços seriam alcan-
çados pelas mulheres. Eis a 
origem do Dia Internacional 
da Mulher, comemorado ama-
nhã, sábado, dia 8 de março. 

No Brasil os avanços tam-
bém aconteceram. Em Indaia-
tuba, a mudança foi sentida. 
Um dos exemplos está nas 
grandes máquinas, que agora 
têm unhas pintadas ao volan-
te. O Mais Expressão encon-
trou histórias de superação de 
mulheres que enfrentaram o 
preconceito em um cargo an-
tes ocupado por homens: mo-
toristas de grandes veículos. 

É o caso da motorista Ma-
rilma de Paula Carneiro, de 41 
anos, que trabalha na empresa 
Sancetur. “Gosto muito de 
dirigir, já dirigi caminhão, 
carreta. Faço isso desde os 32 
anos, quando precisei apren-
der para transportar o pessoal 

da empresa onde trabalhava”, 
conta. O exemplo está sob 
o mesmo teto. “Meu esposo 
dirige carreta e ando com 
ele. Amo a minha profissão”, 
afirma.

Outro exemplo é a moto-
rista Edeusa Leme Escalise, 
de 42 anos, que trabalha nas 
retroescavadeiras da Prefeitu-
ra há 10 anos. “Comecei aos 
14 anos. Foi por necessidade, 
meu pai precisava de ajuda 
e entre os filhos tinha mais 
mulheres, então precisamos 
aprender. Aí eu peguei gosto. 
Tenho uma irmã carreteira”, 
conta.

Edeusa foi a inspiração 
para duas colegas que também 
dirigem caminhões na Pre-
feitura: Samanta Aparecida 
Tonetti e Roseana Alves de 
Souza, ambas com 36 anos. 
“Quando via a Edeusa colo-
cando os enfeites de Natal, 
pensava em quando teria uma 
oportunidade. É meu desejo 
desde pequena. Quando ga-
nhei a carta de presente de 
aniversário do meu marido, há 
dois anos, comecei”, lembra. 
Samanta também tinha o so-
nho desde pequena. “Sempre 

gostei de caminhão e faz um 
ano que estou aqui. É difícil, 
temos que passar por cima de 
muita coisa”, diz. 

O caminho foi diferente 
para Christiane Shirley Ta-
vares Cordeiro, de 33 anos, 
uma das motoristas da Viação 
Indaiatubana. “Nunca me 
imaginei dirigindo um ônibus. 
Foi acontecendo”, diz. “Mora-
va em São Paulo e trabalhava 
com o transporte escolar. 
Depois que tive o incentivo 
do meu marido, mudei a cate-
goria da habilitação e comecei 
há um ano”, conta. Valquíria 
de Souza, de 40 anos, também 
não esperava trilhar este cami-
nho. “Comecei na Sancetur 
como monitora e um dia, há 
dois anos e meio, surgiu a 
oportunidade e estou aqui até 
hoje”, diz.

A grande lição que fica 
de cada uma é que as pes-
soas não podem desistir dos 
sonhos. “Se ligarmos para 
o que as pessoas falam, não 
fazemos nada”, diz Edeusa. 
“Não importa o sexo, você 
tem que correr atrás para rea-
lizar os seus sonhos”, finaliza 
Valquíria.

Elas também se destacam no mundo do empreendedorismo 
No ramo empresarial, Indaiatuba 

também mulheres que se destacam. 
Exemplos disso são as empresárias 
Débora de Matos, de 38 anos, da 
Imobiliária Débora Matos, e Raquel 
Lima, de 31 anos, da Academia 
Curves.

Formada em Direito com MBA 
em Direito Empresarial e pós-gradu-
ada em Direito Imobiliário, Débora 
mudou para cidade aos 24 anos. 
“Iniciei no ramo com administração 
de imóveis. Em 2007, participei 
como sócia-proprietária de uma 
imobiliária até 2011, quando abri a 
minha própria unidade”, conta. 

Já Raquel, que chegou em In-
daiatuba há cinco anos, é formada 
em Comércio Exterior. “Apesar 
de ser ex-aluna da Curves em São 
Paulo, nunca havia trabalhado com 
atividade física, mas hoje não me 
vejo fazendo outra coisa. Sou uma 
mulher vitoriosa”, afirma.

Ambas veem a mulher brasileira 
em uma época muito boa. “É con-
sideravelmente relevante e impres-
cindível a situação atual das brasilei-
ras”, afirma Debora. Para Raquel, as 
conterrâneas são guerreiras. “A cada 
dia estamos nos destacando mais no 
mercado de trabalho”, analisa.

O presente ideal para Débora é 
o respeito dos clientes. “Presente é 
sempre bom, mas o que eu quero 
continuar ganhando é a confianças 
de todos que passam pela minha 
vida”, finaliza a empresária mãe 
de três filhos. Raquel aceita flores 
como presente. “Como presente, eu 
quero uma folga, uma noite român-
tica, aliás, todas nós merecemos. 
As mulheres que apresentarem essa 
reportagem na academia ganharão 
flores e uma semana grátis na Cur-
ves”, encerra a mãe de Raphael, de 
cinco anos, e grávida, que casará 
em maio.

A funcionária pública Edeusa começou a dirigir veículos pesados desde os 14 anos

A empresa Débora de Matos é destaque na cidade no ramo 
imobiliário 

Raquel Lima, da Curves, trouxe para Indaiatuba um novo conceito 
em academia 

Mais Expressão
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Especial: Entre o preconceito e a admiração

As motoristas que con-
duzem veículos con-
siderados “pesados” 

ainda são minoria e, por isso, 
sofrem preconceito. Mas no 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorado amanhã, dia 8, 
personagens da nossa cidade 
mostram como “passar por 
cima” de tudo isso e seguir a 
vida naturalmente. 

A motorista e funcionária 
pública Edeusa Leme Escalise, 
de 42 anos, diz que vive entre 
as pessoas que discriminam e os 
que admiram. “Se for pensar nis-
so, a gente não trabalha. Quantas 
guerreiras não têm por aí que já 

gentilezas. “As pessoas ad-
miram, dão risada, aplaudem. 
Levo cantadas também. Um dia 
um rapaz me disse que a gente 
vai tomar o lugar dos homens. 

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) 
promoverá dois eventos para 
celebrar o Dia Internacional 
da Mulher. O primeiro será 
a 1ª Manhã de Lazer Para a 
Mulher, que acontece amanhã, 
dia 8, das 8h às 11 horas, na 
Raia de Remo do Parque Eco-
lógico. Já no dia 12 de março, 
às 9 horas, no Auditório do 
Paço Municipal, tem a palestra 

Percepções sobre a Violência 
doméstica e Familiar contra a 
Mulher.

A Manhã de Lazer será 
realizada em parceria com a 
Secretaria de Esportes. Na 
programação tem apresenta-
ção com o professor Edinaldo 
Brasil, alongamento, aula de 
Zumba com professores da 
Studio Vital. Também haverá 
avaliação física, aferição de 

pressão arterial e informações 
nutricionais com a Faculdade 
Max Planck. Também haverá 
sorteio de brindes e camisetas 
cedidas pelos colaborado-
res Celidone – A Casa das 
Noivas, Instituto Gê Beleza, 
Onodera Estética e Expressão 
Academia.

A palestra será ministra-
da por Elisangela Pereira de 
Queiros Mazuelos, Bacharel 

em Serviço Social, Especiali-
zação em Famílias - 2002 pela 
Universidade Cruzeiro do Sul, 
Especialização em Serviço So-
cial no campo sócio- jurídico 
PUC/SP, mestre em Serviço 
Social - 2009 - PUC/SP. A 
Prefeitura de Indaiatuba está 
situada na avenida engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé, 
2800, Jardim Esplanada 2, 
Indaiatuba.

passaram por isso”, analisa.
A motorista de ônibus da 

Sancetur, Marilma de Paula 
Carneiro, de 41 anos, também 
relata um caso de desrespeito. 
“Uma pessoa me fechou e eu 
estava com crianças no ônibus 
e eu acabei buzinando para ele. 
Ele parou, olhou e me xingou. 
Fiquei muito nervosa”, conta. 
“Mas tem o outro lado também. 
Teve um dia que era o dia das 
mulheres e eu estava numa con-
gestionamento e, de repente, 
um homem que estava em um 
carro do lado me viu, abriu o 
vidro, e começou a aplaudir e 
a falar ‘viva as mulheres’, isso 
foi muito legal”, lembra. 

Alguns homens dão prefe-
rência para passar no trânsito. É 

o que conta a também motorista 
da Sancetur Valquíria de Souza, 
de 40 anos. “Eles dão preferên-
cia e tem gente que até elogia”, 
diz. Edeusa também fala das 

Roseane acredita que na maioria das vezes o preconceito é criado pela própria mulher Motoristas das Sancetur revelam momentos diferentes no trânsito

Conselho da Mulher realiza evento comemorativo

Quanto mais trabalharmos, 
ocuparmos espaço, mais vai 
acabar esse preconceito. Ad-
miro os homens que cozinham, 
por exemplo”, diz.

DISCRIMINAÇÃO 
As parceiras de trabalho 

de Edeusa, Samanta Apa-
recida Tonetti e Roseana 
Alves de Souza, ambas de 
36 anos, também falam do 
preconceito. “Sempre acham 
alguma coisa para falar sobre 
as mulheres”, critica Saman-
ta. Já Roseana faz coro com 
Edeusa sobre a origem do 
preconceito. “A maioria da 
discriminação vem das pró-
prias mulheres”, frizam.

De acordo com a motorista 
da Viação Indaiatuba, Chris-
tiane Shirley Tavares Cordei-
ro, de 33 anos, o preconceito 
em São Paulo é maior. “Aqui 
em Indaiatuba nunca sofri e 
não ouvi relatos, mas em São 
Paulo já teve casos da pessoa 
entrar no veículo, ver que era 
mulher e sair por causa dis-
so”, diz. “A maioria dos meus 
passageiros é mulher e a gente 
acaba criando amizade com 
quem faz a linha todos os dias, 
recebemos muitos elogios por-
que somos mais cuidadosas no 
trânsito”, afirma. 

Edeusa revela que nunca 
pensou em desistir. “Eu sem-
pre vou lutar por aquilo que eu 
acredita. Com essas máquinas 
novas, fica melhor ainda”, 
brinca. “Se os homens não se 
cuidarem, tomaremos o lugar 
deles”, finaliza. 

FOTOS: JME
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reclamam da falta de atendimento
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BENEFÍCIO

Banco do Povo anuncia 
redução da taxa de juros

Cerca de 30 pessoas for-
maram uma fila do lado de 
fora da agência do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) da Rua 24 de Maio, no 
Centro, na última quarta-feira, 
dia 5, pouco depois da hora do 
almoço. Os usuários reclama-
ram que não houve aviso que 
o local não estaria aberto. A 
assessoria de imprensa do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) afirmou que a 
quarta-feira de cinzas é ponto 
facultativo e que todas as 
agências só abrem após 14 
horas.

A usuária Maria de Lurdes, 
de 53 anos, estava há mais 
de duas horas aguardando a 
abertura da agência. “Cheguei 
11 horas e não tinha nenhum 
aviso sobre isso. Eu preciso de 
atendimento hoje. Ninguém 
fala nada sobre abrir. Só perdi 
tempo aqui”, reclamou. 

Outro usuário que estava 
na fila era Joaquim de Almei-
da, de 47 anos. “Cheguei aqui 
11h40. Eu só podia agendar a 
minha perícia a partir do dia 
1º, mas não consegui marcar 
por telefone e então precisei 
vir aqui. Só que está fechado”, 
explicou. “Como estou afasta-
do, não posso ficar sem fazer 

perícia. Liguei na Central e 
disseram que vai abrir às 14 
horas”, disse.

“Cheguei depois do meio-
-dia. Me falaram que ia abrir 
essa hora. Não tenho tempo, 
eu trabalho. Todo mundo que 
está aqui trabalha. Acho isso 
uma falta de respeito. Não 
colocam nem um papel pra 
avisar. Na hora de descontar 
da gente todo mês eles sabem, 
né?”, disse Célia Aparecida 
de Souza, de 52 anos, outra 
usuária que estava na fila. “Aí 
depois querem gastar fortunas 

fazendo Copa nesse país que 
não tem estrutura. Não tem 
hospital, não tem saúde, não 
tem nada. Pobre é isso aí”, 
criticou. 

INSS
A Assessoria de Comuni-

cação Social do INSS explica 
que Ministério da Previdên-
cia Social informou sobre a 
mudança no atendimento nas 
agências durante o Carnaval 
no último dia 24. De acor-
do com a Portaria nº 2, do 
Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, publica-
da no Diário Oficial da União 
em janeiro, o dia 5 de março, 
“quarta-feira de cinzas é ponto 
facultativo até às 14 horas. 
Essa norma vale para todos 
os órgãos públicos federais”. 
Ainda segundo a assessoria, 
nenhuma das agências da 
Previdência Social no País 
tinha serviços agendados para 
o período anterior às 14 horas 
e cartazes foram afixados nas 
portas informando sobre a al-
teração no horário de abertura 
das unidades.

Alguns usuários não espera-
ram a abertura da agência 
por causa da chuva

O Banco do Povo, programa 
de microcrédito para empreen-
dedores, anunciou a redução 
da taxa de juros de 0,5% para 
0,35% ao mês, passando a ser a 
menor taxa de juros das princi-
pais instituições deste segmen-
to. O valor do limite de crédito 
também aumentou, passando de 
R$ 15 mil para R$ 20 mil.

No caso de pessoa física, o 
valor máximo foi de R$ 10 mil 
para R$ 15 mil. Para a pessoa 
jurídica, passou de R$ 15 mil 
para R$ 20 mil. Ambos se refe-
rem ao quarto empréstimo, pois 
os limites crescem aos poucos. 
Hoje, no Estado de São Paulo, 
são 524 unidades do Banco em 
514 cidades atendidas.

O programa, que foi inau-
gurado em Indaiatuba em 2001, 
já financiou mais de R$3,5 
milhões para os empreende-
dores do município. O crédito 
está destinado a melhorias no 
empreendimento, sendo pos-
sível financiar equipamentos, 
ferramentas de trabalho, ma-
quinários, mercadorias, matéria 
prima, veículos utilitários e para 
imóveis que são da CDHU é 
possível financiar material de 
construção reforma.

Os interessados em reali-
zar um empréstimo no Banco 
devem procurar a unidade de 
Indaiatuba, que fica na Rua 
Jacob Lyra, 344, Parque das 
Nações, junto ao PAT. O tele-

fone é 3875-1711. A unidade 
atende das 9h às 16h. No local 
serão informados quais os pro-
cedimentos e os documentos 
necessários, o que varia de acor-
do com cada financiamento. 
Mais informações no site www.
bancodopovo.sp.gov.br.

INADIMPLÊNCIA
Para o diretor-executivo, An-

tônio Mendonça, o dinheiro do 
Banco do Povo é “barato”. Ele 
dá como exemplo um emprés-
timo de R$ 5 mil a ser pago em 
dois anos. Os juros, neste caso, 
são de R$ 220. “É um recurso 
injetado em uma fidelidade pro-
dutiva, investindo na economia 
e ajudando o cidadão a alimentar 
o próprio negócio, a costureira a 
comprar sua máquina”, comple-
menta Mendonça. Ainda, segun-
do Mendonça, a baixa taxa de 
inadimplência (3,2% no Estado) 
é um dos motivos de o programa 
dar certo. “O índice é três vezes 
menor que um crédito comum 
de consumo. O pagamento em 
dia beneficia muitos outros em-
preendedores”, analisa.

Desde a fundação, em todo 
o estado, o banco emprestou R$ 
1,27 bilhão a 336,2 empreende-
dores. Seu patrimônio atual é de 
R$ 300 milhões e, durante esses 
anos, foram investidos R$ 130 
milhões (90% desses recursos 
são do Governo do Estado e 
10% das Prefeituras).
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Sereno é tricampeã do Carnaval
CULTURA & LAZER

Sereno recebeu a premiação de campeão do Carnaval de Indaiatuba na tarde de quarta-feira

DIVULGAÇÃO

A escola de samba 
Acadêmicos do Se-
reno foi eleita cam-

peã do Carnaval de 2014, 
com 75% dos votos popu-
lares, contabilizados no site 
da Prefeitura entre segunda-
-feira, dia 4, e quarta-feira, 
dia 5. O anúncio foi feito na 
tarde de quarta-feira, dia 5, 
no Ginásio de Esportes. A 
Sereno recebeu a premiação 
de R$ 40 mil. A Imperador 
de Santa Cruz ficou em se-
gundo lugar e levou R$ 25 
mil. O bloco Pastoral da Ju-
ventude foi o único a desfru-
tar e ficou com o prêmio de 
R$ 8 mil.A programação de 
Carnaval teve a participação 
de cerca de 40 mil pessoas.

Além do Desfile de Rua 
realizado domingo, dia 2, 
na Marginal Esquerda do 
Parque Ecológico, em frente 
ao “barco” da Raia de Remo, 
a programação contou ainda 
com o Grito de Carnaval re-
alizado no sábado, dia 1º, no 
estacionamento do Parque da 
Criança, e, na segunda, dia 3, 
teve animação com trio elé-
trico no Parque Ecológico, 
e o já tradicional Carnaval 
das Marchinhas, na Praça 
Prudente de Moraes.

Como foi feito em 2013, 
a enquete para escolher a 
melhor escola de samba foi 
pelo site da Prefeitura. A 

enquete on-line registrou 
a participação de 6.168 in-
ternautas, quase o dobro do 
que em 2013, quando houve 
3.191 votos.

A preferência dos inter-
nautas ficou clara em todos 
os quesitos. Na Comissão de 
Frente a Sereno ficou com 
4.638 votos, contra 1.530 da 
Imperador; na Bateria foram 
4.627 votos contra 1.541; 
no samba-enredo a campeã 
teve 4.593 votos, contra 
1.575 da segunda colocada; 
no quesito fantasia a Sereno 

venceu com 4.634 votos, e a 
Imperador ficou com 1.534; 
e, para completar, o mestre-
-sala e porta-bandeira da 
campeã ganhou 4.613 votos 
dos internautas, enquanto a 
segunda colocada teve 1.555 
votos.   

Para o presidente da Se-
reno Jorge Luis Pepo, a 
conquista coroa o excelente 
trabalho da escola. “Me sin-
to feliz pela conquista, mas 
triste pela notícia da piora da 
saúde da minha mãe. Todos 
estão de parabéns, inclusive 

o Prefeito Reinaldo Noguei-
ra (PMDB) pela escolha do 
tema. Acho que consegui-
mos passar bem a questão do 
combate às drogas. Agrade-
cer a comunidade serenista 
que abraçou a causa. Foram 
quatro meses de trabalho e é 
uma alegria muito grande”, 
disse.

O presidente prometeu 
ainda novidades para o pró-
ximo ano. “Para o ano que 
vem pretendemos aumentar 
ainda mais as alas da esco-
la. Este ano já houve um 

aumento de cerca de 40%. 
Em 2015 queremos firmar 
parcerias para sair com 700 
pessoas na avenida e tornar o 
Carnaval cada vez melhor”, 
finalizou.

DESFILE
O Bloco da Pastoral da 

Juventude abriu o Desfile 
de Rua de Indaiatuba com o 
enredo Fraternidade e Tráfi-
co Humano e com o lema “É 
para a liberdade que cristo 
nos libertou”. 

Como já aconteceu no 
ano passado, as escolas tra-
balharam um tema único, 
que este ano foi a “Preven-
ção ao uso de drogas”. 

A primeira escola a desfi-
lar foi a Imperador de Santa 

Cruz, com 350 integrantes 
distribuídos em nove alas 
e três carros alegóricos. O 
enredo “A tentação da vida 
me fez provar da realidade 
à alucinação” teve o propó-
sito de mostrar ao público 
presente que sempre há um 
caminho para se libertar das 
drogas. 

O desfile da Escola de 
Samba Acadêmicos do Se-
reno contou com 450 inte-
grantes também divididos 
em nove alas e três carros 
alegóricos. O enredo “Dro-
gas, o árduo caminho de 
volta, coragem para mudar” 
teve a proposta de mostrar 
os malefícios causados aos 
usuários, com a pior conse-
quência, “a morte”. 

Procurada pela reporta-
gem para comentar o desfile 
e o resultado, a presidente 
da Imperador de Santa Cruz, 
Márcia Aparecida dos Santos,  
afirmou que ficou satisfeita 
com o desfile. “Acredito que 
desfilamos muito bem e tudo 
saiu como esperávamos. Só 
uma fantasia da outra escola 
que achei que houve uma có-
pia, mas tudo bem”, protestou.

Márcia também informou 
que a escola de samba estu-
da abandonar o Carnaval da 

cidade. “Achei que foi muita 
diferença na votação. Nós não 
temos, ao contrário dos mem-
bros da outra escola, acesso 
à Prefeitura e aos cuidados 
do site, então, o ideal, é que 
houvesse jurados para que 
a decisão fosse mais justa”, 
pondera. “Estamos conside-
rando a possibilidade de des-
filar por outras cidades como 
Campinas e Itu, pelas quais já 
fomos procurados. Ano que 
vem deixaremos só a campeã 
desfilar”, conclui.

Mais Expressão
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Fernanda Souza vem à 
Indaiatuba no dia 16

CULTURA & LAZER

NOVIDADE

ATRAÇÃO 

AGENDA 

Crystal renova parceria com Festa do Peão

Nany People apresenta 
stand up no dia 22

Troca de Livros e Manhã 
Musical acontece sábado

A peça “Meu Passado 
Não Me Condena”, 
com a atriz Fernanda 

Souza, terá apresentação úni-
ca no dia 16 de março, às 19 
horas, na sala Acrísio de Ca-
margo no Centro Integrado de 
Apoio à Educação de Indaiatu-
ba (Ciaei). Os ingressos custam 
entre R$ 30 e R$ 60 e estão à 
venda na Laselva Bookstore, 
no Nobel Plaza Shopping Itu e 
pela internet, no www.bilhete-
riarapida.com.br.

O espetáculo, estrelado 
por Fernanda Souza, é uma 
comédia onde a atriz resolveu 
abrir sua vida, suas memórias 
e seus personagens. Ao lado do 
amigo e produtor Léo Fuchs, 
resolveu teatralizar e dar vida 
a todas essas lembranças.Numa 
mistura de "stand up moderno 

e inovador", a atriz - 
com muito jogo de 
cintura - consegue 
fazer com que 
a plateia seja 
coadjuvante da 
sua própria história. 
São 60 minutos de puro 
entretenimento, onde 
humor e emoção se 
misturam fazendo 
com que o público 
saia do teatro com 
a seguinte questão: 
será que nosso passado 
nos condena?

Biografia
Aos 29 anos, Fer-

nanda Souza já possui 
um vasto currículo. Ain-
da criança fez diversos 
comerciais na televisão, 
chamando a atenção 
pelo talento. Logo foi chama-
da para apresentar o programa 

X-Tudo, na TV Cultura. 
Após isso, protagonizou 

a novela Chiquititas, no 
SBT, vivendo a órfã 

Mili. Na Rede Glo-
bo, participou de 

diversos projetos, 
entre os destaques 
estão a caipira 

Mirna, na novela 
Alma Gêmea (2005), 

Carola, em O Profeta 
(2006), Thaíssa, no 
remake de Ti Ti Ti 

(2010), além de Isadora 
Dassoin na comédia 
Toma Lá Dá Cá, exibi-
da entre 2007 e 2009. 
Além de atriz, Fer-

nanda também fez 
diversos trabalhos 
como modelo e em 
2010 se consagrou 

campeã da Dança 
dos Famosos do programa 
Domingão do Faustão. Atual-

mente, está no ar com a perso-
nagem Bernadete, em Malha-
ção, onde faz par romântico 
com o ator Paulo Betti.

SERVIÇO
Meu Passado Não Me Condena
Data: 16 de Março 
Horário: 19 horas 
Local: Sala Acrísio de Camargo 
Endereço: Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 3665 
(Jardim Regina) 
Informações: (19) 3834-7837 
ou www.teatrogt.com.br

INGRESSOS
- Laselva Bookstore (Rua 13 de 
Maio, 839) – Informações: (19) 
3834-7837 
- Nobel Plaza Shopping Itú 
(Avenida Dr. Ermelindo Ma-
ffel, 1199 – Jardim Paraíso) 
– Informações: (11) 4013-1188 
- Pela internet: www.bilheteria-
rapida.com.br

A Festa do Peão Indaiatu-
ba ganhou mais um reforço 
e terá, novamente, como 
apoiador oficial a Cervejaria 
Crystal. O evento, que acon-
tece de 7 a 11 de maio, reunirá 
grandes nomes da música 
sertaneja como Teodoro & 
Sampaio; Munhoz & Maria-

no; Bruno & Marrone; Thae-
me e Thiago; e Rio Negro e 
Solimões e a novidade desta 
edição é a gratuidade em três 
dos cinco dias de festa, ou 
seja, com exceção de sexta-
-feira (9) e sábado (10), nos 
demais dias, não será cobrado 
ingresso do público. Vale 

lembrar que, além do palco 
principal, a Festa contará 
ainda com rodeio profissio-
nal, com narração do locutor 
Gleydson Rodrigues, que já 
confirmou presença; feira co-
mercial; balada universitária; 
praça de alimentação coberta; 
baile country; parquinho e 

uma estrutura que incluirá 
arquibancada coberta e cama-
rote vip e individual, além de 
estacionamento para quatro 
mil carros.  Já estão à venda 
os camarotes e o passaporte 
com desconto para os dois 
dias pagos. Mais informações 
pelo telefone (19) 3016 4799.

O novo espetáculo stand 
up da comediante Nany Pe-
ople “TsuNany” passará por 
Indaiatuba no próximo dia 22, 
às 21 horas, na sala Acrísio de 
Camargo no Centro Integrado 
de Apoio à Educação de In-
daiatuba (Ciaei). Os ingressos 
custam R$ 25 (meia entrada 
e quem doar uma caixinha 
de um litro de leite integral) 
e R$ 50 (inteira) e podem 
ser adquiridos na loja Lafisa, 
no Centro, ou pela internet 
(www.supercult.com.br).

O show relata de maneira 
divertida os diversos “mal 
sucedidos hábitos” da vida 
moderna, como a cirurgia 

plástica sem limites, os exer-
cícios físicos em excesso, os 
hábitos alimentares desre-
grados, o uso indiscriminado 
e, muitas vezes, indevido de 
celulares e, consequente-
mente, os hábitos sobre os 
relacionamentos sociais, afe-
tivos e sexuais. Nesse novo 
solo, a atriz apresenta uma 
personagem que traz o com-
portamento de uma relatora 
social, que expõe assuntos 
sobre os diversos temas e 
permite ao espectador se 
tornar um observador de si 
mesmo e, é claro, mantendo 
a linha espontânea e a intensa 
interação com o público.

A Secretaria Municipal de 
Cultura promove neste sábado, 
dia 8, mais uma edição dos pro-
jetos Feira de Troca de Livros 
(9h às 12 horas) e Manhã Musi-
cal (10 horas), que contará com a 
apresentação do pianista Lincoln 
Soares, na Praça Dom Pedro II, 
no Centro, com entrada gratuita. 
Já tradicional na cidade, a Feira 
de Troca de Livros é uma ótima 
oportunidade para quem gosta 
de ler. Basta trazer um livro de 
literatura e trocar por outro de 
interesse na banca. Formado 
em Música Erudita pelo Con-
servatório Modelo de Jundiaí e 
Música Popular pela Universida-

de Tom Jobim Emesp, Lincoln 
Soares ficou entre os 10 finalistas 
na 7ª e na 8ª edição do Prêmio 
Nabor, além de tocar no musical 
Mamamia em Jaguariúna pela 
Escola de Artes, se apresentando 
em grandes teatros como o de 
Paulínia. É pianista e arranjador 
do Lincoln´s Jazz Trio, diretor da 
Escola de Música Piano Forte e 
pianista da Igreja do Nazareno 
em Indaiatuba. Entre suas refe-
rências estão Bach, Beethoven, 
ChickCorea, Diana Krall e César 
Camargo Mariano, entre outros. 
No repertório, composições que 
passeiam pelo jazz, bossa nova, 
pop e gospel. 
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Marquinhos Tintas: 
compromisso com a comunidade

FOTOS: JME

ESPECIAL

Nas lojas Marquinhos 
Tintas, a Copa do 
Mundo já começou. 

As duas unidades estão ‘ves-
tidas’ de verde e amarelo e os 
funcionários uniformizados 
com as cores do Brasil, na 
torcida pelo hexacampeonato. 
São quase 30 anos de expe-
riência no ramo e quatro nas 
lojas do ‘maior patrocinador 
da cidade’, como é chamado o 
empresário Marcos Randi, que 
completa 48 anos no próximo 
dia 25, e que faz parte de gran-
des projetos da cidade, sejam 
esportivos, como o Jogo das 
Estrelas, realizado anualmente 
há três anos, e até sociais.

“Somos a loja que mais 
comemora as datas especiais, 
seja Carnaval, Copa do Mun-
do, Dia Internacional da Mu-
lher, Padroeira, Dia do Amigo, 
Aniversário da Cidade, entre 
outras”, enfatiza Marquinhos. 
Exemplo disso foi no último 
final de semana, quando a loja 
da Avenida Conceição recebeu 
grandes atrações para entrar no 
clima de folia com o Grito de 
Carnaval. Algumas das atra-
ções foram: o grupo Pintou o 
Samba, Grupo Primax, Serjão 
(Nó na Madeira) e a Bateria 
Classe A.

Por isso e por tantos anos 
de credibilidade é que as lojas 

Marquinhos Tintas alcança-
ram um número tão grande 
de clientes assíduos. Ângelo 
Felipe, de 55 anos, é um deles. 
Ele sempre compra materiais 
para manutenção da sua casa 
e diz que dá preferência pela 
loja pelo atendimento e quali-
dade. “Sempre comprei aqui. 
Trabalho com os materiais 
do Marquinhos desde 1989, 
quando ele tinha outra loja. 
Essa fidelidade se dá porque 
ele é uma pessoa super gente 
boa, honesto e dá condições 
muito interessantes para todos. 
Além disso, o atendimento 
faz com que os clientes sejam 
fieis”, diz.

E não é só entre os clientes 
que a loja tem esse respeito, 
mas também com amigos em-
presários. Um deles é Fernando 
Corrêa, da Capricho Decor. 
“O que tem pra falar do Mar-
quinhos é que ele é uma pes-
soa simples e de fácil acesso, 
sempre está disposto a resolver 
qualquer questão”, resume. 

EXPANSÃO 
Todo esse respeito de ami-

gos, parceiros e clientes fez 
com que, recentemente, a 
Marquinhos Tintas ultrapas-
sasse os limites de cidade e 
firmasse uma filial em Itu. A 
loja da Conceição tem quatro 
anos e a unidade do Hubert 
tem dois. Outro diferencial 
são as promoções. Uma delas 

é com os produtos Suvinil. “A 
promoção é o seguinte: a lata 
Suvinil Glasurit de 18 litros 
custa R$ 100. Comprando a 
segunda, o valor vai para R$ 
150. Ao levar três, o cliente 
paga apenas R$ 200”, afirma 
Marquinhos.

Outro cliente que explica 
porque é Marquinhos Tintas 
é o pintor Sérgio Sartório, de 
45 anos. “Eu sou Marquinhos 
Tintas pela qualidade, pelo 
atendimento das pessoas que 
trabalham aqui que são todos 
amigos. Aqui é tudo 100%. 
Por isso que eu escolhi Mar-
quinhos Tintas e não troco por 
nada”, diz.

O diretor do Colégio Ro-
din, Marcelo Canela, mais um 
amigo empresário, também 
contou porque é Marquinhos 

Tintas. “Ele é um cara que 
sempre está aberto para ajudar, 
é uma pessoa que recebe e 
trata as pessoas muito bem. O 
Marquinhos está sempre dis-
ponível para dar toda a força a 
quem precisar. É alguém com 
quem podemos firmar ótimas 
parceiras. É um dos parceiros 
mais importantes que temos e 
sei que sempre posso contar 
com ele”, disse.

Encerrando a história de 
sucesso que ainda terá muitos 
capítulos, Marquinhos home-
nageia todas as mulheres pelo 
dia especial, comemorado 
neste sábado, dia 8, com sor-
teio do Dia da Princesa, com 
roupa, sapato, cabelo e etc, 
dentre outros brindes. “Nós 
desejamos muitas felicidades 
a todas as mulheres”, encerra.

Shirley e Marquinhos aguardam seus clientes em suas três lojas

Em Indaiatuba, as lojas da Marquinhos Tintas ficam localizadas nas avenidas Conceição e Fábio Roberto Barnabé

Mais Expressão
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PONTAPÉ 

IC realiza abertura do ano esportivo

ROGÉRIO BARBOSA

ASSESSORIA DE IMPRENSA DO INDAIATUBA CLUBE

ESPORTES

Já com um título na temporada, equipe do União é uma das candidatas ao título do campeonato 

Modalidades esportivas do clube poderão ser acompanhadas no evento

O pontapé inicial da 
11ª edição da Copa 
Loucos Por Esporte 

de Futsal, competição organi-
zada pela Associação Indaia-
tubana de Futebol Amador 
(Aifa) começa amanhã, dia 8.  
Os jogos serão válidos pela 
Segunda e Terceira Divisão. 
A rodada prossegue com ou-
tros confrontos no domingo, 
dia 9. Já a divisão principal 
começa no próximo dia 15. 

A Primeira Divisão será 
formada por oito equipes. 
Além do time do Cruzeiro/
Colégio Meta, que foi convi-
dado a participar do certame, 
a chave conta ainda com as 
equipes do GA Marcena-
ria, Meninos do G5, Nova 
Aliança, R5 Kolok Pneus, 
Sol-Sol, União Tribuna e XII 
de Junho. 

O último campeão do cer-
tame, na Divisão Principal, 
foi a equipe da Nova Aliança. 

A Segunda Divisão é for-
mada por nove equipes. Em 
busca do caneco do campeo-
nato estão: Atletas de Cris-
to/Unitor, Borussia Futsal, 
Grillos/Independente, EC 
Elite A, EC Elite B, Flamen-
go/Mercado 2 Irmãs/Marqui-
nhos Tintas, Humble Futsal, 
Manchester Croissant & Cia./
JR Despachante e Sol-Sol B.

No segundo semestre do 
ano passado, a Segunda Di-
visão foi vencida pelo time 

TABELA DA 1ª RODADA DA 
SEGUNDA E TERCEIRA DIVISÃO 

Amanhã, dia 8, no ginásio da Sol-Sol

Terceira Divisão 
Horário     Partida     
12h50     Educando/LBC/Esc. Pachelli x Total 90 Cecap
13h50     Esportivo Atlético/Ponto Azul x Kitimico Futsal

Segunda Divisão
Horário     Partida     
14h40     Elite/Tigres Azuis A x Elite/Tigres Azuis B
15h30     Flamengo/Marquinhos Tintas x Sol-Sol B
16h20     Humble/Cidão Lanches x Manchester Croissant/JR Desp.
17h10     Borussia Futsal x Grillos/Independente

Amanhã, dia 8, no Ginásio Municipal de Esportes

Terceira Divisão 
Horário     Partida     
12h50     APS Bolívia x Azurra Futsal
13h50     R5 B/Pontocom Informática x Parque Indaiá
14h40     Grilos B Futsal x Ecomechanics Futsal
15h30     NBF/Padaria Líder x Galáticos Futsal
16h20     Ajax Futsal x Atlético Paulista
17h10     Elias Fausto x Sabinos FC
18h     Procam Caprind x QFC/Quintandão do Carlão

Amanhã, dia 8, no ginásio do Carlos Aldrovandi

Terceira Divisão 
Horário     Partida     
15h     Belo Horizonte/Rodrifer x Masterconsig
15h50     Unidos da Vila x Cebi Brasil Futsal
16h40     Clube 9 de Julho x EC Conquista

Fonte: Aifa

do Meninos do G5. 
Já a Terceira Divisão está 

“recheada” de times e foi di-
vidida em quatro grupos, com 
sete times cada. O Grupo A 
será formado por Galáticos/
Colégio Renovação, Edu-
cando/LBC, Masterconsig, 
NBF/Padaria Líder, Novo 
Horizonte/Rodrifer, Shalke 
83 e Total 90 Bolívia. 

Na Chave B estão Esporti-
vo Atlético Ponto Azul, Ajax 
Futsal, Atlético Paulista, 
Atlético União, Cebi Brasil, 
Kitimico Futsal e Unidos da 
Vila.  Na disputado do cam-
peonato, pelo Grupo C estão 
Clube 9 de Julho, Conquista, 

Parque Indaiá, Prefeitura 
Municipal de Elias Fausto, 
R5 Pontocom Informática, 
Sabinos Futsal e The Rocket. 
A última chave é formada pe-
las equipes do APS Bolívia, 
Azurra Futsal, Ecomecha-
nics, Grillos/Independente, 
Procam Caprind, Projeto 
Restitui e Une/Quintandão 
do Carlão.

Em 2013, na edição do 
certame no segundo semes-
tre, o Manchester Croissant 
& Cia garantiu o caneco do 
certame. 

DISPUTA
O Sistema disputa será 

o mesmo dos anos anterio-

res: na Primeira e Segunda 
Divisão, todos jogam contra 
todos, em turno único, classi-
ficando-se as quatro equipes 
melhores colocadas. Já na 
Terceira Divisão, após a dis-
puta da fase classificatória, 
em turno único, classificam-
-se os dois melhores de cada 
grupo para a segunda fase. 

De acordo com a Aifa, or-
ganizadora do campeonato, a 
estimava é que o campeonato 
conte com mais de 140 jogos. 
A premiação será para o cam-
peão, vice-campeão, terceiro 
colocado, artilheiro, defesa 
menos vazada e equipa mais 
disciplina. 

Em todos  os  anos ,  a 
entidade premiava também 
as equipe com valor em 
dinheiro. Porém, para esta 
ed ição  do  campeonato , 

a Aifa não confirmou se 
haverá o prêmio, apenas 
garantiu uma premiação 
“especial”, a qual não foi 
revelada.

O Indaiatuba Clube reali-
zará na noite de quarta-feira, 
dia 14, a Abertura do Ano 
Esportivo. O evento acontece 
a partir das 20 horas, no salão 

social do Clube, e é aberto 
tanto para os associados quan-
to para os não sócios.  

Embalados por uma sele-
ção musical criteriosamente 

escolhida pelos professores, 
o público poderá conhecer de 
perto todas as modalidades 
esportivas oferecidas pelo 
Clube.

O evento contará ainda 
com a animação de Mario 
Niero e Banda e Forró Gan-
daia, além do DJ Ronaldo 
Ambiel.

Para dar sequência às apre-
sentações, os 18 integrantes 
que compõem os times de Fu-
tebol Master e Super Master 
farão o tradicional desfile das 
camisetas dos campeonatos. 

E, para encerrar, uma con-
tagiante aula de Zumba será 
conduzida pelo professor 
Donizeti Fragoso.

O convite para o evento, 
para quem não é associado, já 
pode ser adquirido na secreta-
ria do Indaiatuba Clube, que 
fica na Rua Oswaldo Cruz, 40, 
no Centro.  

Esporte Cidadão ainda está com vagas abertas
PROJETO 

O projeto Esporte Cidadão, 
da Secretaria Municipal de Es-
portes, ainda está com inscrições 
abertas para aulas gratuitas em 
nove modalidades. O projeto 
contempla ao todo 22 modali-
dades em 20 núcleos esportivos. 
Porém, no dia 22 de março, o 
projeto ganhou 2.759 novas 
inscrições para as aulas gratuitas.

No primeiro dia de inscrição, 
a modalidade com maior adesão 
foi a natação. Mas ainda há vagas 
para aulas gratuitas no handebol 
(na Academia Municipal e Cen-
tro Esportivo do Trabalhador 
(CET)), judô (na Academia 
Municipal e na Quadra 23), 
aikido (na Quadra 23), boxe e ki-
ckboxing (Ginásio Municipal de 
Esportes), voleibol (no Educando 
para Vida, Ginásio Municipal de 
Esportes, Parque Corolla  e no 
CET), capoeira (na Academia 
Municipal e no Parque Corolla), 
no basquete (CET) e Atletismo 

(no São Conrado e no CET).
O programa de esporte edu-

cacional atenderá mais de oito 
mil alunos entre crianças e jo-
vens de 6 a 17 anos. Para efetivar 
a adesão, o responsável deve 
comparecer ao núcleo de esco-
lha, conforme relação abaixo, 
preencher a ficha de inscrição e 
apresentar RG e o comprovante 
de endereço. O participante deve 
estar regularmente matriculado 
na rede escolar pública ou pri-
vada. As aulas acontecem duas 
vezes por semana com horários 
pela manhã e à tarde.

DESENVOLVIMENTO
Para o secretário municipal 

de Esportes, Humberto Panzetti, 
o objetivo do projeto é a massifi-
cação e acessibilidade do esporte 
para a população de Indaiatuba. 
“Visamos não só proporcionar 
os benefícios da atividade física 
regular, mas também ajudar a 

fomentar valores como ética, 
respeito, determinação e traba-
lho em equipe junto aos futuros 
cidadãos”, destaca o secretário 
municipal de Esportes Hum-
berto Panzetti. “Por este motivo 
estamos expandindo nossos 
recursos, para crescer cada vez 
mais, acompanhando o progres-
so do município”, diz.

Recentemente, a Secretaria de 
Esportes anunciou a implemen-
tação de uma parceria público-
-privada com as empresas Toyota 
e John Deere, a primeira do país 
com estas características a ser via-
bilizada pela Lei de Incentivo ao 
Esporte do Ministério do Esporte. 
Neste primeiro ano de trabalho 
conjunto, os valores recebidos 
serão destinados à expansão do 
quadro de funcionários, incluindo 
a contratação de profissionais 
especializados, a fim de aumentar 
a capacidade de atendimento do 
Esporte Cidadão.
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Primavera tem 40% do grupo 
definido para o Paulistão 

AN Futebol comemora 6 
anos de trabalho 

Federação define 
grupos da categoria de base

ANIVERSÁRIO

ESPORTES

Faltando pouco mais 
de um mês para a es-
treia na Segunda Di-

visão do Campeonato Pau-
lista, a equipe do Primavera 
tem 40% do grupo definido 
para a disputa do certame, 
segundo o técnico Zé Luis 
Dray. O Fantasma da Ituana 
inicia sua saga em busca do 
acesso a Série A3 no dia 13 
de abril, às 10 horas, quando 
joga em casa diante do SEV-
-Hortolândia.  

Os trabalhos no clube 
começaram no dia 4 de 
fevereiro. Durante as três 
primeiras semanas, o Pri-
mavera realizou a famosa 
“peneira”. “Esse é um tra-
balho importante para ana-
lisarmos alguns jogadores e 
até mesmo atletas da própria 
cidade”, revela Dray. 

Após o período de aná-
lise, o foco agora são os 
treinos físicos e técnicos, 
que, dependendo a carga de 
trabalho ocorrem em dois 
períodos diariamente. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o treinador pri-
maverino reconhece que 
ainda falta muito para o 
grupo estar 100 % forma-
do. Da peneira, apenas três 
jogadores estão mantidos na 
equipe. Outros oitos atletas 
disputaram a Copa São Pau-
lo deste ano com a camisa 
do clube e também devem 
ficar no elenco principal. 

A reportagem apurou 
ainda que outros jogadores, 
que estavam no grupo do 
ano passado, devem retornar 
a equipe. Casos dos joga-
dores Rafinha, Vinicius, 
Diogo, Jorge Mateus e Ad-
nan. Todos devem chegar ao 
clube faltando poucos dias 
para começar a competição, 
já que muitos defendem atu-
almente outros clubes pelos 
estaduais do Brasil.  

A principal novidade 
no grupo é a contratação 
do volante Robério, ex-
-Atibaia. “É um jogador 
que fez uma bela campanha 
no ano passado, quando seu 
time chegou à última fase e 
brigou pelo acesso”, conta 
Dray. Segundo o técnico, há 
conversas adiantadas com 
outros jogadores. O treina-
dor descartou a contratação 
de medalhões, que já estão 
em fim de carreira. “Pre-
cisamos de jogadores que 

incorporem essa divisão, 
que é uma das mais difíceis 
do País”, explica. 

 Atualmente, o grupo 
primaverino conta com 18 
atletas, mas, segundo Dray 
o ideal é chegar aos 28 joga-
dores. Mas de acordo com o 
treinador, os trabalhos estão 
dentro do cronograma e, 
quem chegar, se adaptará fa-
cilmente ao clube. “Muitos 
conhecem a nossa filosofia 

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou na 
tarde de quarta-feira, dia 5, 
os grupos e as fórmulas de 
disputa do Campeonato Pau-
listas das categorias Sub-11, 
Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O 
Primavera foi confirmado 
em todas as categorias.

O Sub-11 e o Sub- 13 
contarão com 41 participan-
tes em cada categoria, sendo 
um grupo com cinco times 
e as outras seis chaves com 
seis equipes participantes. O 
Fantasma da Ituana está no 
Grupo 4, ao lado de Ponte 
Preta, Paulista de Jundiaí, 
Guarulhos, Atibaia e Bra-

Treinos do Primavera 
durante a semana foram 
focados principalmente 
na parte física e tática

Desde que foi fundada, a equipe do AN Futebol transmitiu 280 
partidas 

gantino. Na primeira fase, os 
times jogam entre si dentro 
da chave, em turno e retur-
no, classificando-se os dois 
primeiros colocados de cada 
grupo, além dos dois melho-
res terceiros colocados.

A primeira rodada do 
certame está programada 
para o dia 13 abril. A última 
rodada, já na quinta fase do 
campeonato, será disputada 
no dia 23 de novembro.

Já as categorias Sub-15 
e Sub-17 terão 81 equipes 
em cada categoria, sendo 
sete grupos com sete times 
e outras quatro chaves com 
oito. O primavera está no 

de trabalho e não terão difi-
culdades”, lembra. 

ENSINAMENTO 
O time se prepara visan-

do o tão sonhado acesso a 
Série A3 e segundo o trei-
nador, os erros do passado 
não podem ser repetidos. 
“Acredito que o que nos pre-
judicou na temporada pas-
sada foi a falta de pontaria 
da equipe. Perdemos muitos 

gols em alguns jogos, o 
que acabou prejudicando”, 
lembra. “Contra o Tana-
bi, por exemplo, criamos 
inúmeras oportunidades e 
não marcamos. Também 
na partida, contra o Tupã, 
tivemos chances de ‘matar’ 
o jogo, mas não marcamos, 
tomamos o gol e perdemos 
o jogo. Mas tudo é passado, 
não adianta ficar pensando 
nisso agora.”

Grupo 7 e buscará o título 
do campeonato contra o 
SEV-Hortolândia, Sumaré, 
Desportivo Brasil, Nova 
Odessa, Ituano e São Bento 
de Itapeva.

O regulamento da primei-
ra fase prevê que os times se 
enfrentem dentro do grupo, 
em turno e returno, classifi-
cando-se para a segunda fase 
os dois melhores colocados 
de cada chave e os dez me-
lhores terceiros colocados.

A primeira rodada está 
marcada para o dia 19 de 
abril e a última, já na sexta-
-fase, está prevista para o dia 
29 de novembro. 

Conectada desde março 
de 2008, a web rádio AN 
Futebol comemora amanhã, 
dia 8, seu sexto ano de tra-
balho na internet. Além das 
transmissões esportivas, ao 
vivo, o canal conta ainda com 
conteúdo informativo em seu 
site, sempre informando sobre 
acontecimentos no esporte 
local e regional. 

Com algumas dificuldades, 
os trabalhos iniciaram a partir 
das transmissões dos jogos 
do campeonato Amador da 
cidade. Mas de lá para cá a 
estrutura melhorou e o trabalho 
expandiu.

Os apaixonados por fu-
tebol Antonio Herrera, Mar-
celo Carlos, Ednaldo Vince 
(narradores), Manoel Messias 
e Edival Riato (repórteres), 
e outros profissionais que 
já fizeram parte da equipe, 
realizaram 280 transmissões 
on-line, muitas em campos e 
quadras da cidade, outras em 
municípios vizinhos, como 
nos jogos do Primavera fora 
de casa, na disputa do Cam-
peonato Paulista de Futebol da 
Segunda Divisão. 

Ainda neste longo período 
de trabalho, a web rádio local 
conquistou parceiros. Foi des-
sa forma que realizou inúmeras 
transmissões em conjunto com 
a web rádio do site Futebol 
Interior, com a Rádio Tupã 
AM e FM, com a Difusora de 
Santa Cruz do Rio Pardo, com 
a Rádio Jornal de Indaiatuba e 
com a STI Esportes da cidade 
de São Bernardo do Campo. 

Só no ano passado, a equipe 
transmitiu 38 partidas, com mé-
dia de mil pessoas conectadas e 
acompanhando os jogos via in-
ternet. Além dos campeonatos 
locais, o foco no ano foi a Se-
gunda Divisão do Campeonato 
Paulista.  Para este ano, a idéia 
é aumentar. A média deve subir 
para cerca de 60 partidas, entre 
jogos transmitidos no local do 
jogo, em conjunto com as rá-
dios parceiras e também do es-
túdio da web rádio. O foco será 
para os jogos do Campeonato 
Paulista, da Segunda Divisão e 

Série A2, e do Brasileirão 2014. 
A falta de estrutura nas quadras 
e campos locais faz com que os 
jogos locais sejam menos trans-
mitidos, mas também estão na 
programação da web rádio. 

Além dos jogos, o AN 
Futebol mantém ainda um 
conteúdo informativo em seu 
site, o www.anfutebol.com.br. 
Desde 2009, foram publicadas 
2.447 notícias, sempre falando 
o que melhor acontece no es-
porte local e regional. O site, 
um dos poucos especializados 
em Indaiatuba, chega a ter 16 
mil acessos por mês.

Para o editor da web rádio, 
Manoel Messias, chegar ao 
sexto de trabalho mostra que o 
público abraçou a ideia. “Não 
é fácil manter um trabalho 
desse na cidade. Muitos tenta-
ram e não conseguiram. Não 
é fácil manter essa rotina de 
sempre deixar o site atualiza-
do, sempre com um conteúdo 
inovador”, diz. 

NOVIDADE
Para este ano, além das 

transmissões dos jogos e a pro-
dução de conteúdos no site, o 
AN Futebol estreará, ainda em 
período de testes, a sua webtv. 
A transmissão será feita a partir 
de duas câmeras e o áudio será 
o mesmo utilizado pela web 
rádio. A primeira transmissão 
deve acontecer no jogo de 
estreia do Primavera no Cam-
peonato Paulista, no dia 13 de 
abril, em Indaiatuba, às 10 ho-
ras, contra o SEV-Hortolândia.  

A we brádio AN Futebol foi 
fundada no dia 8 de março de 
2008 e idealizada pelos narra-
dores e fãs do futebol Marcelo 
Carlos e Edinaldo Vince. Por 
falta de espaço na cidade, am-
bos foram convidados para fa-
zer parte da equipe da webrádio 
STI Esportes, de São Bernardo 
do Campo. O principal trabalho 
da dupla foi a transmissão da 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior em 2008.

Meses depois, em março, 
a dupla decidiu então investir 
e montar a primeira web rádio 
de Indaiatuba, o AN Futebol.

Mais Expressão
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Carnaval tem apenas um caso 
de embriaguez ao volante
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AÇÃO 

IRREGULAR 

Polícia Militar
prende traficante 
na Raia de Remo

Rapaz é preso no 
Jardim Eldorado por 
porte ilegal de arma

Atropelamento na Rodovia Santos Dumont culminou na morte de um pedestre

Apenas um caso de 
embriaguez ao vo-
lante foi registrado 

pela Polícia Militar durante 
o Carnaval de Indaiatuba. 
Na noite de domingo, dia 2, 
uma guarnição da corporação 
flagrou um motorista de 53 
anos com sinais de que havia 
ingerido bebida alcoólica, 
após o mesmo colidir com seu 
veículo contra um caminhão 
guincho, no Jardim Oliveira 
Camargo. 

Segundo informações do 
motorista do guincho, de 42 

A Rodovia San-
tos Dumont (SP-75) 
regis t rou  mais  um 
acidente fatal na noi-
te de sábado, carna-
val, dia 1º, por volta 
das  22h25,  no  km 
48+400.

Segundo informa-
ções da assessoria de 
imprensa Rodovias 
das Colinas, o aciden-
te aconteceu quando 
um veículo de passeio 
atropelou um pedestre 
que tentava atravessar 
irregularmente a via. 
Não foi necessária a 
interdição de faixas e 
não houve congestio-
namento. Informações 
pessoais da vítima não 
foram divulgadas.

anos, ele trafegava pela Eurico 
Gonçalves, quando o condutor 
do automóvel invadiu a faixa 
contrária e, mesmo o guincho 
emitindo sinais sonoros, o 
veículo colidiu frontalmente 
contra o caminhão. 

Em atendimento a ocor-
rência, após desentendimento 
entre ambos, policiais milita-
res notaram que o motorista 
do carro estava sobe efeito do 
álcool. O motorista foi con-
duzido ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Campinas, 
onde realizou exames clínicos 
e de dosagem alcoólica. Os 
resultados serão divulgados 
posteriormente e enviados 

a autoridade policial, para 
a instauração ou não de um 
Inquérito Policial. 

Para o comandante da 
Polícia Militar de Indaiatuba, 
o capitão Jesus André Alves, 
o único casos de embriaguez 
no período de Carnaval mos-
tra que as pessoas estão mais 
conscientes. “Os motoristas 
estão pensando duas vezes an-
tes de ingerir bebida alcoólica 
e depois dirigir”, ressalta. “O 
Carnaval deste ano em Indaia-
tuba foi muito tranquilo, não 
tivemos grandes problemas”.

O capitão garantiu ainda 
que o único caso deste ano 
mostra que as ocorrências 

foram menores que no Car-
naval do ano passado, mesmo 
não sabendo informar pre-
cisamente quantos casos de 
embriaguez ao volante foram 
registrados em 2013. 

Segundo ainda comandan-
do da PM local, no período 
entre à noite de quinta-feira, 
dia 27 de março, e terça-feira, 
dia 4, a Polícia Militar reali-
zou a Operação Visibilidade, 
com viaturas nas entradas e 
saídas da cidade; além das 
operações Carnaval e Direção 
Segura. Segundo Jesus, du-
rante os desfiles, 20 policiais 
militares vieram à cidade para 
reforçar a segurança. 

Pedestre é atropelado na Santos Dumont
RODRIGO GATTI/RODOVIAS DAS COLINAS

Mais um traficante foi 
preso nesta semana em In-
daiatuba. Desta vez o fla-
grante aconteceu no cruza-
mento das Ruas Amadeu 
Squilante e Prof. Oswal-
do Tuon, no Jardim São 
Francisco (proximidades da 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé), durante 
o desfile de Carnaval no 
domingo, dia 2.

Uma viatura da Polícia 
Militar patrulhava o local 
da festa, quando em aproxi-
mação a um indivíduo, que 
agia de maneira suspeita, 
os policiais notaram que o 
mesmo tirava algo do bolso 

e dispensava ao chão. Na 
abordagem pessoal, nada 
foi encontrada com Wesley 
Freire Rosa, de 31 anos, 
porém logo ao lado do ra-
paz, no chão, nove porções 
de cocaína e nove de crack 
foram localizados.

Segundo o  indic iado 
Wesley, as drogas eram para 
comercialização durante o 
desfile de Carnaval, mas 
ainda não havia vendido 
nada, razão pela qual nenhu-
ma quantia em dinheiro foi 
encontrada. 

Wesley foi preso por trá-
fico de drogas e encaminha-
do ao 2º DP de Campinas.

Em ronda, a Polícia Militar 
patrulhava nas redondezas da 
Rua dos Indaiás, na madruga-
da de sábado, dia 1, quando 
em frente à Praça Bonachela, 
local conhecido por tráfico, um 
homem sozinho, dentro de um 
carro, demonstrou certa inquie-
tação com a aproximação dos 
policiais. O rapaz tentou fugir, 
mas os PMs conseguiram o 
deter pouco mais a frente, na 
Rua Paulo Vacilotto, Jardim 
Eldorado, próximo do CDHU.

Na averiguação nada de 
ilícito foi encontrado com 

indivíduo, mas no carro que 
estava, um revólver calibre 
.32, com seis projéteis, foi 
localizado. O adestrador de 
animais Sérgio Luís Nato, de 
32 anos, alegou às autoridades 
policiais que a arma que porta-
va era para sua defesa pessoal 
e que estava na rua, sozinho 
na madrugada, apenas por 
estar enfrentando problemas 
familiares.

Sérgio foi preso por porte 
ilegal de arma e encaminhado 
à cadeia anexa ao 2º DP de 
Campinas.
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Traficantes são presos pela Guarda Municipal

FLAGRANTE FORAGIDO

Dois menores são 
detidos por tráfico 

Perseguição leva PM a foragido de Santa Catarina
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Crack e cocaína foram localizadas no Jardim Santa Cruz

Quantidade de maconha foi encontrada no Jardim Paulista

Bruno Henrique Pinheiro, de 19 anos, foi preso pelo crime de tráfico

A Guarda Municipal 
realizou nesta sema-
na dois flagrantes de 

tráfico de drogas, em Indaia-
tuba. O primeiro ocorreu no 
Jardim Paulista e o outro no 
Bairro Santa Cruz.

Em patrulha, guardas 
municipais rondavam neste 
domingo, dia 2, na região 
do Jardim Paulista, quando 
adentraram na Rua Martinho 
Lutero e foram abordados 
por um cidadão que denun-
ciou um caso de tráfico na 
Praça Parque Floresta, um 
pouco a frente daquela rua.

Chegando à praça, o aju-
dante geral Bruno Henrique 
Pinheiro, de 19 anos, foi 
flagrado no local referido 
realizando a comercialização 
de drogas. Com o jovem sete 
papelotes de maconha e R$ 
20 foram encontrados. Bruno 
acabou confessando que ti-
nha mais drogas, que se des-
tinariam para o tráfico, em 
sua casa, onde o indiciado e 
guardas se deslocaram. No 
local, mais 60 papelotes de 
maconha foram localizados.

O jovem foi encaminhado 
à delegacia, juntamente com 
as drogas apreendidas, e pre-
so na cadeia anexa ao 2º DP 

de Campinas. 

FLAGRANTE
O segundo caso acon-

teceu no fim da tarde de 
segunda-feira, dia 3. Cerca 
de 140 papelotes de crack e 
163 de cocaína foram locali-
zados em uma residência na 
Rua da Caixa d’Água, bairro 
Santa Cruz.

Após denúncia anônima, 
relatando tráfico de drogas 
na rua e também em uma 
residência, a Guarda Mu-
nicipal seguiu até o local 
indicado e flagrou um indi-
víduo que se assemelhava 
às descrições mencionadas. 
Com o rapaz estava sua com-
panheira, que está grávida.

Em abordagem pesso-
al, apenas um papelote de 
crack foi encontrado com 
o indivíduo, porém quando 
averiguada a residência do 
casal, os 140 papelotes de 
crack e 163 de cocaína foram 
localizados.

Agenor Rogério Gonçal-
ves de Melo, de 26 anos, foi 
autuado em flagrante por 
tráfico de drogas. Segundo 
a mulher de Agenor, que 
não será identificada, ela 
era obrigada a acompanhar 
o rapaz nas vendas.

Ambos foram encaminha-
dos à delegacia, juntamente 

com toda a droga localizada, 
para prestar esclarecimentos. 
Agenor foi preso na cadeia 

anexa ao 2ºDP de Campi-
nas e ficará à disposição da 
justiça.

No último domingo, dia 2, a 
Guarda Municipal avistou três 
adolescentes em atitudes suspeita. 
Um jovem  de 16 anos  entregava 
uma nota de R$ 20 a outro menor 
de 17 anos, que recebeu a nota, 
“dispensou” uma trouxinha de 
maconha no chão e momentos 

antes da abordagem mais 15 
trouxinhas do entorpecente e a 
nota de R$ 20 recebida do adoles-
cente, conforme relatos dos GMs. 
Outro menor, que estava no local, 
também jogou no chão uma nota 
de R$ 50. Tudo e todos foram 
encaminhados até à delegacia.

No fim da tarde de quar-
ta-feira, dia 5, uma persegui-
ção da Polícia Militar levou 
a prisão de um foragido do 
Estado de Santa Catarina 
(SC).  

Em patrulha, policiais 
militares desconfiaram de 
atitudes suspeitas de um mo-
tociclista, no Jardim Morada 

do Sol, e passaram a perse-
gui-lo. O motociclista, em 
desespero, saiu em alta ve-
locidade, até chegar no Jar-
dim Califórnia, onde na Rua 
Basílio Martins adentrou em 
uma casa e juntamente com 
um parceiro fugiu, desta 
vez a pé, pulando os muros 
vizinhos. Em reação os po-

liciais fecharam o quarteirão 
para capturar os rapazes. O 
Águia, helicóptero da PM, 
que já estava em uma ocor-
rência nas proximidades, 
também ajudou na busca.

Os dois indivíduos foram 
detidos e identificados. Val-
ter Guilherme, o piloto da 
moto, e Alisson, o parceiro 

na fuga, foram encaminhados 
para a delegacia, onde foi 
constatado que Alisson era 
procurado pelo Estado de SC. 
O rapaz foi encaminhado ao 
2º DP de Campinas e está à 
disposição da Justiça. Valter, 
que já possui inúmeras pas-
sagens foi liberado e está à 
disposição da Justiça.
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Talvez um dos grandes aprendizados do 
nativo nesse momento seja lidar com sua parte 
afetiva-sexual. Poderá sentir que algo está preso 
ou limitado e isso pode deixá-lo sentindo-se 
incompleto ou limitado e como conseqüência 
mais agitado que o de costume. Gastos com 

planejamentos ou amizades.

O taurino tem agora em suas mãos a opor-
tunidade de se libertar da prisão de sua mente 
reativa. Mantendo-se ativo e dinâmico, novas 
oportunidades ocorrem. Deve ter cuidado ape-
nas com sua mente e maneira de se expressar 
para com os outros. É provável que não expresse 
as coisas como devem ser espressas.

Essa é a melhor época para o nativo encontrar 
e fazer um curso de tarot, ou de astrologia. Ou 
descobrir conhecimentos sobre como meditar, 
entrar em contato com novas filosofias de vida, 
novas formas de entendimento do universo e da 

natureza da vida em geral. 

Mudanças no trabalho, mas momento de pro-
gresso para o canceriano que passa a ser visto como 
uma pessoa importante naquilo que desenvolve. 
Em compensação em seus relacionamentos íntimos 
ainda surgem muitas insatisfações que o nativo 
precisa ter calma para passar por essas situações.

Ainda na fase de reformar sua aparência, seus 
hábitos e ver as situações de forma diferente da 
que via até agora, o leonino vai se sentir melhor 
agora que não tem mais mercúrio retrogrado e sua 
forma de falar estará mais clara e direta.

Nessa semana é provável que as dores dos 
sentimentos que o nativo vem sentindo nos 
últimos tempos diminuam, pois novos relacio-
namentos importantes podem surgir em sua 
vida trazendo alento e possibilidade de orientar 
novos rumos em seus objetivos de vida.

O libriano está em uma fase mais intimista. 
As amizades, os projetos de vida, seus sonhos, 
e planos para o futuro estão em uma fase mais 
tímida. Há necessidade de organizar todas essas 
idéias para só então se lançar nelas. Por ora, o 
momento pede reflexão.

Momento muito agitado para o nativo, mas 
ao mesmo tempo ele precisa ter cuidado com 
sua forma de agir ou com suas atitudes, já que 
daí virão suas maiores dificuldades. Dentro de 
casa, se esforce para manter sua calma.

Mudança na aparência e nos hábitos do sagita-
riano é comum ocorrerem nessa época. O nativo 
irá querer mudar a aparência do corpo, emagrecer, 
engordar, embelezar, enfim renovar sua maneira 
de ser. Excelente fase pra realizar uma dieta.

Gastos com filhos podem ocorrer nessa 
época. Momento que um apoio jurídico pode 
ser necessário e estará facilitada a resolução das 
pendências jurídicas. Cuidado apenas com sua 
maneira de se comunicar com os outros (pode 
gerar irritação nas pessoas ao redor).

Novos sonhos e projetos relacionados ao 
trabalho que desenvolve, em andamento, mas 
precisam de organização e metodologia para 
darem certo. Sua vida profissional depende 
de mudanças internas profundas acerca de sua 

maneira de lidar com as regras e metodologia.

O pisciano precisa lidar com sua forma de 
conversar ou expressar suas idéias e com seus 
sentimentos acerca de lar ou família. Parceiro 
social ou conjugal com algumas dificuldades 
sem conseguir expressar corretamente.
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Cinema Horóscopo de 07 a 13/03

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

300 - A ASCENSÃO DO 
IMPÉRIO – Lançamento - 
CONVENCIONAL LEGEN-
DADO: Sexta (7) a Quarta 
(12): 16h10 / 19h30 / 21h45. 
3D DUBLADO: Sexta (7) a 
Domingo (9): 14h20 / 21h30. 
Segunda (10) a Quarta (12): 
21h30. Aventura Épica / Ação. 
95 min. Classificação 18 anos. 

CLUBE DE COMPRAS 
DALLAS – LEGENDADO: 
Sexta (7) a Quarta (12): 16h30 
/ 19h10. Drama. 117 min.Clas-
sificação 16 anos. 

TUDO POR UM FURO 
– DUBLADO: Sexta (7) a 
Domingo (9): 15h30. Segunda 
(10) a Quarta (12): 18h20. Co-
média - 119 min. Classificação 
14 anos.

AVENTURA CONGE-
LANTE – CONVENCIO-
NAL DUBLADO: Sexta 
(7) a Domingo (9): 15h00. 
Animação / Aventura. 108 
minutos. Classificação Li-
vre.

300 - A ASCENSÃO DO 
IMPÉRIO – Lançamen-
to - 3D DUBLADO: Sexta 
(7) a Domingo (9): 14h40 / 
19h35 / 22h05. Segunda (10) 
a Quarta (12): 19h35 / 21h50. 
3D LEGENDADO: Sexta (7) 
a Quarta (12): 17h00 / 21h40. 
Aventura Épica / Ação. 95 
min. Classificação 18 anos. 

WALT NOS BASTI-
DORES DE MARY PO-
PPINS - Lançamento - 
LEGENDADO: Sexta (7) a 
Domingo (9): 15h00 / 17h50 / 
20h30. Segunda (10) a Quarta 
(12): 17h50 / 20h30. Drama. 
125 min. Classificação 10 anos.

TINKER BELL - FA-
DAS E PIRATAS - Lan-
çamento-   3D Dublado: 
Sexta (7) a Domingo (9): 
14h00 / 15h50. Segunda 

INDAIATUBA

Zoof Club- na sexta-feira, dia 7, Ressaca em Dobro, com 
o DJ Júlio Basset. No sábado, dia 8, tem Shit Show – The 
Game, com Euphoria Live e DJs residentes. Sempre a 
partir das 22h. Avenida Presidente Vargas, 731. Infor-
mações (19) 3984-6471.

Pepi’s Pizza Bar- na sexta-feira, dia 14, às 21, confira 
os maiores sucessos de uma das maiores bandas do rock 
mundial com a U2 Cover. Avenida Itororó, 945. Infor-
mações (19) 3875-3470.

Botequim do Presidente- na sexta-feira, dia 28, muito 
sertanejo com a dupla Renan & Jordão. No sábado, dia 
1º, a atração fica por conta da dupla Santa Fé & Cristia-
no e Roger Ramos. Avenida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Manchester Music – na sexta-feira, dia 7, às 21h, a Ban-
da Rádio 60’S. No sábado, dia 8, a partir das 21h, apre-

sentação especial em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, com a Banda Unha Encravada. Rua Humaitá, 
700. Informações (19) 3392-3557 ou 3500-4599.

Zoa Zoa Club Show - no sábado, dia 8, Sabor a Mais, a 
partir das 23h, + DJ Rodrigo Bramucci. Rua Ouro, 239, 
Recreio Campestre Jóia. Informações (19) 3017-6609.

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin – o espetáculo “Salém da Imagina-
ção”, de Antonio Bivar, que traz aos palcos o consagrado 
humorista Luis Salém, tem as apresentações marcadas 
para os dias 8, 22 e 29 de março. Avenida Iguatemi, 777. 
Informações (19) 3294-3166.

Teatro Amil – a temporada do “Circo Malabarístico” 
vai até o dia 30 de março, com sessões aos sábados e do-
mingos às 16h. Avenida Guilherme Campos, 500 (Santa 
Genebra). Informações (19) 3756-9890 ou 3756-9891.

(10) a Quarta (12): 15h50. 
Animação - 70 min. Livre.

AS AVENTURAS DE PE-
ABODY E SHERMAN – 3D 

Dublado: Sexta (7) a Domingo 
(9): 14h20 / 16h35. Segunda 
(10) a Quarta (12): 16h35. Ani-
mação - 95 min. Livre.

SEM ESCALAS - DU-
BLADO: Sexta (7) a Quarta 
(12): 18h55. LEGENDADO: 
Sexta (7) a Quarta (12): 21h20. 
Ação. 109 min. 12 anos.

POMPÉIA - 3D DU-
BLADO: SSexta (7) a Quarta 
(12): 19h15.  Aventura Épica 
-  105 min -Classificação 14 
anos. 

U M A  A V E N T U R A 
LEGO - CONVENCIO-
NAL  DUBLADO: Sexta 
(7) a Domingo (9): 15h20. 
Animação / Aventura. 95 min. 
Classificação Livre.

ROBOCOP - LEGEN-
DADO:  Sexta (7) a Do-
mingo (9): 18h15 / 20h35. 
Segunda (10) a Quarta (12): 
15h45 / 20h35. Ação / Poli-
cial - 117 minutos. Classifi-
cação 14 anos.

12 ANOS DE ESCRA-
VIDÃO  - LEGENDADO: 
Sexta (7) a Quarta (12): 17h30 
/ 20h15. Drama - 135 minutos. 
Classificação 14 anos. 

F R O Z E N  -  U M A 



18A

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

Isabelly Beraldo

Helena e a aniversariante Gabriela na 
Pizzaria Babbo GiovanniAlunos curtindo o Carnaval do Colégio Meta

Alunos curtindo o Carnaval do Colégio Meta

Damiris e Ian no Carnaval do Clube 
9 de Julho

Isabela e Livia no Carnaval do Clube 
9 de JulhoVitória, Denis e Leticia curtindo o Carnaval do Clube 9 de Julho

Luca no carnaval do Indaiatuba ClubeDavi no carnaval do Indaiatuba ClubeAysha no carnaval do Indaiatuba Clube

Mais Expressão
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Noite das Marchinha no Carnaval do Indaiatuba Clube

Carnaval no Shopping Jaraguá Indaiatuba, com Rotary 
Club de Indaiatuba Coces, Rota Kids e Bolha de Sabão

Carnaval das Bonecas no Indaiá

ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS DO SERENO É A 
CAMPEÃ DO CARNAVAL 2014 EM INDAIATUBA 

Carnaval na Praça com Marchinhas

Carnaval no Clube 9

Polo Shopping Indaiatuba inaugura 
Pet Boutique

Primeira noite de 
Carnaval no Indaia-
tuba Clube, como 
sempre uma noite 
com muita anima-
ção, amigos queri-
dos, gente com fan-
tasia, gente bonita, 
e os Indaiatubanos 
estrangeiros, gente 
de Londres e gente 
de Washington, né 
Angelica querida!

Em uma festa exclu-
siva para os associados, 
o Carnaval das Bonecas 
aconteceu no domingo, 
dia 2 de março, às 10h 
no Parque Aquático do 
Clube. Os associados 
e associadas participa-
ram de uma divertida 
comemoração onde os 
homens se vestiram de 
mulher para um evento 
festivo (futebol), que 
reuniu muita gente logo 
de manhã neste domin-
go de Carnaval. Du-
rante a festa, que teve 
desfile para eleger as 
“mais belas” bonecas, 
os associados também 
se divertem com um 
show de samba e pa-
gode.

Projeto Carnaval para as crianças, confecção de mascaras para as crianças. Do Rotary Cocaes, 
juntamente com Rota Kids e com a Bolha de Sabão, no Shopping Jaraguá Indaiatuba. e também 
campanha da End Polio Now.

Car-
naval das 

Marchinha 
na Praça 

Prudente de 
Moraes em 
Indaiatuba, 
coisa mais 

linda e 
deliciosa, e 
como sem-

pre valeu 
encontrar 

os amigos 
queridos, 

estava tudo 
muito bom 
e divertido.

Voltada para a venda de filhotes, a Pet Boutique chega ao Polo 
Shopping Indaiatuba para enriquecer o mix do empreendimento. A 
Pet Shop dispõe de grande variedade de raças de cachorros e uma 
diversidade de produtos para os animais de estimação como sham-
poos, camas, ração e produtos de luxo. Há quatro anos no mercado, 
a Pet Boutique tem como missão oferecer filhotes com procedência 
de qualidade. Para isso, todos os animais à venda possuem garantia 
de saúde concedida pelos seus veterinários. A loja está localizada 
próxima ao Tenda Atacado e neste mês de inauguração oferece 
condições especiais para a compra de filhotes.

SUCESSO - O Carna 9 na Copareuniu convidados e associados em duas noites e duas mati-
nês muito animadas. Ao som da banda Sempre à Frente e da bateria Classe A o público entrou 
no clima da festa, que teve como tema a Copa do Mundo. A criançada também aproveitou as 
tardes de domingo e terça-feira para cair na folia. Ainda no domingo, o tradicional passeio das 
Peruas seguido de desfile e futebol animou a manhã dos associados que marcaram presença 
para receber e aplaudir as ‘musas’ do desfile.

Depois de seis anos sem transmitir programação local, a única TV de sinal aberto de Indaia-
tuba retorna com nova programação nesta segunda-feira, 10 de março.

A emissora que anteriormente chamava-se Nova TV Sol, cuja concessão é da Fundação 
Educativa e Cultural Sol do Amanhã, volta agora com novo nome e novo canal, a TV Indaiá, 
Canal 26 UHF. A programação local da TV Indaiá começa com o Papo Livre, um programa de 
entrevistas sob o comando de Jair Italiani que irá ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 19h.

Programas sobre segurança, entretenimento e outros assuntos de interesse comunitário tam-
bém farão parte da grade da TV Indaiá. Para assistir à TV Indaiá basta ter uma antena de UHF 
e sintonizar o canal 26. O sinal é aberto e, por isso, gratuito. 

A cobertura do sinal da Tv Indaiá compreende toda a cidade de Indaiatuba, todos os bairros, 
inclusive os que fazem limites com outros municípios.

A Escola de 
Samba Acadê-
micos do Sereno 
mais uma vez é 
elei ta  campeã 
do Carnaval de 
Indaiatuba e a 
Escola de Sam-
ba Imperador de 
Santa Cruz ficou 
com o segundo 
lugar. O Desfi-
le de Rua con-
tou ainda com a 
participação do 
Bloco Pastoral 

da Juventude, que não teve concorrente e ficou com o prêmio de melhor bloco. A escolha da 
escola vencedora foi feita por meio de enquete online promovida pela Prefeitura e registrou a 
participação de 6.168 internautas. O resultado foi anunciado pelos secretários de Obras e Vias 
Públicas, Leandro Dias de Souza, e de Esportes, Humberto Panzetti, em reunião com a diretoria 
das escolas na tarde de quarta-feira (05), no Ginásio Municipal de Esportes.
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Valdek no Restaurante Dom Apollo

Toledo da Nipoflex Crédito Fácil no Restaurante Casa da Moqueca

Stela, Maria Tereza, Mirele e André no Restaurante Casa da Moqueca

Ricardo, Marcondes, Jocimara, Maicon e Jair, equipe do Rincão GaúchoJaponês, Thiago e Marquinhos no Pit Stop Chopp

Gislaine e James no Restaurante Kaishi SushiGuilhermina Rosaro no Restaurante Açafrão

Felipe e Patrícia na Pizzaria Babbo Giovanni

Equipe Pizzaria San Peppers

Edilaine, Gustavo, Reinaldo e Camila, família reunida na Pizzaria SkinãoBrenda, Kauã, Suely, Lavinia e Crislayne na Pizzaria Skinão

Luiz, Vitor, Evandro e Guilherme no Restaurante Rincão Gaúcho
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O jovem Thiago, curtindo seu novo visual executado no Domus Capelli

Milla, Carina e Michelle  comunica a todos os clientes e amigos que 
nos próximos dias 7 e 8 para comemorar o Dia da Mulher a loja estará 
sorteando brindes. Dê uma passadinha na Alicia Hair e confira!

Marlene, Silvia, Selma e Milena da Selma Jóias

Cristiane Costa, Augusto Schoreder, Silbene Ribeiro, Andrea Fonseca e Sueli curtindo o carnaval
Kelly Marchi, Cely Garcia, Cristiane Ardrin, Betinha Ardrin, Silvana Alonso, Luzia Castro e Sandra Pegoreti se 
divertindo nas marchinhas de carnaval

Thaís e Juliana da Prime Digital no Polo Shopping

Isabel, Erica, Aline e Clélia as bonitas da Aroma Farmácia de Manipulação

Mayara da Castelinho DogAline Perez da RCT Brasil

O cliente Edmilson com Mohamed proprietário do Lojão da Queima
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Carnaval na Marquinhos Tintas
Foi no último sábado o Grito de Carnaval na Marquinhos Tintas, com 
animação das bandas Serjão (Nó na Madeira), Pintou o Samba, Ba-
teria Classe A e Grupo Primax. Tudo isso com churrasco, chopp e cia. 
Estava ótimo. Parabéns Marquinhos!

A A Nova Loja acaba de receber a nova coleção outono de 
vestidos de noiva e festas (venda e aluguel). Vestidos deslum-
brantes para todos os gostos e bolsos. Você tem que ver de 
perto. Demais!!!

Sempre com 
as últimas 
tendências 
em cortinas, 
colchas, almo-
fadas, persia-
nas, papel de 
parede e pisos 
laminados. Vá 
até a Adelaide 
Decorações 
conferir de 
perto. Você vai 
adorar!!!

A Vitorello acaba de receber nova coleção outono moda fitness 
e festa. Está belíssima. Vá conferir!!!

Para você que procura conforto e elegância no 
dia a dia faça como a Renata Tomitake, venha 
até a Gran Tropical Center. Aqui você encontra o 
modelo certo para qualquer ocasião.

Para entreter 
suas tarde 
às quintas e 
sextas-feira nada 
melhor que aulas 
de torno, raku, es-
cultura, modela-
gem, esmaltação 
e queimas (alta e 
baixa temperatu-
ra) na Escola Ar-
tes em Cerâmica 
Calliopi. Ligue já e 
se informe no (11) 
5521-3989 ou 
(11) 5547-0454. 
Você vai amar!!!

Não deixe de saborear os kibes e 
coxinhas da Casa da Esfiha. São 
demais!!!

Ettore Luigi Vitorello Melecardi, completa hoje 13 
anos. Parabéns hoje, felicidades sempre!!!

Douglas e Danielly. É a A Nova Loja homenagenado 
seus clientes!
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No último dia 05, a equipe de colaboradores das Unidades Yázigi Indaiatuba 
e Itu, e Education Centers, se reuniu para apresentação e treinamento do 
novo modelo de excelência de gestão. Como ser excelente e ter excelência é 
melhorar e evoluir de maneira continua, a diretora Lucimara magistralmente 
dividiu com toda a equipe seu conhecimento e expertise, para que essa conti-
nuidade seja sempre uma realidade nos Yázigi Itu e Yazigi Indaiatuba.

Equipe Zumstein sempre pronta a atender seus clientes e amigos. Ligue e 
seja mais um cliente  Zumstein - Fone: 3894-6155

Paula, proprietário do Poste Padrão posando para o clic do JME

Vandão, Daiane e Paollo Neto, na Space Premium Outlet conferindo as 
novidades

Wilde da Will Modas sempre muito simpática e atenciosa convida os 
clientes e amigos para conferir de perto a nova coleção outono inverno

A Tecidos Mariel está sempre com muitas novidades. Dê uma passadi-
nha e confira

Elton Nunes e Josiane Campagnolli no Carnaval do Indaiatuba Clube

Denise e Maria Alice no Carnaval do Indaiatuba Clube

Dione, Zé Roberto e Sonia no Carnaval do Indaiatuba Clube

Julia Moretti e Henrique Delega curtindo o 
carnaval do Colégio Objetivo

Eder Sposito Filho curtindo o carnaval do Colé-
gio Objetivo

Marina Jurado e Luíza Canal curtindo o carna-
val do Colégio Objetivo
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CA08670 JD.PARADISO - 4 SUITES(2 COM CLOSET) / SA-
LAS 3 AMB. / COZ.AMER.PLANEJ. + FOGÃO / COPA / AS / 
SPA / OFURÔ / AQUEC.SOLAR / ÁREA GOUMERT / PISCINA 
AQUEC. / GAR.4 VAGAS. R$ 13.000,00 + 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.

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

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

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

AP02029 GRAND VILLE - AU.63m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / SACADA / COZ. / 2WC / AS / GAR. / COND.COM 
PISCINA E AREA GOURMET. R$ 295.000,00

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

CA08680 BELLEVILLE ITAYCY - AT.150m² AC.106m² - 3 
DORM.(SUITE + CLOSET) / SACADA / SALA 2 AMB. / LAVABO 
/ COZ.AMER. / WC / LAVANDERIA / DESPENSA / AQUEC.
GAS / PORCELANATO / LAMINADO / GAR.2 VAGAS / COND.
COM PISCINA + CHUR. + SALÃO. R$ 3.000,00 INCLUSO 
COND. E IPTU

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

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

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCAL-
IZAÇÃO - SALÃO COM AT.360m² E AC.250m² MAIS 
2WC E COPA. R$ 5.500,00 + IPTU
SL00947 JD.ESPLANADA 1 - 3 SALAS COM 125m² 
E GAR.2 VAGAS. 
R$ 5.000,00 + IPTU

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

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

GALPÃO

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

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

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

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

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS
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AP00340-Edifício Roccaporena:Apto com 02 
dorms, sala, cozinha, lavanderia e garagem 
p/ 01 carro, no centro da cidade.R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU.

CA00978- Cond. Caribe Village: Sobrado com 
moveis planejados com 03 dorms sendo 01 
suíte, garagem p/ 02 carros, área de lazer. R$ 
510.000,00 Aceita financiamento!

CA00688- 
Cond. Jd 
Portal 
de Itaici: 
Sobrado 
em cond. 
fechado 
com 03 
suítes 
sendo 
02 com 
closet, 
móveis 
planeja-
dos, chur-
rasqueira, 
piscina. 
R$ 
850.000,00

AP00250- Resid Fonte de Trevi: Apto em cond. fe-
chado com sacadas nos 03 dorms, varanda gourmet, 
coz. planejada, 02 gar. cobertas, área de lazer com 
piscina, churrasq., salão de festas. R$ 320.000,00

CH00124- Chácaras Casa Verde: Casa com 02 
dorm, sala, cozinha, lavanderia, com estru-
tura para área de lazer. R$ 170.000,00 Aceita 
financiamento!

CA00707- Cond. Terra Magna: Sobrado em cond. 
fechado com 05 dorms sendo 02 suítes com closet, 
sala de estar/jantar/ tv, cozinha, piscina com hidro e 
iluminação de led, área gourmet com churrasqueira, 
aquecimento solar, jardim suspenso e garagem para 
06 carros. R$ 1.200.000,00

CA00973- 
Jardim Mo-

rumbi: Casa 
em fase de 

acabamento 
com 02 dor-

ms sendo 
01 suíte, 

sala, cozi-
nha, área 

de serviço 
e garagem 

p/ 02 
carros. R$ 
220.000,00 

Aceita finan-
ciamento!

AP00348- Cond. Di Napoli: Apto com 03 dor-
ms sendo 01 suíte com closet, garagem p/02 
carros e área de lazer completa. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU.

AP00338- Cond. Villagio Azaleia: Apto todo 
mobiliado com 03 dorms, sala, cozinha e ga-
ragem p/01 carro. R$ 1.400,00 já está incluso 
cond. e IPTU.

AP00326- Cond. Residencial Raquel: Apto 
todo planejado com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, em ótima localização. R$ 3.220,00 + 
Cond. + IPTU.

AP00161- Cond. Villa Felicitá: Apto com 03 
dorms sendo 01 suíte, sala de estar/jantar, 
cozinha planejada, garagem p/02 carros e área 
de lazer completa. R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU.

CA00516- Cond. Vista Verde: Casa com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
planejada, garagem p/ 03 carros. R$ 2.000,00 
+ Cond + IPTU.

VENDA LOCAÇÃO



A L U G U E L

V E N D A S

APARTAMENTOS

AP0455 - 64,93 m² - Ed. Cerejeiras
02 dorm., bhº social, sala, coz. 
c/ arm. (fogão cooktop), área de 
serv. c/ arm., 01 VG. R$ 1.000,00 + 
Cond. + IPTU

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

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

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

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

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$ 
440.255,60 à vista. *Consulte Fi-
nanc.*

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

SALA  

SA0045 - 56 m² - Kennedy Offices 
Excelente localização. Sala comercial c/ 
02 bhºs sociais e 02 VG. R$ 330.000,00

APARTAMENTOS 

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

AP0438 - 55,97 m² - Resid. Vando 
02 dorm., bhº social, sala, coz., área de 
serv., 02 VG e 01 p/ moto. R$ 250.000,00

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

CASAS  

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

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 st., 
quintal, área de serv., 02 VG. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 

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

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

CA0414 - 150 m² - Jd. Portal do Sol
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
sala, coz., área de serv., quintal, 02 
VG. R$ 1.600,00 + IPTU

SALA

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

SALÕES

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

SOBRADOS 

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

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 so-
cial, sala 02 amb. c/ varanda, 
coz., área de serv., bhº externo, 
espaço gourmet c/ churrasq. e 
fogão a lenha, pisc., quintal, di-
versas VG. R$ 3.000,00 + IPTU

CA0406 - 148 m² - Villa das Palmeiras 
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

CA0424 - 125m² - Jd. Morumbi 
02 dorm., sala, bhº social, coz., área de 
serv., quintal, 02 VG. R$ 230.000,00

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

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

SOBRADOS 

SO0345 - 130 m² - Pq. dos Guaran-
tãs 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., área de 
serv., quintal, churrasq., jd. frontal, 
02 VG. R$ 552.000,00

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

LOTEAMENTOS FECHADOS 

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

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



APARTAMENTOS:

R$ 200 MIL – A/U 64m² Jardim Pedro-
so-02 dorm. 01 w/c- 01 vaga de gar.

R$ 210 MIL – ANA ELIZA – 02 dorms, 
sala, coz, wc, a/s
R$ 210 MIL - VILLA DAS PRAÇAS 
– 02 DORM. COZ. SALA, W/C  (coz. 
com armários)
R$ 215.MIL-  RES..AZALÉIA 64m² DE 
A/U 03 DORM. 01 W/C 01 VAGA DE 
GAR. COBERTA.
R$ 220.MIL- Centro-  A/U 117m² 
- 02 dormitórios- sala ampla-copa- 
coz.01w/c. (precisa reforma)  
R$ 275 MIL- GRANN VILLAGE – 03 
DOR. 01 SUITE, 01 VAGA  DE GAR. 
, LAZER COMPLETO.
R$ 285 MIL – Portal das flores- 03 
dorms, sala, coz planej, wc e gar
R$ 350 MIL- ESPÁZIO ILUMINARE- 
COBERTURA-  03 DORMITÓRIOS 
SENDO O1 SUITE C/A/E 02 W/C 
SOCIAL COZ. COM A/E PISO POR-
CELANATO, TETO  REBAIXADO, 
COM SANKAS E ILIMINAÇÃO, 
SALAS DE ESTAR, JANTAR E TV. 
(LINDO!!!)  
R$ 400 MIL _ EDIFÍCIO MAROC- - 03 
DOR. (01 SUITE) A/U 84M² 02 GAR. 
INDEPENDENTES COB.  
R$ 900 MIL- Residencial Atenas- 
172m²de A/U  03  suites, 03 vagas gar., 
lazer completo, sala ampla.
R$ 300mil  - duetto de Maria- 73m² 
03 dorm. 01 suite- 02 vagas de gar. 
lazer completo

LOTES EM CONDOMÍNIO:

R$ 140.MIL-Montreal Residence 
(150m²)
R$ 120MIL-   150M²   REAL PARK
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$ 605 MIL – 670m² - Maison D’Park
R$ 380 MIL – 517.86 M² JARDIM 
PARADISO
R$ 170MIL –  1.326m² - Cond. Monte 
Serrat (em salto)  

TERRENOS:

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

CASAS:

R$ 150 MIL- Jardim Adriana A/T 
125M. com casinha antiga.

R$ 215 MIL. 125M² – Jd. Morumbi – 02 
dorms, sendo 01 suite, sala, coz, wc, gar 
/ 02 autos (nova)
R$ 240 MIL - Jd Monte Verde – 02 
dorms, sala, coz, WC R$  , gar, quintal 
R$  230 MIL -   JD. LAURO BUENO- 03 
DORM.01 W/C, COZ. SALA, COPA, 
GAR. PARA 02 CARROS 
R$ 305MIL_ JD. DO VALLE- 03 dorm,01 
SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, coz. GAR. 
PARA 02 CARROS PORTÃO ELETRO-
NICO.CHURRASQUEIRA  
R$ 260 MIL_ PARQUE DAS NAÇÕES 
02 DORM. 01 W/C SOCIAL GAR. P/ 
02 CARROS. 
R$ 290.MIL_ JARDIM BELO HORI-
ZONTE-03 DORM. 01 SUITE, ÀREA 
DE LUZ, GARAGEM P/ 02 CARROS. 
R$ 340 MIL – Recanto do Valle - 03 
dorms sendo 01 suíte, w/c social, Gar. 
P/ 02 autos, sala, coz. ampla s,aceita 
terreno
R$ 380 MIL _ JARDIM AMÉRICA- 03 
DOR. (01 SUITE) W/C SOCIAL, SALA 
COZ. GAR. P/ 02 CARROS, PORTÃO 
ELETRONICO (NOVA)R$ R$ 320.MIL 
_  JD. ALICE-A/T 250M² A/C 184M²- 03 
DOR. 02 W/C COPA COZ. SALA DE 
ESTAR, GAR. P/03 CARROS,PORTÃO 
EL.
R$ 350MIL  - JARDIM BOM PRINCÍPIO-  
A/T 162.50M²= 6.5m x25m.  A/C132 
M²- 03 dormi.(sendo o1 suite) W/C 
social, garagem para até 03 carros.
(aceita terrenos).
 R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 
dorm. (O1 suite) w/c social /chur-
rasqueira.Gar. p/ 02 carros. D

R$  360 MIL – JARDIM ADRIANA- SOB-
RADO- 04 DORM. 02 SALAS- 02W/C- + 
SALÃO COMECIAL ÁREA TOTAL 
CONSTRUÍDA 220M² ACEITA TROCA 
POR CASA TÉRREA DE MENOR VAL-
OR DE DOIS DORM.(JD. DO VALLE/ 
JD. ADRIANA/BOM PRINCÍPIO.
R$ 390.MIL- JD. Bela Vista- A/T 250M², 
03 dorm.(01 suite) w/c social, sala 
02 amb., coz.e W/C com armários. 
Edícula,gar. p/ 02 cob.  
R$420 MIL JD. BOM PRINCÍPIO- A/T 
241m²  3 dorm. (1 suite com closet), w/c 
social, , coz., c/ armários  e w/c todos c/ 
armários) jd. Sala 02 amb. com jardim de 
inverno,lavabo, espaço gourmet,com pia 
e churr. gar. para 02 autos cob.  02 desc
. R$ 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$ 440.000,00- JD. REGINA- A/T 250M²-
A/C 120m ²- 3D. SENDO01 STE W/C SO-
CIAL, CHURR., DESPENSA, ALARME, 
CERCA ELÉTRICA, INTERFONE 
ACEITA  IMÓVEL DE MENOR VALOR, 
QUINTAL COM  ESPAÇO P/ CONST. 
DE PISCINA E JARDIM  
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 ARO-
MAS- A/T 220M² A/C 180M² 03 
DORM. (01 SUITE) W/C SOCIAL 
LAVABO (LAZER COMPLETO)
R$ 590 MIL - Vista Verde – 191 m² 
de área construída, tubulação para 
ar cond. Aquecedor solar   03 dorms, 
suítes com sacasa, sendo 01 com 
closet,espaço p/ escritório, lavabo  
sala 02 amb, coz, wc, a/s, portaria 
24 hs, gar p/ 04, espaço gourmet 
co, pia e churrasq,lav. Despensa, 
ampla área de luz- no condomínio 
tem playground- s~lão de festa e 
churrasqueira.  
R$ 650 MIL – TERRA NOBRE -03 
dorms com suítes, sala, coz, lavabo. 
W/C SOCIAL, churrasqueira, gar.
Excelente acabamento.c/ A/E 
R$ 700 MIL _ JARDIM MARINGÁ  – 03 
SUITE, LAVABO, SALA DE JANTAR, 
SALA DE ESTAR C/ PÉ DIR. DUPLO, 
MEZANINO, COZ. PLANEJADA, 
LAVANDERIA PLANEJADA,ESPAÇO 
GOURMET COM CHURRASQ. E 
PIA,AQUECIMENTO SOLAR .  
R$ 880 MIL _ Beira da Mata- A/T 
422,9² A/C 281 - 03 suites(01 mas-
ter)sala c/ pé dir. duplo e mesanino, 
piscina em alvenaria, 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

Locação 

SALTO – Em breve inauguraremos filial. 
R$ 850,00 Nair Maria 2 dorm. Sala, coz, 
wc e gar p/ 3 autos
R$ 1100,00 Jd. Independência – 2 dorm. 
Sala coz, wc e gar.

OPORTUNIDADE

Casa prox. A Rodoviária 2 dorm., sala, 
coz wc e gar. R$ 1100,00

Casas

R$ 550,00 – Jd. Regina – 1 dorm e Wc.
R$ 600,00 – Vila Brizola – 1 dorm, coz e 
gar. p/ moto
R$ 650,00 - Mor. do Sol – 1 dorm, coz e wc.
R$ 750,00 - Morada do Sol – 1 dorm. 
Sala, coz e wc.
R$ 900,00 – Morada do Sol – 1 dorm. Sala, 
coz, wc e gar p/ moto
R$ 950,00 – Jd. Eldorado – 2 dorm. Sala, 
coz, wc e gar.
R$ 1.000,00 – Morada do Sol – 2 dorm. 
Sala, coz e wc.
R$ 1.000,00 – Tancredo Neves – 2 dorm, 
sala, coz, wc e gar.
R$ 1.050,00 – Remulo Zoppi – 2 dorm. 
Sala, coz, wc e gar.
R$ 1.100,00 – Pq. Das Nações  – 2 dorm. 
Sala, coz e wc e gar.
R$ 1.100,00 – Morada do Sol – 2 dorm. 
Sala, coz e wc e gar.
R$ 1.100,00 – Jd. Hubert – 1 dorm. Sala, 
coz, wc e gar. 1ª locação
R$ 1.200,00 – Vila todos os Santos – 2 
Dorm. Sala, coz, wc, quintal e gar.

R$ 1.200,00 – Portal do Sol – 2 Dorm. Sala, 
coz, wc, portão Eletron.  e gar.
R$ 1.250,00 – Jd. Colonial – 2 dorm. Sala, 
Coz, wc e gar.
R$ 1.250,00 – Vila Rubens – 2 dorm. Sala, 
coz, wc, quintal e gar
R$ 1.300,00 – Jd. Paulista – 2 dorm. Sala, 
coz, wc e gar.
R$ 1.300,00 – Jd. Alice – 2 dorm, 1st, sala, 
coz, wc e gar p/2 autos
R$ 1.400,00 – Vila Suiça – 2 Dorm c/ Ae, 
1 St, sala, coz, wc e gar
R$ 1.400,00 – Jd. Paulista – 3 dorm, 1St, 
sala, coz, wc e gar.
R$ 1.500,00 – Belo Horizonte – 3 dorm. 
Sala, coz, wc, quintal e gar (sobrado)
R$ 1.500,00 – Pq. Das nações  – 2 dorm. 
Sala, coz, wc, quintal e gar
R$ 1.500,00 – Jd. Pau Preto – 3 dorm. 
Sala, coz, wc, quintal e gar 
R$ 1.600,00 – Cidade nova – 2 dorm, 
sala 2 amb, coz, Churrasq. Varanda. Port. 
Eletr. e gar.
R$ 1.600,00 – Portal do Sol – 3 dorm. 1St, 
sala, coz, wc e gar. 1ª Locação
R$ 1.700,00 – Morada do Sol – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, wc, quintal e gar (terreno 
inteiro)
R$ 1.850,00 – Monte Verde - 3 dorm, 
1St c/ hidro, Sala 2 amb. coz, wc, quintal, 
churrasq.  e gar
R$ 2.000,00 – Jd. Regina - 3 dorm, 1St c/, 
Sala 2 amb. coz, wc, quintal, churrasq.  e 
gar + edícula c/ Wc.
R$ 1.850,00 – Monte Verde - 3 dorm, 
1St c/ hidro, Sala 2 amb. coz, wc, quintal, 
churrasq.  e gar
R$ 1.900,00 – Jd. Bom principio  - 3 
dorm, Sala, copa, coz, wc e gar + 1 dorm 
nos fundos.

Possuimos inúmeros imóveis residenciais 
e diversos condomínios, e em outros 
bairros.
Nos consulte – PLANTÃO DE LOCAÇÃO 
019 98373-1000

Apartamentos

R$ 800,00 – Jardim Morumbi – 2 dorm, 
sala, coz, wc, garagem
R$ 1.000,00 – Jardim América – 2 dorm, 
sala, coz, área de serviço, wc, garagem
R$ 1.000,00 – Jardim São Paulo – 2 dorm, 
sala, coz, wc com box, garagem/eletrônica
R$ 1.100,00 – Paulista – 2 dorm, sala, coz, 
área livre/serviço, wc, garagem
R$ 1.150,00 – Centro - 2 dorm, sala, coz, 
área de serviço, garagem
R$ 1.300,00 – Jardim Santiago – 3 dorm, 
1 St, sala, coz/plane, churrasqueira, wc, 
garagem
R$ 1.300,00 – Cidade Nova – 3 dorm/ar-
mário imbut, 1 St, sala, coz, 2 wc, garagem
R$ 1.400,00 – Pq São Lourenço – 3 dorm, 
sala 2 ambi, coz, 2 wc, garagem
R$ 1.500,00 – Jd São Paulo – 3 dorm, 1 St, 
sala, coz, 3 wc, garagem 2 auto
R$ 1.600,00 – Jd Aquarius – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, área livre/ serviço, garagem 
coberta
R$ 1.700,00 – CECAP – 3 dorm, 1 St, sala, 
coz, área livre/serviço, wc, garagem 2 auto
R$ 1.800,00 – Cidade Nova – 3 dorm, 1 St, 
sala, coz, área livre/serviço, wc, garagem
R$ 1.900,00 – Cidade Nova – 2 dorm, 1 
St, Sala, coz, área serviço, wc, garagem 
2 auto
R$ 2.000,00 – Jd América – 3 dorm, 1 
St, sala 2 amb, área livre/serviço, wc, 
garagem 2 auto

R$ 2.000,00 – Cidade Nova – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, despensa, 3 wc, área 
serviço, garagem
R$ 2.200,00 – Brigadeiro Faria Lima – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, 2 wc, área serviço, 
garagem 2 aut
R$ 2.200,00 – Vila Nossa Senhora Ap 
– 4 dorm A.Embut, 2 St, sala, coz, wc, 
garagem 3 auto
R$ 2.300,00- Cidade Nova II – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, wc, área serviço, garagem 
2 auto
R$ 2.500,00 – Jd Pau Preto – 2 dorm, 1 
St, sala, coz, 2 wc, área serviço, garagem 
2 auto
R$ 2.500,00 – Andaluz, 3 dorm, 1 St, sala, 
coz, wc, área serviço, garagem
R$ 2.800,00 – Vila Brizola – 3 dorm, 1 
St, coz, sala 2 amb, 2 wc, área serviço, 
garagem
R$ 2.800,00 – Centro – 3 dorm, 1 St, coz, 
sala 2 amb, 4 wc, área serviço, garagem 
2 auto
R$ 3.000,00 – CECAP – 3 dorm, 1 St, 
coz, sala 3 amb, área serviço, 2 wc, 
garagem 2 auto

 
SALÃO

 
R$ 600,00 – JD Pedroso – área total 38 M²
R$ 640,00 – Centro – área total 25 M² 
R$ 650,00 – Morada do Sol -  área total 
45 M²
R$ 750,00 – JD Regina – área total 48 M² 
R$ 800,00 – JD Regina – área total 60 M²
R$ 800,00 – Itamaraca – área total 45 M²
R$ 800,00 – JD Paulista – área total 42 M²
R$ 900,00 – Sta Cruz 
R$ 900,0 – Sta Cruz – área total  40 m²
R$ 900,00 P. das Nações – área total 30 M² 

R$ 1.000,00 – São Francisco – área 
total 40 M²
R$ 1.000,00 – Jd Paulista – área total 
52 M²
R$ 1.000,00 – Esplanada – 
R$ 1.000,00 - Cidade Nova – 
R$ 1.000,00 – Jd Adriana – área total 30 M²
R$ 1.100,00 – JD Paulista – área total 
70 M²
R$ 1.100,00 – Centro – área total 40 M²
R$ 1.200,00 – VL Costa e Silva – área 
total 65 M²
R$ 1.300,00 – JD Paulista II – área total 
45 M²
R$ 1.300,00 – CECAP – área total 98 M²
R$ 1.400,00 – JD Renata – área total  
70 M²
R$ 1.500,00 – MDS – área total 70 M²
R$ 1.500,00 – Cecap – área total 14 x 7,5 
R$ 1.500,00 – Cidade Nova – área total 
40 M²
R$ 1.600,00 – Sta Cruz – área total 60 M²
R$ 1.700,00 – Cidade Nova – área 
total  70 M²
R$ 1.700,00 – JD Regina – área total 
120 M²
R$ 1.800,00 – JD Maria Helena – área 
total 106 M²
R$ 2.000,00 – MDS – área total  100 M²
R$ 2.000,00 – Distrito - área total  180 M²
R$ 2.100,00 – MDS – área total 80 M²
R$ 2.200,00 – JD Adriana – área total 
80 M²
R$ 2.500,00 – Cidade Nova – área total 
80 M²
R$ 3.000,00 – JD Adriana – área total 
130 M²
R$ 3.000,00 – CECAP – área total 450 M²
R$ 3.000,00 – São Francisco – área 
total 110 M²

APARTAMENTOS LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS
CASA EM CONDOMÍNIO

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

SALTO

OPORTUNIDADE

CASAS

R$ 3.500,00 – JD America – área 
total 90 M²
R$ 3.500,00 – Belo Horizonte – área 
total 240 M² 
R$ 3.800,00 – JD América – área 
total 185 M²

Condomínio Fechado

R$ 2.000,00 – Villa Cocais – 3 dorm, 1 
St, sala, coz, área serviço, wc, piscina, 
garagem 2 auto
R$ 2.500,00 – Portal das Acacias – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, 3 wc, garagem 
2 auto
R$ 2.600,00 – Casa Bella – 3 dorm, 1 
St, sala 2 amb, coz, área serviço, 2 wc, 
garagem 2 auto
R$ 2.800,00 – Villagio Di Itaici – 3 dorm, 
1 St, sala, coz, área serviço, 2 wc, 
garagem 2 auto
R$ 3.000,00 – BelleVille Itaici – 3 dorm, 
sala, coz, área serviço, wc, garagem 
2 auto
R$ 3.100,00 – Jardim dos Aromas – 3 
dorm, 1 St, sala 2 amb, coz, 3 wc, área 
serviço, garagem
R$ 3.300,00 – Jardim dos Aromas – 3 
dorm, 1 St, sala, coz, área serviço, 2 wc, 
garagem 4 auto
R$ 3.500,00 – ParQ. Guarantãs – 3 
dorm,1St,sala2 amb, coz, wc, gar. 2 auto
R$ 4.000,00 – Jd Amistalden Res-
idense – 3 dorm, 2 St, sala, coz, 3 wc, 
garagem 3 auto
R$ 4.200,00 – Jd dos Aromas – 3 dorm, 
1 St, sala 2 amb, coz, 
R$ 4.300,00 – Alto de Itaici – 3 dorm, 
3 St, sala, coz, área de serviço, 4 wc, 
garagem 2 auto

SALÕES

COMDOMÍNIO FECHADOAPARTAMENTOS

CHACÁRAS:

R$350MIL-1000M²-PRÓX. AO SÍ-
TIO OLHOS D’AGUA-03 DORM.01 
W/C PISCINA PAISAGISMO, 
FRÚTÍFERAS, VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CAR-
RO.
R$ 370 MIL – Chacara Alvorada – 02 
Dorm, sala, coz, w/c, toda avarandada.
R$ 480 MIL – Chacara Alvorada – 04 
Dorm, 2 suites, 02 vagas, sala , coz, 
05 w/c, área de churr, piscina, pomar 
e poço
R$ 700 MIL – Mosteiro de Itaici – 03 
Dorm, 01 suite, sala 02 amb, coz amer, 
pisc, churr, gar 06 autos, campo de fut, 
cas de hosp
R$ 1.500.MIL_ Cond. Monte 
Bello(salto) A/T 2.000m² A/C 
600m². 03 suites, sendo o1 c/ 
closet e hidro+ 02 dormitórios to-
dos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. 
com armários, piscina, churrasqueira, 
canil. Paisagismo,pomar.Aceito camin-
honete, 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 AS-
FALTO - POÇO ARTESIANO- 
REPRESA- CASA- 300 PÉS DE 
FRUTÍFERAS(TROCA POR CASAS 
DE MENOR VALOR PARA RENDA ( 
EM INDAIATUBA)

SÍTIOS

CHÁCARA

Mais Expressão



Mais Expressão 05B

CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO PADRÃO 
- LINDA CASA, ACABAMENTO EM PORCELANATO E 
MÁRMORE NAS ESCADAS, AQUECIMENTO SOLAR, 3 

SUITES(SENDO 1 MASTER), SALA C/ PÉ DIREITO DUPLO, 
ESCRITÓRIO, PISCINA DE ALVENARIA, CHURRASQ, VES-

TIÁRIO, PAISAGISMO..R$ 1.850.000,00

LOCAÇÃO

TERRENO

TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente 
localização - frente p/ Avenida) – AT: 418m² R$ 1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS
 
SL00049 – Sala Comercial – Piso superior – Cidade Nova – 
AU: 50m² R$ 1.000,00 + Iptu
SL00066 – Sala Comercial – Jd. Eldorado - AU: 70m² - ex-
celente salão c/ 2 banheiros, copa lavand R$ 1.150,00 + 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$ 1.900,00 + Iptu

CASA

CA00789 – Centro – ótima localização - 2 dorm, sala, coz, wc 
social, lavabo, lavand, não possui garagem .R$ 900,00 + Iptu
CA00460 – Moradas de Itaici(Cond. Fechado) – área de lazer 
e portaria 24hs - 2dorm, sala 2 amb, wc, coz c/ armários, lavand, 
garage R$ 1.300,00 + Cond. + Iptu
CA00231 – Cidade Nova – ótima localização - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, garagem R$ 1.700,00 
+ Iptu
CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, 
garagem, área de lazer completa, segurança 24 hs R$ 2.200,00 
+ Cond. + Iptu
CA00950 – Cidade Nova – Sobrado - 3dorm(sendo 1 suite), sala 
2 amb, coz, wc social, lavand, garagem 2 carros R$ 2.300,00 + Iptu
CA00415 – Casa Bella – Cond. Fechado – Excelente 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
CA00949 – Vista Verde – Cond. Fechado – CASA NOVA - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz c/ armários, wc social c/ 
box e gabinete, churrasq, lavand, aquec. solar, garagem R$ 
2.400,00 + Cond. + Iptu
CA00846 – Res. Caribe – Cond. Fechado – todos os cômodos 
c/ armários -3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, churrasq c/ pia e 
gabinete, garagem R$ 2.400,00 + Cond + Iptu

APARTAMENTO

AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand, garagem, portaria 24hs R$ 1.000,00 + Cond
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 ga-
binete), lavand, garagem, área de lazer completa R$ 1.250,00 
+ Cond. + Iptu
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localiza-
ção – 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 completa – 
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 social c/ box e 
gabinete, lavand, garagem 2 carros R$ 1.550,00 + Cond + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localiza-
ção – 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

TR00476 – Jd. Veneza – AT: 150m² R$ 90.000,00
TR00467 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - R$ 160.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima 
localização) R$ 180.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 
270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00955 – Casa Bella – Aceita Financiamento - 3dorm 
c/ armários(sendo 1 suite c/ closet), sala 2 amb, coz pla-
nej, lavabo, churrasq, quintal amplo, garagem .2 carros R$ 
500.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo aca-
bamento - AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 sui-
te), 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 Aca-
bamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite 
c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, 
lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, 
dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso 
de água, escadas em mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Pa-
drão - 3suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha 
planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de home 
Theater, churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina 
de alvenaria, aquecimento solar, paisagismo, acabamento 
em porcelanato e mármore R$ 1.850.000,00

CASAS 

CA00873 – Jd. Morumbi - Casa Nova - Excelente Acabamento 
- 2dorm, sala, cozinha, wc social, lavand, garagem R$ 225.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 
2 c/ armários), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 
carros R$ 365.000,00
CA00402 – Jd. Moacyr Arruda – Prox. a Av. Conceição - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, copa, coz, lavand, quarto 
de despejo, garagem 2 carros R$ 380.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, 
cozinha, wc social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
OPORTUNIDADE - CA00558 – Jd. Belo Horizonte – AT: 150m² 
- AC: 98m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, lavand, 
garagem 2 carros R$ 290.000,00
CA00844 – Centro – AT: 324m² - AC: 175m² - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz ampla c/ armários, lavand, wc 
de empregada, edícula c/ sala, coz, 1 suite, churrasq c/ forno de 
pizza, pia, canil, garagem vários carros R$ 485.000,00
CA00952 – Jd. Sevilha – AT: 250m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 
2 amb, wc social, coz c/ armários, lavand, churrasq, wc e dorm 
de empregada, garagem coberta 2 carros, port. Eletrônico, cerca 
elétrica .R$ 520.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha 
americana, escritório, lavand, quarto de despejo, churrasqueira 
e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, 
lavabo, cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, 
garagem, aquecedor solar, portão eletrônico R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao Centro) – 
2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem(aceita carro como parte 
de pagto) R$ 195.000,00
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand, garagem, portaria 24hs R$ 220.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, 
portaria 24 hs, área de lazer R$ 245.000,00
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
AP00389 – Jd. Santa Rita – Lindo apto - AU: 101m² - acaba-
mento em porcelanato - 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc 
social c/ box e gabinete, sala 2 amb, cozinha planejada, lavand 
c/ armários, 2 vagas independentes de garagem, salão de festas 
R$ 450.000,00 

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



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!!!

OPORTUNIDADE ALUGA 

Apartamento em cond fechado em itaici com 03 dorm, próximo da saída da cidade,com 
total segurança portaria 24hrs, lazer com playground,quadra esportiva, quiosque,salão 

de festa. conforto para você e sua família. R$1000,00 + cond R$165,00 + iptu
 

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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, LAVAN-
DERIA, QUINTAL E 01 VAGA COBERTA. R$ 1.200,00 + IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

V. FURLAN – CA02520 - TÉRREA: 03 DORM. (01 SUITE), SALA, COZINHA, WC, 
QUINTAL E VAGA PARA 02 AUTOS. R$ 1.200,00 + IPTU

JD. ADRIANA – CA02531 - Casa térrea: 03 dorm. (01 suite), sala, cozinha, WC. A.s., 
lavanderia, portão eletrônico e vaga coberta p/ 02 autos. AT: 130M²

ALPES SUÍÇO – CA02519 - SOBRADO: 04 DORM. (01 SUITE C/ CLOSET) TODOS COM 
VARANDA, SALA (02 AMB.), COZINHA PLANEJADA, DESPENSA, 02 WC, PISCINA 
E VAGA COBERTA PARA 03 AUTOS. PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 3.500,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

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,LAVANDERIA E AMPLO QUINTAL 
CASA 2 , 01 DORM,WC,COZINHA E LAVANDERIA. R$ 280.000,00 

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

JD PAULISTA II CA02429. FRENTE 01 DORM, SALA, COZINHA, WC E VAGA P/01 AUTO
FUNDOS 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, LAVANDERIA, ÁREA DE LUZ, QUINTAL NOS FUNDOS, 02 VAGAS DE GARAGEM 
(01 COBERTO) E PORTÃO ELETRÔNICO. AT: 150m² / AC: 75m². R$ 290.000,00

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

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

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 PLANE-
JADA, 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

J D  S E V I L H A  C A 0 2 4 5 3  -  S A L A  0 3  A M B , 0 3  D O R M  ( 0 1  S U Í T E 
MASTER),LAVANDERIA,COZINHA,WC E GARAGEM AT 260 / AC 280.R$640.000,00

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

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

TERRENO 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 :
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 - COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA, 
IPVA. NEGOCIA. (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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 

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

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

SALAS COMERCIAIS, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

RUA VOL JOÃO DOS SANTOS
LOCAÇÕES POR HORA, DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL.
PARA AULAS PARTICULARES, TREINAMENTOS, NEGOCIAÇÕES, ENTREVIS-
TAS, PALESTRAS E REUNIÕES. R$ 15,00 POR HORA 
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

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

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

OPORTUNIDADE ALUGA 

Apartamento em cond fechado em itaici com 03 dorm, 
próximo da saída da cidade,com total segurança portaria 24hrs, 

lazer com playground,quadra esportiva, quiosque,salão 
de festa. conforto para você e sua família

R$1000,00 + cond R$165,00 + iptu
 
CASA ALUGA

MOACIR ARRUDA CA02498
CASA INDEPENDENTE ,02 COMODOS, 01 DORM, COZINHA, WC, LAVAN-
DERIA 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 02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

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, LA-
VANDERIA 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,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, LAVAN-
DERIA C/ ARMARIOS E 01 VAGA
R$ 1.600,00 + COND.

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

APARTAMENTOPARA 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,LAVANDER
IA,VARANDA, 
02 VAGAS . 73M² 
R$ 320MIL

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

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

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

TERRENO 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, CO-
ZINHA, WC, ÁREA SERVIÇO, TERRAÇO GOURMET E 02 VAGAS 
PARA AUTO. R$ 488.000,00

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

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

VENDO CARRO

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

NEGOCIA (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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 428 - SALÃO AMARELO 

SALA COMERCIAL CENTRO – SL00252
25M²C/ WC.
R$1.100,00 + COND. + IPTU. 
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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.
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

ÓTIMA OPORTUNIDADE

ESTAMOS CADASTRANDO INTERES-
SADOS EM COMPRAR APTOS COM: 3 

DOMS, SENDO 1 SUITE, 2 VAGAS DE GA-
RAGEM, COM AREA DE LAZER COMPLE-

TA. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NA CIDADE. 

TERRENOS

TE00068 - TERRENO - Venda - JD. VENEZA 
R$ 92.000,00 - 150,00 m² total
TE00067 - TERRENO - R$ 220.000,00 -  
PARQUE DAS BANDEIRAS - 1.000,00 m² 
total
TE00122 - TERRENO - R$ 413.000,00 - JAR-
DIM RESIDENCIAL VILA SUIÇA - 400,00 
m² total
TE00098 - TERRENO - R$ 340.000,00 - VL. 
SUIÇA - 400,00 m² total
TE00123 - TERRENO - R$ 235.000,00 - Pq. 
das Bandeiras - 1.000,00 m² total

CASAS

CA00104 - 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 - R$ 435.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 
salas | 1 banheiro 138,00 m² const. | 250,00 
m² útil
CA00100 - R$ 220.000,00
VL.BRIZOLA 1 dorm | 1 sala 60,00 m² const. 
| 125,00 m² útil

APARTAMENTOS DE 70M²  COM 
3DORM 1 SUÍTE E  2 VAGAS DE GA-
RAGEM, NO NONO ANDAR, SOL DA 
MANHÃ, PLANEJADO NA COZINHA, 
SUITE E BANHEIRO SOCIAL. R$ 
287.000,00

E TAMBÉM 63M² COM 3DORM 1SUÍTE 
E 1 VAGA DE GARAGEM- ÁREA DE 
LAZER COMPLETA ; PISCINA, SAU-
NA, SALA DE GINASTICA , QUADRA 
POLIESPORTIVA.  VALORES ABAIXO 
DO MERCADO; R$ 260.000,00

CA00116 - R$ 400.000,00
VISTA VERDE 3 dorms | 1 suíte | 1 sala | 1 
banheiro 110,00 m² const. | 175,00 m² útil
CA00111 - R$ 440.000,00
JD. REGINA 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
| 1 banheiro 162,00 m² const. | 258,00 m² útil
CA00123 - MONTE VERDE R$ 310.000,00
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 banheiro 
80,00 m² const. | 125,00 m² útil
CA00118 - COND. MONTREAL - R$ 430.000,00
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 104,00 m² 
const. | 150,00 m² útil
CA00128 - JD. FLORENÇA R$ 300.000,00
JD. FLORENÇA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 
2 salas | 1 banheiro 110,00 m² const. | 150,00 
m² útil
CA00153 - R$ 665.000,00 - PORTAL DOS 
IPES - 4 dorms | 3 suítes | 2 vagas | 2 salas | 
241,00 m² const. | 300,00 m² útil
CA00152 - R$ 1.170.000,00 - PORTAL DOS 
IPÊS - 4 dorms | 2 vagas | 2 salas | 268,00 m² 
const. | 300,00 m² terreno
CA00150 -  R$ 450.000,00 - CIDADE NOVA II 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 104,00 m² 
const. | 150,00 m² útil
CA00149 -  R$ 460.000,00 - JD. REGINA 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala  | 145,00 m² 
const. | 250,00 m² útil
CA00151 -R$ 440.000,00 - JD. REGINA - 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 120,00 m² const. | 
250,00 m² útil

SALA

SA00005 - SALA - R$ 275.000,00 - CENTRO 
- 40,00 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
SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 m² 
const. - CENTRO
AP00067 APARTAMENTO R$ 1.700,00
PÁTIO ANDALUZ 2 dorms | 1 suíte | 2 vagas 
| 2 salas | 1 banheiro 68,00 m² útil
AP00085 APARTAMENTO R$ 1.700,00
COND. GRANDVILLE 3 dorms | 1 suíte | 2 
vagas | 1 sala | 1 banheiro 70,00 m² útil

CA00146 - CASA - Locação  - JARDIM ESPLA-
NADA  - R$ 5.000,00  - 360,00 m² útil | 361,90 
m² const. - Piso Inferior: sala de visita, sala 
de jantar, lavabo, escritório, jardim de inverno, 
cozinha planejada, lav. coberta, quartinho com 
armários e banheiro social; Piso superior: Sala de 
TV, 4 dormitorios planejados, sendo 3 com suíte 
e 1 possui closet; Parte externa: Churr., piscina 
com cascata, chopeira, pequeno jardim na frente!
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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, cozinha, 
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, pis-
cina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de tênis, 
campo de Futebol, baias e poço artesiano.AT.10 .000m²  .AC/ 
700m²  .R$ 1 .500 .000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
escritório, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com 
portão eletrônico  .AT/ 1 .000m².AC/ 250m²  .R$ 750 .000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasq..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, escritório, 
sala p/Tv, coz. americana c/móveis, lavan., churrasq.,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 amb., 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 planejada, 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 ., coz. americ., 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 DORMS(01 
ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRASQUEIRA NA 
VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA AQUEC  . CHUR-
RASQUEIRA  .R$ 450 .000,00 .
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privilegiada, 
708m², 550m² e 420m² .R$ 1.100,00 
TE2379 – Chácaras Alvorada –1 .000m² .R$ 200 .000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1 .000 m²  .R$ 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$ 105 .000,00

TE0026 –Vila Rica – 150m²   .R$ 105 .000,00
TE0050 – Jardim Regente -  310m²  .R$ 220 .000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4 .400m²    .R$ 450 .000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9 .000m²  .R$ 450 .000,00
TE0026 – Helvetia Park I – 576m2  .R$ 440 .000,00
TE0028 – Jardim dos Laranjais – 3 .000m²  .R$ 280 .000,00

GALPÃO VENDE –SALTO

GA0026 – AT/1 .400m² e 950m² AC- Totalmente regularizado  .R$ 
1 .500 .000,00 . Aceita 40% em imóvel .

CASA LOCAÇÃO

CA0008 – Moradas de Itaici – 03 dorms(01 st) com AE, sala, 
cozinha, lavanderia e garagem coberta 02 autos  .R$ 1 .700,00 
(incluso condomínio e IPTU) . 

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ lareira, 
cozinha americana com AE, banheiro, lav., piscina  .R$ 3 .300,00 .
CH0063 – Terras de Itaici- 03 dorms(01 st), sala 02 ambientes, 
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 
Apto0031 – Azaléia – 02 dorms, sala cozinha e lavanderia   .Mo-
biliado  .R$ 1 .000,00
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TERRENOS 

Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Terreno no Jardim Belo Horizonte, 150 m²- R$ 160.000,00 
Terreno Jardim Park Real 150m² condomínio fechado 
R$ 18.000,00 entrada mais parcelas 
Terreno no Jardim Colibris – 250 m² (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 

BAIRRO SÃO JOSE - SALTO / sp,terreno com 
150m²,construção 129m²02 dormitórios,cozinha grande, 
banheiro com box blindex, pastilha de vidro, sala de jantar, 
sala de TV, edicula area de serviço, acabamento em gesso, 
com ventiladores e luminárias, garagem para 02 carros 
com portão automático, 100% documentação okay, aceita 
financiamento bancário- R$ 200.000.00
Casa Jd. Morada do Sol – 2 Dorm., sala, cozinha, WC, 
edícula nos fundos e área de churrasqueira em cima – ótima 
localidade – R$170.000,00.
Casa Jd. Morada do Sol 3 aluguéis – R$ 200.000,00
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – terreno de 250 
m²- 4 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 
-  acei ta  ter reno como par te de pagamento. 
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 cômodos no 
fundo, 3 cômodos na frente e 3 cômodos parte superior, 

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.204 –JD. DOS COLIBRIS – R$195 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st 
com banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia 
coberta, garagem para 2 carros.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$600 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, 
churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.333 – VL.VERDE – R$360 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros.
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.351 – VL. M. HELENA – R$350 MIL – 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 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão eletrô-
nico, garagem para 2 carros.
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL 
– 3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, coz.
planejada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, chur-
rasqueira, garagem para 2 carros.
COD.419 – COND.BEIRA DA MATA – R$870 MIL – 4sts, 
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$250 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.505 – JD.MORUMBI MIRIM - R$150 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, garagem para 1 carro.
AP.517 – CIDADE NOVA – R$290 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1vaga na garagem.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem

Apartamentos  com 2 e 3 Dorms no Pátio Anda Luz
Temos apartamentos no Portal das Flores

TERRENOS

TE.05 – FRANCISCO DE PAULA LEITE – R$2.500.000,00 
– terreno com 2126m²  COMERCIAL              
TE.18 – JD. VENEZA – R$96 MIL – Terreno com 150m².
TE.29 – COND. TERRA NOBRE – R$215 MIL – Terreno 
com 336m².
TE.37- DISTRITO INDUSTRIAL – R$2.000.000,00 – 
terreno com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .

CHACARAS

COD.715 – VIDEIRAS – R$1.000.000,00 – 4dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz 2 wc, lavabo, AS, dispensa, 
edícula, churrasqueira, piscina, quintal, casa de caseiro 
de 100m².
COD.738 – COLINAS I – R$650 MIL – 3dorms(2st), , coz, 
sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem 
para 6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala 
de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de 
bagunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor 
solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasquei-
ra, piscina, campo, poço artesiano, casa de maquinas, 
garagem.

COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

VL. 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, AS, sacada grande, cerca elétrica, 
piscina 7x3, 5, garagem. 
VL.FURLAN – R$2 MIL -  3dorms(1st), sala, copa, coz, 
lavabo, wc social, escritório, lavanderia, edicula com wc, 
garagem.SOBRADO
JD.MORADA DO SOL – R$1.600,00 – 4dorms, sala, coz, 
2wc, lavanderia, garagem.SOBRADO
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
JD.PAULISTA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz com 
a/e, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc com box blindex, as, 1 vaga de garagem.
PQ.DAS NAÇÕES – R$950,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
entrada para carro.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc.
PQ.DAS NAÇÕES – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, entrada 
para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$480,00 – 1dorm, coz, wc

APARTAMENTOS

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - COBER-
TURA
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.500,00 – 
2dorms (1st), sala 2  ambientes, coz, wc social, 2 vagas 
de garagem.NOVO

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - CO-
BERTURA
CIDADE NOVA – R$1.700,00 – 3dorms(1st) com 
a/e, sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de 
garagem.
VL N.S. CANDELARIA – R$2.000,00 – 3dorms(1 st 
com closet e hidro)wc social, lavabo, coz planejada, 
2 vagas de garagem.

CHACARAS

TERRAS DE ITAICI  - R$5 MIL – SUPERIOR 
:4sts(sendo 1 com closet/master) varanda
INFERIOR:1 st, 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(1st), sala de 
estar e jantar, coz planejada, wc, dispensa, escritório, 
varanda, quintal, piscina, churrasqueira, garagem 
grande.

SALÃO

JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – 50m², wc, mezanino.
JD. DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 1 
wc. 
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
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.
VL. MERCEDES – R$3.500,00 – 250m², 2wc, vestiá-
rio, escritório, entrada para carro.azulejo meia barra.

SALAS

CENTRO - R$1.200,00 - com 86m², coz, wc

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.
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  

Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de área 
coberta – R$2.500,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de futebol, 
churrasqueira e salão de festas - R$450,00 a diária.
 

CHÁCARAS

Chácara em Salto perto do Pesqueiro Micai, 1.000 m² 
R$ 60.000,00 – já com água – aceita carro no negócio.
Chácara no Morro Torto 1000 m² só terra - R$ 120.000,00

SÍTIO 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 
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

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

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

EMPREGOS

Encaminhar currículo na Rua Silvio Candello - 1.867, Sala 03 - Jd. Morada do Sol - Indaiatuba/SP ou 
por e-mail vagas@rctbrasil.com.br  /  com o nome da vaga no assunto. 

Fone: (19)3816-1088 / 4105-3430. Próximo ao Banco Itaú

Ajudante Geral: Experiência 
em pequenas manutenções, 
jardinagem e limpeza. Disponibi-
lidade para trabalhar aos finais 
de semana.
Almoxarife/Operador de Empi-
lhadeira: Curso de Empilhadei-
rista (com certificado). Desejável 
ensino superior ou técnico em Lo-
gística. Experiência em inventário, 
almoxarifado de materiais diretos 
e indiretos, expedição e afins.
Analista Contábil Sênior: Curso 
superior em Ciências Contábeis 
ou afins. Amplo conhecimento em 
DIPJ. Inglês avançado. Experiên-
cia na área contábil.
Analista de Custos: Curso su-
perior em Administração ou afins. 
Amplo conhecimento na função. 
Inglês avançado. Vivência em 
indústria.
Assistente Comercial: Ensino 
médio completo. Experiência no 
setor imobiliário. CNH categoria 
B. Conhecimento em informática.
Assistente Comercial: Ensino 
superior completo (ou cursando) 
em Marketing, Administração ou 
afins. Experiência na função.
Assistente de Recebimento: En-
sino superior completo em Admi-
nistração ou afins. Experiência em 
recebimento fiscal e faturamento 
(preferencialmente em Indústria). 
Cursos relacionados à função e 
conhecimento em pacote Office 
e SAP.
Auxiliar de Limpeza (Fem/
Masc): Experiência em limpeza. 
Disponibilidade para trabalhar no 
2º Turno. 
Auxiliar de Limpeza (Fem/
Masc): Experiência em limpeza. 
Horário comercial.
Auxiliar Financeiro: Desejável 
ensino superior (cursando) em 
Administração ou afins. Experiên-
cia em contas a pagar e receber, 
cobrança, fluxo de caixa e demais 
rotinas. Disponibilidade para horas 
extras. 
Balconista: Ensino médio com-
pleto. Disponibilidade para tra-
balhar no 2º Turno e finais de 
semana. Desejável experiência 
em atendimento (haverá treina-
mento).
Estagiário em Engenharia: 
Ensino superior (cursando 3º ou 
4º ano) Engenharia de Produ-
ção, Mecânica ouo Mecatrônica. 
Inglês avançado/fluente (impres-
cindível). Desejável noções em 
Logística.
Garçom/Garçonete: Ensino 
fundamental completo. Disponi-

bilidade para trabalhar no 2º turno 
e finais de semana. A empresa 
oferece fretado.
Gestor de Depto. Pessoal: En-
sino superior completo em Admi-
nistração ou afins. Amplo conhe-
cimento em Depto. Pessoal e Le-
gislação Trabalhista. Experiência 
em liderança. Disponibilidade para 
horas extras.
Montador: Ensino médio com-
pleto. Desejável curso técnico em 
mecânica. Sólida experiência em 
montagem mecânica de máquinas 
e equipamentos, realização de 
testes e inspeções. Conhecimen-
to em leitura e interpretação de 
desenho, metrologia, hidráulica 
e pneumática. Noções de Lean 
Manufacturing, TPM e operação 
de ponte rolante.
Motorista (cat D) (02 vagas): 
Ensino médio completo. Experiên-
cia em caminhão baú. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Operador de Estoque (02 va-
gas): Ensino médio completo. 
Experiência em armazenagem de 
material, organização e controle.
Operador Logístico Multifuncio-
nal: Desejável ensino superior em 
Logística. Curso de Empilhadeira 
(com certificado). Experiência em 
sistema WMS e demais rotinas 
da função.
Pintor Industrial: Ensino médio 
completo. Desejável cursos na 
área de pintura. Experiência em 
pintura manual (com pistola), Lean 
Manufacturing e TPM.
Recepcionista: Ensino médio 
completo. Experiência em aten-
dimento. Disponibilidade para 
trabalhar no 2º Turno e finais 
de semana. A empresa oferece 
fretado.
Técnico Eletrônico Externo: 
Curso técnico em Eletrônica. Ex-
periência em sistemas de áudio e 
vídeo, análise de esquemas elé-
tricos/eletrônicos. Disponibilidade 
para viagens.
Técnico de Assistência Técnica 
(02 vagas): Curso técnico em Me-
cânica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês avançado/fluen-
te. Experiência em assistência 
externa a clientes. Experiência 
em montagem de manuais e trei-
namentos. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
Soldador: Ensino médio com-
pleto. Cursos na área de solda. 
Experiência em Solda MIG MAG e 
Eletrodo Revestido. Conhecimen-
to em Lean Manufacturing e TPM.
Supervisor Contábil: Ensino 
superior completo em Ciências 
Contábeis ou afins. Amplos co-
nhecimentos na área contábil. 
Inglês avançado/fluente. Expe-
riência em liderança.

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-
TAMOS MODERNIZANDO NOSSSA 
TECNOLOGIA DE RECRUTAMEN-

TO E SELEÇÃO.

CADASTRE-SE EM NOSSO NOVO 
SITE: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DA QUALIDADE (99): For-
mação superior na área de Qualidade 
ou Eng. Produção. Experiência na área 
da qualidade de produto e produção, 
preferencialmente em produtos plásti-
cos. Possuir inglês em nível avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(1785): Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2019): 
Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. Residir em In-
daiatuba.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS 
(2333): Cursando superior em Logís-
tica, Administração ou áreas afins. 
Experiência na função. Conhecimento 
no sistema Microsiga. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COLORISTA (2016): Ensino Médio 
completo. Experiência em cromia. De-
sejável conhecimento em escala pan-
tone. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR (A) DE VENDAS 
(2332): Ensino Médio completo. Ex-
periência na função. Residir em In-
daiatuba.  
ESTÁGIO EM COMPRAS (690/1641): 
Cursando 2° ou 3° ano do curso su-
perior em Administração. Residir em 
Indaiatuba.
FACILITADOR DE MONTAGEM: 
Formação Técnica em Mecânica, 
Mecatrônica ou similares. Experiência 
na área de montagem e liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FACILITADOR DE PINTURA: Formação 
Técnica em Química, Mecânica ou simila-
res. 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 DE RH (1685): Formação 
concluída em RH, Psicologia ou simila-
res. Desejável pós-graduação ou MBA 
em Recursos Humanos. Experiência 
generalista na área. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
RECEBIMENTO: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em inspeção de 
matéria-prima e/ou peças. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
MONTAGEM: Formação Técnica em 
Mecânica ou afins. Experiência em 
inspeção equipamentos ou similares. 
Residir na região de Indaiatuba. 
INSPETOR DA QUALIDADE DE 
PRIMÁRIOS E USINADOS: Técnico 

em Mecânica, Qualidade ou afins 
completo. Experiência em inspeção de 
itens fabricados (primários e usinados). 
Conhecimento em Leitura e Interpre-
tação de Desenho Técnico Mecânico, 
Interpretação de GD&T, Ferramentas 
da Qualidade e Controle Dimensional.
INSPETOR DA QUALIDADE DE SOL-
DA (180): Desejável formação técnico 
em Mecânica, Qualidade ou afins.  
Curso de Soldagem ou Inspeção de 
Solda. Experiência em inspeção visual 
e dimensional de juntas, componentes 
e conjuntos soldados no processo Mig/
Mag. Conhecimento em simbologia 
de solda, processos de soldagem e 
ferramentas da qualidade. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
INSPETOR DE QUALIDADE ULTRAS-
SOM: Técnico em Mecânica, Qualidade 
ou afins.  Curso de Soldagem ou Inspe-
ção de Solda. Experiência em Inspeção 
de Solda por Ultrassom e Processo 
e Inspeção de Soldagem. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(2089): Desejável formação Técnica. 
Experiência em manutenção hidráuli-
ca, pneumática e manutenção predial. 
Possuir conhecimentos em eletricidade 
Industrial e mecânica de veículos. 
Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE CAMINHÃO (1681): 
Ensino Fundamental completo. Ex-
periência na função. Possuir CNH D. 
Disponibilidade para atuar no 3° turno. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função. Possuir curso 
de empilhadeira. Residir em Indaiatu-
ba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM (2085): Formação Técnica. 
Experiência em operação centros 
de usinagem horizontal. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA DE COR-
TE LASER/PLASMA: Formação 
Técnica. Experiência em corte plasma 
e corte laser de componentes estrutu-
rais de aço baixo carbono. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE ROBÔ DE SOLDA: 
Ensino Médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PORTEIRO (1744): Ensino Fundamen-
tal completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
PREPARADOR DE PINTURA: Dese-
jável formação Técnica em Química 
ou afins. Experiência em preparação 
de tinta líquida. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
SOLDADOR (1939): Ensino Médio 
completo. Desejável formação técnica. 
Experiência em solda Mig/Mag. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO EM TELECOMUNICA-
ÇÕES (1757): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Possuir CNH B. 
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 GE-
RAIS (Fem / Masc) - Para traba-
lhar em restaurante industrial. 
Disponibi l idade de horários, 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA  – 
Possuir experiência na função, 
residir em Indaiatuba, disponibi-
lidade de horários.
BALCONISTA – Residir em In-
daiatuba. Disponibilidade de ho-
rários (Para trabalhar aos finais 
de semana). Possuir experiência 
em atendimento ao publico dese-
jável 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 PRODU-
CAO – Residir em Indaiatuba ou 
região, possuir experiência como 
encarregado de linha de produ-
ção no setor de refrigeração e 
equipamentos de refrigeração 
como balcões, geladeira, câmara 
fria. Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA 
CONVENCIONAL – Residir em 
Indaiatuba. Possuir disponibilida-
de de horários. Possuir curso de 
metrologia, leitura interpretação 
de desenho mecânico ou mecâ-
nico de usinagem. Com ou sem 
experiência.
OPERADOR DE FORNO – Pos-
suir curso Técnico na área indus-
trial. Experiência como operador 
de maquinas. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
PEDREIRO – Residir em Indaia-
tuba, experiência na função. 
Irá realizar trabalhos de sarrafo 
(contra piso).
PORTEIRO – (Para cadastro) 
Possuir experiência na função. 
Disponibilidade de horários. Re-
sidir em Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA TRILINGUE 
– Possuir experiência na função 
e Inglês e Mandarim avançados.
TECNICO ELETRONICO EM 
INJETORAS – Residir em In-
daiatuba ou região,  possuir 
curso técnico, experiência na 
função em Injeção de plásticos. 
Para trabalhar em empresa de 
Monte Mor.
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Médio Completo. Disponibilidade de horário. Conheci-
mento em instrumentos de medição para indústria do 
ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6690): Masc. Ensino Fun-
damental Completo. Não necessita vivência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Possuir conhecimento em 
corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/BORRACHA (6650): Masc. 
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/SERIGRAFIA (6682): Ambos 
os sexos. Ensino Médio Completo. Vivência na área 
de produção, conhecimento em serigrafia, desejável 
vivência em empresa no ramo de vidros. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR ODONTOLÓGICO (6713): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Possuir condu-
ção própria. Ter disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba.
BALCONISTA (6686): Ambos os sexos. Ensino Funda-
mental. Vivência na função. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (6549): Ambos os sexos. Superior 
Completo. Vivencia na área industrial e assegurar 
abastecimentos de matéria prima, insumos, produtos 
e equipamentos e serviços. Conhecimento em ERP e 
inglês intermediário. Residir em Indaiatuba ou Região.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino Médio. 
Vivência na função. Cursos de leitura e interpretação 
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.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Superior 
Completo com Pós Graduação em soldagem. Possuir co-
nhecimentos básico das principais normas de soldagem 
da indústria do petróleo (ASME, API, NACE) e sistema 
de controle da qualidade de soldagem usado no Brasil 
(FBTS - Petrobras). Residir em Indaiatuba ou Jundiaí.
ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO (6692): Fem. Superior 
cursando a partir do 2º semestre. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO (6644): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função, possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Superior em 
Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão e processos. 
Com inglês avançado. Residir em Indaiatuba ou Região.
INSPETOR DE QUALIDADE (6687): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia na função de qualidade, cur-
sos de metrologia e leitura e interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir cursos na área da qualidade 
e conhecimentos em Metrologia e Leitura e Interpretação 
de Desenho e Tridimensional. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
LÍDER DE PRODUÇÃO (6619): Ambos os Sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, desejável 
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. Residir 
em Indaiatuba.
MECÂNICO MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral e 
conhecimentos em solda. Residir em Indaiatuba ou Salto.
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 TORNO CNC (6612): Masc. Ensino 
Médio Completo. Ter curso e vivencia na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO (6689): Masc. Com vivencia na função e 
conhecimentos em pré-moldados. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO / BALANCEIRO (6599): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivência na função, conhecimentos 
em informática básica e em pesagem de caminhões, pos-
suir 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 condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Possuir conhecimento 
com lançamento de notas fiscais . Vivência com sistema 
SAP. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6518): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na área, ter disponibilidade 
de horários e inglês intermediário. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6712): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
RETIFICADOR (6602): Masc. Ensino Médio Completo, 
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.
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.
TORNEIRO CNC (6691): Masc. Ensino Médio. Possuir 
cursos na área de usinagem e torno. Conhecimentos em 
tornearia CNC. Residir em Indaiatuba ou Salto.
TORNEIRO MECÂNICO (6516): Masc. Vivência na fun-
ção. 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 disponi-
bilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamen-
tal  Completo. Não precisa ter experiência, 
possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivencia área industrial, acabamento e 
lixamento de peças. Residir em Indaiatuba. Possuir 
condução própria.
AJUDANTE GERAL (6693): Masc. Ensino Fundamental 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em re-
barbação, separação de material e  lavagem de peças. 
Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFADO (6715): Masc. Ensino Médio Com-
pleto. Vivencia na área de almoxarifado, recebimento, 
expedição e abastecimento de linha. Possuir curso 
de Operador de Empilhadeira. 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 FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas a 
pagar/ receber, conciliação bancaria e negociações. 
Conhecimento em sistema Microsiga. Possuir CNH ‘B’. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE TI (6717): Masc. Técnico Completo ou 
Superior Cursando. Vivência na função. Possuir conhe-
cimento em microinformática e hardware, configuração 
de rede, AD, DNS, DCHP, Ferewall, configuração de 
estações e demais equipamentos, ERP, integrações de 
sistema (WS (webservices) e texto), telecom,  telefonia 
móvel, chip de dados e integrações com soluções 
de mobilidade em Tablets e Palm-tops, pacote office 
e internet avançados. Conhecimento em NFe (nota 
fiscal eletrônica) e suas vertentes (obrigações fiscais 
SPED, etc), noções em citrix Metframe e RDP para 
conexão remota externa, Habilidades em processos 
administrativos e fluxograma sistêmico (entendimento 
de processos internos de um ERP). Noções e visão de 
coordenação, atendimento aos usuários com visão de 
suporte técnico aos mesmos. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FISCAL (6695): Ambos os sexos. Ensino 
Médio Completo. Conhecimentos no setor fiscal, lança-
mentos e apuração de impostos. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE PCP JUNIOR (6704): Ambos os sexos. 
Com conhecimento SAP ou sistema integrado, Excel 
. Residir em Indaiatuba ou Salto. Possuir  condução 
própria.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS (6720): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo em Admi-
nistração ou Logística. Vivência na função. Possuir 
conhecimento em sistema Microsiga/Proteus, informá-
tica e excel avançado, conhecimento em inventários, 
almoxarifado,controle de estoque, compras de insumos, 
matéria prima. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL/FA-
TURAMENTO (6662): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimento em Recursos hu-
manos, fechamento de cartão ponto, contratação, folha 
de pagamento, FGTS, INSS, controle de admissão e 
demissão, férias, rescisão, emissão e controle de Notas 
Fiscal, análise fiscal, tributação Estadual e Fiscal. Pos-
suir condução própria. 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 horários, possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. Superior 
Cursando ou Completo. Vivência na área administrativa, 
conhecimento em financeiro e emissão de nota fiscal. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE QUALIDADE (6647): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência na função. 
Conhecimento de normas técnicas  da qualidade. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/VENDAS (6660): Ambos 
os sexos. Ensino Médio Completo. Vivencia no setor 
financeiro e comercial, conhecimento em Excel. Residir 
em Indaiatuba e ter condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6714) : Fem. Ensino Mé-
dio Completo. Vivencia em indústria no setor financeiro. 
Conhecimentos básicos em informática. Possuir CNH. 
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 FERRAMENTARIA (6677): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILAR MÁQUINA DE CORTE (6703): Masc. 
Ensino Médio Completo. Conhecimento em Informá-
tica, Metrologia e Instrumentos de Medição. Residir 
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masculino. Ensino 
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AJUDANTE GERAL: Ensino médio completo, 
experiência em conferência, recebimento e 
expedição, curso completo de operador de 
empilhadeira, residir em Indaiatuba;
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Ensino 
superior completo ou cursando, experiência 
faturamento, contas a pagar e receber, com-
pras, folha de pagamento e conhecimento em 
sistema ERP. Residir em Indaiatuba;
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Ensino médio 
completo, experiência em recebimento e 
envio de mercadoria, possuir CNH, residir 
em Indaiatuba;
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, para serviço braçal, disponibilidade 
de horário para revezamento de turno;
AUXILIAR TÉCNICO: Ensino médio com-
pleto, cursando ou formado em técnico de 
eletrônica, eletrotécnica ou mecatrônica, residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu;
BALCONISTA: Ensino fundamental completo, 
residir em Indaiatuba, disponibilidade de horá-
rio, experiência em atendimento ao público.
CORTADOR DE TECIDOS: Ensino fun-
damental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em todo o setor de corte.
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. 
Conhecimento em máquina reta, Overlock, 
Interlock 2 agulhas, Galoeira e em todos os 
tipos de tecidos.
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino funda-
mental completo, experiência na função, residir 
em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. Co-
nhecimento em todos os tipos de tecidos, em 
enfestos par e impar e saber conferir o risco.
EXTRUSOR PLÁSTICO: Ensino médio com-
pleto, experiência na função, disponibilidade 
de horário, residir em Indaiatuba;
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio 
completo, residir em Indaiatuba, experiência 
na função, conhecimento em desenho técnico, 
leitura de planta de obra, projeto de móveis, 
design de interiores. Cursando Arquitetura ou 
Design de Interiores. Atendimento ao público;
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino médio com-
pleto, experiência com esquadrias de alumínio, 
desde fundição até instalação; 
OPERADOR DE MÁQUINA CNC: Ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba, expe-
riência na função. Desejável técnico em me-
cânica, automação industrial ou equivalente. 
Programação e operação de máquina CNC, 
leitura e interpretação de desenho técnico 
mecânico, metrologia.
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conhecimen-
to em caldeiraria, serralheria, estruturas metá-
licas, solda, usinagem. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Ensino médio completo;
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau com-
pleto, 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;
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ELETRO-
TÉCNICA OU MECATRÔNICA: Ensino 
médio completo, curso na área, experi-
ência na função, residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, 
experiência na função, conhecimento em 
informática, residir em Indaiatuba;
VENDEDOR (A): Ensino médio completo, 
com experiência na área, conhecimento em 
desenho técnico, leitura de planta de obra, 
projetos de móveis, design de interiores. 
Cursando Arquitetura ou Design de Interio-
res. Conhecer o sistema Promob;
VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio 
completo, experiência em vendas, ser 
habilitado e residir em Indaiatuba;

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU

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 CONTABIL Superior com-
pleto em Ciências Contábeis. Conhe-
cimentos em classificação contábil e 
rotinas de fechamento. Possuir Excel 
avançado.
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR Superior 
completo, experiência com negócios e 
atendimento ao cliente. Conhecimento 
na área de Marketing e vendas.
Local de atuação: Salto
ANALISTA FISCAL  Superior completo 
em Administração/ Contabilidade.
Experiência na área fiscal e conhecimen-
to em legislação tributária. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE SISTEMA JR Superior 
completo ou cursando ultimo ano. Expe-
riência em instalação e configuração de 
banco de dados relacional. Conhecimen-
to em regras de negócios e processos. 
Local de atuação: São Roque
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Ensino médio completo, experiência 
na área administrativa fiscal e recursos 
humanos. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Superior completo, experiência na 
função. Possuir espanhol fluente. Local 
de atuação: Itu
COMPRADOR  JR Ensino médio com-
pleto. Experiência em compras de peças 
automotivas e serviços para manuten-
ção da frota caminhões e automóveis. 
Local de atuação: Itu
COMPRADOR TÉCNICO Ensino médio 
completo, tecnólogo em construção civil 
ou técnico em edificações. Experiência 
na área, possuir conhecimento em 
informática. 
Local de atuação: Itu
COORDENADOR DE PCP  Superior 
completo, vivência na implantação e 
coordenação da área. Desejável inglês 
intermediário.
Local de atuação: Itu
COORDENADOR(a) DE RECUR-
SOS HUMANOS  Formação superior 
completo. Experiência em rotinas de 
RH e departamento pessoal. Domínio 
do desenvolvimento das estratégias, 
fornecendo suporte/orientações ás 
chefias para o desempenho de suas 
funções. Coordenar as atividades de 
administração de pessoal e movimen-
tação de funcionários. Imprescindível o 
inglês fluente.
Local de atuação: Salto
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO En-
sino médio completo, curso relacionado 
a área.Experiência na função. Local de 
atuação: São Roque
ENGENHEIRO DA QUALIDADE DE 
FORNECEDORES  Formação supe-

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.

rior em engenharia química ou elétrica. 
Experiência na área de qualidade de 
fornecedores. 
Local de atuação: Itu  
ESTÁGIO DE ADMINISTRAÇÃO  En-
sino médio completo, cursando superior 
em administração.
Conhecimento em folha de pagamento 
e Excel.
Local de atuação: Salto
ESTÁGIO DE ENGENHARIA CIVIL  
Cursando engenharia civil, conhecimento 
em AutoCAD. 
Local de atuação: Salto  
FRESADOR CNC  Desejável ensino 
médio completo. Experiência em pro-
gramar e operar fresa CNC ou centro 
de usinagem.
Local de atuação: Itu 
GERENTE OPERACIONAL Superior 
completo, experiência na área de hote-
laria. Possuir o inglês fluente.
INSTALADOR  Ensino médio com-
pleto, experiência em instalação 
de vidros, esquadrias em geral e 
moveis planejados. Desejável cur-
so de medição. Local de atuação: 
Indaiatuba
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso técnico 
em mecânica. Experiência na função.
Local de atuação: Salto
MESTRE DE OBRAS  Experiência em 
instalação hidráulica.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA  Experiência na função. 
Possuir CNH: C/E
Local de atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USINA-
GEM Ensino médio completo, curso 
técnico. Conhecimento em progra-
mação de CNC, interpretação de 
desenho mecânico, instrumentos de 
medição, preparação de ferramentas 
e usinagem de precisão. Experiência 
na função. Local de atuação: Itu 
PEDREIRO  Experiência na função. 
Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e disponi-
bilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
PROGRAMADOR CNC  Ensino mé-
dio completo, experiência na área de 
ferramentaria e operação de centro de 
usinagem. Conhecimentos em moldes 
de injeção e sopro. 
Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍN-
DRICA)  Ensino médio completo, 
experiência com usinagem e precisão. 
Leitura e interpretação de desenho 
mecânico. Manuseio e conhecimen-
to de instrumentos de medições. 
Preparação para diferentes tipos de 
operação na retífica cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu             
SECRETÁRIA EXECUTIVA  Superior 
completo, inglês fluente. Experiência 
na função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO QUIMICO  Superior com-
pleto ou cursando química / biologia. 
Vivência na área.
Local de atuação: Indaiatuba
TORNEIRO CNC Conhecimento em 
programação de torno CNC. Leitura e 
interpretação de desenho mecânico. 
Vivencia em afiação, trigonometria 
preparação de ferramentas.   
Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejável su-
perior em Administração, experiência 
na área comercial. Inglês básico.Local 
de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 

www.skalaempregos.com.br
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AJUDANTE DE ARMADOR: Com 
experiência em Armação de Ferra-
gens ter disponibilidade de horário.
AJUDANTE GERAL: Com conhe-
cimento em elétrica e hidráulica, 
com CNH B.
ASSISTENTE DE ALMOXA-
RIFADO:  Atuar no estoque, or-
ganização do setor, conferência 
de mater ia is ,  compras ,  demais 
atividades da função. Experiên-
cia com rotinas de almoxarifado. 
 ASSISTENTE DE COMPRAS: 
Com experiência na área.
ASSISTENTE DE CONTAS A 
PAGAR E RECEBER: Experiência  
em toda rotina financeira,contas a 
pagar e receber,noção em compras, 
arquivos, contratos,parametrização 
e afins.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: 
Trabalhará com carrinho hidráulico 
carregando caminhões e puxando 
pallets da produção.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com 
experiência na área, Possuir curso de  
Empilhadeira e experiência, Dispo-
nibilidade de Horários para trabalhar 
em diversos Turnos.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
HIDRÁULICA E ELÉTRICA: 
Para instalação de aquecedores so-
lares com noções de encanamento e 
hidráulica. Possuir Habilitação B e 
condução própria.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Para trabalhar com pe-
quenas reformas.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: 
Experiência em linha de produção. 
Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE RECEBIMENTO: 
Recebimento de pedidos de mate-
riais, realizar o controle da balança 
através de sistema informatizado.
AUXILIAR TECNICO ELETRO-
ELETRONICA/MECATRONICA: 
Conhecimento em montagem e ma-
nutenção de equipamentos. Possuir 
cursos na área.
CAMAREIRA: Para atuar em hotel 
na arrumação de quartos. Disponibi-
lidade de horários.        
COZINHEIRA (O): Organizar e 
supervisionar serviços da cozinha 
no restaurante, planejando cardápio 
e elaborando o pré-preparo, o pre-
paro e a finalização dos alimentos, 
observando métodos e padrões de 
qualidade dos alimentos. Restaurante 
comercial. Necessária experiência na 
função e disponibilidade de horário.
DESENHISTA MECÂNICO: En-
sino Médio ou Faculdade em En-
genharia de Produção (completo 

ou cursando) ou cursos SENAI de 
Usinagem. Cursos  Necessár ios: 
Leitura e Interpretação de Desenho, 
Noções de Usinagem, Auto CAD, 
SOLIDWORKS Conhecimento em 
Software: Auto CAD, SOLIDWORKS 
Descrição da Função: Elaborar dese-
nho de processo. 
GESTOR DE VENDAS - (VEN-
DEDOR TÉCNICO): (Desejável 
Formação em Engenharia ou Nível 
Técnico), Para atuar em empresa do 
segmento de Ferramentas. Impor-
tante ter Cursos relacionados à área 
Comercial, Atendimento ao Cliente e 
Informática. Irá fazer visitas nas Mon-
tadoras de Veículos e manter contato 
com o departamento de Engenharia 
de Desenvolvimento visando realizar 
pedidos de vendas. 
LIDER DE LOGISTICA:  Com 
experiência em liderança na área 
logística, armazém, expedição, mo-
vimentação de materiais, etc. e com 
experiência em operação de empi-
lhadeira.
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança 
no processo produtivo. Atua na libera-
ção de peças para processos externos. 
Conhecimento em Serigrafia.
OPERADOR DE MÁQUINAS: 
Operar máquinas do segmento meta-
lúrgico, desejável cursos
OPERADOR DE PROCESSOS: 
Para indústria química, para atuar na 
produção e operar empilhadeira.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: 
Corte, dobra e polimento do aço, 
serigrafia, inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, lapidação e 
polimento de vidros, corte policar-
bonato, corte e lixamento de peça em 
vidro, pré-forno.
PEDREIRO: Para trabalhar em 
Obras no Estado de São Paulo, com 
experiência na área  e disponibilidade 
total para viagens.
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.  
RECEPCIONISTA:  Com Inglês 
Fluente, Para atuar em Hotel, com 
Disponibilidade de Horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: 
Com Disponibilidade Total de horá-
rios para trabalhar em todos os turnos, 
irá cobrir folgas.
SERVENTE DE PEDREIRO: Ter 
disponibilidade para trabalhar em 
Obras no Estado de São Paulo.
SOLDADOR: Ensino médio comple-
to, com experiência e cursos na área.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: 
supervisiona e coordena as atividades 
da área industrial, relacionadas ao 
planejamento e controle de produção.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO: Para 
trabalhar em Obras no Estado de São 
Paulo, irá supervisionar e orientar a 
equipe, conhecimento em cálculos de 
áreas, Geométricos e Trigonométri-
cos, volumes ou mecânica.
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AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experiência 
na área de produção e disponibilidade para traba-
lhar em turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com curso 
de Operador de Empilhadeira ou Ponte Rolante. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
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 adminis-
trativa. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Graduação em Administração, inglês fluente, 
domínio em excell, com experiência em rotinas 
administrativas e assessoria a diretoria. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
Graduação em COMEX, com experiência em 
toda rotina da área, possuir conhecimentos em 
licenças para importação de produtos controlados 
como CII e TR, cotações de preços, acompa-
nhamento de importações junto ao Despachante 
e conhecimentos em processos de licitações. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA SAP
Graduação em TI, curso de programação SAP, 
com experiência em implantação 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 LOGÍSTICA
Graduação Tecnólogo em Logística, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável experiência 
na função e possuir disponibilidade de horário 
para trabalhar em escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Com Ensino Fundamental, desejável experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA DE AÇOUGUE
Ensino Médio, desejável experiência na função, 
possuir disponibilidade para trabalhar em horário 
de escala. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR(A) DE VENDAS
Com Graduação Completa em Recursos Hu-
manos ou Administração de Empresas, com 
experiência na função desejável em empresas 
de Consultoria em RH. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR TÉCNICO
Graduação em Farmácia, Química,  Engenharia 
Química ou Biologia, com inglês intermediário, 
experiência com vendas técnicas no segmento 
alimentício. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ELETRICISTA PREDIAL
Com Ensino Fundamental, curso do SENAI e 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com experiência 
em empresa no segmento de tubos. Residir em 
Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTAGIÁRIO (A) ADMINISTRAÇÃO 
Cursando a partir do 3º semestre em Adminis-
tração, inglês nível intermediário e domínio no 
pacote Office. Residir em Indaiatuba ou Salto.

ESTAGIÁRIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Cursando a partir do 3º semestre em Ciências 
Contábeis para atuar no departamento fiscal. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA
Cursando a partir do 3º semestre de Engenharia 
Elétrica, possuir inglês intermediário. Residir 
em Indaiatuba. 
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da 
Computação ou Tecnologia da Informação, de-
sejável ter atuado na área. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO MECÂNICO OU 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Cursando a partir do 2º módulo. Residir em 
Indaiatuba.
FISCAL DE LOJA
Ensino Médio, desejável experiência na função e 
possuir disponibilidade de horário para trabalho 
em escala. Residir em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experiência 
no segmento de tubos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
GERENTE DE SEGURANÇA
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função e na área de segurança patrimonial. 
Residir em Indaiatuba.
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.
MOTORISTA CARRETEIRO
Com Ensino Médio Completo, habilitação “E”, 
curso MOPP atualizado, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba e Salto.
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 empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função e empilhadeira elétrica retrátil dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADORA DE CAIXA
Ensino Médio, desejável experiência na função e 
possuir disponibilidade de horário para trabalho 
em escala. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA PARA SHO-
PPING
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 experi-
ência na área de produção. Residir em Indaiatuba.

PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR PARA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com experiência 
em gestão de serviços de limpeza e manutenção. 
Para residir na  região do ABC. 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO
Com Formação Técnica Completo, com experi-
ência 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.

VENDEDORA PARA ACESSÓRIOS DE 
CARRO
Com Ensino Médio Completo, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
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Casa - 3 D., 2 vagas 
de garagem, sendo 1 
suíte com varanda, 3 
banheiros, coz. ame-
ricana, ampla sala de 
jantar, sala de estar, 
área de serviço, por-
celanato em toda área 
interna
Casa em Condomínio 
com 2 D., coz. com ar-
mários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00 
F. 98372-0000
Casa em construção 
na Vila Lopes – próx. 
ao Pq. Ecológico, com 
03 D., sendo 01 suíte, 
garag. p/ 02 carros. R$ 
370.000,00 F. 9-9757-
1579 c/ Sandra
Casa Juscelino Kubi-
tschek- 4 cômodos na 
frente e 4 cômodos no 
fundo- R$ 250.000,00 
3016-  1355-9205-
4322/9752-2170
Casa no Cond. Villa-
gio 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 financia-
mento com ót imos 
preços, venha conferir 
3016- 1355/99752-
2170/99205-4322
Centro - casa c/ 2 
dorms., sala, coz, wc, 
lav., e um quarto nos 
fundos. R$220.000,00. 
F: 9 9823-9484/ 7802-
8130
Compre sua casa 
ainda em processo 
de construção! Exce-
lentes valores. Fones: 
3016- 1355/99752-
2170/99294-5541
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos 
e coz. R$ 415.000,00. 
Ace i ta  permuta F. 
(19) 7828-0418  / ID 
114*97307

Cond. Villagio Di Itaici - 
R$ 530.000,00 com área 
de 160m² F. (19)99801-
4860
JARDIM AMSTAU-
DEN - Super residên-
cia TODA MOBILIA-
DA com 284m2 e AT 
350m2 de terreno, 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala 2 ambientes, la-
vabo, cozinha, pisci-
na e espaço gourmet 
R$ 1.440.000,00 19-
997519921 /38750469 
creci 65362.
Jd Monte Verde - com 
03 D. sendo 01 suí-
te, garag. p/ 02 carros. 
Aceita financiamento. 
R$ 285.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº. 
social, sala, coz., AS, 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 210.000,00 F. 3392-
0333
JD. Califórnia - casa 
c/ 2 dorms., sala, coz., 
wc, garagem p/ 5 car-
ros, edicula c/ suíte, 
coz., lav., já alguda 
R$1500,00. F: 9 9823-
9484/ 7802-8130
Jd. Camargo Andrade 
- 02 D., sala, coz, WC, 
lavand., garag. + 01 
sobradinho nos fundos, 
tudo bem acabado por 
apenas R$ 250.000,00 
aceita troca por igual ou 
menor 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 
terreno de menor valor. 
F. (19)99801-4860
Jd. do Valle - 02 D. (01 
suíte c/ armário embuti-
do) coz. planejada, ga-
rag. p/ 03 autos, edícula 
nos fundos. Ótimo Aca-
bamento 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

M. do Sol – 68 casa 
assobradada sendo na 
parte inferior garage. es-
paçosa e na parte supe-
rior 01 D., sala, coz, WC, 
Lavand., sacada quintal 
com edícula nos fundos 
todo revestido em piso 
cerâmico R$ 190.000,00 
toda documentada para 
financiamento. Ta espe-
rando o que? F. 3017-
0455/ 99762-7997.
M. do Sol - imóvel co-
mercial próximo a Av. 
Ário Barnabé e bancos 
390m² de área construí-
da, sendo 02 pav. resi-
denciais e salão comer-
cial no térreo, apenas 
R$700.000,00 F. 3017-
0455 / 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 
250m² em 02 pavimen-
tos sendo no pavimento 
superior: 05 D. sendo 
02 suítes e 01 más-
ter, sacada com frente 
para piscina c/ cascata 
artificial aquecimento 
a gás nos D., área de 
churrasco completa, 
garag. para 04 carros. 
R$ 400.000,00. Aceita 
imóvel de menor valor, 
carro, estuda  parcela-
mento. F. 3017-0455 / 
99762-7997.
OPORTUNIDADE - MO-
RADA DO SOL ,RUA 
ANT 59,   CA02481 -2 
IMOVEIS ,TERRENO 
DE 250 M², CASA 1. 02 
DORM,SALA,02 WC,-
COZINHA,LAVANDE-
RIA E AMPLO QUINTAL 
,CASA 2 , 01 DORM,W-
C,COZINHA E LAVAN-
DERIA. R$ 280.000,00 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e 
está sem tempo? Li-
gue pra mim-3016- 
1355 /99752-2170 / 
99205-4322/99294-
5541 / 99763-8709
VILA FLORENÇA (Itai-
ci) - Residência nova 
com 3 dorm. (1 suíte) 
R$ 290 mil. Aceita-se 
financiamento, estuda-
-se imóvel de menor 
valor. 19- 997519921 / 
38750469.

Jd. Esplanada II - 
CA0211 - 300 m² - 03 
suites, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 
04 vagas garag. R$ 
400.000,00 F. 3392-
0333
Jd. Laguna - (Sal-
to-SP) 02 D., sala, 
coz., WC, lavad., ga-
rag. para 02 autos R$ 
170.000,00 F. 3017-
0455/ 99762-7997
Jd. Regina - Sobrado, 
3 dorm, 1 suíte, wc 
social, closet, sala 
tv, sacada, sala 2 am-
bientes, lavabo, coz, 
lavanderia, varanda, 
quarto despejo, gara-
gem 4 vagas, 2 cober-
tas, portão eletronico. 
AT. 250m², AC. 223 
m². F: 19 9 8273-7368.
Jd. Santiago - CA0248 - 
250 m² - 04 D. sendo 01 
st. c/ hidro., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., 
escrit., sacada, copa, 
coz. planej., AS, bhº ext., 
D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de grani-
to, pisc., 04 vagas garag. 
R$ 600.000,00 F. 3392-
0333
M. do Sol –   rua 10 
c/ 04 cômodos c/gar 
+01 com. e wc nos 
fundos falta acabamen-
tos. R$130.000,00. F. 
19-3017-0455/ 99762-
7997
M. do Sol –  67. 01 
cômodo com WC, R$ 
120.000,00 F. 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 preci-
sando pequenas re-
formas.apenas: R$ 
145.000,00. F. 3017-
0455/ 99762-7997
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas 
R$ 102.000,00. Qui-
tado. F. 3017-0455/ 
99762-7997

Vl. Castelo Branco - 
CA0415 - 140 m² - 03 
D. sendo 01 st., sala 
02 amb., bhº social, 
arm. planej. nos dorm. 
e coz., AS., quintal, 
churrasq., 02 vagas 
garag. R$ 400.000,00 
F. 3392-0333

Altos de Itaici- Casa 
com 01 D., sala, cozi-
nha, banheiro e gara-
gem p/ 02 carros. R$ 
900,00 F. (19) 9-9233-
3124 Jessica
Aluga-se 2 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves, 
1 4 7 7  -  f a l a r  c o m 
Figueira
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
Jd. Carlos Aldrovandi 
- 02 D. e garagem p/ 
01 carro. R$ 800,00 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$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jardim Juliana- So-
brado com 04 D., com 
armários, cozinha pla-
nejada, piscina, churr 
e garagem p/ 03 carros. 
R$ 3.500,00 F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
Jardim Santa Cruz- 
Sobrado com 03 D., 
sendo 01 suíte, co-
zinha planejada, edí-
cula, churrasqueira e 
garagem p/ 03 carros. 
R$ 1.600,00 F. 9-9142-
3026 c/ Allyne
J d .  C o l o n i a l  -  3 
D.(sendo 1 suíte), sala, 
coz, wc, lavand, ga-
rag. R$ 1.300,00 F.19 
99244-8398

Jd. Europa – Casa 
com 03 D., sendo 02 
suítes e garagem p/ 
04 carros. R$ 2.000,00  
F. (19) 9-9233-3124 
Jessica
Jd. Morumbi - SO0291 
- 103,83 m² - 3 D. sen-
do 01 suíte c/ closet, 
bhº. social, lavabo, sala 
02 amb. c/ sacada, es-
critório c/ armários, coz. 
planej., AS, churrasq. 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Olinda - CA0418 – 
250 m² - 03 D., sendo 
01 suíte, bhº social, sala 
02 ambientes, cozinha, 
área AS.,  bhº externo, 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Portal do Sol - 
CA0414 - 150 m² - 03 
D. sendo 01 st., bhº 
social, sala, coz., AS., 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333
Parque das Nações- 
Casa de fundo com 01 
D., cozinha e banheiro, 
s/garagem. R$ 700,00 
F. (19) 9-9233-3124 
Jessica
Res. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pa-
vimento sup.: 03 suítes 
sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo 
(todos os bhºs. c/ ar-
mário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., 
despensa, coz. e AS c/ 
planej., suíte emp. pla-
nej., espaço gourmet 
c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Res. 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 garag. 
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.), la-
vabo, sala 02 amb., 
escritório, copa, coz. 
tota lmente planej . , 
lavand., AS com ga-
binete, depósito/dorm. 
empregada, edícula 
com churrasq., pis-
cina, quintal, aquec. 
solar, ar condiciona-
do, 04 vagas garag. 
R$ 4.700,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici 
- CA0392 - 150 m² - 
03 D. sendo 01 st. pla-
nej., bhº. social (todos 
os bhºs. c/ arm.), sala 
02 amb., coz. planej., 
AS, quintal, área de 
lazer, 02 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + IPTU F. 
3392-0333
Res. Villagio Di Itai-
ci - 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
Vila Suíça  – Casa 
com 01 D. com suí-
te e garagem p/ 01 
carro R$ 1.200,00. F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
Vl. Maria Helena - 
CA0324 - 355 m² - 06 
D. sendo 01 suíte, 
bhº .  soc ia l  ( todos 
bhºs.  c/  armários), 
lavabo, sala 03 amb., 
varanda, coz. planeja-
da, dorm. empregada, 
AS., edícula, chur-
rasq., quintal, 04 vaga 
garag. R$ 3.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Vl. Rubens - CA0409 
- 264 m² - 03 D. sen-
do 01 st. (st e 01 D. 
c/ arm. planej.), bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
varanda, coz. planej., 
AS, área gourmet, piso 
sup. c/ churrasq., quin-
tal, 02 vagas garag. 
R$ 1.650,00 + IPTU F. 
3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 
352 m² - 03 D. sendo 
01 suíte c/ hidro, bhº 
social, lavabo, sala 02 
amb., coz., despensa, 
AS, edícula nos fundos 
c/ dorm. e bhº. emp., 
churrasq., quintal, 04 
vagas garag. Armário 
embutido nos dorm., 
bhºs., coz. e AS. R$ 
3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333

Jd. Umuarama - 2 dor-
mitórios 1 vaga - R$ 
190.000,00 F. 3329 
7253 
Jd Morumbi - 2 dormi-
tórios R$ 115.000,00 
aceita carro como par-
te do pagamento. F. 
98372 0000
Cond. Azaleia - com 2 
D. Totalmente planeja-
do. R$235.000,00. F. 
7803-8201 /80*10598
Apto Jd Vitoria II  R$ 
240.000,00 2 dorms 
sendo 1 suíte | 1 vaga 
| 1 banheiro | 1 sala , 
49,00 m² útil ( Moveis 
Planejado Cozinha/
Dorm/Banheiro)
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Ed. Roccaporena- Apto 
na região central com 
02 D., garagem p/ 01 
carro. R$ 1.400,00 (19) 
9-9233-3124 Jessica
Jardim Paulista - com 
02 D. e garagem p/01 
carro. R$ 750,00. F. 
9-9142-3026 c/ Allyne
Pátio AndaLuz R$ 
2.000,00 Tel. 7808-
3727 / 89*22754
Res. Fonte de Trevi 
– AP0430 – 76,87 m² - 
03 D. sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., 
sacada, coz. planej., 
AS., 02 vagas garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Grand Ville na 
Cecap – Apto com mó-
veis planejados com 
03 D., sendo 01 suíte 
e garag. p/ 02 carros. 
R$ 1.600,00 F. (19) 
9-9233-3124 Jessica
Res. Grandville - com 
3D. , suite, 2 vagas de 
garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU E condomínio 
F.F. (19)7808-3727 
Res. Place View - 
AP0454 - 71 m² - 02 D., 
sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb. c/ saca-
da, coz., AS, 02 vagas 
garag. Arm. planej.: D, 
st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
R e s .  V a l q u i r i a  - 
AP0434 - 94 m² - 03 
D., bhº social, sala 
02 amb., coz., AS., 
01 vaga garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Victória - AP0323 
- 88 m² - 03 D. sendo 
01 suíte, bhº social, 
sala 02 amb., coz., AS, 
área de lazer, 01 vaga 
garag. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Res. Victória - AP0453 
- 90 m² - 03 D., sen-
do 01 st., bhº social, 
sala 02 amb. c/ saca-
da, coz., AS, 02 vagas 
garag. Arm. planej.: 
D., st., bhº, coz., AS. 
R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

APARTAMENTO - Pre-
-Lançamento - Treze 
andares, quatro aptos 
por andar, na Av. Can-
delária com 100m2, 
3dorm sendo 1 suíte. 
Entrega em agosto de 
2016 com 30% de en-
trada parcelados - 19-
997519921 /38750469 
creci 65362.
Vendo apartamento 
Guarujá – enseada - 02 
dorms(01 st), sala, cozi-
nha, lavanderia , chur-
rasqueira na varanda, 
02 vagas de garagem, 
piscina aquec . churras-
queira R$ 450.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771   
Vendo apartamento 
Edifício Tuiuti - 02 
dorms(01 st), sala,co-
zinha, wc e lavanderia, 
01 vaga de garagemR$ 
270.000,00 . f:(19) 
9.9279-1177 
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Apartamento – (oportu-
nidade) 2 dormitório, sala 
em L, cozinha, lavande-
ria e uma vaga coberta 
– 162m²- R$ 196.000,00 
- CECAP - em frente à 
Lojas Bandeira - 3016-
1355 / 99752-2170 / 
99205-1322 / 99294-
5541 / 3035-1372
E d .  G u a r a p a r y  - 
AP0423 - 65 m² - 02 
D., bhº social, sala, coz. 
planej., AS., 01 vaga 
garag. R$ 245.000,00 F. 
3392.0333

Apto Térreo -  coz. 
planej., box de vidro, 1 
vaga coberta, 3 D., E 
1 banheiro social R$ 
1.220,00
Cond Pátio Anda Luz- 
Apto com 03 d,. sendo 
01 suíte, cozinha pla-
nejada, garagem p/ 02 
carros e área de lazer 
completo. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU (19) 
9-9233-3124 Jessica

Cond. Jussara: Apto 
com móveis sendo 02 
D., e garagem p/01 
carro R$ 1.100,00 (19) 
9-9233-3124 Jessica
Cond. Place View: 
Apto com móveis pla-
nejados com 02 D., 
sendo 01 suíte C/ clo-
set, garagem p/ 02 car-
ros e área de lazer. R$ 
2.300,00 + Cond. (19) 
9-9233-3124 Jessica
Cond. Resid. Portal 
das Flores- Apto todo 
planejado com 03 D., 
sala, coz., garagem p/ 
01 carro e área de lazer 
completa. R$ 1.500,00 
+ Cond. F.9-9142-3026 
c/ Allyne
Cond. Spazio Illumi-
nare- Apto Duplex  com 
moveis,  02 dorms, ga-
ragem p/ 01 carros e 
área de lazer completa. 
R$ 1.450,00 + IPTU 
+ Cond. (19) 9-9233-
3124 Jessica
Cond. Villagio Aza-
leia: Apto todo mobilia-
do com 03 D., sala, co-
zinha e garagem p/01 
carro. R$ 1.400,00 já 
está incluso cond. e 
IPTU. F.9-9142-3026 
c/ Allyne
Ed. Asturia - AP0248 
- 58 m² - 02 D., bhº 
social, sala c/ varanda, 
coz., AS, 01 vaga ga-
rag. 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 
st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS. (todos 
c/ arm. planej.), 02 va-
gas garag. R$ 1.800,00 
+ IPTU F. 3392-0333
E d .  C e r e j e i r a s  - 
AP0455 - 64,93 m² 
- 02 D. (01 planej.),  
bhº social, sala, coz. 
planej. (fogão cooktop), 
AS, 01 vaga garag.  R$ 
1.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

Aluga- Salão Amarelo - 
Rua 15 de Novembro Nº 
428. Ótima localização 
no Centro da cidade c/ 
02 WC, lavand. depósito 
e escritório. 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 
centro, com 7 salas, 4 
banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² R$ 9.000 F. 
99798-8024
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - LOCAÇÃO - 
Excelente localização, 
em avenida. Salão amplo 
c/ 02 bhºs. sociais, cozi-
nha ampla. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Distrito Industrial- Alu-
go galpão com 400 m². 
R$ 6.000,00. F- (19) 
9-9142-3026 c/ Allyne
Jd. do Sol - salão 
de esquina 340mil F. 
33184325
Salão Comercial - na 
Av. Pres. Kennedy , 150 
m² - salão, 2 salas, 2 ba-
nheiros e copa R$ 6.000 
F. 98372-0000
Salão comercial, Av. 
Pres. Kennedy, excelen-
te localização, com 91 m² 
R$ 2.800  F. 98372-0000 
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade.(19) 
3935-1372
Temos galpões para 
locação no Distrito Indus-
trial ótima localidade.(19) 
3935-1372
Vende –Galpão No Salto 
- AT/1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regularizado-
-ACEITA 30% EM PER-
MUTA  R$ 1.500.000. F: 
9.9887-7771
Vendo Micro empresa 
em Itu - 3 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 .  Mar ia  He lena 
- SL0006 - 232 m² - 
LOCAÇÃO - Salão 
Comercial amplo, c/ 
02 bhºs e mezanino p/ 
escritório. R$ 3.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Chácara em Salto perto 
do Pesqueiro, 1.000 m² 
R$ 60.000 - c/ água - ac. 
carro no negócio e parce-
lamento. – 3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-1322 
/ 99294-5541/3035-1372
Chácara em Salto perto 
do Pesqueiro, 1.000 
m² R$ 60.000.00 – com 
água – aceita carro no ne-
gócio e parcelamento. – 
3016-1355 / 99752-2170 
/ 99205-1322/99294-
5541/3035-1372
Chácara Terras de Itaici 
- casa com piscina. Ac. 
financ. R$ 350.000,00 
Marlene (19) 7829-6350
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
varanda, coz., AS, bhº 
externo, espaço gourmet 
c/ churr. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas 
vagas garag. R$ 3.000 + 
IPTU F. 3392-0333
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 ca-
seiro, piscina, vestiário. 
Negocia-se troca 100% 
em imóveis em Indaiatu-
ba R$ 2.000.000,00  F. 
98372-0000
Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos - CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² 
- 2 casas com 3 cômodos 
- 2 baias - 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00 – 3875-6230 
- CRECI 04.732

Recanto Campes-
tre de Viracopos – 
CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara murada 
c/ sobrado de 05 D., 
sendo 01 st., 04 bhºs 
sociais, escrit., sala 
02 amb., coz. planej., 
copa, AS, varanda, 
churrasq., fogão à le-
nha, pomar, dorm. c/ 
bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00 
F. 3392-0333
S i t i o  1  a l q u e i r e 
em El ias  Fausto , 
casa, piscina, toda 
gramada,  churras-
queira, fogão a le-
nha- R$370.000,00 
3016- 1355/99752-
2170/99205-4322
Sitio 1 alqueire em 
Elias Fausto, casa, 
p isc ina ,  toda  g ra -
m a d a ,  c h u r r a s -
queira, fogão a le-
nha- R$370.000,00 
3016- 1355/99752-
2170/99205-4322
Sítio 2 Alqueires - R$ 
500.000,00 F. 99173-
9843 / 122*20480
V e n d o  3  a l q u e i -
res  no  jd .  m i r im 
R $ 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
( 1 9 ) 9 1 1 8 7 8 5 0  / 
(19)96727947 CRECI 
74092
Vendo área em In-
daiatuba de 10 al-
queires R$106,00 O 
M²  na beira da rodo-
via  (19) 91187850 / 
(19) 96727947  CRE-
CI 74092
Vendo chácara de 
5000M² no Videiras 
R$550.000,00 exce-
lente oportunidade – 
(19)81367331 CRECI 
74092
Vendo chácara Terras 
de Itaici - 03 dorms(01 
st), sala, cozinha, Wc, 
churrasqueira, poço 
semi artesiano AT/ 
1.000m² AC/ 180m² 
R$ 430.000,00.F: (19) 
9.9946-7771
Vendo Chácara Vale 
do Sol - 02 dorms, 
sala, cozinha Wc, pis-
cina R$ 400.000,00. 
F:(19) 9.9946-7771

Vendo chácaras alvo-
rada - 02 suites, sala, 
cozinha, salao de jo-
gos, casa de caseiro, 
piscina AT/ 2.400m² 
R$ 700.000,00. F: (19) 
9.9946-7771
Vendo sitio de 4 al-
queires R$60,00 O 
M² na beira da rodo-
via em Indaiatuba – 
(19) 91187850 / (19) 
96727947  CRECI 
74092
Vendo sitio DE 8 al-
queires em Indaia-
tuba R$40,00  M² 
na beira da rodovia 
- (19)91187850 /(19) 
96727947  creci 74092 
Vendo Terras de Itai-
ci - 01 dorm., sala 02 
ambs, cozinha, va-
randa e churrasquei-
ra, toda murada AT/ 
1.000m² AC/ 140m² 
R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 

Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ót ima local ização, 
ace i ta  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 Im-
périos - 10 lotes c/ área 
de 150m² F. (19)7803-
8201 / 80*10598
Distrito Industrial 
II- terreno industrial 
com 1.000 m².  R$ 
600.000,00 F. 9-9757-
1579 c/ Sandra
Jardim Europa II - 
com 340 m², próximo 
a praça ecológica. 
Aceita financiamento. 
R$ 175.000,00 F.7829-
6350 c/ Marlene
Jardim Veneza área 
de 150m² no valor R$ 
92.000,00 F. 7808-
3727/ 89*22754

Jd M.  do Sol  R$ 
120.000,00 125mts 
Jd Paul ista  I I  R$ 
115.000,00 150mts 
Jd. Bela Vista - Terre-
no misto, plano no ex-
celente localização R$ 
170.000,00 F. 99295-
0357
Jd. Colibris - 150m² 
R$ 110.000,00 aceita 
financiamento. F. 3017-
0455/ 99762-7997 
Jd. dos Colibris  - 
150m² - ótima topo-
grafia R$ 95.000,00 F.: 
99244-8398
Jd. Esplanada II - terre-
no plano R$ 205.000,00 
área de 305m². Aceita 
permuta F. 7803-8201 
/80*10598
Jd. Laguna -  150² 
R$70.000,00 F. 3017-
0455/ 99762-7997
Jd. Laguna -150m² 
R$70.000,00 F. 3017-
0455/ 9762-7997
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 financiamento. 
F. 3017-0455/ 99762-
7997
PARADISO - 517m2 
– Ótima localização e 
topografia, imperdível, 
à R$755,00/m2. UR-
GENTE. 19-997519921 
/38750469 creci 65362.
Portal do Sol  - 150m² 
R$ 110.000,00 – qui-
tado. (oportunidade) F. 
3017-0455/ 99762-7997
Resid. Caroline- Ter-
reno com 125 m² . R$ 
75.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba,Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e de-
mais localidades. (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba,Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e de-
mais localidades. (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372
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CLASSIFICADOS
Procuro  sa la ,  em 
salão ou centro de 
estética p/ alugaraos 
sabados. Trabalho c/ 
estetica facial. F: 9 
99420-6907 - Gleica
Quer comprar sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tempo? 
Ligue pra mim - 3016- 
1355 / 99752-2170 / 
99205-4322 / 99294-
5541 / 99763-8709 
Sony lens - Mod. DSC 
W310 c/ carregador de 
bateria e cabo USB, 
R$300,00. F:9 9616-
4021 c/ Carol.
Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente 
com a rodovia.
Vende-se - Para sa-
lão - 1 espelho gran-
de R$100,00, 1 maca 
branca R$120,00, 1 
banco c/ 4 assentos 
R$150,00.  F:3016-
1339 Graça.
Vende-se Balcão En-
costo Refrigerado, 
1,90 mts, Inox, 220V, 
Ótimo Estado. Tra-
tar no telefone: (19) 
9.9256-9209 /  (19) 
9.8801-8302
Vende-se Banho tér-
mico (banho Maria), 
8 cubas, 220v, Semi 
novo. Tratar no telefo-
ne: (19) 9.9256-9209 / 
(19) 9.8801-8302
Vende-se  Fritadei-
ra Profissional  25 
Litros, Ótimo Estado. 
Tratar no telefone: (19) 
9.9256-9209 /  (19) 
9.8801-8302
Vendo -  2  balcão 
expositor, 1 frio , 1 
quente, c/ vidro trin-
cado e precisando 
de manutenção R$ 
500,00 cada F. 98247-
4690 tim
Vendo - Air Soft, mar-
ca Tókio Marui R$ 700 
F. 98247-4690 tim
Vendo - Calças so-
c i a i s  m a s c u l i n a s , 
semi-novas, tam: 40 
e 42. R$20,00. Rua 
Minas Gerais,234, Cid.
Nova.(atras do telha-
dão)

Polo 2003  -  2 .0  , 
c o m p l e t o .  A c e i t o 
moto 250,  in jeção 
eletrônica na troca. 
R$18.700,00 . F: 199 
7818-6241 / 9 9116-
1234 c/ Ricardo
Montana Sport - 1.8 - 
ano 2006 - cor prata, 
R$ 15.000,00 F.  9 
8805-6612 /  3875-
0170
Meriva 2010 - Com-
pleta, 1.8 , cor preto, 
automático, só venda.
R$27.900,00 com Ri-
cardo. Fone: 9 9889-
2807

Hornet ano 2011 / 
2011 - cor Azul pe-
t ró leo,  10.000 km, 
documentação. Ok, 
IPVA, Seguro pago. 
F :  9  9 7 7 9 - 1 6 0 9 . 
R$29.000,00. Con-
servadíssima.
Titan Mix EX - ano 
2010 cor preta com 
baú, 14.500 km ro-
dado, documentação 
Ok, IPVA 2014 pago, 
revisada, pneu trasei-
ro novo R$ 5.500,00 
F. 98845-8192

“Doação de Cães e 
Gatos - GAPA - To-
dos os sábados, das 
10 às 13hs, na Dog’s 
Place, na Av. Engº 
Fábio R.  Barnabé, 
4181, marginal do Pq. 
Ecológico,  sent ido 
bairro/centro.»
Vendo ou troco ca-
valo Árabe, engata-
do, cavalo muito man-
so.  F: 19 9 9915-1220 
c/ Diogo
Vendo ou troco Égua 
Manga-larga Mineira, 
mansa. F: 19 9 9915-
1220 c/ Diogo

Vendo - Iphone 4 , 16 
giga, travado R$ 600 F. 
98247-4690 tim
Vendo - Maca peroba 
rosa, maca 195x75x75 
(CxLxA), maca 195 x 
65 x 85 (C x L x A) am-
bas tem a cabeceira 
removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de 
papel e escada de inox 
R$ 850 cada F. 7814-
5723
Vendo Forno Elétri-
co Fischer Grill - 44 
litros - Auto limpante 
- NOVO - R$280,00 . 
F: 19 3017-5541/ 19 9 
8273-7368 (TIM)
Vendo guarda-roupa 
de 6 portas e 6 gave-
tas, cor marfim, em 
ótimo estado e jogo de 
cama box, R$600,00. 
F: 4105-3344/ 9 9228-
2620 c/ Aline.
Vendo  Smar t -ca r 
(carrinho de menina)
R$200 ,00 .  Cade i -
r inha de b ic ic le ta, 
R$20,00.F: 4105-3344/ 
9 9228-2620 c/ Aline.
Vendo Título do Clu-
be 9 de Julho (fami-
liar). Preço a combinar. 
F: (19)9 9277-4098
Vendo TV SAMSUNG 
29” c/ controle remo-
to - Perfeito estado - 
R$280,00. F: 19 3017-
5541/ 9 8273-7368 (TIM)

Van Transit Ford - 
2013 (nova 700 Km)  
- 14 lugares, l icen-
ciada, IPVA, seguro. 
Entrada + parcelas  
F.(19) 3875-2215 / (19) 
99696-8732
Gol -  2009,  único 
dono (novo)completo 
F. 99696-8732 /3875-
2215
Ford Fiesta - 1998 - 
Gasolina, R$ 5500,00 
(19) 9 8139-1519
Fusca 75 - Motor novo. 
Vendo ou troco por 
moto.F: 19 9 9915-
1220 c/ Diogo.

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

Baby sitter para finais 
de semana.Cobro por 
hora. F: 19 9 9339-
6343/ 3329-6323 DIVA.
Faço faxina / passo 
roupa.Tel: 3318-1952 
c/ Sueli
Faço faxina residêncial 
ou escritório F. 3016-
4598 / 99930-1477
Faço serviço de pe-
dreiro, pintor, gesseiro 
F. (11) 97333-6530
Marido de Aluguel 
- fazemos qualquer 
serviços e reparos e 
consertos em sua resi-
dência F. 99674-2791 
vivo / 99327-7872 claro 
c/ Figueiredo
O f e r e ç o - m e  p a r a 
babá, cuidadora de 
idosos p/ morar ou ar-
rumadeira, auxiliar de 
produção. F: 9 9363-
6011/ 99404-1608 - 
Eldineia.
Ofereço-me para cos-
turar em casa, expe-
riencia em costura reta 
e overloque.F: 3392-
3595/ 9 8727-3287
Ofereço-me para fazer 
faxina em residências, 
fábricas F. 99257-5530 
Ofereço-me para pas-
sar roupa F. 98317-
5168
Ofereço-me para pas-
sar roupa, fazer faxina 
F. 3318-1952 c/ Sueli
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso e como do-
méstica ou limpeza em 
escritórios.F: 9 9228-
1544 Lourdes

Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente 
com a rodovia.
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 comercial de 
380 m² na marginal 
do parque ecológico - 
ótima localização R$ 
810.000 F. 99295-0357
Terreno em Cond. 
Fechado Terras de 
Itaci - com poço arte-
siano, pés de frutas, 
com orquidário, lago 
para pesca, pista de 
caminhada. Com 1000 
m². R$ 310.000,00. F. 
7829-6350 c/ Marlene
Terreno em Indaiatuba, 
São Paulo, 193,94; com 
7,60 x 25,40. Ótima 
localização próximo 
ao centro da cidade; 
Bairro Vila Verde; R: 
Victório de Genaro Lote 
37;Valor 135.000,00 
à vista ou 150.000,00 
aceitando carro no va-
lor de até 50.000,00 . F: 
19 99224-8459
Terreno em Itu - com 
área 11.000m² por R$ 
95.000,00 F. 99126-
5388
Terreno em Salto - 
Jd. Sta. Marta - Rua 
Martim Correia de Sá, 
c/  161m²,  qui tado. 
R$82.000,00 . F:19 
98273-7368/ 19 3017-
5541
Terreno Jardim dos 
Colibris - Planto - 150 
m² R$ 97.000,00 F. 
98372-0000
T e r r e n o  J a r d i m 
Regente - 04 Lotes 
Juntos 1.080M²  R$ 
750.000,00 .F: (19) 
9.9887-7771
Terreno no Carlos 
Androvandi - área 
10x25m² R$ 130.000,00 
F. 99173-9843
Vendo Área Dentro 
De Elias Fausto - 
48.000M²  R$ 30,00 m² 
.F: (19) 9.9887-7771

Vendo Área El ias 
Fausto/Monte Mor - 
280.000M² com 500 
metros de frente para 
rodovia R$ 25,00 me-
tro quadrado.F:(19) 
9.9887-7771
Vendo Terreno - Ter-
ras De Itaici - 1.000 
M²  R$ 220.000,00. 
F:(19)7850-3952
Vendo Terreno In-
dustrial - 5.200 m²  
R$ 500,00 m² F: (19) 
9.9887-7771
V e n d o  T e r r e n o 
Jardim Dos Laran-
jais - 9.000M²  Rr$ 
450.000,00. F: (19) 
9.9946-7771
Vendo Terrenos – Jar-
dim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² 
e 420m²  R$ 1.100,00 
F: (19) 9.9887-7771
VENDO TERRENOS 
– TERRAS DE ITAICI 
- 02 LOTES JUNTOS 
DE 1.000M² CADA- R$ 
210.000,00(cada). F: 
(19) 7850-3952

Aulas Particulares 
e acompanhamento 
escolar para alunos 
de primeiro e segundo 
graus para Português, 
Matemática,Química e 
Inglês. Margarida.Tel: 
3875-7525
Brechó e bazar de 
roupas e sapatos - 
Para bebe macacão 
semi novo R$5,00, ber-
muda jeans, tenho 60 
peças, roupas a R$2,00 
cada. Rua Minas Ge-
rais, 234 - fundos, Cid. 
Nova II (atrás do te-
lhadão)
Casas para financia-
mento  com ót imos 
preços, venha conferir 
3016- 1355/99752-
2170/99205-4322
Compre sua casa ain-
da em processo de 
construção! Excelen-
tes valores. Fones: 
3016- 1355/99752-
2170/99294-5541

Ofereço-me para tra-
balhar aos finais de 
semana como Recep-
cionista, Caixa, Balco-
nista ou Auxiliar Geral 
Free-Lancer. Tenho 
25 anos, experiência 
nestas áreas F (11) 
96918-7062 Thais “
Ofereço-me para tra-
balhar como caseira 
c/  referencia, trabalhei 
muitos anos de do-
méstica F. 9909-7273 
/ 3017-4891 / 98724-
1943
Ofereço-me para tra-
balhar como caseira e 
doméstica. Tenho re-
ferencias, já trabalhei 
em supermercado F. 
3017-4891 / 99309-
7273
Ofereço-me para tra-
balhar como casei-
ro.F:19 9 8713-1485/
Laercio
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso F. 99701-
6754 c/ Jane
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos, babá ou ar-
rumadeira com dispo-
nibilidade para morar 
no emprego. Tenho 
experiencia na area 
de produção F. 99363-
6011 / 994041608

O f e r e ç o - m e  p a r a 
trabalhar como cui-
dadora in fant i l  em 
minha casa. Possuo 
referêrencia F. 3875-
4575. 
Ofereço-me para tra-
balhar como diarista 
em escritórios, resi-
dencias e pós obras. 
F:9 8428-7364
Ofereço-me para tra-
balhar como pedreiro 
F. 99325-5676
O f e r e ç o - m e  p a r a 
trabalhar como pe-
dre i ro ,  encanador , 
jardineiro e eletre-
cista. Passeio com 
cães F. 3801-6828 / 
99130-7264 / 99776-
6841 c/ Odair
Ofereço-me para tra-
balhar de doméstica 
F. 98403-0679 / 3016-
2037 c/ Cristiane
Ofereço-me para tra-
balhar de faxineira F.  
3835-1581
Ofereço-me para tra-
balhar  de motor is-
ta, carro ou moto F. 
99820-2326 / 99315-
7323 Welton
Técnica em enfer-
magem  -  O fe rece 
para dar banho/cura-
t i vos  em pessoas 
acamadas. F. 3318-
0814/ 99178-5031
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Materiais para Construção Moda Feminina Móveis Planejados Móveis Planejados

Panificadora Papelaria Pet Shop Pet Shop



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Poços Artesianos

26B

Rações e MedicamentosProdutos AlimentíciosPousada Litoral Norte

Reparações Automovitas Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Som Automotivo Telefonia Digital e Internet



Mais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Veterinária VidraçariaUniformes

27B

Tintas



28B Mais Expressão


