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Em média, Indaiatuba tem um carro para cada dois habitantes, o dobro do que a média nacional. A cidade chegou aos 222 mil habitantes com 94 mil veículos

Os ovos de Páscoa já estão disponíveis nas prateleiras de 
alguns mercados da cidade. A data é a segunda melhor data para 
o comércio, perdendo apenas para o Natal. As vendas devem ter 
alta de 10% em comparação com o ano passado, de acordo com 
a Associação Paulista de Supermercado (APAS). 

A construtora Jacitara, de Indaiatuba, foi premiada na última 
quarta-feira, dia 12, como uma das maiores empresas do ramo no 
Brasil. Com 271.307,23m² de área construída e 14 empreendimen-
tos idealizados em 2013, a Jacitara conquistou, pela primeira vez, a 
59ª posição no 10º Ranking ITC – As 100 maiores da construção. 
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Morada do Sol 
comemora 34 anos

Semifinal da  Vila Avaí 
contece no domingo

Dona de casa é a 3ª 
vítima de suicídio

Número de bikes 
ultrapassa o de carros

Rapaz tenta roubar 
lotérica com marreta

398 meninas recebem 
a dose da vacina HPV

APAE começa a 
vender chocolates 

ANIVERSÁRIO SUPERCOPA

MORTE BICICLETAS

DETIDO EM INDAIATUBA

CAMPANHA

Indaiatuba registrou na 
manhã de quarta-feira, dia 12, 
o terceiro caso de suicídio do 
ano, na Rua 13 de Maio, altura 
da Vila Avaí. Uma dona de 
casa, de 45 anos,se enforcou 
na garagem de sua casa, por 
volta das 10 horas.

Com mais de 130 mil bi-
cicletas, Indaiatuba se conso-
lidou como a ‘capital paulista 
das bicicletas’. Os dados foram 
divulgados pela Associação de 
Ciclistas de Indaiatuba (ACI) 
e repercutiram em meios de 
comunicação nacionais.

Um assaltante foi preso na 
manhã de segunda-feira, dia 
10, após tentar assaltar uma 
lotérica na Rua Doutor Raul 
Davi do Valle, no Jardim Mo-
rada do Sol. Suspeita-se que o 
rapaz seja a mesma pessoa que 
efetuou assaltos em duas loté-
ricas nos últimos três meses.

Nos quatro primeiros dias 
da vacinação contra a HPV 
(papilomaríus humano), 398 
meninas receberam a dose da 
vacina nos postos de saúde da 
cidade. A campanha de vacina-
ção, destinada a garotas 11 a 13 
anos, começou a ser aplicada 
na segunda-feira, dia 10.

A Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) está vendendo ovos de 
chocolate e bombons para a 
Páscoa “Apaexolate”. São três 
opções de ovos, 250 gramas, 
meio quilo e de um quilo. Os 
preços dos ovos variam entre 
R$ 9 e R$ 67 (chocolate preto), 
R$12 R$ 88 (chocolate branco). 

O bairro mais popular e po-
puloso de Indaiatuba comemora 
na próxima quarta-feira, dia 19, 
34 anos de história. Para celebrar 
a data, um grande festa, com 
diversas atividades gratuitas aos 
moradores locais, está programa-
da para ocorrer durante o mês. 
O bairro, fundado no dia 19 de 
março de 1980 e é o retrato do 
progresso de Indaiatuba.

A próxima rodada da 
Supercopa Vila Avaí será 
decisiva. No domingo, dia 
16, quatro equipes entram 
em campo, pelas semifinais, 
e apenas duas delas vão ca-
rimbar o passaporte rumo 
a grande final da edição 
deste ano do campeonato. 
O primeiro confronto já está 
marcado e acontece às 9h30.

COMÉRCIO PREMIAÇÃO

Ovos de Páscoa já 
podem ser encontrados 

nos supermercados

Jacitara se destaca 
entre as melhores 

construtoras do País 

Cidade tem um carro 
para cada dois habitantes
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Cidades das ‘magrelas’ Você acredita 
que Indaiatuba 
oferece estrutura 
suficiente para 
o cidadão trocar 
o carro pela 
bicicleta? 

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

Radares do dia 15 a 21/03

Editorial Enquete

Luana, 17 anos, estudante
“ Acredito que sim, porque sem-
pre vemos a prefeitura trabalhan-
do em ciclovias aqui na cidade.”

Nelson, 44 anos, consultor civil 
“Bicicleta já foi muito usada 
aqui na cidade, mas hoje em 
dia as coisas mudaram. O carro 
acompanha a comodidade e não 
tem como ser substituído assim. 
Também pela questão de trân-
sito, não é seguro transitar com 
uma bicicleta mais.”

Toninho, 80 anos, aposentado 
“É relativo. Se for a uma dis-
tância aproximada, a gente 
consegue se deslocar com a 
bicicleta. Mas já nos casos de 
longas distâncias, acho que não, 
pois a cidade não tem ciclovias 
que interliguem os bairros.”

Victor, 15 anos, estudante 
“Acredito que sim, porque a 
cidade é tranquila, em vista 
das cidades com a mesma 
proporção de habitantes. O 
investimento em ciclovias está 
aumentando e isso mudará 
hábitos, pelo menos é o que 
eu espero, pois teremos uma 
vida mais saudável, com mais 
interação e menos acidentes.”

Artigos

TODO EMPREGADO TEM DIREITO ANUALMENTE A UM 
PERÍODO DE FÉRIAS

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

Após um ano árduo de trabalho, todos merecem um descanso para a família e para 
o lazer. A vida frenética que todos levamos hoje em dia faz com que a percepção do 
tempo passe rápido e o descanso deixa de ser prioridade, dando lugar a principal ati-
vidade do nosso dia a dia, que seria o trabalho.

Atentando para isso, o legislador trabalhista prevê na CLT o direito do empregado 
a gozar um período de férias sem prejuízo da sua remuneração. Período este que tem 
como finalidade a recomposição de energias para continuar, eliminando toxinas ori-
ginadas pela fadiga, além de promover o convívio social e familiar.

Para se adquirir o direito as férias, o empregado deve passar pelo período aquisiti-
vo, ou seja, precisa trabalhar 12 meses para adquirir o direito de 30 dias de descanso. 
Algumas faltas durante o período aquisitivo, pode reduzir os 30 dias de férias, como 
por exemplo, quem se ausentou injustificadamente entre 5 e 14 dias terá direito a 24 
dias de férias.

Nesse contexto, há outras situações que faz com que o empregado perca as férias, 
como por exemplo, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por 
mais de 30 dias.

Ainda, cumpre mencionar que é previsto na Constituição Federal, um acréscimo na 
remuneração das férias correspondente a 1/3 delas, ou seja, o empregado que receber 
como salário R$ 1.000,00, terá direito a um acréscimo de R$ 333,33 que deverão ser 
pagos até 2 dias antes de usufruir as férias.

Passado 12 meses de período aquisitivo, o empregador deverá conceder as férias 
dentre os 12 meses subsequentes que se chama período fruitivo, e caso esse período 
não seja respeitado, deverá pagar as férias em dobro ao empregado.

Por fim, o empregado poderá converter 1/3 do período das férias 
em remuneração, vendendo 10 dias para o empregador. Lembrando 
que as férias são devidas tanto na dispensa imotivada como na justa 
causa se forem férias vencidas.

AGUA DE COCO

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

É quase impossível se pensar em verão e não pensar em uma bebida bastante requisitada 
nessa época, sim, a água de coco  é a bebida do verão e trás diversos benefícios ao ser humano.

Além de refrescante e deliciosa, a água de coco é rica em sais minerais e nutrientes. Em 100 
ml, a bebida apresenta cerca de 250 mg de potássio (a porcentagem total das necessidades diá-
rias) e 105 mg de sódio (metade do valor recomendado por dia), além de boas doses de cálcio, 
magnésio e vitamina C. Ela é considerada um isotônico natural, ideal para repor os líquidos e 
os sais perdidos através do suor durante a prática de atividades físicas.

Por essas e por outras razões, foi-se a época em que a água de coco só era prestigiada nas 
praias e durante o verão. Nos últimos tempos, a bebida se tornou uma preferência nacional. Prova 
disso é que, de tão popular, já deixou de ser encontrada apenas na sua forma natural, servida 
diretamente da fruta, e invadiu bares, supermercados e restaurantes em garrafinhas e caixinhas.

Como não contém conservantes nem outras substâncias artificiais (pelo menos na versão 
natural).

Os dias de calor pedem a ingestão de muito líquido para manter o corpo hidratado e funcio-
nando normalmente. Além da água, o verão sugere bebidas como a água de coco.

Além de saborosa e refrescante, ela ainda traz diversos benefícios à beleza e colabora com 
a boa saúde. Uma das qualidades mais importantes da água de coco é promover a hidratação, 
inclusive da pele. Quando a pele está bem cuidada e hidratada fica mais bonita.

Ela sacia a fome, ajuda no funcionamento do intestino, facilita a digestão, o controle do 
níveis de glicemia no sangue, favorece as funções renais e a circulação sanguínea.

Outras vantagens de consumir água de coco no verão é que ela reduz a pressão arterial e risco 
de doenças cardíacas, protege contra vários tipos de câncer, fortalece o sistema imunológico e 
tem função anti-envelhecimento.

E os benefícios da água de coco não param por aí. A bebida é uma ótima alternativa para 
as pessoas que praticam exercícios físicos, como eu já sitei, mas ela tambem,  
protege contra cãibras e melhora o desempenho físico, além de repor, mais 
do que a própria água, alguns nutrientes que são perdidos na transpiração.

Seu conteúdo eletrolítico, semelhante ao plasma humano garantiu-lhe, não 
a toa, o reconhecimento internacional como melhor reidratante oral.

Indaiatuba foi destaque nos principais veículos de cir-
culação nacional nos últimos dias como a “capital nacional 
das bicicletas”. De acordo com a Associação dos Ciclistas 
de Indaiatuba (ACI), são 130 mil “magrelas” pelas ruas 
e ciclovias da cidade. Mais do que a frota de veículos, 
estimada em 98 mil. 

Isso tudo vai, literalmente, na contramão do mercado 
brasileiro, o quarto do mundo em compra de automóveis, 
atrás apenas de China, Estados Unidos e Japão. Em 2013 
foram mais de 3,5 milhões de carros, segundo a consul-
toria Jato Dynamics do Brasil, especializada no setor 
automotivo.

Para ser a “capital das bikes”, Indaiatuba tem os requi-
sitos necessários. Os mais de 20 quilômetros de ciclovias 
espalhados pela cidade são um ponto atrativo. O interes-
sante é que boa parte das pessoas que optam por usar a 
bicicleta tem um carro disponível. O que pesa contra os 
automóveis é a economia. Alguns trabalhadores podem 
poupar mais de R$ 120 por mês se forem ao trabalho de 
bicicleta. Tirando os benefícios para a saúde que uma 
atividade física causa.

A grande tendência, apesar da tecnologia que os carros 
alcançam em economia de combustível, itens de segurança 
e design, é que o veículo do futuro seja a bicicleta. Isso 
é uma realidade em cidades europeias como Amsterdã, 
na Holanda. 

E isso tudo é um retrocesso no sonho brasileiro em 
relação American Way Of Life, o famoso “estilo de vida 
norte-americano”, que prega que em uma casa, cada 
membro tem que ter um carro e o jovem compra um carro 
assim que consegue reunir a primeira grande quantidade 
dinheiro. O brasileiro vai continuar comprando (muitos) 
carros, mas aos poucos vai substituir, por questões eco-
nômicas, de saúde e do meio ambiente, o ronco do motor 
pelas pedaladas.

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.) 

VOCÊ É FELIZ?
A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e 

psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou 
sentimentos que vai desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A feli-
cidade tem, ainda, o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Existem 
diferentes abordagens ao estudo da felicidade - pela filosofia, pelas religiões ou 
pela psicologia. O homem sempre procurou a felicidade. Filósofos e religiosos 
sempre se dedicaram a definir sua natureza e que tipo de comportamento ou estilo 
de vida levaria à felicidade plena..Acorde todas as manhã com um sorriso. Esta 
é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio motor de 
ignição. O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice, pois você nasceu para ser 
feliz! Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar consciência do seu 
valor, você será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança!Trace 
objetivos para cada dia. Você conquistará seu arco-íris, um dia de cada vez. Seja 
paciente.Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho 
que o mantém alerta, em constante desenvolvimento pessoal e profissional e, 
além disso, o ajuda a manter a dignidade.Acredite, seu valor está em você mesmo. 
Não se deixe vencer, não seja igual, seja diferente. Se nos deixarmos vencer, não 
haverá surpresas, nem alegrias...Conscientize-se que a verdadeira felicidade está 

dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas sim dar. 
Estenda sua mão.
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Indaiatuba tem um carro 
para cada dois habitantes
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CADASTRO 

ATENDIMENTO 

TECNOLOGIA 

PAT oferece vagas de emprego 

Proncon fecha mais cedo nesta sexta-feira

Saae implanta sistema de 
monitoramento do Barnabé 

JME

Indaiatuba tem, em média, 
um carro para cada dois 
habitantes, o dobro do 

que a média nacional, que é 

de um carro para quatro pes-
soas. Os dados são fruto do 
cruzamento entre os registros 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) e da 

Departamento Municipal 
de Trânsito (Demutran). A 
cidade chegou aos 222 mil 
habitantes e os carros alcan-
çaram a marca de 94 mil.

O número de carros na 
cidade cresceu em mais de 20 

mil unidades no período entre 
2010 e fevereiro de 2014. Já o 
crescimento nas motos foi de 
cerca de cinco mil. Em 2010, 
segundo o Detran, a cidade 
tinha quase 73 mil carros e 
27,4 mil motos. Menos de 

quatro anos depois, o número 
de carros chegou a 94 mil e 
as motos acumulam mais de 
32 mil.

A casa dos professores 
Sérgio Aparecido de Souza, 
de 45 anos, e Márcia Apare-
cida Cangani, de 43 anos, é 
um exemplo do aumento da 
frota nos últimos anos e está 
dentro da média da cidade. 
Há cinco anos eles adquiri-
ram o segundo veículo. “Os 
horários de trabalho deles não 
batem, então precisa de dois 
carros”, explica um dos dois 
filhos do casal morador do 
Jardim Regina, Lucas Viní-
cius, de 18 anos. 

No Brasil são mais de 
45 milhões e automóveis e 
uma média de um para cada 
4,4 pessoas. Há dez anos, o 
mesmo índice era de 7,4. Em 
2013, o País se consolidou 
como o 4º maior vendedor 
mundial de veículos, segundo 
a consultoria Jato Dynamics 
do Brasil, especializada no 
setor automotivo. Mesmo 
com a queda de 1,6% com 
relação ao mesmo período de 
2012, foram mais de 3,5 mi-
lhões de unidades de carros 

vendidas. A China, com mais 
de 19 milhões, é a líder do 
ranking. Seguida dos Estados 
Unidos e Japão.

Em fevereiro deste ano, 
a produção de automóveis, 
comerciais leves, caminhões 
e ônibus cresceu 18,7% em 
relação a janeiro. As infor-
mações são da Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (An-
favea). Na comparação com 
o fevereiro do ano passado 
o resultado foi positivo em 
16,9%. Os licenciamentos 
também subiram na compa-
ração do mês de fevereiro de 
2014 com o do ano passado 
em 10,3%.

E se depender da dona de 
casa Cassiana Borin, de 31 
anos, moradora do Jardim 
Morada do Sol, esse mercado 
não vai parar de crescer.  Ela 
mora com o esposo e mais 
duas filhas e a família possui 
apenas um veículo. “O meu 
sonho é ter um veículo para 
chamar de meu. Personalizá-
-lo do meu jeito e poder ter 
independência para sair de 
casa com as minhas amigas”, 
revela.

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
está com vagas abertas de 
trabalho por meio do pro-
grama Mais Emprego. Os 
interessados em uma das 
vagas devem fazer o cadas-
tro pessoalmente na unidade 
do órgão, que fica localizada 
na Rua Jacob Lyra, 344, no 
Parque das Nações. O posto 
local funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16 
horas.

Os candidatos as vagas 
devem comparecer ao PAT 
munidos do seu RG, CPF, 
Carteira Profissional e Car-

tão Cidadão. O cadastro 
também pode ser feito pelo 
site do programa Mais Em-
prego, no maisemprego.mte.
gov.br.

As vagas de empregos 
disponíveis são para alinha-
dor de pneus, atendente de 
lanchonete, auxiliar de com-
pras, auxiliar de cozinha, 
auxiliar de limpeza, borra-
cheiro, camareira, costurei-
ra, cozinheiro, mecânico de 
automóveis, mensageiro, 
motorista de caminhão, ofi-
cial de serviços gerais, por-
teiro, técnico em nutrição, 
vendedor e vigilante

 PAT
O PAT é uma parceria com 

o Governo do Estado de São 
Paulo coordenado pela SERT 
que faz intermediação entre 
empresas que precisam de mão 
de obra e profissionais que pro-
curam emprego. Além disso, o 
posto presta serviços de inscri-
ção para o seguro-desemprego, 
emissão da carteira de trabalho, 
inscrição para o Programa 
Estadual de Qualificação Pro-
fissional (PEQ) e para o Pro-
grama de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Padef). Todos os 
serviços disponíveis no PAT 
são gratuitos.

O Procon de Indaiatuba 
terá seu atendimento redu-
zido hoje, dia 14, por conta 
de adequações físicas que 
serão executadas no local, 
visando mais comodidade 
aos usuários. O atendimento 
será realizado apenas das 8h 
às 12 horas. No local ainda 
será realizada manutenção 

da rede de informática e 
instalação elétrica. 

O Procon Indaiatuba é 
o principal órgão de defesa 
do consumidor e está liga-
do à Secretaria Estadual 
de Justiça. Com sede em 
Indaiatuba desde 1989, seu 
maior objetivo é resolver 
problemas no relaciona-

mento entre empresas e 
clientes, sempre de maneira 
amigável. Quando a recla-
mação é feita,  o Procon 
notifica a empresa e pede 
os devidos esclarecimentos. 
Não ocorrendo o acordo, o 
órgão orienta o consumidor 
a entrar com processo judi-
cial no Juizado Especial de 

Pequenas Causas. 
O Procon Indaia tuba 

está localizado na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
2.263, no Jardim Kyoto, 
com atendimento regular 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17 horas. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3834-7601.

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) implan-
tou recentemente o um sistema 
de monitoramento qualitativa 
da água do Córrego Barnabé. 
A novidade possibilitará um 
maior controle sobre a quali-
dade da água do manancial, 
o qual atravessa o perímetro 
urbano da cidade e está mais 
suscetível despejos clandes-
tinos. 

O sistema é composto por 
uma Estação Remota de Con-
trole de Qualidade (ERCQ) 
e pelo Centro de Controle de 
Operações (CCO), inaugurado 
recentemente e que se localiza 
na Estação de Tratamento de 
Água (ETA 1), na vila Avaí.

A ERCQ está localiza-
da no ponto de captação de 
água da ETA 5 – Praça dos 
Lagos e está equipada com 
uma sonda multiparâmetros 
com capacidade para analisar 
Oxigênio Dissolvido, pH, 
Temperatura, Turbidez, ORP, 
Condutividade, Ficocianina 
e Profundidade. Esses dados 
são transmitidos em tempo real 
por telemetria, para o Centro 

de Controle de Operações, 
onde são disponibilizados na 
tela, e que permitem respostas 
imediatas no caso de alguma 
ocorrência mais grave, caso 
o sistema identifique valores 
fora do padrão. São gerados 
alarmes (visuais e sonoros), 
a fim de permitir a imediata 
tomada de decisão pela equipe 
técnica do Saae.

Os dados também são ar-
mazenados em um banco de 
dados, que formarão um his-
tórico das ocorrências. “Com 
essa tecnologia será mais fácil 
identificar despejos clandesti-
nos e tomar providências com 
maior rapidez”, comenta o su-
perintendente do Saae, Nilson 
Gaspar.

O Laboratório Móvel de 
Controle da Qualidade da 
Água Bruta conta com uma 
sonda do mesmo modelo para 
realizar, periodicamente, o 
monitoramento em pelo menos 
cinco pontos críticos ao longo 
do Córrego do Barnabé e, 
quando necessário, em pontos 
onde haja suspeita de alteração 
na qualidade da água.

Frota de veículos em Indaiatuba teve um acréscimo de 20 mil unidades no período entre 2010 e fevereiro de 2014
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Projetos são votados em 
regime de urgência Fiec realiza aula inaugural 

dos cursos do Pronatec 

CONSCIÊNCIA? 

Muito interessante as 
matérias que vêm saindo 
sobre Indaiatuba, da pre-
ferência do cidadão em 
apostar nas bicicletas como 
meio de transporte seja para 
um simples passeio, ou para 
ir à escola ou até mesmo ao 
trabalho. Mesmo com dados 
divulgados por uma associa-
ção local, não me arrisco a 
cravar que somos a Capital 
das Bicicletas. Mas é um si-
nal de que nós indaiatubanos 
podemos estar agindo com 
consciência, seja como pre-
servação ao meio ambiente 
ou como forma de economi-
zar financeiramente. 

O OUTRO LADO 

Mas por outro lado, num 
cruzamento de Dados do 
IBGE e Denatran, revela 
que Indaiatuba tem um carro 
para cada dois habitantes. 
Os números podem mostrar 
outra realidade, a qual já é 
sentida pelo trânsito local 
em alguns horários de pico. 
Muitas vias da cidade já 
sofrem com os congestio-
namentos.  

AINDA EM FESTA...

Acabou o Carnaval, mas 
logo já chega a Páscoa e vem 
festa de novo. Aliás, é no 
domingo de Páscoa que os 
cristãos comemoram a res-
surreição de Jesus. E junto a 
festa, é tradição dos brasilei-
ros comem ovos de Páscoa. 
As prateleiras dos super-
mercados já estão cheias. 
Como forma de ganha pão, 
algumas mães de famílias já 

estão produzindo seus ovos 
caseiros. Mas não posso 
deixar de dar minha colabo-
ração a Apae Indaiatuba que 
já começou a produzir seus 
ovos de chocolate. Além de 
deliciosos, na compra de um 
dos chocolates, estaremos 
ajudando diversos usuários 
atendidos pela entidade. Ad-
quira já o seu pelo telefone 
3801-8890.

SESSÃO

Indo para a política, na 
última Sessão da Câma-
ra, realizada na noite de 
segunda-feira, o vereador 
Antonio Sposito Junior, o 
Toco da Croissant (PTB), 
apresentou uma indicação 
curiosa. O nobre edil solici-
tou para que seja criado um 
local público para os carros 
com som automotivo onde 
não atrapalhe os morado-
res. Primeiro que acredito 
ser difícil encontrar esse 
“local”, pois, nas ruas da 
cidade atrapalha, e, distante 
do município, os moradores 
rurais não podem ser víti-
mas do barulho dos sons 
potentes desses carros. 

IMPRÓPRIA 

A indicação também não 
veio em boa hora. Atual-
mente, moradores de alguns 
bairros “lutam” para o fim 
do barulho, causado por ve-
ículos, na maioria das vezes. 
Sem falar que no Município 
já existe lei que prevê pu-
nições a quem anda com o 
som alto nas vias públicas. 
É uma indicação que vai de 
encontra a uma lei e a opi-
nião pública.

ROSE PARRA/ACS-CMI

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Os vereadores apro-
varam o Projeto de 
Lei nº 18/2014, do 

Executivo Municipal, que 
altera a Lei nº 5.762, de 27 
de maio de 2010 e que dispõe 
sobre o Plano de Incentivo a 
projetos habitacionais, vincu-
lado ao programa do Governo 
Federal Minha Casa Minha 
Vida. O PL foi aprovado por 
unanimidade, em primeira 
votação, durante a 3ª Sessão 
Ordinária da Câmara, realiza-
da na noite de segunda-feira 
dia 10. Outros cinco projetos 
estavam na Ordem do Dia 
para votação. 

Como justificativa, o Exe-
cutiva ressalta que a mu-
dança visa a ampliação de 
incentivos para a construção 
de habitação popular no Mu-
nicípio, com o objetivo de 
desonerar e reduzir os custos 
das respectivas casas e apar-
tamento. 

O PL aprovado, prevê a 
inclusão do artigo 4º da Lei 
já existente. Com a nova 
redação, cria-se a obrigação 
acessória que incide em todos 
as edificações que construa 
acima do coeficiente de apro-
veitamento básico, equiva-
lente a duas Unidades fiscais 
do Estado de São Paulo2 
(Ufesps) por metro quadrado 
de área total de pavimento, 
que incide a partir do 7° pa-
vimento.

Com efeito, como o ob-
jetivo da norma é arrecadar 
valores para a construção de 
imóveis populares, não teria 
sentido exigir as referidas 
contribuições para a constru-
ção das próprias habitações, 
o que acaba por onerar as 
referidas construções, que a 
própria norma visa reduzir.

Dessa forma, a proposta 
é não incidir a referida com-
pensação financeira na hipó-
tese da construção de habita-
ção popular pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida.

O mesmo objetivo de re-
duzir os custos das referidas 
habitações, é isentando do 
pagamento da tarifa de liga-
ção de água e esgoto, pela 
autarquia municipal, nota-
damente por se tratar de um 
serviço essencial e que onera 
o valor final da moradia e será 
suportada pelos beneficiários.

Outros 
Outros cinco projetos fo-

ram estavam para votação na 
Ordem do Dia. O primeiro foi 
o de nº 0023/2014, de auto-
ria do vereador Hélio Alves 
Ribeiro (PSB). Em votação 
única, os vereadores vota-
ram favorável ao projeto que 
denomina a Rua Vereador 
Antônio Bicudo de Almeida, 
o logradouro público do lote-
amento Jardim União como 
prolongamento do Jardim dos 
Colibris. 

Também foi aprovado, 
em segunda votação, o PL 

nº 0185/2013, do vereador 
Gervásio Aparecido da Silva 
(PP), o qual declara como 
“Cidadão Irmãs” os municí-
pios de Indaiatuba e Bengue-
la, em Angola. 

Ainda segunda votação, 
os vereadores mostraram-se 
favoráveis ao Projeto de Lei 
nº 011/2014, do Executivo 
Municipal, que prorroga o 
prazo da concessão de direito 
real de uso de imóvel, a favor 
da Tenda Espírita de Umban-
da Ogum Sete Ondas. 

Também foi aprovado, 
em votação absoluta, o PL nº 
017/2014, do Executivo, que 
dá nova redação ao parágra-

fo 3º da Lei nº 3.525, de 18 
de março de 1998. Como o 
novo parágrafo, serão con-
siderados desmembramento 
de pequeno porte aqueles que 
abranjam uma área total não 
superior a 2 mil metros qua-
drados. O PL foi aprovado 
em primeira votação. 

O Projeto 014/2014, tam-
bém do Executivo, sobre a 
criação do projeto João de 
Barro, o qual tem por objeti-
vo conceder auxílio visando 
a melhoria das habitações 
populares, recebeu pedido 
de vistas por cinco dias do 
vereador  Tulio José Tomass 
do Couto. 

Ainda durante a 3ª Sessão 
Ordinária da Câmara, os ve-
readores votaram favorável 
três projetos, do Executivo, 
em regime de urgência, por se 
tratarem de PLs que autorizam 
repassas financeiros a entida-
des do Município. 

Foram aprovados, em regi-
me de urgência, os projetos de 
lei nº0025/2014, 0027/2014 e 
o nº 0028/2014. 

O vereador Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho (PT), 
criticou a forma com que os 
projetos estão sendo enviados 
pelo Executivo para votação. 
“Alguém no Executivo não 

assumindo suas responsabili-
dade. Os projetos devem ser 
protocolados na sexta-feira, 
para serem encaminhados às 
Comissões. Mas não estão 
sendo enviados dentro do pra-
zo, estão atropelando os pra-
zos”, criticou. “Aqui ninguém 
se nega a vota a favor desse 
tipo de projeto, daí, como sa-
bem que ninguém é contrário, 
acabam fazendo isso. A minha 
dúvida é: o que impediu a 
pessoa, dentro do Executivo, 
a enviar esses projetos dentro 
prazo? Ficam abusando e fa-
zem com o regimento interno 
da Casa seja descumprido.”

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realizou na última segunda-
-feira, dia 10, a aula inaugural 
para 60 inscritos nos cursos de 
Inglês Básico, Espanhol Básico 
e Auxiliar Administrativo, todos 
do programa de Formação Ini-
cial e Continuada (FIC), projeto 
inserido no Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) do Governo 
Federal. 

Participaram do evento, que 
ocorreu no auditório da Fiec 1, 
o prefeito Reinaldo Nogueira 

(PMDB); o deputado estadual 
Rogério Nogueira (DEM), o su-
perintendente da Fiec, João Neto; 
a gestora do Pronatec da Fiec, 
Regina Pigatto, a diretora Eliane 
Geiss e a vice Nilza Chavier.

João Neto iniciou seu pronun-
ciamento dando as boas vindas 
aos alunos e registrou que graças 
às parcerias realizadas com o 
governo Estadual e Federal, 
tornou-se possível ofertar mais 
cursos de qualificação. “A Fiec 
é a única escola municipal do 
Brasil, a oferecer cursos técnicos 
pelo Pronatec”, concluiu.

Após recesso de Carnaval, vereadores realizaram a 3ª Sessão Ordinária na noite de segunda-feira
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Cidade ganha o título de 
‘capital das bicicletas’

GREGORY ROCHA

DIVULGAÇÃO

Objetivo participa de 
intercâmbio com franceses

Com mais de 130 mil 
bicicletas, Indaiatuba 
se consolidou como 

a ‘capital paulista das bici-
cletas’. Os dados foram di-
vulgados pela Associação de 
Ciclistas de Indaiatuba (ACI) 
e repercutiram em meios de 
comunicação nacionais. O 
número de ‘magrelas’ supe-
ra o de carros, que segundo 
a Secretaria Municipal de 
Transportes é de 94 mil.

O presidente da ACI Ag-
naldo Sérgio Hubert, de 46 
anos, afirma que o levanta-
mento apontou um crescimen-
to significativo. “A entidade 
surgiu em 1990 e quando fize-
mos o censo em 1999 havia 85 
mil bicicletas. São mais de 70 
mil residências pesquisadas. 
No meio do ano haverá um 
novo censo mais abrangente e 
que deve revelar um número 
maior”, avalia. “Incluiremos 
as bicicletas elétricas e tam-
bém queremos conscientizar 
esses novos ciclistas sobre 
cuidados no trânsito, assim 
como já fazemos nas pales-
tras”, finaliza. 

Um dos motivos para que 
as pessoas utilizem as bikes 
é a estrutura de ciclovias (17 
km) e ciclo faixas (12 km). 
A intenção da Prefeitura é 
de construir mais de 20 km 
de vias exclusivas. “A estru-
tura da cidade ajuda muito. 
Tem as ciclovias no Parque 
Ecológico, por exemplo, as 
ciclofaixas. Isso facilita a 
popularização das bicicletas”, 
diz Sérgio. O perfil de quem 
pedala, segundo ele, tam-
bém mudou. “Antigamente, 
quem andava de bicicleta 
era o pobre, quem não tinha 
condição. Hoje em dia vemos 
empresários e comerciantes 
usando diariamente o veícu-
lo”, afirma.

Nessa realidade está o 
tapeceiro Euclides Alves 
Rocha, de 29 anos, que per-
corre pelo menos 10 km por 
dia. “Vou trabalhar, venho 
almoçar, volto para o trabalho 

e depois venho embora de bi-
cicleta. Leva uns 15 minutos, 
é rapidinho”, conta. “É muito 
bom não só por economizar, 
mas também para a saúde. 
Antes eu tinha dores nas 
pernas e agora elas sumiram”, 
afirma.

O projeto Ecobike é outro 
incentivo. Lançado em julho 
de 2012, o programa já regis-
trou mais de 35 mil emprés-
timos gratuitos de bicicletas 
para a população cadastrada. 
São 200 unidades ecológicas 
com quadros confecciona-
dos a partir de garrafas pet, 
dez comuns com cadeirinha 
acoplada para o transporte de 
crianças e cinco duplas para 
passeios em família. 

Outra adepta é a adminis-
tradora de serviços públicos 
Cláudia Renata Peres Aristi-
des, de 35 anos, que também 
vai trabalhar de bicicleta. 

“Ando todos os dias, só quan-
do chove que não”, conta. 
“Ajuda muito na saúde, além 
disso, posso apreciar melhor 
a paisagem, tenho um acesso 
melhor aos lugares onde às ve-
zes com carro é mais difícil”, 
analisa. Cláudia também tem 
outro motivo especial para a 
atividade. “À tarde, eu ando 
com meu filho de 12 anos para 
incentivá-lo nos exercícios fí-
sicos e ajudá-lo no tratamento 
do colesterol”, conta.

Tanto Cláudia quanto 
Euclides têm carro e isso é 
uma tendência explicada por 
Sérgio. “É mais fácil para es-
tacionar, chega mais rápido, 
não pega engarrafamento. 
Isso sem contar os benefícios 
para a saúde e meio ambiente. 
A tendência é que o número 
de pessoas que troquem a 
bicicleta pelo carro só au-
mente”, finaliza.

ACI
Com 24 anos de fundação, 

a ACI está com a sede provi-
sória na Rua Pedro Gonçal-
ves, 2028, e está aberta para 
todas as pessoas dispostas a 
participar da programação que 
envolve passeios, palestras 
e romarias. “Temos sempre 
eventos para os associados. É 
bom ver a repercussão dessa 
pesquisa, por exemplo, o que 
plantamos há mais de vinte 
anos agora está aflorando”, 
afirma Sérgio.

Entre as próximas novi-
dades está uma campanha de 
conscientização e a adesão 
de carteirinhas. “Queremos 
conscientizar os ciclistas para 
o uso do capacete para a pró-
pria segurança”, revela. “A 
carteirinha será como uma 
Habilitação, com dados da 
pessoa e informações médicas 
como alergia à remédios”, diz. 

O tapeceiro 
Euclides Alves, 
de 59 anos, 
é um dos 
adeptos da 
bicicleta

Entre os dias 5 e 11 de 
março, 28 franceses do Liceu 
de La Roche Sur-Yon, vieram 
à Indaiatuba participar de 
um intercâmbio cultural, em 
parceria com o Colégio Obje-
tivo. Eles ficaram hospedados 
na casa de alunos do Ensino 
Médio.

Este é o quinto grupo da 
escola francesa recebido pelos 
alunos do Objetivo.  De acor-
do com o professor de História 
Olivier Lenne, que acom-
panhou o grupo, o objetivo 
da viagem foi conhecer uma 
nova cultura, os costumes, a 
língua e observar os contrastes 
sociais. “Esse ano tivemos 64 
estudantes interessados em 
vir para o Brasil. O grupo se-
lecionado é muito tranquilo e 
participativo. Quase a metade 
deles estuda Inglês e estão 
muito interessados em outras 
culturas”, contou o professor.

A intercambista Lucie Bro-
chet se surpreendeu com os 
brasileiros. “Vocês são muito 
hospitaleiros, sempre prontos. 
Para mim o mais importante 
no Brasil são as pessoas. A 
família que me recebeu me 
disse que a casa deles é a mi-
nha casa! Isso não existe na 
França. Se algum amigo me 
perguntar sobre o Brasil eu 
direi que ele deve vir para cá. 
É mágico!”, comentou a estu-
dante francesa. “Sempre tive 
interesse em receber um inter-
cambista porque é uma forma 
diferente de conhecer outra 
cultura, sobre o cotidiano das 
pessoas, sobre a escola onde 

estudam. E nós acabamos nos 
aproximando muito, apesar 
de ter sido só uma semana. 
Conversámos bastante em 
inglês, o que também foi bom. 
Fiquei com muita vontade de 
ir para a França! Quem sabe 
nas próximas férias”, afirmou 
a aluna do Objetivo, Stephanie 
Manchado.

PASSEIO 
Nos dias em que estiveram 

em Indaiatuba, os franceses 
conheceram o Colégio, onde 
fizeram aula de Capoeira e de 
Axé, visitaram uma fazenda 
de café em Itu e um alambique 
em Cabreúva. Eles assistiram 
a uma aula de inglês com os 
alunos dos 3ºs anos do Ensi-
no Médio, quando puderam 
trocar informações sobre os 
costumes dos dois países. 
Fizeram um tour pela cidade 
e compras num shopping em 
Campinas. Os franceses ainda 
tiveram a oportunidade de 
passar o fim de semana com as 
famílias dos alunos do Obje-
tivo e participar de atividades 
e passeios com as famílias 
brasileiras. 

“Sem dúvida, são expe-
riências muito ricas para os 
nossos alunos, que desde cedo 
têm a oportunidade de entrar 
em contato com outras cultu-
ras e de praticar a fluência em 
outros idiomas. Foram dias 
de convivência, troca e rea-
lizações. Com certeza, todos 
ganhamos!”, ressalta Loide 
Rosa, mantenedora do Colégio 
Objetivo Indaiatuba.

Entre os dias 5 e 11, o Objetivo recebeu 28 alunos do Liceu de La Roche Sur-Yon

Mais Expressão
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PREVENÇÃO ESTUDO

Campanha marca o dia Mundial do Rim Colégio Rodin dá dicas para estudantes

398 meninas recebem a dose da HPV
 JME

Nos quatro primei-
ros dias de vacinação 
contra a HPV (papilo-

maríus humano), 398 meninas 
receberam a dose da vacina nos 
postos de saúde da cidade. A 
campanha de vacinação, des-
tinada a garotas 11 a 13 anos, 
começou na segunda-feira, dia 
10, e até ontem, dia 13, foram 
vacinadas 118 meninas de 11 
anos, 147 com 12 e 133 com 
13 anos de idade. A campanha 
vai até o dia 10 de abril e está 
disponível em todos os postos 
de saúde da cidade. (Veja os 
pontos de vacinação no Box)

Nesta primeira semana, 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS 6), localizada no Jardim 
João Pioli, foi o posto que 
teve maior demanda, com 71 
vacinas aplicadas. A procura 
também foi grande na UBS 4, 
no Jardim Morada do Sol, com 
68 meninas. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Indaiatuba 
tem atualmente uma população 
estimada de 4.838 meninas na 
faixa-etária que precisa ser 
imunizada. Do total, 1.582 
meninas têm 11 anos, 1.621 
meninas com 12 anos e 1.635 

CONFIRA OS ENDEREÇOS DAS UBS E PSFs

Hospital Dia – Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa 
Esperança;
UBS IV, Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol;
UBS V (Itaici) - Rua Amadeu Tachinardi, 74, Itaici;
UBS IX (Central) - Praça Scyllas Leite Sampaio, Vila Teler;
UBS X Jardim Califória - Rua Basílio Martins, Jardim Califórnia;
UBS XI João Pioli, Avenida Manoel Ruz Peres, Jardim João Pioli;
PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Resi-
dencial Indaiá;
PSF Jardim Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, 
Jardim Oliveira Camargo;
PSF Carlos Aldrovandi, Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim 
Aldrovandi;
UBS Parque Corolla, Rua Nelson Nazário, Jardim Morada do Sol;
PSF Jardim Brasil, Rua Lourenço Martins do Amaral 241, Jardim 
Brasil;
PSF Jardim do Sol, Rua Domingos Casa Grande, 107, Jardim 
Mercedes;
PSF Itamaracá, Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá;

meninas com 13 anos. O Mu-
nicípio precisa imunizar 80% 
desta população. Um curso 
para a capacitação da aplicação 
da vacina HPV foi ministrado 
para profissionais de enfer-
magem e técnicos de salas 
de vacinas no dia 17 do mês 
passado. A vacina é injetável 
e deve ser aplicadas em três 
doses: primeira dose, segunda 
dose após seis meses e a última 
em 60 meses (cinco anos).

De acordo com a diretora 
do Departamento de Vigilân-
cia em Saúde, Rita de Cássia 
Jiampaulo Ferraz Vaz, o obje-
tivo desta campanha é atingir 
as meninas desta faixa-etária 
que ainda não tiveram contato 
com o vírus, ou supostamente 
não iniciaram sua vida sexual. 
“O objetivo da vacina HPV é 
a redução dos casos de câncer 
de colo de útero e das verrugas 
genitais. Este é o terceiro tipo 

mais frequente de câncer entre 
as mulheres”, ressalta. 

No Brasil, a meta é vacinar 
80% das 5,2 milhões de pesso-
as do sexo feminino com ida-
des entre 11 e 13 anos. Neste 
ano, será vacinado o primeiro 
grupo (11 a 13 anos). Em 2015, 
a vacina passa a ser oferecida 
para as meninas com idades 
entre 9 e 11 anos. Em 2016, a 
vacinação será apenas para as 
garotas de 9 anos.

A responsável técnica 
pela USB1, alocada ao am-
bulatório de especialidade 
– Hospital Dia, StefanieBer-
du, ressalta a importância de 
trazer documento com foto 
e carteirinha de vacinação. 
“Muitas pessoas vem sem 
a carteirinha e é obrigatória 
a apresentação da mesma. 
Todos os as unidades estão 
realizando a vacinação e é 
necessária a presença de um 
responsável com a menina 
que tomará a vacina”, ressalta.

HPV
O HPV é um vírus que tem 

mais de 100 tipos diferentes, 
sendo que alguns provocam 
verrugas e outros estão liga-
dos ao desenvolvimento de 
tumores. É transmitido através 
de relação sexual e o contágio 
também pode acontecer de 
mãe para filho, no momento 
do parto. Atualmente, está re-
lacionado a infecções de região 
oral, genital, anal e da uretra, 
além de câncer de colo de 
útero, pênis, reto e orofaringe.
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A Organização Não Gover-
namental (ONG) Gabriel realiza 
amanhã, dia 15, a Campanha de 
Prevenção de Doenças Renais. 
O evento acontece no Polo Shop-
ping, no corredor em frente à loja 
da Drogasil, das 10h às 17 horas, 
período em que o público terá 
acesso a informações nutricionais, 
pesquisa de hábitos e folhetos so-
bre a prevenção de doenças renais,   

A campanha visa também 
alertar sobre os principais fatores 
de risco para o desenvolvimento 
de doenças renais, como o diabe-
tes mellitus, hipertensão arterial e 
obesidade. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, estima-
-se que 2 milhões de brasileiros 
sofrem de doenças renais e não 
sabem. “Alertar a população so-
bre a importância da prevenção 

em saúde é o primeiro passo para 
diminuir esse número”, explica a 
Presidente da ONG Gabriel, Maria 
Inês de Carvalho.

Pensando em conscientizar a 
população, além da Campanha 
de Prevenção de Doenças Renais, 
a ONG Gabriel contará com o 
apoio de instituições parceiras que 
irão oferecer uma série de serviços 
gratuitamente ao público.

Para driblar um possível de-
sestímulo dos alunos no começo 
do ano letivo, causado pela longa 
temporada de festas de fim de ano, 
acompanhada das férias, o Colégio 
Rodin dá dicas de como estimular 
os alunos e incentivá-los a não 
perder o compasso durante todo o 
ano. De acordo com o diretor do 
colégio, Marcelo Canela, uma dica 
é não deixar que os alunos percam 

o ritmo. “Buscamos conhecer 
as necessidades e demandas dos 
nossos estudantes. A partir delas, 
constatamos vários motivos que 
levavam os alunos ao desinteresse. 
Com isto, inovamos nosso modelo 
pedagógico, para complementar a 
grade e potencializar o aprendiza-
do”, revela. Segundo o professor 
e diretor pedagógico do Colégio 
Rodin, Benedito da Silva, os alunos 

que chegam ao 6º ano encontram 
certa dificuldade de adaptação 
a esta nova fase. Por sua vez, os 
estudantes do 9º ano encaram a 
nova etapa com um olhar monó-
tono. “Sem falar nos alunos do 
Terceirão, que enfrentam a difícil 
decisão da escolha profissional e a 
incapacidade de organização dos 
estudos para a obtenção de êxito 
nos vestibulares”, afirma. 

Vacina pode ser encontrada em qualquer posto de saúde da cidade até o dia 13 de abril
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Jacitara está entre as 
melhores construtoras do Brasil 
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Josué e Luciene, da Jacitara, comemoram o prêmio das melhores construtora do Brasil

Prêmio foi entregue a empresa indaiatubana na última quarta-feira 

A construtora Jacita-
ra, de Indaiatuba, foi 
premiada na última 

quarta-feira, dia 12, como uma 
das maiores empresas do ramo 
no Brasil. Com 271.307,23m² 
de área construída e 14 empre-
endimentos idealizados em 
2013, a Jacitara conquistou, 
pela primeira vez, a 59ª posi-
ção no 10º Ranking ITC – As 
100 maiores da construção.

Para a formação do ranking 
e consequentemente a premia-
ção, foi levado em considera-
ção a quantidade de metros 
quadrados construídos. O 
mais importante ranking no 
ramo da construção, o ITC, 
é subdividido em comer-
cial, industrial, residencial, 
residencial de baixa renda, 
recordistas e as mais susten-
táveis, que tem por objetivo 
avaliar os aspectos de gestão 
sustentável, responsabilidade 
ambiental em obra e respeito à 
cidadania nos canteiros. 

O gerente da Jacitara, Jo-
sué Eraldo da Silva, falou 
sobre a conquista. “Com dez 
anos no mercado, e é uma sur-
presa muito grande esse prê-
mio. Nós não perseguimos o 
prêmio, não fizemos nenhum 
planejamento. Nós simples-
mente tentamos aproveitar as 

oportunidades de mercado e 
com a competência que desen-
volvemos dentro da empresa, 
oferecermos produtos para 
a sociedade que estão sendo 
muito bem aceitos por ela”, 
analisa. “Queremos produzir 
produtos que sejam de baixo 
custo e alta qualidade, sempre 
buscando atender as necessi-
dades mais básicas das pes-
soas e não ser a maior”, diz.

Com apenas 10 anos de 
atuação no mercado, a Jacitara 
foi a única empresa sediada 

na Região Metropolitana de 
Campinas a receber a premia-
ção. O prêmio reflete a visão 
da empresa indaiatubana, em 
ser reconhecida como “a me-
lhor empresa de empreendi-
mentos imobiliários da região 
de Campinas, permitindo a 
seus clientes, parceiros e cola-
boradores um futuro melhor”.

O mercado da construção 
civil movimenta bilhões de 
reais e contribui positivamen-
te para a economia nacional. 
Para que se tenha ideia da di-

mensão desse setor, somando 
o trabalho das 100 empresas 
premiadas em 2013, foram 
contabilizadas 3.008 obras e 
80,8 milhões de m² constru-
ídos.

“O Brasil tem mais de um 
milhão de construtoras no 
Brasil e ficar nessa posição 
(59ª) é realmente surpreen-
dente. As grandes que nós 
admiramos estão no ranking 
e queríamos ver como estáva-
mos em relação a eles. Alguns 
deles estão abaixo de nós na 

lista”, diz Josué.
A premiação é o reco-

nhecimento dos esforços e 
investimentos na profissio-
nalização e maior eficiência 
dos processos construtivos 
da empresa e na busca pela 
melhoria contínua dos seus 
produtos.

A Jacitara é especializada 
no ramo da construção, por 
isso possui forte atuação em 
Indaiatuba, Itu, Salto, Vinhe-
do, Bragança Paulista. São 
mais de 70 projetos entre 
loteamentos, condomínios 
residenciais verticais e ho-
rizontais, empreendimentos 
industriais e comerciais, shop-
pings e complexos multiusos.  

E para o próximo ano, a 
qualidade e bom trabalho da 
Jacitara tende a expandir. A 
empresa prevê a construção 

de mais 8 mil unidades e 
3.922.555,29m² de áreas urba-
nizadas nas cidades de Indaia-
tuba, Itu, Vinhedo, Bragança 
Paulista, Tremembé, Salto e 
Campinas.

A EMPRESA
A Jacitara é uma empresa 

voltada a promover o desen-
volvimento urbano e social 
com projetos que atendam as 
necessidades das famílias e da 
sociedade, com a preservação 
do patrimônio natural e cultu-
ral das comunidades onde ela 
está inserida.

A empresa fica localiza-
da na Avenida Itororó, 777, 
no Bairro Cidade Nova 1. 
Mais informações sobre a 
empresa e o prêmio pelos sites 
www.jacitara.com.br e www.
rankingitc.com.br.
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Ovos de Páscoa já estão 
disponíveis nos supermercados
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Mal terminaram as 
comemorações de 
Carnaval e a pró-

xima data comemorativa está 
batendo na porta dos clientes. 
Os ovos de Páscoa já estão 
disponíveis nas prateleiras de 
alguns mercados da cidade. 
A data, que neste ano será 
entre a sexta-feira, dia 18 de 
abril, e segunda-feira, dia 21, 
é o feriado prolongado mais 
esperado do ano não só pelos 
quatro dias de folga, mas pe-
los comerciantes que devem 
ter aumento nas vendas.

A Páscoa é a segunda 
melhor data para o comércio, 
perdendo apenas para o Natal. 
As vendas devem ter alta de 
10% em comparação com o 
ano passado, de acordo com 
a Associação Paulista de Su-
permercado (APAS). O gestor 
de compras do supermercado 
Pague Menos de Indaiatuba, 
Antônio César da Silva, é 
mais otimista. A expectativa 
dele é que as vendas cresçam 
18%, acompanhando a alta 
do varejo de 0,4% em janei-
ro, com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgados 
ontem, dia 13.

Além do chocolate, o setor 

supermercadista observa o 
aumento de outros produtos 
como pescados (em especial 
o bacalhau), vinhos, azeites, 
entre outros, de acordo com 
a APAS.

Outro ponto que pode for-
talecer as vendas, segundo 
Silva, é a antecipação da in-
dústria. “Parte dos produtos 
veio para nós ainda em ja-

neiro e continuam chegando. 
As empresas se adiantaram 
esse ano”, afirma. O fluxo de 
vendas acelera, ainda segun-
do o gestor, duas semanas 
antes da data. “A maioria 
das pessoas deixa para com-
prar na última hora. Até lá a 
venda é para ovos menores 
e próximo da data é para os 
maiores”, revela. 

Entre os consumidores 
está a esposa de João Batista 
Matos, de 57 anos, que afirma 
não consumir chocolates por 
ser diabético. “Minha mulher 
compra ovos de Páscoa, dá 
para os nossos filhos e alguns 
sobrinhos. A gente compra 
no mercado e algumas vezes 
no shopping, quando tem que 
comprar algo diferente do 

normal”, conta.
A dona de casa Constância 

Borges, 56 anos, gosta de cho-
colate, mas não se vê obrigada 
a comprar os produtos na 
Páscoa. “Chocolate eu como o 
ano inteiro em todos os forma-
tos e preços. A gente sabe que 
é comércio. Amo chocolate, 
mas não me sinto obrigada 
a comprar. Nessa época fica 
mais caro, depois que passa, 
se você voltar aos mercados, 
estará pela metade do preço”, 
analisa. “Não compro ovos de 
Páscoa. Se tiver vontade eu 
compro, mas não isso não é 
necessidade para mim e nem 
para a minha família. Tenho 
filhos e nenhum se obriga a 
isso. Tem gente que compra 
chocolate no cartão, faz com-
pras, se endivida”, finaliza.

Os preços, segundo o ges-
tor do supermercado, subiram 
entre 8% e 10% em relação 
ao ano passado. Segundo a 
APAS, vinculada à quase três 
mil lojas no Estado, as contra-
tações devem crescer 3%.

CASEIROS 
Paralelo às vendas nos 

supermercados está o co-
mércio de ovos de chocolate 
caseiro e artesanal. No ramo 
há mais de 25 anos, 12 deles 
em Indaiatuba, Dalva Gracy 
Renzi, de 50 anos, produz uma 

variedade de produtos. “Além 
dos ovos e bombons, também 
há produtos especiais como os 
trufados e os de colher. Faço 
também uma bola de futebol 
de chocolate e uma ‘uva’ com 
bombons”, conta. Os preços 
dos produtos variam entre R$ 
17 e R$ 60. 

“A clientela é bem fiel. 
Tem gente que já fez o pedi-
do, vem buscar o preço antes 
mesmo de fazermos a tabela”, 
diz Dalva. Nessa clientela de 
pedidos caseiros está a apo-
sentada ErcíliaGuarino, de 73 
anos. “Antes eu já comprava 
muito em supermercado. Hoje 
em dia eu adquiro os caseiros. 
Acho melhor em preço e em 
qualidade”, conta.

Os pedidos são limitados 
e Dalva afirma que em 2013 
foram produzidos mais de 350 
kg de chocolate em produtos 
gerais. “Tem encomendas 
antecipadas e as pessoas que 
deixam para a última hora”, 
afirma.

Os presenteados de Ercí-
lia, além do próprio chocolate 
e das filhas, são os seis netos. 
“O melhor de tudo é que eu 
pego os ovos de chocolate 
sempre fresquinhos. Dou 
para os meus seis netos e para 
as minhas filhas também. O 
meu já está encomendado”, 
brinca.

Faltando mais de um mês para a Páscoa, os ovos de chocolate já estão disponíveis nos supermercados da cidades

Mais Expressão
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778 estudantes são 
beneficiados pelo Passe-bolsaDescontos podem ser solicitados 

no vestibular da Fatec 
JME
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O projeto Bolsa de Estudos/
Passe Transporte beneficiará 
este ano 778 estudantes, segundo 
a Secretaria da Família e do Bem 
Estar Social. A lista dos contem-
plados foi divulgada na tarde de 
segunda-feira, dia 10. Ao todo, 
921 estudantes pleitearam o be-
nefício. Os contemplados já têm 
data definida para comparecer a 
Prefeitura e receber o primeiro 
reembolso. 

A lista completa dos benefi-
ciados pode ser conferida no site 
do Mais Expressão, no www.
maisexpressao.com.br, ou no 
portal da Prefeitura, no www.
indaiatuba.sp.gov.br.

De acordo com o Executivo, 
o investimento no projeto este 
ano foi de R$ 846 mil. No ano 
passado, o benefício foi concedi-
do para 783 pessoas, num inves-
timento de R$ 760 mil. Segundo 
a Prefeitura, a justificativa para a 
diferença, é que o valor de 2013 
é o aplicado e o valor de 2014 é o 
previsto, sendo que anualmente 
há uma desistência do benefício 
de aproximadamente 20% dos 
bolsistas. As desistências acon-
tecem devido as formaturas no 
meio do ano, desistências de 
curso ou o próprio abandono do 
benefício.

Quem não foi escolhido 
para receber o benefício pode 
pedir qualquer esclarecimento 
junto ao Executivo, por meio de 
solicitação junto ao Protocolo da 
Prefeitura, no prazo de 15 dias 
após a publicação do resultado. 

Já quem foi selecionado 
deve comparecer no auditório 
da Prefeitura hoje, dia14, das 9h 

às 16 horas; e segunda-feira, dia 
17, das 9h às 14 horas. No local 
será realizada a abertura de conta 
no banco, entrega dos boletos da  
mensalidade da faculdade ou do 
transporte e receber as orienta-
ções quanto ao reembolso. 

Os contemplados devem 
comparecer ainda munidos dos 
seguintes documentos: proto-
colo original, cópia e original 
do boleto da faculdade ou do 
transporte com comprovante de 
pagamento referente ao mês de 
março deste ano. O reembolso 
do projeto ocorrerá de março a 
dezembro de 2014 

Para abertura da conta cor-
rente no Banco Santander os 
documentos necessários são: 
cópia do RG e CPF, compro-
vante de endereço recente, cópia 
e original do boleto da faculdade 
com comprovante de pagamento 
referente ao mês de março de 
2014. Caso já seja correntista 
no Banco Santander levar cópia 
de um documento que conste a 
agência e o número da conta. 
Para receber o reembolso não é 
valida conta salário.  

 BENEFÍCIO 
Estudante do 3º ano do curso 

de Administração, o assistente 
de escrita fiscal, Carlos Roberto 
de Oliveira, de 25 anos, come-
mora a “ajuda” que irá receber. 
“Esse dinheiro vai me ajudar no 
pagamento dos cinco livros que 
preciso para estudar. Também 
irá colaborar muito na gasolina 
que uso pra ir até a faculdade. 
Essa bolsa já alivia muito nas 
despesas do mês”, ressalta.

Desde segunda-feira, 
dia 10, os interessados 
em realizar o vesti-

bular do segundo semestre 
da Faculdade de Tecnologia 
de Indaiatuba (Fatec-ID) já 
podem solicitar isenção total 
na inscrição ou até 50% de des-
conto. O prazo para o pedido 
de isenção e desconto vai até 
às 15 horas do dia 26 de março. 

Os candidatos podem plei-
tear os dois benefícios, desde 
que atendam aos requisitos de-
terminados para cada finalidade. 
Neste caso, é preciso efetuar 
duas inscrições.

Os interessados deverão pre-
encher o formulário específico 
que estará disponível no site 
www.vestibularfatec.com.br. 
Após o preenchimento do formu-
lário, é preciso guardar o número 
do protocolo, que deverá constar 
do envelope que vai conter os 
documentos comprobatórios.

De 10 a 26 de março, das 
9h às 20 horas, o candidato 
deverá entregar os documentos 
comprobatórios, em envelope 
lacrado, na secretaria da Fatec 
em que pretende estudar.

No momento da entrega do 
envelope, em que deve constar 
o número do protocolo, o can-
didato precisa preencher, assi-
nar e entregar o formulário de 
solicitação de isenção/redução 

da taxa, que será fornecido pela 
secretaria da Fatec. Este docu-
mento também estará disponível 
no site, na seção “isenção/redu-
ção”. A resposta à solicitação 
será divulgada no dia 14 de abril 
somente pela internet.

O candidato que queira so-
licitar a isenção da taxa precisa 
ter concluído integralmente o 
Ensino Médio ou a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) em 
escolas da rede pública ou em 
instituição particular com bolsa 
de estudo integral. Vale ressaltar 
que, para esta finalidade, apenas 
o certificado de conclusão do 
Ensino Médio decorrente do 
Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem) ou do Programa 
de Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) ou ainda do Exame 
Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adul-
tos (Encceja) não pressupõe a 

frequência em escola pública. 
O candidato precisa também 
ter renda familiar bruta mensal 
máxima de R$ 1.086 por pessoa. 

Os interessados devem 
providenciar comprovante de 
escolaridade, com declaração 
da instituição de que cursou 
integralmente o Ensino Médio 
em rede pública ou na rede 
particular com bolsa, além de 
comprovante de rendimento.

Para solicitar a redução da 
taxa de inscrição, é preciso ser 
estudante regularmente matri-
culado em curso pré-vestibular 
ou em curso superior de gra-
duação ou de pós-graduação. 
O interessado deve, também, 
ter uma remuneração mensal 
inferior a dois salários mínimos 
(R$ 1.448) ou estar desempre-
gado.  É necessário apresentar 
comprovante de escolaridade 
e comprovante de rendimento.

VESTIBULAR 
O período de inscrição 

para o processo seletivo das 
Fatecs vai de 14 de abril a 14 
de maio. A partir do resulta-
do da solicitação da isenção/
redução da taxa do Vestibu-
lar, o candidato que receber 
um dos benefícios deve fazer 
sua inscrição em um único 
curso de graduação na Fatec 
de sua escolha. A inscrição 
será, exclusivamente, pela 
internet. O Manual do Can-
didato também estará dispo-
nível para download gratuito 
no site. O valor da taxa de 
inscrição para o Vestibular 
é R$ 70.

A Fatec Indaiatuba fica 
localizada na Rua Dom Pe-
dro 1º, 65, no bairro Cidade 
Nova. Mais informações pelo 
telefone 3885-1923 ou pelo 
site www.fatecid.com.br

A Fatec em Indaiatuba fica localizada na Rua Dom Pedro 1º, no bairro Cidade Nova
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Jardim Morada do Sol 
comemora 34 anos de história

CIDADE

O bairro mais popular 
e populoso de In-
daiatuba, o Jardim 

Morada do Sol, comemora 
na próxima quarta-feira, dia 
19, 34 anos de história. Para 
celebrar a data, uma grande 
festa, com diversas ativida-
des gratuitas aos moradores 
locais, está programada para 
ocorrer durante o mês. 

O bairro, fundado no dia 
19 de março de 1980, por meio 
do decreto municipal 2.081, 
aprovado pelo ex-prefeito Clain 
Ferrari, é o retrato do progresso 
de Indaiatuba nos últimos anos. 

Atualmente, a Morada do 
Sol, como é chamada popu-
larmente, conta com cerca de 
70 mil moradores, residentes 
em 15 mil casas, segundo os 
organizadores dos eventos de 
aniversário. O bairro também 
conta uma área comercial 
extensa. São, ao todo, 2.269 
estabelecimentos comerciais. 

Mas para a Prefeitura, são 
43 mil moradores e 12.044 
residências. A Morada do 
Sol conta ainda com 1.715 
estabelecimentos comerciais. 
O bairro possui ainda uma 
área extensa 3,5 quilômetros 
quadrados.

A divergência de números 
ocorre porque os organizadores 
do aniversário do bairro consi-
deram o Jardim Teotônio Vilela 
e São Conrado como parte do 
Jardim Morada do Sol. 

O comércio é acrescenta-
do ainda por quatro agências 
loterias e três unidades ban-
cárias – Caixa Econômica 
Federal (CEF), Bradesco e 
banco Itaú.

Para atender a população, 

há no local um total de 20 
escolas, entre municipais, 
estaduais e particulares; de 
educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. 
Do total, quatro fazem parte 
da rede estadual, na área de 
médio e fundamental; e 12 
são da Prefeitura, entre cre-
ches e Escolas Municipais de 
Ensino Básico (Emebs).

O bairro também é re-
ferência na área da Saúde. 
O destaque é a Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA), 
inaugurada no fim do ano 
passado. Mas a região conta 
ainda com a Unidade Bási-
cas de Saúde (UBS 4) e dois 
postos do Programa de Saúde 
da Família (PSF), além da 
unidade do Departamento de 
Reabilitação Física e Mental 
(Derefim). 

A região do bairro conta 
com duas unidades do Centro 

de Referência de Assistência 
Social (Cras), localizadas 
no Parque Corolla e outro 
ao lado do Derefim. Já o 
prédio antiga administração 
regional do bairro, é utilizado 
atualmente pelas secretarias 
da Família e do Bem-Estar 
Social e Cultura, além do 
Fundo Social de Solidarie-
dade (Funssol). 

O bairro também abriga 
grandes pólos culturais e es-
portivos. Exemplo é o Parque 
Ecológico, que conta com 
grande área de lazer, campos 
de futebol de areia e área para 
eventos culturais, como o Par-
que Corolla e a Praça do Lago. 

Outro ponto cultura, con-
siderado por muitos mora-
dores um ponto turístico do 
bairro, é a estátua do Cristo, 
que fica localizada na princi-
pal via do bairro, a Avenida 
Ário Barnabé.

Morador no bairro há 29 
anos e o único vereador ree-
leito da região, Hélio Alves 
Ribeiro (PSB) ressalta que o 
bairro vem acompanhando o 
crescimento da cidade. “Hoje 
os moradores do bairro não 
precisam, por exemplo, sair 
do Jardim Morada do Sol 
para ir pagar uma conta no 
Centro; ou fazer compras em 
outra região”, lembra. “Atu-
almente a Morada do Sol tem 
vida própria e com certeza 
futuramente tende a ficar bem 
melhor do que já está.”

ATIVIDADES
Inúmeras atividades estão 

programadas para comemo-
rar o aniversário de 34 anos 
do Jardim Morada do Sol. 
No domingo passado, dia 9, 
foi dado o pontapé inicial ao 
Torneio de Futsal de Areia, 
em um dos campos do Jardim 

Morada do Sol. O campeo-
nato contará com 16 equipes 
inscritas e ao final terá troféu 
para o campeão, vice, terceiro 
colocado, artilheiro e defesa 
menos vazada. 

O campeonato prossegue 
amanhã, dia 16, com partidas 

das quartas de final sendo 
realizadas das 9h às 18 horas, 
no campo de areia da praça da 
Rua 29. Durante a semana, 
às 19 horas, haverá oração 
ecumênica em homenagem 
ao aniversário do bairro, nas 
igrejas da região. 

Avenida Ário Barnabé, com o Cristo ao fundo, é principal via do Bairro

Apesar da divergência nos números, o Jardim Morada do Sol é o maior bairro de Indaiatuba  

O vereador Hélio Alves Ri-
beiro (PSB) criou uma página 
na rede social Facebook para 
restaurar a história do Jardim 
Morada do Sol. A página cha-
ma-se “Resgate e Preservação 
da História do Jd. Morada do 
Sol, foi criada há 20 dias e já 
possui 276 curtis.

De acordo com o vereador, 
pouco se encontrou na cidade 
sobre a história do bairro. 
“Qualquer pessoa pode nos 
ajudar, enviando fotos antigas, 
casos, histórias ou qualquer 

outro documento que ajude a 
resgatar a memória do bairro 
de Indaiatuba”, ressalta. “Essa 
é uma forma de homenagear 
todos aqueles que ajudaram 
a construir o maior bairro de 
Indaiatuba.”

História 
Por volta do início do sécu-

lo XIX existia na região sul da 
cidade de Indaiatuba uma fa-
zenda denominada ‘Engenho 
D´Água’, pertencente a uma 
tradicional família indaiatuba-

na, a família Barnabé.
Esta fazenda teve sua sede 

construída por volta de 1807, 
utilizando a técnica em cons-
trução em taipa de pilão, mui-
to utilizada na época (mais 
precisamente em barro, com 
madeira e cipós entrelaçados, 
com largura aproximada de 64 
a 72 cm). Mais tarde algumas 
de suas paredes foram constru-
ídas com tijolos.

A partir de 1970, estas ter-
ras começaram a ser loteadas. 
O primeiro bairro a surgir des-

te loteamento foi a CECAP, 
mais precisamente o Núcleo 
Habitacional Brigadeiro Faria 
Lima.

O então prefeito Clain 
Ferrari aprovou, através do 
Decreto Municipal nº. 2081 de 
19/03/1980, o loteamento da 
região, denominado "Jardim 
Morada do Sol".

Ao longo da ocupação do 
loteamento, vieram muitos 
migrantes paranaenses, princi-
palmente da cidade de Moreira 
Sales.

Programação segue 
até o final do mês

A programação em co-
memoração aos 34 anos 
do Jardim Morada do Sol, 
comemorados no próximo 
dia 19, continua também no 
próximo final de semana. 

No sábado, dia 22, das 
13h às 18 horas, será dispu-
tado o Festival de Futebol 
de Campo, categoria Vete-
ranos. O torneio acontece 
no campo do São Conrado 
e o primeiro dia de disputa 
contará com as equipes do 
Noroeste, Prefeitura, São 
Francisco, Black Power, JL 
Paisagismo e Amigos do Zé 
Menezes. Serão jogados três 
confrontos e quem vencer re-
cebe o troféu por ter vencido 
a partida. 

Ainda no sábado, haverá 
show de moda de viola. O 
evento acontece das 19h às 
13 horas, na Lanchonete do 
Gel, que fica na Avenida Co-
mendador Santoro Mironi, 
273, no Distrito Industrial. 

No domingo,  dia 23, 
acontecerá o segundo dia 
de disputa do Festival de 

Futebol de Campo, também 
no São Conrado, com os 
times do Jardim Morada 
do Sol, sendo eles: Bahia, 
Huaxi Pato, Morada do Sol, 
Minas, Operário, Otroesque-
ma, Benfica, Os Mineiros, 
Estrela, Boca Junior, LBC e 
Camisa 10. 

Encerramento
Para encerrar as come-

morações de aniversário do 
bairro, no próximo dia 29, 
das 9h às 13 horas, haverá 
apresentação de dança e 
atividades de lazer para as 
crianças no Parque Corolla.

No dia 30, das 9h às 17 
horas, acontecem as parti-
das decisivas do Torneio de 
Futebol de Areia. Os jogos 
ocorrem no campo de areia 
também do Parque Corolla. 
As comemorações do aniver-
sário do Jardim Morada do 
Sol está prevista calendário 
oficial do Município, com 
base na Lei nº 5.644/2009, 
do vereador Hélio Alves 
Ribeiro (PSB). 

Página no Facebook é criada para relembrar história 
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Apae começa a vender 
ovos de chocolate e bombons

 JME

DIVULGAÇÃO 

CIDADE

EXEMPLO 

Moradora no Lar de Velhos um século de vida

A Associação dos Pais 
e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) de 

Indaiatuba já está vendendo 
ovos de chocolate e bombons 
para a Páscoa “Apaexolate”. 
São três opções de ovos, 250 
gramas, meio quilo e de um 
quilo. Os preços dos ovos 
variam entre R$ 9 e R$ 67 
(chocolate preto), R$ 12 e R$ 
88 (chocolate branco). A cai-
xa de bombons enfeitada com 
doze unidades custa R$ 17. 
Os pedidos podem ser feitos 
via telefone (19) 3801-8898 
ou pessoalmente na entidade, 
localizada na Alameda das 
Crianças, 100, próximo ao 
Hospital Dia.

A coordenadora de even-

tos da Apae, Mariza Berna-
dinetti Murer, de 65 anos, 
explicou como funciona o 
processo. “É tudo artesa-
nal, aqui nós fazemos tudo 
com muito carinho aqui. São 
produtos de qualidade, com 
chocolate Garoto e caixas 
enfeitadas. Não são choco-
lates que ficam semanas e 
semanas na prateleira, é tudo 
fresco. Fazemos encomenda 
e também tem para pronta 
entrega”, explica.

Todo o trabalho digno 
realizado pela entidade a 
credencia para grandes parce-
rias de empresas que sempre 
compram os kits. “Temos 
clientes fiéis desde o início, 
entre eles, grandes empresas 
que compram com a gente”, 
conta.

Essa é a 18ª edição do 

evento, que é uma das prin-
cipais da entidade. “Vende-
mos aproximadamente mil e 
duzentos quilos de chocolate 
entre bombons e ovos. São 
cerca de 300 kits”, revela. 
“Toda renda é revertida para 
a nossa entidade. Esse é uma 
das principais campanhas no 
ano, entre outros eventos. 
A Apae cresceu muito nos 
últimos anos”, diz.

De acordo com a coorde-
nadora, atualmente, a enti-
dade atende a cerca de 200 
alunos e 650 atendimentos 
nos ambulatórios.

SERVIÇO
Ovos de chocolate e bombons 
da Apae
Local: Alameda das Crian-
ças, 100, Vila Vitória
Informações: (19) 3801-8898Há três opções de ovos de chocolate branco e preto, além do kit com bombons

Um exemplo de vida foi 
homenageado no último dia 
7 de março. Uma moradora 
do Lar de Velhos e Espaço 
Dia Emmanuel completou 
100 anos de idade. Fran-
cisca Fonseca Nascimento, 
mais conhecida como Chi-
quinha, reside na sede da 
entidade há nove anos. 

Chiquinha chegou ao 
asilo em maio de 2005, 
junto com a irmã, Sebastia-
na, que morreu cinco anos 
depois. Hoje cadeirante, a 
moradora no Lar de Velhos 
fica a maior parte do tempo 
na enfermaria, mas funcio-
nários a descrevem como 
“uma pessoa alegre e que 

adora uma festa”. 
Para  a  pres idente  da 

entidade, Izildinha Car-
doso Lopes, é uma grande 
alegria comemorar o cen-
tenário de Chiquinha. “É 
uma emoção muito grande 
saber que uma pessoa que 
fez parte da história da 
cidade está comemorando 

100 anos aqui na entida-
de”, diz. 

A festa de aniversário de 
Chiquinha ocorreu, aliás, 
dois dias antes do aniver-
sário de 50 anos do Lar de 
Velhos, fundado em 9 de 
março. A  comemoração 
oficial ocorrerá no próximo 
dia 18, com um coquetel.

Na presença 
dos amigos, 
Dona Chiquinha 
assoprou velinhas 
de 100 anos na 
última sexta-feira 
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Phoenix Assessoria se 
destaca no ramo de consultoria 

SAINT PATRICK´S DAY
Dia de São Patrício
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Atuando na área desde 
1997, a Phoenix As-
sessoria Empresarial 

é uma empresa que é espe-
cialista em gestão de negó-
cios (formação empresarial, 
orientação de carreira, postura 
profissional, etc.), gestão de 
pessoas (treinamentos, pa-
lestras motivacionais e tralho 
em equipe, seleção de efetivos 
etc.) e consultoria empresarial 
(implantação de sistema de 
qualidade, departamento de 
RH, departamento financeiro 
etc.), oferecendo às empresas 
de Indaiatuba e Região, solu-
ções sob medida em Asses-
soria Empresarial, contando 
com profissionais especializa-
dos nas diversas áreas e com 
parcerias de sucesso.

Em 2006, na 8ª edição da 
Pesquisa da Academia Brasi-
leira de Profissionais de RH 
(ACARH), a Phoenix foi des-
taque entre as cinco primeiras 
Empresas do Futuro 2006, no 
ranking de 33 empresas mais 
pontuadas da Região Metro-
politana de Campinas, além 
de ser ganhadora do Prêmio 
Frutos de Indaiá em 2011, 
2012 e 2013.

Segundo a proprietária 
Carla Borges, cada empresa 

tem necessidade e expectativa 
com seu trabalho, por isso 
busca a aproximação e análise 
dedicada exclusivamente para 
cada cliente. “A partir do mo-
mento que a empresa passa 
sua necessidade, buscamos 
um consultor que atenda, com 

excelência, à demanda e o 
colocamos em ação”, explica.

Carla diz ainda que em 
2014 é um ano atípico para 
a assessoria empresarial de-
vido ao Carnaval, que foi um 
pouco mais tarde, Copa do 
Mundo e as Eleições. Nestas 

ocasiões os empresários e 
donos de empresa investem 
pouco na área, em quesito 
de consultoria, por isso a 
Phoenix busca maneiras al-
ternativas no ramo. “Temos 
o propósito de aperfeiçoar 
os negócios e subsidiar pro-

fissionais para suas funções, 
por isso a partir de março 
deste ano, em parceria com a 
GreenFlag, de Vinhedo, uma 
série de cursos e palestras 
para executivos e gerentes de 
empresas serão realizadas.”

A dedicação da Phoenix 
com seus clientes é constante, 
“buscamos sempre conhecer 
quem estamos trabalhando. 
Avaliamos e analisamos cada 
situação e cada pessoa dentro 
de uma organização, para que 
possamos moldar uma solu-
ção” diz. “A transparência é o 
foco da empresa, se a Phoenix 
não puder agir de uma manei-
ra eficaz, ou até mesmo não 
oferecer determinado serviço, 
a sinceridade com o cliente 

prevalecerá. Por isso a nossa 
credibilidade é consolidada 
no mercado” finaliza Carla. 

PROJETOS 
Também engajada em 

projetos sociais, a empresa 
realiza eventos que revertem 
100% da verba arrecadada 
para as crianças do Instituto 
Educacional Sócio Cultural 
Filhos da Promessa (Iesc), 
para datas importantes, como 
a Páscoa. 

A Phoenix Assessoria 
Empresarial está localizada 
na Avenida Itororó, número 
348, sala 1, no Bairro Cidade 
Nova, em Indaiatuba, como 
ponto de referência, mas 
atende todo Brasil.

A Phoenix tem o propósito de aperfeiçoar os negócios e subsidios profissionais

A empresária Carla Borges revela que é primordial conhecer bem os clientes

O Dia de São Patrício, 
Saint Patrick’s Day ou ainda 
Paddy's Day é comemorado 
no dia 17 de março, pois foi 
nesta data que morreu São 
Patrício, que é tido como o 
patrono dos santos irlandeses.

Vale ressaltar que essa 
data (17/03) é feriado nacio-
nal na Irlanda, sendo uma das 
mais esperadas e festejadas 
em todo calendário irlandês.

Originalmente, a come-
moração era realizada com 
banquetes dedicados à lem-
brança do sacerdote, mas com 
o passar do tempo, o cunho 
religioso acabou tornando-
-se mais importante e, desde 
então, missas e atividades 
litúrgicas passaram a fazer 
parte do calendário cristão, 
até mesmo por ser uma data 
inserida na quaresma (perí-

odo os católicos passam por 
privações em busca da disci-
plina religiosa).

Porém, aos poucos, essa 
tradição religiosa foi se tor-
nando “menos rigorosa”, 
religiosamente falando, pois 
o público queria mesmo era 
aliviar a disciplina e ceder 
aos desejos por festas, comida 
farta, festejos e bebida, como 
hoje é comemorada a data.

Como São Patrício uti-
lizava o trevo de três folhas 
para explicar a Santíssima 
Trindade (Pai, Filho e Espí-
rito Santo) aos pagãos celtas, 
passou-se a associar este 
símbolo e sua cor ao Santo 
e, como ele é o patrono da 
data e dos festejos, adotou-se 
a cor verde como oficial da 
comemoração. Posteriormen-
te foi também adotado por 

toda a Irlanda, tornando uma 
referência ao país. Hoje, é 
muito utilizado em souvenirs, 
roupas e toda sorte de obje-
tos vendidos aos turistas. A 
cerveja (muitas vezes esver-
deada através de pigmentos 
especiais) está sempre pre-
sente nas celebrações Apesar 
de ser uma festa tipicamente 
irlandesa, as comemorações 
já se espalharam por vários 

outros  países, especialmente 
aqueles onde a colônia tem 
um expressivo contingente 
de imigrantes, como por 
exemplo: Reino Unido, Es-
tados Unidos (em Boston, é 
realizada a maior festa fora 
da Irlanda), Austrália, Nova 
Zelândia e, de alguns anos pra 
cá, o Brasil vem realizando 
inúmeros festejos, principal-
mente em pubs. 

Mais Expressão
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MENOR INFRATOR

RODOVIA

Madrasta denuncia garoto que 
escondia drogas em sua casa

Sorocabanos causam 
transtornos na SP-75, em 

Indaiatuba

Um assaltante foi preso 
na manhã de segun-
da-feira, dia 10, após 

tentar assaltar uma lotérica na 
Rua Doutor Raul Davi do Val-
le, no Jardim Morada do Sol. 
Suspeita-se que o rapaz seja 
a mesma pessoa que efetuou 
assaltos em duas lotéricas nos 
últimos três meses.

A Guarda Municipal rece-
beu informação de um assalto 
em andamento, na casa loté-
rica, e se deslocou ao local. 
Populares que presenciaram a 

ação indicaram a localização 
do assaltante, no cruzamento 
com a Rua 75. Alessandro 
de Jesus Gomes, de 23 anos, 
foi preso e conduzido à dele-
gacia. Segundo informações 
dos guardas que atenderam a 
ocorrência, Gomes tinha aca-
bado de furtar um mercado, 
na Rua Martinho Lutero. No 
momento da aproximação dos 
GM’s, o rapaz estava escon-
dendo algo em uma tampa de 
bueiro. Foi encontrado com 
ele uma arma, calibre 38 e 
dois desodorantes, provenien-
tes do furto. Posteriormente 
foi encontrada a marreta, que 

levou a ligação dos roubos nos 
meses anteriores, e uma blusa.

Os guardas ainda disseram 
que todas as evidências e ca-
racterísticas de roubo levam 
a ligação de Gomes com o 
assalto a uma lotérica no dia 
16 de dezembro, na Rua João 
Martini, no Jardim Morada 
do Sol, e do dia 4 de janeiro, 
na lotérica da Avenida Pre-
sidente Vargas, em frente a 
rodoviária, que ocasionou 
troca de tiros entre policias e 
assaltante. Um dos disparos 
acertou o ombro de um GM. 
O porte físico do assaltante a 
princípio não batia com o de 

Gomes, mas segundo infor-
mações da GM, ele é usuário 
de crack e no primeiro assalto, 
em dezembro, tinha acabado 
de sair da cadeia, então esta-
va em abstinência da droga, 
possibilitando Gomes ser o 
assaltante de todas as cenas.

Ele foi encaminhado à de-
legacia e foi preso em flagran-
te, mas em momento nenhum 
assumiu algum dos crimes 
cometidos e dos que é suspei-
to. Ele foi conduzido a cadeia 
anexa ao 2º DP de Campinas, 
e está sob investigação e à 
disposição da Justiça.

Objetos utilizados na tentativa de roubo à lotérica na Zona Sul O acusado, Alessandro de Jesus Gomes, de 23 anos, foi preso pela GM

Cerca de 59 trouxinhas de 
maconha foram apreendidas 
na manhã de quarta-feira, 
dia 12, em uma residência na 
Rua Orlando Barnabé,  Jar-
dim Morada do Sol. A droga 
pertencia a um adolescente 
de 14 anos.

Policiais militares re-
ceberam uma denuncia da 
madrasta de um menor de 
14 anos, que desconfiou do 
garoto, ainda pela manhã, 
antes de ir à escola, pois dis-
pensou na churrasqueira uma 
embalagem. Com a saída do 
adolescente, ela verificou o 
que estava dentro da emba-

lagem e encontrou cerca de 
59 trouxinhas de maconha, 
em seguida acionou a Guarda 
Municipal, que foi ao local e 
apreendeu os entorpecentes. 

A madrasta desconfiou 
de seu enteado porque há, 
aproximadamente, três me-
ses atrás ele foi flagrado 
comercializando drogas. 

Quando procurado na 
escola, constatou-se que o 
adolescente. não tinha en-
trado na escola. O boletim 
de ocorrência foi realizado, 
os dados do garoto foram 
arquivados e ele ficará à dis-
posição da Justiça.

Na noite de segunda-feira, 
dia 10, três rapazes causaram 
transtorno para os Policiais 
Rodoviários de Indaiatuba, na 
SP-75 , km 59+800 Sul. 

Por volta das 23 horas, a 
PM fazia abordagem de rotina 
na rodovia, quando avistou um 
veículo em alta velocidade e 
sinalizou para a parada, que não 
foi atendida. O condutor ainda 
jogou o carro em direção aos 
policiais.

Em reação, viaturas segui-
ram o veículo por alguns quilô-
metros e os policiais realizaram 
com êxito a parada do veículo. 
O condutor, Oliver de Oliveira, 
de 23 anos, demonstrava sinais 
e atitudes de embriagues, além 

de estar portando uma pequena 
quantidade de maconha, que 
alegou ser para consumo pró-
prio. Junto com o motorista, 
mais dois rapazes o acompanha-
vam, sendo um deles menor de 
idade. Os três são da cidade de 
Sorocaba.

O condutor do carro topou 
realizar o teste etilômetro, bafô-
metro, que apontou o nível alco-
ólico em 0.61, enquanto o nível 
máximo permitido é 0.5. Ele 
foi encaminhado à delegacia e 
responderá por embriaguez ao 
volante, trafegar em velocidade 
incompatível , desobediência à 
Administração Pública e porte 
de droga para consumo pessoal 
sem autorização. 

JME

Rapaz é preso após tentativa 
frustrada de assalto à lotérica
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Terceiro caso de suicídio é 
registrado na Vila Avaí

ROUBO A RESIDÊNCIA

FURTO

Assaltante armado invade casa em Itaici e rende casal  

Guarda municipal 
flagra furto à residência
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Indaiatuba registrou na 
manhã de quarta-feira, 
dia 12, o terceiro caso de 

suicídio do ano, na Rua 13 
de Maio, altura da Vila Avaí. 
Uma dona de casa, de 45 anos, 
se enforcou na garagem de sua 
casa, por volta das 10 horas, 
após efetuar uma ligação para 
sua cunhada, que mora algu-
mas ruas abaixo. 

Na ligação, a vítima per-
guntou se a cunhada poderia 
ir até a residência dela. “Ela 
me ligou e estava calma, não 
aparentava nenhuma alteração 
de humor. Perguntou se eu po-
deria ir à casa dela, disse que 
não e perguntei se estava tudo 
bem Ela apenas confirmou 
que sim e desligou” conta a 
cunhada.

Segundo informações do 
delegado Luiz Fernando Dias 
de Oliveira, a vítima deixou 
cartas destinadas à família, 
onde relatava sua instabili-

-la” relatou o sargento Silva. 
O marido da vítima estava 
transtornado no local e acre-
dita que ela só o esperou ir tra-
balhar para realizar o suicídio.

dade emocional. Ele ainda 
disse que sofria há anos com 
depressão, tomava fortes me-
dicamentos e esta não foi a 
primeira tentativa de suicídio.

Quando o Corpo de Bom-
beiros chegou ao local, a 
vítima já estava sem vida. “A 
gente chegou e nada mais po-
deria ser feito para recuperá-

Casa onde a vítima morava e foi encontrada pendurada por uma corda

Uma casa na Alameda 
Ponta Delgado, em Itaici, foi 
assaltada por dois indivíduos 
na noite de terça-feira, dia 11.

A vítima estava no quintal 
da residência, quando foi sur-
preendida por um assaltante 
armado que pulou o muro de 
sua casa e a rendeu arrastan-

do-a para o interior da casa. 
O marido da vítima estava no 
quarto e quando ouviu os gri-
tos da mulher, o assaltante e 
a vítima adentraram o quarto. 
O casal foi rendido.

Segundo informações da 
mulher, o indivíduo man-
tinha contato o tempo todo 

com seu comparsa, que es-
tava do lado de fora da casa 
os esperando. Cartões bancá-
rios, joias, relógios de pulso, 
celular, a quantia de R$ 1 
mil e um carro. O assaltante 
ainda solicitou que as vítimas 
anotassem as senhas dos 
cartões roubados e fugiu, 

juntamente com o parceiro, 
no carro ali roubado.

O casal acionou as forças 
policiais, que de imediato en-
controu o carro abandonado 
na Estrada Municipal Pedro 
Villa, na Vila Aurora. Os 
indivíduos não foram reco-
nhecidos e nem localizados.

Três pessaos foram após re-
alizar um furto à residência na 
madrugada de terça-feira, dia 11, 
na Rua Nagibe Simão, Jardim 
Morada do Sol. Uma adolescente 
de 13 anos ajudou no furto.

Era por voltas 2 horas da ma-
nhã, quando um carro parou de 
frente à casa, os quatro indivíduos 
desceram, entraram na casa e co-
meçaram a retirar objetos da casa 
e colocar no interior do veículo. 
Sem demonstrar nenhuma atitude 
suspeita todos foram embora. A 
ação foi vista pelo vizinho, que 
é Guarda Municipal, mas que 
não desconfiou de nada, por não 
saber exatamente a aparência do 
residente da casa ao lado. O GM 
reconheceu um dos indivíduos, 
que tinha sido apreendido por 
envolvimento com drogas há 
pouco tempo.

Logo pela manhã, o Guar-
da Municipal se deparou com 
o “real” vizinho desesperado, 
relatando que haviam entrado 
em sua casa na noite anterior. 
De imediato o guarda acionou 

os colegas, que compareceram 
ao local, puxaram os dados do 
indivíduo reconhecido e seguiram 
ao local onde ele mora, no Jardim 
João Pioli. 

Jean Ricardo Fernandes da 
Silva, de 21 anos, Anderson Car-
los Ferreira, de 20, e Jhonatan de 
Souza Moreira, de 21, estavam 
andando pelo bairro com uma mo-
chila nas costas e foram abordados 
pelos guardas. Eles confessaram 
o furto que realizaram e foram 
encaminhados à delegacia, jun-
tamente com todos os produtos 
de furto, que estavam na casa de 
Jean. O trio indicou a localização 
da menor R. G. C, de 13 anos, que 
alegou estar junto mas não saber 
que se tratava de um furto, pois 
seus amigos disseram a ela que 
aquela casa era de um tio.

Os rapazes foram presos e 
encaminhados à cadeia anexa ao 
2º DP de Campinas. Os produtos 
furtados foram devolvidos ao 
dono e a garota liberada à sua 
responsável, diante termo de 
compromisso assinado.
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Restaurante local participa de 
festival gastronômico de Campinas

CULTURA & LAZER

O restaurante Green 
House Gourmet de 
Indaiatuba está en-

tre os empreendimentos que 
participam da segunda edição 
do festival gastronômico Res-
taurante Week, de Campinas. 
O festival começou na última 
segunda-feira, dia 10, exclu-
sivamente para clientes dos 
cartões Mastercard Platinum 
e Black, mas será aberto para 
o público geral nesta segunda 
segunda-feira, dia 17. 

No festival, os pratos têm 
preços de R$ 37,90 (almoço) e 
R$ 49,90 (jantar) e a expectati-
va da organização é que sejam 
vendidos 40 mil refeições até o 
final do festival, marcado para 
o dia 30. Além de restaurantes 
de Campinas e Indaiatuba, o 
festival reúne casas de Vinhe-
do e Sumaré.

O chefe francês Sébastien 
Michaut, de 40 anos, respon-
sável pelos sabores da Green 
House afirma que a adesão 
da cidade no festival é muito 
benéfica. “Antes não havia 
muita opção para um cardápio 
mais refinado aqui na cidade. 
As pessoas iam à Campinas ou 
até para São Paulo. Com esses 
festivais, podemos melhorar 
os nossos serviços para que a 
cidade se torne uma referên-

cia nesse tipo de culinária”, 
analisa. 

A primeira edição foi re-
alizada exclusivamente em 
Campinas entre os meses de 
outubro e novembro do ano 
passado. A ideia de ampliar 
o número de cidades come-
çou ainda na primeira edi-
ção exclusiva, realizada entre 
outubro e novembro do ano 
passado, quando a equipe per-
cebeu o potencial de consumo 
da "grande Campinas". 

EVENTO 
O Restaurant Week tem 

como objetivo democratizar a 

gastronomia, principalmente 
a alta gastronomia, com um 
preço fixo, além de fidelizar 
o público. Um levantamento 
apontou que 30% das pessoas 
que frequentam os restaurantes 
participantes pela primeira vez 
durante o festival voltam ao 
estabelecimento após a ação. A 
edição de Campinas do festival 
deste ano tem como tema os 
sabores do Brasil. 

A organização do comitê 
de Campinas prevê aumento de 
ao menos 20% no movimento 
na comparação com a primeira 
edição exclusiva em 2013. 
Com a projeção da venda de 

40 mil refeições, a orientação 
é que os interessados façam 
sempre a reserva para evitar 
filas.

O preço dos cardápios para 
almoço (R$ 37,90) e jantar (R$ 
49,90) este ano subiram cerca 
de 10% na comparação com 
a primeira edição exclusiva. 
O realizador do festival, no 
entanto, não considera a mu-
dança no preço como aumento, 
e sim um reajuste de valores.

Os clientes dos restaurantes 
participantes também poderão 
contribuir com R$ 1 ou mais 
a cada refeição. A renda será 
destinada à Fundação Cafu.

FESTA DO PEÃO 

Concurso para a escolha da 
Rainha começa segunda-feira

O lançamento da Festa do 
Peão Indaiatuba, realizado na 
noite da última terça-feira, 
dia 11, abriu, oficialmente, 
a programação de atividades 
que antecede o evento. Uma 
delas é o concurso que elegerá 
rainha, madrinha e princesa do 
Rodeio, que abre as inscrições 
nesta segunda-feira, dia 17. 
Na mesma data começa a ser 
vendido o primeiro lote de 
ingressos em cinco pontos de 
venda em Indaiatuba. 

O concurso será organiza-
do novamente por Vladmir Se-
neme e as inscrições poderão 
ser realizadas presencialmente 
na Rua Cleofas Mosca Mila-
ni, 94, Vila Brigadeiro Faria 
Lima, de segunda à sexta-fei-
ra, das 8h às 12 horas e das 13h 
às 17 horas, e aos sábados das 
8h às 12 horas. Para isso basta 
levar documento de identidade 
com foto e data de nascimento 
e uma foto de corpo inteiro.

A Festa do Peão Indaiatuba 
acontece de 7 a 11 de maio no 
mesmo recinto, às margens da 
Rodovia Santos Dumont (SP-
75), próximo ao Polo Shop-
ping. Na agenda shows gran-

des nomes da música sertaneja 
como Teodoro & Sampaio; 
Munhoz & Mariano; Bruno & 
Marrone; Thaeme e Thiago; e 
Rio Negro e Solimões. 

A Festa contará ainda com 
rodeio profissional, com nar-
ração do locutor Gleydson 
Rodrigues; feira comercial; 
balada universitária; praça 
de alimentação coberta; baile 
country; parquinho e uma es-
trutura que incluirá arquiban-
cada coberta e camarote vip e 
individual, além de estaciona-
mento para quatro mil carros. 
A novidade desta edição é a 
gratuidade em três dos cinco 
dias, ou seja, com exceção de 
sexta-feira (9) e sábado (10), 
nos demais dias, não será 
cobrado ingresso do público. 
Já estão à venda os camarotes 
e o passaporte com desconto 
para os dois dias pagos. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3016-4799.

Os ingressos estão dispo-
níveis na Banca do Januba, 
na Loja Zé Colmeia, no Mar-
quinhos Tintas, na Bandeira 
Filhos (Cecap e Centro), e na 
Lojas Douradina.

O evento tem como 
objetivo democratizar a 
gastronomia, principal-
mente a alta gastrono-
mia, com um preço fixo

Festa da abertura oficial do evento ocorreu na noite da última terça-feira

Mais Expressão
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Derico homenageiam as mulheres 
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APRESENTAÇÃO OPORTUNIDADE 

Menu Musical recebe Letícia Nicolielo Concurso da turma do Gabi 
tem inscrições até 30 de junho

ROGÉRIO BARBOSA

O Dia Internacional das 
Mulheres foi comemo-
rado no último sábado, 

dia 8, mas as homenagens con-
tinuam. A Secretaria Municipal 
da Cultura promove, neste sá-
bado, dia 14, às 20h30, na sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), um espe-
táculo gratuito com a Orquestra 
de Câmara OPUS e o músico 
Derico Sciotti, saxofonista do 
programa do Jô, da Rede Globo. 

A regência será o maestro 
Leonardo Cunha e no repertório 
estarão obras de compositores 
eruditos e arranjos exclusivos da 
música popular brasileira.

A Orquestra de Câmara 
OPUS foi formada em outubro 
de 2006 o propósito de popu-
larizar a música orquestral e 
erudita e também aproximar 
a música popular do arranjo 
clássico, com grande parte de 
seu repertório voltado para a 
música brasileira. Atualmente é 
composta por 15 músicos entre 
instrumentos de cordas e sopros. 
Desde sua criação desenvolve o 
projeto “Orquestrando Brasil”, 
com a proposta de levar a todos 
os lugares a riqueza da música 
e estreitar a distância ainda 
existente entre o grande público 
e eventos culturais eruditos. Já 

foram realizadas apresentações 
em mais de 60 cidades de seis 
estados brasileiros. O projeto 
conta o patrocínio da Tracbel, 
Volvo e Cemig através da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet), e derivou ainda 
na gravação de um CD em 2007 
com as canções que tiveram 
maior receptividade do público. 

A partir deste trabalho, a 
OPUS ganhou projeção inter-
nacional, com espetáculos no 
Peru, na Alemanha e na França, 
e já se apresentou com inúmeros 
artistas convidados como Derico 
Sciotti (Saxofonista do Progra-
ma do Jô), Ulla Benz (violino/
Alemanha), Jasmin Gottstein 

(flauta/Alemanha), Márcio Car-
neiro (violoncelo/Suíça), Knut 
Andreas (maestro/Alemanha), 
James Strauss (flautista), Fafá 
de Belém, Milton Nascimento 
e Daniela Mercury.

MAESTRO 
O maestro Leonardo Cunha 

nasceu na cidade de Niterói 
no Rio de Janeiro e iniciou os 
estudos musicais aos 7 anos de 
idade com o piano. Aos 11 anos 
incluiu o violino, instrumento ao 
qual se dedicou mais amplamen-
te, com o bacharelado e mestra-
do pela Universidade Federal de 
Minas Gerais – UFMG. 

Seu currículo aponta para um 

profundo interesse na interação 
entre música erudita e popular, 
com um trabalho que envolve 
desde arranjo e composição para 
teatro, espetáculos, encontros e 
festivais à regência de orquestras 
e coros e produção musical de 
diversos artistas. Entre os artistas 
com quem atuou estão Hermeto 
Pascoal, Toninho Horta, Rober-
to Menescal, Emílio Santiago, 
Leila Pinheiro, Danilo Caymi, 
Derico Sciotti, Wanda Sá, Celso 
Adolfo, Fafá de Belém, Milton 
Nascimento, entre outros. Em 
2008 lançou um livro de arranjos 
de música brasileira para coral in-
titulado "MPB a Quatro Vozes", 
que é utilizado por vários corais 

no Brasil e no exterior. Em Junho 
de 2011 foi convidado a reger a 
Orquestra Sinfônica Collegium 
Musicum de Potsdam, na Ale-
manha, em um concerto com 
músicas brasileiras. Atualmente 
é o maestro titular da Orquestra 
de Câmara OPUS, da Orquestra 
Sinfônica de Nova Lima, do 
Coral da Comunidade Luso 
Brasileira, do Coral da GEPES-
-Banco do Brasil, do Coral da 
CAC Fim de Tarde e do Coral 
da AABB/BH.

DERICO
Profissional desde os 11 

anos, Derico Sciotti começou 
seus estudos de flauta aos 5 anos 

de idade. Desde então, teve a 
oportunidade de estudar com 
mestres renomados como João 
Dias Carrasqueira, Antônio Car-
los Carrasqueira, entre outros. 
De formação erudita, obteve 
grande repercussão nacional a 
partir de 1974, quando ganhou 
vários concursos nacionais e 
internacionais para jovens ins-
trumentistas. Em 1979, parale-
lamente à sua carreira erudita, 
começa a tomar conhecimento 
de novos estilos musicais como 
jazz, blues, música instrumental 
(fusion) e música experimental 
(dodecafonismo e minimalis-
mo). É nesse momento que abre 
as perspectivas instrumentais, 
aprendendo linguagens novas 
de instrumentos como saxofone, 
guitarra, contrabaixo, violão, 
bateria e piano. Em 1990, foi 
convidado a participar das gra-
vações do programa Jô Soares 
Onze e Meia do SBT em São 
Paulo como saxofonista e flau-
tista do Quinteto Onze e Meia. 

SERVIÇO
Homenagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher
Quando: sábado, dia 14
Horário: 20h30
Onde: sala Acrísio de Camargo 
(Ciaei) Avenida Engenheiro 
Fabio Roberto Barnabé, 3.655 
- Jardim Regina
Informações (19) 3825-2056
Entrada gratuita

A Orquestra de Câmara OPUS é composta por 15 músicos entre instrumentos de cordas e sopros

DIVULGAÇÃO

O projeto cultural Menu 
Musical do Shopping Jara-
guá recebe neste domingo, 
dia 15, o MPB do violão de 
Letícia Nicolielo. O espetá-
culo é gratuito e começa às 
12h30. 

A cantora diversifica bas-
tante o repertório e agrada a 
todos os gostos. Xote, samba 
e canções internacionais são 
interpretadas pela artista 
que é admirada pelo timbre 
de voz e pela qualidade dos 
arranjos.

O projeto cultural “Menu 
Musical” oferece um pro-

grama agradável a todos os 
públicos, promove talentos 
musicais, além de oferecer 
um centro de compras com 
ótimas opções de alimenta-
ção e compras.

SERVIÇO
Projeto cultural “Menu Mu-
sical”
Local: praça de alimentação 
do Shopping Jaraguá - Rua 
15 de Novembro, 1200, 
Centro
Data: todos os domingos
Horário: das 12h30 às 15h30
Evento gratuitoA cantora diversifica bastante o repertório com xote, samba e canções

As inscrições para a 8ª edi-
ção do concurso cultural da 
Turma do Gabi, realizado pelo 
Estúdio Moacir Torres (EMT) 
e pela Fundação Pró-memória, 
com apoio do Shopping Jara-
guá, vão até o dia 30 de junho. 
O tema para os desenhos neste 
ano é “livro”. 

Os participantes têm que ter 
entre 9 e 14 anos e entregar o 
desenho na secretaria da Biblio-
teca Rui Barbosa (Rua Oswaldo 
Cruz, 1015, Cidade Nova) ou 
enviar via Correio.

Serão oferecidos aos autores 
dos três melhores desenhos um 
“tablet” cada, e as três menções 
receberão um kit com revistas da 
Turma do Gabi.

O regulamento completo e 
ficha de Inscrição estão dispo-
níveis na internet, pelos sites 
turmadogabi.com.br ou  pro-
memoria.indaiatuba.sp.gov.
br. Os trabalhos escolhidos 
pelo júri para a exposição 
receberão certificados de par-
ticipação. Mais informações 
(19) 3834-6319.
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Rodada define os finalistas 
da Supercopa Vila Avaí

16 jogos marcam a segunda rodada da Copa Loucos By Bike será neste domingo

Inscrições acontecem 
na terça-feira

FUTSALANIVERSÁRIO

INTERSECRETARIAS

ESPORTES

A próxima rodada da 
Supercopa Vila Avaí 
será decisiva. No do-

mingo, dia 16, quatro equipes 
entram em campo, pelas se-
mifinais, e apenas duas delas 
vão carimbar o passaporte 
rumo a grande final da edição 
deste ano.   

O primeiro confronto já 
está marcado e acontece às 
9h30. Após vencer o Exsa/
Tsunami por 4 a 2, no con-
fronto válido pelas quartas 
de final, a equipe do Amigos 
do Cachorrão duela diante do 
clube 9 de Julho, que por sua 
vez chegou às semifinais após 
golear o Marquinhos Tintas 
pelo placar de 6 a 1

A segunda e decisiva par-
tida da rodada ocorre às 11 
horas. Em campo, medirão 

A rodada do final de semana 
da Copa Loucos Por Esportes de 
Futsal, organizada pela Asso-
ciação Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa), contará com 
16 partidas amanhã, dia 15. Os 
confrontos, válidos pela Série 
Prata e Bronze, ocorrem nos 
ginásios da Sol-Sol e do Carlos 
Aldrovandi, além do Ginásio 
Municipal de Esportes. Já a Série 

ROGÉRIO BARBOSA 
forças rumo a final as equi-
pes do Bacanas Lanches e 
Pai e Filho. O primeiro time 
venceu, nas quartas de final, 
o SPQV por 4 a 2. Já o Pai e 
Filho garantiu o acesso após 
vencer a Nova Aliança por 
3 a 2. 

Disputa
Assim como nos jogos, 

a disputa também está acir-
rada na busca pelo troféu de 
artilheiro do campeonato. 
Dois jogadores disputam esse 
posto: Diego Reis, do Clube 9, 
e Julio César, do Pai e Filho, 
ambos com seis gols marcados 
cada. 

Quem também ainda tem 
chances de conquistar o troféu 
de goleador é Helton Werter 
da Silva, com cinco gols, e que 
defende as cores do Amigos 
do Cachorrão, uma das equi-
pes semifinalistas.Assim como nos jogos das quartas de final, confrontos da rodada de domingo devem ser disputadíssimos

Mais 16 jogos marcam a segunda rodada no próximo final de semana 

A está programada para iniciar no 
próximo dia 22. 

No ginásio da Sol-Sol, no 
sábado, serão cinco confrontos 
pela Série Bronze. O primeiro 
jogo será entre Sabinos e R5 
Pontocom Informática, às 12h50. 
Na sequência, o Une/Quintadão 
do Carlão e APS Bolívia. Em 
seguida, entram em quadra Par-
que Indaiá e Clube 9 de Julho. O 

nhos Tintas x LBC/Educando 
Pachelli, Kitimico x Unidos da 
Vila, Total 90 Cecap x Belo 
Horizonte/Rodrifer, Cebi Brasil 
x Atlético União, Ecomechanics 
x Projeto Restitui. 

Os demais jogos ocorrem no 
ginásio do bairro Carlos Aldro-
vandi, com mais cincos confron-
tos. Os jogos começam às 13h20. 
As partidas são: Azurra Cola na 
Grade x Grillos B/Independente, 
Grillos/Independente x Humble/
Cidão Lanches, Flamengo/Mar-
quinhos Tintas x Elite/Tigres 
Azuis A, Elite/Tigres Azuis B x 
Borussia, Manchester/Croissante 
& Cia/JR x Atletas de Cristo/
Uniton. 

ESTREIA
A primeira rodada contou 

com 91 gols e 15 partidas dis-
putadas, média de seis gols por 
jogo. 

Os resultados foram: Educan-
do 3 x 2 Total 90, Esportivo Atlé-
tico 1 x 5 Kitimico Futsal, Elite 
A 1 x 6 Elite B, Flamengo 3 x 2 
Sol-Sol B, Humble 0 x 5 Man-
chester, Borussia 2  x 5 Grillos, 
APS Bolívia 8 x 2 Azurra, R5 B 
3 x 5 Parque Indaiá, Grillos B 2 x 
3 Ecomechanics, NBF 3 x 3 Ga-
láticos, Ajax 2 x 3 Manchester B, 
Elias Fausto 7 x 2 Sabinos, Pro-
cam 3 x 0 QFC, Belo Horizonte 
2 x 6  Masterconsig, Unidos da 
Vila 1 x 5 Cebi Brasil e Clube 9 
de Julho 1 x 2 Conquista.  

O tradicional passeio turísti-
co Indaiatuba by Bike terá mais 
uma edição neste domingo, dia 
16, a partir das 8 horas, com 
partida de frente à Prefeitura e 
percurso de 23 km. A participa-
ção é gratuita e é indicada para 
maiores de 14 anos. Durante 
o trajeto haverá paradas para 
hidratação. Em caso de chuva 
o passeio será cancelado.  

O trajeto segue via Parque 
Ecológico, Pimenta até a divisa 
com Salto, no Rio Piraí, onde 
é feita a captação de água pelo 
Saae. A duração será de cerca 

de 3 horas e 30 minutos, terá 
apoio da Guarda Municipal, 
Departamento de Trânsito, 
Ambulância, Saae e também 
parceria com a Faculdade Max 
Planck e Nutriplus.

O Indaiatuba By Bike é um 
projeto criado há mais de qua-
tro anos pelo Departamento de 
Turismo da Prefeitura e ganha 
mais adeptos a cada edição com 
uma programação que alterna 
trajetos urbanos e rurais, com 
diferentes níveis de dificuldade.

Os interessados podem se 
inscrever pelo site da Prefeitura. 

As inscrições para os interes-
sados participar da 18ª edição do 
Torneio Municipal Intersecretarias, 
categoria mini campo, poderão 
ser feitas na próxima terça-feira, 
dia 18. O campeonato é destinado 
apenas aos funcionários públicos 
da cidade. Os interessados em par-
ticipar do certame devem procurar 
os representantes de sua respectiva 
secretaria ou autarquia.

A disputa da competição deve 
ocorrer em duas oportunidades. 
Os confrontos ocorrerão no dia 
5 de abril, sábado. A partir das 8 
horas, haverá a disputa do Torneio 
Início, no campo 2 do Centro 

Esportivo do Trabalhador (CET). 
Na ocasião, todos os times do 
campeonato jogarão num único 
dia e o campeão será conhecido 
na mesma data.

Já no dia 12 de abril, no sába-
do, também às 8 horas, as equipes 
entram em campo na estréia do 
campeonato no mini campo da 
Vila Avaí. O certame terá cerca 
de dois meses de disputa. 

No ano passado, o grande 
campeão do Torneio Início foi 
a equipe da Secretaria de defesa 
e cidadania. Já no torneio geral, 
pela quinta vez na história, o Saae 
levantou o caneco da competição. 

jogo das 15h30 será entre Mas-
terconsig x Shalke 83. O último 
confronto da rodada será entre 
Conquista e The Rockett/Grupo 
Marquinhos. 

Também a partir das 12h50, 
no sábado, seis jogos serão dis-
putados no Ginásio Municipal. 
São eles: Manchester B/Brasa 
Burguer x Esportivo Atlético/
Ponto Azul, Galáticos/Marqui-

ROGÉRIO BARBOSA
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SKY Company oferece emoção e segurança em saltos de paraquedas

ESPORTES

A equipe da Asso-
ciação Desportiva 
Indaiatuba (ADI)/

Clube 9 e Julho/Secretaria 
Municipal de Esportes inicia 
sua caminhada em busca do 
tão sonhado título do Cam-
peonato da Liga Paulista de 
Futsal. O primeiro desafio 
dos indaiatubanos será fora 
de casa, diante do Desporti-
vo Yoca Futsal/Spani Ataca-
dista. O jogo está marcado 
para terça-feira, dia 18, às 
20 horas, em Guaratinguetá.

Três dias depois o time 
volta às quadras e faz seu 
primeiro confronto em casa. 
A equipe mandará seus jo-
gos na Arena do Clube 9 de 
Julho. O confronto acontece 
na sexta-feira, dia 21, às 
20h30, e terá como adversá-
rio a equipe da Associa Rio 
Pretense. 

Para o treinador da equi-
pe, o técnico Juliano Ripabe-
lo, o foco inicial do grupo é 

chegar à fase de mata-mata. 
“Tivemos uma preparação 
pré-temporada muito boa, 
com treinos físicos especí-
ficos, sob o planejamento 
da comissão técnica, visan-
do não só garantir o bom 

desempenho na Liga, mas 
também nos Jogos Regionais 
em julho”, ressalta.

Nesta primeira fase do 
certame, todos os times jo-
gam contra todos e os 12 
melhores vão para a fase 

eliminatória. 
Além da Liga Paulista, 

o time indaiatubano foca 
também os Jogos Regionais 
em Itatiba, que sedia as par-
tidas da 4ª Região Esportiva, 
reunindo na 1ª divisão as 

A Orquestra de Câmara OPUS é composta por 15 músicos entre instrumentos de cordas e sopros

FOTOS: DIVULGAÇÃO

cidades de Americana, Cam-
pinas, Rio Claro, Limeira, 
Indaiatuba, Hortolândia, 
Itapira, Paulínia, Bragança 
Paulista, além de Itatiba. 

BASE 
Três das equipes de base 

da ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes começaram com 
o pé direito no Campeonato 
Estadual de Futsal, promo-
vido pela Federação Paulista 
de Futsal (FPFS). Os jogos, 
pelas categorias Sub-10, 
Sub-12, Sub-14, Sub-16 e 
Sub-17, foram contra a equi-
pe do 100zala de São Miguel 
Paulista, no último domingo, 
dia 9, no ginásio do bairro 
Carlos Aldrovandi. 

A primeira vitória foi do 
Sub-10. Os comandados do 
técnico Diego Bueno Ki-
noshita bateu o adversário 
pelo placar de 5 a 3, com 
três gols de Kaique Gonçal-
ves Clemente, um de Eric 
Andrade Cruz e um Fábio 
Henrique Martins. 

A segunda vitória foi da 
equipe Sub-12, pelo placar 

elástico de 8 X 1. Thiago 
Parra de Oliveira, Gabriel 
Alves de Limas e Raphael 
Baldini marcaram duas ve-
zes cada. Pedro Medeiros 
Assunção Matheus Correa 
da Silva também balançaram 
as redes. 

Já o Sub-14 da ADI não 
deu chance ao adversário, 
vencendo o confronto por 4 
a 1. Comando pelo técnico 
Celso Galvani Junior, o 
time local fez três gols com 
William da Silva Domian e 
o quarto gol saiu dos pés de 
Lucas Fazio dos Santos. 

Já as derrotas vieram nas 
categorias Sub-17, de 6 a 3 
para o 100zala, e de 4 a 2 na 
categoria Sub-16. A equipe 
do município está na chave 
B da competição, onde além 
do 100zala joga contra A.D. 
Wimpro, S.E.R. Caieiras w 
C.A. Tabuca Juniors. As pró-
ximas rodadas acontecem no 
dia 16 em Taboão da Serra, 
contra o Tabuca, e dia 22, 
em Indaiatuba, no Ginásio 
Carlos Aldrovandi, contra o 
Caieiras.

Há mais de 20 anos no 
mercado, a SKY Company 
e Escola de Páraquedismo 
oferece o que há de mais 
sofisticado e seguro em sal-
tos paraquedas. A empresa 
fica localizada no Centro 
Nacional de Paraquedimos, 
na cidade de Boituva, mais 
precisamente no quilômetro 
116 da Rodovia 
Castelo Branco, 
a pouco mais de 
uma hora da Ca-
pital. 

Atualmente, a 
escola é a única do 
Brasil reconhecida 
internacionalmen-
te pela United Sta-
tes Parachute As-
sociation (Uspa), 
órgão internacio-
nal com mais de 
30 mil membros 
espalhados pelo mundo. 

A SKY Company conta 
com uma estrutura diferen-
ciada. No local, por exemplo, 
há uma sala exclusiva para o 
atendimento de saltos duplos, 
totalmente preparada para 
proporcionar todo o conforto 
que o cliente merece. 

A sala possui ainda equi-
pamentos de vídeo e som de 
última geração, para que o 
cliente assiste seu vídeo em 

nosso Home, em uma TV de 
50 polegadas e um ambiente 
totalmente climatizado.

Outro diferencial da SKY 
Company são os equipamen-
tos, que são de uso próprio 
da empresa. Todos passam 
por um rígido controle e ma-
nutenção, sendo renovados 
a cada dois anos de uso e 

contam ainda com o uso do 
Dispositivo de Acionamento 
Automático (DAA), o qual 
garante a abertura do para-
quedas.

Os equipamentos são da 
marca United Parachutes Tec-
noligic (UPT), e os velames 
(paraquedas) da marca Icarus, 
o que mais se assemelha aos 
esportivos, utilizados pelos 
atletas. Os equipamentos são 
novos, com data de fabricação 

deste ano. 
A segurança também é 

garantida pelos profissionais 
que atuam na SKY Company. 
O instrutor responsável pela 
escola, Marcello Costa, tem 
mais de 20 anos de atleta e 18 
anos trabalhando direto com 
instrução e saltos duplos.

Com mais de 15 mil sal-
tos e alguns títulos 
na carreira, como 
o Brasileiro e o 
Sul-Americano, 
Marcello é tam-
bém examinador 
das fábricas de 
pára-quedas e vem 
formando novos 
instrutores.

Já o Staff de 
salto duplo da em-
presa é composto 
por profissionais 
com experiência 

mínima de mil saltos duplos,  
todos devidamente cadastra-
dos e licenciados pela Con-
federação Brasileira de Pára-
-quedismo (CBPQ), órgão 
que regulariza o Esporte no 
Brasil e também na USPA. 
Além do que faz com que 
seu salto seja super divertido, 
uma das marcas registradas 
da empresa. 

O vôo até o salto é feito 
com aeronaves do Mode-

lo Caravan, do Fabricante 
Cessna, cujas especificações 
de operações são totalmente 
voltadas para o uso de pára-
-quedismo.

O gestor de negócios do 
Mais Expressão, Ricardo 
Chacon, realizou um salto de 
paraquedas no Sky Company 
e comprovou a qualidade e 
a segurança do serviço ofe-
recido.  

Mais informações da Sky 

Company pelo site www.
paraquedismoskycompany.
com.br, ou pelo telefone (11) 
9.8165-6600, 9554-4554, 
(15) 8114-6600 e também 
pelo ID 89*110654.

CENTRO NACIONAL 
O Centro Nacional de 

Parquedismo é a  maior área 
de saltos da America Latina, 
e a única com aeroporto para 
uso exclusivo para a prática 

do esporte.
 Em seu complexo, exis-

tem dois restaurantes e lan-
chonetes, banheiros, área de 
camping, lojas especializa-
das, lojas de artigos de uso 
comum, estacionamento gra-
tuito, parquinho para crian-
ças, em mais de 40 mil metros 
quadrados de árvores, grama 
e bancos, proporcionando a 
todos o conforto para apre-
ciarem as belezas do esporte.
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Marte retrógrado pode trazer alguns problemi-
nhas com seus relacionamentos, mas também o 
momento é ótimo para entender a si mesmo e sua 
maneira de agir e de atacar seus problemas pessoais. 
Dentro de casa pode receber visita de pessoas que 
vem de longe.

O trabalho para o taurino pode forçar o nativo 
a aprender a ser mais equilibrado consigo mesmo 
e com os outros em relação ao trato e atitudes com 
os outros. Mudanças positivas e inesperadas acon-
tecem em seu trabalho. 

O geminiano está com uma facilidade profis-
sional: novos projetos profissionais surgem a sua 
frente. Fase de grande movimento em sua vida so-
cial, trazendo novas amizades e renovando algumas 
antigas. Dificuldades inesperadas em viagens para 
longe, tenha cuidado.

O canceriano está estabilizado com seu emprego, 
ou conseguirá o emprego dos seus sonhos.  Nesta 
fase um novo projeto pessoal ou de trabalho traz 
crescimento e expansão à sua vida.  Uma viagem  
para longe pode acontecer.

Os negócios, parcerias ou sociedades comerciais, 
estão bastante favorecidos ao leonino. Há uma tendên-
cia a ter muitos compromissos sociais. Novas amizades 
podem surgir  e as antigas tendem a serem renovadas 
nesse período.

Fase um pouco densa para o virginiano que deve 
ficar mais fechado e voltado para as mudanças que 
devem ser feitas em sua vida. As emoções estarão 
á flor da pele e o nativo pode ficar mais fechado, 
introspectivo e profundo. Momento para melhorar 
os acordos financeiros principalmente com sócios ou parceiros.

O momento pede atenção para com sua forma 
de lidar com o dinheiro. Não é hora de gastar nada 
além do necessário. Propostas novas podem surgir e 
finalmente serem acordadas. Os relacionamentos e 
sua vida social ganham destaque. Um envolvimento 
pode se tornar mais sério ou formalizado.

Momento para aprender a lidar com pessoas que vem de longe 
ou que moram longe, no estrangeiro. Vida social 
bem movimentada e permitindo o nativo se abrir 
para novos envolvimentos afetivos.  Sua casa vai 
se tornar o melhor lugar para você. Esteja com os 
amigos, favoreça os almoços e encontros com eles, 
isso te fará muito bem.

Saturno retrógrado pede atenção para sua saúde. 
Não se descuide dela. É um bom momento para 
iniciar uma dieta e com isso mudar sua aparência. 
Cuidado com os gastos nesse período. Segure seu 
desejo consumista. 

O momento é ótimo para fechar e assinar contratos e realizar acordos 
de negócios. Bom também para reuniões, viagens e 
os estudos. Facilidade de encontrar novas amizades. 
Mudanças estão ocorrendo em sua saúde, pode precisar 
de um profissional da saúde. Não se descuide.

O aquariano pode sentir que nessa fase as coisas 
estão lentas e pode ter dificuldade em cumprir com 
sua agenda. Tenderá a sentir um atraso no andamen-
to de seus planos, mas uma vez que se esforça um 
mudança ocorre e os caminhos se abrem. Uma mu-
dança importante de ou no emprego pode ocorrer,  

este é o momento de mergulhar inteiro em seus projetos de trabalho. 

Excelente fase para sua vida social. Novas amizades e renova-
ção das antigas, as trocas de idéias e comunicação 
com os outros estarão mais fáceis de ocorrer. Suas 
finanças estarão sendo beneficiadas, sócios e côn-
juge podem recebeer mais e com isso melhorar 
suas condições financeiras. Apenas evite gastar de 
forma exagerada.
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Cinema Horóscopo de 14 a 20/03

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

ALEMÃO – Lançamen-
to - Nacional: Quinta (13), 
Sexta (14) e de Segunda 
(17) a Quarta (19): 17h10 / 
19h30 / 21h50 Sábado (15) 
e Domingo (16):  14h40 
/ 17h10 / 19h30 / 21h50. 
Policial / Ação. 109 min. 
Classificação 16 anos. 

NINFOMANÍACA - 
VOLUME 2 – Lançamento 
- Legendado: Quinta (13) a 
Quarta (19): 16h20 / 21:20. 
Drama. 124 min. Classifica-
ção 18 anos. 

PHILOMENA – Es-
tréia - Legendado: Quinta 
(13) a Quarta (19): 19h10. 

ROBOCOP - Legenda-
do: Quinta (13) a Domingo 
(16): 15h50 / 21h35. Se-
gunda (17) a Quarta (19): 
17h45. Ação / Policial - 117 
minutos. Classificação 14 
anos.

12 ANOS DE ESCRA-
VIDÃO  -  Legendado: 
Quinta (13) a  Domingo 
(16): 18h50. Segunda (17) a 
Quarta (19): 20:10. Drama - 
135 minutos. Classificação 
14 anos. 

F R O Z E N  -  U M A 
AVENTURA CONGE-
LANTE – Convencional 
Dublado:  Sábado  (15 ) 
a Segunda (17):  15h10. 
Animação / Aventura. 108 
minu tos .  C las s i f i cação 
Livre.

ALEMÃO – Lançamen-
to - Nacional: Quinta (13), 
Sexta (14) e de Segunda 
(17) a Quarta (19): 16h25 / 
18h50 / 21h20. Sábado (15) e 
Domingo (16): 14h00 / 16h25 
/ 18h50 / 21h20.  Policial / 
Ação. 109 min. Classificação 
16 anos. 

NEED FOR SPEED - O 
FILME – Lançamento - 
3D Dublado: Quinta (13) 
a Domingo (16): 15h20 / 
18h10 / 21h05. Segunda (17) 
a Quarta (19): 16h50 / 21h05. 
3D Legendado: Quinta (13) 
a Domingo (16): 19h10. 
Segunda (17) a Quarta (19): 
19h50. Aventura / Ação. 131 
min. Classificação 12 anos. 

300 - A ASCENSÃO DO 
IMPÉRIO – 3D Dublado: 
Quinta (13), Sexta (14) e 
de Segunda (17) a Quarta 
(19): 17h15 / 19h30 / 21h45. 
Sábado (15) e Domingo 
(16): 14h40 / 17h15 / 19h30 
/ 21h45. 3D Legendado: 
Quinta (13) a Domingo (16): 

INDAIATUBA

Zoof Club- na sexta-feira, dia 14, Sexy On The Bea-
ch, com o Leonardo Bergheme. No sábado, dia 15, 
tem She White He Black, com Felipe Tampa. Sempre 
a partir das 22h. Avenida Presidente Vargas, 731. 
Informações (19) 3984-6471.

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

Botequim do Presidente- na sexta-feira, dia 14, mui-
to sertanejo com a dupla Renan & Jordão. No sábado, 
dia 15, a atração fica por conta da dupla Fábio & 
Renan. Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 
363. Informações (19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show - no sábado, dia 15, Banda 

Brazões do Forró, a partir das 23h. Rua Ouro, 239, 
Recreio Campestre Jóia. Informações (19) 3017-6609.

Manchester Music – na sexta, dia 14, Flashbox. No 
sábado, dia 15, às 21h, Mordy Rex. Rua Humaitá, 700. 
Informações (19) 3392-3557 ou 3500-4599.

CAMPINAS

Teatro Brasil Kirin – o espetáculo “Callas” será 
encenado nos dias 14, 15 e 16. A peça tem direção 
de Marília Pêra e é estrelada por Silvia Pfeiffer e 
Cássio Reis. 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 
domingos às 16h. Avenida Guilherme Campos, 500 
(Santa Genebra). Informações (19) 3756-9890 ou 
3756-9891.

22h00. Aventura Épica / 
Ação. 95 min. Classificação 
16 anos. 

WALT NOS BASTIDO-
RES DE MARY POPPINS 
- Legendado: Quinta (13) 
a Domingo (16): 17h00. 
Segunda (17) a Quarta (19): 

17h40. Drama. 125 min. 
Classificação 10 anos.

TINKER BELL - FA-
DAS E PIRATAS -  3D 
Dublado: Quinta (13), Sexta 
(14) e de Segunda (17) a 
Quarta (19): 16h05. Sábado 
(15) e Domingo (16): 14h15 
/ 16h05. Animação - 70 min. 
Classificação Livre.

AS AVENTURAS DE 
PEABODY E SHERMAN 
– Convencional Dublado: 
Quinta (13) a Domingo (16): 
15h00. Segunda (17) a Quarta 
(19): 15h40. Animação - 95 
min. Classificação Livre.

ROBOCOP - Dublado: 
Quinta (13) a Domingo (16): 
19h50.  Segunda (17) a Quarta 
(19): 20h20. Ação / Policial - 117 
minutos. Classificação 14 anos.

Comédia Dramática.  98 
min. Classificação 10 anos. 

300 - A ASCENSÃO DO 
IMPÉRIO – CONVEN-

CIONAL LEGENDADO: 
Quinta (13) a Quarta (19): 
17h30 / 20h25. Aventura 
Épica / Ação. 95 min. Clas-
sificação 16 anos. 
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Pietra Julia e Maria Luiza

Murilo

Carnaval no Colégio Escala

Carnaval no Colégio Escala

Mais Expressão
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18ª Campanha APAEXOLATE Um lápso!

Moradora no Lar de Velhos completa 
100 anos

Manhã de março é reservada para 
homenagear e entreter as mulheres

O Departamento de Eventos da APAE já está comercializan-
do os bombons de chocolate para a edição 2014 da campanha 
APAExolate. Estão sendo confeccionados 2800 kits para venda 
pelo Departamento de Telemarketing, que atende no telefone 
3801-8898. Os kits são confeccionados pelas funcionárias 
e voluntários do Departamento de Eventos e são compostos 
por uma dúzia de bombons decorados preparados com puro 
chocolate Garoto e acondicionados em lindas caixas douradas 
e também em embalagens em formato de coração. A comercia-
lização dos kits será iniciada no dia 10 de março e as entregas 
serão efetuadas a partir do dia 17, encerrando-se em 11 de abril.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Indaia-
tuba Clube promoveu na manhã do dia 9 de março um café da 
manhã especial oferecido pelo Buffet Verona e vários brindes 
foram carinhosamente distribuídos às associadas pelos patro-
cinadores. Sob a animação do DJ Ronaldo Ambiel, cerca de 
241 mulheres tiveram a oportunidade de rever amigas e curtir 
um domingo bastante agradável. Oferecido pela Gê Beleza, 
as associadas Camila São Pedro e Juliana Bellintani foram 
contempladas com uma transformação e tiveram seus cabelos 
cortados e arrumados, além de ganharem uma linda maquiagem 
feita pela Contém 1g. Outros serviços de estética também foram 
oferecidos às associadas pelos patrocinadores Onodera, Bem 
Estar Podologia, Personalité e Serafina.

Foi, sem dúvida, uma manhã de domingo gostosa, promo-
vida pelo departamento social do Clube exclusivamente para 
mimar as mulheres.

Uma moradora no Lar de Velhos e Espaço Dia Emmanuel 
completou 100 anos na última sexta-feira, dia 7 de março. 
Francisca Fonseca Nascimento, a Chiquinha, mora na sede da 
entidade há nove anos. Chiquinha chegou ao asilo em maio de 
2005, junto com a irmã, Sebastiana, que morreu cinco anos 
depois. Hoje cadeirante, a moradora no Lar de Velhos fica a 
maior parte do tempo na enfermaria, mas funcionários a des-
crevem como “uma pessoa alegre e que adora uma festa”. A 
presidente da entidade, Izildinha Cardoso Lopes, declara que 
é uma alegria comemorar o centenário de Chiquinha. A festa, 
aliás, ocorreu dois dias antes do aniversário de 50 anos do Lar 
de Velhos, fundado em 9 de março - a comemoração oficial 
ocorrerá no próximo dia 18, com um coquetel. “É uma emoção 
muito grande saber que uma pessoa que fez parte da história 
da cidade está comemorando 100 anos aqui na entidade”, diz.

Meditação da Lua Cheia acontece em vários estados brasileiros 
simultaneamente e chega, pela primeira vez, a Indaiatuba

Sergio Marone e Juliana Martins apresentam “Eu te amo” em Indaiatuba

Polo Shopping recebe exposição sobre o Egito

Rainha do Rodeio de Indaiatuba abre 
inscrições na próxima segunda-feira

A Meditação da Lua Cheia de Março será no domingo, 
16/03/2014, às 20h e acontecerá simultaneamente em Goiânia, 
Recife, Brasília, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, 
São Paulo, no parque do Ibirapuera, Praça do Pôr do Sol e Mirante 
de Santana, e pela primeira vez a Indaiatuba, no Parque Ecológico, 
na altura do número 1357. A meditação da Lua cheia foi trazida 
para Indaiatuba após pedidos na Página do Facebook “Respira 
Indaiatuba”, que foi criada com o objetivo de uma Indaiatuba 
com menos estresse, melhor bem-estar físico e mental, maior 
eficiência, criatividade, alegria e entusiasmo e que atualmente já 
conta com mais de 3.700 curtidas. Na página são compartilhados 
conteúdos sobre Ioga, Meditação, dicas de alimentação saudável, 
pensamentos positivos e eventos relacionados. Quem irá conduzir a 
meditação é uma instrutora sênior voluntária da Fundação Arte de 
Viver, que virá para Indaiatuba especialmente para essa atividade.

A Teatro GT traz para 
o interior do Estado de São 
Paulo, Sergio Marone e Juliana 
Martins na comédia român-
tica “Eu te amo”, em única 
apresentação no dia 30 de 
Março(domingo), no CIAEI, 
na cidade de Indaiatuba. Amor, 
dor de amor, tesão, desejo, 

ilusão, sexo… coisas de todo mundo e de todos os tempos. “Eu te amo” de Arnaldo Jabor é considerado um texto sexy. Não é. É 
um texto sobre a sexualidade. Às vezes é drama, às vezes é comédia – é patético como nossa solidão afetiva.O lançamento da Festa do Peão 

Indaiatuba, realizado na noite desta 
terça-feira, 11, abriu, oficialmente, a 
programação de atividades que ante-
cede o evento. Uma delas é o concurso 
que elegerá rainha, madrinha e princesa 
do Rodeio, que abre as inscrições nesta 
segunda-feira, dia 17. Na mesma data 

começa a ser vendido o primeiro lote de ingressos em cinco 
pontos de venda em Indaiatuba. O concurso será organizado 
novamente por Vladmir Seneme e as inscrições poderão ser 
realizadas presencialmente à rua Cleofas Mosca Milani, 94, Vila 
Brigadeiro Faria Lima, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h. Para isso basta 
levar documento de identidade com foto e data de nascimento 
e uma foto de corpo inteiro.

A partir do dia 14 de março, os clientes do Polo Shopping Indaiatuba poderão 
conhecer um pouco mais sobre os mistérios e as belezas do Antigo Egito. Com 
realização da Loggar Entretenimento, a exposição “Egito” conta com objetos de 
arte, gravuras, fotos e até mesmo a réplica de uma múmia, que ficarão disponíveis 
para visitação até o dia 30 de março. A exposição faz parte da programação da 
feira “Indaiatuba Expo Noivas 2014”, que este ano traz o “cinema” como temática 
principal. Como parte da programação da exposição, no dia 16 de março, uma 
atriz caracterizada como Cleópatra fará uma encenação para revelar ao público 
o objeto central da exposição: a Múmia Meretitis. A apresentação acontecerá às 
17h e contará, ainda, com um cortejo de atores e dançarinos que circularão pelos 
corredores do Polo Shopping. Após a encenação, os personagens permanecerão 
no Shopping para fotos com o público.

Venho aqui falar do lápso que cometi sem querer e sem 
saber, na comemoração de meu aniversário, me foi dado um 
bolo lindo no Lar São Francisco, o que eu não sabia é que o 
bolo foi dado pela Big House. Muito, mas muito agradecido 
mesmo a Big House!
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André, Alessandro, Zaida e Alex na Pizzaria Babbo Giovanni

Wanderson e Tiago da Baroni Barros Negócios Imobiliários no Restau-
rante Casa da Moqueca

Paulo e Wilson no Pit Stop Chopp

Marcelo, Naluê e Eliane no Restaurante Kaishi Sushi

Jéssica, Rosemari e Caio na Pizzaria Skinão

Leonardo no Restaurante Açafrão 

Alberto Diniz no Restaurante Dom Apollo

Alessandro e Gabriel na Pizzaria Babbo Giovanni 

Andréia, Gabriel, Patrícia, a aniversariante Andréia, Maria Clara, Ana 
Júlia, Helena, Marcela e Isabella na Pizzaria Babbo Giovanni

Henrique, Caio Cezar, Regileudo - Equipe de Garçons do Restaurante 
Kaishi Sushi

Flávio da PC Net Informática, Aline, Daiana e Evandro no Pit Stop Chopp
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Alicia Hair comemora Dia 
Internacional da Mulher

Equipe Traffinhos Kids

Daniela, Shirlei, Glauce, Sonia, Cleuza e Cláudio equipe super compe-
tente da Domus Capelli

Prevenção a acidentes de Transito

Resgate e acinamento a emergência

Na semana do dia 24 a 28 de fevereiro a Construtora Jacitara 
realizou sua 2º SIPAT (Semana Interna de Prevençã a Acidentes de 
Trabalho). Esse evento tem o objetivo de abordar temas voltados 
para a segurança e saúde do trabalhador promovendo a estes uma 
melhora continua na sua qualidade de vida. Além da realização de 
palestras contaram com teatro, sorterio de brindes e coffie break. 
Parabéns a toda equipe de segurança do Trabalho pelo empenho 
para realização deste evento.

O Prof. Luiz Carlos Marques e os alunos do Colégio Objetivo premiados 
na Olimpíada Brasileira de Física 

A estudante francesa Alison Cortesi e a aluna do Colégio Objetivo Nina 
Furtado

Tais e Marcia no Dia Internacio-
nal da Mulher na Alicia Hair

Sinézio na Alicia Hair, fazendo antes e depois

Michelle e Ariadyne no Dia Inter-
nacional da Mulher na Alicia Hair

Mariana no Dia Internacional da 
Mulher na Alicia Hair

Dia Internacional da Mulher na 
Alicia Hair

Ivani e Carina no Dia Internacio-
nal da Mulher na Alicia Hair

Carina, proprietária da Alicia Hair

Carina com suas colaboradoras no Dia Internacional da Mulher

Bruna e Claudia no Dia Interna-
cional da Mulher na Alicia Hair

Marisa Ortelani entrega brinde para Fernanda Cristina no Dia Interna-
cional da Mulher promovido pelo Indaiatuba Clube

Anésia Ambiel, Esther Joy Melo e Helena Chufi no Dia Internacional da 
Mulher no Indaiatuba Clube

Denise Marques e Iva Coelho no Dia Internacional da Mulher no Indaia-
tuba Clube

Natalia, Sonia e Maria Ramos no Dia Internacional da Mulher no 
Indaiatuba Clube

Jacitara realiza 2º SIPAT



26A Mais Expressão

NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

Marquinhos Tintas 
comemora o "Dia da Mulher"

Inauguração Escola Ensina Mais

Foi no último sábado que a Marquinhos Tintas comemorou o "Dia da 
Mulher", com um delicioso café da manhã, brincadeiras e sorteios de 
presentes, com animação do palhaço Koringa. Foi sorteado massagens 
da Onodera, Academia Curves, duas telas de Adriana Ferrari que foram 
pintadas no local, roupas da A Nova Loja, sapatos da Shoe Shop, produ-
tos da La Provence e outros. A festa foi muito alegre e divertida. Adorei! 
Parabéns Marquinhos e Shirley!

Lindissímos vestidos de noiva e de festas da nova cole-
ção outono, acaba de chegar na A Nova Loja. Modelos 
e padronagens bem diversificados, venda e aluguel. 
Vale a pena conferir!

A nova coleção outono de festido de festa e fitness 
chegou na Vitorello. Uma linda moda jovem até o 
GG para você arrasar. Vá espiar!!!

Maravilhosa picanha de carneiro 
da Casa da Esfiha. Vá correndo 
provar!

Moda gestante, enxoval para o seu bebê além de vários modelos em 
berços, cômodas e armários, você encontra na Gran Tropical Center. 
Faça igual a Cassia, vá buscar o seu dormitório e roupinhas para seu 
bebê e aquela linda roupa moda gestante!!!

Inaugurou na 
última terça-feira 

a escola Ensina 
Mais. Você está a 
poucos passos de 
um futuro melhor 

para seu filho com 
complemento es-

colar de português, 
matemática e in-

glês. A escola fica 
na Ário Barnabé, 

1612 - fone: 3392-
4332. Se informe 

já! Sucesso aos 
proprietários!

Os proprietários da escola Fernanda L. Cerone Bravos, Claudio Cerone, Janete Santos da 
Costa e Marcos Roberto da Costa

Você está precisando de cortinas, 
persianas, colchas, almofadas, 
pisos laminados, papel de parede, 
tudo para deixar sua casa linda e 
sofisticada, ligue para Adelaide 
Decorações no 3894-4638 e 
agende um horário. Ela é super 
exigente e tudo que faz prima pela 
beleza e capricho. Incrível!

A Escola Arte em Cerâmica ofe-
rece curso de torno, raku, escul-
tura, modelagem, esmaltagem e 
queimas de alta e baixas tem-
peraturas. Em Indaiatuba aulas 
todas as quintas e sextas e em São 
Paulo segundas, terças e quartas. 
Se informe no (11)5521-3989  
ou (11)5547-0454. Você vai se 
distrair e fazer maravilhosas peças 
com a professora Calliopi. 
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Thelma Jacomasso e Valéria Yamazaki da Ekena Estética, sempre preo-
cupadas com seu bem-estar

Rogério Pontara da Advocacia & Assessoria sem-
pre atendendo muito bem seus clientes. Marque 
uma visita F. 3936-5803 Lucimara da Trust Seguros

Princesa da Faici, Carol Menezes, con-
ferindo as super novidades da Space 
Premium Outlet. Vá você também!

Kellen e Elaine da Impacto Imóveis

Gerente Glaucio com a equipe da Linna Casa

Ganhadora da promoção do dia das mulheres - Vanessa entregando o 
prêmio para Adriana da Kemin do Brasil

Equipe super competente da Spadella Moraes Imóveis

Rodolfo, Carla, Lilian e Juliano na abertura oficial da Festa do Peão

Toninho Paraná, Filé e Odair Zanetti da diretoria da Festa do Peão

David e Sueli, na abertura oficial da Festa do Peão de Indaiatuba

Durval da Mecânica Santo Antônio
Bruna Vilardi e Bruna Poklen da Fas Group - Assessoria Contábil e 
Corporativa, sempre muito simpáticas com seus clientes

Adler Modelismo em Parceria com Martilio Bueno da DRONE LAB
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VITRINE



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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ACESSE NOSSO SITE E VEJA  OUTRAS OPÇÕES PARA VOCÊ:  WWW.SPADELLAMORAES.COM.BR

AP00086- Cond.Duetto de Mariah: Apto com 03 dorms 
sendo 01 suíte, sala de estar e jantar, cozinha, área de 
lazer completa e garagem p/ 01 carro. R$ 300.000,00

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

CA00516- Cond. Vista Verde: Casa com 03 dorms 
sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada, garagem p/ 
03 carros. R$ 2.500,00 + Cond + IPTU.

CA01004- Jardim Havaí: Casa com 03 dorms sendo 
01 suíte, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, 
edícula e garagem p/ 04 carros. R$ 550.000,00

AP00373- Cond. Residencial Cádiz: Apto em Campinas 
com 03 dorms sendo 01 suíte, cozinha planejada e área 
de lazer. R$ 260.000,00

CA00430- Cond. Vista Verde: Sobrado com 03 dorms 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, churrasquei-
ra e garagem p/04 carros. R$ 530.000,00

CA01003- Cond. Resid. Parque dos Guarantãs: Sobra-
do todo planejado com 03 dorms sendo 01 suíte, com 
área de lazer e garagem p/ 02 carros. R$ 410.000,00

CH00118- Cond. Terras de Itaici: Casa com 03 dorms 
com 01 suíte, cozinha planejada, piscina, churras-
queira, garagem p/ 05 carros. R$ 680.000,00

VENDA

LOCAÇÃO

BREVE 
LANÇAMENTO 

DE LOTEAMENTO 
COM ENTRADA 

A PARTIR 
DE R$10.000,00. 

FAÇA SUA 
RESERVA!!



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

LANÇAMENTO LOTEAMENTO

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. 
CADASTRE-SE

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

APARTAMENTOS 

AP0457 - 67,97 m² - Maroc 
02 dorm., sendo 01 st.,  sala 02 amb., 
bhº social, coz., desp., área de serv., 
varanda gourmet, 02 VG. R$ 395.000,00

AP0473 - 83 m² - Duetto Di Mariah 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., varanda gourmet c/ churrasq., coz., 
área de serv., 02 VG. R$ 350.000,00

CASAS  

CA0440 - 150 m² - Jd. Paulista 
03 dorm., sendo 01 st., sala, lavabo, bhº 
social, coz. c/ arm., área de serv., quin-
tal, churrasq., 02 VG. R$ 360.000,00

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

SOBRADOS 

SO0337 - 116 m² - Resid. Jd. 
Valença 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
banheiro social, lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, área de servi-
ço, espaço gourmet c/ churrasquei-
ra, despensa, quintal, 02 VG. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU

SO0301 - 150 m² - Centro 
Comercial - Piso superior: 02 
salas amplas, sendo 01 com saca-
da, banheiro social. Piso inferior: 
recepção, banheiro social, 04 
salas, cozinha, área de serviço, 
edícula com 01 sala e banheiro 
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

SALA

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

SALÕES

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

CHÁCARA

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

CA0251 - 150 m² - Jd. Portal do Sol 
02 dorm., sendo 01 c/ arm. planej., bhº social, 
sala 02 amb. planej., coz. planej., forno cook-
top, forno elet., área de serv., churrasq., bhº 
ext., quintal, 02 VG. R$ 320.000,00

CA0434 - 125 m² - Resid. Monte Verde 
02 dorm., sala, bhº social, coz., quintal, chur-
rasq., área de serv., 02 VG. R$ 280.000,00

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

SOBRADOS 

SO0307 - 150 m² - Pq. São Lourenço 
3D., sendo 1st., bhº social, sala 2 amb., lavabo, 
coz., AS., quintal, churr. e 02 VG. R$ 450.000,00

SO0243 - 180 m² - Jd. Itamaracá 
03 dorm., sendo 01 st., 03 bhºs sociais, sala 
02 amb., sacada, coz., área de serv., quintal, 
04 VG. R$ 410.000,00

CHÁCARAS 

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

CH0098 - 1429 m² - Rec. Camp. de Viracopos 
Chácara murada c/ sobrado de 05 dorm., sen-
do 01 st., 04 bhºs sociais, escrit., sala 02 amb., 
coz. planej., copa, AS, varanda, churr., fogão 
à lenha, pomar, dorm. c/ bhº, diversas VG. R$ 
650.000,00  *Aceita Permuta*

LOTEAMENTO FECHADO 

TE0003 - 150 m² - Montreal Residence - 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
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LANÇAMENTO = ESTAMOS CA-
DASTRANDO PARA NOVO LOTEA-
MENTO, LOTES A PARTIE DE 150M² 
COM ENTRADA DE  R$ 10.000,00 + 

PARCELAS DE R$ 950,00.

PARTAMENTOS:

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 
– 2D. COZ. SALA, W/C  (coz. c/
armários)
R$ 215.MIL-  RES..AZALÉIA 64m² 
DE A/U 3D. 1 W/C 1 GAR. COBERTA.
R$ 220.MIL- Centro-  A/U 117m² 
- 02 dormitórios- sala ampla-copa- 
coz.01w/c. (precisa reforma)  
R$ 275 MIL- GRANN VILLAGE – 03 
DOR. 01 SUITE, 01 VAGA  DE GAR. 
, LAZER COMPLETO.
R$ 285 MIL – Portal das flores- 03 
dorms, sala, coz planej, wc e gar
R$ 350 MIL- ESPÁZIO ILUMINARE- 
COBERTURA-  03 DORMITÓRIOS 
SENDO O1 SUITE C/A/E 02 W/C SO-
CIAL COZ. COM A/E PISO PORCELA-
NATO, 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$ 310mil - duetto de Maria- 73m² 03 
dorm. 01 suite- 01 vaga de gar. lazer 
completo(ED.)

LOTES EM CONDOMÍNIO:

R$ 120MIL-   150M²   REAL PARK
R$ 330.MIL-  390M² -  Maria Dulce
R$ 195.MIL-  308 M²  ALTO DE ITAICI
R$ 223.MIL-  308M² TERRA NOBRE
R$ 310 MIL  -  300m² -  Portal do Ypês  G  
R$ 605 MIL – 670m² - Maison D’Park
R$ 170MIL –  1.326m² - Cond. Monte 
Serrat (em salto)  
R$ 310 MIL – Portal dos Ipês – 300m²

TERRENOS:

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 CO-
LIBRIS ( Excelente localização) 
R$  140MIL_  126M² -JD. ADRIANA
R$ 170 MIL - 250 m² - Jd. BELA VISTA
R$ 250 MIL_ 312m2 _JD. CALIFÓRNIA
R$ 385 MIL – 520M² _ JD.São Luiz (plano 
todo murado) 
R$ 170 MIL – 250 M² - Jd. Europa
R$ 139 MIL – Jd das Maritacas – 
216,76 m² 

CASAS:

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

R$  230 MIL -   JD. LAURO BUENO- 03 
DORM.01 W/C, COZ. SALA, COPA, GAR. 
PARA 02 CARROS 
R$ 305MIL_ JD. DO VALLE- 03 dorm,01 
SUITE,  w/c SOCIAL, ,sala, coz. GAR. 
PARA 02 CARROS PORTÃO 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 ES-
TAR, 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, gara-
gem para até 03 carros.(aceita terrenos).
R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 dorm. 
(O1 suite) w/c social /churrasqueira.Gar. 
p/ 02 carros. D
R$  360 MIL – JARDIM ADRIANA- SOB-
RADO- 04 DORM. 02 SALAS- 02W/C- + 
SALÃO COMECIAL ÁREA TOTAL CON-
STRUÍDA 220M² ACEITA TROCA POR 
CASA TÉRREA DE MENOR VALOR 
DE DOIS DORM.(JD. DO VALLE/ JD. 
ADRIANA/BOM PRINCÍPIO.
R$ 390.MIL- JD. Bela Vista- A/T 250M², 
03 dorm.(01 suite) w/c social, sala 
02 amb., coz.e W/C com armários. 
Edícula,gar. p/ 02 cob.  

R$420 MIL JARDIM BOM PRINCÍPIO- 
A/T 241m²  03 dormitórios (01 suite 
com closet), banheiro social, cozinh, 
c/ armários  e w/c todos c/ armários)
jardim, Sala 02 amb. com jardim de 
inverno,lavabo, espaço gourmet,com 
pia e churrasq.gar. para 02 autos cob.  
02 desc
R$ 350MIL-JD. Monte Verde-A/T 250M² 
03 dormitórios (01 suite) banheiro social 
sala 2 ambientes, Cozinha, área de 
serviço c/ w/c tubulação para aqueci-
mento solar.
R$ 440.000,00- JD. REGINA- A/T 
250M²-A/C 120m ²- 03 DOR. SENDO 01 
SUITE W/C SOCIAL , CHURRASQUEI-
RA, DESPENSA, ALARME, 
CERCA ELÉTRICA, INTERFONE 
ACEITA  IMÓVEL DE MENOR VALOR, 
QUINTAL COM  ESPAÇO P/ CONST. DE 
PISCINA E JARDIM  
R$ 230 MIL – Jd. Carlos Aldrovandi – 3 
dorm. 1 suite, w/c social, gar. p/2 carros 
(financia, nova).
R$ 450 MIL – Jd. Bela Vista –03 dorms, 
sendo 01 suite, sala 02 amb, churras, 
edícula c/ quarto e w/c

CASAS EM CONDOMÍNIO:

R$450 MIL-COND. FLAMBOYAN- SO-
BRADO- 03 DORM. 01 SUITE,SALA, 
COZ. LAZER COMPLETO(ACEITO 
TERRENO)
R$ 450 MIL – Portal das Acácias- So-
brado com 03 dorms,  01 suite, sala, 
coz, wc, a/s, churrasqueira, gar (todo 
planejado)
R$ 430  MIL _  Villagio  Caribe – 03 
dor. Coz. e w/c  com Armários . ( área 
de lazer)

R$ 630 MIL _ JARDIM DOS AROMAS- 
A/T 220M² A/C 180M² 03 DORM. (01 
SUITE) W/C SOCIAL LAVABO (LAZER 
COMPLETO)
R$ 590 MIL - Vista Verde – 191 m² de 
área construída, tubulação para ar cond. 
Aquecedor solar   03 dorms, suítes com 
sacasa, sendo 01 com closet,espaço 
p/ escritório, lavabo  sala 02 amb, 
coz, wc, a/s, portaria 24 hs, gar p/ 04, 
espaço gourmet co, pia e churrasq,lav. 
Despensa, ampla área de luz- no con-
domínio 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, LA-
VANDERIA PLANEJADA,ESPAÇO 
GOURMET COM CHURRASQ. E 
PIA,AQUECIMENTO SOLAR .  
R$ 880 MIL _ Beira da Mata- A/T 422,9² 
A/C 281 - 03 suites(01 master)sala c/ 
pé dir. duplo e mesanino, piscina em 
alvenaria, churrasq., aquecedor solar ....
R$ 1.750.000 MIL  JARDIM PARA-
DISO- A/T 420 M² A/C 423 M²  EM 
CIMA:  04 SUITES(SENDO 01 MASTER 
COM JACUZZI  E CLOSET)- O2 COM 
SACADA-SALA DE LEITURA TODA 
DE VIDRO TRANSPARENTE C/ LINDA 
VISTA PANORÂMICA-TERRAÇO- 
ROUPEIRO. EM BAIXO- SALA AM-
PLA EM DOIS AMBIENTES, SALA DE 
JANTAR,ESCRITÓRIO, LAVABO,COZ.
CHURRASQUEIRA, PICINA, AMPLO 
DECK DE MADEIRA-Pav. SUBSOLO: 

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

SALÃO DE JOGOS- 01 QUARTO + 
01 W/C- HORTA E FRUTÍFERAS. 
AQUECIMENTO SOLAR, TUBULA-
ÇÃO PARA AR CONDICIONADO.

CHACÁRAS:

R$ 220 MIL – Residencial Primavera 
2 (salto) – 1045m²
R$350MIL-1000M²-PRÓX. AO SÍ-
TIO OLHOS D’AGUA-03 DORM.01 
W / C  P I S C I N A PA I S A G I S M O , 
FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CARRO.
R$ 360 MIL – Quintas da terracota – 
1.200 M² (aceita financiamento)
R$ 370 MIL – Chacara Alvorada – 02 
Dorm, sala, coz, w/c, toda avarandada.
R$ 480 MIL – Chacara Alvorada – 04 
Dorm, 2 suites, 02 vagas, sala , coz, 
05 w/c, área de churr, piscina, pomar 
e poço
R$ 700 MIL – Mosteiro de Itaici – 03 
Dorm, 01 suite, sala 02 amb, coz amer, 
pisc, churr, gar 06 autos, campo de fut, 
cas de hosp
R $  1 . 5 0 0 . M I L _  C o n d .  M o n -
te Bello (salto) A/T 2.000m² A/C 
600m². 03 sui tes,  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.
R$ 800.MIL-SITIO EM CARDEAL- 
36.000 M² -A 2 KM. DO ASFALTO - 
POÇO ARTESIANO- REPRESA- CASA- 
300 PÉS DE FRUTÍFERAS (TROCA 
POR CASAS DE MENOR VALOR PARA 
RENDA ( EM INDAIATUBA).

CHÁCARA

Mais Expressão
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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!!!

SALÃO JD. MORADA DO SOL – SL00264 - SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC. 
R$ 1.000,00

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

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$ 700 + 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

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.

CENTRO – AP00568 - 02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 02 VAGA. 
R$ 1.300,00 + 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

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, 
CHURRASQUEIRA E VAGA PARA 01 AUTO COBERTO. AT: 125m² / AC: 87m² 
R$ 250.000,00

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

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

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, GA-
RAGEM 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, LAVAN-
DERIA, 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 co-
berta 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. (SEN-
DO 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, CHURRASQUEI-
RA, PISCINA, WC, SALA DESPEJO E VAGA PARA 04 AUTOS (SENDO 02 
COBERTOS). AQUECEDOR SOLAR, BOILER E PORTÃO AUTOMÁTICO. 
AT: 300m² / AC: 325,95m² R$ 800.000,00

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

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DORM., SALA, COZINHA, 02 WC, 
LAVANDERIA, 02 VAGAS 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 QUINTAS DE TEERRACOTA - TR00704 - 1.200 M²  EM CONDOMÍ-
NIO FECHADO 250 MIL
TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M²  R$ 140 MIL
TERRENO VILA SUÍÇA TR00670 - A T 300 M² (MURADO) R$ 260MIL
TERRENO JD. MORADA DO SOL (TR00698)
TERRENO DE 184m² R$ 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. EN-
TRADA + 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 TRANSI 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 - LO-
CAÇÕES POR HORA, DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL. PARA AULAS PARTICULARES, 
TREINAMENTOS, NEGOCIAÇÕES, ENTREVISTAS, PALESTRAS E REUNIÕES. R$ 
15,00 POR HORA 

SALÃO JD. DO VALE – SL00260 - SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC. R$ 
800,00 + IPTU
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

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

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

SALÃO JD. DO VALE – SL00260
SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC.
R$ 800,00 + IPTU

SALÃO JD. MORADA DO SOL – SL00264
SALÃO COMERCIAL DE 46m² COM WC.
R$ 1.000,00

SALÃO JD. CALIFÓRNIA – SL00263
SALÃO COMERCIAL DE 80m² COM WC.
R$ 1.100,00 + 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,LAVANDERIA E 
GARAGEM P/ CARRO PEQUENO.
R$ 700 + 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 – AP00568
02 DORM, SALA, WC, COZ, AREA DE SERVIÇO E 02 VAGA.
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

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

APARTAMENTOS 03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

JD. PEDROSO – AP00273
03 DORM. (01 SUITE C/ ARMÁRIO), SALA, WC, COZINHA PLANEJADA, LAVAN-
DERIA 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,LAVANDERIA,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

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

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

LANÇAMENTO EM SALTO – AP00566
02 OU 03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, TERRAÇO GOUR-
MET 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 CIDA-
DE 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 
INTERESSADOS EM COMPRAR APTOS 

COM: 3 DOMS, SENDO 1 SUITE, 
2 VAGAS DE GARAGEM, COM AREA 

DE LAZER COMPLETA.
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NA CIDADE. 

Estamos fazendo reservas!

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

Oportunidade - CA00154 - R$ 650.000,00 
- JD. MORUMBI - 3 dorms | 2 salas | 

piscina | 180,00 m² const. | 360,00 m² útil

CA00155 - R$ 980.000,00 - JD. MORUMBI - 
3 dorms | 2 suítes | 3 salas | piscina | 325,00 
m² const. | 420,00 m² útil
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

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$ 270.000,00

CA00103 - R$ 435.000,00
BELA VISTA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 sa-
las | 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
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

LOCAÇÃO

AP00105 - APARTAMENTO Grand Ville - 
1.200,00 - CECAP - 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 1 
sala | 63,00 m² útil
AP00053 APARTAMENTO  R$2.000,00
PATIO ANDALUZ 3Ds | 1 suíte | 2 salas 84,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 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, lavanderia 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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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 gran-
de, 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 churrasquei-
ra 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 – ter-
reno de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fun-
do - R$ 220.000,00 – aceita carro no negócio.  
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozi-
n h a ,  g a r a g e m  p a r a  2  c a r r o s  -  p r ó x i -
mo ao Parque Ecológ ico -  R$ 280.000,00  
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozi-
nha – garagem para 2 carros – R$ 290.000.00  
Casa Morada do Sol, próximo ao Center Jeans – 2 
quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 240.000.00 – 
aceita terreno no negócio

Casa Costa e Silva - 4 cômodos – R$ 180.000,00 
-  aceita terreno como parte de pagamento. 
Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 cômodos no 
fundo, 3 cômodos na frente e 3 cômodos parte superior, 
mais um terraço - R$ 250.000,00 aceita terreno como 
parte de pagamento.
Casa nova no Jardim Morumbi 4 cômodos, sendo 1 
suíte- R$ 190.000,00 – aceita financiamento
Casa no Jardim Monte Verde sendo 4 cômodos na 
frente e edícula nos fundos –R$ 260.000,00 – aceita 
apartamento no negócio.
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 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, portão automáti-
co, 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 fute-
bol, 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.

SITIO E FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, Capi-
vari e Monte Mor e outras regiões- fazenda: no Paraná 
e Minas Gerais. 
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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 – ter-
reno com 11.000m².
TE.38 – CENTRO – R$480 MIL – Terreno com 320m² .
TE.45 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – Terreno 
com 250m²

CHACARAS
      
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, churrasqueira, 
piscina, campo, poço artesiano, casa de maquinas, 
garagem.

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

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
VL. M. HELENA – R$1.600,00 – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, 
wc, as, quintal, garagem.
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.
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.COLONIAL – R$950,00 – 1dorm, sala, coz, wc, escritório, 
sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 -  1dorm, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, coz, wc.
PQ.DAS NAÇÕES – R$700,00 – 1dorm, coz, wc, entrada 
para moto.

APARTAMENTOS

S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI - COBERTURA
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 - COBER-
TURA
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, estacio-
namento 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, vestiário, 
escritório, entrada para carro.azulejo meia barra.

SALAS

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

 

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

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

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

EMPREGOS

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

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

Ajudante Geral: Disponibilidade de horário. 
Desejável experiência em armazém logístico.
Analista Contábil Sênior: Curso superior em 
Ciências Contábeis ou afins. Amplo conheci-
mento em DIPJ. Inglês avançado. Experiência 
na área contábil.
Assistente de Recebimento: Ensino superior 
completo em Administração ou afins. Expe-
riência em recebimento fiscal e faturamento 
(preferencialmente em Indústria). Cursos rela-
cionados à função e conhecimento em pacote 
Office e SAP.
Auxiliar Administrativo/Comercial: Ensino 
médio completo. Experiência em atendimento 
ao cliente. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar Fiscal: Desejável ensino superior 
completo em Ciências Contábeis, Administra-
ção ou afins. Conhecimento em Escrita Fiscal 
e Auditoria. Desejável vivência em escritório 
contábil. Disponibilidade total de horário.
Auxiliar de Limpeza: Experiência em limpeza. 
Disponibilidade total de horário, inclusive finais 
de semana.
Auxiliar de Manutenção:  Experiência em 
manutenção de máquinas operatrizes, troca 
de óleo de máquinas e afins. Vivências em 
empresas metalúrgicas. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
Caldeireiro: Ensino médio completo. Experiên-
cia em caldeiraria. Conhecimento em solda. 
Comprador(a): Superior completo em Ad-
ministração ou afins. Experiência na função, 
preferencialmente em indústrias. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Consultora de Vendas Internas: Desejável 
ensino superior (completo ou cursando) em 
Administração ou afins. Experiência em vendas 
internas. Conhecimento no ramo imobiliário ou 
informática avançada serão diferenciais.
Estagiário em Engenharia: Ensino supe-
rior (cursando 3º ou 4º ano) Engenharia de 
Produção, Mecânica ouo Mecatrônica. Inglês 
avançado/fluente (imprescindível). Desejável 
noções em Logística.
Estagiário em Tesouraria: Ensino superior 
(cursando 3º ano) em Administração ou Ciên-
cias Contábeis. Residir em Indaiatuba, Salto ou 
Itu. Desejável noções de Financeiro.
Eletricista Montador: Ensino médio completo. 
Experiência em montagem de painéis e afins. 
Garçom/Garçonete: Ensino fundamental com-
pleto. Disponibilidade para trabalhar no 2º turno 

e finais de semana. A empresa oferece fretado.
Gerente de Loja: Ensino superior (completo ou 
cursando) em Administração ou afins. Experiên-
cia em gerenciamento de metas, vendas e afins. 
Desejável conhecimento no ramo de calçados. 
Montador Mecânico: Curso técnico em Mecâ-
nica, Mecânica de Usinagem ou Mecatrônica. 
Experiência em montagens mecânicas, tra-
çagem em chapas, caldeiraria ou serralheria. 
Conhecimento em leitura e interpretação de 
desenhos mecânicos e esquemas hidráulicos. 
Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Motorista (cat D) (02 vagas): Ensino médio 
completo. Experiência em caminhão baú. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
Operador de Estoque (02 vagas): Ensino 
médio completo. Experiência em armazenagem 
de material, organização e controle.
Operador Logístico Multifuncional: Desejável 
ensino superior em Logística. Curso de Empilha-
deira (com certificado). Experiência em sistema 
WMS e demais rotinas da função.
Pintor predial: Experiência com pintura predial/
residencial. Disponibilidade para trabalhar aos 
finais de semana.
Pintor Industrial: Ensino médio completo. 
Desejável cursos na área de pintura. Expe-
riência em pintura manual (com pistola), Lean 
Manufacturing e TPM.
Recepcionista: Ensino médio completo. Expe-
riência em atendimento. Disponibilidade para 
trabalhar no 2º Turno e finais de semana. A 
empresa oferece fretado.
Recepcionista: Ensino médio completo. Expe-
riência em atendimento ao cliente.
Técnico Eletrônico Externo: Curso técnico em 
Eletrônica. Experiência em sistemas de áudio e 
vídeo, análise de esquemas elétricos/eletrôni-
cos. Disponibilidade para viagens.
Técnico de Assistência Técnica: Curso 
técnico em Mecânica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês intermediário. Experiência em 
assistência externa a clientes. Residir em cida-
des num radio de 70km de Indaiatuba.
Vendedora interna: Ensino médio completo. 
Experiência em vendas, preferencialmente em 
indústrias. 
Soldador: Ensino médio completo. Cursos na 
área de solda. Experiência em Solda MIG MAG 
e Eletrodo Revestido. Conhecimento em Lean 
Manufacturing e TPM.
Supervisor de Manutenção: Experiência em 
manutenções gerais de armazém e coordena-
ção de equipe de limpeza. Conhecimento em 
Informática. Disponibilidade total de horários.
Supervisor Contábil: Ensino superior completo 
em Ciências Contábeis ou afins. Amplos conhe-
cimentos na área contábil. Inglês avançado/
fluente. Experiência 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 SERVIÇOS GERAIS 
(Fem / Masc) Para trabalhar em res-
taurante industrial. Disponibilidade 
de horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em 
Indaiatuba, disponibil idade de 
horários.
BALCONISTA Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade para trabalhar 
das 14h às 22h.
Possuir experiência em atendi-
mento ao publico desejável em 
padaria. Para trabalhar em Loja de 
conveniência.
ENCARREGADO DE PRODUÇAO 
Residir em Indaiatuba ou região, 
possuir experiência como encarre-
gado de linha de produção no setor 
de refrigeração e equipamentos de 
refrigeração como balcões, gela-
deira, câmara fria. Disponibilidade 
de horários.
EXTRUSORISTA GRANULADOR 
– Residir em Indaiatuba. Possuir 
Curso Técnico em Plásticos, expe-
riência na função, disponibilidade 
de horários.
MECANICO DE MANUTENÇAO 
Residir em Indaiatuba. Experiên-
cia com manutenção mecânica, 
elétrica e predial.Disponibilidade 
de horários.
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL Residir em Indaiatu-
ba. Possuir disponibilidade de ho-
rários. Possuir curso de metrologia, 
leitura interpretação de desenho 
mecânico ou mecânico de usina-
gem. Com ou sem experiência.
PORTEIRO - Possuir experiência 
na função. Disponibil idade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (Para cadastro) 
Possuir experiência na função. 
Para trabalhar em recepção de 
hospital. Possuir disponibilidade 
total de horários. Ensino médio 
completo e conhecimentos em 
informática.
MAÇARIQUEIRO  Possuir expe-
riência em maçarico na função.
Residir em Indaiatuba ou região.
NUTRICIONISTA – Residir em In-
daiatuba ou região. Disponibilidade 
de horários.
COZINHEIRO (A) Residir  em 
Indaiatuba. Disponibilidade de 
horários. Experiência na função.
ENGENHEIRO CIVIL Residir em 
Indaiatuba ou região. Disponibili-
dade de horários.
SERVENTE – Com ou sem ex-
periência. Residir em Indaiatuba, 
disponibilidade de horarios
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vência em Indústria do ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masculino. Ensino Médio 
Completo. Disponibilidade de horário. Conhecimento em 
instrumentos de medição para indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6690): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Não necessita vivência na função. 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 ODONTOLÓGICO (6713): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Possuir condução própria. Ter 
disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (6736): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Vivência na área. Dese-
jável curso. Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA (6686): Ambos os sexos. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Disp. 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.
COMPRADOR ( 6739): Ambos os Sexos. Ensino Médio 
Completo. Com vivência no ramo de construção civil.
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 CIVIL (6740): Masc. Com formação em 
Engenharia Civil. Atuará em construtora que presta serviços 
de manutenção em rodovias.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Superior 
Completo com Pós Graduação em soldagem. Possuir 
conhecimentos 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.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Completo. Vivência 
na função. Conhecimento com fresa universal e torno. Residir 
em Indaiatuba ou região.
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, cursos 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 conheci-
mentos em Metrologia e Leitura e Interpretação de Desenho 
e Tridimensional. Residir em Indaiatuba ou Salto.
INSPETOR QUALIDADE (6727): Masc. Técnico Completo. 
Vivência na função, cursos na área, conhecimento em 
pacote office e metrologia. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino Funda-
mental. 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 DE MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino Médio 
Completo. Possuir curso de mecânica geral e conhecimentos 
em solda. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECANICO MONTADOR (6731): Masc. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimentos em montagem 
e manutenção de bombas de vácuo e de hidro de baixa, média 
e alta pressão. Cursos na área.  Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. Vivência 
em manuseio de aço, conhecimento com serralheria, mode-
lagem 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 conheci-
mentos 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, possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (6547): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivência na função. Desejável curso 
de Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenho, Torneiro 
Mecânico, Automação Industrial, Mecânica de Usinagem Con-
vencional. 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 (6722): Fem. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimento em Pacote Office, PABX, 
Atendimento ao Cliente, desejável sistema integrado. Possuir 
condução própria. 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.
SECRETARIA EXECUTIVA / BILINGUE ( 6737 ): Fem. Supe-
rior Completo. Vivência na função. Possuir Inglês e Mandarim.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA (6515): 
Masc. Ensino Médio Completo, possuir cursos SENAI ou 
curso técnico na área mecânica e elétrica, vivência em ma-
nutenção 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. 
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os sexos. Co-
nhecimentos na função. Disponibilidade de horários. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fundamental, 
Não é necessária experiência. Possuir disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fundamental  
Completo. Não precisa ter experiência, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. Ensino 
Fundamental. Vivencia área industrial, acabamento e lixamen-
to de peças. Residir em Indaiatuba. Possuir condução própria.
AJUDANTE GERAL (6693): Masc. Ensino Fundamental 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em rebarba-
ção, separação de material e  lavagem de peças. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6304): Masc. Trabalhará 
com montagem dos pallets, e serviços gerais em cerâmica. 
Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFADO (6715): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivencia na área de almoxarifado, recebimento, expedição 
e abastecimento de linha. Possuir curso de Operador de 
Empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (6676): 
Ambos os sexos. Superior Completo. Conhecimentos em 
geração da Folha de Pagamento junto de seus encargos e 
recolhimentos, ERP SAP. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior Completo 
ou Cursando. Vivencia na função, contas a pagar/ receber, 
conciliação bancaria e negociações. Conh. em sistema 
Microsiga. Possuir CNH ‘B’. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FISCAL/ CONTÁBIL(6738): Ambos os sexos. 
Superior completo ou cursando Contábeis ,Inglês ou japonês 
( Intermediário ). Vivencia em Escrituração Fiscal ( ICMS, 
ICMS/ST, IPI, PIS, COFINS ), IRF, NF-e, SPED e Obrigações 
Acessórias Fiscais,  Classificação Contábil,  Conciliações. 
Residir em Indaiatuba ou região.
ANALISTA DE TI (6717): Masc. Técnico Completo ou Supe-
rior Cursando. Vivência na função. Possuir conhecimento em 
microinformática e hardware, configuração de rede, AD, DNS, 
DCHP, Ferewall, configuração de estações e demais equi-
pamentos, ERP, integrações de sistema (WS (webservices) 
e texto), telecom,  telefonia móvel, chip de dados e integra-
ções 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, lançamentos 
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 Administração ou 
Logística. Vivência na função. Possuir conhecimento em 
sistema Microsiga/Proteus, informática e excel avançado, co-
nhecimento em inventários, almoxarifado,controle de estoque, 
compras de insumos, matéria prima. 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.
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 Médio 
Completo. Vivencia em indústria no setor financeiro. Co-
nhecimentos básicos em informática. Possuir CNH. Residir 
em Indaiatuba
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ CONTRAS Á PAGAR/
RECEBER (6734): Fem. Ensino Médio Completo. Vivência 
na função. Desejável noções em contas à pagar/receber. 
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 CONTAS À PAGAR/RECEBER (6735): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivência na função. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (6728): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhecimento em Pacote 
Office, atendimento ao cliente. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO(6733): Masc. Ensino Médio 
Completo. Conhecimentos em Excel. Possuir curso com cer-
tificado de Operador de Empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
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 Informática, Metrologia 
e Instrumentos de Medição. Residir Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino Médio. Vi-
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AJUDANTE DE MOTORISTA: Irá carregar 
e descarregar caminhão com paletes de 
produto da câmara fria com auxílio de 
carrinho paleteiro, fazer arrumação dos 
produtos. Residir apenas em Indaiatuba;
AJUDANTE GERAL: Ensino médio 
completo, experiência em conferência, 
recebimento e expedição, curso completo 
de operador de empilhadeira, residir em 
Indaiatuba;
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Para 
trabalhar em comércio, experiência na 
função, curso de operador de empilhadeira 
e habilitação categoria A/B; 
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, dis-
ponibilidade 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 com-
pleto, residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horário, experiência em atendimento 
ao público;
CORTADOR DE TECIDOS: Ensino 
fundamental 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, Galoei-
ra e em todos os tipos de tecidos;
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino fun-
damental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto 
Feliz. Conhecimento em todos os tipos de 
tecidos, em enfestos par e impar e saber 
conferir o risco;
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino médio 
completo, experiência com esquadrias de 
alumínio, desde fundição até instalação; 
OPERADOR DE MÁQUINA CNC: Ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba, 
experiência na função. Desejável técnico 
em mecânica, automação industrial ou 
equivalente. Programação e operação de 
máquina CNC, leitura e interpretação de 
desenho técnico mecânico, metrologia;
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conheci-
mento em caldeiraria, serralheria, estru-
turas metálicas, solda, usinagem. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Ensino médio 
completo;
PREPARADOR DE INJETORA: 2º grau 
completo, experiência em operação de 
máquinas injetoras de plásticos e em troca 
de moldes. Desejável técnico em plástico 
e vivência em comando de pessoas. Infor-
mática básica;
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ELETRO-
TÉCNICA OU MECATRÔNICA: Ensino 
médio completo, curso na área, expe-
riência na função, residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
TELEVENDAS:  Ensino médio completo, 
experiência na função, conhecimento em 
informática, residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A): Para atuar em comércio 
de tintas, necessário experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU

ANALISTA CONTABIL Superior completo em 
Ciências Contábeis. Conhecimentos em classi-
ficação contábil e rotinas de fechamento. Pos-
suir Excel avançado. Local de atuação: Salto
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR Superior com-
pleto, 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 conhecimento 
em legislação tributária. Local de atuação: Itu
ANALISTA DE SISTEMA JR Superior com-
pleto ou cursando ultimo ano. Experiência em 
instalação e configuração de banco de dados 
relacional. Conhecimento em regras de negó-
cios e processos. Local de atuação: São Roque
ASSISTENTE DE VENDAS  Ensino médio 
completo, curso técnico em eletrônica, elétrica 
ou automação. Conhecimento na área de 
vendas. Local de atuação: Itu  
ASSISTENTE DE ORÇAMENTOS Ensino 
médio completo, desejável superior em ad-
ministração, economia ou ciências contábeis. 
Conhecimentos em contabilidade geral e 
facilidade em cálculos.  Local de atuação: Itu
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino médio 
completo, conhecimentos em rotinas adminis-
trativas, organizações, atendimento ao cliente 
e elaborações de planilhas. Desejável cursando 
superior. Local de atuação: Itu
COMPRADOR  JR Ensino médio completo. 
Experiência em compras de peças automotivas 
e serviços para manutenção 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 RECURSOS HUMA-
NOS  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 
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as atividades de administração de pessoal e 
movimentação de funcionários. Imprescindível 
o inglês fluente. Local de atuação: Salto
ENCANADOR  Ensino médio completo, curso 
de serviços em altura NR10 e NR12. Experiência 
em instalação SPLINKLERS, painel elétrico de 
bomba e soldados de tubulação de aço. Local 
de atuação: Itu
ENGENHEIRO MECÂNICO Superior completo 
em Engenharia Mecânica. Experiência em 
instalações de sistema Splinkers-(Sistema de 
combate a incêndio). Local de atuação: Itu
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO  Ensino 
médio completo, curso relacionado a área.Expe-
riência na função. Local de atuação: São Roque
ESTÁGIO DE ENGENHARIA CIVIL Cursando 
engenharia civil, conhecimento em AutoCAD. 
Local de atuação: Salto  
FRESADOR CNC Desejável ensino médio 
completo. Experiência em programar e operar 
fresa CNC ou centro de usinagem. Local de 
atuação: Itu 
INSTALADOR  Ensino médio completo, expe-
riência em instalação de vidros, esquadrias em 
geral e moveis planejados. Desejável curso de 
medição. Local de atuação: Indaiatuba
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Ensino médio 
completo, curso técnico em mecânica. Experiên-
cia na função. Local de atuação: Salto
MESTRE DE OBRAS  Experiência em instala-
ção hidráulica. Local de atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM  Ensino 
médio completo, curso técnico. Conhecimento 
em programação de CNC, interpretação de de-
senho mecânico, instrumentos de medição, pre-
paração 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 disponibilidade de horário. Local 
de atuação: Salto.
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRICA)  
Ensino médio completo, experiência com usi-
nagem e precisão. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Manuseio e conhecimento 
de instrumentos de medições. Preparação para 
diferentes tipos de operação na retífica cilíndrica 
e plana.  Local de atuação: Itu             
SECRETÁRIA EXECUTIVA  Superior completo, 
inglês fluente. Experiência na função. Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO QUIMICO  Superior completo ou 
cursando química / biologia. Vivência na área. 
Local de atuação: Indaiatuba
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO  
Ensino médio completo, curso técnico de 
segurança do trabalho. Experiência na função. 
Local de atuação, Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimento em progra-
mação de torno CNC. Leitura e interpretação 
de desenho mecânico. Vivencia em afiação, 
trigonometria preparação de ferramentas.   
Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO Desejável superior em 
Administração, experiência na área comercial. 
Inglês básico. Local de atuação: Itu
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18B Mais Expressão

AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, 
irá trabalhar em serviços gerais e fundição, 
vagas efetivas para empresa metalúrgica em 
Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, irá 
trabalhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino 
fundamental completo, irá trabalhar com 
carregamento e descarregamento de caixas, 
não precisa ter experiência podendo ser o 
primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, 
possuir curso de Usinagem, mecânica ou 
similar.
AUDITOR TÉCNICO - Ensino médio completo, 
possuir cursos de leitura e interpretação de 
desenho, informática, irá fazer visitas a clientes, 
auditorias em ferramental, pedido de compras, 
possuir disponibilidade para viagens.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR - Cur-
sando Faculdade de Comercio Exterior ou 
Logistica, possuir inglês intermediário ( com 
boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável 
ter trabalhado em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de docu-
mentos, possuir curso de informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVENTARIO 
- Ensino médio, experiência com inventario, 
planilhas Excel, disponibilidade para trabalhar 
no horário das 00:00 hrs as 09:00 hrs.
AUXILIAR ADM. DE VENDAS - Ensino médio 
completo, experiência na área de vendas, 
matemática financeira e informática, possuir 
disponibilidade para viagens, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico ou 
automobilística.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com escrita fiscal, auditoria e pla-
nilhas excell, possuir disponibilidade de horário.
ANALISTA FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com apuração e fechamento de 
impostos, possuir experiência com o sistema 
SAP, desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgica.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – Ensino 
médio, experiência na função, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico e 
com conhecimento no sistema SAP, possuir 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino 
médio, experiência com recebimento fiscal, 
desejável conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDE - Ensino médio, ex-
periência em montar e desmontar micros, fazer 
instalações de Windows, possuir habilitação.
ASSISTENTE DE PCP - Ensino médio comple-
to, experiência com apontamento de produção, 
conhecimento com leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino mé-
dio completo, conhecimentos em cálculos, 
fiscal,efetuar conferencias e lançamentos 
fiscais, possuir curso fiscal.
ASSISTENTE MARKETING JR - Cursando 
Nível Superior, conhecimento com elaboração 
pesquisa de mercado, organizar eventos, 
acompanhamento os pedidos de MKT nos 
processos de separação, apontamento, fatu-
ramento e transporte.
AUDITOR TÉCNICO - Ensino médio completo, 
irá visitar clientes, fazer auditorias em ferra-
mental, emitir pedidos de compra, ira manter 
contato com os mecânicos das concessioná-
rias, possuir curso de leitura e interpretação de 
desenho e informática., possuir disponibilidade 
de horário e principalmente de viagens.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir 
condução própria e disponibilidade de horário, 
residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, expe-
riência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carre-
gar e descarregar caminhão de mercadorias, 
possuir disponibilidade de horário.
COMPRADOR - Ensino médio completo, expe-
riência com compras de serviços de usinagem, 
matéria prima, conhecimento com leitura e 
interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experiência 
com o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica 
ou Tecnólogo, experiência na função, bons 
conhecimentos em PCP(M), Lean Manufactu-
ring, cadeia automotiva, interface com cliente 
( reprogramações de entregas e coordenação 
da equipe de PCP. 

COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Superior 
completo, experiência em operação de maqui-
nas convencionais, centros de usinagem, fresas, 
instrumentos de medição e ter trabalhado em 
empresas metalúrgicas.
DESENHISTA MECANICO - Cursando faculda-
de de Engenharia de Produção, possuir curso de 
leitura e interpretação de desenho, noções de 
usinagem, Auto Cad, Solidworks, conhecimento 
com Auto Cad e Solidworks.
DESENHISTA PROJETISTA (02 VAGAS ) - 
Ensino médio completo, irá elaborar desenhos e 
projetos mecânicos, efetuar visitas técnicas para 
desenvolvimento de ferramentas em clientes, 
acompanhar e testar as ferramentas fisicamente 
nos equipamento para validação, possuir curso 
Técnico Mecânico, leitura e interpretação de 
desenho, Auto Cad e Solidworks.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino 
médio completo, curso de NR 10 e elétrica, 
experiência na função, vaga para empresa 
multinacional.
EMPILHADERISTA (06 vagas )  -  Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir curso 
de empilhadeira, residir em Salto ou Indaiatuba.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Superior 
completo ou cursando, experiência com proces-
sos de compras, armazenagem e movimentação 
de matérias primas, produtos indiretos, insumos 
e serviços em empresas industriais, comerciais 
e de serviços.
FATURAMENTO - Ensino médio completo, 
experiência com emissão e controle de notas 
fiscais eletrônicas, apuração de impostos, tribu-
tação Estadual e Fiscal, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgico.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência 
com limpeza de chão de fabrica, banheiros, 
refeitórios, pátios, distribuição de café, desejável 
ter trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino médio, 
possuir cursos de metrologia, ISO 9001 , leitura 
e interpretação, experiencia na função,desejável 
ter trabalhado em empresa ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função, vaga para empresa ramo 
metalúrgico.
MAÇARIQUEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com ma-
nutenção corretiva e preventiva em maquinas, 
equipamentos, ponte rolante, pneumática e 
hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajus-
tagem mecânica.
MOTORISTA (02 vagas ) - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino mé-
dio completo, experiência com operação de 
maquinas,leitura e interpretação de desenho 
e instrumentos de medição, possuir disponibi-
lidade de horário.
PORTEIRO - Ensino fundamental, experiência 
na função, possuir disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE CNC - Ensino médio, curso 
na área, experiência  na função.
PREPARADOR DE PRENSAS - Ensino médio, 
experiência em preparação de prensas.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, 
experiência com PABX, atendimento a clientes, 
planilha Excel, arquivos e as demais rotinas 
administrativas.
SOLDADOR - Ensino fundamental, experiência 
com solda TIG, Mag e Elétrica, possuir curso 
na área.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino Téc-
nico em  Mecânica, experiência com produção 
seriada de peças usinadas para industria auto-
motiva, prática de 5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com me-
trologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, 
Lean  Manufacturing, programação de centros 
de usinagem vertical e horizontal, preparação de 
centros de usinagem vertical e horizontal, CAD, 
Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior 
completo ou cursando, experiência na função 
na área de expedição, logística, informática e 
possuir disponibilidade de horário.
TORNEIRO MECANICO - Ensino médio, pos-
suir curso na área e experiência na função com 
conhecimento também em fresa.

Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  na  Rua Pedro Gonçalves, 845 – Centro – 
Indaiatuba/SP TELEFONE: (19) 3816 7975 | 4105 3462 | 9 8129 0173 

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br - REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO 0302.

Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre loja sala 2 em cima da Drogaria 
Dom Bosco  - Indaiatuba-SP   - 

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

1/2 OFICIAL SERRALHEIRO/AJUDANTE DE 
SERRALHERIA:Conhecimento com maquinas 
lixadeiras,furadeira e poli-corte para fazer rebar-
bação, furação,medição, corte de material de aço.
AJUDANTE DE ARMADOR: Com experiência 
em Armação de Ferragens ter disponibilidade 
de horário.
AJUDANTE GERAL: Com conhecimento em 
elétrica e hidráulica, com CNH B.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO:  Atuar 
no estoque, organização do setor, conferência 
de materiais, compras, demais atividades da 
função. Experiência com rotinas de almoxarifado. 
 ASSISTENTE DE COMPRAS: Com experiência 
na área industrial.
AUDITOR TECNICO/FERRAMANTAS:Visitas 
técnicas para auditoria ferramental, emitir pedidos 
de compras.Possuir conhecimento técnico e curso 
de Leitura e Interpretação de Desenho.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Trabalhará com car-
rinho hidráulico carregando caminhões e puxando 
pallets da produção.Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com experiência na 
área de limpeza. Disponibilidade de Horários 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 
E ELÉTRICA: Para instalação de aquecedores 
solares com noções de encanamento e hidráulica. 
Possuir Habilitação B e condução própria.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Para 
trabalhar com pequenas reformas.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Experiência em linha 
de produção. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR TECNICO ELETROELETRONICA/
MECATRONICA: Conhecimento em montagem 
e manutenção de equipamentos. Possuir cursos 
na área.
CALDEIREIRO:Para atuar com Caldeiraria em 
geral e solda MIG
CAMAREIRA: Para atuar em hotel na arrumação 
de quartos. Disponibilidade de horários.        
COZINHEIRA (O): Organizar e supervisionar 
serviços da cozinha no restaurante, planejando 
cardápio e elaborando o pré-preparo, o preparo 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: Ensino Médio ou 
Faculdade em Engenharia de Produção (completo 
ou cursando) ou cursos SENAI de Usinagem. 
Cursos Necessários: Leitura e Interpretação 
de Desenho, Noções de Usinagem, Auto CAD, 
SOLIDWORKS Conhecimento em Software: 
Auto CAD, SOLIDWORKS Descrição da Função: 

Elaborar desenho de processo. 
GESTOR DE VENDAS � (VENDEDOR TÉCNI-
CO): (Desejável Formação em Engenharia ou Nível 
Técnico), Para atuar em empresa do segmento 
de Ferramentas. Importante ter Cursos relaciona-
dos à área Comercial, Atendimento ao Cliente e 
Informática. Irá fazer visitas nas Montadoras 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, 
movimentação de materiais, etc. e com experiência 
em operação de empilhadeira.
LIDER DE PRODUÇÃO: Liderança no processo 
produtivo. Atua na liberação de peças para proces-
sos externos. Conhecimento em Serigrafia.
MECANICO MONTADOR: Possuir experiência 
com Pintura liquida (Epox), montagem de máquinas 
em geral, possuir curso de Leitura e Interpretação 
de Desenho.
MOTORISTA INTERNO: Para manobrar carreta 
dentro do pátio da empresa.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, dobra e 
polimento do aço, serigrafia, inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, lapidação e polimento de 
vidros, corte policarbonato, corte e lixamento de 
peça em vidro, pré-forno.
PEDREIRO: Para trabalhar em Obras no Estado 
de São Paulo, com experiência na área  e disponi-
bilidade total para viagens.
PINTOR: Preparar as superfícies externas e inter-
nas, raspando-as, amassando-as e cobrindo-as 
com uma ou várias camadas de tinta. Necessário 
disponibilidade de horário.
PORTEIRO: Para atuar em empresa.Disponibili-
dade para escalas. 
RECEPCIONISTA: Com Inglês Fluente, Para atuar 
em Hotel, com Disponibilidade de Horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: Com Disponibili-
dade Total de horários 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 completo, com experi-
ência e cursos  de solda TIG.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: supervisiona e co-
ordena 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 Trigonométricos, volumes 
ou mecânica. 
TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO: Irá 
atender funcionários que se dirigem ao ambulatório 
médico, dispensando-lhes cuidados simples de 
enfermagem, como aplicação de medicamentos, 
curativos e outros, de acordo com orientação do 
médico ou enfermeiro.
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 
Para realização de vistorias de E.P.I�s dos cola-
boradores; realizar semanalmente o check list de 
irregularidades da fábrica interno e externo, dentre 
outras tarefas.
TRATORISTA: Para dirigir trator, com experiência. 
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

 Rua 7 de Setembro, 294  - Centro - Indaiatuba - SP - Fone: 19 3875-3052 
 cadastre-se em nosso site: www.ejrh.com.br.

AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na área de carpintaria, ou em 
madeireira. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com 
curso de Operador de Empilhadeira ou Pon-
te Rolante. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE
Com Ensino Médio Incompleto, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
Graduação em COMEX, com experiência 
em toda rotina da área, possuir conhe-
cimentos em licenças para importação 
de produtos controlados como CII e TR, 
cotações de preços, acompanhamento 
de importações junto ao Despachante e 
conhecimentos em processos de licitações. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FI-
NANCEIRO
Graduação em Ciências Contábeis ou Ad-
ministração, com experiência em controle 
de notas fiscais, cálculos financeiros e 
domínio em planilhas de excell.Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir disponibi-
lidade de horário para trabalhar em escala. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função e disponibilidade para traba-
lhar em escala de horário. Residir em 
Indaiatuba.
CONSULTOR TÉCNICO
Graduação em Farmácia, Química,  En-
genharia Química ou Biologia, com inglês 
intermediário, experiência com vendas 
técnicas no segmento alimentício. Resi-
dir em Indaiatuba ou Salto.
COORDENADOR FINANCEIRO
Graduação em Contabilidade ou Admi-
nistração, com experiência na função em 
indústria e domínio em sistema integrado 
SAP. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto e 
Sorocaba.
ELETRICISTA PREDIAL
Com Ensino Fundamental, curso do 
SENAI e experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com expe-
riência em empresa no segmento de 
tubos. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto 
e Sorocaba.
ENGENHEIRO MECÂTRONICO

Graduação Completo, possuir experi-
ência em linha de produção e disponi-
bilidade de horário para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba, Itu, Salto 
e Sorocaba.
ESTAGIÁRIO (A) ADMINISTRAÇÃO 
Cursando a partir do 3º semestre em 
Administração, 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 de-
partamento fiscal. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉ-
TRICA
Cursando a partir do 3º semestre de 
Engenharia Elétrica, possuir inglês inter-
mediário. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciên-
cias da Computação ou Tecnologia da 
Informação, desejável ter atuado na área. 
Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO MECÂNICO OU 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Cursando a partir do 2º módulo. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experi-
ência no segmento de tubos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
GERENTE DE SEGURANÇA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e na área de segurança 
patrimonial. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Quali-
dade, com experiência na função, ferra-
mentas da qualidade e conhecimentos 
em estatística, elaboração e interpretação 
de gráficos e domínio em pacote Office. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com formação Técnica em Mecânica, 
possuir experiência na área industrial, 
metalúrgica. Residir em Indaiatuba, Itu, 
Salto ou Sorocaba.
MOTORISTA CARRETEIRO
Com Ensino Médio Completo, habilitação 
“E”, curso MOPP atualizado, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba 
e Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A 
GÁS
Com Ensino Médio Completo com expe-
riência na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e empilhadeira elétrica 
retrátil disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE LOJA
Com Ensino Médio, com disponibilidade 
total de horário de trabalho. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função e disponibilidade para 
trabalhar em horário de turnos. Residir 
em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e ex-
periência no segmento de serviços de 
limpeza. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência 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. 
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CLASSIFICADOS

Casa - 3 D., 2 vagas 
de garagem, sendo 1 
suíte com varanda, 3 ba-
nheiros, coz. americana, 
ampla sala de jantar, sala 
de estar, área de serviço, 
porcelanato 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 Juscelino Kubi-
tschek- 4 cômodos na 
frente e 4 cômodos no 
fundo- R$ 250.000,00 
3 0 1 6 -  1 3 5 5 - 9 2 0 5 -
4322/9752-2170
Casa no Cond. Villagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/ 
churrasq. R$ 400.000,00 
F. 98372-0000
Casa no Jd. Monte Ver-
de com área de 125m² 
R$ 310.000,00 F. 99801-
4860
Casas para financiamen-
to com ótimos preços, 
venha conferir 3016- 
1355/99752-2170/99205-
4322
Centro - casa c/ 2 dor-
ms., sala, coz, wc, lav., 
e um quarto nos fundos. 
R$220.000,00. F: 9 9823-
9484/ 7802-8130
C o m p r e  s u a  c a s a 
ainda em processo de 
construção! Excelentes 
valores. Fones: 3016- 
1355/99752-2170/99294-
5541
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Acei-
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 AMSTAUDEN 
-  Super  res idência 
TODA MOBILIADA com 
284m2 e AT 350m2 de 
terreno, 3 dormitórios, 
1 suíte, sala 2 ambien-
tes, lavabo, cozinha, 
piscina e espaço gour-
met R$ 1.440.000,00 19-
997519921 /38750469 
creci 65362.
Jd Monte Verde - com 
03 D. sendo 01 suíte, 
garag.  p/  02 carros. 
Aceita financiamento. 
R$ 285.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Jd Morumbi – Casa com 
02 dorms, sala, cozinha 
e garagem p/ 02 carros. 
R$ 230.000,00 F. 7829-
6350 c/ Marlene
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº. so-
cial, sala, coz., AS, quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
210.000,00 F. 3392-0333
JD. Califórnia - casa c/ 
2 dorms., sala, coz., wc, 
garagem p/ 5 carros, edi-
cula c/ suíte, coz., lav., já 
alguda R$1500,00. F: 9 
9823-9484/ 7802-8130
Jd. Camargo Andrade 
- 02 D., sala, coz, WC, 
lavand., garag. + 01 so-
bradinho nos fundos, 
tudo bem acabado por 
apenas R$ 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

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 cô-
modos precisando peque-
nas reformas.apenas: R$ 
145.000,00. F. 3017-0455/ 
99762-7997
M. do Sol – 68 casa as-
sobradada sendo na parte 
inferior garage. espaçosa 
e na parte superior 01 D., 
sala, coz, WC, Lavand., 
sacada quintal com edícula 
nos fundos todo revesti-
do em piso cerâmico R$ 
190.000,00 toda documen-
tada para financiamento. 
Ta esperando o que? F. 
3017-0455/ 99762-7997.
M. do Sol - imóvel co-
mercial próximo a Av. Ário 
Barnabé e bancos 390m² 
de área construída, sendo 
02 pav. residenciais e salão 
comercial no térreo, apenas 
R$700.000,00 F. 3017-
0455 / 99762-7997.
M. do Sol – rua 24 casa es-
petacular em lote de 250m² 
em 02 pavimentos sendo 
no pavimento superior: 05 
D. sendo 02 suítes e 01 
máster, sacada com frente 
para piscina c/ cascata 
artificial aquecimento a gás 
nos D., área de churrasco 
completa, gar. para 04 car-
ros. R$ 400.000,00. Aceita 
imóvel de menor valor, car-
ro, estuda  parcelamento. F. 
3017-0455 / 99762-7997.
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas R$ 
102.000,00. Quitado. F. 
3017-0455/ 99762-7997
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra 
mim-3016- 1355/99752-
2170/99205-4322/99294-
5541/99763-8709

Jd. do Valle - 02 D. (01 
suíte c/ armário embutido) 
coz. planejada, garag. p/ 
03 autos, edícula nos fun-
dos. Ótimo Acabamento 
R$ 280.000,00 F. 3017-
0455 / 9762-7997 
Jd. Esplanada- 3 suítes, 
coz. planejada, 2 vagas 
cobertas R$ 650.000,00 
F. (19)99801-4860
Jd .  Esp lanada  I I  - 
CA0211 - 300 m² - 03 sui-
tes, sala., lavabo, coz., 
AS., área lazer c/ chur-
rasq. e quintal, 04 vagas 
garag. R$ 400.000,00 F. 
3392-0333
Jd. Laguna - (Salto-SP) 
02 D., sala, coz., WC, 
lavad., garag. para 02 
autos R$ 170.000,00 F. 
3017-0455/ 99762-7997
Jd. Regina - Sobrado, 3 
dorm, 1 suíte, wc social, 
closet, sala tv, sacada, 
sala 2 ambientes, la-
vabo, coz, lavanderia, 
varanda, quarto des-
pejo, garagem 4 vagas, 
2 cobertas, portão ele-
tronico. 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 gra-
nito, pisc., 04 vagas ga-
rag. R$ 600.000,00 F. 
3392-0333
M. do Sol –   rua 10 
c/ 04 cômodos c/gar 
+01 com. e wc nos fun-
dos falta acabamentos. 
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

Oportunidade - Mora-
da Do Sol ,Rua Ant 59,   
Ca02481 -2 Imoveis ,Ter-
reno De 250 M², Casa 1. 
02 Dorm,Sala,02 Wc,Co-
zinha,Lavanderia E Am-
plo Quintal ,Casa 2 , 01 
Dorm,Wc,Cozinha E La-
vanderia. R$ 280.000,00 
VILA FLORENÇA (Itai-
ci) - Residência nova 
com 3 dorm. (1 suíte) 
R$ 290 mil. Aceita-se fi-
nanciamento, estuda-se 
imóvel de menor valor. 
19-997519921/38750469.
Vl. Castelo Branco - 
CA0415 - 140 m² - 03 
D. sendo 01 st., sala 02 
amb., bhº social, arm. pla-
nej. nos dorm. e coz., AS., 
quintal, churrasq., 02 va-
gas garag. R$ 400.000,00 
F. 3392-0333

Altos de Itaici- Casa 
com 01 D., sala, cozinha, 
banheiro e garagem p/ 
02 carros. R$ 900,00 F. 
19- 7821-0065
Aluga-se 2 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves, 
1477 - falar com Figueira
Aluga-se quitinete “quar-
to com banheiro- cozinha 
coletiva - agua e Luz ja in-
cluso e sinal de internet li-
berado” fone 993507886-
988624249 junior
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
Jardim Juliana- Sobrado 
com 04 D., com armários, 
cozinha planejada, piscina, 
churrasqueira e garagem 
p/ 03 carros. R$ 3.500,00 
F. 19 - 7821-0065

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
Cond.  Vista  Verde- 
Casa com 03 dorms 
sendo 01 suíte, cozinha 
planejada e garagem 
p/03 carros. R$ 2.500,00 
Jardim do Vale- Casa 
com 02 dorms, sendo 
01 suíte, garagem p/ 02 
carros. R$ 1.500,00 19- 
7821-0065
Jardim Santa Cruz- So-
brado com 03 D., sendo 
01 suíte, cozinha plane-
jada, edícula, churras-
queira e garagem p/ 03 
carros. R$ 1.600,00 F. 
19- 7821-0065
Jd. Colonial - 3 D.(sendo 
1 suíte), sala, coz, wc, la-
vand, garag. R$ 1.300,00 
F.19 99244-8398
Jd. Europa – Casa com 
03 D., sendo 02 suítes 
e garagem p/ 04 carros. 
R$ 2.500,00  F. 19- 7821-
0065
Jd. Morumbi - SO0291 
- 103,83 m² - 3 D. sendo 
01 suíte c/ closet, bhº. 
social, lavabo, sala 02 
amb. c/ sacada, escri-
tório 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- 7821-0065
Res. Bougainvi l le  - 
SO0118 - 1000 m² - Pa-
vimento sup.: 03 suítes 
sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo 
(todos os bhºs. c/ ar-
mário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., 
despensa, coz. e AS 
c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet 
c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Res.  Jd.  Valença – 
SO0337 – 116 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte, bhº. so-
cial, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, espaço gourmet 
c/ churrasq., desp., quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. 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. Villagio Di Itaici - 
CA0392 - 150 m² - 03 D. 
sendo 01 st. planej., 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. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes sendo 01 com 
closet e varanda / 01 
com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com ar-
mário planej.), lavabo, 
sala 02 amb., escritório, 
copa, coz. totalmente 
p lane j . ,  l avand. ,  AS 
com gabinete, depósi-
to/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condicionado, 
04  vagas  garag .  R$ 
4 .700 ,00  +  Cond .  + 
IPTU F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itai-
ci - SO0331 - 150 m² 
-  03 suí tes ,  sa la  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
Sistema Republica para 
estudantes ou opera-
r ios  de  obras .  Casa 
c/3 dorm., sala, WC, 
coz . ,  AS,  garagens . 
Rua João Martini (ant. 
40 )  x  Laura  Fach in i 
Tomaseto, 739 (antiga 
21) - Morada do Sol. 
Tratar (19) 3935-7666 
ou 9 9976-9763 (vivo), 
com Ana.
Vila Suíça – Casa com 
01 D. com suíte e ga-
ragem p/ 01 carro R$ 
1.200,00. F. 19- 7821-
0065 
Vl .  Ma r ia  He le na  - 
CA0324 - 355 m² - 06 
D. sendo 01 suíte, bhº. 
social (todos bhºs. c/ ar-
mários), lavabo, sala 03 
amb., varanda, coz. pla-
nejada, dorm. emprega-
da, AS., edícula, chur-
rasq., quintal, 04 vaga 
garag. R$ 3.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
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Ed. Asturia - AP0248 - 
58 m² - 02 D., bhº social, 
sala c/ varanda, coz., 
AS, 01 vaga garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Ed. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 D., 
sala, coz. c/ armários, wc, 
garag. R$ 900,00 + Cond. 
+ Iptu F. 99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 - 
74 m² - 3 D. sendo 01 st., 
bhº social, sala 02 amb., 
coz., AS. (todos c/ arm. 
planej.), 02 vagas garag. 
R$ 1.800,00 + IPTU F. 
3392-0333
Ed. Cerejeiras - AP0455 
- 64,93 m² - 02 D. (01 pla-
nej.),  bhº social, sala, coz. 
planej. (fogão cooktop), 
AS, 01 vaga garag.  R$ 
1.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Ed. Roccaporena- Apto 
na região central com 02 
D., garagem p/ 01 carro. 
R$ 1.400,00 19- 7821-
0065
Jardim Paulista - com 
02 D. e garagem p/01 
carro. R$ 750,00. F. 19- 
7821-0065
P á t i o  A n d a L u z  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 ga-
rag. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res. Grand Ville na Ce-
cap – Apto com móveis 
planejados com 03 D., 
sendo 01 suíte e garag. 
p/ 02 carros. R$ 1.600,00 
F. 19- 7821-0065
Res. Grandville - com 
3D. , suite, 2 vagas de 
garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU E condomínio F.F. 
(19)7808-3727 

Vl. Rubens - CA0409 
- 264 m² - 03 D. sendo 
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., 
quintal, 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, edí-
cula 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

Apartamento – (oportu-
nidade) 2 dormitório, sala 
em L, cozinha, lavanderia e 
uma vaga coberta – 162m²- 
R$ 196.000,00 - CECAP 
- em frente à Lojas Ban-
deira - 3016-1355/99752-
2170/99205-1322/99294-
5541/3035-1372
Apartamento - Pre-Lan-
çamento - Treze andares, 
quatro aptos por andar, 
na Av. Candelária com 
100m2, 3dorm sendo 1 
suíte. Entrega em agosto 
de 2016 com 30% de 
entrada parcelados - 19-
997519921 /38750469 
creci 65362.
Apto Jd Vitoria II  R$ 
240.000,00 2 dorms sen-
do 1 suíte | 1 vaga | 1 
banheiro | 1 sala , 49,00 
m² útil ( Moveis Planejado 
Cozinha/Dorm/Banheiro)
Cond. Azaleia - com 2 
D. Totalmente planejado. 
R$235.000,00. F. 7803-
8201 /80*10598
Ed. Guarapary - AP0423 
- 65 m² -  02 D., bhº 
social, sala, coz. planej., 
AS., 01 vaga garag. R$ 
245.000,00 F. 3392.0333
Jd Morumbi - 2 dormitó-
rios R$ 115.000,00 aceita 
carro como parte do pa-
gamento. F. 98372 0000
Jd. Umuarama - 2 dor-
mitórios 1 vaga - R$ 
190.000,00 F. 3329 7253 
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene

Vende-se Apto. Patio 
Andaluz. Torre Sevilha - 
6° Andar. 2 vagas sub-so-
lo. Tratar com proprietario. 
Fone 19 - 9 9635-5611.
Vendo Apartamento Edi-
fício Tuiuti - 02 dorms(01 
st), sala,cozinha, wc e 
lavanderia, 01 vaga de 
garagem R$ 270.000,00 . 
F:(19) 9.9279-1177 
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

Apto Térreo -  coz. pla-
nej., box de vidro, 1 vaga 
coberta, 3 D., E 1 banhei-
ro social R$ 1.220,00
Cond Pátio Anda Luz- 
Apto com 03 d,. sendo 01 
suíte, cozinha planejada, 
garagem p/ 02 carros e 
área de lazer completo. 
R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU 19- 7821-0065
Cond. Jussara: Apto 
com móveis sendo 02 D., 
e garagem p/01 carro R$ 
1.100,00 19- 7821-0065
Cond. Place View: Apto 
com móveis planejados 
com 02 D., sendo 01 suíte 
C/ closet, garagem p/ 02 
carros e área de lazer. 
R$ 2.300,00 + Cond. 19- 
7821-0065
Cond. Spazio Illuminare- 
Apto Duplex  com moveis,  
02 dorms, garagem p/ 01 
carros e área de lazer 
completa. R$ 1.450,00 + 
IPTU + Cond. 19- 7821-
0065

Res. Place View - AP0454 
- 71 m² - 02 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 
02 amb. c/ sacada, coz., 
AS, 02 vagas garag. Arm. 
planej.: D, st., coz., bhº, 
AS. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Res. Valquiria - 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., sendo 01 st., 
bhº social, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz., AS, 02 
vagas garag. Arm. planej.: 
D., st., bhº, coz., AS. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 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 cen-
tro, com 7 salas, 4 banhei-
ros AT. 850 m² AC. 278 m² 
R$ 9.000 F. 99798-8024
Cidade Nova I - SL0028 - 
300 m² - locação - Excelen-
te localização, em avenida. 
Salão amplo c/ 2 bhºs. so-
ciais, coz. ampla. R$ 4.500 
+ IPTU F. 3392-0333

Distrito Industrial- Alu-
go galpão com 2.400 m² 
construído. R$ 37.000,00. 
F- 19- 7821-0065
Jd. do Sol - salão de es-
quina 340mil F. 33184325
No Colibris salão novo 
com 125m², pé direito de 5 
metros, 2 WC. Ideal para 
formar uma comunidade 
religiosa. Quadra 30, lote 
12. Rua Juarez Rodri-
gues de Lima, 153/157. 
Tratar (19) 3935-7666 
ou 9 9976-9763 (vivo), 
com Ana.
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, excelente 
localização, com 91 m² R$ 
2.800,00  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$ 1.500.000,00. 
F:(19) 9.9887-7771
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três inje-
toras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balança 
F (11) 9 8362-9657 / (11) 
2429-6353
Vl .  Mar ia  He lena  - 
SL0006 - 232 m² - LO-
CAÇÃO - Salão Comer-
cial 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$ 60.000.00 - com água 
- aceita carro no negó-
cio e parcelamento. – 
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 negócio 
e parcelamento. – 3016-
1355/99752-2170/99205-
1322/99294-5541/3035-
1372
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
varanda, coz., AS, bhº 
externo, espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, di-
versas vagas garag. R$ 
3.000,00 + 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 grama-
do, quadra de areia, casa 
de caseiro, piscina, ves-
tiário. Negocia-se troca 
100% em imóveis em In-
daiatuba R$ 2.000.000,00  
F. 98372-0000
Parque da Grama- Cháca-
ra em cond. fechado com 
02 D., sala, cozinha, área 
de serviço, piscina e chur-
rasqueira. R$ 450.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Sítio 2 Alqueires - R$ 
500.000,00 F. 99173-
9843 / 122*20480

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 Campestre de Vi-
racopos – 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, chur-
rasq., fogão à lenha, pomar, 
dorm. c/ bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00 F. 
3392-0333
Sitio 1 alqueire em Elias 
Fausto, casa, piscina, toda 
gramada, churrasqueira, fo-
gão a lenha- R$370.000,00 
3 0 1 6 -  1 3 5 5 / 9 9 7 5 2 -
2170/99205-4322
Sitio 1 alqueire em Elias 
Fausto, casa, piscina, toda 
gramada, churrasqueira, fo-
gão a lenha- R$370.000,00 
3 0 1 6 -  1 3 5 5 / 9 9 7 5 2 -
2170/99205-4322
Vendo 3 Alqueires No 
Jd.Mirim R$2.800.000,00 
( 1 9 ) 9 1 1 8 7 8 5 0  / 
(19)96727947 CRECI 
74092
Vendo área em Indaia-
tuba de 10 alqueires 
R$106,00 o m² na beira 
da rodovia (19) 91187850 
/ (19) 96727947  CRECI 
74092
Vendo chácara de 5000M² 
no videiras R$550.000,00 
excelente oportunidade 
– (19)81367331 CRECI 
74092
Vendo Chácara Terras 
De Itaici - 03 dorms(01 st), 
sala, cozinha, Wc, churras-
queira, poço semi artesiano. 
AT/ 1.000m² AC/ 180m² R$ 
430.000,00.F: (19) 9.9946-
7771

Vendo Chácara Vale 
Do Sol - 02 dorms, sala, 
coz inha wc,  p isc ina 
R$ 400.000,00. F:(19) 
9.9946-7771
Vendo Chácaras Alvora-
da - 02 suites, sala, cozi-
nha, salao de jogos, casa 
de caseiro, piscina - AT/ 
2.400m² R$ 700.000,00. 
F: (19) 9.9946-7771
Vendo Sitio de 4 Al-
que i res  R$60 ,00  O 
M²  Na Be i ra  da Ro-
dovia Em Indaiatuba 
– (19) 91187850 / (19) 
9 6 7 2 7 9 4 7   C R E C I 
74092
Vendo sitio de 8 al-
queires em Indaiatuba 
R$40,00  m² na beira da 
rodovia - (19)91187850 
/(19) 96727947  CRECI 
74092 
Vendo Terras de Itaici - 
01 dorm., sala 02 ambs, 
cozinha, varanda e chur-
rasqueira, toda murada. 
AT/ 1.000m² AC/ 140m² 
R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 

Breve lançamento lote-
amento com entrada a 
partir de 10.000,00 Mil 
Reais, faça sua reserva. 
F- 19-3017-3505 e 19-
3816-7401
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, acei-
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
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Vendo terreno Jardim 
dos Laranjais - 9.000M² 
R$ 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 jun-
tos de 1.000M² cada- R$ 
210.000,00(cada). F: (19) 
7850-3952

Aulas Part iculares e 
acompanhamento esco-
lar para alunos de primei-
ro e segundo graus para 
Português, Matemática,-
Química e Inglês. Marga-
rida.Tel: 3875-7525
Brechó e bazar de rou-
pas e sapatos - Para 
bebe macacão semi novo 
R$5,00, bermuda jeans, 
tenho 60 peças, roupas a 
R$2,00 cada. Rua Minas 
Gerais, 234 - fundos, 
Cid. Nova II (atrás do 
telhadão)
Casas para financia-
mento com ótimos pre-
ços, venha conferir 3016- 
1355/99752-2170/99205-
4322
Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção! Excelentes valores. 
Fones: 3016- 1355/99752-
2170/99294-5541
Procuro sala, em salão 
ou centro de estética p/ 
alugaraos sabados. Tra-
balho c/ estetica facial. 
F: 9 99420-6907 - Gleica
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender 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 
bater ia 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 grande 
R$100,00, 1 maca branca 
R$120,00, 1 banco c/ 
4 assentos R$150,00. 
F:3016-1339 Graça.

Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lu-
gares, licenciada, IPVA, 
seguro. Entrada + par-
celas  F.(19) 3875-2215 
/ (19) 99696-8732
Gol - 2009, único dono 
( n o v o ) c o m p l e t o  F . 
99696-8732 /3875-2215
Ford Fiesta - 1998 - Ga-
solina, R$ 5500,00 (19) 
9 8139-1519
Fusca 75 - Motor novo. 
Vendo ou  t roco  por 
moto.F: 19 9 9915-1220 
c/ Diogo.
Polo 2003 - 2.0 , com-
pleto. Aceito moto 250, 
injeção eletrônica na 
troca. R$18.700,00 .F: 
199 7818-6241/ 9 9116-
1234 c/ Ricardo
Montana Sport - 1.8 
-  2 0 0 6  -  p r a t a ,  R $ 
15.000,00 F. 9 8805-
6612 / 3875-0170
Meriva 2010 -  Com-
pleta, 1.8 , preto, au-
tomát ico ,  só  venda.
R$27.900,00 c/ Ricardo. 
F: 9 9889-2807

HORNET 2011/2011 - 
Azul petróleo, 10.000km, 
doc. Ok, IPVA, Seguro 
pago.F: 9 9779-1609. 
R$29.000,00. Conser-
vadíssima.
Titan Mix EX - 2010 
preta c/ baú, 14.500 km 
rodado, doc. Ok, IPVA 
2014 pago, revisada, 
pneu traseiro novo R$ 
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. Engenhei-
ro Fábio R. Barnabé, 
4181, marginal do Pq. 
E c o l ó g i c o ,  s e n t i d o 
bairro/centro.»

Vende-se Balcão En-
costo Refrigerado, 1,90 
mts, Inox, 220V, Ótimo 
Estado. Tratar no tele-
fone: (19) 9.9256-9209 / 
(19) 9.8801-8302
Vende-se Banho tér-
mico  (banho Maria), 
8 cubas, 220v, Semi 
novo. Tratar no telefone: 
(19) 9.9256-9209 / (19) 
9.8801-8302
Vende-se  Fritadeira 
Profissional 25 Litros, 
Ótimo Estado. Tratar no 
telefone: (19) 9.9256-
9209 / (19) 9.8801-8302
Vendo - 2 balcão expo-
sitor, 1 frio , 1 quente, c/ 
vidro trincado e precisan-
do de manutenção R$ 
500,00 cada F. 98247-
4690 tim
Vendo - Air Soft, marca 
Tókio Marui R$ 700 F. 
98247-4690 tim
Vendo - Calças sociais 
masculinas, semi-novas, 
tam: 40 e 42. R$20,00. 
Rua Minas Gerais,234, 
Cid.Nova.(atras do te-
lhadão)
Vendo - Iphone 4 , 16 
giga, travado R$ 600 F. 
98247-4690 tim
Vendo - Maca peroba 
rosa, maca 195x75x75 
( C x L x A ) ,  m a c a 
195x65x85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira 
removível (com 30 cm 
cada), porta rolo de pa-
pel e escada de inox R$ 
850 cada F. 7814-5723
Vendo Forno Elétrico 
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 gavetas, cor 
marfim, em ótimo estado 
e jogo de cama box, 
R$600,00. F: 4105-3344/ 
9 9228-2620 c/ Aline.
V e n d o  S m a r t - c a r 
(carr inho de menina)
R$200,00. Cadeirinha 
de bicicleta, R$20,00.F: 
4105-3344/ 9 9228-2620 
c/ Aline.
Vendo Título do Clube 
9 de Julho (familiar). 
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/ 19 9 8273-7368 
(TIM)

Vendo ou troco cavalo 
Árabe, engatado, cavalo 
muito manso.  F: 19 9 
9915-1220 c/ Diogo
Vendo ou troco Egua 
Mangalarga  Mineira, 
mansa. 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 in-
terno último lançamentos 
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.
Empresa contrata - Au-
xiliar de Vendas para 
atuar com atendimento 
aos clientes, prospecção, 
negociação, elaboração 
de propostas e fecha-
mento de vendas. Salário 
fixo, comissão, benefícios 
e premiações. Horário de 
segunda a sexta. Com-
parecer na SS Silveira 
na terça- feira 18/03 á 
09:00hrs 
Faço faxina  /  passo 
roupa.Tel: 3318-1952 
c/ Sueli
Faço faxina residêncial 
ou escritório F. 3016-
4598 / 99930-1477
Faço serviço de pedrei-
ro, pintor, gesseiro F. (11) 
97333-6530
Marido de Aluguel - fa-
zemos qualquer serviços 
e reparos e consertos em 
sua residência F. 99674-
2791 vivo / 99327-7872 
claro c/ Figueiredo
Ofereço-me para babá, 
cuidadora de idosos p/ 
morar ou arrumadeira, 
auxiliar de produção. F: 9 
9363-6011/ 99404-1608 - 
Eldineia.
Ofereço-me para costu-
rar em casa, experiencia 
em costura reta e over-
loque.F: 3392-3595/ 9 
8727-3287

Cond. Jardins dos Impé-
rios - 10 lotes com área 
de 150m² F. (19)7803-
8201 /80*10598
Distrito Industrial II- ter-
reno industrial com 1.000 
m². R$ 600.000,00 F. 
9-9757-1579 c/ Sandra
Jardim Caroline- Terreno 
plano com 125 m², no 
Jardim Caroline na cidade 
de Cardeal. R$ 80.000,00 
F. 7829-6350 c/ Marlene
Jardim Veneza  área 
de 150m² no valor R$ 
92.000,00 F. 7808-3727/ 
89*22754
J d  M .  d o  S o l  R $ 
120.000,00 125mts 
J d  P a u l i s t a  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 finan-
ciamento. F. 3017-0455/ 
99762-7997 
Jd. dos Colibris - 150m² 
- ótima topografia R$ 
95.000,00 F.: 99244-8398
Jd. Esplanada II - terreno 
plano R$ 205.000,00 área 
de 305m². Aceita permuta 
F. 7803-8201 /80*10598
Jd .  Laguna  -  150 ² 
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 acei-
ta 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 – quitado. 
(oportunidade) F. 3017-
0455/ 99762-7997
Temos áreas para lotea-
mentos em Indaiatuba,-
Campinas, Porto Feliz, 
Itu, Salto e demais locali-
dades. (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372
Temos áreas para lotea-
mentos em Indaiatuba,-
Campinas, Porto Feliz, 
Itu, Salto e demais locali-
dades. (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372

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$ 810.000,00 
F. 99295-0357
Terreno em Cond. Fe-
chado Terras de Itaci 
- com poço artesiano, 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 Indaiatu-
ba, 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;Va-
lor 135.000,00 à vista 
ou 150.000,00 aceitan-
do carro no valor 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, 
quitado. R$82.000,00 
. F:19 98273-7368/ 19 
3017-5541
Terreno Jardim dos Co-
libris - Planto - 150 m² R$ 
97.000,00 F. 98372-0000
Terreno Jardim Regente 
- 04 lotes juntos - 1.080M² 
R$ 750.000,00 .F: (19) 
9.9887-7771
Terreno no Carlos An-
drovandi - área 10x25m² 
R$ 130.000,00 F. 99173-
9843
Vendo Área Dentro De 
Elias Fausto - 48.000m² 
R$ 30,00m²  .F: (19) 
9.9887-7771
Vendo área Elias Fausto 
/ Monte Mor - 280.000M² 
com 500 metros de frente 
para rodovia R$ 25,00 
metro quadrado. F:(19) 
9.9887-7771
Vendo Terreno - Terras 
De Itaici - 1.000 M² R$ 
220.000,00. F:(19)7850-
3952
Vendo Terreno Indus-
trial - 5.200 m² R$ 500,00 
m² F: (19) 9.9887-7771

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 traba-
lhar aos finais de sema-
na como Recepcionista, 
Caixa, Balconista ou 
Auxiliar Geral Free-Lan-
cer. Tenho 25 anos, ex-
periência nestas áreas F 
(11) 96918-7062 Thais “
Ofereço-me para tra-
balhar  como casei ra 
c/  referencia, trabalhei 
muitos anos de domésti-
ca F. 9909-7273 / 3017-
4891 / 98724-1943
Ofereço-me para tra-
balhar como caseira e 
doméstica. Tenho refe-
rencias, já trabalhei em 
supermercado F. 3017-
4891 / 99309-7273
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro.F:19 9 
8713-1485/Laercio
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso e como doméstica 
ou l impeza em escri-
tórios.F: 9 9228-1544 
Lourdes
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso F. 99701-6754 
c/ Jane

Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idosos, babá ou arruma-
deira com disponibilidade 
para morar no emprego. 
Tenho experiencia na area 
de produção F. 99363-
6011 / 994041608
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora infan-
til em minha casa. Possuo 
referêrencia F. 3875-4575. 
Ofereço-me para traba-
lhar como diarista em es-
critórios, residencias e pós 
obras. F:9 8428-7364
Ofereço-me para tra-
balhar como pedreiro F. 
99325-5676
Ofereço-me para traba-
lhar como pedreiro, enca-
nador, 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 traba-
lhar de faxineira F.  3835-
1581
Ofereço-me para traba-
lhar de motorista, carro 
ou moto F. 99820-2326 / 
99315-7323 Welton
Técnica em enfermagem 
- Oferece para dar banho/
curativos em pessoas aca-
madas. F. 3318-0814/ 
99178-5031
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