
Escolas de Indaiatuba superam 
média estadual no Idesp

Poupatempo atende 1,4 mil usuários em três dias 

No 9º ano, a melhor média foi a do colégio Professora Suely Maria Ambiel Batista    Pág. 03a

Pág. 06a

O Poupatempo em Indaiatuba registrou nos três primeiros dias de funcionamento em pré-operação 1.401 atendimentos. A unidade começou a atender a população na última segunda-feira, 
dia 31 de março. O posto ainda está operando de forma experimental, quando são feitos os testes e ajustes necessários antes da inauguração e abertura oficial. 

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba registrou até a última 
semana, 2.651 meninas da faixa etária de 11 a 13 anos imuni-
zadas durante Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV 
(papiloma vírus humano). Deste total, 866 meninas com 11 
anos, 918 com 12 anos e 867 com 13 anos. A vacina termina 
na próxima quinta-feira, dia 10. 

O aluno do Objetivo Giuliano Pantarotto Semente ficou 
entre os 20 melhores treineiros dos 1ºs anos do Ensino Médio, 
no vestibular 2014 da USP, a FUVEST. Com esse resultado 
ele garantiu sua classificação para a Olimpíada de Química do 
estado de São Paulo.

ADRIANA PAZINI
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Município fará 
empréstimo de 14 mi

Copa BR de Supino 
acontece na cidade

Conselho aprova 
curso de Medicina

Frutos terá mil 
convidados

24% dos contribuintes locais já declararam o IR

Guarda Municipal é preso com 
drogas em sua residência

INFRAESTRUTURA 

INÉDITO

SAÚDE PRÊMIO 

RECEITA

FATAL

A Prefeitura enviou a Câ-
mara o Projeto de Lei nº 
37/2014 autorizando o Mu-
nicípio a fazer empréstimo 
de R$ 13.901.000,00 com a 
Agência de Fomento do Es-
tado de São Paulo.

Indaiatuba será, pela pri-
meira vez na história, o “palco” 
da Copa do Brasil de Supino. 
A competição, organizada 
pela Secretaria Municipal de 
Esportes em parceria com a 
Confederação Brasileira de Le-
vantamentos Básicos, acontece 
no domingo, dia 6, a partir das 
10 horas, no Clube 9 de Julho. 

O Conselho Municipal 
de Saúde (CMS) de In-
daiatuba, órgão vinculado 
à Secretaria de Saúde, re-
alizou na última segunda-
-feira, dia 31 de março, 
em reunião extraordinária 
n a  C â m a r a  M u n i c i p a l , 
ap rovou  a  implan tação 
do curso de Medicina em 
Indaiatuba. 

M i l  c o n v i d a d o s  d e -
vem part ic ipar  da festa 
de  comemoração  do  9 º 
Frutos de Indaiá, evento 
realizado pelo Grupo Mais 
Expressão, e que premia 
as melhores empresas de 
Inda ia tuba .  Es te  ano  o 
evento  acontece  no dia 
25 de outubro, a partir 19 
horas. 

Faltando menos de um mês para o encerramento do prazo de 
entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIR-
PF), em Indaiatuba apenas 24% dos contribuintes apresentaram 
suas declarações ao Leão. A delegacia da Receita Federal em 
Campinas, responsável pela região, informou que até o último 
dia 1º foram 11.765 declarações indaiatubanas no sistema, sendo 
que o número esperado para o município é de 49 mil.

COLÉGIO OBJETIVO EMPREENDIMENTO 

Aluno fica entre os 
melhores treineiros da USP

Vacina contra a HPV 
termina na próxima semana 
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Temos que ficar atentos Você já presenciou 
algum tipo de 
assédio contra 
a mulher no 
transporte público 
da cidade?

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

Radares - dia 05 a 11/04

Editorial Enquete

“Nunca presenciei casos 
de abuso, mas seria bom se 
tivesse mais linhas para os 
bairros mais populosos. Dessa 
forma evitaria que as mulhe-
res andassem sem medo de 
serem desrespeitadas” 

- Aparecida Gato, 57 
anos, chefe de cozinha

“Há um respeito por parte 
dos homens. Eu pelo menos 
nunca presenciei, nem passei, 
por uma situação de abuso ou 
falta de respeito”  

- Bárbara Bezerra, 29 
anos, agente de despachante

“Nunca soube de alguém que 
tenha passado por essa situação. 
Porém levo em conta que a linha 
que eu pego é bem tranquila, 
sempre dá pra ir sentada” 

- Rosemeire Teixeira, 40 
anos, dona de casa

Artigos

O MARCO CIVIL DA INTERNET

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

Todos os dias, seja no trabalho ou em casa, temos um momento de interação com 
outras pessoas através da internet.

São vários meios de comunicação virtual, desde redes sociais, programas de mensagens 
instantâneas, blogs, sites de notícia, etc.

Até então, todos temos a liberdade de abrir nosso computador acessar a internet e 
escrever aquilo que bem entendemos, sem restrição exercendo plenamente nosso direito 
constitucional de liberdade de expressão.

A palavra censura pode dar arrepios em alguns como também pode ser solução para 
outros, e essa será a palavra em questão quando se fala em Marco Civil da Internet.

Recentemente fora a provado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2126/11, 
chamado Marco Civil da Internet, que passará pelo Senado Federal e se houver alteração 
voltará para a Câmara, porém se não houver alteração será enviado do Senado para a 
Presidência da República sancionar.

Mas afinal, o que o Marco Civil influenciará no uso da Internet?
O Marco Civil regula o uso da Internet pelo cidadão, criando obrigações e direitos de 

quem se utiliza da rede, além de regular a atuação do Estado em relação à matéria.
Há críticas e elogios, elogios da parte de quem defende uma regularização do uso, 

com algumas restrições para com os provedores, meios de garantir um serviço adequado 
ao consumidor.

Já os críticos, defendem a ideia de que o Marco Civil abre precedentes para um con-
trole estatal da rede, violando a liberdade de expressão através do controle de tudo que o 
usuário registra na rede, como comentários, sites acessados, downloads, etc.

Em outras palavras, aquilo que estamos acostumados a fazer todos os dias de abrir 
nosso computador e escrever o que quisermos sem pensar em represarias não existirá mais.

Não se sabe ao certo se isso realmente acontecerá na prática ou é delírio da esquerda, 
o que é muito estranho esse projeto de lei ser empurrado às pressas para aprovação em 

ano de eleição. Será uma resposta do governo as manifestações do ano 
passado? Será uma forma de garantir os direitos de quem é usuário da 
rede? Ou será mais uma forma aparentemente legal de censura num país 
que tem pendido para a ditadura comunista?

BERINJELA

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Hoje ocupando um lugar de honra na gastronomia internacional e na nutricao.
A berinjela é considerada um fruto de uma planta originária da Índia e cultivada na África. Pro-

vavelmente foi introduzida na Europa pelos Arabes e, posteriormente, veio para as Américas. É uma 
hortaliça anual, sendo que a época de seu plantio é de setembro a fevereiro e, em regiões de clima quente, 
é cultivada ao longo do ano. É considerada sensível ao frio, à geada e ao excesso de chuva na floração.

A berinjela pode ser clara, rajada ou escuras, considerando também o seu comprimento e o seu 
diâmetro.Temos tambem a mini.

Levando em consideração a composição nutricional de seu fruto, este pode ser considerado fonte de 
minerais e vitaminas. As análises laboratoriais mostram que, em 100g de berinjela crua, se encontram 
em quantidades consideráveis os seguintes minerais: magnésio, zinco, potássio, cálcio, ferro e fósforo. 
As principais vitaminas encontradas são as vitaminas A, B1, B2 e C. Além disso, ela destaca-se por 
apresentar uma grande quantidade de água, essencial para manter o corpo hidratado e favorecer as 
reações químicas nas células corporais; uma significativa porcentagem de fibras, que auxilia no bom 
funcionamento intestinal e formação do bolo fecal; além de ser considerada como um alimento que 
fornece poucas calorias, auxiliando no controle do peso.

Além destes compostos, contêm fenóis que agem como antioxidantes. Estas substâncias possuem 
atividade anti-inflamatória para evitar que as plaquetas sanguíneas se aglomerem. Ainda, inibe a ação dos 
radicais livres no organismo para proteger as moléculas de DNA e prevenir processos carcinogênicos.

A berinjela mais comercializada é a com casca arroxeada. A tonalidade de sua casca deve-se à pre-
sença de antocianinas, proantocianinas e flavonóides. As duas primeiras substâncias inibem a produção 
de radicais livres e os flavonóides apresentam propriedades antioxidantes. Sendo assim, recomenda-se 
que esta seja consumida com as cascas.

No final do século 20, já reconhecida como iguaria gastronômica, a berinjela ganhou o status de 
“planta que cura”, por causa de associações entre o seu consumo e o controle do colesterol e do dia-
betes. Também foi divulgado que comer berinjela “emagrecia”. Nem todos os benefícios atribuídos 
à planta foram comprovados definitivamente, mas é certo que a berinjela tem uma boa quantidade de 

substâncias antioxidantes, que atuam na prevenção de várias doenças.

SUGESTÕES DE PREPARO E CONSUMO
Preparações mais utilizadas: ela é muito utilizada em cuscuz, suflê, tortas, saladas, 

recheada e em forma de lasanha;

A aprovação do Projeto de Lei nº 37/2014 
que autoriza o Município a fazer empréstimo de 
R$ 13.901.000,00 com a Agência de Fomento 
do Estado de São Paulo, para obras na cidade, 
deve ser votado na próxima Sessão Ordinária 
da Câmara e ainda vai dar muito que falar.

O projeto nem bem recebeu sua primeira 
votação e já está entre os assuntos mais comen-
tados pelos indaiatubanos nas redes sociais. 
Muitos perguntam se é necessário adquirir mais 
um empréstimo com juros considerados altos. 

Se por um lado, a Prefeitura acredita ser justo 
e necessário o empréstimo, visando a melhoria 
na infraestrutura, por outro a população mostra 
que não tem memórias curta e lembra dos R$ 53 
milhões investidos no Banco BVA. O montante 
pagaria a obra e sobraria. 

Apesar das opiniões contrárias, é quase que 
certa a aprovação do projeto e consequentemen-
te o empréstimo. Todos sabem que a cidade ne-
cessidade de melhorias em suas infraestrutura, 
mas o Executivo precisa deixar claro quais são 
as vertentes do projeto. A população que saber 
quem são os beneficiados com essas obras, o 
porquê da escolha desse empréstimo e não de 
outro, como PAC do Governo Federal, utilizado 
pela própria administração.  Aguardamos os 
próximos capítulos.

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Nos dia 11-12 e 13/04/2014, 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.) 

CONQUISTAR E SER FELIZ
Você é a principal fonte de energia das suas próprias limitações. Pare de alimentar suas limitações, 

pare de aceitá-las como um destino definitivo e elas desaparecerão gradualmente. Toda vez que você 
diz em voz alta ou para si mesmo “Nunca serei capaz”, você está reafirmando suas limitações. Quando 
você explica seu comportamento dizendo “Eu sou assim”, você está construindo e fortalecendo os limites 
que o impedem de avançar. Sua mente é a responsável por sua própria versão da realidade. Qualquer 
limitação que ocupe sua mente é, de fato, real. Sobre o que aquela voz na sua cabeça fica falando o 
dia inteiro? Ela está barrando ou impulsionando você? Ela está constantemente dizendo “Nunca vou 
conseguir” ou “Eu não posso”? Você está sempre ocupado se convencendo das suas limitações?

Essa voz interior é capaz de dizer o que você quer que ela diga. Ouça o que você está dizendo a si 
mesmo e pense a respeito. Você realmente precisa se criticar e se limitar? Trabalhe para incentivar a 
si a mesmo e observe quão rapidamente o mundo muda para melhor. Você pensa seus próprios pen-
samentos? Você sonha seus próprios sonhos? Você determina suas próprias metas? Ou você os pega 
emprestados de outros? Ter mais e mais do que você não quer realmente não lhe trará felicidade.A 
vida que você deseja não está em seguir os sonhos de outros, a idéia de outros sobre o melhor lugar 
para viver ou a idéia de outros sobre o melhor carro para dirigir. A verdadeira felicidade e realização 
requerem que você tenha coragem de ser você mesmo. Existe uma razão para você querer as coisas que 
você quer. É porque você é a pessoa melhor equipada para alcançá-las.Quando você perseguir o que 
realmente deseja da vida, então estará satisfazendo seu conjunto de oportunidades, dando sua própria 
e especial contribuição, criando valores como só você pode fazer. Quer ser e pensar diferente: Venha 

para o Leader Training da Signa nos dias 11-12 e 13-04-2014, Faça sua inscrição 
www.signatreinamentos.com.br - 019-3875-7898.

“Acredito que não existe 
respeito não. Eu moro no 
Jardim São Conrado e sempre 
pego ônibus cheio, e quando 
os homens vão descer do pon-
to se esfregam na gente” 

- Luana Nunes, 20 anos, 
atendente 



03AMais Expressão

Escolas de Indaiatuba superam média
do índice de desenvolvimento do Estado
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Copa Intervalo do Objetivo arrecada 800 litros de leite 

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/A2FOTOGRAFIA

DIVULGAÇÃO 

A média alcançada pe-
las escolas estaduais 
de Indaiatuba, de 9º 

ano do Ensino Fundamental e 
3ª série do Ensino Médio, no 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação do Estado de 
São Paulo (Idesp) foi superior 
comparada aos números atin-
gidos na Diretoria Regional 
de Ensino de Capivari e, até 
mesmo a média Estadual. 

O índice coletado no 9º 
ano do Ensino Fundamental 
chegou a 3,18 e para os do 3º 
ano do Ensino Médio, a nota 
alcançou os 2,39. Enquanto a 
média das escolas da Diretoria 
que abrange Indaiatuba, a pon-
tuação chegou a 31,4 para o 9º 
ano, e, 2,32, no Ensino Médio. 
Num comparativo em âmbito 
Estadual, a diferença chega a 
ser maior. Na média, os 9º anos 
do Ensino Fundamental de toda 
rede pública paulista ficou com 
2,50, enquanto os 3ª séries foi 
de 1,83.

O melhor índice local alcan-
çado no Idesp em 9º ano foi da 
escola Prof. José de Campos, 
que alcançou 4,32. Já a escola 
Prof. Suely Maria Ambiel Ba-
tista conseguiu 4,8 de índice 
na 3ª série do Ensino Médio. 
As escolas que têm 5º ano do 
Ensino Fundamental também 

foram avaliadas, no entanto, em 
Indaiatuba, nenhuma delas é da 
rede estadual de ensino.

O Idesp aponta que na Di-
retoria Regional de Ensino de 
Capivari, 34 escolas estaduais 
(94,4% das 36 unidades ava-
liadas) atingiram ou superaram 
suas metas em 2013 em pelo 
menos um dos ciclos: 1º ou 2º 
ciclo do Fundamental ou Ensi-
no Médio. 

No ciclo 2 do Ensino Fun-
damental, por exemplo, 18 das 
21 escolas (85,7) nesta faixa 
estão nesta situação. No Esta-
do, 4.030 escolas atingiram ou 
superaram suas metas, ou seja, 
81% das unidades se superaram 
em pelo menos uma meta. 

O Idesp indica o estágio de 

cada escola da rede, se chegou 
ou não a metas pré-estabele-
cidas. O índice combina os 
resultados das disciplinas de 
Matemática e Língua Portugue-
sa, do Saresp, com indicadores 
de aprovação, reprovação e 
abandono. O índice do ciclo 
1 do Ensino Fundamental São 
Paulo em 2013, coletado no 5º 
ano do Ensino Fundamental, 
aponta que o Estado chegou 
a 4,42, o melhor resultado já 
alcançado.

Nos anos anteriores, os índi-
ces para essa faixa etária foram 
de 4,28 em 2012, 4,24 em 2011 
e 3,96 em 2010. No ciclo 2 do 
Fundamental (9º ano) São Paulo 
tem Idesp, em 2013, de 2,50. No 
Ensino Médio, 1,83.

O Mais Vida, Centro de 
Apoio ao Portador de Câncer, 
recebeu esta semana a doação 
de 852 litros de leite arreca-
dados na Copa Intervalo de 
Futsal, promovida pelo Colégio 
Objetivo Indaiatuba. 

A Copa Intervalo, que conta 
com a participação dos alunos 
do Ensino Médio e dos Cursos 
Pré-Vestibulares e também de 
funcionários, tem caráter be-
neficente e, este ano, o item es-
colhido para doação foi o leite. 

De acordo com Iara Lon-
gano, responsável pelo Núcleo 
de Ações Sociais do Colégio 

SARESP
Além do Idesp, outro indi-

cador do desenvolvimento dos 
estudantes da rede estadual de 
ensino paulista, o Sistema de 
Avaliação de Rendimento Es-
colar do Estado de São Paulo 
(Saresp), também de 2013, 
indica que São Paulo já cum-
priu a nova meta de alfabetizar 
crianças aos 7 anos de idade 
(um ano a menos do que a meta 
estipulada para todo o Brasil, 
de 8 anos de idade). De acordo 
com os dados de alunos do 2º 
ano do Ensino Fundamental que 
foram avaliados (com 7 anos de 
idade), 94,6% já sabem ler e 
escrever. Os 94,6% se referem 
aos alunos que estão nos ní-
veis Avançado (42,5%), Pleno 
(26,8%) e Básico (25,3%) de 
Língua Portuguesa (no 2º ano 
do Fundamental).

Em Matemática os resulta-
dos são ainda mais satisfatórios:  
99,5% dos alunos de 7 anos 
dominam o conteúdo exigido 
na disciplina (59,3% no nível 
Avançado, 32,4% do Pleno 
e 7,8% no Básico). Somente 
0,5% estão na classificação 
Insuficiente.

O Saresp ainda mostra que 
em todo o ciclo I do Ensino 
Fundamental, até o 5º ano, 
83,9% dos alunos possuem 
domínio de língua portuguesa 
e 73,9% de matemática. Nos 

(NAS), esta foi a primeira vez 
que a comunidade Objetivo 
ajudou o Mais Vida, que auxilia 
pacientes de Indaiatuba e outros 
enviados pela Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) 
dos municípios de Monte Mor, 
Hortolândia, Sumaré, Capi-
vari, Elias Fausto, Valinhos e 
Rafard. 

Na abertura do evento, re-
alizada no dia 31 de março, 
o presidente do Mais Vida, 
Rogério Gottardi, agradeceu 
a doação do leite arrecadado 
na inscrição da competição. 
“Esse leite vai nos ajudar bas-

Índices

     9º ano EF  3ª série EM 
Média Estadual   2,5  1,83
Média Regional   3,14  2,32
Média Municipal   3,18  2,39
Profa. Annunziatta Prado  3,19  1,7
Prof. Antônio de Pádua Prado  3,24  1,75
Aurora Scodro Groff   3,63  3,21
Prof. Dr. Camilo Marques Paula 2,94  1,99
Prof. Carlos Tancler   3,19  1,72
Prof. Deolinda Maneira Severo  3,3  2,74
Prof. Geraldo Eneas de Campos 3,9  -
Prof. Helena de Campos Camargo 3,09  2,99
Prof. Hélio Cerqueira Leite  3,7  3,46
Jardim Morada do Sol   2,32  1,98
Joaquim Pedroso de Alvarenga  3,04  3,37
Dom José de Camargo Barros  2,61  2,12
Prof. José de Campos   4,32  -
Prof. Maria Apparecida Pinto da Cunha 3,51  2,66
Prof. Maria de Lourdes Stipp Steffen 3,06  -
Prof. Milton Leme do Prado  2,32  1,98
Randolfo Moreira Fernandes  3,2  2,17
São Nicolau de Flue   2,51  2,28
Prof. Suely Maria Ambiel Batista -  4,8
Prof. Suzana Benedicta Gigo Ayres  3,08  2,71

Fonte: Secretaria Estadual de Educação

Idesp foi baseado em rendimento obtido no Saresp; do ano passado

Caixas de leite foram arrecadadas durante o campeonato disputado no Colégio Objetivo 

tante! De vários projetos que o 
Mais Vida desenvolve, o leite 
é muito importante para o as-
pecto nutricional das pessoas 
atendidas. Como muitos fazem 
tratamento de radioterapia e 
quimioterapia, eles tomam 
suplementos alimentares, que 
devem ser ingeridos com leite”, 
explica Rogério.

De acordo com o presidente 
da instituição, são utilizados de 
300 a 350 litros de leite por mês. 
No total, a instituição auxilia 
330 famílias, das quais 60 são 
de Indaiatuba e as demais de 
outras cidades da região.

anos finais do mesmo nível de 
ensino (até o 9º ano), 70% dos 
estudantes têm conhecimentos 
do Básico ao Avançado em 
Língua Portuguesa e 63,5% em 
matemática.

No Ensino Médio, 60,4% 
dos estudantes (avaliados na 
3ª série) têm conhecimentos 
do nível Básico ao Avançado 
de Língua Portuguesa e 45% 

possuem domínio do conteúdo 
de Matemática.

“Resultados em educação 
são gradativos, dependem de 
investimento permanentes 
e da criação de instrumen-
tos corretivos e formativos, 
como o Estado vem fazen-
do”, afirma o secretário de 
Estado da Educação, Herman 
Voorwald.
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Município deve fazer 
empréstimo de quase 14 milhões

Nove projetos são votados durante Sessão

SILÊNCIO 

Par te  da  população, 
p r inc ipa lmente  os  que 
moram próximo ao Parque 
Ecológico, aguardam com 
ansiedade a aprovação do 
projeto que altera a Lei 
do Silêncio. O PL já está 
nas Comissões da Câmara 
e deve ser votado na pró-
xima Sessão Ordinária. A 
Lei deve mudar a forma 
de regulamentar e fiscali-
zar os carros que abusam 
do som alto e perturbam 
o sossego da população. 
Isso porque, atualmente, 
alguns “engraçadinhos” 
liga o sim do carro no má-
ximo, mas quando vêem 
a viatura da Guarda Mu-
nicipal  chegando, após 
denúncia, simplesmente 
abaixam o som.

FLAGRANTE 

Com isso, não havia 
a possibil idade fazer a 
medição do som emitido. 
Mas com a mudança na 
lei, elimina a necessidade 
do equipamento de medi-
ção. Qualquer pessoa com 
som alto, que perturbe o 
sossego público, poderá 
ser autuado em flagrante, 
ter o som apreendido e 
responder por perturba-
ção do sossego.

PREOCUPANTE 

Outro projeto que vai 
dar o que falar e que deve 
ser aprovado na próxima 
Sessão Ordinária dispões 
sobre o empréstimos que 
a Prefeitura deve fazer, no 
valor de quase R$ 14 mi-
lhões, para a execução de 

obras no Município. Além 
do Município estar adqui-
rindo um empréstimo com 
altos juros, o que mais se 
comenta é o quanto aquele 
R$ 53 milhões do Banco 
BVA fazem falta. 

AJUDA AÍ 

O assunto é futebol, 
mas envolve política. To-
dos indaiatubanos, torce-
dores do Esporte Clube 
Pr imavera ,  sabe  que  a 
ajuda que a Prefeitura dá 
ao clube é pouca e insufi-
ciente. Pois bem, durante 
a  semana,  uma pessoa 
ligada ao time, informou 
a nossa reportagem que a 
Prefeitura deixaria de doar 
a ambulância nos dias de 
jogos. O motivo não foi 
informado, mas agora o 
clube tenta reverter essa 
situação. Está aí a respos-
ta para quem compara o 
Primavera a outros times 
da região que estão bem, 
como o Ituano e Capiva-
riano. Lá, nas vizinhas, há 
apoio da Prefeitura de suas 
cidades, já aqui...

ESPORTISTAS? 

E a questão política no 
município é tão escracha-
da, que tem empresário na 
cidade que prefere apoiar 
a ADI ao que o Primavera. 
Nada contra, cada um sabe 
onde investe seu dinheiro, 
mas qual é a explicação 
pela opção de apoio a uma 
equipe que recebe verba 
municipal de R$ 465 mil 
e não a um clube que vem 
anos capengando. Se não 
for por questões políticas 
eu não sei o que é. 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A Prefeitura enviou a 
Câmara o Projeto 
de Lei nº 37/2014 

autorizando o Município 
a fazer empréstimo de R$ 
13.901.000,00 com a Agên-
cia de Fomento do Estado de 
São Paulo. O montante deve 
ser utilizado para obras na 
cidade, do programa via São 
Paulo, em destaque para 
a construção de um anel 
viário que permitirá a in-
terligação das rodovias José 
Ceccon (que liga a cidade 
à Elias Fausto) a Cônego 
Cyriaco Scaranelo Pires, 
que interliga Indaiatuba a 
Monte Mor.

O projeto teve a primeira 
votação durante a 5ª Sessão 
Ordinária da Câmara, que 
ocorreu na última segunda-
-feira, dia 31 de março. Ele 
foi aprovado com 11 votos 
favoráveis e apenas um 
contra, do vereador Bruno 
Ganem (PV). 

Segundo o vereador, o 
voto desfavorável foi por 
conta dos altos juros do 
empréstimo. “Existem 
vários outros incen-
t ivos  do Gover-
no Federal para 
pavimentação”, 
lembra. “Nesse 
caso não esta-
mos fa lando 
de um incenti-
vo, mas sim de 
um emprésti-
mo. O projeto 
me preocupa 
nesse sentin-
do.” O verea-
dor  ressa l tou 

nicação da Prefeitura, a 
escolha por esse emprésti-
mo deu-se pelo fato de não 
existir recursos disponíveis 
do PAC para este fim. O 
Executivo justificou ainda 
que a primeira alternati-
va da Administração para 
desenvolver seus projetos 
é sempre buscar recursos, 
sejam eles do Governo Esta-
dual ou Federal e que nesse 
caso não foi possível.

A Prefeitura informou 
ainda que o Município já 
concluiu obras importantes 
de pavimentação com recur-
sos de programas do Gover-
no Federal, mas nenhuma 
com recursos do PAC. Entre 
as obras realizadas com 
recursos federais estão a 
duplicação da rodovia José 
Boldrini, a pavimentação da 
Alameda Vale do Sol e a via 
de ligação da Rua Martinho 
Lutero com a IDT-372 (Es-
trada da GM). 

O empréstimo preiteado 
pela Prefeitura será utiliza-
do para as obras de implan-
tação do trecho do novo 
anel viário que caberá ao 
município. Esse trecho per-
mitirá a ligação do Jardim 
dos Colibris com a Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo. 

Segundo ainda Prefeitura, 
nos trechos onde há empreen-
dimentos novos a pavimen-

tação do anel viário será 
de responsabilidade 

do empreendedor. 
Calcula-se que 

a extensão de 
toda a via será 
de aproxima-
damente 13 
q u i l ô m e -
-tros. 

ainda que, mesmo com a 
garantia de mais detalhes 
sobre o projeto por parte 
do Executivo, não pretende 
votar favorável ao projeto. 

O financiamento que 
deve ser adquirido pelo 
Município terá taxa de juros 
de 8% ao ano, acrescida de 
atualização monetária do 
ICP-Fipe, ou aquele que 
venha substituí-lo no caso 
de sua extinção, pagáveis 
inclusive durante o prazo 
de carência. 

O prazo total de finan-
ciamento será de até 72 
meses, contados a partir 
da liberação da primeira 
parcela ou parcela única 
do financiamento, sendo de 
até 12 meses o 
prazo de 

carência com juros pagos 
trimestralmente.  Para o 
vereador Carlos Alberto Re-
zende Lopes, o Linho (PT), 
algumas questões do projeto 
devem ser detalhadas. “A 
primeira questão é sobre 
o empréstimo. O próprio 
Município já utilizou do 
incentivo do PAC (Plano de 
Aceleração e Crescimento) 
para realizar recapeamento 
em suas vias, porque agora 
está utilizando outra for-
ma?”, questiona. “Também 
não entendo o porquê da 
cidade ter que fazer um em-
préstimo já que anual fecha 
as contas com superávit? 
Também quero saber quais 
bairros serão beneficiados e 

porque os loteadores não 
vão arcar com o cus-

to da pavimentação 
das vias, como vem 
ocorrendo em outros 

loteamentos.”

EXPLICAÇÃO 
Segundo a As-

sessoria de Comu-

A 6ª Sessão ordinária da 
Câmara de Indaiatuba con-
tou com nove projetos na 
Ordem do Dia.  Oito deles 
foram aprovados e apenas 
o projeto do vereador Car-
los Alberto Rezende Lopes 
(Linho), que dispõe sobre a 
concessão de afastamento 
remunerado de servidores 
público no desempenho de 
mandato eletivo sindical, 
teve pedido de vistas do 
próprio autor.

Foram aprovados o veto 
total ao Projeto de Lei de 
autoria do vereador Célio 
Massao Kanesaki que deno-
mina Avenida Sérgio Ueda, 

logradouro público. 
Foram aprovados ainda o 

Projeto de Lei do vereador 
Bruno Ganem, que denomi-
na Rua Joana Isabel Pache-
co, os logradouros públicos 
dos Loteamentos Helvétia 
Park 3 e Helvétia Park 1; PL 
que denomina Rua Benedi-
to Pacheco os logradouros 
públicos do Loteamento 
Helvétia Park 3; o Projeto 
de Lei do vereador Luiz Al-
berto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), que denomina Rua 
Fortunato José Deltreggia, 
logradouro público do lote-
amento denominado “Park 
Comercial de Indaiatuba”; 

o PL do vereador que de-
nomina Rua Atílio Canova 
logradouro público do lotea-
mento “Centro Empresarial 
de Indaiatuba”.

Outro PL votado, do Exe-
cutivo Municipal, dá nova 
redação ao art. 3º, da Lei nº 
4.767, de 22 de setembro de 
2005, que Consolida as nor-
mas do Conselho Municipal 
de Turismo de Indaiatuba 
(Comtur) e do Fundo de De-
senvolvimento do Turismo 
(Fundetur); Projeto de Lei 
do Executivo Municipal que 
autoriza a abertura de crédi-
to adicional suplementar no 
orçamento vigente.

Como havia adiantado o 
Mais Expressão, a Sessão 
de Câmara definiu também 
os membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que irá investigar os 
constantes apagões na rede 
elétrica, sob administração 
da Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL Pira-
tininga). São membros da 
CPI o presidente da Câma-
ra, Cebolinha, e os vere-
adores Linho, que é autor 
da CPI, Maurício Baroni 
(PMDB), Bruno Ganem, 
Massao Kanesaki (DEM) e 
Antônio Sposito Junior, o 
Toco (PTB).
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CMS aprova curso de Medicina em Indaiatuba
DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

LAÍS FERNANDES SCS/PMI

ASSISTÊNCIAL 

Secretaria lança projeto Cras Jovem 

O Conselho Municipal 
de Saúde (CMS) de 
Indaiatuba, órgão 

vinculado à Secretaria de 
Saúde, realizou na última 
segunda-feira, dia 31 de 
março, em reunião extraor-
dinária na Câmara Munici-
pal, aprovou a implantação 
do curso de Medicina em 
Indaiatuba. A cidade está 
na lista dos 49 municípios 
do Brasil, pré-selecionados 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) para receber o curso. 
As faculdades Max Planck e 
Anhanguera são as duas ins-
tituições locais que pleiteiam 

O secretário municipal de 
saúde, José Roberto Stefani 
esclareceu que a cidade foi 
pré-aprovada, mas ainda 
precisa do aval final do 
MEC, que deverá enviar 
representante ainda em abril 
para uma visita técnica às 
instituições candidatas.  A 
comissão de especialistas 
também verificará a estrutura 
de equipamentos públicos e 
programas de saúde existen-
tes no município. 

Segundo ele, a iniciativa é 
um fato histórico não somen-
te para a cidade, mas, para a 
região. “Significa mais pro-
fissionais de atenção básica 
para Indaiatuba e também 
para a região”, salienta.

De acordo com o titular 
da pasta, a implantação do 
curso deverá trabalhar como 
porta de entrada a clínica 
médica. “O médico deve 
conhecer o seu paciente por 
inteiro e somente depois 
deste trabalho, ele poderá 
encaminhá-lo ao especialis-
ta”, ressaltou Stefani.

Durante a sua apresenta-
ção, o Secretário ressaltou 
que o Brasil está acostuma-
do com o modelo americano 
de saúde, que é baseado no 

interesse comercial: saú-
de particular e convênios. 
“Vem primeiro o interesse 
comercial e é um sistema 
caro. A cidade está traba-
lhando no planejamento de 
Atenção Básica. Estamos 
com um médico residente 
em pediatria e outro que 
deverá chegar nos próxi-
mos dias. Tenho certeza 
que teremos um ganho de 
elevação do nível e também 
na quantidade de profissio-
nais”, finalizou.

SELEÇÃO
A seleção de municípios 

para a adoção de novos cur-
sos de Medicina faz parte 
do Programa Mais Médicos, 
iniciado em julho do ano 
passado, que tem objetivo 
levar mais profissionais 
de saúde às periferias das 
grandes cidades e ao interior 
do País. O governo federal 
prevê a criação de mais 
11.447 vagas de graduação 
em medicina, além de 12 mil 
em residência médica.

A médica Maria Lúcia 
Feitosa de Lima, da Unida-
de de Avaliação e Controle 
(UAC) da Secretaria de Saú-
de, explicou que Indaiatuba 
foi pré-selecionada em de-
zembro de 2013 pelo MEC, 
juntamente com outras 48 
cidades para receber cursos 
de Medicina. “A cidade tem 
requisitos de infraestrutura, 
como presença de hospital 
de ensino, número de leitos 
e programas de residência, 
equipamentos públicos e 

programas de saúde da cida-
de. Em outra etapa, o MEC 
analisou o plano de melhorias 
dos equipamentos públicos e 
programas de saúde da cida-
de”, disse.

A implantação do curso 
de Medicina começou no ano 
passado durante o encontro 
de Prefeitos em Brasília e 
todos pediram a ampliação 
de vagas nas Faculdades de 
Medicina e a facilidade para 
contratação de médicos for-
mados no exterior, sendo que 
o Brasil tem uma proporção 
média de 1,8 médico para 
cada mil habitantes. “Te-
mos que aguardar o MEC, 
esperar toda a tramitação e 
se o município for aprovado 
será redigido um documento 
de Termo de Cooperação e 
encaminhado para o Estado 
para a Comissão Intergestora 
Bipartite e demais instâncias 
para aprovação”, finaliza. 

DISPUTA
A assessoria de imprensa 

da Faculdade Max Planck 
informou que aguarda as 
orientações do MEC sobre 
a visita, e, no entanto, não 
possui nenhuma novidade 
quanto a vinda do curso para 
sua instituição. 

A Anhanguera, por sua 
vez, por meio de sua assesso-
ria de imprensa informou que 
não iria se posicionar sobre o 
assunto.

Membros do Conselho Municipal de Saúde não se opuseram para que a cidade sedie a graduação

A Secretaria da Família e 
do Bem Estar Social lançou 
na última quinta-feira, dia 28 
de março, o projeto Cras Jo-
vem. O programa visa atender 
jovens e adolescentes, de 14 a 
17 anos, nos Centros de Refe-
rência da Assistência Social 
(Cras) localizados no Jardim 
Oliveira Camargo, Jardim 
Brasil, Parque Corolla e Jar-
dim Morada do Sol. O projeto 
deve beneficiar 350 pessoas 
entre jovens atendidos e fa-
miliares compareceram no 
evento.

Durante o evento de lança-
mento, o secretário da Pasta, 
Luiz Henrique Furlan, desta-
cou a importância da realiza-
ção do projeto no Município. 
“Sabemos o quando é difícil 
concretizar o trabalho, quero 
dizer a todos os jovens com o 
apoio dos parceiros que essa é 
uma noite expressiva para nós 
que lutamos muito para im-
plantar o projeto na cidade”, 
diz. “Estamos dando condi-
ções para que vocês possam 

ocupar bons lugares na socie-
dade. Todo sucesso depende 
de sacrifício e empenhado, 
não conseguimos nada sem 
se sacrificar. Aproveitem essa 
oportunidade, pois queremos 
que vocês se tornem adultos 
com família constituída e que 
mudem a sociedade ao redor.”

A secretária de Educação, 
Rita de Cássia Trasferetti 
falou na sequência. “Temos 
aqui famílias e jovens e sen-
timos e todos buscando algo 
melhor e essa é a nossa mis-
são, organizar oportunidades 
para desenvolver a família. O 
social tem um enorme traba-
lho aqui e quero parabenizar 
toda equipe do projeto, os 
professores que fazem parte 
do CRAS Jovem que vão 
ajudar esses jovens a desco-
brirem novas oportunidades”, 
comenta Rita.

O vice-prefeito, Antonio 
Carlos Pinheiro (PTB), res-
saltou a importância de todos 
colaborarem para que o proje-
to venha dar certo. “O sucesso 

de vocês depende apenas de 
vocês. O único caminho para 
o sucesso é o estudo unido ao 
trabalho e ambos somados 
a família. Vocês que parti-
cipam do CRAS Jovem tem 
tudo para dar certo, depende 
de cada um. A administração 
pública tem se esforçado pra 
incluir dentro da cidadania 
todas as pessoas, além de 
construir infraestrutura para a 
cidade temos que trabalhar o 
social. Parabéns ao Furlan e a 
toda equipe de trabalho deste 
projeto.”

CRAS Jovem Adolescente
O CRAS Jovem surgiu 

devido a necessidade de um 
projeto municipal que en-
volvesse ações de caráter 
preventivo, a longo prazo, e 
levando em consideração que 
a adolescência, acima de tudo, 
é um momento de formação 
e solidificação da personali-
dade. Visa atender jovens e 
adolescentes de 14 a 17 anos, 
em contraturno escolar.

É um projeto que auxilia 
os participantes a vivenciar 
o momento transitório da 
adolescência, com elementos 
que valorizam a postura ativa, 
a autonomia, a independência 
e formação psicossocial sau-
dável, a busca de identidade, a 
identificação e fortalecimento 
de habilidades sociais, cog-
nitivas e emocionais, culmi-
nando em uma inserção no 
mundo adulto de forma mais 

solidificada e com vistas a 
perspectivas de formação 
profissional e inserção sau-
dável no mundo do trabalho. 
Atualmente, conta com a 
participação efetiva de 120 
jovens e listas de espera em 
todos os Cras.

Os 120 jovens perten-
centes aos Cras Oliveira Ca-
margo, Tombadouro, Parque 
Corolla e Morada do Sol 
participam das seguintes ati-

vidades: Projeto Ambientação 
em parceria com Toyota; 
projeto “Informática Básica” 
em parceria com Educandário 
e palestras socioeducativas 
sobre diversos temas relativos 
à adolescência.

Este ano o projeto terá 
como parceiros a Secretaria 
Municipal de Educação, Edu-
candário Deus e a Natureza, 
Toyota do Brasil e Fundação 
Toyota do Brasil.

Projeto Cras Jovem foi lançado na noite de quarta-feira, com a presença da população

Mais Expressão



06A Mais Expressão

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

Campanha de vacinação 
contra a gripe começa dia 22

ELIANDRO FIGUEIRA/SCS-PMI
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Com o tema “Vacina-
ção contra a gripe: 
você não pode fal-

tar”, a campanha nacional de 
vacinação contra gripe deste 
ano será realizada de 22 de 
abril a 9 de maio. O público-
-alvo da campanha é de 49,6 
milhões de pessoas e a meta 
do Ministério da Saúde é va-
cinar 80% desta população, 
considerada de risco para 
complicações por gripe. Em 
Indaiatuba, o Departamento 
de Vigilância Epidemioló-
gica realiza hoje, dia 4, uma 
reunião para traçar as metas 
da campanha local contra a 
influenza.

A novidade deste ano é 
a ampliação da faixa etária 
para crianças de seis meses 
a menores de cinco anos. 
No ano passado, o público 
infantil foi de seis meses a 
dois anos. Além das crian-
ças de seis meses a menores 
de cinco anos, integram 
este grupo pessoas com 60 
anos ou mais, trabalhadores 
de saúde, povos indígenas, 
gestantes, mulheres com até 
45 dias após o parto, encar-
cerados e os funcionários do 
sistema prisional. As pessoas 
portadoras de doenças crôni-
cas (respiratória, cardíaca, 
renal, hepática, diabetes, 
neurológica, imunossupres-
são, transplantados, obesos 
grau 3 e portadores de tris-
sonomias) ou com outras 
condições clínicas especiais 
também devem se vacinar. 
Para esse grupo não há meta 
específica de vacinação.

As pessoas com doenças 
crônicas devem apresentar 
prescrição médica no ato da 
vacinação. Pacientes cadas-
trados em programas de con-
trole das doenças crônicas 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) deverão se dirigir 
aos postos em que estão 
registrados para receberem 

a vacina, sem a necessidade 
de prescrição médica.

Serão distribuídas 53,5 
milhões de doses da vacina, 
que protege contra os três 
subtipos do vírus da gripe 
(A/H1N1; A/H3N2 e in-
fluenza B).  Em todo o país, 
serão 65 mil postos de vaci-
nação. Na cidade, as vacinas 
estarão disponíveis em todas 
as Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), a partir do início 
da campanha.

Durante a apresentação 
da campanha, realizada na 
última quarta-feira, dia 2, o 
ministro Arthur Chioro des-
tacou a importância da am-
pliação da vacina ao público 
infantil.  “A extensão da 
faixa etária para os menores 
de cinco anos tem como fina-
lidade reduzir casos graves e 
óbitos”, ressaltou. Segundo 
o ministro, a vacinação desta 
faixa etária beneficia tanto a 
criança que recebe a vacina, 
como também os grupos 
mais vulneráveis que con-
vivem com ela. Assim, são 
imunizadas, indiretamente, 
lactentes menores de seis 

meses de idade (crianças 
amamentadas); idosos e pes-
soas com doenças crônicas. 
Outro fator que contribuiu 
para a inclusão desta faixa-
-etária foi o fato de que as 
taxas de internação em crian-
ças menores de cinco anos, 
em 2013, terem se igualado 
a dos idosos.

O ministro lembrou ainda 
que, apesar das diferenças 
climáticas no país, as reco-
mendações para prevenção 
da gripe são mesmas para to-
das as regiões. “É importante 
manter os hábitos saudáveis 
de higiene, como lavar as 
mãos sempre e manter os 
ambientes arejados”, acon-
selhou. Ele explicou ainda 
que o Ministério da Saúde, 
em conjunto com as secre-
tarias estaduais e municipais 
de saúde, está preparando 
a rede e as equipes de saú-
de para o atendimento dos 
pacientes com gripe. Esta 
preparação também inclui a 
realização de diagnósticos e 
abastecimento dos estados e 
municípios com antivirais. 

O secretário de Vigilân-

cia em Saúde, do Ministério 
da Saúde, Jarbas Barbosa, 
destacou a importância do 
lançamento da campanha 
neste período que antecede 
o inverno, estação mais pro-
pícia para a gripe. “A criação 
de anticorpos ocorre entre 
duas e três semanas após a 
aplicação da dose. Por isso 
é importante que as pesso-
as procurarem a vacinação 
no período da campanha. 
Assim, quando chegar o in-
verno, estarão protegidas”, 
afirmou Barbosa. O período 
de maior circulação da gripe 
é de final de maio a agosto. 
O secretário ressaltou que a 
vacina contra a influenza é 
diferente das demais porque 
tem efeito limitado, ou seja, 
é elaborada apenas no perí-
odo da sazonalidade.

PRIORITÁRIOS
A escolha dos grupos 

de quem deve se vacinar 
segue recomendação da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS). Esta definição tam-
bém é respaldada por estudos 
epidemiológicos e pela ob-

servação do comportamento 
das infecções respiratórias, 
que têm como principal 
agente os vírus da gripe. São 
priorizados os grupos mais 
suscetíveis ao agravamento 
de doenças respiratórias. A 
vacina contra gripe é segura 
e reduz as complicações que 
podem produzir casos graves 
da doença, internações ou, 
até mesmo, óbitos.Estudos 
demonstram que a vacinação 
pode reduzir entre 32% a 
45% o número de hospita-
lizações por pneumonias e 
de 39% a 75% a mortali-
dade por complicações da 
influenza.

PREVENÇÃO
A transmissão dos vírus 

influenza acontece por meio 
do contato com secreções 
das vias respiratórias, eli-
minadas pela pessoa conta-
minada ao falar, tossir ou 
espirrar. Também ocorre por 
meio das mãos e objetos con-
taminados, quando entram 
em contato com mucosas 
(boca, olhos, nariz). À popu-
lação em geral, o Ministério 
da Saúde orienta a adoção 
de cuidados simples como 
medida de prevenção para 
evitar a doença, como: lavar 

as mãos várias vezes ao dia; 
cobrir o nariz e a boca ao 
tossir e espirrar; evitar tocar 
o rosto e não compartilhar 
objetos de uso pessoal.

Em caso de síndrome 
gripal,  deve-se procurar 
um serviço de saúde o mais 
rápido possível. A vacina 
contra a gripe não é capaz de 
eliminar a doença ou impedir 
a circulação do vírus, por 
isso, as medidas de preven-
ção são muito importantes, 
particularmente durante o 
período de maior circulação 
viral, entre os meses de ju-
nho e agosto.

Também é importante 
lembrar que, mesmo pessoas 
vacinadas, ao apresentarem 
os sintomas da gripe - espe-
cialmente se são integrantes 
de grupos mais vulneráveis 
às complicações - devem 
procurar, imediatamente, 
o médico. Os sintomas da 
gripe são: febre, tosse ou 
dor na garganta, além de 
outros, como dor de cabeça, 
dor muscular e nas articula-
ções. Já o agravamento pode 
ser identificado por falta de 
ar, febre por mais de três 
dias, piora de sintomas gas-
trointestinais, dor muscular 
intensa e prostração.

Em casos raros, vacina 
pode causar reações

Mais de 2 mil meninas já foram vacinadas contra o HPV

Após a aplicação da vacina, 
podem ocorrer, de forma rara, 
dor, rigidez ou vermelhidão no 
local da injeção. São manifes-
tações consideradas benignas, 
cujos efeitos passam, na maio-
ria das vezes, em 48 horas.  A 

vacina é apenas contraindica-
da para pessoas com história 
de reação anafilática prévia 
em doses anteriores ou para 
pessoas que tenham alergia 
grave relacionada a ovo de 
galinha e seus derivados.

A Secretaria de Saúde de 
Indaiatuba registrou até aúl-
tima semana, 2.651 meninas 
da faixa etária de 11 a 13 anos 
imunizadas durante Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra o HPV (papiloma vírus 
humano). Deste total, 866 me-
ninas com 11 anos, 918 com 
12 anos e 867 com 13 anos. 

A vacina termina na próxima 
quinta-feira, dia 10. 

A unidade mais procurada 
foi a UBS 7 (Jardim Morada 
do Sol) com 386 imunizações, 
seguida pela UBS 4 (Jardim 
Morada do Sol) e 338 na UBS 
11 do Jardim João Pioli.  A va-
cina no município é ministrada 
em todas as Unidades Básicas 

de Saúde e polos do Programa 
Saúde da Família. 

O objetivo da vacina HPV 
é combater o vírus e reduzir 
os casos de câncer de colo de 
útero e das verrugas genitais.  
Indaiatuba tem uma população 
estimada de 4838 meninas de 
11 a 13 anos e precisa imuni-
zar 80% desta população.

No Brasil, mais de 2,4 
milhões de meninas já foram 
vacinadas contra HPV em 
todo o país, nas três primeiras 
semanas da campanha. O nú-
mero representa 58% da meta 
do Ministério da Saúde, que é 
vacinar 80% do público-alvo, 
o equivalente a 4,1 milhões de 
meninas.

Vacina contra a gripe acontece a partir do próximo dia 22 em todos os postos de saúde
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Mil convidados devem 
participar da festa 
de comemoração 

do 9º Frutos de Indaiá, evento 
realizado pelo Grupo Mais Ex-
pressão, e que premia as me-
lhores empresas de Indaiatuba. 
Este ano o evento acontece no 
dia 25 de outubro, a partir 19 
horas. Tanto o local quanto a 
atração musical que animará 
a festa já foram definidos, po-
rém, serão divulgados apenas 
nas próximas semanas. 

A Ekena, empresa especia-
lizada em estética, receberá o 
prêmio pela primeira vez. “É 
o nosso primeiro ano e fiquei 
lisonjeada com a notícia e o re-
conhecimento da população”, 
confirma a empresária Thelma 
Jacomasso, de 36 anos, que 
tem como sócia a também 
empresária Carla Vicentin. 
“Esse prêmio será o reconhe-
cimento ao nosso trabalho, que 
é árduo, sério e principalmente 
de qualidade.”

Além da Ekena, outras 119 
empresas devem receber a 
premiação do Frutos de Indaiá. 
Todas elas foram escolhidas as 
destaque de 2013 de Indaiatu-
ba após votação de populares.  

A pesquisa foi realizada 
nos meses de novembro e 

dezembro do ano passado e ja-
neiro deste ano. Nesse período, 
4.780 pessoas responderam a 
pesquisa. No jornal, a pessoa 
pesquisada respondia a um 
questionário com 80 segmen-
tos de atuação. Já nas ruas, 
por conta da rapidez do dia a 
dia, o entrevistado respondeu 
formulários referentes a 20 
segmentos do mercado local. 

Após pesquisa com a popu-
lação, as empresas destaques 
são definidas, e a elas é ofere-
cida uma campanha de mídia, 
a qual é realizada durante 32 
semanas. Entretanto, caso o 
empreendedor não adquira a 

campanha, o título de melhor 
empresa da cidade é mantido, 
e a empresa não é substituída, 
perdendo apenas o direito a 
campanha promocional e não 
participando do evento de en-
trega do Troféu.

Idealizador do Frutos, o 
presidente do Grupo Mais Ex-
pressão, Admilson Redecopa, 
acredita que o Frutos de Indaiá 
não é apenas uma evento co-
memorativo. “A importância 
principal é a consolidação da 
marca, do produto de cada 
cliente. São empresas eleitas 
pela população por terem os 
melhores serviços”, ressalta.   

Os ingressos para Hopi 
Hari, sorteados entre as pes-
soas que votaram na pesquisa 
para a escolha das melhores 
empresas de Indaiatuba, no 
prêmio Frutos de Indaiá, 
ainda podem ser retirados 
na sede do Grupo Mais Ex-
pressão. (Confira a lista dos 
ganhadores no box)

Para retirada, é obriga-
tória a apresentação de um 
documento oficial com foto 
do ganhador. O convite estará 
disponível na Rua Alfredo 
Vilanova, 144, na Vila Vitória 
2. O passaporte é transferível 
para qualquer pessoa, mas 
deve ser utilizado até o dia 
27 de abril. 

Além dos 100 pares de 
convites, o Frutos de Indaiá 
sorteará também uma bicicleta 
elétrica em outubro, mês que 
ocorre o evento. No ano passa-
do, o troféu sorteou uma TV de 
LED e um aparelho de blu ray.

ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA
ALEXANDRE DA SILVA
ALINE TROIANI
ANA CARINA FLORENCIO
ANA LUCIA PEREZ
ANDERSON PEREIRA BENTO
ANDREIA AP. SILVA
ANE CAROLINE
APARECIDA MAXIMO
APARECIDO BATISTA DOS SANTOS
BARBARA BERSAN ORLANDO
BRUNA PRADO
CAMILA SILVA
CARINE BALABEM NASCIMENTO
CASSIA PROENÇA DE PADUA
CILENE MARQUES
CLAUDIA MARIA PEDROSO
CRISTINA CARDOSO LOPES
DAIANE DE FATIMA LOVEZZO
DEUSMAR NERIS CORDEIRO
DOMINGOS PEREIRA
DOMINIQUE REGINA DA SILVA BARBOSA
EDIVANIA GUIMARÃES LIMA
ELISA CRISTINA CACIQUE CUNHA
FERNANDA BRITO DE CARVALHO
GIVANILDO SILVA VIANA
GUSTAVO ADRIANO DE OLIVEIRA
JANAINA CRISTINA POLTRONIERE
JAQUELINE CRISTIANE POLTRONIERE
JESSICA AP. BERTOLINO
JESSICA GARCIA DE GODOI
JESSICA GERORIM OLIVEIRA
JESSICA MOSCA MIGUEL
JOÃO RIBEIRO BELLO
JOISE BARBOSA
JOSE ROBERTO MARCELINO
JOSIANE DE FATIMA GOUVEIA
JULIANA LARANJEIRA
JULIO CESAR BARBATI ANDRADE
LARISSA SOARES
LEANDRO DA SILVA
LETICIA ARAUJO MEDEIROS
LILIAN DE BRITO ARRAIS
LILIANE MIRIAM SANTOS TRIBESSI
LUANA CAMARGO ROVAGNONI
LUANA PINHEIROS ARAIS

LUCIANA FERNANDES RODRIGUES
LUCIANO ALVES
MAIARA TAIS PISTONI
MARCELLE CHRISTO CHEETZ
MARCELO MATHEUS DA SILVA
MARIA FERREIRA DA SILVA
MARIA HELENA LOPES
MARIA LETICIA LOPES BERNARDINETTI
MARIANA DE OLIVEIRA MORAES
MARIANE AP. F. MAXIMO
MILENA DE MELO RODRIGUES DE LIMA
MISLENE DOS SANTOS 
MURILO GIOLO
NATALIA PEREIRA CARDOSO
ODAIR DOS SANTOS 
OTTO STEFFER BUFFO
PATRICIA BEATRIZ DOS SANTOS DOMINGOS
PAULA CRISTINA ALVES SANTOS
PAULO CAMARGO ANDRADE
RAFAEL GUSTAVO ALVES DO CARMO
RENAN GOMES DE OLIVEIRA
RENAN VINIVIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
RICARDO VALENTIN PIRES
ROBERLEI RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
ROBERTO GOMES DA SILVA
ROBERTO RODRIGUES
ROSELAINE AP. JUNQUEIRA
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA
SANDRA SILVA DA SILVA
SARA SILVA DA SILVA
SIDNEIA OLIVEIRA ARAUJO
SILVIO FIORI NETO
SONIA GARCIA MATOS
TAIS LETICIA MILESI FURNOZIERI
TALITA LEONARDO PEREIRA
TAMIRES ROCHA
THAIS SILVA SCUDELER
THAYLA MEDEIROS ARAUJO
THAYNÁ SILVA DE ALMEIDA
VALDENIR SOARES DA CONCEIÇÃO
VANESSA CARATO
VANESSA MARANGONE
VANIA XAVIER
VIVIANE BARBOSA DIAS MARIA
WALLIFER DOS SANTOS MENDES
WALTER VICENTE JUNIO

O JANTAR 
Durante a festa do Frutos, o 

convidado participa de um jantar 
completo, com serviço a france-
sa. A noite é complementada por 
excelente show musical, o qual 
este ano deve ser divulgado nas 
próximas semanas. 

O Prêmio Frutos de Indaiá, 
que tem direção e organiza-
ção de Admilson Redecopa e 
Alan de Santi, acontece desde 
2006, revelando as maiores 
empresas e empresários da 
cidade.

O troféu é resultado do 
bom trabalho realizado por 
cada empreendedor eleito, 
o que garante a credibili-
dade do prêmio, que preza 
pela opinião do público, que 
expressa sua opinião por 

meio de votação realizada 
nas edições do Jornal Mais 
Expressão.

Para o cirurgião dentista, 
Marcello Kazuhiko Yokoya-
ma, especialista em implanto-
dontia, receber o prêmio pelo 
sétimo ano é uma valorizado 
ao trabalho. “Já participei 
do troféu seis vezes e certa-

Passaportes do Hopi Hari 
ainda podem ser retirados

mente é um reconhecimento 
ao trabalho de 20 anos no 
Município”, diz.

Já a empresária e proprie-
tária da A Nova Loja, Vânia 
Albertini, acredita que toda 
divulgação positiva é bem-
-vinda. “O Frutos é um prê-
mio bem focado, fico feliz em 
recebê-lo”, reconhece.  

GANHADORES

Prêmio Frutos de Indaiá, que acontece em outrubro, deve reunir 120 empresas e mil convidados

Sorteados ainda podem resgatar 
o passaporte para o Hopi Hari
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OPORTUNIDADE 

Colégio Rodin realiza palestra com jornalista preso na Síria 

Indaiatuba sediou na últi-
ma semana, uma reunião, 
na sede da Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA), 
do Jardim Morada do Sol, 
para discutir o modelo de con-
vênio intermunicipal de saú-
de, para que Indaiatuba seja 
beneficiada com uma base 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
por meio do projeto do Samu 
Regional, que envolve as 
cidades de Campinas, Indaia-
tuba, Valinhos, Vinhedo e 
Jaguariúna. 

A nova proposta de convê-
nio, os municípios da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) envolvidos ratearão 
os custos de se ter uma cen-
tral 192, médicos e demais 
profissionais, que ficariam 
alocados em Campinas. 

De acordo com o projeto, 
cada cidade será responsável 
por manter as suas ambulân-
cias e recursos humanos e uma 
estrutura do Samu, em núme-
ros estabelecidos de acordo 
com o tamanho do municí-
pio. O Ministério da Saúde, 
por sua vez repassará verba 
para compra de ambulâncias, 
dentro da Política Nacional 
de Atenção às Urgências e 
Emergências do SUS. 

A enfermeira e diretora 
técnica da Saúde, Lucilene 
Codato Pereira explicou que a 

nova proposta de regionaliza-
ção, será um convênio que tem 
duração de dois a cinco anos. 
Campinas passa a ser uma 
Central Regional de Regulação 
Médica do Samu 192 – Regio-
nal de Campinas, com atendi-
mento pelo número exclusivo 
e gratuito 192. “Quando o 
munícipe de Indaiatuba, ou 
das demais cidades envolvidas 
ligar para o número 192, os 
médicos do Samu em Campi-
nas atenderão a ligação e farão 
os encaminhamentos e tipo de 
atendimento. E é necessária 
uma ambulância com médico 
no resgate ou a ambulância 

e o técnico de enfermagem. 
Os profissionais do Samu de 
Indaiatuba farão o atendimento 
conforme instruções realizadas 
pela Central de Campinas”.

A proposta é que Indaiatu-
ba inicialmente tenha sua base 
do Samu instalada no prédio da 
UPA, estruturada com três via-
turas socorristas básicas, uma 
viatura de suporte avançado 
para aqueles casos mais graves 
e profissionais de saúde, como 
médicos, enfermeiros, técnicos 
e motoristas. O 192 será ape-
nas para a emergência Samu, 
permanecendo o serviço da 
Central de Transporte, que fará 

o transporte agendado.
As equipes dos cinco mu-

nicípios da RMC deverão 
se reunir mais uma vez em 
Campinas para revisar o do-
cumento antes de enviar aos 
Secretários de Saúde e De-
partamentos Jurídicos dos 
municípios envolvidos.

O novo convênio do Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu-Regio-
nal), com todas as atualiza-
ções e modificações deverão 
ser encaminhados até 30 de 
abril, para o Ministério da 
Saúde, para entrar em vigor 
ainda em 2014.

A proposta é que Indaiatuba inicialmente tenha sua base do Samu instalada no prédio da UPA

JME

DIVULGAÇÃO 

O Colégio Rodin de In-
daiatuba realiza na próxima 
quinta-feira, dia 10, às 19h30, 
uma palestra gratuita com 
o jornalista brasileiro Kles-
ter Cavalcanti, que viveu 
momentos de tensão após 
ser preso na Síria. O evento 
acontece na sede do colé-
gio, na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico. Os 
interessados devem realizar 
inscrição prévia pelo telefone 
(19) 3392-6008. As vagas são 
limitadas.

Em mais de 18 anos de 

profissão, o jornalista já tra-
balhou em alguns dos mais 
importantes veículos de co-
municação do Brasil, entre 
eles: Veja, Estadão e Isto É. 
Recebeu prêmios interna-
cionais, como o de Melhor 
Reportagem Ambiental da 
América do Sul, conferido 
pela agência Reuters e pela 
ICUN (International Union 
for Conservation of Nature, 
ou União Mundial para a 
Natureza) e o Natali Prize, 
o mais importante prêmio 
de Jornalismo de Direitos 

Humanos do mundo. Já foi 
agraciado, também, com o 
Prêmio Vladimir Herzog de 
Direitos Humanos e com o 
Prêmio Direitos Humanos de 
Jornalismo. "Dias de Inferno 
na Síria" é seu quarto livro. 
Ele também é autor de "Di-
reto da Selva", "Viúvas da 
Terra" e "O Nome da Morte". 
Seus três últimos livros con-
quistaram o Prêmio Jabuti de 
Literatura em 2005, 2007 e 
2013, respectivamente.

Recentemente, Klester 
lançou o livro “Dias de In-
ferno na Síria”, que relata sua 
experiência na cobertura da 
guerra civil na Síria, onde foi 
preso pelas forças do governo 
de Bashar al-Assad e tortura-
do. Ele foi o único jornalista 
brasileiro a entrar na cidade 
de Homs, terceira maior 
cidade da Síria e centro dos 
combates mais intensos. De-
tido e sem direito a dar um te-
lefonema sequer, passou seis 
dias na prisão. Foi trancafia-
do na Penitenciária Central 
de Homs, em uma cela com 
mais de 20 presos comuns, 
todos árabes e moradores da 
região. Durante esses dias, 
o jornalista brasileiro foi, 
várias vezes, ameaçado de 
morte, algemado e torturado. 
Ele dormiu e comeu no chão 
e só foi solto, quando o Go-
verno brasileiro soube de sua 
prisão e intercedeu, oficial-
mente, junto ao Governo da 
Síria. “Se eu não fosse preso, 
talvez não tivesse a oportuni-

dade de conhecer as histórias 
das famílias dos detentos que 
vivenciaram este cenário de 
destruição e medo”, revela 
um jornalista autêntico, único 
do mundo a vivenciar esta ex-
periência e que, saindo vivo, 
pode contá-la.

De volta ao Brasil, Klester 
escreveu o livro que já se 
tornou um sucesso de ven-
das e conquistou o Prêmio 
Jabuti de Literatura, em 2013. 
Acostumado a denunciar vio-
lações dos Direitos Humanos 
no Brasil, especialmente, na 
Amazônia, onde ele foi cor-
respondente da revista Veja, 
por dois anos, conseguiu re-
alizar seu trabalho mesmo no 
ambiente inóspito da prisão 
síria. Naquele microcosmo, 
estavam os personagens e 
as histórias de que precisava 
para retratar a guerra civil 
que acompanhava da cela, 
ouvindo os tiros e as explo-
sões que vinham das ruas, as 
mesmas vias devastadas pela 
violência que viu e fotogra-
fou antes de ser capturado.

Palestra com o Jornalista 
Klester Cavalcanti, 

autor do livro “Dias de 
Inferno na Siria”

Local: Colégio Rodin, que 
fica na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba.
Data: 10 de abril (quinta-feira)
Horário: 19h30
Entrada: gratuita e aberta

Klester Cavalcanti 
falará, durante a 
palestra, sobre a 
sua experiência 
na Síria 

Mais Expressão
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Ciclovia da Francisco de 
Paula Leite causa divergência

JME
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Recém inaugurada, a 
ciclovia localizada na 
extensão da Avenida 

Francisco de Paula Leite não 
agradou todos os ciclistas que 
utilizam a via diariamente. O 
novo espaço para as bicicletas 
foi liberado para utilização na 
semana passada e tem como 
principal objetivo oferecer mais 
segurança aos ciclistas e incen-
tivar o uso do transporte alter-
nativo. Mas alguns problemas 
estruturais é o principal alvo de 
reclamação dos usuários.  

A principal reclamação é com 
relação a largura das ciclovia. De 
acordo com os ciclistas, o espaço 
é muito estreito e não permite que 
duas bicicletas trafeguem lado a 
lado ou se cruzem. “A ciclovia 
em uma avenida tão movimen-
tada como esta, realmente traz 
mais segurança para nós ciclistas. 
Porém, como é muito estreita 
é preciso ultrapassar as outras 
bicicletas ou usar a calçada”, 
reclama o vendedor Caio Nunes, 
de 25 anos.

Questionada, a Secretaria 
de Comunicação da Prefeitura 
informou que a ciclovia foi 
construída com 1,3 metros de 
largura, permitindo assim, o 
possível cruzamento de duas 
bicicletas, desde que elas trafe-
guem em direções opostas.

Outra reclamação é com 
a falta de conscientização dos 
pedestres. “A ciclovia existe 
para que os ciclistas trafeguem 
em segurança e não atrapalhe o 
trânsito. Porém, muita gente ao 
invés de andar na calçada, usa a 
ciclovia e ai precisamos andar na 
rua”, explica o pedreiro Antônio 
Carlos da Silva, de 52 anos.

Para o bancário Thiago Do-
nizette, de 33 anos, a ciclovia 
traz mais segurança aos ciclistas, 
porém muitos ainda não sabem 
utilizá-la corretamente.  “As 
bicicletas tendo seu espaço, no 
caso as ciclovias, traz mais segu-
rança para os ciclistas e para nós 
motoristas. O problema é que 
mesmo com esse espaço reser-

vado, muitos ciclistas continuam 
andando na rua.”

Por intermédio da Secretaria 
de Comunicação Social, o De-
partamento Municipal de Trân-
sito (Demutran) deverá realizar 
ações para orientar os pedestres 
e os ciclistas. Ressaltou ainda, 
que a cor vermelha e a sinaliza-
ção da própria ciclovia, também 
já servem de orientação.

Atualmente Indaiatuba conta 
com cerca de 13 quilômetros de 
ciclovia e mais 12 quilômetros 
de ciclofaixas. A ciclovia da 
Paula Leite atenderá a estação 
Ecobike da Praça do Cato e se 
estenderá até a Avenida Ário 
Barnabé, totalizando cerca de 
1,8 quilômetros.

ECOBIKE
A ciclovia da Paula Leite 

atenderá a nova estação do 
Projeto Ecobike, localizada 
na Praça do Cato, que come-
çará a funcionar do dia 15 
de abril. 

O Projeto Ecobike foi 
lançado pela Prefeitura em 
2012 eoferece empréstimo 
gratuito de bicicletas. Duas 
estações estão localizadas no 
Parque Ecológico, uma em 
frente à Prefeitura, no Jardim 
Esplanada e outra em frente 
à sede da Guarda Municipal, 
no Jardim Morada do Sol. 
A terceira está localizada na 
praça D. Pedro II, no Centro 
da cidade

Em funcionamento há um 
ano e oito meses, o Projeto já 
realizou mais de 36,5 mil em-
préstimos de bicicleta e conta 
com um cadastro de cerca de 
13 mil usuários.

Ciclistas consideram que ciclovia é estreito demais, impossível para o trânsito de duas bicicletas

A Prefeitura abriu lici-
tação para contratação da 
empresa de engenharia que 
realizará um conjunto de 
obras de infraestrutura urbana 
no final da avenida engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé, 
no Jardim Morada do Sol. O 
pacote de obras inclui a con-
clusão da Marginal esquerda 
do Parque, que será interli-
gada à Rua Martinho Lutero 
(Rua 73) por uma ponte, e a 
duplicação da ligação da Mar-
tinho Lutero com a estrada da 
General Motors (IDT-372). O 
investimento na obra será de 
aproximadamente R$ 4,6 mi-
lhões, sendo R$ 3.954.600,00 
referente a um convênio fir-
mado pela Prefeitura com o 
Governo Federal.

Os interessados em par-
ticipar do certame devem 
entregar os envelopes com as 
propostas no Departamento 
de Protocolo da Prefeitura até 
as 8h45 do dia 6 de maio. A 
abertura dos envelopes será às 
9 horas, na sala do Departa-
mento de Licitações, também 
no Paço Municipal. 

O edital foi publicado na 
Imprensa Oficial de sexta-feira, 
dia 28 de março, e também está 
disponível gratuitamente na 
página da Prefeitura ou no site  
www.indaiatuba.sp.gov.br.  

Pelo projeto da Secretaria 
de Obras e Vias Públicas, o 
comprimento da duplicação 
da via de ligação da Marti-
nho Lutero até a IDT-375 
terá 355 metros de asfalto e 
contará com uma travessia 
em aduelas de 13,6 metros. 
Já a finalização da Marginal 
Esquerda, que também será 
interligada com a estrada da 
General Motors, terá 518 me-
tros lineares de asfalto. Para 
completar, a ponte interligan-
do a Martinho Lutero com a 
Marginal Esquerda terá 26,43 
metros de comprimento.

Para a execução do con-
junto de obras, que inclui a 
duplicação de pavimentação 
e serviços complementares, 
construção de travessias e 
ampliação de marginais, a 
empresa vencedora da licita-
ção terá o prazo previsto de 
18 meses.

Ponte interligará a Marginal 
esquerda do Parque Ecológico 
com a Rua Martinho Lutero 

Tecnologia do COI de Indaiatuba foi apresentada ao embaixador senegalês 

O Centro de Operação e 
Inteligência (COI) da Guar-
da Municipal recebeu, na 
quinta-feira passada, dia 27 de 
março, a visita do embaixador 
extraordinário e plenipoten-
ciário do Senegal, El Hadji 
Amadou Niang. A visita teve 
como objetivo conhecer a 
tecnologia local, já que um 
sistema semelhante deve ser 
instalado no país africano. 

Niang, que esta à frente 
da embaixada do Senegal há 
15 dias, tomou conhecimento 
da tecnologia utilizada por 
Indaiatuba no combate a cri-
minalidade e seus resultados 
positivos e optou conhecer in 
loco como funciona o sistema 
empregado pelo município. 
“Pelo que o embaixador nos 

informou o objetivo é implan-
tar um sistema semelhante 
no Senegal começando pela 
capital Dakar, tendo em vista 
que é um local de entrada para 
os Países africanos e necessita 
de ferramentas tecnológicas 
para esse controle. Segundo 
ele isso acaba trazendo como 
conseqüência problemas 
como terrorismo, tráfico de 
drogas, entre outros”, informa 
Alexandre.

Ao secretário de Defesa e 
Cidadania, Alexandre Guedes 
Pinto, Niang informou que 
convocará o Ministro da Se-
gurança Nacional de Senegal 
para conhecer  o sistema de 
segurança utilizado em In-
daiatuba. “Ele disse que nos 
próximos dias o Ministro da 

Segurança e uma equipe téc-
nica estará verificando o nosso 
trabalho”, relata. “Posterior-
mente os técnicos deverão 
permanecer na cidade pelo 
tempo necessário, conforme 
falou o embaixador.”

PROJETO
Além da tecnologia utili-

zada na cidade, foi apresen-
tado ainda ao embaixador o 
Programa Viver, projeto de 
combate as drogas, o qual 
foi lançado no Município em 
março. “Ele nos falou que um 
dos grandes problemas do Se-
negal é o uso e tráfico de dro-
gas e então mostramos para o 
programa lançado na última 
semana que é justamente 
voltado para essa questão”, 
comenta. 

O programa multidisci-
plinar é ao mesmo tempo 
simples, inovador e de gran-
de eficácia, que organiza as 
iniciativas existentes na co-
munidade. As ações deixam 
de ser isoladas. Para toda 
essa coordenação foi criada 
a Central de Risco, composta 
por funcionários qualifica-
dos e um software de última 
geração. Assim que recebe 
a indicação de uma pessoa 
vulnerável, ela envia uma 
equipe treinada do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) para referenciar 
e acolher a família.
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Poupatempo realiza 1,4 mil 
atendimentos em apenas três dias

CIDADE

Pedra fundamental é lançada no Parque Campo Bonito
EMPREENDIMENTO 

O Poupatempo em In-
daiatuba registrou 
nos três primeiros 

dias de funcionamento em 
pré-operação 1.401 atendi-
mentos. A unidade começou a 
atender a população na última 
segunda-feira, dia 31 de mar-
ço. O posto ainda está ope-
rando de forma experimental, 
quando são feitos os testes e 
ajustes necessários antes da 
inauguração e abertura oficial.

De acordo com a Asses-
soria de Comunicação do 
Programa Poupatempo, In-
daiatuba realizou 129 atendi-
mentos do Instituto de Iden-
tificação (IIRGD), 1.227 do 
novo Detran.SP (Ciretran) e 
45 serviços eletrônicos. A mé-
dia de atendimento é de 466 
diariamente. Quando estiver 
operando em sua capacidade 
máxima, e inaugurado oficial-
mente, o posto terá capacida-
de para realizar cerca de 1,3 
mil serviços por dia. 

Atualmente, os atendimen-
tos disponíveis na unidade são 
para Carteira de Identidade 
(RG), Atestado de Anteceden-
tes Criminais (AAC), todos 
os serviços de veículos e da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), além de serviços 
eletrônicos. 

Assim que for constatado 
que o posto está funcionando 
dentro dos padrões de atendi-
mento e qualidade exigidos 
pelo Poupatempo, a unidade 
será inaugurada e poderá aten-
der a população com toda sua 
capacidade, sem que haja ne-
nhum prejuízo aos cidadãos. 
O esforço é direcionado para 
que isso aconteça com a maior 
brevidade possível. 

APROVADO
Com menos de uma se-

mana de funcionamento, a 
unidade indaiatubana está 
sendo aprovada pela popula-
ção que já utilizou os serviços 
oferecidos no posto local. É o 
caso do metalúrgico Rosimar 
Petruceli, de 41 anos, que na 

manhã de ontem, dia 3, com-
pareceu ao Poupatempo para 
realizar as provas para a 1ª 
habilitação. “Com certeza, os 
serviços ficaram mais ágeis, 
bem direcionados e tudo con-
centrado num único local”, 
enfatiza.

Já o aposentado José Mei-
ra, de 70 anos, precisou do 
serviço de licenciamento de 
veículo e ficou surpreso quan-
do o documento ficou pronto 
de um dia para o outro. “Veio 
na hora certa. Agora não 
preciso ir para Campinas, 
por exemplo. Dei entrada na 
quarta-feira e na quinta ficou 
pronto o documento”, disse.

Ocupando uma área de 760 
metros quadrados, no Parque 
Mall, oPoupatempo de Indaia-
tuba está localizado na Rua 
das Primaveras, 1050, no Jar-
dim Pompéia, e o horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17 horas 
e aos sábados, das 8 h às 12 
horas. Mais informações pelo 
Disque Poupatempo 0800 772 
36 33.Quando estiver operando em sua totalidade, o posto local fará 1,3 mil atendimentos por dia

Evento de lançamento da pedra ocorreu na manhã de ontem com a presença de autoridades

Foi lançada na manhã de 
ontem, dia 3, a Pedra Funda-
mental do empreendimento 
popular Parque Campo Bo-
nito. O evento contou com a 
presença de autoridades locais 
e da imprensa. O loteamento 
do projeto fica na avenida 
Horst Frederico João Heer, 
Parque Campo Bonito, no 
Bairro Buru.

Durante o evento de lança-
mento da pedra, o secretário 
municipal de Habitação, Luiz 
Henrique Furlan, ressaltou a 
importância do loteamento. 
“Quero parabenizar a admi-
nistração municipal pelo feito 
e com certeza essa obra será 

um marco para Indaiatuba”, 
comenta. “Hoje é um dia 
de alegria e satisfação para 
a CEF em participar deste 
grande projeto. Temos aqui a 
parceria do Governo Federal, 
Casa Paulista do Governo 
Estadual, Prefeitura e a HM 
Engenharia. Essa obra marca 
Indaiatuba como referência 
em projetos habitacionais 
onde beneficiará cerca de 10 
mil pessoas”, complementou 
o superintendente regional 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF). 

O prefeito do município 
mostrou satisfação em lançar 
a Pedra Fundamental do Par-

que Campo Bonito. “Agrade-
ço toda equipe de trabalho que 
esteve envolvida nesse proje-
to, foi uma longa reunião no 
Ministério das Cidades para 
apresentar esse projeto que 
é inédito no País, nenhuma 
cidade realizou um empre-
endimento deste tamanho e 
entregou com a infraestrutura 
que vamos fazer, com escola, 
unidade de saúde, centro 
comunitário, creche, termi-
nal de ônibus, entre outros 
feitos. Sonhamos e buscamos 
a concretização deste sonho, 
conseguimos esses feitos, pois 
temos bons projetos e esse é 
um marco para a população de 

Indaiatuba”, salienta Reinaldo 
Nogueira.

O projeto habitacional 
foi lançado em outubro de 
2013. O local com área de 
646.516,49 mil metros qua-
drados terá 2.048 apartamen-
tos populares da faixa 1 do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida; 800 casas da faixa 2 do 
PMCMV e 462 lotes mistos 
(comercial e residencial) na 
segunda etapa.

A área é de propriedade da 
HM Engenharia e Constru-
ções S.A, do grupo da Cons-
trutora Camargo e Correia, 
que firmou parceria com os 
entes envolvidos para a rea-
lização do empreendimento. 
O projeto desenvolvido por 
Indaiatuba será usado pelo 
Ministério das Cidades e pela 
CEF como modelo padrão a 
ser aplicado no Brasil.

BENEFICIADOS 
De acordo com o proje-

to, os apartamentos serão 
direcionados para famílias 
já cadastradas na Secretaria 
de Habitação da Prefeitura 
de Indaiatuba com renda até 
R$ 1.600,00. O valor total é 

de 96 mil reais por unidade; 
os quais serão 76 mil reais 
subsidiados pelo Ministério 
das Cidades e 20 mil reais 
pelo programa Casa Paulista 
do Governo do Estado de 
São Paulo.

Os beneficiados pagarão 
o correspondente a 5% do 
seu rendimento ao mês no 
período de 10 anos, com par-
cela no mínimo de 25 reais e 
máxima de 80 reais.

Os imóveis terão dois 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço, 
sendo 51,41 metros quadra-
dos de área privativa mais 
uma vaga de garagem. Todas 
as unidades serão adaptáveis 
e entregues com piso cerâmi-
co. Os apartamentos serão 
divididos em oito condomí-
nios com portaria, centro de 
convivência e lixeira sendo 
120 blocos com térreo mais 
três andares e 48 vagas para 
visitantes. Atendendo às 
exigências de qualidade do 
PMCMV, o loteamento pos-
suirá infraestrutura comple-
ta, pavimentação, redes de 
água, esgotamento sanitário, 
drenagem, energia elétrica e 

disponibilidade de acesso ao 
transporte público.

As casas da segunda eta-
pa do projeto serão destina-
das para famílias também 
já cadastradas na Prefeitura 
com renda entre três e seis 
salários mínimos. O valor 
inicial será de 120 mil reais, 
sendo 24 mil subsidiados 
pela CEF e o restante 96 mil 
reais financiado pela mesma. 
Os proprietários terão até 35 
anos para pagar.

Como contrapartida a Pre-
feitura irá investir em obras 
de infraestrutura no empreen-
dimento. Será construída uma 
Emeb (Escola Municipal de 
Ensino Básico), uma Creche, 
recursos correspondentes a 
6% do empreendimento dos 
apartamentos; uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) e 
um Centro Comunitário, em 
que o Executivo Municipal 
deverá solicitar verbas para a 
construção. A próxima etapa 
é a assinatura do projeto e 
o alinhamento das diretri-
zes para posteriormente dar 
início às obras que serão 
executadas pela construtora 
HM Engenharia.

Mais Expressão
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24% dos contribuintes realizaram 
declaração do IR, em Indaiatuba

REPRODUÇÃO

CIDADE

Estudantes de Ciências Contábeis dão 
orientação gratuita de como fazer a declaração 

Alunos participam de palestra sobre responsabilidade social

Faltando menos de um 
mês para o encerramen-
to do prazo de entrega 

da Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física (DIRPF), 
em Indaiatuba apenas 24% 
dos contribuintes apresenta-
ram suas declarações ao Leão. 
A delegacia da Receita Fede-
ral em Campinas, responsável 
pela região, informou que até 
o último dia 1º foram 11.765 
declarações indaiatubanas no 
sistema, sendo que o número 
esperado para o município é 
de 49 mil. O prazo se encerra 
no dia 30 de abril.

Segundo servidor públi-
co e assistente do delegado, 
Márcio Brandão Ferraz, a 
recomendação é para que não 
se deixe para última hora, já 
que próximo ao encerramen-
to do prazo, o contribuinte 
poderá encontrar o sistema 
congestionando, além de não 
poder retificar a declaração, 
por exemplo.“Com maior 
antecedência, a pessoa poderá 
acompanhar o andamento da 
declaração. Se tiver algum 
erro, por exemplo, terá tempo 
hábil para corrigir, com o pra-
zo em aberto”, afirma.

A declaração deve ser 
apresentada pela Internet, 
mediante a utilização do Pro-
grama Gerador de Declaração, 

disponível no site da Receita 
(www.receita.fazenda.gov.br) 
ou pelo aplicativo m-IRPF, 
para os dispositivos móveis 
smartphones e tablets. 

Na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), a Re-
ceita Federal recebeu 104.373 
declarações, o que corres-
ponde a 20% da expectativa 
de entrega para este ano na 
unidade, que é de 520 mil 
declarações. 

A Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física (DIR-
PF) continua sendo alvo de 
golpes na Internet e o órgão 
alerta os contribuintes de que 
não envia mensagens eletrôni-
cas (e-mails). Os contribuintes 
não devem abrir, nem respon-
der mensagens que chegam a 
suas caixas postais eletrônicas 
em nome da Receita. 

IR SOLIDÁRIO
Ao preencher a declara-

ção do imposto de renda o 
contribuinte pode destinar 
3% do imposto devido em 
2013 por meio de um DARF 
(Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais) gerado 
pelo próprio sistema. 

A destinação de parte do 
Imposto de Renda para o IR 
Solidário de Indaiatuba não 
gera custos adicionais e os 
valores são abatidos da de-
claração. O valor destinado 
respeita os valores legais e é 

integralmente deduzido do IR 
devido na declaração anual. 
Além disso, a doação é reco-
nhecida e estará disponível no 
sistema da Receita Federal.

Os contribuintes partici-
pantes poderão acompanhar o 
volume total de doações e ao 
final das declarações poderão 
conferir a destinação dos re-
cursos arrecadados, acessando 
o site do Envolvi – programa 
de Envolvimento Social de 
Indaiatuba. A distribuição da 
renda para as entidades par-
ceiras será definida de acordo 
com as necessidades de cada 
instituição e projeto, definidas 
pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA). Saiba 
mais sobre o terceiro setor em 
Indaiatuba acessando o ende-
reço www.envolvi.com.br.

Visando atender a popula-
ção com dúvidas na hora de 
fazer a declaração do Imposto 
de Renda, a Faculdade Anhan-
guera de Indaiatuba realizará 
plantões de orientação e auxí-
lio no preenchimento IR 2014. 
O atendimento é gratuito e será 
feito nos dias 12 e 26 de abril, 
das 9h às 11h30, por alunos do 
curso de Ciências Contábeis, 
orientados por professores. 

De acordo com os organi-
zadores, além de prestar um 
serviço à comunidade, a ini-
ciativa dá a oportunidade para 
que os alunos coloquem em 

A Prefeitura de Indaiatuba 
por meio do departamento 
do Terceiro Setor, vinculado 
a Secretaria da Família e do 
Bem Estar Social realizou na 
sexta-feira, dia 28 de março, 
uma palestra de capacitação 
aos alunos na Faculdade Max 
Planck sobre responsabilidade 
social no terceiro setor e políti-
cas públicas sociais. O encontro 
contou com cerca de 300 alunos 
na Câmara Municipal e teve 

prática os conteúdos teóricos 
abordados em sala aula.

 Para contar com o auxí-
lio dos alunos da Faculdade 
Anhanguera na declaração do 
Imposto de Renda 2014, basta 
o contribuinte se dirigir a uni-
dade de Indaiatuba, que fica 
na Rua Cláudio Dal Canton, 
89 - Bairro Cidade Nova 2. É 
necessário comparecer munido 
com RG, CPF, título de eleitor; 
última declaração do Imposto 
de Renda (caso tenha declara-
do); Informe de Rendimentos 
fornecido pela empresa que 
trabalha; extratos bancários 

como objetivo de habilitar o 
aluno para o plantão de dúvidas 
sobre o Imposto Solidário que 
acontecerá nos dias 5, 6, 12 e 
13 de abril no Polo Shopping.

A relações públicas da Fun-
dação Toyota, Elaine Marques, 
que é parceira na campanha 
do I.R. Solidário deu início ao 
evento destacando a respon-
sabilidade social dentro das 
empresas e ações da iniciativa 
provada dentro do poder públi-
co. A diretora do departamento 
do Terceiro Setor, Daniela Ca-
valcante, ministrou e sobre res-
ponsabilidade social no terceiro 
setor e políticas públicas sociais 
e abordou sobre o jovem-ponte. 

“Hoje contamos com ações 

e rendimento de poupança; 
comprovantes de pagamentos 
e doações realizados em 2013 
(convênio médico, gastos com 
educação). Além disso, levar o 
CNPJ da empresa que prestou 
o serviço; bens e direitos ad-
quiridos, vendidos e ou atuais 
em data base 31/12/2013. No 
caso de venda e/ou compra de 
bens, é necessário apresentar 
dados do comprador/vendedor 
(CPF) e valor da operação rea-
lizada, além da documentação 
de dependentes e cônjuge. 
Mais informações: (19) 3801-
2856.

 

dos jovens-ponte que são capa-
zes de intender a diversidade e 
agir pelo coletivo. Esse jovem 
está em todas as esferas sociais 
e agem como catalizadores de 
ideias gerando um novo tipo 
de influência transversal entre 
pessoas, instituições, empresa 
e poder público. Eles absorvem 
as ideias, adquire informação 
e contribui para evoluir seu 
próprio pensamento e ações”, 
salienta Daniela.

De acordo com o coordena-
dor do curso de Ciências Contá-
beis, o professor João Antonio 
Barduchi, durante o evento 
– que contou com a presença 
de todas as turmas do curso de 
Contábeis –, os alunos tiveram 

Programa para a declaração do IR deve ser feito baixado no site da Receita Federal

a oportunidade de entender a 
importância do terceiro setor e 
foram capacitados para orientar 
a população sobre a doação de 
parte do IR devido para entida-
des do município de Indaiatuba, 
no momento da entrega da sua 
declaração. “Para nossos alunos 
este ato é de grande valia, pois, 
além do aprendizado quanto ao 
preenchimento de uma declara-
ção de IR, eles estão pratican-
do um ato de solidariedade e 
cidadania, instruindo pessoas 
a ajudar entidades do municí-
pio. Outro fator é que o aluno, 
antes de formado, já consegue 
executar alguns serviços do 
profissional em contabilidade”, 
destaca o coordenador.
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Distrito Industrial se rende 
ao sabor do Dom Apollo Restaurante
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Recomeçar do zero e 
trilhar o caminho do 
sucesso, resume a tra-

jetória do Restaurante Dom 
Apollo. Há seis anos, a técnica 
em nutrição, Vanessa Itkawa, 
deixou a cidade de Santos 
para recomeçar o negócio em 
Indaiatuba. “Meu marido e 
eu tínhamos um restaurante 
de sucesso em Santos. Mas 
devido a problemas de saúde 
do meu filho, resolvemos nos 
mudar para o interior. Entre 

tantas cidades da região que 
visitamos, Indaiatuba foi a que 
melhor nos recebeu. As pessoas 
gostam de comer bem, de serem 
bem servidas. Achamos que era 
um bom lugar para montar um 
novo restaurante” conta.

A família escolheu o Distri-
to Industrial para dar continui-
dade ao negócio e em março 
de 2008, o Dom Apollo era 
inaugurado. Vanessa conta que 
mesmo sendo um bairro pro-
missor, cercado por empresas, 
os primeiros meses foram bem 
difíceis. “Todo inicio é difícil, 
nenhum negócio começa a dar 

lucro logo nos primeiros meses. 
E para nós foi especialmente 
difícil por que tivemos que re-
conquistar os clientes” lembra. 

Vanessa explica que o local 
escolhido, já havia abrigado 
um antigo restaurante e a má 
fama do antigo empreendi-
mento, prejudicou o inicio do 
Dom Apollo. “Muitos clientes 
achavam que o Dom Apollo 
pertencia ao mesmo dono e 
ficavam receosos. Mas pouco a 
pouco o público foi crescendo e 
quem vinha, recomendava para 
os amigos”, comemora.

Para atender o grande fluxo 

de clientes, o restaurante conta 
com uma equipe eficiente e 
familiar. “O mais bacana do 
Dom Apollo é que a família 
toda trabalha nele. Não recebe-
mos muitas crianças e famílias, 
por que estamos cercados de 
empresas, mas com o nosso 
atendimento buscamos deixar o 
ambiente o mais descontraído e 
familiar possível”, explica. 

ESTRUTURA
Atualmente, são três cozi-

nheiras, além de churrasqueiro 
e garçons. 

Para manter o sucesso dos 
últimos seis anos, o restaurante 
mantém alguns diferenciais. 
Como técnica de nutrição, Va-
nessa supervisiona diariamente 
todas as receitas que serão 
servidas. Ela explica que preza 

pelos alimentos naturais, evi-
tando a maioria dos alimentos 
com conservantes ou temperos 
prontos. “Nós nos colocamos 
no lugar de cada cliente. Almo-
çar todos os dias em restaurante 
é desgastante, por isso optamos 
por servir pratos que sejam 
mais caseiros” justifica. Além 
disso, como um bom restau-
rante brasileiro, o churrasco não 
pode faltar no cardápio diário 
do Dom Apollo. 

Ao longo de sua trajetória, 
o restaurante acompanhou as 
transformações do Distrito. 
“Empresas se firmaram na ci-
dade e outras chegaram. É bem 
gratificante quando um cliente 
conta que só passou pela cidade 
para almoçar aqui ou aqueles 
que são fiéis há muitos anos” 
conta.

O Dom Apollo também se 
transformou com os clientes. 
Atualmente um novo espaço 
foi construído para atender pe-
quenos pedidos, como bebidas 
e salgados. “Muitos passavam 
apenas para tomar um café e 
acabavam tendo que esperar 
por muito tempo, por isso 
resolvemos personalizar esse 
atendimento. Também desen-
volvemos algumas receitas 
e as pessoas gostaram tanto, 
que elas acabam se fixando no 
cardápio. Afinal de contas nós 
queremos servir o que os clien-
tes querem comer” finaliza. 

O restaurante Dom Apollo 
está localizado na Rua Turque-
sa, 22, Bairro Recreio Cam-
pestre Jóia. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(19) 3936-3586

Equipe do Dom Apollo Restaurante está pronta para oferecer um atendimento diferenciados aos clientes

Comida caseira além de churrasco estão presentes diariamente no cardápio do restaurante 

Mais Expressão
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Homem é baleado 
após desavença com colega

FORAGIDOACIDENTE 

Pai ajuda a desmascarar 
o filho foragido

Motociclista morre após colidir com ônibus no Jardim Califórnia
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Uma briga entre 
conhec idos  na 
madrugada des-

ta quarta-feira, dia 2, na 
Estrada Vicinal Enge-
nheiro Paulo Tarso Souza 
Martins, terminou com 
um homem baleado. O 
ajudante Wagner Rogério 
da Silva, de 38 anos, to-
mou dois tiros do pedreiro 
José Andrade Junior, de 
35 anos, que revidou a 
agressão sofrida com um 
golpe de foice.

Segundo informações 
da Guarda Municipal, 
Junior e um comparsa 
entraram em confronto 
com Silva, que tomou 
dois tiros, um na cabeça 
e outro no abdômen, mas 
ainda conseguiu reagir 

e retribuir com um gol-
pe de foice na testa do 
agressor. O ajudante foi 
encaminhado a tempo ao 
pronto-socorro do Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). 

Testemunhas avista-
ram e indicaram onde o 
carro do acusado estaria. 
Ele foi encontrado pela 
Polícia Civil, que contou 
com o apoio da Guarda 
Municipal e da Polícia 
Militar.

A princípio, o pedreiro 
disse desconhecer dos 
fatos, mas acabou sendo 
reconhecido como autor 
dos disparos devido ao 
ferimento na testa e por 
conta do sangue que es-
corria em seu rosto. Em 
contato com a ví t ima 
hospitalizada, o ajudante 
relatou que Junior havia 

efetuado os disparos con-
tra ele e que ainda tentou 
atear fogo em seu corpo, 
enquanto estava desacor-
dado em sua cama.

Na verificação da casa 
do ajudante, encontrou-
-se a cama queimada, 
mas também foram en-
contradas diversas peças 
automotivase veículos 
roubados, o que caracte-
rizou um desmanche.

Diante os fatos, Silva 
foi autuado em flagrante 
por tentativa de homicí-
dio e encaminhado à ca-
deia anexa ao 2º Distrito 
Policial de Campinas. Já 
Silva encontra-se hospi-
talizado no Haoc. Wagner 
está hospitalizado, sob 
escolta policial, apresenta 
quadro estávele posterior-
mente será encaminhado 
também para a cadeia. José Andrade Junior foi detido na manhã de quarta-feira e encaminhado ao 2º DP de Campinas

Após ficar dois meses 
foragido, Diego Pompeu 
Dorte, de 23 anos, foi cap-
turado na manhã do dia 
1º, terça-feira, no Jardim 
Morada do Sol, após uma 
perseguição  da  Guarda 
Municipal.

Dorte estava em uma 
motocicleta que tinha en-
volvimento em roubo e, 
ciente disso, os guardas 
que rondavam no bairro 
e seguiram o jovem. Ele 
parou a moto em frente a 
um supermercado, adentrou 
no comércio e se escondeu 
no banheiro. Após uns mi-

Mais um acidente fatal 
no trânsito foi registrado na 
noite de segunda-feira, dia 
31 de março, por volta das 
21h40, no cruzamento da 
Rua Domacir Stoco Junior 
com Algemiro Coraini Ju-
nior, no Jardim Califórnia.

Mauro Baptista Antônio, 
de 54 anos, trafegava com 
sua motocicleta na Rua Al-
gemiro Coraini Junior, na 
contramão, quando tentou 
passar no cruzamento com 
a Rua Domacir Stoco Junior 
e colidiu na lateral frontal 
de um ônibus da Viação 
Indaiatubana. 

nutos ele saiu e contou aos 
GMs que só fugiu pois não 
possuir Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). O 
acusado também informou 
que seu nome era Fernando. 

Já na delegacia, para re-
gistrar a ocorrência, o pai do 
rapaz chegou e o chamou de 
Diego. Constatou-se então 
que ele estava foragido há 
quase dois meses e está con-
denado à pena por um roubo 
em uma casa lotérica. Foi 
dada voz de prisão e Diego 
conduzido à cadeia anexa 
ao 2º Departamento Distrito 
Policial de Campinas.

Diego Pompeu Dorte fugiu da cadeia há cerca de dois meses

Segundo o motorista do 
ônibus, seu veículo estava 
em velocidade compatível 
com a via, quando a moto-
cicleta acessou a via de ma-
neira irregular. O condutor 
do ônibus não teve tempo 
hábil para frear e evitar a co-
lisão. Antônio foi socorrido 
na hora, mas chegou morto 
ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc). 

Após perícia realizada 
no local, o ônibus foi reti-
rado da via e a motocicle-
ta acabou apreendida por 
estar com documentação 
irregular. 

Segundo informações, 
a motocicleta vinha na 
contra mão e colidiu na 
lateral frontal do ônibus
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GM é preso com 
drogas em sua residência

AGRESSÃO

PRESO 

Funileiro quebra o braço de 
esposa no Jardim Morada do Sol 

Ajudante é indiciado após 
furtar motocicleta

Um caso de agressão con-
tra mulher foi registrado na 
noite da última sexta-feira, 
dia 28, na Rua Francisca 
Xavier de Almeida Campos, 
no Jardim Morada do Sol. O 
funileiro Antônio Carlos de 
Farias, de 51 anos, agrediu sua 
parceira, uma dona de casa de 
41 anos.

Após denúncia do irmão 
da vítima, uma viatura da 
Guarda Municipal seguiu 
ao endereço indicado e ao 
chegar lá encontrou a mulher 
lesionada e ensanguentada em 
frente à residência. Segundo a 
mulher, seu marido a agrediu 
por motivos irrelevantes e seu 
filho, menor de idade, tentou 
interver e também foi agredi-

do. A vítima lesionou o braço 
direito, a testa e machucou o 
nariz.

Pouco antes da chegada 
dos guardas, Farias pegou o 
carro, fugiu do local e parou 
três ruas distantes, mas foi 
encontrado e, ainda muito 
alterado, resistiu à abordagem. 
O funileiro foi indiciado em 
flagrante por lesão corporal e 
violência doméstica. Em pes-
quisas nos antecedentes cri-
minais, mais ocorrências, do 
mesmo cunho, já constavam 
contra a mesma vítima, que 
relatou querer o afastamento 
do marido de casa.

Farias foi preso em fla-
grante e encaminhado a cadeia 
anexa ao 2º DP de Campinas.

O ajudante Tiago Silva Souza, 
de 26 anos, foi preso na madru-
gada de sábado, dia 29 de março, 
após furtar uma motocicleta na 
Rua Aristóteles Pereira dos San-
tos, no Jardim Morada do Sol.

Souza transitava na moto-
cicleta, que havia acabado de 
furtar na residência, com um 
garupa, quando visualizou uma 
viatura da Polícia Militar e pas-
sou a acelerar a moto. Os policias 
saíram em perseguição até que 
os rapazes tentaram atravessar 
uma passarela, localizada na Rua 
Angelo Ratti, que dá acesso à 
Avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, sem perceberem 
que o acesso de moto havia sido 
bloqueado e ambos caíram.

O ajudante sofreu algumas 
escoriações e foi encaminhado 
ao Hospital Augusto de Oli-

veira Camargo (Haoc), onde 
foi medicado e posteriormente 
liberado. Na averiguação da 
placa, o endereço do proprietário 
foi localizado e, em contato, foi 
constatado que se tratava de pro-
duto de furto. O ajudante negou 
a todo o momento que estava 
furtando a moto e chegou até 
dizer que não era ele que estava 
montado na mesma. O garupa 
alegou estar apenas de carona. 

Devido às circunstâncias, e 
também ao histórico criminal, 
Souza foi indiciado por furtoe 
desobediência e posteriormente 
encaminhado à cadeia anexa ao 
2º Distrito Policial de Campinas, 
onde ficará à disposição da Jus-
tiça. A motocicleta estava coma 
documentação irregular e foi 
apreendida e recolhida em pátio 
particular. 

A Polícia Civil de In-
daiatuba cumpriu 
mais um mandado 

de apreensão de drogas, na 
manhã de segunda-feira, dia 
31, no Jardim Pau Preto. Des-
de vez, os indiciados foram 

o guarda municipal Adilson 
Dias dos Santos, de 48 anos, 
e sua esposa, a dona de casa 
Elane Cássia da Cruz, de 38 
anos.

Após a informação de que 
na casa do guarda estaria uma 
grande quantidade de drogas, 
um mandado foi expedido 
última sexta-feira, dia 28 de 
Março. A Polícia Civil foi 
ao endereço indicado e ao 
chegarem à residência encon-
traram apenas Elane, que a 
princípio relatou desconhecer 
sobre as drogas. Porém, com 
a ciência do mandado e da 
certeza do armazenamento, 
acabou indicando onde es-
tavam.

Em uma mala, dentro do 
guarda roupa do casal, foram 
localizados quatro tijolos de 

maconha, seis sacos de co-
caína e uma pedra inteira de 
crack. Em outro local da casa, 
foram localizados mais 29 
trouxinhas de maconha e 536 
papelotes de cocaína, prontos 
para a comercialização. 

Elane afirmou que estava 
guardando as drogas para 
outras pessoas e que seu ma-
rido não sabia. Ela indicou 
que o guarda estava em um 
pesqueiro.

A Polícia Civil foi até o 
local e deteve o indiciado 
para prestar esclarecimentos 
no Distrito Policial de Indaia-
tuba. Diante dos fatos, foi 
dada voz de prisão ao casal.

Adilson foi encaminha-
do à cadeia anexa do 2º DP 
de Campinas e Elane para 
a Cadeia Pública Feminina 

de Paulínia. Ambos estão à 
disposição da Justiça.

AFASTAMENTO 
Segundo a assessoria de 

comunicação da prefeitura, 
devido a prisão, o guarda 
municipal está afastado das 
funções até a conclusão do 
processo administrativo, que 
pode levar a exoneração. 

O Secretário de Defesa e 
Cidadania, Alexandre Gue-
des Pinto, relatou o empenho 
para concluir o caso com efi-
cácia. “Quando comprovado 
o ato ilícito, aplica-se as pe-
nalidades da Lei, preservando 
assim os Guardas Municipais 
honrados e a corporação da 
Guarda Municipal que lutam 
a 30 anos pela defesa da po-
pulação de Indaiatuba.”

Dinheiro e entorpecentes foram encontrados dentro de uma mala na casa do Guarda Municipal

Adilson foi preso por portar droga 

Civil cumpre mandado em residência na Vila Furlan
Em paralelo ao caso de tráfico 

de drogas do casal, outro man-
dado de busca foi cumprido na 
manhã de segunda-feira, dia 31 de 
março, em uma residência na Vila 
Furlan. A Polícia Civil prendeu o 
lavador de carros Leandro José 
Maia Costa, de 20 anos, a auxiliar 

administrativa Jéssica Regina 
Maia, de 23 anos; e o operador 
de máquinas Tiago André Maia, 
de 26 anos.

Os policiais, diante o manda-
do de prisão, foram até o ende-
reço e, com o apoio do Canil da 
Guarda Municipal, localizaram 

uma sacola plástica com 270 
porções de crack no banheiro da 
casa. Leandro confessou que as 
drogas eram de sua propriedade e 
que seriam destinadas ao tráfico. 
Também foi encontrada a quantia 
de R$ 2.045, que juntamente com 
as substâncias, foi apreendida.

Pela localização dos entor-
pecentes, conclui-se que ambos 
os residentes tinham ciência da 
presença da mesma. Leandro e 
Tiago foram encaminhados para 
a cadeia anexa ao 2º DP de Cam-
pinas e Jéssica à Cadeia Pública 
de Paulínia. 
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Indaiatuba sedia a 
Copa do Brasil de Supino 

Indaiatubanos se destacam no Parasulamericano 
NO CHILE 

ESPORTES

ARQUIVO SCS/PMI

AIFA 

Times da Série Ouro 
voltam às quadras pela 

Copa Loucos 
Após final de semana de 

descanso, as equipes da Série 
Ouro entram em quadra para a 
disputa da Copa Loucos Por Es-
porte de Futsal, organizada pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). Qua-
tros jogos estão programados 
para amanhã, dia 5, no ginásio 
da Sol-Sol. Outros confrontos 
ocorrem amanhã e domingo, dia 
6, pelas séries Prata e Bronze. 

O primeiro confronto pela 
Série Ouro será às 14h40, quan-
do a Sol-Sol busca a primeira 
vitória no campeonato contra 
o GA Marcenaria. No primei-
ro confronto, o time da Vila 
Mercedes estreou com derrota 
de 2 a 1 para o União Tribuna. 
Da mesma forma, o G.A. teve 
resultado negativo na estreia, 
quando perdeu para o Meninos 
do G5.

Logo em seguida, no segun-
do confronto da rodada, o R5/
Colégio Meta/Ultra Visão Imó-
veis enfrenta o União Tribuna. 
O confronto acontece também 
na Sol-Sol, a partir 15h30. O R5 
vem de uma derrota na primeira 
rodada, quando perdeu por 4 a 
2 para a Nova Aliança.

A Nova Aliança, por sua 
vez, busca a segunda vitória no 
certame diante do Cruzeiro, na 
partida marcada para as 16h20. 
O time da Rapousa vem de 
uma derrota de 5 a 0 para o XI 
de Junho.   

Após goleada na primeira 
rodada, o XI Junho bus-
ca manter regularidade no 
certame e, às 17h10, joga 

contra o Meninos do G5.
Outros dois confrontos, 

válidos pela Terceira Divisão, 
marcam a rodada do futsal na 
Sol-Sol. Às 12h50, o Kitimico 
enfrenta o Ajax; enquanto que 
às 13h50 o R5 Pontocom In-
formática joga contra o Clube 
9 de julho. 

Outros dois jogos aconte-
cem pela Série Bronze no sá-
bado, porém no ginásio Carlos 
Aldrovandi. São eles: às 12h50, 
o confronto será entre APS 
Bolívia x Grillos Futsal B; e às 
13h50, Total 90 Cecap x NBF/
padaria Líder. 

No mesmo ginásio, outras 
quatro partidas da Série Prata 
serão realizadas. São elas: Atle-
tas de Cristo/Uniton x Hum-
ble/Cidão Lanches, às 14h40; 
Flamengo/Marquinhos Tintas 
x EC Elite/Tigres Azuis B, às 
15h30; Grillos/Independente x 
Sol-Sol B, às 16h20; EC Elite/
Tigres Azuis A x Borussia Fut-
sal, às 17h10. 

DOMINGO
Já no domingo, no Ginásio 

Municipal de Esportes, são seis 
jogos válidos pela Série Bronze. 
São elas: Shalke 83 x LBC/AE 
Pachelli, 12h50; Procam Ca-
prind x Projeto Restitui, 13h50; 
Masterconsig x Galáticos/Mar-
quinhos Tintas, às 14h40; Atlé-
tico União x Esportivo Atlético/
Ponto Azul, às 15h30; Cebi 
Futsal x Manchester B/Brasa 
Burguer, às 16h20; e Azurra/
Cola na Grade x Ecomechanics 
Futsal, às 17h10.

Indaiatuba será, pela primei-
ra vez na história, o “palco” 
da Copa do Brasil de Supi-

no. A competição, organizada 
pela Secretaria Municipal de 
Esportes em parceria com a 
Confederação Brasileira de Le-
vantamentos Básicos, acontece 
no domingo, dia 6, a partir das 
10 horas, no Clube 9 de Julho. 
Além da equipe local, agremia-
ções de outros estados partici-
pam do torneio. A competição 
tem entrada franca. 

O torneio deve reunir 80 
atletas dos estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Minas Gerais. Além da equipe 
de Indaiatuba, outras cidades 
do Estado de São Paulo, como 
Ribeirão Preto, Itu, Jundiaí, 
Cotia, Praia Grande, Cabreúva, 
Botucatu e São Paulo Capital, 
também marcarão presença. 

A equipe Indaiatuba com-
petirá, diante de sua torcida, 
com cinco atletas no feminino 
e outros dez no masculino. A 
equipe local participa do cam-
peonato desde a sua primeira 
edição, em 2006, e para domin-
go a principal meta é chegar a 
primeira colocação por equipe, 
nas categorias Open e Estrean-
te. “Outro objetivo é que cada 
atleta do grupo consiga manter 
sua melhor marca”, projeta a 
técnica indaiatubana Cristina 
Toledo. 

A treinadora local ressalta 
ainda que competir em casa 

trará uma adrenalina maior, 
por conta da responsabilidade 
de vencer, além da expectativa 
da realização de um evento que 
agrade. 

Cristina lamenta ainda não 
ter tempo hábil para chegar 
100% no torneio, mas acredita 
no título e consequentemente 
encerrar o campeonato com 
“chave de ouro”. “Tivemos um 
atraso devido a mudança no 
calendário de competições. No 
domingo mesmo tivemos que 
disputar o Campeonato Paulis-
ta e além do mais o início do 
calendário esportivo foi ante-
cipado. O campeonato nacional 
de maior valor é o Campeonato 
Brasileiro, que ocorrerá em 
agosto e que é classificatório 
para o sulamericano que será 
realizado em novembro na 
Argentina”, lembra. 

Mesmo assim, se depender 

de alguns resultados no ano 
passado, a equipe de Indaiatuba 
tem tudo para figurar nas pri-
meiras posições. No Campeo-
nato Brasileiro do ano passado, 
o município conquistou nove 
medalhas e garantiu o 3º lugar 
no ranking por equipes. Já no 
Campeonato Sulamericano, 
que conta com a participação de 
atletas indaiatubanos classifica-
dos nas seletivas consecutiva-
mente desde 2007, o grupo ga-
rantiu cinco medalhas de ouro 
e quatro de prata na edição de 
2013, com quatro competidores 
locais integrando a seleção bra-
sileira da modalidade.

 
COPA

Na Copa do Brasil, as dis-
putas ocorrem nas categorias 
Sub-Junior, Junior, Open, Mas-
ters 1, 2, 3, 4 e 5, além de Raw, 
Novos e Especial feminino e 

masculino. Os vencedores rece-
berão troféus e medalhas, com 
premiação também da melhor 
equipe por estado e por cate-
goria para Raw, Open e Novos. 

A competição tem ainda o 
apoio da Federação Paulista 
de Powerlift, IPF, TSX e 
Clube 9 de Julho. Mais in-
formações pelo telefone (19) 
3825-6270.

O supino é uma modalida-
de de levantamento de peso 
que exige grande resistência 
e força. É praticada com o 
atleta deitado para cima no 
equipamento e abaixando uma 
barra de pesos até perto do peito 
(90º), empurrando depois para 
cima até que os braços estejam 
esticados. As suas variações 
são o supino plano (ou reto, 
também chamado de supino 
180º), supino inclinado (45º) e 
supino declinado (120º).

Mesmo com alguns contratempos na preparação, equipe local é esperança de títulos na Copa do Brasil

Os nadadores da equipe 
paradesportiva da Associação 
Desportiva Indaiatuba (ADI)/
Secretaria Municipal de Es-
portes, Lucas Mozela e Cecília 
Kethlen, conquistaram exce-
lente resultado representando 
a Seleção Brasileira na disputa 
dos Jogos Parasulamerica-
nos, em Santiago, no Chile. 
Outras categorias também se 
destacaram em competições 
regionais. 

Cecília e Mozela partici-
param, entre os dias 23 a 30 
de março, da primeira edição 
dos Jogos Parasulamericanos. 
Ambos integraram a Seleção 
Brasileira, composta no total 
por 18 atletas. Cecília estabe-
leceu novo recorde brasileiro 
nos 100m livre com o tempo 
de 1’15”89, garantindo assim 

a 11ª posição no ranking mun-
dial absoluto, além de faturar 
medalha de ouro também nos 
100m costas, 400 livre e reve-
zamento 4 x 100m livre. 

Já Mozela foi campeão nos 
100m peito, 100m costas e 
200m medley, levou a prata no 
revezamento 4 x 100m medley 
e o bronze nos 400m livre. 

A dupla retoma agora 
os treinos tendo em vista 
a preparação para a etapa 
regional do Circuito Brasil 
do CPB, de 11 a 13 de abril, 
e para o Open Internacional, 
de 22 a 27 de abril, ambos 
em São Paulo, com o intui-
to de atingir índices para 
o Campeonato Brasileiro 
em agosto e novembro. A 
coordenação é do técnico 
Antônio Cândido.

REGIONAL 
Já as equipes de natação 

principal e de base também 
garantiram resultados positi-
vos para a cidade. Na última 
terça-feira, dia 29 de março, o 
grupo participou do Torneio 
Regional no Clube de Campo 
de Piracicaba e trouxe 21 me-
dalhas de ouro, 15 de prata e 
cinco de bronze.  Na categoria 
de base, com integrantes pro-
venientes do programa Espor-
te Cidadão, destaque para os 
nadadores Gabriel Bandeira 
(1º lugar nos 100m borboleta e 
400m livre, 2º lugar nos 100m 
costas e 100m livre), Yara Fle-
ming (1º lugar nos 200m med-
ley, 2º lugar nos 100m costas 
e nos 400m livre, 3º lugar nos 
200m livre) e Miguel Hidalgo 
(2º lugar nos 200m costas e 

nos 1.500m livre), com resul-
tados que os credenciam para 
a convocação para a seleção 
regional na disputa estadual do 
Troféu Kim Mollo e expande 
as chances de medalha nos 
Jogos Regionais, segundo o 
técnico Ricardo Watanabe. 
Na categoria principal, o trei-
nador Cristian Soldano res-
salta o bom desempenho dos 
nadadores Eliantony Ferreira 
(1º lugar nos 50m livre, nos 
50m borboleta e nos 100m 
livre), Yuri Horta (1º lugar 
nos 50m peito, nos 50m livre 
e nos 100m peito) e Michelle 
Palhares (1º lugar nos 400m 
medley, nos 200m peito e nos 
200m medley), com foco na 
preparação para o Campeona-
to Brasileiro em maio, no Rio 
de Janeiro.

Outra equipe da categoria 
de base defendeu também o 
município na 7ª edição do fes-
tival Sesi na Água, realizado 
no último dia 30 em Itu. Sob a 
coordenação da treinadora Ro-
sana Ono, 37 atletas oriundos 
do Esporte Cidadão brigaram 
em quatro categorias e alcan-
çaram 46 medalhas, sendo 21 
de ouro, 13 de prata e 12 de 
bronze. “As crianças estão 
aperfeiçoando suas técnicas e 
adquirindo mais experiência 
em competições”, diz Rosana. 
“Esta foi uma prova com um 
nível técnico um pouco mais 
baixo, o que é muito bom para 
aqueles que estão iniciando no 
competitivo e buscam melho-
rar seus resultados”, completa. 

Subiram ao pódio os atle-
tas Maria Fernanda Betarelli 

e Bruno Gomes (categoria 
2005/2004), Paula Stava-
rengo, Giulia Karoline de 
Andrade, Letícia Correia, 
Jonathan Ribeiro, Guilher-
me Betarelli, Luis Paulo 
Alves, João Vitor Militão e 
Renan Marchetti (categoria 
2003/2002), Samara da Cruz, 
Amanda Ricardo, Giovanna 
Rodrigues, Flavia OIiveira, 
Fernanda Oliveira, Maria 
Honorato, Lucas Miyazato, 
Fernando Gabriel Silva, Fe-
lipe Furlan, Victor Villalba, 
Thiago Takenaka e Breno Be-
terelli (categoria 2001/2000), 
Beatriz Vieira, Luana Acioli 
e Jackson Garcia (categoria 
1998/1997/1996). O próximo 
desafio do time será em 13 de 
abril em Atibaia na 2ª Etapa 
do Circuito ARN.

Mais Expressão
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Primavera faz amistoso 
visando a estreia no Paulistão 

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

PONTAPÉ 

CLUBE 9

Intersecretarias começa no próximo domingo

62 gols marcam a 
abertura do Minicampo 

ESPORTES

O Primavera quer estar 
100% na estreia da 
Segunda Divisão do 

Campeonato Paulista e, além de 
treinos diários, vem realizando 
alguns amistosos. Na última 
semana, o Fantasma enfrentou 
dois adversários da região. A 
estreia do clube de Indaiatuba 
no campeonato estadual ocorre 
daqui a uma semana, quando 
no sábado, dia 12, às 15 horas, 
enfrenta o SEV-Hortolândia no 
Gigante da Vila.

No sábado, dia 29 de março, 
a equipe do técnico José Luis 
Dray foi à Araras e venceu o 
time do União São João Por 5 
a 1. Na tarde de quarta-feira, 
em casa, o time indaiatubano 
enfrentou o Capivarino, equipe 
que conquistou o acesso a Série 
A do Campeonato Paulista no 
último final de semana. O con-
fronto terminou em 3 a 0 para 
a equipe vizinha. 

Para o técnico José Luis 
Dray, os confrontos servem 
para dar um entrosamento 
melhor ao Tricolor indaiatu-
bano. “Novos jogadores estão 
chegando e, como a Segunda 
Divisão é uma competição 
difícil, temos que estar entro-
sados”, diz. “Por isso sempre 
marcamos esses amistosos, 
principalmente com equipe 
qualificadas, como foi o Capi-
variano durante a semana, para 
termos uma preparação ainda 
melhor.”

Outro amistoso já está agen-
dado para amanhã, dia 5, às 10 
horas, quando no Gigante da 
Vila do Fantasma duela diante 
do Atibaia, equipe que também 
disputará a Série do Campeona-
to Paulista. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o presidente primaveri-
no Sérgio Trinca confirmou que 
alguns jogadores ainda podem 
chegar para compor o time. 

É o caso do goleiro Adnan e 
do zagueiro Jorge Miguel. “A 
prioridade agora é trazer um 
atacante, mas está difícil. Aliás, 
é uma dificuldade encontrada 
por todos os times do País”, 
diz. Outro que pode pintar no 
clube nos próximos dias é o 
volante Tufa. “Tivemos esse 
problema no ano passado e 
também estamos tendo agora”, 
complementa Dray. 

A ideia é manter a base do 
ano passado. Além de Adnan 
e Jorge Miguel que estava no 
grupo que disputou o Paulistão 
de 2013, retornaram ao clube 
o lateral direito Rafinha, os 
zagueiros Diogo e Vinicius, o 
lateral esquerdo Leandro e o 
atacante Aldinho. 

Mesmo com as dificulda-
des, as mesmas enfrentadas 
pelo clube em todos os anos, 
Trinca mostra esperança em al-
çar este ano o acesso a Série A 3 

do campeonato. “Acredito que 
em 2014 teremos ainda mais 
dificuldade, mas a esperança do 
acesso é a única que ‘morre’”, 
lembra. “Ainda temos alguns 
possíveis apoiadores para visi-
tar, mas poucos estão dispostos 
a ajudar.”

JANTAR 
Em busca de arrecadar fun-

dos, o Fantasma da Ituana 
segue vendendo os ingressos 
para um jantar, que ocorrerá no 
ginásio do clube, na próxima 
quinta-feira, dia 10, às 20 horas, 
e que terá por objetivo arreca-
dar fundos para arcar com as 
despesas durante a competição. 

Os ingressos já estão à ven-
da na secretaria do clube. O 
convite está sendo comercia-
lizado na secretaria do clube, 
ao custo de R$ 75 por pessoa. 
O ingresso dá direito ao jantar 
completou, inclusive com bebi-

da. O jantar vai até por volta da 
meia-noite. 

Durante o evento, haverá a 
apresentação do elenco prin-
cipal, o qual disputará o Cam-
peonato Paulista da Segunda 
Divisão, além do uniforme 1 
e 2. A noite será animada pelo 
cantor sertanejo Rai. A expecta-
tiva da diretoria do clube é que 
150 convites sejam vendidos.

Já no dia seguinte, a festa 
será para a equipe da base, no 
mesmo local e horário. O preço 
do convite também será de R$ 
75, o qual dá direito a jantar 
completo, inclusive bebida, 
ao som da banda. Na ocasião, 
serão apresentadas também as 
equipes de base que disputarão 
do Campeonato Paulista em 
abril. Os ingressos também 
estão a venda na secretaria do 
Primavera e devem superar a 
expectativa de público do jantar 
do time principal.  

Sessenta e dois gols foram 
anotados nas 12 partidas da ro-
dada de estreia do Campeonato 
de Futebol Minicampo “Dirceu 
Aparecido dos Santos”, organi-
zado pelo Clube 9 de Julho. A 
abertura, que ocorreu no último 
domingo, dia 29 de março, 
contou com média de 5 gols por 
confronto. A próxima rodada já 
está agendada para amanhã e 
domingo, dias 5 e 6. 

Amanhã, pela categoria Ve-
terano, às 15h30, no campo 1, a 
equipe do Escritório Indaiá joga 
diante da Vizzent Calçados, con-
fronto válido ainda pela primeira 
rodada. Outros três confrontos 
pela mesma categoria marcam 
a segunda rodada. Também às 
15h30, no campo 2, o Pantheon 
Incorparadora enfrenta a Lu-
beka. No campo 1, às 16h30, 
jogam Nova Opção x Emba-
limp. No mesmo horário, mas 
no gramado 2, o Rodocar busca 
vitória contra o SSA Brasil. 

A bola segue rolando no do-
mingo. Pela categoria Adulto, às 
9h15, no campo 3, o Madeireira 
Madelasca enfrenta o time do 
Cato Supermercados. No mes-
mo gramado, às 10h30, o duelo 
será entre Hidráulica Diclace x 
Avlis Calçados.

Na categoria Máster, três 
partidas marcam a 2ª rodada, 
todos no campo 1. Às 8 horas, 
a Casa das Embalagens busca 
vitória contra o Jornal Exemplo. 
Logo na sequência, às 9h15, 

o jogo será entre Marquinhos 
Tintas x DDMAX. Para fechar 
a rodada, às 10h30, a equipe 
do Unexfort busca três pontos 
contra o PCB Informática. 

Para fechar o domingo de 
muito futebol, outras três par-
tidas ocorrem pela categoria 
Super Máster, todos no campo 
2. O primeiro confronto, às 8 
horas, será entre Colégio Meta x 
Pai & Filhos. Logo em seguida, 
às 9h15, o duela acontece entre 
Fisioterapia Calonga x 2 G Be-
bidas. Os dois confrontos são 
válidos ainda pela primeira ro-
dada. No último jogo, às 10h30, 
o time da Marmoraria Uchôa 
duela contra o LG Vacker.

RESULTADOS 
No último final de semana, 

pela categoria Adulto, os resulta-
dos foram: a Hidráulica Diclace 
3 x 1 Dominium Empreendi-
mentos, Atlântico Soluções 1 x 
4 Avlis Lativ, Faculdade Max 
Planck 1 x 5 Cato Supermerca-
dos e Nova Opção Turismo 6x5 
JR Celulares.

Na categoria Veterano foram 
três jogos: Cachorrão Auto Cen-
ter 4 x 1 Lubeka, Nova Opção 
4 x 4 SSA Brasil, Rodocar 4 x 
3 Embalimp. Já pela Máster, o 
Tecnosemillhas acabou derro-
tado pela Jacitara por 2 a 1. O 
Unexfort venceu a Balilla por 1 
a 0, enquanto que a Ópticas Ipa-
nema bateu o PCB Informática 
por 4 a 3.

Partidas disputadíssimas marcaram a primeira rodada do campeonato 
do Clube 9

A bola começa a rolar para 
os funcionários públicos no 
próximo domingo, dia 6, no 
pontapé inicial da 18º edição 
do Torneio Municipal Inter-
secretarias de futebol mini 
campo. A disputa do Torneio 
Início abrirá oficialmente o 
Intersecretarias. A partir das 
7h45, no Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET) os times 

entram em campo e o vencedor 
de cada jogo será premiado ao 
fim do confronto. 

Após a abertura oficial, que 
deve acontecer a partir das 8 
horas, o primeiro confronto 
será no campo 2 do CET, entre 
Esportes x Bombeiro. Logo 
em seguida, às 9 horas, no 
campo 1, a equipe da Câmara 
duela diante do Saae. 

Outros três confrontos fe-
cham a primeira rodada. Por 
volta das 9h30, o time da De-
fesa e Cidadania joga contra 
a Administração/Gabinete, 
no campo 2. No gramado do 
campo 1, às 10 horas, a Defesa 
e Cidadania (Getran) enfrenta 
a Saúde. No último confronto, 
às 10h30, no campo 2, o time 
de Obras/Urbanismo duela 

diante da Cultura/Educação/
Engenharia/Fazenda. 

A partir desta abertura 
especial, os jogos do torneio 
passam a acontecer todos 
os sábados, no mini campo 
da Vila Avaí, com rodadas 
sempre das 8h às 12 horas. 
O encerramento do campe-
onato está previsto para 28 
de junho.

COMPETIÇÃO 
Organizado pela Secre-

taria Municipal de Esportes, 
o evento visa promover a 
integração entre os servidores 
públicos e fomentar a prática 
esportiva para melhor qualida-
de de vida. 

A premiação do certame 
será para a equipe campeã e 
vice, além de medalhas para os 

atletas, técnico e massagista, 
troféu para o goleiro menos 
vazado, para artilheiro e atleta 
destaque. 

Em 2013, o time da Secre-
taria de Defesa e Cidadania 
venceu o Torneio Início, e o 
do Saae levou o 1º lugar do 
Torneio geral pela quinta vez 
na história do campeonato. 
Informações (19) 3825-6270.

Diante da forte equipe do Capivariano, Fantasma acabou derrotado em casa por 3 a 0
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Acenbi anuncia data da Festa do Chopp
CULTURA & LAZER

MENU MUSICAL APRESENTAÇÃO 

Dupla Joaquim e Manoel 
é atração principal Almoço Brasil 

Menu Musical começa 
domingo no Shopping Jaraguá

JME

DIVULGAÇÃO 

A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo-Bra-
sileira de Indaiatuba 

(Acenbi) anunciou, durante 
coletiva de imprensa na ma-
nhã da última quarta-feira, 
dia 1º, a data da 24ª edição da 
Festa do Chopp – Nipofest. 
O evento será no próximo 
dia 12, sábado, das 17 horas 
a meia-noite, no Pavilhão da 
Viber.

Os ingressos já podem ser 
adquiridos de forma antecipa-
da no valor de R$ 45 o casal. 
No dia do evento, o convite 
custará R$ 55. O ingresso dá 
direito a duas canecas, três 
chopes ou três refrigeran-
tes, além de dois espetinhos.  
(Veja os pontos de venda do 
Box).

A festa faz parte do calen-
dário turístico do Município e 
oferece uma série de atrações 
para toda família. Além do 

chope gelado, o público pode 
apreciar pratos típicos da culi-
nária japonesa, como sashimi 
(peixe cru temperado à moda 
japonesa), tempurá (legumes 

e camarão fritos), yakissoba 
(macarrão com carne e legu-
mes) e temaki (enrolado de 
algas com arroz e recheio). 

O visitante terá disponíveis 

outras opções, como espeti-
nhos, pastéis e outros. A festa 
tem ainda concurso de chope 
de metro, sorteio de brindes e 
área de lazer para as crianças, 

entre outras diversões. 
A festa não tem fins lucra-

tivos e sua renda é destinada 
à manutenção das atividades 
do departamento de beisebol e 
softbol da Acenbi. A associa-
ção reúne cerca de 150 atletas 
da modalidade, entre crianças, 
adolescentes e adultos. 

Como já vem ocorrendo 
nos últimos anos, a Festa do 
Chopp – Nipofest está promo-
vendo mais uma ação social 
nessa edição. Quem deseja co-
laborar, pode doar na entrada 
um produto de limpeza ou de 
higiene pessoal. A arrecadação 
será destinada às entidades 

assistenciais atendidas pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
de Indaiatuba Acenbi, 

Massao Kanesaki, o even-
to está em uma transição de 
nome. “O nome atual remete 
uma festa onde o foco de ven-
das é o chope, não é isso que 
queremos. Nosso evento tem 
o objetivo de transmitir um 
pouco da cultura japonesa” 
diz. “Logo a festa não será 
mais ‘Festa do Chopp’ e sim 
apenas Nipofest” finaliza. 

O Pavilhão da Viber fica 
localizado na Rua Almirante 
Tamandaré, s/nº, no Bairro 
Cidade Nova.

PONTOS DE VENDAS 
Daisho – Avenida Cel. AntonioEstanislau do Amaral, 979, Itaici
Kanesaki Car Service – Avenida Visconde de Indaiatuba, 846, 
Vila Castelo Branco
Marquinhos Tintas – Avenida Conceição, 1.198 e 1.178, Vila 
Maria Helena
Nakayoshi – Rua Humaitá, 1.099, Centro
Nippon – Rua Pedro de Toledo, 1.062, Centro
Perfumaria Origami – Rua Cerqueira César, 944, Centro
Fonte: Acenbi

Data da edição deste ano foi divulgada durante coletiva de imprensa na última quarta-feira 

A dupla sertaneja Joaquim e 
Manoel será a atração principal 
do 2° Almoço Brasil, evento que 
acontece no próximo dia 13, a 
partir das 12 horas, no Indaiatu-
ba Clube. A dupla é conhecida 
nacionalmente pelo sucesso da 
música “Boate Azul”.

Além da canção que os fez 
obter reconhecimento em todo o 
Brasil e até no exterior, a dupla 
vai levar ao palco do Salão So-
cial outros sucessos da música 
raiz como “Som de Cristal”, 
“Minha Música”, “Avenida 
Boiadeira” dentre outras que 
marcaram o universo sertanejo 
brasileiro durante os mais de 30 
anos de estrada dos cantores.

Para abrir a festa, o Indaiatu-
ba Clube também vai apresentar 
a dupla Ivan Lobo e Vitor César, 
que possue 10 anos de carreira 
e vasta experiência no mundo 
sertanejo onde já gravaram dois 
CDs, um DVD e com partici-
pação na trilha sonora do filme 
“Menino da Porteira”, que teve 
como um dos atores o cantor 
Daniel.

Junto às apresentações, os 
associados e convidados que 
prestigiarem o evento vão po-
der saborear um almoço prepa-
rado pelo Restaurante Verona 
que vai servir pratos típicos da 
culinária praticada no interior 
do Brasil.

Segundo o diretor de Cultu-
ra e Artes do IC, Odacir Packer, 
a escolha das duas duplas para 
a segunda edição do Almoço 
Brasil foi feita para que a festa 
mantenha o seu objetivo de 
resgatar a música brasileira de 
raiz, ritmo musical que possui 
muitos adeptos e que tem gran-
des interpretes espalhados por 
todo o Brasil.

Os ingressos para asso-
ciados e convidados já estão 
à venda na Secretaria Social 
do Indaiatuba Clube que fica 
na Rua Doutor Osvaldo Cruz, 
número 40. Informações sobre 
reservas podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3834-2399.

Com 30 anos de carreira, a dupla Joaquim e Manoel será a principal atração do Almoço Brasil

O projeto cultural Menu 
Musical deste mês começa 
domingo, dia 6, com a pre-
sença de Guilherme Lamas 
Trio. O show começa às 
12h30, na praça de alimen-
tação do Shopping Jaraguá. 
O evento é gratuito.

O trio é formado por 
Guilherme Lamas no violão 
de sete cordas solo, Murilo 
Begnami no violão de sete 
cordas base e Roberto Ama-
ral no pandeiro. Os músicos 
são especialistas em choro, 
tendo como principais influ-
ências Pixinguinha e Jacob 
do Bandolim. O público que 
comparecer ao show poderá 
apreciar clássicos da música 
nacional, com destaque para 
o genuíno samba brasileiro, 
além de canções da bossa 
nova. 

No domingo seguinte, 
13 de abril, o dueto de Mila 
e Vitor se apresentará com 
um repertório diversificado 
com samba, forró e MPB. 
No dia 20, quem traz ainda 
mais da música popular 
brasileira ao almoço de do-
mingo é Kika Baldasseirine. 

O grupo Choro da Al-
vorada encerra  o  Menu 
Musical do mês de abril, 
no domingo, dia 27 com as 
melhores composições de 
chorinho em uma belíssima 
apresentação.

PROJETO 
O projeto cultural Menu 

Musical traz, todos os domin-
gos, artistas regionais em apre-

sentações gratuitas, das 12h30 
às 15h30. Os shows acontecem 
na praça de alimentação do 
Shopping Jaraguá Indaiatuba.

SERVIÇO 

PROJETO CULTURAL MENU MUSICAL
Local: praça de alimentação do Shopping Jaraguá - Rua 15 
de Novembro, 1.200, no Centro
Data: todos os domingos
Horário: das 12h30 às 15h30 | Evento gratuito

AGENDA DE ABRIL
06/04 – Guilherme Lamas Trio
13/04 – Mila e Vitor
20/04 – Kika Baldasseirine
27/04 – Choro da Alvorada

Mais Expressão
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aperfeiçoamento para talentos
ATRAÇÃO 

MÚSICA 

EM INDAIATUBA

ENCONTRO

9 Para Dançar 
traz Musical Cascatano 

clube amanhã

Banda Trio 2 e Uma anima a “Quarta Show” do Polo

Centro Espírita realiza Mês do Teatro Espírita 
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Entre os dias 22 e 27 de 
abril, será realizada a 
Semana de Estudos Ar-

tísticos. O evento contará com 
palestras, workshops, oficinas 
e Jam sessions gratuitos,todos  
ministrados por profissionais 
conceituados, dirigidos aos ar-
tistas de Indaiatuba, promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura. 

O objetivo é proporcionar 
aos talentos locais a opor-
tunidade de se aperfeiçoar, 
seja com a realização de es-
tudos de temas específicos ou 
com a abordagem de assuntos 
transversais que percorrem as 
mais variadas manifestações 
artísticas. “Já realizamos uma 
série de atividades regulares 
durante o ano visando forma-
ção do público, como Maio 

Musical, Agosto das Artes, 
Setembro em Dança, Outubro 
Literário, Outubro em Canto e 
Novembro em Cena, além de 
outros eventos paralelos”, ex-
plica a secretária municipal de 
Cultura Erika HayashiKikuti. 
“Nesta iniciativa nosso intuito 

é colaborar para o crescimento 
dos artistas indaiatubanos. 
Queremos abrir também no-
vos horizontes”, diz. “Hoje 
a tendência é a busca pelo 
profissional multifacetado. Um 
bom ator, por exemplo, pos-
sui um trabalho de expressão 

corporal, domina as técnicas 
de impostação vocal, além de 
saber pesquisar e mergulhar 
no universo do personagem.”

A programação será divul-
gada nos próximos dias pela 
Secretaria. Mais Informações 
pelo telefone (19) 3825-2056.

Ações de aperfeiçoamento para os artistas da cidade foi uma das sugestões recebidas pela Secretaria de Cultura

ARQUIVO – ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

DIVULGAÇÃO 

Amanhã, dia 6, será muita 
dança no Clube 9 de Julho. 
Mais uma edição do 9 para 
Dançar acontece a partir das 
21 horas no salão social do 
clube. O evento, que contará 
com a presença de freedan-
cers, terá um repertório que 
mescla ritmos como bolero, 
samba, bossa nova, MPB 
e pop rock, entre outros. A 
banda Cascata será a atração 
do 9 para Dançar. 

Os ingressos para o 9 para 
Dançar já estão à venda na 
secretaria do Clube e custam 
R$ 20 (convidado). Asso-
ciado não paga. A reserva 

de mesas para associados é 
gratuita, mas só pode ser rea-
lizada pessoalmente e é válida 
somente até às 22 horas. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3875-9833.

Formada em 1996,  o 
nome Musical Cascata foi 
adotado em homenagem às 
quedas d’água, existente no 
Rio Tietê, ponto turístico 
da cidade de Salto. Desde 
então o grupo vem se apre-
sentando em bailes, jantares 
dançantes, casamentos e 
noites temáticas. Saiba mais 
sobre a banda no site www.
musicalcascata.com.

O público prestigiou a 1ª edição do evento realizada no novo salão social

O cartunista e escritor Moacir Torres participou, na úl-
tima segunda-feira, dia 31 de março, de um encontro com 
alunos do Colégio Escala de Indaiatuba, que aconteceu 
em dois horários. Torres realizou um bate papo com os 
estudantes e autografou unidades do livro “As Aventuras 
do Elefantinho Kokito”, de sua autoria.

Seguindo com a programa-
ção cultural oferecida pelo Polo 
Shopping Indaiatuba nas quartas-
-feiras, no dia 9, a banda Trio 2 
e Uma é a atração da “Quarta 
Show” e se apresenta a partir 
das 19h30.

Lançado em 2013, o proje-
to de música ao vivo “Quarta 
Show” é realizado na praça de 
alimentação do Polo Shopping 
Indaiatuba sempre nas duas 
primeiras quartas-feiras do mês. 
O objetivo da ação é reforçar as 

opções de lazer e entretenimento 
no empreendimento, criando um 
ambiente mais descontraído para 
o jantar e o happy hour, com 
música de qualidade e ofertas 
especiais durante a semana.

Formado pelos professores 

da escola de música Musique, 
Diogo Peixoto, Juninho Andrade 
e Camila Foroni, o Trio 2 e Uma 
conta com amplo repertório do 
Pop Rock ao MPB, e tem con-
quistado os clientes que visitam 
o Shopping nas quartas-feiras.

Neste mês, a cidade recebe a 
18ª edição do Mês do Teatro 
Espírita de Indaiatuba, realizada 
pelo Centro Espírita (C.E.) Paz, 
Luz e Amor, com apoio da Use 
Intermunicipal de Indaiatuba. 
Quatro grupos teatrais e quatro 
bandas se apresentarão nos dias 
5, 12, 19 e 26 de abril. O evento 
acontece na Rua Capóssoli, nº 
80, no Jardim Itamaracá.
Amanhã, dia 5, acontece a apre-
sentação do Grupo de Canto Li-
vre (dos C. E. Zabeu Kaufmann 
e C.E. Apóstolos do Bem, de 
Indaiatuba). A apresentação 
com música ao vivo acontece às 
19h30. Na sequência, às 20 ho-
ras, o Grupo de Teatro CativArte 

(do C.E. Allan Kardec de Cam-
pinas), interpreta a peça infantil 
“O homem de bem”. Logo em 
seguida, ocorre a apresentação 
de teatro e dança da Cia de Ar-
tes Paluarte (do C.E. Paz, Luz e 
Amor de Indaiatuba).
A entrada é franca, mas a orga-
nização pede a colaboração para 
que os participantes doem um 
quilo de alimento não perecível 
ou um litro de leite longa vida.
Segundo uma das organizadoras, 
Marilice Elcy Fonseca Ricardi, 
o mês do teatro espírita marca 
a comemoração do Centro, que 
foi fundado em 14 de abril de 
1988, e traz uma programação 
além de cultural, musical. “O 

18° Mês do Teatro Espírita de 
Indaiatuba tem uma programa-
ção totalmente voltada à nossa 
religião e quem vier participar, 
conhecerá um pouco disso” 
ressalta Marilice. 

CALENDÁRIO 
O evento prossegue nos demais 
sábados do mês. No dia 12, a 
apresentação fica por conta da 
banda Terceiro Milênio (da 
Instituição Espírita Seara Ben-
dita, de São Paulo), às 19h30. 
Na sequência, às 20 horas, o 
Grupo Teatral Terceiro Milênio 
(da Instituição Espírita Seara 
Bendita, de São Paulo), finaliza a 
noite com a peça “Entrevidas; A 

consciência de si mesmo”.
Já no dia 19, o grupo musical 
“Vozes do amanhã” (do C.E. 
Allan Kardec, de Campinas) se 
apresenta às 19h30. Na sequên-
cia, às 20 horas, a Cia Espírita 
Laboro, de Belo Horizonte, apre-
senta a peça “Os músicos – Dois 
discípulos a caminho de Emaús”.
No último sábado do mês, dia 
26, às 19h30, a atração será a 
banda Simplesmente Alma, 
de São Bernardo do Campo. 
Na sequência, às 20 horas, o 
Grupo de Teatro Espírita Mo-
cidade Lírio Branco, de São 
Bernardo do Campo, finaliza a 
noite com a peça “Uma visita 
inesperada”.
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Mais falante e mais questionador, o ariano entra 
nessa semana com um forte desejo de se expressar com 
todos e com muitas idéias novas na cabeça. Apenas 
deve ter cuidado para entender que nem todos podem 
aceitar suas idéias e isso não quer dizer que o nativo 
tenha que forçar a aceitação de sua forma de pensar .

O taurino está voltado para seus projetos pesso-
ais e muito focado na realização deles. É importante 
que saiba planejar corretamente e pense direitinho, 
para que seus sonhos não sejam impossíveis de rea-
lizar. Risco de criar inimizades com sua maneira de 
agir ou pela sua maneira de sentir as coisas. Evite 
ficar melindrado.

Momento perfeito para criar novos projetos de 
vida, desenvolver novas amizades, e criar possibi-
lidades de situações no futuro. Sua mente está ágil, 
impaciente, rápida e brilhante. Os estudos ou con-
cursos podem favorecer o nativo. Fase prazerosa, 
aproveite e se conheça um pouco mais.

Vida profissional muito forte, tomando toda sua 
atenção, surgindo situações inesperadas que forçam 
o nativo a agir e pensar rápido, e com isso ele se sente 
mais capaz de concretizar seus sonhos e sua vida. 
Viagens pra longe traz uma sensação de liberdade.

Muito do que o leonino pode aprender e assimilar 
nesse período,  pode estar vindo por meio de alguém que 
vem de longe ou que esteja no estrangeiro. Um desejo 
de expandir seus limites pode tomar conta da mente do 
nativo, deixando-o irritado a cada vez que se sentir limi-
tado. Tenha calma, aprenda com os fatos do momento.

O nativo está passando ainda uma fase com-
plicada, afetivamente. Embora seu trabalho 
esteja seguindo o curso normal, sua inteligência 
emocional está um pouco confusa deixando-o em 
desarmonia. Muitos questionamentos percorrem a 
mente do virginiano. Sócio ou cônjuge tem papel 
importante nessa fase.

O libriano se dedicará mais á questões ligadas 
ao seu ambiente mais próximo, como seu namoro, 
trabalho ou tentará formalizar melhor a organização 
que precisa fazer em sua vida. Seu trabalho estará 
criando possibilidades de mudanças importantes 

em sua maneira de ser, mas ainda o nativo pode não enxergar isso.

O escorpiano tem que saber lidar com essa fase 
onde deve ficar muito limitado, tanto para realizar 
seus planos quanto nos relacionamentos. Pode se 
sentir como em uma prisão. O momento exige ma-
turidade e desprendimento. Evite que seu orgulho 
destrua essas sementes. Amizades são importantes 
nessa hora.  Familiares podem estar necessitando de cuidados.

O nativo tem que tomar cuidado com seus gastos. 
Algumas mudanças estão ocorrendo e vai precisar de 
suas economias, portanto, pense um pouco no dia de 
amanha. O trabalho vai ficar mais intenso e poderá 
desenvolver mais de uma função ou arrumar outro 
emprego. Mudanças estão ocorrendo em seu íntimo, 

tenha paciência que logo tudo estará resolvido.

O capricorniano enfrenta algumas dificuldades 
nos relacionamentos sociais, pois alguns de seus 
hábitos que acredita ser como tem que ser, estarão 
criando oposição. O nativo que for do tipo que não 
se esforça para aprender as regras do lugar que vive, 
poderá sofrer mais o impacto desse momento.

Essa semana o nativo poderá perceber claramen-
te a diferença entre emoção e sentimento, irracio-
nalidade e inteligência emocional. Muito do que 
acredita ser real pode se tornar ilusório. Semana boa 
para conhecer novas pessoas, trocar idéias e estudar 
assuntos que refletem em sua maneira de viver.

A família, parentes ou lar do nativo podem trazer 
alguns gastos ou necessidade de rever seus conceitos. 
Possibilidade de encontrar um romance misterioso e 
passageiro. Risco de ter seus projetos indo pra longe 
e não realizando-os. Vida sexual agitada, podendo 
ter atitudes agressivas por causa disso.
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Cinema Horóscopo de 21 a 27/03

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

NOÉ - Lançamento - 3D 
Dublado: Quinta (3) a Quar-
ta (9): 16h25. 3D Legenda-
do: Quinta (3) a Quarta (9): 
21h25. CONVENCIONAL 
DUBLADO:  Quinta (3), 
Sexta (4), Segunda (7), Ter-
ça (8) e Quarta (9): 17h10 / 
20h00. Sábado (5) e Domingo 
(6): 14h25 / 17h10 / 20h00. 
Drama / Aventura. 138 min. 
Classificação 14 anos.

REFÉM DA PAIXÃO - 
Estréia - Legendado: Quinta 
(3) a Quarta (9): 19h00. Dra-
ma. 111 min. Classificação 
12 anos.

R I O 2 – 3D Dubla-
do: Quinta (3), Sexta (4), 
Segunda (7), Terça (8) e 
Quarta (9): 19h15. Sábado 
(5) e Domingo (6): 14h05 

TINKER BELL - FA-
DAS E PIRATAS -  Con-
vencional Dublado: Sábado 
(5) e Domingo (6): 14h50. 
Segunda (7) a Quarta (9): 
18h20. Animação - 70 min. 
Classificação Livre.

NOÉ - Lançamento - 
CONVENCIONAL DU-
BLADO: Quinta (3) a Quar-
ta (9): 15h40. CONVEN-
CIONAL LEGENDADO: 
Quinta (3) a Quarta (9): 
18h30 / 21h40. 3D DU-
BLADO: Quinta (3), Sexta 
(4), Segunda (7), Terça (8) 
e Quarta (9): 17h30 / 20h30. 
Sábado (5) e Domingo (6): 
14h20 /  17h30 /  20h30. 
Drama / Aventura. 138 min. 
Classificação 14 anos.

R I O 2 – 3D Dubla-
do: Quinta (3), Sexta (4), 
Segunda (7), Terça (8) e 

Quarta (9): 15h20 / 17h05 / 
19h00 / 21h20. Sábado (5) e 
Domingo (6): 14h00 / 14h50 
/ 16h20 / 17h05 / 19h00 / 
21h20. Animação/Aventura. 

INDAIATUBA

Zoff Club – hoje acontece o Magic Land, com o DJ Leonardo 
Bergheme. Mágicos estarão espalhados pela casa. Amanhã 
é a vez da atração internacional DJ BL3ND. O DJ possui 4 
milhões de curtidas em sua página no Facebook e concentra 
milhares de pessoas por onde passa. Avenida Presidente 
Vargas, 731. Informações (19) 3984-6471.

Pepis Pizza Bar – hoje a banda de pop rock Suprasumo se 
apresenta na casa. Amanhã, também no pop rock, é a vez da 
banda Rock Express. No domingo a agitação fica por conta 
da dupla Felipe e Rafael. Avenida Itororó, 945. Informações 
(19) 3875-3470.

Botequim do Presidente – a casa comemora seu primeiro 
ano com a dupla Deuber & Leandro na noite de hoje. Amanhã 
é dia de Cristian Fernandes, direto da WOODS/SP. Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações (19) 
3392-4309.

Zoa Zoa Club Show – amanhã o grupo de pagode Pintou 
o Samba toma conta da festa a partir das 23 horas. O DJ 

Rodrigo Bramucci completará a noite com funk eletrônico. 
Rua Ouro, 239, Recreio Campestre Joia. Informações (19) 
3017-6609.

Manchester Music – hoje a banda Summer Song se apre-
senta a partir das 21 horas. Amanhã o show é por conta dos 
Presidentes de Brasília, que também tocará às 21 horas. Rua 
Humaitá, 700. Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

INDAIATUBA

Teatro Brasil Kirin – O humorista Evandro Santo, o Chris-
tian Pior do “Pânico na Band”, entra em cartaz amanhã, com 
o espetáculo “Se Net, Colega”. As apresentações serão nos 
sábados e vão até dia 26 deste mês, às 19 horas. Avenida 
Iguatemi, 777. Informações (19) 3294-3166.

Teatro Amil – duas estreias acontecem hoje no teatro; “E 
Foram Quase Felizes Para Sempre” dda atriz Heloísa Péris-
sé e “Penélope - A Repórter Cor-de-rosa” que é conhecida 
pela participação na série Castelo Rá-Tim-Bum. Avenida 
Guilherme Campos, 500 (Santa Genebra). Informações (19) 
3756-9890.

101 min. Classificação livre. 

SOS -  MULHERES 
AO MAR – Nacional  - 
Quinta (3) a Quarta (9): 

16h40 / 19h50. * Atenção: 
Sábado (5), também com 
uma sessão extra às 22h15. 
Comédia Romântica. 90 
min. Classificação 12 anos. 

NEED FOR SPEED 
- O FILME 3D Dubla-
do: Quinta (3) a Domingo 
(6): 19h20.  Segunda (7) a 
Quarta (9): 20h10. Aventura 
/ Ação. 131 min. Classifica-
ção 12 anos. 

300 - A ASCENSÃO DO 
IMPÉRIO – 3D Dublado: 
Quinta (3) a Domingo (6): 
22h00. Aventura Épica / 
Ação. 95 min. Classif. 16 
anos. Atenção: este filme 
será exibido somente até 
domingo, dia 6

/  19h15.  Convencional 
Dublado: Quinta (3), Sexta 
(4), Segunda (7), Terça (8) 
e Quarta (9): 15h40 / 20h20. 
Sábado (5) e Domingo (6): 
15h40 / 17h50 / 20h20. 
Animação/Aventura. 101 

min. Classificação livre.

SOS - MULHERES AO 
MAR – Nacional - Quinta (3) 
a Quarta (9): 16h45 / 21h40. 
Comédia Romântica. 90 min. 
Classificação 12 anos.
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Ana Clara

Raphael Paiva de Oliveira Peixoto Bezerra comemora no Objetivo Olivia Ramos Della Páscoa comemorando o 1º ano de vida no Objetivo

Maria Eduarda

Helena Guimarães de Souza comemora o aniversário ao lados dos 
amigos no Objetivo

Arthur Fernando Mainente de Oliveira comemora o aniversário no 
Objetivo

Mais Expressão



Mais Expressão 23A

SOCIALBoanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

Royal Palm Hotels & Resorts anuncia 
hotel em Indaiatuba

Botequim do Presidente recebe Lançamento Oficial da FAICI 2014

24ª Festa do Chopp da Acenbi é opção de lazer cultural e gastronômico no Dia 12
O prefeito de Indaiatuba Reinaldo Nogueira (PMDB) parti-

cipou, na manhã de hoje (26), de uma coletiva no Royal Palm 
Hotel, em Campinas, em que o grupo Royal Palm Hotels & 
Resorts anunciou a construção do Royal Palm Tower Indaia-
tuba, que comportará 190 apartamentos, sendo dez suites.em 
sua estrutura contará também com um centro de convenções de 
500 m2. O empreendimento também abrigará um restaurante 
no térreo com capacidade para 160 pessoas, além de piscina, 
sauna e fitness center.

Aconteceu na noite de quarta-feira, dia 26 de março, o Lan-
çamento Oficial da edição 2014 da FAICI (Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de Indaiatuba). As diretorias da Cia. Azul 
e Clube do Boi reuniram empresários e convidados para apresen-
tar detalhes da festa, além da imprensa de Indaiatuba e região. 
Marcaram presença Rafael Vilella, locutor oficial da PBR Brazil, 
Adriano Moraes, tricampeão mundial de montaria em touros e 
representante da PBR Brazil, o apresentador e comentarista Esnar 
Ribeiro e o locutor e cantor Jorge Moisés, um dos fundadores da 
FAICI, que celebra 25 anos de história. Guilherme Maia, sócio-
-proprietário do Botequim do Presidente, convidou o público para 
se divertir no Camarote Botequim do Presidente/Vip Fusion. “Em 
2014 teremos uma novidade: o Camarote será ao lado do palco. 
Teremos shows todos os dias e a balada só termina quando o sol 
raiar”, ressaltou. A FAICI 2014 acontece de 7 a 17 de agosto e 
é uma realização da Cia. Azul em parceria com o Clube do Boi, 
e apoio da Prefeitura Municipal de Indaiatuba e Unepxmil 48 
Horas. A cerveja oficial do evento é a Brahma. 

A Acenbi (Associação Cultural, Esportiva Nipo Brasileira 
de Indaiatuba) promove no próximo dia 12 de abril a 24ª 
Festa do Chopp – Nipofest no Pavilhão da Viber, das 17h 
às 0h, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. O já 
tradicional evento faz parte do calendário de Indaiatuba e 
oferece uma série de atrações para moradores e visitantes, 
incluindo pratos típicos japoneses, concurso de chopp de 
metro, área de lazer para crianças, sorteio de brindes e muito 
chopp com a qualidade Brahma. Os convites já estão à venda 
e custam R$ 45,00 (antecipado) e R$ 55,00 (no dia) para o 
casal, com direito a duas canecas temáticas, dois espetos, 
três chopps ou três refrigerantes. Crianças até 12 anos não 
pagam. Toda a arrecadação obtida será revertida para as ati-
vidades do Departamento de Beisebol e Softbol, que hoje conta com cerca de 150 atletas no total e que também tem o apoio 
da Prefeitura Municipal. Quem quiser fazer uma boa ação mesmo na hora da diversão, pode doar na entrada um produto 
de limpeza ou higiene pessoal que será revertido para as entidades assistenciais atendidas pelo Funssol (Fundo Social de 
Solidariedade de Indaiatuba). Informações (19) 3834-2584. Pavilhão da Viber - Avenida Tamandaré s/nº - Cidade Nova

Um sucesso a Noite da Salada do Centro Espírita Zabeu 
Kauffman, no Indaiatuba Clube.

Noite da Salada no IC

Rota Kids e o Tio Bocão

O RotaKids de Indaiatuba, realizou na manhã do dia 
29/03/2014, um reunião festiva, comemorou o “Dia do Circo”, 
que foi no dia 27/03. Nesta data de, dia 29, homenageou o Jader, 

ou o “Tio Bocão”, que sempre 
ajuda nas obras beneficentes 
do Rotakids. Após a reunião 
alguns rotakidianos mais al-
guns rotarianos, foram fazer a 
entrega das arrecadações, lei-
te, produtos de higiene, galões 
de água mineral e etc... no Lar 
São Francisco, onde também 
almoçaram, no “Almoço do 
Bem”, assim ajudanto o Lar 
também.

The Original Levis

Lançamento do Campeonato de 
Futebol de Minicampo do Clube 9

Campeonato de "Pro Evolution 
Soccer 2014"

No dia 29/03/2014, foi inaugurada a mais nova loja da 
"Levis" em Indaiatuba, ela está localizada na Galeria Pícolo 
Mundo, na Rua 15 de Novembro, no Centro de Indaiatuba. 
Gente bonita e amigos, marcaram presença na inauguração. 
Em breve mais informações.

Tarde mais que movimentada na Casa da Amizade do Rotary 
Club de Indaiatuba. O Rotaract de Indaiatuba, realizou o Cam-
peonato de "Pro Evolution Soccer 2014". Para os aficionados em 
games, foi uma felicidade só. Casa lotada, excelentes prémios 
para os ganhadores e muita diversão e companheirismo para 
todos, parabéns aos organizadores.

O Clube 9 de Julho realizou um coquetel para o lançamento 
do Campeonato de Futebol de Minicampo do clube, que acon-
teceu na sexta-feira, 28, no salão social.
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Tânia e José Luiz no Açafrão Restaurante

Tatiane, Amaral, Ari, Cleber, Bruna e Lorenzo no Restaurante Rincão Gaúcho

Solange, Silmara, Camila, Maria, Luciene e Dirce na Babbo GiovanniLucimara, Isabele, Odson e Eduardo na Pizzaria San Peppers 

Fábio no Restaurante Dom Apollo

Fábio Frani, Fábio e Willians no Pit Stop Chopp Casa da Moqueca

Claiton, João Henrique, Daiane, Janaina, Diogo e Rodolfo no Pit Stop Chopp

Equipe do Restaurante Comida da Roça Gisele e Jaime na Pizzaria Skinão 
Bruno Rodrigues , Raquel e Evaldo Santana, equipe Apin de Natação Paralím-
pica de Indaiatuba na Pizzaria Skinão
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Selma da Negociações Imobiliárias

Acenbi e o vereador Massao Kanesaki recepcionam o Técnico de Beisebol japonês Go Kuroki em visita ao Brasil

Carina da Alicia Hair com a cliente Rose que sempre está conferindo as 
novidades da loja. Vá conferir também!

Carina da Alicia Hair e Delano da Cavalcanti Fiori

Jéssica Leticia da Tecidos Mariel sempre com novidades para você 
arrasar!

Marlene, Soraia e Silvia da Selma Jóias e Óptica

A cliente Karla da Alicia Hair foi uma das ganhadores da promoção que 
sorteou pares de passaporte para o Hopi Hari. Parabéns!

As consultoras Raianne e Nathália aguardam sua visita na Horus Ótica 
para conferir as novidades. Aproveite!Anderson, Matheus Canova e Thaís da Prime Digital

Noite da Salada do 
Centro Espírita Zabeu Kauffman

Equipe Domus Capelli fazendo apresentação no jantar no Indaiatuba Clube

Carlos Felipe, Damoris, Carlos e Carlos Henrique jantar Indaiatuba Clube

André, Marcela, Junior, Rafaela, Brigida e Anderson no jantar no 
Indaiatuba Clube
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Se eu fosse você corria para a A Nova Loja conferir 
a nova coleção outono de vestidos de noiva, ternos, 
longos para festas (aluguel e venda) e moda jovem 
(masculino e feminino). Está arrasando. Confira!

Acesse a página no facebook/caesparaadocao.com.br, escolha o seu amigo e corra para buscá-lo. Ele 
vai agradecer e você vai amar!

Maravilhosa Abobrinha recheada da Casa da Esfiha. Vá experimentar!

A Vitorello já recebeu a nova coleção outono moda 
festa e fitness e a moda jovem já está chegando. A 
coleção está maravilhosa. Corra para espiar!

A Népolis oferece presentes, variedades e papelaria em geral. O dife-
rencial da papelaria é o horário de atendimento: de segunda a sexta 
das 9 às 20 horas e sábado das 9 às 14 horas, além é claro de xerox, 
encadernação e da variedade de produtos que oferece como: capinhas 
e películas para celulares, maquiagem, bolsas,  sorvetes, refrigeran-
tes, água, pilhas, rádios, relógios, GPS, rolo de 5m de Led com a fonte 
e muito mais. Na hora de um presente é uma excelente opção. Vale a 
pena conferir na rua Almirante Tamandaré, 936 - Cidade Nova - Fone 
3318-4003. O James e Viviane estão esperando sua visita. Vale a pena 
conhecer!

A Gran Tropical Center está cheia de novidades na coleção outono/inver-
no.  Visite nosso setor feminino, lá você encontra qualidade e bom gosto!

ADOTE UM AMIGO

A Escola Arte 
em Cerâmica 
Calliopi oferece 
aulas todas 
as quintas e 
sextas-feira. 
Além de você 
passar uma 
tarde agradá-
vel e divertida 
você faz peças 
maravilhosas 
em cerâmica 
com a profes-
sora Calliopi. 
Ligue já no 
(11) 5521-
3989 ou (11) 
5547-0454. E 
você que mora 
em São Paulo, 
aulas segun-
da, terças e 
quartas-feira. 
Muito bom!!!

Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide Decora-
ções. Ela oferece cortinas, persianas, colchas, almofadas e papel de 
parede, além de pisos laminados, telas mosquiteiras e toldos. Ligue já e 
agende um horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!
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sandro, sonia, luzia e souza no coquetel de lançamento do Campeo-
nato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Cassio Miguel com seu novo XG14. Confera esta e 
outras novidades você encontra na Adler Modelismo!

O Colégio Rodin disponibiliza um espaço exclusivo para os 
seus#pensadoresdofuturos recuperarem as energias, durante as aulas, 
de modo que possam aproveitar, ao máximo, as atividades complemen-
tares do período da tarde, como, por exemplo, os plantões de dúvidas

Sebastião e Marcelo no coquetel de lançamento do Campeonato de 
Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Renan, Rafael, Lucas e Danilo no coquetel de lançamento do Campe-
onato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Renan, Carol e Carolina no coquetel de lançamento do Campeonato 
de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Patricia Reis e João 
Marcos participaram da 
pesquisa do Frutos de 
Indaiá e ganharam pares 
de ingressos para curtir 
um dia no Hopi Hari

Lia Amstalden, Daiane e Claudemir podólogo da Vivaz SaúdeEdmara da Impacto Modas com suas clientes Fernanda, Giovani, Maria Helena e Lucilene

Rafael da DecorgranEdgar e Dirce do Carvao IndaiáLarissa da Big House
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VITRINE



CA08873 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² AC.120m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.3 VAGAS / 
PORTÃO ELET. / PORCELANATO / ESQUADRIAS DE ALU-
MINIO / AQUEC.SOLAR. R$ 350.000,00

CA08883 PORTAL DOS IPES - AT.300m² AC.268m² - 4 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / LAVABO / SALA DE JANTAR / ESCRI-
TORIO / COZ. / COPA / 5WC / DESPENSA / LAVANDEIRIA / 
CHUR. / WC EXT.  / CANIL / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.265.000,00

*CA08857 CENTRO - AT.196m² AC.174m² - 3 DORM.(2 SUITES) 
/ SALA 2 AMB. / COZ. / WC / WC EXT. / AS / CHUR. / QUINTAL 
/ GAR.1+1 VAGAS. R$ 420.000,00

CA08801 JD.STA.RITA - AT.250m² AC.200m² - 5 DORM. + 
ARM.EMBUT.(2 SUITES) / SALA / LAVABO / 2 COZ. / WC / 
AS / CHUR. / AQUEC.SOLAR / GAR.4 VAGAS. R$ 490.000,00

CA08529 TERRA NOBRE - AT.300m² AC.197m² - 3 SUITES(1 
COM CLOSET) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COPA / COZ. / WC / 
AS / DESPENSA / PISCINA / CHUR. / AQUEC.SOLAR/ GAR.2+2 
VAGAS. R$ 790.000,00

CA08353 AQUI SE VIVE - AT.182m² AC.144m² - 3 DORM. + 
ARM.EMBUT.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / WC / 
AS / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 380.000,00

CH01179 PQ.PRESIDENTE - AT.1.662m² AC.427m² - 5 DORM.
(3 SUITES) / COZ. / COPA / WC / AS / ESPAÇO GOURMET 
/ PISCINA / CASA CASEIRO (2 DORM./SALA/COZ./WC/AS) 
/ EDICULA (DORM./WC) / GAR.6+8 VAGAS. R$ 820.000,00

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

CASAS

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

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

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. / GARAGEM 2 VAGAS. R$ 5.000,00 + COND. 
+ IPTU

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

CA08116 VILLAGIO DE ITAICI - AT.150m² AC.156m² 
- 3 SUITES / SALA / COZ. / COPA / AS / GAR.2 VA-
GAS / CHURRASQUEIRA / AREA LUZ. R$ 2.800,00 
+ COND + 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 AMBIENTES / 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 / 
AQUECIMENTO 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 - RECEP-
ÇÃO / ESCRITÓRIOS / REFEITÓRIO / AMBULATÓRIO / 
VESTIARIOS / RECUO / PÉ 12m. R$ 18,00 / m2 + IPTU

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

TERRENOS

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

CADERNO DE NEGÓCIOS
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VENDA LOCAÇÃO

CA01020- Cond.  Montreal Residence: 
Sobrado com 03 dorms sendo 01 suíte, 
cozinha, despensa, área de lazer completa 
e garagem p/ 02 carros. R$ 540.000,00

CA00828- Jd Primavera: Casa com 03 dor-
ms, sala, cozinha, lavanderia e garagem 
p/02 carros. R$ 350.000,00

CA01012- Jardim Juliana: Casa com 02 
dorms, garagem p/ 02 carros. R$ 1.200,00 
+ IPTU.

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

CA00964- Jd California: Sobrado com 03 dorms, sendo 01 suíte, garagem p/ 02 carros. 
370.000,00/R$ 1.700,00

CA00457- Aqui se Vive: Casa com 03 dorms, sala de estar/tv, cozinha c/armários, la-
vanderia, edícula e garagem p/ 05 carros. R$ 460.000,00

CA00997- Jd Morumbi: Casa com 02 dorms, sala, cozinha americana e garagem p/ 02 
carros. R$ 230.000,00 Aceita financiamento! Em obras previsão Junho de 2014.

CA00983- Cond. Vista Verde: Sobrado com 03 dorms sendo 01 suíte, quintal, churras-
queira e garagem p/ 02 carros. R$ 540.000,00

CA01022- Jd Nova Alvorada em Monte Mor: Casa com 01 dorm, 02 banheiros, piscina, 
churrasqueira e garagem p/ vários carros. R$ 182.000,00

CA00702- Jd Morada do Sol: Casa com 01 dorm, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
quintal e garagem p/ 02 carros. Terreno com 250 m².R$ 190.000,00

CA00854- Jd Morumbi – Casa com 02 dorms, sala, cozinha e garagem p/ 02 carros. R$ 
212.000,00 Aceita financiamento!

CA00672- Jd Pau Preto: Casa comercial ótima localização, ideal para clínicas e con-
sultórios com 03 suítes, sala de tv/jantar/estar, cozinha toda planejada, quintal, piscina e 
garagem p/ 03 carros. R$ 1.000.000,00/R$ 6.000,00

CA00973- Jardim Morumbi: Casa em fase de acabamento com 02 dorms sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, área de serviço e garagem p/ 02 carros. R$ 220.000,00 Aceita financiamento!

AP00379- Cond. Morumbi: Apto em construção com 02 dorms, sala, cozinha e garagem 
p/01 carro. R$ 200.000,00

AP00334- Cond. Spazio Illuminare: Apto com 02 dorms, sala, coz., área de lazer e gar. 
p/ 01 carro. R$ 220.000,00

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

AP00329- Edifício Riviera: Apto todo planejado com 02 dorms, sala, cozinha, garagem 
p/ 01 carro. R$ 265.000,00 Aceita financiamento!

TE00428- Cond. Portal das Acácias: Terreno com 130,00 m². R$ 182.000,00

CH00032- Pq. da Grama: Chácara em cond. com 02 dorms, sala, cozinha, área de ser-
viço, piscina e churrasqueira. R$ 450.000,00 Aceita financiamento

CA01011- Jardim Juliana- Casa com 01 dorm, garagem p/ moto. R$ 800,00

CA00995- Jardim do Vale- Casa com 02 dorms, sendo 01 suíte, garagem p/ 02 carros. 
R$ 1.500,00 + IPTU.

CA00990- Cond. Amstalden Residence: Sobrado com 03 suítes, sala de estar/jantar, 
cozinha planejada, área de lazer e garagem p/ 04 carros. R$ 4.500,00

CA01017- Pq das Nações: Casa com 03 dorms, sendo 01 suíte e garagem p/ 02 carros. 
R$ 1.350,00

CA01018- Jd. Paulista II: Sobrado com 03 dorms, sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavan-
deria e garagem p/ 01 carro. R$ 1.400,00

AP00357- Cond. Spazio Illuminare- Apto Cobertura com moveis, 02 dorms, garagem p/ 
01 carros e área de lazer completa. R$ 1.450,00 + IPTU + Cond.

AP00125- Cond. Resid. Das Flores: Apto todo planejado com 03 dorms sendo 01 suíte, 
garagem p/ 01 carro e área de lazer. R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

AP00202- Res. Grand Ville na Cecap:  Apto com móveis planejados com 03 dorms, 
sendo 01 suíte e garagem p/ 02 carros. R$ 1.600,00 + Cond. + IPTU.

AP00292- Edifício Grauna: Apto com 03 dorms sendo 01 suíte, garagem p/ 01 carro em 
ótima localização. R$ 1.000,00 + Cond. + IPTU

AP00380- Cond. Residencial Mirim II: Apto com móveis planejados sendo 02 dorms, 
garagem p/ 01 carro e área de lazer. R$ 750,00 + Cond. 

AP00182- Jd Pedroso: Apto com 02 dorms, sala, cozinha e garagem p/ 01 carro. R$ 
800,00 + Cond. + IPTU

GL00030- Recreio Campestre Joia: Galpão com 360 m². R$ 6.000,00

TE00447- Jd Paulista: Terreno com 186,65 m². R$ 1.500,00

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

CH00128- Cond. Terras de Itaici: Chácara com 03 suítes com closet, sala de tv/estar, 
cozinha, piscina e churrasqueira. R$ 3.600,00/R$ 770.000,00

CH00011- Recanto dos Pássaros: Chácara com 07 dorms sendo 03 suítes, salas, cozinha 
planejada, área de lazer completa. R$ 12.000,00/R$ 1.680.000,00



A L U G U E L

V E N D A S

APARTAMENTOS

AP0417 - 120 m²  - Resid. Jatobá 
- 03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sacada, coz., 
área de serv., 02 VG. Armário planej.: 
st., bhºs, coz., AS. R$ 3.500,00 + 
Cond. + IPTU  

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

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

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Localização 
privilegiada, amplamente facilitado. Antecipe-
-se ao lançamento. CADASTRE-SE

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

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

AP0160 - 80,40 m² - Resid. Mathilde 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb. 
c/ varanda gourmet c/ churrasq., coz., área de 
serv., área de lazer, 02 VG. R$ 368.078,00

APARTAMENTOS 

AP0155 - 57 m² - Resid. Giovanna II 
02 dorm., sendo 01 st. planej., bhº social, sala 
02 amb., sacada, em piso porcelanato, coz. 
americana planej., área de serv., 02 VG. R$ 
279.000,00

AP0439 - 49 m² - Vila das Praças 
02 dorm., bhº social, sala, sacada, coz. planej., 
área de serv., 01 VG. R$ 235.000,00

AP0494 - 89 m² - Portal de Andradas 
03 dorm., planej., sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb., sacada, coz. planej., área de 
serv. planej., 02 VG. R$ 350.000,00

CASAS  

CA0453 - 179 m² - Resid. Vista Verde 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., bhº 
social, coz. integrada c/ área gourmet, área 
de serv., quintal, churrasq., 02 VG. R$ 
500.000,00

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

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

CA0319 - 300 m² - Jd. Esplanada - 03 
dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ churrasq., 
quintal, 04 VG. R$ 2.900,00 + IPTU
 
CA0380 - Resid. Villagio Di Itaici
02 dorm., bhº social, sala 02 amb., coz., 
área de serv., edícula c/ 01 st., quintal, 
área de serv., 02 VG. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU 

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

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

SOBRADOS 

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

SO0360 - 133,30 m² - Portal das 
Acácias - 03 dorm., sendo 01 st. c/ 
sacada, bhº social, lavabo, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., desp., AS., 
espaço gourmet c/ churrasq., quintal, 
02 VG. Armário planej.: coz., bhºs, 
churrasq., AS. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU

SO0358 - 365 m² - Pq. Boa esperan-
ça - 03 dormitórios, banheiro social, 
lavabo, sala de TV, cozinha, área de 
serviço, quintal, 04 VG. R$ 1.600,00 
+ IPTU

CHÁCARA 

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

SALA

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

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria Helena
Ótima localização - Salão comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezanino p/ 
escrit. R$ 3.500,00 + IPTU

SL0036 - 100 m² - Jd. Morada do 
Sol - Ótima localização, salão amplo 
c/ bhº social (acesso para DF). R$ 
1.500,00 + IPTU

CA0457 - 360 m² - Resid. Beira da Mata 
03 st., sala 02 amb., lavabo, bhº social, coz. 
planej. c/ integração área gourmet, desp., área 
de serv. planej., bhº ext., quintal, pisc. aquecida, 
06 VG. R$ 770.000,00

CA0429 - 132 m² - Jd. Adriana 
03 dorm., sendo 01 st., sala, bhº social, coz., 
área de serv., 02 VG. R$ 360.000,00

SOBRADOS 

SO0336 - 159 m² - Resid. Green Village 
Piso sup.: 03 dorm. planej., sendo 01 st., bhº 
social, sacada. Piso inf.: sala 02 amb., lavabo, 
coz. planej., copa, área de serv., quintal, chur-
rasq., 02 VG. R$ 530.000,00 

SO0061 - 150 m³ - Resid. Villagio Di Itaici 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, sala 02 
amb., coz., área de serv., churrasq., quintal, área 
de lazer, 02 VG. R$ 480.000,00

CHÁCARAS

CH0096 - 5000 m² - Lagos de Shanadu 
04 st., sala 02 amb.,  escrit., varanda, coz. planej., área 
de serv., adega, churr., forno de pizza, pisc., sauna, 
vest., campo de fut., edíc., caseiro. R$ 1.300.000,00

CH0078 - 1700 m² - Terras de Itaici 
05 st., lavabo, sala 02 amb., lareira, escrit., coz., 
área de serv., dorm. emp., bhº emp., bhº ext., 
espaço gourmet c/ churr., forno e fogão caipira, 
forno de pizza, quintal, edíc., poço artesiano, 05 
VG. R$ 950.000,00

LOTEAMENTO FECHADO 

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

LOTEAMENTOS ABERTOS 

TE0421 - 202,13 m² - Jd Portal do Sol - Terre-
no Residencial, topografia plana. R$ 160.000,00

TE0283 - 150 m² - Jd. Veneza - R$ 120.000,00 ou 
R$ 15.000,00 ent. + 420 parc. (Financ. Caixa)

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592

03BMais Expressão



LANÇAMENTO = ESTAMOS CADAST-
RANDO PARA NOVO LOTEAMENTO, 
LOTES A PARTIE DE 150M² COM EN-

TRADA DE  R$ 10.000,00 + PARCELAS 
DE R$ 950,00.

PARTAMENTOS:

R$ 200 MIL – A/U 64m² Jardim Pe-
droso-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 SOCIAL 
COZ. COM A/E PISO PORCELANATO, 
TETO  REBAIXADO, COM SANKAS E 
ILIMINAÇÃO, SALAS DE ESTAR, JAN-
TAR 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 COLIBRIS 
( 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 ELETRONICO.CHUR-
RASQUEIRA  
R$ 260 MIL_ PARQUE DAS NAÇÕES 
02 DORM. 01 W/C SOCIAL GAR. P/ 02 
CARROS. 
R$ 290.MIL_ JARDIM BELO HORIZONTE-03 
DORM. 01 SUITE, ÀREA DE LUZ, GARAGEM 
P/ 02 CARROS. 

R$ 340 MIL – Recanto do Valle - 03 dorms 
sendo 01 suíte, w/c social, Gar. P/ 02 autos, 
sala, coz. ampla s,aceita terreno
R$ 380 MIL _ JARDIM AMÉRICA- 03 DOR. 
(01 SUITE) W/C SOCIAL, SALA COZ. GAR. 
P/ 02 CARROS, PORTÃO ELETRONICO 
(NOVA)R$ R$ 320.MIL
JD. ALICE-A/T 250M² A/C 184M²- 03 DOR. 
02 W/C COPA COZ. SALA DE ESTAR, GAR. 
P/03 CARROS,PORTÃO EL.
R$ 350MIL  - JARDIM BOM PRINCÍPIO-  A/T 
162.50M²= 6.5m x25m.  A/C132 M²- 03 dormi.
(sendo o1 suite) W/C social, garagem para 
até 03 carros.(aceita terrenos).
R$ 320 MIL _ JD. REGENTE-03 dorm. (O1 
suite) w/c social /churrasqueira.Gar. p/ 02 
carros. D
R$  360 MIL – JARDIM ADRIANA- SOBRA-
DO- 04 DORM. 02 SALAS- 02W/C- + SALÃO 
COMECIAL ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 
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 aquecimento solar.
R$ 440.000,00- JD. REGINA- A/T 250M²-A/C 
120m ²- 03 DOR. SENDO 01 SUITE W/C 
SOCIAL , CHURRASQUEIRA, 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$450 MIL-COND. FLAMBOYAN- SOB-
RADO- 03 DORM. 01 SUITE,SALA, COZ. 
LAZER COMPLETO(ACEITO TERRENO)
R$ 450 MIL – Portal das Acácias- Sobra-
do 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/  escr i tór io ,  lavabo  sa la 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 suí tes,  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, LAVAN-
DERIA 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 PARADISO- 
A/T 420 M² A/C 423 M²  EM CIMA:  04 
SUITES(SENDO 01 MASTER COM JA-
CUZZI  E CLOSET)- O2 COM SACADA-SA-
LA DE LEITURA TODA DE VIDRO TRANS-
PARENTE C/ LINDA VISTA PANORÂMICA-
TERRAÇO- ROUPEIRO. EM BAIXO- SALA 
AMPLA EM DOIS AMBIENTES, SALA DE 
JANTAR,ESCRITÓRIO, LAVABO,COZ.
CHURRASQUEIRA, PICINA, AMPLO DECK 
DE MADEIRA-Pav. SUBSOLO: SALÃO DE 
JOGOS- 01 QUARTO + 01 W/C- HORTA 
E FRUTÍFERAS. AQUECIMENTO SOLAR, 
TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO.

CHACÁRAS:

R$ 220 MIL – Residencial Primavera 2 
(salto) – 1045m²
R$350MIL-1000M²-PRÓX. AO SÍTIO OLHOS 
D’AGUA-03 DORM.01 W/C PISCINA PAISA-
GISMO, FRÚTÍFERAS,VARANDA(ACEITA 
IMÓVEL MENOR VALOR OU CARRO.
R$ 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$ 1.500.MIL_ Cond. Monte Bello (salto) 
A/T 2.000m² A/C 600m². 03 suites, sen-
do o1 c/ closet e hidro+ 02 dormitórios 
todos com armários, salas: de lareira 
,TV.,jogos,estar,jantar,despena coz. com 
armários, piscina, churrasqueira, canil. 
Paisagismo,pomar. Aceito caminhonete, 
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).
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CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA
LOCAÇÃO - 3835-3382 / 3834-7757 / 3834-3997 / 7827-4112 

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

Portal Itaíci –  R$ 3.500,00 – 3 dor-
mitórios, 2 suítes, sala, cozinham 
banheiro social e quintal.

Portal das Flores – R$ 1.500,00 
– 3 dormitórios, sala, cozinha, ban-
heiro social e gar. (próximo ao polo 
shopping) cond. c/ piscina, área 
para churrasco e salão de festas.

Jardim Vitória – R$ 900,00 – 1 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
social e gar. (próxima a rodoviária).

Jardim Eldorado – R$ 1.300,00 
– 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social e garagem.

Jardim Vitória – R$ 1.400,00 – 3 
dormitórios, uma suíte, sala, coz-
inha, banheiro social e garagem 
– condomínio com piscina, área 
para churrasco e salão de festas.

Anda Luz – R$ 2.200,00 – 3 
dormitórios planejados, uma suíte, 
sala, dois ambientes, cozinha 
planejada, sacada gourmet – con-
domínio com piscina, área para 
churrasco, cinema, garegem com 
duas vagas. (Primeira Locação).

Casas

Jardim Regina - R$ 550,00 – 1 
quarto com banheiro (água e luz 
incluso).

Jardim Morada do Sol - R$ 650,00 
– 1 dormitório, cozinha americana, 
garagem para moto.

Jardim Brizola - R$ 650,00 – 1 
dormitório, cozinha, banheiro e 
garage, para moto.

Jardim Morada do Sol - R$ 700,00 
– 1 dormitório, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem para moto.

Jardim Morada do Sol - R$ 850,00 
– 1 dormitório, sala, cozinha, ban-
heiro e garagem para moto.

Jardim Hubert - R$ 950,00 - 1 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
e garagem para moto.

Jardim Colibris - R$ 1.000,00 2 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
e garagem para moto.

Jardim Paulista - R$ 1.050,00 – 2 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
e garagem para moto.

Cecap – R$ 1.150,00 - 2 dor-
mitório, sala, cozinha, banheiro 
e garagem.

Jardim Morada do Sol – R$ 
1.250,00 - 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro , garagem e 
um dormitório no fundo.

Jardim Morada do Sol – R$ 
1.300,00 - 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço,  garagem.

Vila Suiça – R$ 1.400,00 - 2 
dormitórios com área externa, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.

Jardim Belo Horizonte – R$ 
1.500,00 – 3 dormitórios, uma 
suíte, sala, cozinha, 2 wc, e gar.

Jardim Monte Verde – R$ 
1.540,00 – 3 dormitórios, uma 
suíte, sala, cozinha, banheiro, 
e garagem para quatro au-
tomóveis.

Jardim Eldorado – R$  1.700,00 
– 3 dormitórios, sala, copa, coz-
inha, banheiros, e garagem para 
dois automóveis

Jardim Regente – R$ 2.500,00 
– 3 dormitórios, sala cozinha, 
banheiro (ótima casa).

*TEMOS INÚMERAS OPÇÕES 
DE OUTROS PERFIS.. 

**PLANTÃO LOCAÇÃO NO 
FINAL DA SEMANA. 

(19) 98373-1000 (CLARO)
(19) 98107-7131 (TIM)

(19) 7820-1927 (NEXTEL)
89*63133 ID.

Apartamentos

550,00 – Kitnet – com água e 
luz incluso.
650,00 + encargos – Cecap 
– 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.
800,00 + encargos – Meriu II 
– 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.
1000,00 + encargos – Azaleia 
– 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.
1100,00 – Encargos inclusos 
– Paulista – 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.
1300,00 + encargos – Jardim 
Santiago – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.

1400,00 + encargos – Parque 
São Lourenço – 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.
1500,00 + encargos – Jardim 
Aquarius – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
1600,00 + encargos – Cidade 
Nova – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
1600,00 + encargos – Jardim 
Pompeia – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
1700,00 – Encargos inclusos 
– Green Ville – 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.
1700,00 + encargos – Portal 
das Flores – 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem.
1800,00 + encargos – San 
Marino – 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
1800,00 + encargos – Cidade 
Nova – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
2000,00 + encargos – Jardim 
América – 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
2000,00 + encargos – Centro 
– 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem.

APARTAMENTOS

LOTES EM COND.

TERRENOS

CASAS

CASA EM CONDOMÍNIO

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

DESTAQUES Salão

400,00 – M. do Sol – 20m² - 1 wc.
700,00 – M. do Sol – 40m² - 2 wc.
900,00 – Vila Brizola – 50m² - 1 
banheiro.
1000,00 – Jardim Paulista - 
40m² 1 banheiro
1000,00 – Jardim Adriano – 
30m² - 1 banheiro
1100,00 – Cidade Nova – 35m² - 
1 banheiro - piso superior.
1100,00 – Paulista  - 70m² - 2 
banheiros.
1200,00 – Vila Brizola – 70 
m² - 2 banheiros com recuo de 
garagem.
1200,00 – Jardim Hubert – 50m² 
- 1 banheiro.
1200,00 – Vila Teller - 60m² - 2 
banheiros.
1250,00 – Jardim América – 
70m² - 2 banheiros. 
1300,00 – Vila Jorgina – 50 m² 
- 1 banheiro.

Possuímos inúmeras opções 
de salões diferentes além de 
galpões no Distrito.

INFORMAÇÕES:
locação@bugatiempreendimentos.com.br

(19) 98373-1000 | 89*63133

APARTAMENTOS

COMDOMÍNIO FECHADOCASAS

EXCLUSIVIDADES DE VENDA

R$210.000 – Terra Magna – 420m² OPOR-
TUNIDADE! Escritura OK, com projeto 
para Construir!
R$650.000 – Alpes Suíços – 240m² a/c 
420m² a/t – 4 dorm, 1 st c/ closet + piscina 
e pomar.
R$250.000 – Quintas da Terracota – 
1.100m² - Abraçado pela vegetação e 
4 lagos.

LAÇAMENTOS*

Apto na planta – 80m² c/ 3 dorm (1 st) 
+ Lofts Duplex com 101m² - A partir de 
R$ 355.000
Alto Padrão – 113m² c/ 3 suítes – Próx. Av. 
Presidente Vargas – A partir de R$ 800.000
Apto na planta – 96m² c/ 2 ou 3 suítes – 
CENTRO – A partir de R$560.000

PRÉ-LANÇAMENTOS – FAÇA SEU 
CADASTRO**

CADASTRE-SE PARA LOTEAMENTO 
PRÓXIMO AO NOVO ANEL VIÁRIO E 
JOHN DEERE
Entrada R$ 10.000, parcelas de R$ 800, 
saldo financiado com a CAIXA – CA-
DASTRE-SE

Flat/Hotel – Apartamentos de 15m² entre-
gues mobiliados – CADASTRE-SE
Alto padrão – 140m² c/ 3 suítes – Próx. 
Parque Ecológico – CADASTRE-SE 
Loteamento em Capivari – Ótimo investi-
mento! – CADASTRE-SE 

*Preços e condições sujeitos a alterações.

**Informações sujeitas a alterações, 
projetos em fase de aprovação, comer-
cialização após o registro no cartório 
de imóveis. 

EXCLUSIVIDADES VENDA

LANÇAMENTOS

PRÉ - LANÇAMENTOS - 
FAÇA SEU CADASTRO

CHÁCARA

Mais Expressão
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IMÓVEIS RESIDENCIAIS

GALPÕES INDUSTRIAIS - LOCAÇÃO

TERRENOS
RESIDENCIAIS

TERRENO
INDUSTRIAL

CH00066 - RECANTO DAS FLORES - AT= 5.000 
m² AC= 600 m² - 4 suites, sendo 2 com closet, 
3 salas, escritório, toda avarandada, espaço gour-
met com 100 m² de construção, piscina, árvores 
frutíferas, 3 vagas cobertas R$ 2.500.000,00

CA00584 - SANTA CLARA - AT= 450 m² AC= 
300 m² - 4 suítes, sendo 1 com closet, sala 2 
ambientes, sala de tv, escritório, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia, depósito,espaço 
gourmet, piscina, vestiário, 2 vagas cobertas e 2 
descobertas - LOCAÇÃO R$ 6.500,00 + CONDO-
MINIO + IPTU

CA00586 - JARDIM TURIM - AT= 150 m² AC= 
80 m² - 3 dormitórios sendo 1 suite, sala 2 ambi-
entes, cozinha americana, 2 vagas descobertas R$ 
265.000,00

CA00574 - MORADAS DE ITAICI - AT=130 m² 
AC= 75 m² - 2 dormitórios (com preparação para 
suite em 1 deles), sala, cozinha, banheiro social, 
churrasqueira, 2 vagas
R$ 330.000,00

EXCELENTE OPORTUNIDADE – Edifício ANA MA-
RIA - APTOS DE 2 OU 3 dormitórios, com suíte e 2 
vagas, 67 m² e  VARANDA GRILL  - no Jardim Pri-
mavera, a partir de R$ 295.000,00 com pagamento 
facilitado - ENTREGA em  JUNHO/2014

GL00256 – Galpão Industrial com 
973,89 M², capacidade de energia elé-
trica de 75 Kwa, resistência do piso de 5 
ton/m², pé direito de 8 m, sistema con-
strutivo: pré-moldado/alvenaria  LOCA-
ÇÃO  R$ 15.000,00

CH00069 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT= 3.000 
m² AC= 500 m² - CHÁCARA CINEMATOGRÄFICA com 
4 suítes, sendo 1 master com closet e hidro, 3 salas, 
copa conjugada com cozinha americana, despensa, 
dependências de empregada, piscina com hidro, es-
paço gourmet com churrasqueira, forno de pizza e 
forno a lenha, sauna, 4 vagas cobertas  VENDA R$ 
1.900.000,00  LOCAÇÃO R$ 13.000,00

GL00304 – Galpão Industrial de 1.600 m², con-
struído em terreno de 2.350 m², possui escritóri-
os, vestiários, refeitório e sala da diretoria, capa-
cidade de energia elétrica de 75 Kwa, resistência 
do piso de 5 ton/m², pé direito de 9 m, sistema 
construtivo: Estrutura metálica e cobertura de 
telha modular metálica  LOCAÇÃO R$ 29.000,00

LANÇAMENTO – Edifício 
PORTO PRINCIPE – Jardim 
América.  Viva com tranqui-
lidade, próximo de tudo o 
que mais importa para você 
- APARTAMENTOS  de 75 ou 
80 m² com 2 vagas, entrada 
a partir de R$ 17.250,00 e 
saldo amplamente facilitado 
- ENTREGA em 30/06/2014

CARDEAL
Apartamento  2 Dormitóri-
os, sala, cozinha, banheiro e 
área de serviço – a 15 mim 
do CENTRO DE INDAIA-
TUBA, excelente localização 
por apenas R$ 190.000,00 
(ACEITA MINHA CASA MINHA 
VIDA)

GL00303 – Galpão Industrial com 1.066 
m², construído em terreno de 1.265 m², 
com 3 pavimentos de 102 m², área fabril 
de 725 m², pé direito de 10 m, resistên-
cia do piso de 4 ton/m², pele de vidro. 
Sistema construtivo: Pré-Moldado. LOCA-
ÇÃO  R$ 19.000,00

CH00067 - CHÁCARAS POLARIS - AT= 8600 
m² AC= 790,41 m² - 4 suítes, 3 salas, lareira, ar-
mários na cozinha, suítes e banheiros, ampla chur-
rasqueira, piscina, vestiário, quadra esportiva, casa 
de caseiro com 2 dormitórios, árvores frutíferas, 
paisagismo, entrada por 2 ruas, 6 vagas cobertas. 
R$ 1.600.000,00

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

CA00581 - VILA SUIÇA - AT=300 m² AC=280 m² 
- 3 suítes, sala 2 ambientes, sala tv, cozinha ameri-
cana, lavanderia, edícula com dependências de em-
pregada e espaço gourmet, 5 vagas, sendo 3 cober-
tas - R$ 850.000,00

HELVETIA PARK – 775 m² - R$ 620.000,00
TERRACOTA – 1.200 m² - R$ 260.000,00
PARQUE DAS NAÇÕES – 185 m² de esquina  
- R$ 190.000,00
RESIDENCIAL VIENA – 250 m² - R$ 
175.000,00 - FACILITADOS ATÉ 36 vezes
PORTAL DE ITAICI – 644 m² - R$ 
499.000,00
ALTO DE ITAICI – 400 m² - R$ 230.000,00
MARITACAS – 168,75 m² - R$ 108.000,00
MARIA DULCE – 300 m² - R$ 250.000,00
MAISON DU PARC – 646 m² - R$ 645.000,00 
– LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

RECREIO CAMPESTRE  JOIA -  2 terrenos 
vizinhos de 1.000 m² – R$ 380,00/m²

GL00500 - Galpão industrial de 700 
m², construído em terreno de 1.000 
m², pé direito de 7 mts, capacidade de 
energia elétrica de até 75 KVA, resistên-
cia do piso de até 5 ton/m², possuindo 
escritórios, vestiários e refeitório. VAL-
OR DE LOCAÇÂO: R$ 10.000,00



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!!!

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

CENTRO – CA02502 - CASA DE FUNDO: 01 DORM.,  COZINHA,  WC,  LAVANDERIA,  QUINTAL 
E VAGA P/ MOTO. R$ 780,00

V. VITÓRIA – CA02534 - 01 DORM.,  SALA,  COZINHA,  WC E AMPLO QUINTAL. R$ 850,00 + IPTU

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

V. VITÓRIA – CA02547 - 02 DORM.,  SALA,  COZINHA,  WC,  LAVANDERIA,  QUINTAL E VAGA 
COBERTA P/ 01 AUTO. 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

JD. CALIFÓRNIA – CA02529 - PARTE SUPERIOR: 03 DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZINHA,  
A.S.,  LAVANDERIA E GARAGEM COBERTA P/ 01 AUTO. R$ 1.200,00 + IPTU

V. MARIA HELENA – CA02545 - 03 DORM. (01 SUÍTE),  SALA,  COZINHA,  LAVANDERIA 
COBERTA,  GARAGEM COBERTA,  QUINTAL E 02 WC. R$ 1.300,00 + IPTU

JD. MONTE VERDE – CA02546 - 03 DORM.,  SLA,  COZINHA,  WC,  A.S.,  VAGA COBERTA 
P/ 02 AUTOS. R$ 1.500,00 + IPTU

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

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

V. ALMEIDA – CA02412 - 04 DORM. (02 SUITES,  01 HIDRO),  WC,  LAVABO,  SALA 03 AMB.,  CO-
ZINHA,  DESPENSA,  AREA SERVIÇO,  CORREDOR LATERAL,  QUARTO EMPREGADA C/ WC,  
PISCINA,  CHURRASQUEIRA C/ WC E GAR. COBERTA PARA 02 AUTOS. R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

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

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

JD. ALICE – AP00583 - 02 DORM,  SALA,  WC,  COZ,  AREA DE SERVIÇO E 01 VAGA 
COBERTA. R$ 900,00 + COND.

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

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

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

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

PQ. RES. INDAIÁ – CA02527 - CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 SUI-
TE),  SALA,  COZINHA,  WC,  LAVANDERIA,  QUINTAL C/ CHURRASQUEIRA,  01 VAGA 
COBERTA,  ACABAMENTO EM PORCELANATO. AT: 150m² / AC: 104m² R$ 420.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02541 - CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 SUITE),  
SALA,  COZINHA,  WC,  LAVANDERIA,  01 VAGA. AT: 150m² / AC: 102m². R$ 399.000,00

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

JD. BELO HORIZONTE – CA02540 - CASA TÉRREA: 03 DORM. (01 SUITE),  SALA,  CO-
ZINHA C/ DESPENSA,  WC,  LAVANDERIA,  ÁREA DE LUZ E 03 VAGAS. AT: 150m² / AC: 
100m² R$ 285.000,00

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

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

CIDADE NOVA CA02446 - 03 DORM (01 SUÍTE),  SALA ESTAR, S ALA JANTAR,  COZI-
NHA, WC,  LAVANDERIA NOS FUNDOS. ÁREA COBERTA E DUAS VAGAS. A.T 400 m² 
A.C 200m² R$ 550.000,00

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

ALPES SUIÇOS CA02364 - 03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET,  SALA DE VISITA 03 AMB,  
LAVANDERIA,  CHURRASQUEIRA,  QUINTAL,  GARAGEM P/ 02AUTOS (UMA COBERTA) 
AT 400m²   A/C 280m² R$ 700MIL

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

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

VILA SUÍÇA CA02478 - SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DORMs. (SENDO 
01 SUITE MASTER,  01 SUITE - TODOS COM ARMÁRIO),  WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES,  LAVABO,  SALA JANTAR,  COZINHA 
COM ARMÁRIO,  ÁREA SERVIÇO,  DESPENSA,  CHURRASQUEIRA,  PISCI-
NA,  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),  LAVANDERIA,  
COZINHA,  WC E GARAGEM - AT 260 / AC 280. R$640.000,00

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DORM.,  SALA,  COZINHA,  02 WC,  LAVANDE-
RIA,  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 QUINTAS DE TEERRACOTA - TR00704 - 1.200 M²  EM CONDOMÍNIO FECHA-
DO - 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 - EN-
TRADA + PARCELAS (ATÉ 36x)

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

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

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

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

VENDO CARRO

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

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

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA - CENTRO
Bazar e Papelaria no centro, vendo e passo o ponto com tudo dentro. 

R$70.000  aluguel R$1650,00

ÓTIMO GALPÃO GL00035
Galpão ótima localidade,  prox av visconde de Indaiatuba

02 salas de recepção,  03 wcs,  mais 02ambientes p/salas,  vestiário,  
cozinha.  A.t 570m² R$ 5000,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189 - OTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE C/ 02 WC,  LA-
VANDERIA,  DEPÓSITO E ESCRITORIO. RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 430 - SALÃO AMARELO 

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

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

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

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

SALÃO JD. M. 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
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CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO PADRÃO 
- LINDA CASA, ACABAMENTO EM PORCELANATO E 
MÁRMORE NAS ESCADAS, AQUECIMENTO SOLAR, 4 

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

TIÁRIO, PAISAGISMO..R$ 1.850.000,00

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS
 
SL00066 – Sala Comercial – Jd. Eldorado - AU: 70m² - ex-
celente salão c/ 2 banheiros, copa lavand R$ 1.150,00 + Iptu
SL00067 – Centro – salão comercial - 40m² c/ banheiro .R$ 
1.200,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e 
cozinha, prox a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Excelente localização – frente p/ 
Av. Conceição - salão c/ 140m², mezanino e wc R$ 3.500,00 
+ Iptu

CASA

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$ 
2.200,00 + 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$ 2.100,00 + 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 cômo-
dos c/ armários -3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, churrasq c/ 
pia e gabinete, garage R$ 2.400,00 + Cond + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ 
closet e hidro), wc social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, 
coz planej, lavand, edícula c/ wc e churrasq, aquecedor solar, 
quintal amplo, garagem p/ vários carros, portão eletrônico R$ 
3.500,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00400 – Brig. Faria Lima – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem, portaria 24hs R$ 750,00 + Cond. + Iptu
AP00393 – Vila Brizola – Res. Vando – 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem, área de lazer e portaria 24 hs R$ 950,00 + 
Cond. + Iptu
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand, garagem, portaria 24hs R$ 900,00 + Cond
AP00260 – Jardim California – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 980,00 + Iptu
AP00366 – Jd. Santiago – Fonte de Trevi - Área de Lazer - 
3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem 
R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00361 – Ed. Vilagio D`Amore - 3dorm(sendo 1 suite c/ box e 
gabinete), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc social c/ box e gabinete), 
lavand, gar, área de lazer completa .R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala, coz, lavand, garagem .R$ 1.300,00 + Iptu 
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala, coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 + Iptu 
AP00399 – Cidade Nova – 3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, coz c/ armários, lavand, wc de empregado 2 
vagas de gragem R$ 1.500,00 + Cond. + Iptu
AP00383 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente localização 
– VARANDA GOURMET - 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, 
wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.600,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente locali-
zação – VARANDA GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.900,00 
+ Cond. + Iptu

VENDA

CA00966 – Centro - Imóvel Comercial de esquina – AT: 161m² 
- 7X23 - esquina c/ salão, casa c/ 3 comodos alugada p/ salão e ca-
beleireira e mais uma casa c/ sala, quarto, coz, banheiro e garagem 
R$ 424.000,00

TERRENOS

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
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² .R$ 
360.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ 
armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, 
garagem R$ 330.000,00
CA00955 – Casa Bella – Aceita Financiamento - 3dorm c/ 
armários(sendo 1 suite c/ closet), sala 2 amb, coz planej, lavabo, 
churrasq, quintal amplo, garagem 2 carros .R$ 500.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento 
- AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 
amb, lavabo, coz américa, lavand, garagem(Aceita Financiamento) 
R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 
suite c/ hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, 
lavand, churrasq, forno de pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 
3dorm(sendo 1 suites, 1 master c/ hidro e closet), wc social, 
sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, lavand, espaço 
gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, garagem(aceita 
financiamento) .R$ 800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento 
- AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro 
c/ armários), sala 2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, 
churrasqueira, wc externo, dorm de empregada, aquecimento solar, 
cisterna para reuso de água, escadas em mármore travertino R$ 
980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 
4suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala 
de estar c/ pé direito duplo, sala de home Theater, sala de TV, escada 
revestida c/ porcelanato importado, churrasqueira, vestiário, quarto 
de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento solar, paisagismo, 
acabamento em porcelanato R$ 1.850.000,00

CASAS 

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 emprega-
da, 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, churr. e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, 
aquecedor solar, portão eletrônico R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao Centro) 
– 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem(aceita carro como 
parte de pagto) .R$ 195.000,00
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand, garagem, portaria 24hs R$ 220.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, 
portaria 24 hs, área de lazer .R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 
24hs - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz plane-
jada, lavand, garagem .R$ 370.000,00
AP00389 – Jd. Santa Rita – Lindo apto - AU: 101m² - aca-
bamento 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
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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!!!

OTIMA LOCALIZAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE C/ 02 WC,  
LAVANDERIA,  DEPÓSITO E ESCRITORIO. RUA 15 DE NO-
VEMBRO Nº 428 - SALÃO AMARELO

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

CASA ALUGA

JD. MONTE VERDE - CA02551 - 02 dorm. (01 suite), sala (02 amb.), 
copa/cozinha, wc, lavanderia, área coberta, quintal e 02 vagas (01 
coberta). AT: 250m² / AC: 160m² R$ 1.600,00 

MOACIR ARRUDA CA02498 - CASA INDEPENDENTE , 2 COMODOS,  
1D, COZ., WC, LAV. E GAR.  P/ CARRO PEQUENO. R$ 700 + IPTU

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMITÓRIOS ALUGA

JD. ALICE – AP00583 - 02 DORM,  SALA,  WC,  COZ,  AREA DE 
SERVIÇO E 01 VAGA COBERTA. R$ 900,00 + 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,  LAVANDERIA C/ ARMA-
RIOS E 01 VAGA. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

CASA VENDA

OPORTUNIDADE!!!

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

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 
R$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 R$300 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 140 MIL

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

JD. POMPÉIA – AP00576 - EMPREENDIMENTO NOVO - 
PREVISÃO ENTREGA 03/2015. AU: 85, 91m². 03 DORMITÓ-
RIOS (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 DORMI-
TÓRIOS,  SALA,  COZINHA,  WC,  LAVANDERIA,  TERRAÇO 
GOURMET E VAGA DESCOBERTA. ENTRADA + PARCE-
LAS (EM 36x)

CONSULTE-NOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

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

VENDO CARRO

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

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

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 

INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA - CENTRO
Bazar e Papelaria no centro, vendo e passo o ponto 

com tudo dentro. R$70.000  aluguel R$1650,00

ÓTIMO GALPÃO GL00035 - Galpão ótima localidade,  prox 
av visconde de Indaiatuba - 02 salas de recepção,  03wcs,  
mais 02 ambientes p/ salas,  vestiário,  cozinha.  A.t 570m² 
R$ 5000,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

SALÃO CENTRO – SL00189

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

SALAS COMERCIAIS,  ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - RUA VOL 
JOÃO DOS SANTOS - LOCAÇÕES POR HORA, DIÁRIA, 
SEMANAL E MENSAL. PARA AULA PARTICULARES, TREI-
NAMENTOS, 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 COMER-
CIAL DE 46m² COM WC. R$ 1.000,00
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

ÓTIMA OPORTUNIDADE
ESTAMOS CADASTRANDO INTE-

RESSADOS EM COMPRAR APTOS 
COM: 3 DOMS, SENDO 1 SUITE, 2 

VAGAS DE GARAGEM, COM AREA 
DE LAZER COMPLETA. ÓTIMA 

LOCALIZAÇÃO NA CIDADE. Esta-
mos fazendo reservas!

TERRENOS

TE00067 -  R$ 220.000,00 -  PARQUE 
DAS BANDEIRAS - 1.000,00 m² total

TE00122 -  R$ 413.000,00 - JARDIM 
RESIDENCIAL VILA SUIÇA - 400,00 
m² total

TE00123 -  R$ 235.000,00 - PQ DAS 
BANDEIRAS  - 1.000,00 m² total

APARTAMENTOS

63M² COM 3DORM 1SUÍTE E 1 VAGA 
DE GARAGEM- ÁREA DE LAZER 
COMPLETA ; PISCINA, SAUNA, 
SALA DE GINASTICA , QUADRA PO-
LIESPORTIVA.  VALORES ABAIXO 
DO MERCADO; R$ 270.000,00
AP00106 - R$ 300.000,00 / LOCAÇÃO: 
1.500,00 - CENTRO - 2 dorms | 1 vaga 
| 1 banheiro | 67,00 m² útil

CASAS

OPORTUNIDADE 

CA00154 - R$ 650.000,00  TERRA 
MAGNA  - 3 dorms | 2 salas | piscina | 
180,00 m² const. | 360,00 m² útil

CA00155 - R$ 980.000,00 TERRA 
MAGNA  - 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 

CA00103 - R$ 435.000,00 BELA VISTA 
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas | 1 
banheiro 138,00 m² const. | 250,00 m² útil

CA00123 - R$ 320.000,00 MONTE VER-
DE 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 
banheiro 80,00 m² const. | 125,00 m² útil

CA00118 - R$ 430.000,00 COND. MON-
TREAL -3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 
salas 104,00 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. REGI-
NA 3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala  | 
145,00 m² const. | 250,00 m² útil

CA 00156 - R$ 490.000,00 - 3 dorms 
sendo 1 com suite e close | sala 2 am-
bientes | churrasqueira | 150,00 m² const. 
| 125,00 m² útil. 
Aceita permuta até 50% do valor e fi-
nanciamento

LOCAÇÃO

AP00105  APARTAMENTO GRAND 
VILLE - 1.200,00 - CECAP - 3 dorms 
| 1 suíte | 1 vaga | 1 sala | 63,00 m² útil

AP00085 APARTAMENTO GRAND 
VILLE   R$ 1.700,00
3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala | 1 
banheiro 70,00 m² útil
GL0003 GALPAO R$ 6.000,00
SL00005 SALAO R$ 1.200,00
SL00001 SALAO R$ 6.000,00135,00 
m² const. - CENTRO
CASA COND PARQUE  DOS GUA-
RANTAS  R$ 2.500,00 +cond +Iptu   3  
domitorios sendo uma suite banheiro 
social e lavado coz sala  churraqueira 
garagem pra 2 carros  totalmente pla-
nejado 
C A S A  J A R D I M  I T A M A R A C A   
R$1.300,00 2 dorms sala coz  banheiro 
social  garagem pra 5 carros 

CA00146 - CASA - Locação  - JARDIM 
ESPLANADA  - R$ 5.000,00  - 360,00 
m² útil | 361,90 m² const. - Piso In-
ferior: sala de visita, sala de jantar, 
lavabo, escritório, jardim de inverno, 
cozinha planejada, lavanderia coberta, 
quartinho com armários e banheiro so-
cial; Piso superior: Sala de TV com ar 
condicionado, 4 dormitorios planejados, 
sendo 3 com suíte e 1 possui closet e ar 
condicionado; Parte externa: Churras-
queira, piscina com cascata, pequeno 
jardim na frente!
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TERRENOS 

Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Jd. Belo Horizonte, 150m²- R$ 160.000,00 
Terreno no Jardim Colibris – 255 m² R$ 180.000.00 
Terreno no Jardim São Paulo – 300 m² - R$190.000,00 

APARTAMENTOS 

Apartamento – (oportunidade) 2 dormitório, sala 
em L, cozinha, lavanderia e uma vaga coberta – 
162m²- R$ 196.000,00 – CECAP – em frente a 
Loja Bandeira 

CASAS 

Casa – 3 cômodos – R$135.000,00 
Casa Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente e 
2 no fundo – ótimo para locação – R$170.000,00
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – terreno 
de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 
250.000,00 – aceita carro no negócio. 
Casa no Jd. HUBERT - 2 quartos, sala, cozinha, 
garagem para 2 carros - próximo ao Parque Ecoló-
gico - R$ 270.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – 
garagem para 2 carros – R$ 280.000.00
Casa Morada do Sol, próximo ao Center Jeans – 2 
quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 240.000.00 – 
aceita terreno no negócio.
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 Parque Boa Esperança – 3 Dorm. Sendo 1 
suíte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, 
portão automático, ar condicionado, garagem para 
2 carros – R$390.000,00
Casa nova Jd. Monte Verde – 3 dormitórios – 
R$290.000,00
Casa Lauro Bueno – 2 dormitórios – R$220.000,00

TEMOS CASA PARA FINANCIAMENTO 
A PARTIR DE R$220.000,00.

LOCAÇÃO 

Galpão comercial no Distrito Industrial – 180m² de 
área coberta – R$2.500,00
Chácara para locação – Com piscina, campo de 
futebol, churrasqueira e salão de festas - R$400,00 
a diária.

SÍTIOS e FAZENDAS

Chácara 1000 m² próx. ao Vale do Sol R$190.000,00 
– troca por casa 
1 alqueire em Salto com casa - R$480.000,00
36000 m² em Indaiatuba com casa e piscina – 
R$550.000,00
Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, 
Capivari e Monte Mor e outras regiões- fazenda: 
no Paraná e Minas Gerais.

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

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$240.000,00.  
CORRA!!! F= 19-3017-2608/99762-7997
M. SOL. CASA EM LOTE DE 250M² COM 01 
DORMITÓRIO, SALA, COZ, WC, CONSTRUI-
DA NOS FUNDOS E GRANDE ÁREA LIVRE 
NA FRENTE POR PREÇO IMPERDÍVEL 
APENAS:R$215.000,00.  CORRA!!! F= 19-3017-
2608/99762-7997
M.SOL-RUA-17- 03 CÕM C/ENT P/AU-
TOS. R$135.000,00. CORRA!!! F= 19-3017-
2608/99762-7997
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC 
EM LOTE DE 180M² APENAS R$120.000,00 
QUITADO. F= 19-3017-2608/99762-7997
SALTO SP. EDÍCULA C/02 CÕMODOS E WC 
EM LOTE DE 180M² APENAS R$90.000,00+ 
70 X R$650,00 F= 19-3017-2608/99762-7997
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGANTE COM 
WC, R$ 135.000,00 URGENTE!!  F= 19-3017-
2608/99762-7997. VÁ ZUNINDO!!
M. SOL. RUA 68 02 DORM, SALA, COZ, WC 
LAV, MEZANINO NOS FUNDOS. R$ 160.000,00 
URGENTE F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-COZ-
-WC-LAVA-ENT/P 02 AUTOS.R$175.000,00 
AC.FINAN.CORRA!!! F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-COZ-
-WC-LAVA-ENT.P/ 02 AUTOS.R$170.000,00 
AC.FINANC.CORRA! F= 19-3017-2608/99762-7997
JD.LAGUNA-(SALTO-SP)02DORM-SALA-
-COZ-WC-LAVA-ENTRA PARA 02 AUTOS.
R$160.000,00 CORRA!!F= 19-3017-2608/99762-
7997

RUA-86 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC 
LAVANDERIA, GARAGEM P/02 AUTOS 
+SOBRADINHO NOS FUNDOS APENAS 
:R$235.000,00. 
RUA-64 M.SOL 02 CASAS DE 03 CÔMO-
DOS CADA UMA, EM LOTE DE 125² ÓTIMA 
P/ LOCAÇÃO. R$175.000,00 F= 19-3017-
2608/99762-7997
RUA-81 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, 
WC LAVA, GARA ACEITA FINANCIAMEN-
TO. APENAS :R$220.000,00. F= 19-3017-
2608/99762-7997. 
JD COLIBRIS 02 DORM, SALA, COZ, WC, 
LAV, GARA DESCOBERTA, AC. FINACIA-
MENTO. APENAS R$ 220.000,00. F= 19-3017-
2608/99762-7997. 
RUA-84 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, 
WC, LAVA, GARA ACEITA FINANCIAMEN-
TO. APENAS :R$230.000,00. F= 19-3017-
2608/99762-7997.

TERRENOS-VENDE-SE

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$90.000,00 
ACEITA FINANCIAMENTO. F= 19-3017-
2608/99762-7997
JD LAGUNA.150² R$85.000,00 CORRA!!! F= 
19-3017-2608/99762-7997
JD.COLIBRIS. 150M² R$110.000,00 QUI-
TADO

EXIJA A CREDENCIAL 
DO SEU CORRETOR!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO 

FACEBOOK- 
PREDIALIMOVEIS
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, 
churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem para 
2 carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.321 – JD.DOS COLIBRIS - R$295 MIL – 3 
dorms(1st), sala, coz, wc churrasqueira com pia, lavan-
deria, garagem
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, garagem 
para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st 
com closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc so-
cial, edícula, churrasqueira, portão eletrônico, garagem
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$360 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão eletrô-
nico, garagem para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 
dorms(1st), sala de estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, 
wc social, lavanderia, edícula, churrasqueira, garagem 
para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.302 – COND.MONTREAL – R$399 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc social, lavanderia, 1 vaga de 
garagem coberta.

COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL 
– 3dorms(1st com closet), sala de estar e jantar, coz.
planejada, lavabo, wc social, dispensa, varanda, chur-
rasqueira, garagem para 2 carros.
COD.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 MIL – 
4dorms(2sts), sala de estar, jantar e TV, coz, lavanderia, 
dispensa, piscina, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$235 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.521 –  ANDA LUZ - R$430 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz. Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 1 carro
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem

TERRENOS

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

CHACARAS

COD.738 – COLINAS I – R$800 MIL – 3dorms(2st), , coz, 
sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem 
para 6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.

COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala 
de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de 
bagunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor 
solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$480 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasquei-
ra, piscina, campo, poço artesiano, casa de maquinas, 
garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

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
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, 
wc, as, quintal, garagem.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1.300,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
COLINAS II – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 -  1dorm, coz, wc, 
garagem.

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00– 2dorms, sala em L, coz, as, wc 
social, 1 vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem.
ITAICI – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as com 
a/e, garagem.
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.400,00 – 

2dorms (1st), sala 2  ambientes, coz, wc social, 2 vagas 
de garagem.NOVO
S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI – COBER-
TURA
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.600,00 
– 2dorms(1st), sala, coz com gabinete, wc com Box, 
sacada, 1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$1.700,00 – 3dorms(1st) com a/e, 
sala, coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de garagem.
VL N.S. CANDELARIA – R$2.000,00 – 3dorms(1 st 
com closet e hidro)wc social, lavabo, coz planejada, 2 
vagas de garagem.

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
JD. DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 1 wc.
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
JD.MORADA DO SOL – R$2.450,00 – Frente:48m², 
wc. Fundos: 100m², 6m de altura e mesanino com 
48m² e coz. Quintal c/área coberta e wc, rede trifásica, 
estacionamento para 3 carros.
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/ varan-
da, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano AT 10.000m² 
AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
escritório, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com 
portão eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 250m² R$ 750.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambientes,  
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m²   R$ 550.000,00.
CH2375 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
cozinha, lavanderia, dep. De empregada, piscina e churrasqueira 
completa AT 1.000m² .AC/ 250m² R$ 650.000,00

CASA VENDE

CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites, sala 02 ambs, es-
critório, sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, lavanderia, 
churrasqueira,piscina em alvenaria .AT/ 360m² AC/240m² .R$ 
890.000,00 
CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), cozinha americana c/móveis, despensa, área de serviço, 
piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m²   R$ 1.970.000,00.

CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e 
lavanderia .AT/ 150m² .AC/ 100m² R$ 260.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, 
sala 03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha pla-
nejada, lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, 
despensa (casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m²   
R$ 850.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina .AT/178m²  AC/ 160m²  
R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m  R$ 450.000,00.

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Jardim Morumbi – 02 dorm, sala, cozinha e WC 
com armários  R# 150.000,00
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozina, WC 
e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 270.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (MOBILIADO) 02 DOR-
MS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRASQUEI-
RA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA AQUEC 
. CHURRASQUEIRA .R$ 450.000,00.
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privi-
legiada, 708m², 550m² e 420m²  . R$ 1.100,00  
TE2379 – Chácaras Alvorada –1.000m²    R$ 200.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m²     R$ 230.000,00 c/
asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici    .415m²    R$ 230.000,00
TE0053 – Colibri  150m²   R$ 105.000,00

TE0026 –Vila Rica – 150m²   .R$ 105.000,00
TE0050 – Jardim Regente -   310m²   .R$ 220.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m²       R$ 450.000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m²    R$ 450.000,00
TE0026 –São Lourenço – 640m²    .R$ 380.000,00
TE0028 – Jardim dos Laranjais – 3.000m²   R$ 280.000,00

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, lavanderia, 
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  
Mobiliado R$ 1.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado Advogado Advogado

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral

Academia

15B

Auto Peças

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

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria

16B

Construção/Arquitetura

Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Informática Jóias

17B

Materiais para Construção Moda Feminina

Móveis Planejados Móveis Planejados Papelaria Pet Shop

Poços Artesianos Produtos AlimentíciosPousada Litoral Norte Rações e Medicamentos
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Reparações Automovitas Restaurante Restaurante Segurança Patrimonial

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet Tintas

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

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

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

EMPREGOS

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

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

Ajudante Geral: 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 supe-
rior completo em Administração ou afins. Ex-
periência em recebimento fiscal e faturamento 
(preferencialmente em Indústria). Cursos 
relacionados 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 limpe-
za. 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 Indaia-
tuba, Salto ou Itu.
Caldeireiro: Ensino médio completo. Ex-
periência 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 superior 
(cursando 3º ou 4º ano) Engenharia de Pro-
dução, Mecânica ouo Mecatrônica. Inglês 
avançado/fluente (imprescindível). Desejável 
noções em Logística.
Estagiário em Tesouraria: Ensino superior 
(cursando 3º ano) em Administração ou 
Ciências Contábeis. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. Desejável noções de Financeiro.
Eletricista Montador: Ensino médio com-
pleto. Experiência em montagem de painéis 
e afins. 
Garçom/Garçonete: Ensino fundamental 

completo. 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: Dese-
jável ensino superior em Logística. Curso de 
Empilhadeira (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. 
Experiência 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/
eletrônicos. 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 
cidades 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 comple-
to em Ciências Contábeis ou afins. Amplos co-
nhecimentos 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 
ESTAMOS MODERNIZANDO 
NOSSSA TECNOLOGIA DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.

CADASTRE-SE 
EM NOSSO NOVO SITE: 

www.globalempregos.com.br

AJUDANTE DE PÁTIO (3565): 
Ensino Fundamental completo. 
Experiência em serviços gerais. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS 
(2333): Cursando superior em 
Logística, Administração ou áreas 
afins. Experiência na função. Co-
nhecimento no sistema Microsiga. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE CONTÁBIL/FIS-
CAL (3560): Formação superior 
completa ou cursando em Ci-
ências Contábeis. Experiência 
em classificação e lançamentos 
contábeis, obrigações acessórias, 
etc. Residir em Indaiatuba. 
AUXIL IAR DE PRODUÇÃO 
(2905): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(3175): Ensino Médio completo. 
Conhecimento em elétrica. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE MECÂNICO (3173): 
Ensino Médio completo. Conheci-
mento na área mecânica. Residir 
em Indaiatuba. 
ANALISTA DE PÓS-VENDAS 
(2968): Formação superior com-
pleta. Experiência em pós-vendas 
no segmento automotivo. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR FISCAL (2919): For-
mação superior completa ou 
cursando em Administração, Ci-
ências Contábeis ou áreas afins. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COLORISTA (2016): Ensino Mé-
dio completo. Experiência em 
cromia. Desejável conhecimento 
em escala pantone. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567): Formação superior com-
pleta. Experiência na área de 
vendas externas. Possuir CNH B. 
Disponibilidade para viagens. Re-
sidir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
CONSULTOR (A) DE VENDAS 
(2332): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.  
ENCARREGADO DE PÁTICO 
(3529): Formação superior com-
pleta. Experiência em liderança de 

equipes da área produtiva. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ENGENHEIRO DE PROJETOS 
(3457): Graduação em Engenha-
ria Mecânica, Eletrônica ou áreas 
afins. Experiência na função. 
Possuir CREA ativo. Conheci-
mento em Sistema SAP, PDCA e 
softwares de projetos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM COMPRAS (1641): 
Cursando 2° ou 3° ano do curso 
superior em Administração. Resi-
dir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
(3554): Cursando Engenharia de 
Produção, Mecatrônica ou áreas 
afins. Desejável conhecimento 
em inglês. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.  
MAÇARIQUEIRO (3562): Ensino 
Fundamental completo. Experiên-
cia em máquina de corte, dobra ou 
prensas. Residir em Indaiatuba. 
MECÂNICO DE REFRIGERA-
ÇÃO (1816): Desejável formação 
Técnica. Experiência em servi-
ços corretivos e preventivos em 
sistemas e equipamentos de ar 
condicionado e/ou refrigeração 
industrial/comercial. Residir na 
região de Indaiatuba. 
MONTADOR MECÂNICO (3416): 
Formação técnica em Mecânica, 
Mecatrônica ou áreas afins. Expe-
riência em manutenção mecânica 
diesel, automóveis ou similares. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171): Forma-
ção superior completa. Experiên-
cia em restaurante industrial. De-
sejável conhecimento no sistema 
Tec Food. Residir na região de 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência na função. Pos-
suir curso de empilhadeira. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE RETROESCA-
VADEIRA (3534): Experiência em 
operação de retroescavadeira, pá 
carregadeira ou máquinas rela-
cionadas a área de construção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
RECEPCIONISTA BILINGUE 
(2026): Formação superior com-
pleta ou cursando em Administra-
ção de Empresas ou áreas afins. 
Experiência em atendimento e 
utilização de PABX. Inglês fluente. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
TÉCNICO EM TELECOMUNI-
CAÇÕES (1757): Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Possuir CNH B. Residir na região 
de Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
Com experiência na função. Para traba-
lhar em limpeza de indústria. Disponibili-
dade 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 In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
BALCONISTA Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar das 14h 
às 22h.
Possuir experiência em atendimento 
ao publico desejável em padaria. Para 
trabalhar em Loja de conveniência.
ENCARREGADO DE PRODUÇAO 
Residir em Indaiatuba ou região, possuir 
experiência como encarregado de linha 
de produção no setor de refrigeração 
e equipamentos de refrigeração como 
balcões, geladeira, câmara fria. Dispo-
nibilidade de horários.
EXTRUSORISTA GRANULADOR – 
Residir em Indaiatuba. Possuir Curso 
Técnico em Plásticos, experiência na 
função, disponibilidade de horários.
FORMATEIRO – Para trabalhar em 
Indústria de embalagens. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Experiência na 
função.
IMPRESSOR FLEXOGRAFICO – Para 
trabalhar em Indústria de embalagens. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Expe-
riência na função.
MARCENEIRO – Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Experiência em corte, plaina 
e serra. 
MECANICO DE MANUTENÇAO Residir 
em Indaiatuba. Experiência com ma-
nutenção mecânica, elétrica e predial.
Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA CONVEN-
CIONAL Residir em Indaiatuba. Possuir 
disponibilidade de horários. Possuir cur-
so de metrologia, leitura interpretação 
de desenho mecânico ou mecânico de 
usinagem. Com ou sem experiência.
OPERADOR DE COLADEIRA - Para 
trabalhar em Indústria de embalagens. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Expe-
riência na função.
OPERADOR DE GRAMPEADEIRA 
- Para trabalhar em Indústria de emba-
lagens. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Experiência na função.
PEDREIRO – Possuir experiência na 
função e disponibilidade de horários.
PORTEIRO - Possuir experiência na 
função. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (Para cadastro) 
Possuir experiência na função. Para tra-
balhar em recepção de hospital. Possuir 
disponibilidade total de horários. Ensino 
médio completo e conhecimentos em 
informática.
NUTRICIONISTA – Residir em In-
daiatuba ou região. Disponibilidade de 
horários.
COZINHEIRO (A) Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horários. Expe-
riência na função.
SERVENTE – Com ou sem experiência. 
Residir em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
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Médio. Vivência 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/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 DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6764): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Vivencia  na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6748): Fem. Ensino Funda-
mental Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em máquinas. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6690): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Não necessita vivência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (6736): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivência na função. 
Vivência na área. Desejável curso. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS/PÓS-VENDAS (6754): 
Masc. Superior Completo em Administração. Vivên-
cia na função. Conhecimento no ramo automotivo 
e atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS (6766): Fem. Ensino Médio 
Completo ou Superior Cursando Administração. Vi-
vencia na área de vendas/ comercial, conhecimento 
com captação de clientes, fllow-up, geração de 
pedido de vendas, cotações entre outras funções. 
Residir em Indaiatuba.
COMPRADOR (6549): Ambos os sexos. Superior 
Completo. Vivencia na área industrial e assegurar 
abastecimentos de matéria prima, insumos, produ-
tos e equipamentos e serviços. Conhecimento em 
ERP e inglês intermediário. Residir em Indaiatuba 
ou Região.
ENCARREGADO DE CNC (6548): Masc. Ensino 
Médio. Vivência na função. Cursos de leitura e inter-
pretação de desenho, metrologia básica, matemática 
básica, programação e operação de Torno CNC e 
Centro de Usinagem, desejável Auto Cad. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO METALÚRGICO (6719): Masc. Su-
perior 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 sol-
dagem 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.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GERENTE DE OPERAÇÕES (6626): Masc. Supe-
rior em Engenharia Mecânica. Vivencia em gestão 
e processos. Com inglês avançado. Residir em 
Indaiatuba ou Região.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir cursos na área da quali-
dade e conhecimentos em Metrologia e Leitura e 
Interpretação de Desenho e Tridimensional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
1/2 OFICIAL MARCENEIRO (6566): Mas. Ensino 
Fundamental. Vivência na função, conhecimentos 
em máquinas de corte e lixa. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6283): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de mecânica 
geral, vivência em manutenção corretiva, preventiva, 
hidráulica e pneumática em equipamentos industriais. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (6696): Masc. Ensino 
Médio Completo. Possuir curso de mecânica geral e co-
nhecimentos em solda. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA (6744): Masc. Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. CNH B. Noções em recebimento 
e expedição. Conhecer Indaiatuba e região. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em manuseio de aço, conhecimento com 
serralheria, modelagem de aço, polimento de metais. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Disponibilidade 
de horário. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Possuir  
conhecimento na área de vendas e atendimento ao 
cliente. Residir em Indaiatuba.
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 Convencional. Possuir condu-
ção própria. Residir em Indaiatuba.
RECEBIMENTO (6721): Ambos os Sexos. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Possuir conhe-
cimento com lançamento de notas fiscais . Vivência 
com sistema SAP. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6712): Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
RECEPCIONISTA (6760): Fem. Ensino Médio 
Completo. Noções básicas de informática. Disponi-
bilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
SECRETARIA EXECUTIVA / BILINGUE ( 6737 
): Fem. Superior Completo. Vivência na função. 
Possuir Inglês e Mandarim. 
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AJUDANTE DE GARÇOM (6487): Ambos os 
sexos. Conhecimentos na função. Disponibilidade 
de horários. Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE DE PÁTIO (6540): Masc. Ensino Fun-
damental, Não é necessária experiência. Possuir 
disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Funda-
mental  Completo. Não precisa ter experiência, 
possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO (6688): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia área industrial, acaba-
mento e lixamento de peças. Residir em Indaiatuba. 
Possuir condução própria.
AJUDANTE GERAL (6693): Masc. Ensino Funda-
mental Completo. Vivência na função. Conhecimento 
em rebarbação, separação de material e  lavagem de 
peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6743): Masc. Ensino 
Fundamental Completo. Noções e cursos na área 
elétrica. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas 
a pagar/ receber, conciliação bancaria e negociações. 
Conhecimento em sistema Microsiga. Possuir CNH 
‘B’. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FISCAL/ CONTÁBIL(6738): Masc. 
Superior completo ou cursando Contábeis ,Inglês 
ou japonês ( Intermediário ). Vivencia em Escritu-
ração 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 MANUTENÇÃO PLENO (6661): 
Masc. Superior Cursando ou Concluído em Enge-
nharia Mecatrônica ou Eletrônica. Vivência na área. 
Conhecimento em manutenção preventiva, corretiva 
e programação dos equipamentos. Conhecimento 
em compras e administração dos mesmos. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA DE TI (6717): Masc. Técnico Completo 
ou Superior Cursando. Vivência na função. Possuir 
conhecimento em microinformática e hardware, 
configuração de rede, AD, DNS, DCHP, Ferewall, 
configuração de estações e demais equipamentos, 
ERP, integrações de sistema (WS (webservices) e 
texto), telecom,  telefonia móvel, chip de dados e 
integrações com soluções de mobilidade em Tablets 
e Palm-tops, pacote office e internet avançados. 
Conhecimento em NFe (nota fiscal eletrônica) e 
suas vertentes (obrigações fiscais SPED, etc), 
noções em citrix Metframe e RDP para conexão 
remota externa, Habilidades em processos admi-
nistrativos 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.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS (6720): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo em Admi-
nistração ou Logística. Vivência na função. Possuir 
conhecimento em sistema Microsiga/Proteus, infor-
mática e excel avançado, conhecimento em inven-
tários, 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 ho-
rários, possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (6684): Fem. 
Superior Cursando ou Completo. Vivência na 
área administrativa, conhecimento em financeiro e 
emissão de nota fiscal. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FINANCEIRO (6752): Fem. Ensino 
Médio Completo. Conhecimento na área de contas 
pagar e receber, faturamento, rotina financeira em 
geral. Desejável conhecimento em  Microsiga. Com 
CNH “B”.  Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO (6755): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Co-
nhecimento na área de recebimento, controle de 
estoque, nota fiscal de entrada e saída no sistema. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Desejável co-
nhecimento com Nota Fiscal Eletrônica e pacote Offi-
ce. 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 (6749): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivencia na função. Disponibilida-
de de horário para trabalhar em Salto. Ter condução 
própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE LIMPEZA (6765) : Fem. Ensino Médio 
Completo. Vivencia na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
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AJUDANTE DE MOTORISTA: Irá carre-
gar 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 comple-
to de operador de empilhadeira, residir 
em Indaiatuba;
ASSISTENTE DE ARMAZÉM:  
Ensino médio completo, experiência na 
função, curso de operador de empilha-
deira. Vaga temporária.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO DE 
NOTA FISCAL: Ensino médio completo, 
cursos na área, experiência na função. 
Residir em Indaiatuba;
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino 
médio completo, vivência em rotinas 
administrativas, RH e financeiro. Residir 
apenas em Elias Fausto;
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Para 
trabalhar em comércio, experiência na 
função, curso de operador de empi-
lhadeira e habilitação categoria A/B; 
Jornada de trabalho de segunda-feira a 
sábado. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo, para serviço braçal, 
disponibilidade de horário para reveza-
mento de turno;
BALCONISTA: Ensino fundamental 
completo, residir em Indaiatuba, dispo-
nibilidade de horário, experiência em 
atendimento ao público;
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na 
função, residir em Indaiatuba, Salto, Itu 
ou Porto Feliz. Conhecimento em máqui-
na reta, Overlock, Interlock 2 agulhas, 
Galoeira e em todos os tipos de tecidos;
COZINHEIRA: Para atuar em escola 
infantil de segunda a sexta-feira, conhe-
cimento em estocagem e conservação 
de alimentos. Habilidade em preparo 
de alimentos em geral. Auxiliar e servir 
refeições. Residir em Indaiatuba.
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino 
fundamental 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;
MONTADOR: Ensino médio completo, 
cursos na área, experiência em monta-
gens de infra estrutura para instalações 
elétricas. Residir em Indaiatuba;
ORÇAMENTISTA: Experiência/Conhe-
cimento em caldeiraria, serralheria, 
estruturas metálicas, solda, usinagem. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Ensino 
médio completo;
SUPERVISORA DE CONTRATOS: 
Graduação em Processos Gerenciais, 
bons conhecimentos em Excel, Word, 
Power Point, SAP. Experiência na 
função, habilidade com administração 
geral de contratos, liderança de equi-
pes. Vivência no setor de obras será 
um diferencial.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ELETRO-
TÉCNICA OU MECATRÔNICA: Ensino 
médio completo, curso na área, experi-
ência na função, residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
VENDEDOR (A): Para atuar em comér-
cio de tintas, necessário experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA CONTABIL Superior com-
pleto em Ciências Contábeis. Conhe-
cimentos em classificação contábil e 
rotinas de fechamento. Possuir Excel 
avançado. Local de atuação: Salto
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR  Supe-
rior completo, experiência com negócios 
e atendimento ao cliente. Conhecimento 
na área de Marketing e vendas. Local 
de atuação: Salto
ASSISTENTE COMERCIAL Ensino 
médio completo, cursando superior. 
Experiência em licitações. Local de 
atuação: Itu
COMPRADOR  JR Ensino médio 
completo. Experiência em compras 
de peças automotivas e serviços para 
manutenção da frota caminhões e au-
tomóveis. Local de atuação: Itu
COMPRADOR TÉCNICO Ensino médio 
completo, tecnólogo em construção civil 
ou técnico em edificações. Experiência 
na área, possuir conhecimento em in-
formática. Local de atuação: Itu
COORDENADOR(a) DE RECURSOS 
HUMANOS  Formação superior com-
pleto. Experiência em rotinas de RH 
e departamento pessoal. Domínio do 
desenvolvimento das estratégias, for-
necendo suporte/orientações ás chefias 
para o desempenho de suas funções. 
Coordenar as atividades de adminis-
tração de pessoal e movimentação de 
funcionários. Imprescindível o inglês 
fluente. Local de atuação: Salto
COZINHEIRO(a)  Ensino Fundamental. 
Experiência em cozinha industrial. 
Residir em Itu.
DESENHISTA  Superior completo, ex-
periência na área de projetos mecânicos 
e caldeiraria. Conhecimentos de pneu-
mática (esquema e dimensionamento). 
Local de atuação: Itu
GERENTE DE LOGISTICA Desejável 

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

superior em administração ou logística. 
Imprescindível experiência comprovada 
em gestão de logística,  preferencial-
mente no segmento de varejo e ma-
teriais para construção civil. Local de 
atuação: Salto   
INSTALADOR  Ensino médio completo, 
experiência em instalação de vidros, es-
quadrias em geral e moveis planejados. 
Desejável curso de medição. Local de 
atuação: Indaiatuba
MECANICO DE MANUTENÇÃO Ensino 
médio completo, cursos relacionados na 
área. Experiência na função. Local de 
atuação: São Roque
MOTORISTA   Experiência na função. 
Desejável conhecimento em Roll on. 
Possuir  CNH D/E
Local de atuação: Itu
NUTRICIONISTA  Superior. Experiência 
em cozinha industrial. Residir em Itu
OPERADOR CENTRO DE USINAGEM  
Ensino médio completo, curso técnico. 
Conhecimento em programação de 
CNC, interpretação de desenho mecâ-
nico, instrumentos de medição, prepa-
ração de ferramentas e usinagem de 
precisão. Experiência na função. Local 
de atuação: Itu 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA  
Ensino médio completo, curso de empi-
lhadeira. Conhecimento na função. Local 
de atuação: Itu
PEDREIRO  Experiência na função. 
Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e disponibili-
dade de horário. Local de atuação: Salto.
RECEPCIONISTA Ensino médio com-
pleto, conhecimentos em rotinas admi-
nistrativas, organizações, atendimento 
ao cliente. Local de atuação: Itu
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRI-
CA)  Ensino médio completo, experiên-
cia com usinagem e precisão. Leitura 
e interpretação de desenho mecâni-
co. Manuseio e conhecimento de instru-
mentos de medições. Preparação para 
diferentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana.  Local de atuação: Itu             
TORNEIRO CNC  Conhecimento em pro-
gramação de torno CNC. Leitura e inter-
pretação de desenho mecânico. Vivencia 
em afiação, trigonometria preparação de 
ferramentas. Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejável su-
perior em Administração, experiência 
na área comercial. Inglês básico. Local 
de atuação: Itu

PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO SITE E CADASTRE-SE 
www.skalaempregos.com.br
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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/AJU-
DANTE DE SERRALHERIA: Conhe-
cimento com maquinas lixadeiras, 
furadeira e pol i-corte para fazer 
rebarbação, furação, medição, corte 
de material de aço.
ANALISTA DE PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO: Conhecimento em sis-
tema ERP; SAP; pacote Office; noções 
básicas em impostos no recebimento 
fiscal; Interpretação de Notas Fiscais 
de entradas e saídas e serviços 
CFOP, NCM, tributação, CST.
ASSISTENTE FISCAL / CONTÁBIL: 
Lançamentos Contábeis básicos, re-
ferente impostos / despesas diversas 
/ conciliações de contas.
ASSISTENTE DA QUALIDADE:   Res-
ponsável pela elaboração e revisão de 
procedimentos, garantir o bom anda-
mento da área da qualidade. 
ASSISTENTE DE VENDAS: Conheci-
mento na área industrial, para atuar com 
prospecção de clientes e vendas interna.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO: Traba-
lhará com carrinho hidráulico carre-
gando caminhões e puxando pallets 
da produção. Disponibi l idade de 
horários.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Com expe-
riência na área de limpeza. Disponibi-
lidade de Horários 
AUXILIAR TECNICO ELETROELE-
TRONICA/MECATRONICA: Conhe-
cimento em montagem e manutenção 
de equipamentos. Possuir cursos na 
área.
CALDEIREIRO: Para atuar com Cal-
deiraria em geral e solda MIG
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO TRAI-
NEE: Recém formados para trabalhar 
no Comercial possuir Inglês e Espa-
nhol Intermediário e disponibilidade 
para viagens. Possuir Ensino Superior  
de Engenharia da Produção.
ESTÁGIO FINANCEIRO: Cursando 

2° ou 5º Semestre, Nível Superior em 
Administração ou Economia, conheci-
mento no pacote Office (Word, Excel), 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
FARMACEUTICO:  Para atuar em 
unidade Farmacêutica. Disponibilidade 
de horários.
FATURISTA: Atuará com registro de 
notas fiscais de compra, emissão de 
notas fiscais de mercadorias e servi-
ços, controle de faturamento e demais 
atividades. Possuir Ensino Superior.
LIDER DE OPERADOR LOGISTICA: 
Com experiência em liderança na área 
logística, armazém, expedição, movi-
mentação de materiais, etc. e com ex-
periência em operação de empilhadeira.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: 
Possuir experiência em montagem de 
Maquinas Industrial.
MECANICO MONTADOR: Possuir 
experiência com Pintura liquida (Epox), 
montagem de máquinas em geral, pos-
suir curso de Leitura e Interpretação 
de Desenho.
MOTORISTA CNH D: Para atuar na 
região fazendo entregas e coletas.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: Corte, 
dobra e polimento do aço, serigrafia, 
inspeção de qualidade, conferencia 
de medidas, lapidação e polimento 
de vidros, corte policarbonato, corte e 
lixamento de peça em vidro, pré-forno.
PINTOR:  Preparar as superfíc ies 
externas e internas de peças indus-
triais,. Necessário ter disponibilidade 
de horário.
PORTEIRO: Para atuar em empresa. 
Disponibilidade para escalas. 
RECEPCIONISTA: Com Inglês Fluen-
te, Para atuar em Hotel, com Disponi-
bilidade de Horários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: Com 
Disponibilidade Total de horários para tra-
balhar em todos os turnos, irá cobrir folgas.
SUPERVISOR DE CONTRATOS: Com 
experiência em Administração geral de 
contratos de Terceiros, incluindo toda 
gestão de mão de obra, elaboração 
de contratos. Possuir Graduação em 
Tecnólogo em Processos Gerenciais, 
Técnico em Administração de Empre-
sas. Conhecimento no Sistema SAP.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: Su-
pervisiona e coordena as atividades 
da área industrial, relacionadas ao 
planejamento e controle de produção.

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 mé-
dio, possuir curso de Usinagem, mecânica 
ou similar.
ANALISTA DE RH - Superior completo ou 
cursando, domínio no inglês, experiência 
com legislação trabalhista e previdenciária, 
fechamento de folha de pagamento e cartão 
de ponto eletrônico, apuração e recolhimento 
de encargos, desoneração da folha de paga-
mento e as demais rotinas do departamento, 
vaga para empresa multinacional.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR - 
Cursando Faculdade de Comercio Exterior 
ou Logistica, possuir inglês intermediário ( 
com boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável 
ter trabalhado em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino 
médio completo, experiência com digitação 
de documentos, possuir curso de informática.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com escrita fiscal, auditoria e 
planilhas excell, possuir disponibilidade de 
horário.
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 RH - Superior completo 
ou cursando, experiência com  recrutamento 
e seleção, admissão, agendamento exame 
médicos e as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE PCP - Ensino médio com-
pleto, experiência com apontamento de produ-
ção, conhecimento com leitura e interpretação 
de desenho e metrologia.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio 
completo, experiência com contas a receber, 
desejável ter trabalhado em empresa ramo 
metalúrgica.
ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino médio 
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.
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, 
experiência 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 Técni-
ca 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 ma-
quinas convencionais, centros de usinagem, 
fresas, instrumentos de medição e ter traba-
lhado em empresas metalúrgicas.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino 
médio completo, curso de NR 10 e elétrica, 
experiência na função, vaga para empresa 
multinacional.
EMPILHADERISTA   -  Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir curso de 
empilhadeira, residir em Salto ou Indaiatuba.

ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Su-
perior completo ou cursando, experiência 
com processos de compras, armazenagem e 
movimentação de matérias primas, produtos 
indiretos, insumos e serviços em empresas 
industriais, comerciais e de serviços.
FATURAMENTO - Ensino médio completo, 
experiência com emissão e controle de notas 
fiscais eletrônicas, apuração de impostos, 
tributação Estadual e Fiscal, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência 
com limpeza de chão de fabrica, banheiros, re-
feitórios, pátios, distribuição de café, desejável 
ter trabalhado em empresa.
GERENTE DE CONTROLE DA QUALIDADE 
- Experiência na função, executar auditorias 
internas, ministrar treinamentos, acompanha-
mento de auditorias, atendimento a clientes 
externos e internos, elaborar procedimentos 
e instruções, responder não conformidades 
internas e clientes.
GERENTE DE FUNDIÇÃO - Experiência em 
toda área de fundição, ligas, sucatas, fornos, 
controle de matéria prima para fundição, 
cálculos e correções de campos metálicos, 
supervisão de laboratório químico e inspeção 
visual de sucatas.
GERENTE DE MANUTENÇÃO  
- Experiência na função ter trabalhado em 
empresa metalúrgica.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, possuir cursos de metrologia, ISO 
9001 , leitura e interpretação, experiencia na 
função,desejável ter trabalhado em empresa 
ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função, vaga para empresa ramo 
metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com ma-
nutenção corretiva e preventiva em maquinas, 
equipamentos, ponte rolante, pneumática e 
hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiên-
cia com torno mecânico, fresa e serviços de 
ajustagem mecânica.
MOTORISTA (02 vagas ) - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - Ensino 
fundamental, possuir curso na área e experi-
ência na função.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino mé-
dio completo, experiência com operação de 
maquinas,leitura e interpretação de desenho 
e instrumentos de medição, possuir disponi-
bilidade de horário.
PORTEIRO - Ensino fundamental, experiência 
na função, possuir disponibilidade de horário.
PREPARADOR CENTRO USINAGEM CNC 
- Experiência na função e possuir cursos 
na área.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir 
em Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio comple-
to, experiência com PABX, atendimento a 
clientes, planilha Excel, arquivos e as demais 
rotinas administrativas.
SOLDADOR - Ensino fundamental, experi-
ência com solda TIG, Mag e Elétrica, possuir 
curso na área.
SUPERVISOR DE LOGISTICA - Superior 
completo ou cursando, experiência com  
toda cadeia de logistica, sistema Microsiga, 
Protheus desejável ter conhecimento com a 
máquina Cardex.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino 
Técnico em  Mecânica, experiência com 
produção seriada de peças usinadas para 
industria automotiva, prática de 5S, Kaizen e 
outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com 
metrologia, 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, 
possuir 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.
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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.

AGENTE DE VIAGENS
Ensino Médio Completo, possuir experiência 
com vendas e possuir disponibilidade de 
horário de trabalho. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, experi-
ência na área de produção e disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Com Ensino Fundamental Completo, com 
curso de Operador de Empilhadeira ou Ponte 
Rolante. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL
Graduação Completa em Ciências Contábeis, 
com inglês fluente, com experiência na função 
e conhecimentos em sistema SAP. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE CONTROLADORIA PLENO
Cursando Superior em Administração, 
Economia ou Ciências Contábeis, inglês 
nível intermediário, com experiência em 
planejamento e controle orçamentário de 
produtos, custos de fabricação, apuração de 
resultado mensal, elaboração de relatórios 
gerenciais, bons conhecimentos no pacote 
Office e sistema integrado SAP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE DIRETORIA
Graduação Completa em Secretariado Exe-
cutivo, inglês avançado, com experiência em 
toda rotina administrativa e conhecimentos 
sistema integrado SAP. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função e possuir disponibilidade 
de horário para trabalhar em escala. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO
Com Ensino Fundamental e experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência na 
função e disponibilidade para trabalhar em 
escala de horário. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR TÉCNICO
Graduação em Farmácia, Química,  En-
genharia Química ou Biologia, com inglês 
intermediário, experiência com vendas téc-
nicas no segmento alimentício. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ELETRICISTA PREDIAL
Com Ensino Fundamental, curso do SENAI e 
experiência na função. Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
Com Graduação ou cursando Superior em 
Logística, com experiência na função e toda 
rotina de armazéns, recebimento, expedição, 
almoxarifado e movimentação de materiais. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHERIO DE VENDAS
Com Graduação Completa, com experiência 
em empresa no segmento de tubos. Residir 
em Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ENGENHEIRO MECÂTRONICO
Graduação Completo, possuir experiência 
em linha de produção e disponibilidade de 
horário para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba, Itu, Salto e Sorocaba.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA
Cursando a partir do 3º semestre de Enge-
nharia Elétrica, possuir inglês intermediário. 
Residir em Indaiatuba. 
ESTAGIÁRIA MARKETING
Cursando a partir do 5º semestre, com inglês 
intermediário, bons conhecimentos em infor-
mática, desejável conhecimentos na área. 

Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ciências da 
Computação ou Tecnologia da Informação, 
desejável ter atuado na área. Residir em 
Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia em ferramentas de estampo convencional 
e progressivo. Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE LOJA
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função, possuir disponibilidade 
para trabalhar em horário de escala. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL
Com Graduação Completa, com experiência 
no segmento de tubos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com curso Técnico ou Gestão da Qualidade, 
com experiência na função, ferramentas da 
qualidade e conhecimentos em estatística, 
elaboração e interpretação de gráficos 
e domínio em pacote Office. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso de 
Operador de Empilhadeira, experiência em 
toda rotina da área de logística e disponibi-
lidade para trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
MEIO OFICIAL ELETRICISTA
Com Ensino Fundamental, curso do SENAI 
de Elétrica, experiência na área industrial. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL SERRALHEIRO
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função na área industrial. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com experiên-
cia na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia na função e empilhadeira elétrica retrátil 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com experiên-
cia 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 experiên-
cia na função e disponibilidade para trabalhar 
em horário de turnos. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com Graduação em Engenharia e experi-
ência no segmento de serviços de limpeza. 
Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Graduação Superior Completa, com expe-
riência em gestão de serviços de limpeza 
e manutenção. Para residir na  região 
do ABC. 
SUPERVISOR DE CONTRATOS
Graduação Completa e Administração ou 
Engenharia, experiência em análise de 
contratos e possuir disponibilidade para 
trabalhar em Elias Fausto. Residir em Car-
deal, Elias Fausto e Indaiatuba.
SUPERVISOR DE CONTROLADORIA
Graduação em Ciência Contábeis Com-
pleta, inglês fluente, com experiência na 
função, conhecimentos em sistema SAP. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
TÉCNICO MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
Curso Técnico Completo, com experiência 
na função em empresas de autopeças. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR TÉCNICO
Com Ensino Médio Técnico Mecânico 
ou Mecâtronica, bons conhecimentos no 
pacote Office, com experiência em vendas 
técnicas externas, prospecção e manuten-
ção de revendedores, com conhecimentos 
no mercado de integração de segurança e 
controle de acesso. Residir em Americana, 
Indaiatuba, Limeira, Louveira ou Valinhos. 
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CLASSIFICADOS

Casa em Condomínio 
com 2 D., coz. com ar-
mários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00. 
F:(19)98372-0000
Casa Juscelino Kubi-
tschek- 4 cômodos na 
frente e 4 cômodos no 
fundo- R$ 250.000,00. 
F : ( 19 )3016 -1355  /  
99205-4322 /  99752-
2170
Casa no Cond. Villagio 
de Itaici - 2 D., quintal c/  
churrasq. R$ 400.000,00. 
F:(19)98372-0000
Casa próximo ao Jus-
celino Kubstcheck 4 
aluguéis - ótimo inves-
timento R$240.000,00. 
F:(19)3016-1355 /  99752-
2170 /  99205-4322
Casas para financiamen-
to com ótimos preços, ve-
nha conferir. F:(19)3016-
1355 /  99752-2170 /  
99205-4322
Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção! Excelentes valores. 
F:(19)3016-1355 /  99752-
2170 /  99294-5541
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm c/  
armários(Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz planej, la-
vabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garagem..R$ 
500.000,00. F:(19)3834-
8948
Cond. Green Village - 
sobrado, 1 suíte + 2 D., 
armário closet, quartos e 
coz. R$ 415.000,00. Acei-
ta permut. F:(19)7828-
0418  /  ID 114*97307

Jd M. do Sol - R$ 
190.000,00 - Aceita ter-
reno / carro / moto – 1 
dorm.,sala,cozinha,w-
c,lav,gar 2 autos coberta. 
F:(19)99801-4860
Jd Monte Verde – Casa 
com 03 D. sendo 01 suí-
te, garag. p /  02 carros. 
Aceita financiamento. R$ 
285.000,00. F:(19)7829-
6350 c/  Marlene
Jd Morumbi – Casa com 
02 dorms, sala, cozinha e 
garagem p /  02 carros. R$ 
230.000,00. F:(19)7829-
6350 c/  Marlene
Jd Pau Preto - Casa 
nova com 3 dorm sendo 
1 suíte, 1 wc, 2 vagas - AT 
125 m². R$ 490.000,00. 
F:(19)9 8372-0000
Jd. Amstalden - Su-
per residência TODA 
MOBILIADA com 284
m2 e AT 350m2 de 
terreno, 3 dormitórios, 1 
suíte, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha, piscina 
e  espaço  gourmet 
R $  1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F:(19)99751-9921 / 
3875-0469 creci 65362.
Jd. Camargo Andra-
de - 02 D., sala, coz, 
WC, lavand., garag. + 01 
sobradinho nos fundos, 
tudo bem acabado por 
apenas R$ 250.000,00 
aceita troca por igual ou 
menor valor em região 
plana. F:(19)3017-0455 /  
99762-7997.
Jd. do Valle - 02 D. (01 
suíte c/  armário embuti-
do) coz. planejada, garag. 
p /  03 autos, edícula nos 
fundos. Ótimo Acaba-
mento R$ 280.000,00. 
F:(19)3017-0455 /  99762-
7997 

M. do Sol –  rua 68 
02 D., sala, coz, WC, 
lavand, mezanino nos 
fundos. R$ 140.000,00. 
F : (19 )3017 -0455  /  
99762-7997.
M. do Sol –  rua-58 
05 cômodos precisan-
do pequenas reformas.
apenas: R$ 145.000,00. 
F : (19 )3017 -0455  /  
99762-7997
M. do Sol – 68 casa 
assobradada sendo na 
parte inferior garage. 
espaçosa e na parte 
superior 01 D., sala, coz, 
WC, Lavand., sacada 
quintal com edícula nos 
fundos todo revestido 
em piso cerâmico R$ 
190.000,00 toda docu-
mentada para financia-
mento. Ta esperando o 
que? F:(19)3017-0455 /  
99762-7997.
M. do Sol - imóvel comer-
cial próximo a Av. Ário 
Barnabé e bancos 390m² 
de área construída, sendo 
02 pav. residenciais e 
salão comercial no térreo, 
apenas R$700.000,00.F: 
(19) 3017-0455 /  99762-
7997.
M. do Sol – rua 24 casa 
espetacular em lote de 
250m² em 02 pavimen-
tos sendo no pavimento 
superior: 05 D. sendo 02 
suítes e 01 máster, saca-
da com frente para pis-
cina c/  cascata artificial 
aquecimento a gás nos 
D., área de churrasco 
completa, garag. para 04 
carros. R$ 400.000,00. 
Aceita imóvel de menor 
valor, carro, estuda  par-
celamento. F:(19)3017-
0455 /  99762-7997.

Jd. Esplanada I I  - 
CA0211  -  300  m² 
- 03 suites, sala., la-
vabo, coz., AS., área 
lazer c/  churrasq. e 
quintal, 04 vagas ga-
rag. R$ 400.000,00. 
F:(19)3392-0333
Jd. Laguna - (Salto-SP) 
02 D., sala, coz., WC, 
lavad., garag. para 02 
autos R$ 170.000,00. 
F : (19 )3017 -0455  /  
99762-7997
Jd. M. do Sol - Casa. 
2  c o z . ,  1  s a l a ,  2 
dorm., 2 WC. Gara-
gem. R$ 220.000,00. 
F : (19 )3935 -1137  /  
99265-7550.Falar com 
Cida.
J D .  M o n t e  V e r -
de  – 3 dormitór ios 
–  R $ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F : (19 )3016 -1355  /  
99752-2170 /  99205-
4322
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 
no fundo – ótimo investi-
mento – R$270.000,00. 
F : (19 )3016 -1355  /  
99752-2170 /  99205-
4322
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. 
F : (19 )3016 -1355  /  
99752-2170 /  99205-
4322
M. do Sol –   rua 10 
c/  04 cômodos c/ gar 
+01 com. e wc nos fun-
dos falta acabamen-
tos.  R$130.000,00. 
F : (19 )3017 -0455  /  
99762-7997
M. do Sol –  67. 01 
c ô m o d o  c o m  W C , 
R $  1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F : (19 )3017 -0455  /  
99762-7997

M o r a d a  d o  S o l 
CA02481 - Rua ant 
59, 2 imoveis ,terreno 
de 250 m², casa 1. 02 
dorm,sala,02 wc,cozi-
nha,lavanderia e amplo 
quintal. Casa 2 , 01 dor-
m,wc,cozinha e lavan-
deria.R$280.000,00. F: 
(19)3875-2215
Nair Maria - Salto SP - 
02 cômodos e WC em 
lote de 180m² apenas 
R$ 102.000,00.Quita-
do. F:(19)3017-0455 /  
99762-7997
Oportunidade - Vendo 
2 casas em terreno - 
Jd. Morumbi. Casa 1 - 1 
sobrado, coz., 1 quarto, 
WC, Salão Comercial. 
Casa 2 - Fundos - 2 
quartos, sala, coz, WC. 
Aceito terreno na nego-
ciação. R$ 160.000,00. 
F : ( 1 9 ) 3 8 3 5 - 2 1 2 3  /  
99135-1470
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e 
está sem tempo?Ligue 
pra mim. F:(19)3016-
1355 /  99752-2170 /  
99205-4322 /  99294-
5541 /  99763-8709
Terra  Magna -  R$ 
650.000,00 - 3 dor-
ms, 2 salas, piscina, 
1 8 0 , 0 0  m ²  c o n s t . , 
360,00 m² útil. Acei-
ta permuta em apar-
tamento na cidade. 
F:(19)99801-4860
Vl. Castelo Branco - 
CA0415 - 140 m² - 03 
D. sendo 01 st., sala 
02 amb., bhº social, 
arm. planej. nos dorm. 
e coz., AS., quintal, 
churrasq., 02 vagas 
garag. R$ 400.000,00. 
F:(19)3392-0333

Aluga-se kitnet “quarto 
com banheiro- cozi-
nha coletiva - agua e 
Luz ja incluso e sinal 
de internet liberado”. 
F:(19)99350-7886 /  
98862-4249 junior
Alugo um quarto c/ 
banheiro independente, 
no centro.R$ 400,00.
Três meses de aluguel 
adiantado.Para somen-
te uma pessoa.Tratar 
fone:(19)98833-2812.
C i d a d e  N o v a  I  - 
CA0444 - 360 m² - 03 
D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/  
mesa, varanda, coz. 
c/  coifa, desp., AS., 
espaço gourmet  c /  
churrasq., quintal, 04 
vagas garag. Armário 
planej.: D., st., bhºs, 
coz., sala, AS., desp. 
R$ 3.400,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dor-
m(Sendo 1 suite c/  ar-
mários), sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 va-
gas de garagem....R$ 
2.300,00 + Cond. + Iptu. 
F:(19)3834-8948
Cond. Parque dos 
G u a r a n t a s  -  R $ 
2.500,00 +cond +Iptu, 3  
dorms., sendo uma suite 
banheiro social e lavado 
coz sala  churraqueira 
garagem pra 2 carros  
totalmente planejado. 
F:(19)99801-4860

Cond. Vista Verde- 
Casa com 03 D., sendo 
01 suíte, cozinha pla-
nejada e garagem p / 
03 carros. R$ 2.500,00. 
F:(19)99233-3124 c/  
Jessica.
Jardim do Vale- Casa 
com 02 D., sendo 01 suíte, 
garagem p /  02 carros. R$ 
1.500,00. F:(19)99233-
3124 c/  Jessica.
Jardim Juliana- Casa 
com 01 dorm, garagem 
p /  moto. R$ 800,00. 
F:(19)99233-3124 c/  
Jessica.
Jardim Juliana- Casa 
com 02 D., garagem p /  
02 carros. R$ 1.200,00. 
F:(19)99233-3124 c/  
Jessica.
Jardim Juliana- So-
brado com 04 D., com 
armários, cozinha pla-
nejada, piscina, chur-
rasqueira e garagem p /  
03 carros. R$ 3.300,00. 
F:(19)99233-3124 c/  
Jessica.
Jardim Santa Cruz- 
Sobrado com 03 D., 
sendo 01 suíte, cozinha 
planejada, edícula, chur-
rasqueira e garagem p /  
03 carros. R$ 1.600,00. 
F:(19)99233-3124 c/  
Jessica.
Jd. AMERICA CA1013 
– 02 dorm,sala,cozi-
nha,WC,lavanderia,-
garagem coberta p / 
02 autos e quintal. A.T 
250m². R$1350,00 + 
IPTU. F: (19)3875-2215
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº. 
social, sala, coz., AS, 
quintal, 02 vagas ga-
rag. R$ 210.000,00 F. 
3392-0333

Jd. Esplanada - CA0319 
- 300 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/  varanda, 
coz. planej., AS., bhº 
ext., depósito, edícula c/  
churrasq., quintal, 04 va-
gas garag. R$ 2.900,00 + 
IPTU F. 3392-0333
J d .  I t a m a r a c a  - 
R$1.300,00; 2 dorms, 
sala, coz, banheiro so-
cial, garagem pra 5 car-
ros. F:(19) 99801-4860
Jd. Morumbi - SO0291 
- 103,83 m² - 3 D. sendo 
01 suíte c/  closet, bhº. 
social, lavabo, sala 02 
amb. c/  sacada, escri-
tório c/  armários, coz. 
planej., AS, churrasq. 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 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. Olinda - CA418 - 
250 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS., bhº ext., 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
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
Res.  Bougainvi l le 
- SO0118 - 1000 m² 
- Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/  
closet, pavimento inf.: 
lavabo (todos os bhºs. 
c/  armário planej.), sala 
02 amb. c/  pé direito 
duplo, home theater, 
escrit., despensa, coz. e 
AS c/  planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet 
c/  churrasq., e forno de 
pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, 
área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333
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E d .  G u a r a p a r y  - 
AP0423 - 65 m² - 02 D., 
bhº social, sala, coz. 
planej., AS., 01 vaga 
garag. R$ 245.000,00. 
F:(19) 3392.0333
Edifício Tuiuti - 02 
dorms(01 st) ,  sala, 
coz . ,  wc ,  lavande-
r ia ,  01  vaga gara-
gem.R$ 270.000,00. 
F:(19)99279-1177 
G r a n  V i l l e  -  R $ 
270.000,00 - 3 dormi-
tórios, todos com suíte; 
sala de estar, 63m; ga-
ragem para um carro. 
F:(19)99801-4860
Guarujá – Enseada - 
02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueiras na va-
randa, 02 vagas gar., 
piscina aquecida . R$ 
450.000,00.  F: (19) 
99887-7771   
Jd Morumbi - 2 dormi-
tórios R$ 115.000,00 
ace i ta  ca r ro  como 
parte do pagamento. 
F:(19)98372-0000
Jd. Umuarama - 2 dor-
mitórios 1 vaga - R$ 
190.000,00. F:(19)3329 
7253 
Oportunidade - Ap. 
2 dormitório, sala em 
L, cozinha, lavanderia 
e uma vaga coberta – 
162m²- R$ 196.000,00 
- CECAP - em fren-
te à Lojas Bandeira. 
F : ( 1 9 ) 3 0 1 6 - 1 3 5 5  /  
99752-2170 /  99205-
1322 /  99294-5541 /  
3035-1372

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. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes sendo 01 com 
closet e varanda  /  01 
com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com armá-
rio planej.), lavabo, sala 
02 amb., escrit., copa, 
coz. totalmente planej., 
lavand., AS com gabine-
te, depósito / dorm. em-
pregada, edícula com 
churrasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condicio-
nado, 04 vagas garag. R$ 
4.700,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Villagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 3 suítes, 
sala de 2 amb. c/  varanda, 
lavabo,  coz. planej., AS, 
churr., área de lazer, 2 va-
gas gar. R$ 3.350 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs 
- 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem..R$ 
1.250,00 + Cond. + Iptu. 
F:(19)3834-8948

Sistema Republica para 
estudantes ou operarios 
de obras. Casa c/ 3 dorm., 
sala, WC, coz., AS, gara-
gens. Rua João Martini 
(ant. 40) x Laura Fachini 
Tomaseto, 739 (antiga 
21) - Morada do Sol. F. 
(19)3935-7666 ou 99976-
9763 (vivo), com Ana.
Villagio de Itaici, 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com 
ar condic., cozinha plane-
jada, 2 wcs, churrasquei-
ra, área de luz. Condo-
mínio com infraestrutura 
completa. R$ 2.500,00. 
F:(19) 98372-0000
Vl. Maria Helena - 
CA0324 - 355 m² - 06 D. 
sendo 01 suíte, bhº. social 
(todos bhºs. c/  armários), 
lavabo, sala 03 amb., 
varanda, coz. planejada, 
dorm. empregada, AS., 
edícula, churrasq., quintal, 
04 vaga garag. R$ 3.500 
+ IPTU. F:(19)3392-0333
Vl. Suíça - SO0332 - 
352 m² - 03 D. sendo 01 
suíte c/  hidro, bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., 
coz., despensa, AS, 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

Pre-Lançamento - Tre-
ze andares, quatro ap-
tos por andar, na Av. 
Candelária com 100m2, 
3dorm sendo 1 suíte. 
Entrega em agosto de 
2016 com 35% de entra-
da parcelados, preço a 
partir de R$550.000,00. 
F:(19)99751-9921 / 
3875-0469 creci 65362.
Res. Ybaté - todo plane-
jado com 01 D., e garag. 
coberta. R$ 190.000,00. 
F:(19)7829-6350 c/  
Marlene

Apto Térreo -  coz. 
planej., box de vidro, 
1 vaga coberta, 3 D., 
E 1 banheiro social R$ 
1.220,00. F:(19)3329-
7253 /  99295-0357
Cond Pá t io  Anda 
Luz- Apto com 03 d,. 
sendo 01 suíte, cozi-
nha planejada, gara-
gem p /  02 carros e 
área de lazer completo. 
R$ 1.700,00 + Cond. 
+ IPTU. F:(19)99960-
4202 Allyne
Ed. Asturia - AP0248 
- 58 m² - 02 D., bhº 
social, sala c/  varanda, 
coz., AS, 01 vaga garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Ed. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 
D., sala, coz. c/  ar-
mários, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + Ipt. 
F:(19)99244-8398
Pátio AndaLuz R$ 
2.000,00. F:(19)7808-
3727 /  89*22754

Ed. Ceccioca - AP0409 
- 74 m² - 3 D. sendo 01 
st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS. (todos 
c/  arm. planej.), 02 va-
gas garag. R$ 1.800,00 
+ IPTU. F:(19)3392-
0333
Ed.  Roccaporena- 
Apto na região central 
com 02 D., garagem p /  
01 carro. R$ 1.400,00. 
F:(19)99960-4202 Ally-
ne
Jardim Paulista - com 
02 D. e garagem p / 
01 carro. R$ 750,00. 
F:(19)99960-4202 Ally-
ne 
Jd Morumbi: Apto com 
02 D., e garagem p /  01 
carro. R$ 750,00 + Cond 
+ IPTU. F:(19)99960-
4202 Allyne
R e s .  A n a  E l i s a  - 
AP0476 - 57,92 m² - 
02 D., bhº social, sala 
de TV c/  sacada, coz., 
AS., 01 vaga garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Res. Fonte de Trevi 
- AP0430 – 76,87 m² - 
03 D. sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., 
sacada, coz. planej., 
AS., 02 vagas garag. 
R$ 1.300,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Res. Grand Ville na 
Cecap – Apto com mó-
veis planejados com 
03 D., sendo 01 suíte e 
garag. p /  02 carros. R$ 
1.600,00. F:(19)99960-
4202 Allyne
Res. Grandville - com 
3D. , suite, 2 vagas de 
garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU E condomínio. 
F:(19)7808-3727 

Res. Jatobá - AP0417 
- 120 m²  - 03 D., sen-
do 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. 
c/  sacada, coz., AS., 
02 vagas garag. Armá-
rio planej.: st., bhºs, 
coz., AS. R$ 3.500,00 
+  C o n d .  +  I P T U . 
F:(19)3392-0333
Res.  Place View - 
AP0454 - 71 m² - 02 D., 
sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb. c/  saca-
da, coz., AS, 02 vagas 
garag. Arm. planej.: D, 
st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333
Res. Vando - AP0472 
- 67,08 m² - 02 D., bhº 
social, sala 02 amb. c/  
sacada, coz., AS., área 
de lazer, 01 vaga ga-
rag. R$ 950,00 + Cond. 
+ IPTU. F:(19)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 
+  C o n d .  +  I P T U . 
F:(19)3392-0333
Res. Victória - AP0453 
- 90 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 
02 amb. c/  sacada, 
coz., AS, 02 vagas ga-
rag. Arm. planej.: D., 
st., bhº, coz., AS. R$ 
1.500,00 + Cond. + 
IPTU. F:(19)3392-0333

Casa comercial - cen-
tro, excelente locali-
zação, 3 dormitórios, 
2 wcs, , 2 vagas , 2 
salas - AT 479 m² AC 
222 m². R$ 3.000,00. 
F:(19)98372-0000
Casa comercial - Ci-
dade Nova, 3 dormitó-
rios, 1 wc, 4 vagas, 6 
salas AC: 240 M². R$ 
4.000,00. F:(19)98372-
0000.
Casa comercial - com 
2 suítes, 2 salas, e 2 
vagas AT 480 m² R$ 
2.600,00. F:(19)99295-
0357

Casa Comercial - no 
centro, com 7 salas, 4 
banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² R$ 9.000,00. 
F:(19)99798-8024
Centro: Sala comercial 
com 25 m². R$ 1.350,00 
+ Cond. F:(19)99960-
4202 Allyne
Cidade Nova - sala co-
mercial com 40 m². R$ 
1.600,00. F:(19)99960-
4202 Allyne
Cidade Nova I - SL0028 
- 300 m² - Excelente 
localização, em avenida. 
Salão amplo c/  02 bhºs. 
sociais, cozinha ampla. 
R$ 4.500,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Colibris - salão novo 
com 125m², pé direito 
de 5 metros, 2 WC. Ideal 
para formar uma comu-
nidade religiosa. Quadra 
30, lote 12. Rua Juarez 
Rodrigues de Lima, 153 
/ 157. F:(19)3935-7666 
/  99976-9763 (vivo), 
com Ana.
Galpão NO SALTO - AT 
/ 1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regulariza-
do- Aceita 30% em per-
muta, R$ 1.500.000,00. 
F:(19)99887-7771
Galpão ótima localida-
de - prox. Av. Visconde 
de Indaiatuba, 2 salas 
de recepção, 03wcs, 
mais 02 ambientes p / 
salas, vestiário, cozinha. 
A.t 570m². R$ 5000,00 + 
IPTU. F:(19)3875 2215
Jd. do Sol -  salão 
de esquina 340mil . 
F:(19)3318-4325
Morada do Sol - OPOR-
TUNIDADE - Salão de Ca-
belereiro todo montado e 
com ótima clientela. F:(19) 
98414-5231 c/  Ayde.

Salão Comercial - na 
Av. Pres. Kennedy , 
150 m² - salão, 2 salas, 
2 banheiros e copa R$ 
6.000,00. F:(19)98372-
0000
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade. 
F:(19)3935-1372
Temos galpões para lo-
cação no Distrito Indus-
trial ótima localidade. 
F:(19) 3935-1372
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três injeto-
ras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balan-
ça. F:(11)98362-9657 /  
(11)2429-6353
Vl. Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - Sa-
lão Comercial amplo, c/  
02 bhºs e mezanino p /  
escritório. R$ 3.500,00 + 
IPTU. F:(19)3392-0333

Alvorada - 02 suites, 
sala, cozinha, salao de 
jogos, casa de caseiro, 
piscina AT /  2.400m².
R$ 700.000,00. F: (19) 
9.9946-7771
Beira da rodovia - Sitio 
de 8 alqueires em indaia-
tuba r$40,00  m². F:(19) 
91187850 / 96727947 
Creci 74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Área de 
10 alqueires r$106,00 
o m². F:(19)91187850 
/ (19)96727947 Creci 
74092
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CLASSIFICADOS
Terras de Itaici - 03 
dorms(01 st), sala, co-
zinha, Wc, churrasquei-
ra, poço semi artesia-
no. AT / 1.000m².AC/ 
180m².R$ 430.000,00. 
F:(19)9.9946-7771
Terras de Itaici- Chá-
cara em Cond. fechado 
com 02 D., sendo 01 
suíte com closet, pisci-
na, churrasqueira e ga-
ragem p /  05 carros. R$ 
2.800,00. F:(19)99960-
4202 Allyne
Vale do Sol - 02 dor-
ms, sala, cozinha wc, 
piscina. R$ 400.000,00. 
F:(19) 9.9946-7771

Breve lançamento lote-
amento com entrada a 
partir de 10.000,00 Mil 
Reais, faça sua reser-
va. F:(19)3017-3505 / 
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. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m² 
- Plano..R$ 360.000,00. 
F:(19)3834-8948
Condomínio Montre-
al Residence: terreno 
em Cond. fechado com 
150 m². R$ 145.000,00. 
F:(19)9-9757-1579 c/  
Sandra
Distr i to Industr ia l 
II- terreno industrial 
com 1 .000 m² .  R$ 
600.000,00. F:(19)9-
9757-1579 c/  Sandra

Jd. Laguna  -150m² 
R $ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F : ( 19 )3017 -0455  / 
9762-7997
Jd. Morada do Sol 
– ótima local ização 
–  R $ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F:(19)99294-5541 / 
99752-2170 / 3935-
1372
M. do Sol –  Rua 39 
125m² R$110.000,00. 
F : ( 19 )3017 -0455  / 
9762-7997 
Nair Maria - Salto SP 
-180m² R$90.000,00 
aceita f inanciamen-
to. F:(19)3017-0455 / 
99762-7997
Paradiso - 517m2 – 
Ótima localização e 
topografia, imperdível, 
à R$755,00 / m2. UR-
GENTE. F:(19)99751-
9921 / 3875-0469 cre-
ci 65362.
Portal do Sol  - 150m² 
R$ 110.000,00 – qui-
tado. (oportunidade). 
F : ( 19 )3017 -0455  / 
99762-7997
R e s i d .  C a r o l i n e - 
T e r r e n o  c o m  1 2 5 
m² .  R$  75 .000 ,00 . 
F:(19)7829-6350 c/  
Marlene
Temos áreas para 
loteamentos em In-
daiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto 
e demais localidades. 
F:(19)99294-5541 / 
99752-2170 / 3935-
1372
Terra em Indaiatu-
ba  R$ 60.00 o mt²- 
ót ima topografia de 
frente com a rodovia. 
F:(19)99294-5541 / 
99752-2170 / 3935-
1372

E l i a s  F a u s t o  - 
48.000M². R$ 30,00 m². 
F:(19)99887-7771
Elias Fausto 175 m2 
– Ótima localização e 
topografia, em bairro 
central pronto para cons-
trução. R$98.000,00. 
F:(19)99860-8968 / 
99751-9921 / 3875-0469 
creci 65362.
Industrial - 5.200 m². R$ 
500,00 m². F:(19)99887-
7771
Jardim Caroline- Ter-
reno plano com 125 m², 
no Jardim Caroline na 
cidade de Cardeal. R$ 
80.000,00. F:(19)7829-
6350 c/  Marlene
Jardim das Marita-
cas - R$ 95.000,00. 
F:(19)98372-0000
Jardim dos Laranjais - 
9.000m². R$450.000,00. 
F:(19)99946-7771
Jardim Paradiso - 03 lo-
tes juntos – 708m², 550m² 
e 420m². R$1.100,00. 
F:(19)99887-7771
Jardim Regente - 04 
Lotes juntos - 1.080m². 
R $ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
F:(19)99887-7771
Jd Bela Vista - Ter-
reno mis to ,  p lano, 
exce lente loca l iza-
ção. R$ 170.000,00. 
F:(19)98372-0000
Jd Esplanada II: Terre-
no em ótimo bairro com 
300 m². R$ 224.000,00. 
F:(19)9-9757-1579 c/  
Sandra
Jd. Colibris - 150m² R$ 
110.000,00 aceita finan-
ciamento. F:(19)3017-
0455 / 99762-7997 
Jd. Laguna -  150² 
R$70.000,00. F: (19) 
3017-0455 / 99762-7997

Terras de Itaici -1.000 
M² .  R$230.000 ,00 . 
F:(19)99946-7771
Terreno de 150 m², 
com fundação para so-
brado. R$ 125.000,00. 
F:(19)98372-0000

Alugo quarto para 
moças em residencia 
familiar, R$550,00 com 
acesso aos demais 
compart imentos da 
casa. F:(19)3875-1181 
/ 98820-6872 c/  Elvira
Brechó Roupas adul-
to e criança. Jeans 36 
a 44. De 5 a 7 reais. 
Camisetas, vestidos, p /  
homem calça e camisa 
social. Tenho 1 peruca 
rabo loira c/ luzes 1 vez 
uso, 45 reais. R. Minas 
Gerais, 234 (fundos). 
Atrás do Teiadão Cida-
de Nova.
Casas para financia-
mento  com ót imos 
preços, venha confe-
rir. F:(19)3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-
4322
Compre sua casa ainda 
em processo de cons-
trução! Excelentes va-
lores. F:(19)3016-1355 
/ 99752-2170 / 99294-
5541
Cozinha industrial, no 
Jd Pau Preto AT: 150 m² 
AC 90 m². R$ 1.800,00 – 
F. 19 98372-0000.
Vende-se 1 portão de 
ferro (3 x 2,70 mts.). 
R$ 400,00. Fone: 3835-
1581.

Beira da rodovia em 
Indaiatuba - Sitio de 
4 alqueires R$60,00 
o m². F:(19)91187850 
/ (19)96727947 Creci 
74092
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. c/  
varanda, coz., AS, bhº 
externo, espaço gourmet 
c/  churrasq. e fogão 
a lenha, pisc., quintal, 
diversas vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU. 
F:(19)3392-0333
Chácaras em Itu área de 
1.000m² R$ 40.000,00. 
F:(19)99126-5388
Elias Fausto - Sitio 1 
alqueire, casa, piscina, 
toda gramada, chur-
rasqueira, fogão a le-
nha- R$370.000,00. 
F:(19)3016-1355 / 99752-
2170 / 99205-4322
Elias Fausto - Sitio 
1 alqueire, casa, pis-
cina, toda gramada, 
churrasqueira, fogão a 
lenha- R$370.000,00. 
F : ( 19 )3016 -1355  / 
99752-2170 / 99205-
4322
Excelente Chácara 
Alto Padrão -  4 suítes 
, sala 3 amb., estúdio 
de música, campo de 
futebol gramado, quadra 
de areia, casa de ca-
seiro, piscina, vestiário. 
Negocia-se troca 100% 
em imóveis em Indaia-
tuba R$ 2.000.000,00  F. 
98372-0000
Jd. Mirim - 3 alquei-
res R$2.800.000,00. 
F : ( 1 9 ) 9 1 1 8 7 8 5 0  / 
(19)96727947 Creci 
74092    

Jd. Videira - Chácara de 
5000m² R$550.000,00 
excelente oportunidade. 
F:(19)81367331 Creci 
74092
Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos - CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² - 2 
casas com 3 cômodos 
- 2 baias - 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F:(19)3875-
6230 - Creci 04.732
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 
– 1429 m² - Chácara mu-
rada c/  sobrado de 05 D., 
sendo 01 st., 04 bhºs so-
ciais, escrit., sala 02 amb., 
coz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão 
à lenha, pomar, dorm. 
c/  bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. 
F:(19)3392-0333
Salto perto do Pes-
queiro - 1.000 m² R$ 
60.000.00 - com água 
- aceita carro no ne-
gócio e parcelamento. 
F:(19)3016-1355 / 99752-
2170 / 99205-1322 / 
99294-5541 / 3035-1372
Salto perto do Pesqueiro 
- 1.000 m² R$ 60.000.00 
– com água – aceita carro 
no negócio e parcela-
mento. F:(19)3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-1322 
/ 99294-5541 / 3035-1372
Sítio 2 Alqueires - R$ 
500.000,00. F:(19)99173-
9843 / ID:122*20480
Terras de Itaici - 01 
dorm., sala 02 ambs, 
cozinha, varanda e chur-
rasqueira, toda mura-
da.AT / 1.000m². AC/ 
140m². R$ 440.000,00. 
F:(19) 9.9946-7771. 

Quer comprar sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tem-
po? Ligue pra mim. 
F : ( 19 )3016 -1355  / 
99752-2170 / 99205-
4322 / 99294-5541 / 
99763-8709 
Vende-se 1 lavadora 
automatica Consul 6kg. 
Sem uso.Com nota fis-
cal. R$ 500,00. Fone: 
3835-1581.
Vendo - 2 balcão expo-
sitor, 1 frio , 1 quente, 
c/  vidro trincado e pre-
cisando de manuten-
ção R$ 500,00 cada. 
F:(19)98247-4690 tim
Vendo - Air Soft, marca 
Tókio Marui R$ 700. 
F:(19)98247-4690 tim
Vendo - Iphone 4 , 16 
giga, travado R$ 600. 
F:(19)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:(19)7814-
5723
Vendo Sala de Jantar 
Completa: 1 mesa de 
madeira com tampão 
de vidro e 6 cadeiras + 
Pajé + Espelho. Semi 
novo em ótimo estado. 
Fone:(19) 3885-2843 / 
99106-5802

Gol - 2009, único dono 
(novo )comp le to  F . 
99696-8732  / 3875-
2215
Van Transit Ford - 2013 
(nova 700 Km)  - 14 lu-
gares, licenciada, IPVA, 
seguro. Entrada + par-
celas  F.(19) 3875-2215  
/  (19) 99696-8732

Vendo ou troco Egua 
Mangalarga Mineira, 
mansa. F:(19)99915-
1220 c/  Diogo

“Doação de Cães e 
Gatos - GAPA - Todos 
os sábados, das 10 às 
13hs, na Dog’s Place, 
na Av. Engº Fábio R. 
Barnabé, 4181, marginal 
do  Pq .  Eco lóg i co , 
sentido bairro / centro.”
Vendo ou troco cavalo Ára-
be, engatado, cavalo mui-
to manso. F:(19)99915-
1220 c/  Diogo

Vendo - PS3 fat destra-
vado com HD externo 
de 1 tera ,1 controle , 
HD interno de 80 giga 
e 30 jogos dentro do 
HD interno último lan-
çamentos R$ 1.100,00. 
F:(19)98247-4690 tim

Baby sitter para finais 
de semana.Cobro por 
hora. F: (19)99339-6343 
/ 3329-6323 DIVA.
Manicure. Promoção: 
Grátis 1 sobrancelha 
para cada pé e mão. 
Material esterilizado. 
Atendo ao domicilio. De 
segunda a domingo. 
Faço Definitiva R$85,00 
e Selamento R$55,00 
(Qualquer tamanho de 
cabelo). F:(19)99369-
5615 / 3935-0499 (noite)
Ofereço-me para babá, 
cuidadora de idosos p 
/  morar ou arrumadei-
ra, auxiliar de produção. 
F:(19)99363-6011 / 
99404-1608 - Eldineia.
Ofereço-me para traba-
lhar aos finais de semana 
em serviços gerais e de 
limpeza. Tenho referen-
cias. Contato: Tereza Oli-
veira. F:(19)99738-2266.
Ofereço-me para traba-
lhar com banho / tosa de 
cães e gatos ao domicilio. 
Contato: Blanca. Fone: 
(19)99426-5729.
Ofereço-me para traba-
lhar em residencias com 
faxina. F:(19)3835-1581
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