
Após goleada, Fantasma 
joga contra o Elosport

Yázigi receberá 
troféu Frutos 
de Indaiá 

PAULISTÃO PREMIAÇÃO

Comércio popular está 
pronto para o Mundial

Boldrini antecipa venda 
de ticket para McDia Feliz

COPA DO MUNDO 

SOLIDARIEDADE 

Campanha ‘Cofrinho 
do Bem’ é lançada 

Almir Sater faz show 
no Indaiatuba Clube

LAR DE VELHOS EM JULHO

A fim de arrecadar recur-
sos para a manutenção da 
instituição, o Lar de Velho 
Emmanuel lançou nesta sem-
ana, a campanha Cofrinho do 
Bem, que é voltada ao comér-
cio e escolas do Município. 
Os cofrinhos personalizados 
estão disponíveis nas lojas que 
aderiram à campanha.

Para abrir as comemo-
rações dos 57 anos, o In-
daiatuba Clube apresentará 
no dia 6 de julho um show 
com o cantor Almir Sater. 
A apresentação será feita 
durante um almoço especial 
que será realizado no Salão 
Social do IC a partir das 12 
horas. 
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Mais garantido do que nunca na segunda fase do Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão,após bater em casa o Paulínia por 5 a 
0, o Esporte Clube Primavera deve fazer mudanças para as duas últi-
mas partidas da fase de grupos. Já para a partida diante do Elosport, 
domingo, dia 1º de junho, às 10 horas em Capão Bonito, o técnico 
José Luis Drey deve promover duas a três alterações no time titular. 

JME

Furtos e roubos de veículos 
aumentam na cidade

Dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.     Pág. 15a
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Adesão para o PPI 
encerra-se hoje

Santo Antonio realiza 
tradicional quermesse

Doação de sangue 
acontece amanhã

Feira de Inverno 
vai até domingo

PRAZO PARÓQUIA

AJUDA ENCERRAMENTO

Termina hoje, dia 30, o prazo 
para adesão do Programa de Par-
celamento Incentivado (PPI), que 
prevê os descontos de multas e 
juros e débitos junto à municipal-
idade. Quem ainda não aderiu ao 
programa, deve acessar o site www.
indaiatuba.sp.gov.br/ppidetm e 
preencher o Termo de Adesão

Começa nesse fim de sem-
ana, a tradicional quermesse da 
Paróquia de Santo Antônio, local-
izada no Jardim Morada do Sol. A 
quermesse terá inicio amanhã, dia 
31, e estará aberta ao público, após 
a Missa da Trezena, a partir das 
19 horas, e segue durante todos os 
finais de semana até 15 de junho.

A empresaria Lucimara Andriani do Yázigi Indaiatuba e 
Itu receberá o troféu Frutos de Indaiá no dia 25 de outubro, no 
Clube 9 de Julho.

Com a necessidade do Cen-
tro de Hematologia e Hemoter-
apia da Unicamp (Hemocentro) 
aumentar seu estoque em mais 
20%, a Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realiza amanhã, dia 31, a Cam-
panha de Doação de Sangue.

Termina neste domingo, 
dia 1º de junho, a 16ª edição 
da Feira de Inverno e Varie-
dades, no Pavilhão da Viber. 
A feira que está aberta ao 
público desde o última sex-
ta-feira, dia 23, já recebeu 
cerca de 3 mil visitantes.
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Chuva e frio surpreendem indaiatubanos 

Depois de 30 dias sem chover no Município, Indaia-
tuba registrou nesses últimos dias um total de 30,4 
milímetros da chuva que retornou na última quin-
ta-feira, dia 22. Junto a isso, a temperatura caiu. Só 
na terça-feira, dia 27, às 15 horas, os termômetros 
da Defesa Civil registraram 10,7º graus.
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Amor aos animais Qual tipo de crime 
praticado em Indaiatuba 
gera mais sensação de 
insegurança?

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

Radares dia 31/05 a 06/06

Editorial EnqueteArtigos

Nome inserido indevidamente no SCPC ou Serasa gera 
indenização por danos morais

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

Não é raro alguém comprar algo à prazo e ao realizar o cadastro parar adquirir o crédito 
é informado que tem restrição em seu nome mesmo sabendo que não deve a ninguém.

Para a surpresa dessa pessoa, seu nome foi negativado sem ao menos ser informada 
o motivo, mesmo ciente de que não está em dívida com ninguém ou se estava, já tinha 
pago a dívida e pedido a exclusão.

São vários os motivos que ensejam esse dissabor ao consumidor, como por exemplo, 
algo que já foi pago, mas o credor não retirou a restrição; dívida prescrita que já deve-
ria ter a inscrição excluída após os 5 anos previstos em lei; recentemente o caso mais 
comum é o do uso do CPF e outros documentos do consumidor por outras pessoas que 
contratam serviço em seu nome sem ele saber.

 Recente reportagem feita por um famoso jornal mostra que dados de pessoas como 
CPF, RG endereço, estado civil, são vendidos na Rua 25 de Março em São Paulo como 
se fossem produtos de consumo.

Ocorre que alguém pode usar esses dados e contratar serviços que não demandam a 
presença do titular das informações para fechar o negócio, prática essa muito comum 
para contratar serviços de telefonia móvel.

Diante dessa insegurança, o judiciário tem aplicado pedagogicamente sanções a quem 
realiza a negativação por mero descontrole administrativo ou falta na fiscalização nas 
contratações. Daí porque as empresas de telefonia móvel encabeçam o topo das litas de 
reclamações do Procon.

Portanto, aquele que tem o nome inscrito no SCPC ou Serasa indevidamente sofre 
lesão a direito imaterial, como a honra, bom nome e dignidade. Ocorrendo tal fato, 
deve procurar o judiciário para garantir a reparação por meio de indenização por danos 
morais além da exclusão do seu nome nos órgãos já mencionados se comprovado o erro 
por parte de quem negativou.

Vale ressaltar que, aqueles que já contam com inscrição no Serasa e 
SCPC no momento da negativação indevida, não tem direito a indeni-
zação, pois não houve danos se o nome já estava negativado, somente 
direito a exclusão.

Não é de hoje que o homem maltrata os animais. Mas 
ano após ano percebe-se a necessidade, emergente, de se 
criar mecanismos para evitar essa violência. 

Na maioria dos casos de agressão, um adulto está envol-
vido. Com isso, orientá-lo é perda de tempo e desnecessário, 
ele sabe que o animal é um ser vivo, que merece respeito 
tanto quanto os humanos. O que precisa de verdade é que 
sejam criadas leis que possam puní-lo por esses atos.

Estamos falando desde o ser humano que agride fisi-
camente o animal, quanto verbalmente. Aliás, brigar com 
animal e não dar carinho ao mesmo também é um violência 
gratuita.  

Pegar o bichinho para mantê-lo em local sem higiene, 
sem conforto, também não está na “cartilha” dos bons 
modos com os animais. O que falar das pessoas que pegam 
os bichos quando pequenos e ao crescerem são abandona-
dos. Acreditem, tem gente que faz isso em Indaiatuba sem 
qualquer remorso. 

Visando o mundo justo a esses bichinhos, uma Indica-
ção foi apresentada durante a última Sessão Ordinária da 
Câmara, pedido para que seja criado um Departamento 
Municipal Especial dos Direitos dos Animais.

O Município pleiteia, há anos, uma Delegacia de Pro-
teção Animal. A criação leis e órgãos são necessários para 
uma vida digna aos bichinhos, já que, orientar o ser humano 
já não surte efeito.  

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. 
(Richard Bach.) 

Persistência ou teimosia
A disciplina pode ser considerada um tipo de treinamento específico, criando-se 

novos hábitos de pensamento, ação e linguagem para o aperfeiçoamento e para ajudar a 
obter suas metas. A disciplina pode também ser alcançada através de pequenas tarefas 
específicas.Encare a disciplina como um esforço positivo. Assim como a disciplina, 
a persistência é apenas uma ferramenta e pode acabar virando teimosia quando é 
aplicada na conquista de esforços inúteis ou errados  A habilidade de fazer de novo 
depois de uma derrota se alimenta em diversos atos. A persistência  é uma das mais 
preciosas qualidades a serem desenvolvidas. Num mundo em que a grande maioria 
desiste e morre na praia, aqueles que são persistentes conquistam  o céu e passam na 
frente de todos os outros que cederam no meio do caminho por preguiça, interesses 
secundários, zona de conforto, medo, insegurança,  dispersão e tudo o mais que faz 
as pessoas desistirem de seguir em frente com seus objetivos. Em matéria de desen-
volvimento pessoal, a persistência é a qualidade número um que faz com que a pessoa 
consiga vencer suas limitações e desenvolver habilidades. Faça o Leade Training da 

Signa e receba as ferramentas dos fatores de sucesso na vida dias 
13-14 e 15-06-2014 - www.signatreinamentos.com.br - 019 38757898

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

“Na minha opinião é assalto à 
residência, pois invade nossa pri-
vacidade, nossa própria residência. 
Nos tornamos prisioneiros dentro 
de casa, que teoricamente deveria 
ser o lugar mais seguro”
- Bruno Ferro, 23 anos, Con-
sultor técnico.

“O assalto a residência real-
mente traz maior sensação de 
insegurança. Além disso, tem 
os furtos de veículos, há um 
tempo o carro do meu cunha-
do quase foi furtado, em frente 
a casa dele. Os bandidos não 
têm mais medo, quem tem 
medo agora somos nós”
- Danielle Oliveira de Souza, 
22 anos, Balconista.

“Assalto é o crime que me 
causa maior sensação de inse-
gurança, pois é cada vez mais 
comum e pode acontecer em 
qualquer lugar. Eu mesma já fui 
assaltada enquanto caminhava 
pela rua, em plena luz do dia”
 - Maria de Fátima Dantas, 29 
anos, Dona de Casa

“Há alguns meses a casa ao 
lado da minha foi assaltada, eu 
vi toda a ação dos bandidos e 
nada pude fazer. Liguei para a 
policia militar, mas eles demo-
raram a chegar. Enquanto isso 
os ladrões fizeram a limpa na 
residência, sem a menor pressa. 
Parece que eles não têm mais 
medo, para mim o assalto a resi-
dência traz maior insegurança”
- Rogério Castalhano, 42 
anos, Comerciante.

“Eu nunca fui assaltada, po-
rém é o crime que mais me 
dá medo. Hoje em dia não dá 
para você andar com celular, 
carteira, chaves, nada a mos-
tra, pois tudo pode chamar a 
atenção dos bandidos”
- Rita Souza Lima, 19 anos, 
Estudante.

Radicais Livres

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Os radicais livres aparecem no nosso corpo de duas formas: pelo metabolismo e 
pelo contato com determinados agentes externos. Para converter os nutrientes obtidos 
na alimentação em energia, o corpo queima oxigênio. Essa queima libera moléculas de 
radicais livres, que reagem com o DNA, o RNA, proteínas e outras substâncias oxidá-
veis, danificando as células sadias do organismo.

 Os radicais livres são uma das principais causas do processo de envelhecimento, 
que se formam no processo natural de respiração, e fatores externos, como exposição 
ao fumo, contaminação ambiental, raios UV do sol, consumo excessivo de gorduras, 
dentre outras, que causam enfermidades nas pessoas e alterações na pele.

Os alimentos antioxidantes são capazes de combater os efeitos nocivos do excesso de 
radicais livres. Confira a lista dos alimentos ricos em vitaminas e minerais antioxidantes 
mais conhecidos, benéficos a nossa saúde.

Vitamina C – Goiaba, pitanga, caju, kiwi, acerola, limão, tomate, pimentão amarelo, 
coentro, cravo-da-índia, gengibre, salsa, dentre outros.

Vitamina E - Germe de trigo, ól eo de soja, arroz, milho, girassol, abacate, gema, 
legumes, majericão, orégano, pimenta, dentre outras.

Vitamina A – Cenoura, abóbora, fígado, melão, batata-doce, brócolis, manga, pês-
sego, beterraba, alho, gema de ovo, alecrim, pimenta, dentre outros.

Vitamina B6 - Levedo de cerveja, arroz integral, semente de girassol, soja, germe 
de trigo, galinha, peixe, orégano, dentre outras.

Selênio (Se) - Frutos do mar, cebola, milho, cereais integrais, cogumelo, ovos caipira, 
coentro, gengibre, salsa, dentre outros.

Zinco (Zn) – Aveia, ostra, leite, gema, espinafre, majericão, papoula, dentre outros.

Cuidando da alimentação e evitando sempre que possível os agentes 
externos que provocam o surgimento dos radicais livres, você evita que 
as células do seu organismo sejam atacadas por essas moléculas e se 
prepara para enfrentar com saúde o processo natural de envelhecimento.
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Chuva acompanhada do frio 
altera o tempo na cidade 
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Errata

Feira de Inverno e Variedades termina neste domingo

Mudança requer mais 
cuidados com a saúde 

GABRIELA  COROSSY/AGÊNCIA CÂMARA 

Depois de 30 dias 
sem chover no Mu-
nicípio, Indaiatuba 

registrou nesses últimos dias 
um total de 30,4 milímetros 
da chuva, a qual voltou a 
cair na última quinta-feira, 
dia 22, e prosseguiu no final 
de semana. A chuva também 
amenizou a escassez de água 
nos reservatórios. Junto a 
isso, a temperatura caiu, fa-
zendo com que a população 
tirasse suas blusas e casacos 
dos guarda roupas antes mes-
mo da chegada do inverno. 
Na terça-feira, dia 27, às 
15 horas, os termômetros 
da Defesa Civil registraram 
10,7º graus. 

A chuva foi registrada de 
quinta até segunda-feira, dia 
26, e deve retornar a cidade na 
próxima semana. As nuvens e 
o vento aumentam com apro-
ximação de uma frente fria 
e há previsão de chuva para 
Indaiatuba.

De acordo com o site Tem-
po Agora, a temperatura neste 
fim de semana deve ser má-
xima de 22º e mínima de 11º. 
E a previsão do tempo para 
hoje na cidade é de sol com 
algumas nuvens, mas não 
chove. Amanhã, dia 31, o céu 
estará nublado, com algumas 
aberturas de sol. E domingo, 
dia 1º de junho, predomínio do 
sol. E no decorrer da semana 
o frio continua e com previsão 
de mais chuva durante toda a 

Com a mudança do tempo e 
a queda de temperatura, muitas 
pessoas começam a ficar doen-
tes. Gripe, resfriado, sinusite, 
otite, conjuntivite e até mesmo 
pneumonia são alguns dos 
problemas mais comuns nessa 
época do ano, quando a defesa 
do organismo fica enfraqueci-
da, facilitando a proliferação 
de vírus e bactérias.

“Normalmente com a mu-
dança de estação o trato respi-
ratório sente bastante, pois o 
tempo seco e a baixa umidade 
do ar aumentam os riscos do 
aparecimento de várias doen-
ças no sistema respiratório. 
Essas mudanças propiciam 
a ação dos vírus e bactérias, 
aumentando assim a circulação 
do vírus e atingindo uma gran-
de parte da população”, explica 
a médica pneumologista Rena-
ta Muniz Jorge. 

Apesar de grande parte da 
população adoecer nessa época 
do ano, segundo a pneumolo-
gista as faixas extremas como 
crianças e idosos estão mais ex-
postos as doenças. “As faixas 
extremas estão mais propicia 
a ficar doente, pois as crian-
ças ainda tem a imaturidade 
no sistema imunológico e os 
idosos perdem a defesa ativa 
do sistema”, explicou.

Ainda de acordo com Re-
nata, é de suma importância 
à pessoa se vacinar contra a 
gripe. “Muitas pessoas se re-
cusam a tomar a vacina, pois 
acham que irão pegar gripe. 
Isso não acontece, pois a va-
cina não é um vírus vivo. Às 

vezes pode causar sintomas 
que se assemelham com a da 
gripe, o que causa confusão na 
população. Todas as pessoas 
deveriam tomar a vacina, pois 
além e diminuir a circulação do 
vírus evita que a pessoa evolua 
para um quadro mais grave”, 
orienta. 

Para tanto, medidas simples 
de prevenção, como dieta sau-
dável, beber bastante líquido, 
fazer uma limpeza nasal e 
colocar a mão na boca ao tossir 
ou espirrar, são extremamente 
importantes, como alertou a 
pneumologista. “É importante 
à pessoa fazer uma limpeza 
nasal diariamente com soro 
fisiológico e comer de duas a 
cinco porções de frutas por dia, 
pois elas suprem a carência de 
vitamina do corpo. Além de que 
é muito importante também à 
pessoa tomar o hábito de colo-
car a mão na boca ao tossir ou 
espirra, pois evita assim, que o 
vírus de espalhe”, explica.

Segundo ainda a pneumo-
logista, a automedicação é um 
erro comum entre as pessoas. 
“A pessoa se automedicando 
acaba mascarando os sintomas 
que são um alerta do corpo 
de que alguma coisa não está 
bem. A tosse, por exemplo, é 
chata, mas é uma das defesas 
do corpo. Se em questão de 
três dias a pessoa ver que não 
houve melhora, ela tem que 
imediatamente procurar um 
atendimento médico para que 
a pessoa seja tratada de forma 
correta e evitar que avance para 
um quadro mais grave”, alerta.

Chegada da chuva acompanhada com o frio pegou os indaiatubanos de surpresa

semana.
Além da chuva, os in-

daiatubanos também foram 
surpreendidos pela frente fria, 
isso devido a uma massa de ar 
de origem polar que fez des-
pencar a temperatura. “Foi o 
fortalecimento de uma massa 
de ar polar que trouxe a onda 
de frio mais intenso. Esse 
ar polar chegou no início da 
semana, após a passagem de 
uma frente fria e um ciclone 
extratropical pelo Sudeste no 
último domingo. Essa massa 
mudou a direção dos ventos 
para o quadrante sul, der-
rubando as temperaturas. A 
entrada das primeiras ondas 
de frio é algo comum para o 
ápice do outono, estação que 
estamos no momento”, expli-
cou a coordenadora técnica do 
Somar Meteorologia, Patrícia 

Vieira. 
Ainda de acordo com a 

coordenadora técnica, o frio 
irá dar uma trégua. “Isso vai 
acontecer aos poucos nos 
próximos dias, mas isso será 
gradual. Ainda temos previsão 
de manhãs geladas, especial-
mente entre a hoje (dia 30) e 
amanhã (dia 1º de junho), e as 
temperaturas da tarde come-
çam a ficar mais agradáveis 
pouco a pouco”, disse.

Segundo Patrícia Vieira, o 
inverno não será tão intenso 
como o verão, pois não há 
relação direta entre eles. “Não 
há esta relação direta entre 
verão de temperaturas altas e 
inverno rigoroso. Diferente 
do verão, onde passamos por 
uma situação de neutralidade 
climática e a formação de um 
duradouro e atípico bloqueio 

atmosférico, que manteve as 
temperaturas mais altas do 
que o normal, neste inverno já 
temos indícios da influência de 
um fenômeno El Niño no Oce-
ano Pacífico. Este fenômeno 
favorece a formação de novos 
bloqueios atmosféricos e já 
impede que tenhamos ondas 
de frio tão intenso e duradouro 
como no ano passado. Isso não 
quer dizer que não fará frio no 
inverno, mas apenas indica que 
não será tão rigoroso como em 
2013”, explica.

Saae 
A chuva que aliviou os 

reservatórios de água do Mu-
nicípio, descartando, assim, 
a utilização de represas par-
ticulares para o abastecimen-
to na cidade, como tinha sido 
noticiado na edição anterior. 

Essa possibilidade havia 
sido cogitada pelo superinten-
dente do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae), 
Nilson Alcides Gaspar, pois 
o Município estava sofrendo 

com uma estiagem há 37 dias. 
E com a previsão de mais 
chuva durante o decorrer da 
próxima semana, a possibi-
lidade de utilizar represas 
particulares se distancia.

Termina neste domingo, 
dia 1º de junho, a 16ª edição da 
Feira de Inverno e Variedades, 
no Pavilhão da Viber. A feira 
que está aberta ao público 
desde o última sexta-feira, dia 
23, já recebeu cerca de 3 mil 
visitantes. O evento que segue 
até domingo, será aberto ao 
público diariamente, das 14h 
às 22 horas e o valor da entra-
da é R$ 2. A Feira é promovida 
pela Vadilson Promoções e 
Eventos Ltda. e conta com o 
apoio da Prefeitura.

De acordo com o organi-
zador da feira, Vadilson Va-
leriano, a feira é formada por 

62 expositores que compõe o 
circuito das malhas, como a 
cidade de Monte Sião, Jacu-
tinga, Serra Negra, Itapira e 
Socorro.

Durante o evento, os visi-
tantes podem conferir peças 
como malhas finas, jaquetas de 
couro, casacos pesados para o 
inverno rigoroso, roupas para 
adultos e crianças, além de 
semijóias de expositores de 
Goiás, doces caseiros, entre 
outros.

Nesta edição a Feira de 
Inverno e Variedades trouxe 
novidade para o púbico. “A 
novidade desta edição é a ex-

posição de venda de calçados 
como tênis e botas, bolsas de 
couro e também peças em 
couro ecológico”, conta o 
organizador.

Além de todos os vestuá-
rios, o visitante também pode 
conferir a barraca exclusiva do 
Fundo Social de Solidariedade 
de Indaiatuba (Funssol), onde 
está comercializando produtos 
de Patchwork confeccionados 
pelo Projeto Entremeio.  

Ingresso
Pessoas maiores de 60 

anos e crianças até 11 anos 
completos, com documentos, 

não pagam. Os demais visitan-
tes contribuem com R$ 2 e a 
arrecadação será destinada ao 
Funssol. 

Segundo a presidente da 
Funssol, Eunides Nogueira 
Lopes Cruz, o dinheiro será 
bem vindo à entidade. “O 
Funssol utilizará a arrecada-
ção  para manter os projetos, 
como as oficinas, e também 
em  ações e atividades para a 
3ª idade”, disse.

O Pavilhão da Viber está 
localizado na Avenida Al-
mirante Tamandaré, Cidade 
Nova II ao lado do Centro 
Esportivo do Trabalhador. 

Ao contrário do que foi 
divulgado na última edição, na 
página 3, a ação movida contra 
a Rede Globo pede indeniza-
ção de R$ 144,8 milhões a 
favor do Instituto da Adoção e 
não as Mães do Coração, como 
foi divulgado anteriormente.
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Empresários ressaltam 
visibilidade com o Frutos de Indaiá 

JME
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Adesão para o Programa de 
Parcelamento termina hoje

Inscrição para o vestibular 
começa na segunda-feira

PRAZO 

ESTUDO

Há 11 dias da Copa do 
Mundo, no Brasil, 
o comércio popular 

se prepara para lucrar com 
a paixão do torcedor.  No 
centro da cidade já é possível 
observar que as lojas vêm 
ganhando as cores do Brasil, 
com camisetas, chapéus, as 
barulhentas cornetas e outros 
acessórios para torcer pela 
Seleção Canarinho. 

A reportagem do Jornal 
Mais Expressão foi às ruas 
para saber como está essa 
procura. De acordo com a 
proprietária da loja Pica-Pau, 
Cintia Amaro Mateu, de 28 
anos, a procura por alguns 
produtos já é grande e deve 
aumentar ainda mais com 
a proximidade da abertura 
da Copa. “Bandeiras para 
carros, cornetas, bandanas 
e chapéus têm sido os itens 
mais procurados. Estamos 
otimistas por que a maioria 
das pessoas torcem, porém 
sem gastar muito e como 
os produtos originais estão 
com preços exorbitantes, o 
torcedor procura os produtos 
alternativos”, explica. 

Já na loja FBM Copaca-
bana a grande aposta são as 
réplicas das camisetas da 
seleção brasileira. De acor-
do com o proprietário Flávio 

Fautes, 55 anos, a loja conta 
com opções femininas, mas-
culinas e conjuntos infantis. 
“Temos um estoque de 600 
peças, o movimento está 
crescendo a cada dia e de 
sexta-feira, dia 6 junho, 
até quinta-feira, dia 12 de 
junho, quando inicia-se a 
Copa, deve aumentar ainda 
mais. O que mais tem saído 
são os conjuntos infantis 

e as camisetas femininas”, 
explica. 

Com as prateleiras de-
coradas com as cores da 
Seleção Brasileira, os con-
sumidores também já estão 
indo as compras. É o caso 
da autônoma Luciana de 
Carvalho, de 36 anos, que 
afirma estar ansiosa para 
o Mundial. “Estou levando 
produtos para a família toda, 

como bandeirinhas para o 
carro e camisetas. Eu acho 
que está todo mundo des-
gostoso com a Copa, por 
achar que existiam outras 
prioridades no País. No en-
tanto já que de qualquer ma-
neira vai acontecer, acredito 
que pelo menos devemos 
receber bem os turistas, por 
isso estou levando alguns 
produtos para torcer e deco-
rar minha casa”, conta. 

O pedreiro Jucilei San-
tos da Pena, de 48 anos, 
optou por réplicas ao invés 
dos produtos licenciados. 
“Olhei no site e os produtos 
da Copa estão muito caros, 
não tive coragem de dar R$ 
200 em uma camiseta. Optei 
por uma réplica também da 
bola, dá pra torcer do mes-
mo jeito. O importante é 
torcer e sermos campeões”, 
diz animado.

A opção por réplicas 
deve ser a aposta da maioria 
dos torcedores. A reporta-
gem do Mais Expressão 
montou um combo con-
tendo camiseta, chapéu, 
uma bandeira para carros, 
uma bandeira grande e uma 
corneta. Toso os produtos 
saiu por acerca de R$ 46. Já 
um kit parecido, contendo 
camiseta original, um boné 
e uma caxirola (espécie de 
vuvuzela brasileira) sai por 
aproximadamente R$ 379.

Termina hoje, dia 30, o 
prazo para adesão do Programa 
de Parcelamento Incentivado 
(PPI), que prevê os descontos 
de multas e juros e débitos 
junto à municipalidade. 

Quem ainda não aderiu ao 
programa, deve acessar o site 
www.indaiatuba.sp.gov.br/
ppidetm e preencher o Termo 
de Adesão com as informações 
corretas ou ir pessoalmente na 
Divida Ativa da Prefeitura, que 
funciona das 8h às 17 horas.

A partir do dia 31 não serão 
aceitas solicitações de partici-
pação e os débitos retornaram 
aos seus valores corrigidos. 
De acordo com o secretário 
da Fazenda, Bráulio Antônio 

Leite, a Lei 6.237/13 autoriza 
o Poder Executivo a enviar 
para protesto, as certidões de 
dívida ativa dos créditos tri-
butários e não tributários do 
Município, independentemente 
do valor do crédito inscrito 
em Dívida Ativa, bem como 
os títulos executivos judiciais 
condenatórios de quantia certa 
transitados em julgado.

A Secretaria da Fazenda 
fará o levantamento das ade-
sões ao PPI para serem divul-
gadas na próxima semana. Para 
mais informações sobre o PPI 
também poderão ser adquiridas 
no próprio site, acessando a Lei 
6.237/2013 do PPI, na página 
inicial.

A autônoma Luciana de Carvalho compra acessórios para decorar a 
casa e torcer com mais estilo.

As empresas que foram 
escolhidas como as 
melhores de 2013, 

no troféu Frutos de Indaiá, 
estão confiantes no aumento 
da visibilidade de suas mar-
cas. Esse ano, o troféu será 
entregue para 120 empresas, 
durante a 9ª edição do prêmio, 
a qual será realizada no dia 25 
de outubro, no salão social do 
Clube 9 de Julho. 

Uma das empresas par-
ticipantes é a Selma Jóias. 
“Participei do Frutos de Indaiá 
por dois anos e achei muito 
interessante para mim como 
comerciante, pois deu maior 
visibilidade para minha loja 
tornando-a mais conhecida. 
Quando participei houve mui-
tos comentários sobre a loja”, 
ressalta a empresária Selma 
Santos Almeida, de 47 anos.

Para chegar às melhores 
empresas, foram realizadas 
pesquisas nas ruas e nas edi-
ções do Jornal Mais Ex-
pressão, durante os meses 
de novembro e dezembro do 
ano passado e janeiro desse 
ano, totalizando 4.780 pessoas 
ouvidas. 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

Para a proprietária do Yázi-
gi, unidades de Indaiatuba e 
Itu, a empresária Lucimara 
Andriani, a forma como é feita 
a premiação acaba sendo justa. 
“Na verdade, o que importa 
não é a forma como a empresa 
é exposta, mas sim a questão 
da seleção. Não sou eu quem 
disse que somos a melhor 
empresa no ensino de idiomas 
e agência de intercâmbio, mas 
sim a população. E isso dá 
mais credibilidade”, salienta.

Com a escolha da empresas 
por parte da população, foi 
oferecida as empresas uma 
campanha publicitária que dá 
direito a publicação da marca 
d a  e m -
presa nas 
e d i ç õ e s 
d o  J o r -
nal Mais 
Expres -
são e na 
R e v i s t a 
Mais Ex-
pressão. 
Desde o dia último 9, as em-
presas participantes vêm tendo 

o logotipo de suas empresas 
divulgadas no jornal.

Para a empresária Karen 
Stahl Soler, de 33 anos, o 
retorno com o Frutos é ga-

rantido. “Já 
par t ic ipe i 
do Frutos de 
Indaiá três 
vezes na ca-
tegoria Es-
cola de Mú-
sica. Acre-
dito que a 
participação 

da escola na premiação ajudou 
muito no marketing e para 

que a escola atingisse o maior 
número de moradores da cida-
de”, ressalta a proprietária do 
Espaço Cultural Stahl Soler. 

Frutos
A contratação da cam-

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

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

ção principal da noite deve 
ser divulgada nas próximas 
semanas. 

Esse ano a grande no-
vidade é o local da festa. 
Com um investimento de R$ 
4.750 milhões, o salão social 
do Clube 9 foi construído e 
conta com área de 1.130 mil 
metros quadrados. O local 
tem capacidade ainda para 2,5 
mil pessoas em pé ou 1,2 mil 
pessoas acomodadas em suas 
mesas. O espaço conta ainda 
com palco de 120 m², sendo 
totalmente climatizado, assim 
como seus camarins. 

"Não sou eu quem disse 
que somos a melhor em-

presa no ensino de idiomas 
e agência de intercâmbio, 

mas sim a população" 
Lucimara Andriani - Yázigi 

Fernandes - NutricionistaConsórcio EmbracomMagali Roncato Fantasias Lucimara Andriani - Yázigi

A Faculdade Max Planck 
abre, nesta segunda-feira, dia 
2 de junho, as inscrições para 
o Vestibular Continuado de 
Inverno, para os cursos de Ci-
ências Contábeis, bacharelado 
em Educação Física, Enfer-
magem, Farmácia, Medicina 
Veterinária, Pedagogia, Fisio-
terapia, e os cursos superiores 
de tecnologia em Comércio 
Exterior, Gestão Ambiental, 
Logística, Marketing, Rede de 
Computadores, Gastronomia e 

Gestão Hospitalar.
As vagas são limitadas e o 

critério de seleção respeitará 
a ordem de matrícula dos can-
didatos aprovados. As provas 
precisam ser previamente 
agendadas e acontecem as 
terças e quintas-feiras, às 19 
horas, e aos sábados, às 10 
horas, no campus 1 da insti-
tuição, localizado à Avenida 
9 de Dezembro, 460, Jardim 
Leonor. Mais informações 
pelo telefone (19) 3885-9900.

Comércio popular se
prepara para a Copa do Mundo

Mais Expressão



06A Mais Expressão

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

SOLIDARIEDADE

Campanha de doação de sangue acontece amanhã 

Apenas dois projetos são 
votados na 14ª Sessão 

ROSE PARRA/ACS-CMI 

JULIANA WOLF

Não sei quem é...
Durante a 14ª Sessão Or-

dinária da Câmara, o verea-
dor Carlos Alberto Rezende 
Lopes, o Linho (PT), nar-
rou um fato lamentável em 
nossa cidade. Por meio do 
ofício 031/2014, o vereador 
apresentou, junto a Funda-
ção Pró-memória, uma indi-
cação para denominação da 
Avenida 2, do loteamento 
Jardim Residencial Veneza, 
para posterior apresentação 
de um projeto de Lei que, se 
aprovado, autorizaria a rua a 
se chamar Nelson Mandela, 
líder rebelde e presidente 
da África do Sul de 1994 a 
1999 e que morreu no dia 5 
de dezembro do ano passa-
do, aos 95 anos. 

Parecer 
Como reposta, o Con-

selho Administrativo do 
Pró-Memória negou o pe-
dido e ressaltou que Nelson 
Mandela, personalidade de 
caráter ilibado e moral, não 
atende os requisitos estabe-
lecidos pela Fundação para 
nomeação do logradouro 
público e acrescenta: “...
pois temos como norma, não 
aprovar nomes de pessoas 
estrangeiras. Pela relevância 
do perfil biográfico, acredi-
tamos que tal homenagem 
deve ocorrer em âmbito 
nacional e não municipal.”     

Está na Lei...
Entretanto, de acordo 

com a Lei que define os 
critérios de denominação 
de ruas do Município (Lei 
nº 6.035de 25 de julho de 
2012), em seu artigo 3º, está 
discriminado que é vedada 
a denominação de vias e 
logradouros públicos em 
língua diferente da nacional, 
exceto quando referente a 
nomes próprios de brasilei-
ros de origem estrangeira 
ou para homenagear perso-
nalidades, reconhecidas por 
terem prestado “serviços 
meritórios ao Município, ao 
Brasil ou à Humanidade”.

Justificativa 
Enfim, é difícil saber ao 

certo qual critério utilizado 
para o pedido ser negado. 
Talvez por Nelson Mandela 
ter sido o mais importante 

líder da África Negra, ga-
nhador do Premio Nobel 
da Paz de 1993, e Pai da 
Pátria da moderna nação 
Sul-Africanada, e não ter 
nenhum trabalho feito em 
Indaiatuba.

Palpites
Outra possibilidade é 

que talvez Nelson Mandela, 
que tornou-se o maior sím-
bolo do planeta no combate 
ao racismo e discrimina-
ção e que uniu a África do 
Sul por meio do esporte 
(Rúgby), não tenha sido tão 
importante para a cidade 
quanto o Presidente Kenne-
dy, líder norte-americano, o 
qual leva o nome em uma 
das principais avenidas de 
Indaiatuba. Outra possi-
bilidade, é que Mandela 
não seja importante para 
indaiatubano como Cuba, 
Paraguai, Chile, Equador e 
muitos outros países que são 
nomes de ruas na cidade.

Providencial 
O vereador Maurício 

Baroni (PMDB) apresentou 
uma indicação de suma im-
portância. Baroni pede para 
que seja criado um Depar-
tamento Municipal Especial 
dos Direitos dos Animais. 
Aguardamos que essa causa 
seja, urgente, “abraçada” 
pelo Poder Público. Não 
é de hoje que os animais 
vêm sendo violentados e 
humilhados. Vivenciei um 
caso em que a dona de um 
cachorro não o queria mais 
em casa, por conta do mes-
mo mijar em suas plantas. 
O animal foi abandonado 
e posteriormente adotado, 
já com a antiga dona nada 
aconteceu. 

Trânsito 
Depois de muitas re-

clamações de motoristas 
e moradores, enfim o De-
partamento Municipal de 
Trânsito decidiu fiscalizar 
e autuar os motoristas que 
estacionam de forma ir-
regular nas mediações da 
Faculdade Max Planck. Até 
os seguranças da faculdade 
estão sendo orientados pelos 
fiscais de trânsito para que 
nenhum aluno/motorista 
estacione em local proibido. 
O trânsito agradece.   

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Apenas dos Projetos 
de Lei estavam para 
votação na Ordem 

do Dia durante a 14ª Sessão 
Ordinária, que aconteceu na 
noite de segunda-feira, dia 26, 
no Plenário da Câmara. Ambos 
foram aprovados por unani-
midade. A Sessão também foi 
marcada pelo retorno do pre-
sidente da Câmara, o vereador 
Luiz Alberto Pereira, o Cebo-
linha (PMDB), que na semana 
passada substitui o prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
o qual estava de férias. 

Os vereadores Antonio 
Sposito Filho, o Toco (PTB) e 
Massao Kanesaki (Dem) não 
participaram da última Ses-
são. Segundo a assessoria do 
gabinete do vereador Massao, 
ele estava em viagem particu-
lar. O vereador Toco também 
foi questionado, mas não deu 
retorno até o fechamento da 
matéria. Segundo informa-
ções, o mesmo também esteve 
viajando.

O primeiro a ser votado foi 
o Projeto de Lei substitutivo 
nº 064/2013, do vereador 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes (PT), que regulamenta a 
distribuição de folhetos, pan-
fletos ou qualquer outro tipo 
de material impresso veicu-
lando mensagens publicitárias 
em ruas, praças, logradouros 

e demais locais públicos de 
Indaiatuba.   

No artigo 1º do Projeto, 
fica proibida a distribuição 
de folhetos e panfletos ou 
qualquer material impresso 
nos para-brisa dos carros; por 
debaixo das portas; no chão; 
lançados por meio de veícu-
los, aeronaves ou edificações; 
ou qualquer outra forma  
que não seja por meio da 
entrega direta e em mãos do 
interessado. 

Quando houver caixa de 
correspondência no local, 
o panfleto e assemelhados 
de propagando deverão ser 
distribuídos nas respectivas 
caixas, sendo proibida a co-
locação em grades, portões, 

ou o lançamento do panfleto 
no interior do local, jardins e 
garagens. 

Quem não cumprir com a 
nova lei, a empresa responsá-
vel pela distribuição deverá 
pagar multa no valor de 40 
Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo (Ufesps). No caso 
de reincidência, o valor da 
multa é duplicado. Na segun-
da reincidência, o Alvará de 
funcionamento será cassado. 
Caso a empresa distribuidora 
não seja identificada, caberá a 
empresa que consta na propa-
gando pagar a multa. Cabe a 
Prefeitura regulamentar a Lei, 
bem como definir qual órgão/
secretaria será responsável 
pela fiscalização da Lei. O 

Projeto de Lei foi aprovado 
em primeira votação. 

Orçamento 
O segundo projeto votado 

durante a Sessão, nº 079/2014, 
do Executivo, autoriza o re-
manejamento, transposição 
e transferência de dotações 
orçamentárias no orçamento 
vigente. 

O projeto autoriza o re-
manejamento, transposição 
e transferência orçamentária 
de uma unidade orçamentária 
para outra ou de um órgão 
para outro, nas secretarias 
municipais de Obras e Vias 
Públicas (R$ 42 mil), da Fa-
mília e do Bem Estar Social 
(R$ 40 mil) e de Esportes (R$ 
40 mil).

Com a necessidade do Cen-
tro de Hematologia e Hemotera-
pia da Unicamp (Hemocentro) 
aumentar seu estoque em mais 
20%, em decorrência das visitas 
durante a Copa do Mundo, a 
Fundação Indaiatubana de Edu-
cação e Cultura (Fiec) realiza 
amanhã, dia 31, a Campanha de 
Doação de Sangue em parceria 

com o Hemocentro. O evento é 
realizado com apoio da Secre-
taria Municipal de Saúde e as 
doações poderão ser feitas das 
9h às 12 horas. 

Faltando poucas semanas 
para o início da Copa do Mundo, 
no Brasil, a Fiec realiza a cam-
panha com objetivo de aumentar 
o estoque de sangue em mais 

de 20%.  Com o aumento da 
população, pode ocorrer uma 
elevação no consumo de sangue 
e componentes nos hospitais, 
principalmente se houverem 
situações de emergência. 

Entretanto, não poderá dor 
sangue a pessoa que não estiver 
em tratamento médico, usando 
medicamento, estiver com gri-
pe, ter tomado a vacina contra 
a gripe comum há menos de 30 
dias, não tiver parceiro (a) fixo 
(a), pesar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos de 
um ano, for diabético, se tiver in-
gerido bebida alcoólica na noite 
anterior, fumar horas antes, etc.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de docu-
mento oficial com foto. Ter entre 
16 (dos 16 até 18anos incomple-
tos, apenas com consentimento 

formal dos responsáveis) e 67 
anos, 11 meses e 29 dias; não 
estar em jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos nas quatro 
horas que antecedem a doação.

A campanha conta com 
parceria da Corpus e co fa-
culdade Max Planck, as quais 
contribuem com os lanches e 
sucos oferecidos aos doadores, 
o desjejum ou após a doação. 

Durante a campanha, ha-
verá ainda cadastramento de 
candidatos para doação de 
medula óssea. Além de ama-
nhã, a campanha acontece 
também nos dias 28 de junho, 
26 julho, 30 de agosto, 27 de 
setembro, 29 de novembro e 
20 de dezembro.

A unidade da Fiec fica 
localizada na Avenida Fábio 
Roberto Barnabé (Marginal 
do Parque Ecológico), 3.405, 
no Jardim Regina.

Doação de sangue poder ser feita na Fiec, das 9h às 12 horas

Com ausência de vereadores, apenas dois 
projetos foram discutidos durante a Sessão
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Festa Junina solidária será no dia 14 de Junho
MAX PLANCK

Boldrini antecipa venda de ticket para McDia Feliz
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO MCDIA FELIZ

O Centro Infantil Bol-
drini deu início às 
vendas dos tickets 

para a 26º Campanha McDia 
Feliz que acontece no dia 30 
de agosto. O valor de cada 
ticket é de R$ 13, e podem ser 
adquirido antecipadamente 
pelo telefone (19) 3787-5115 
ou pelo e-mail cris.dias@bol-
drini.org.br. Em Indaiatuba, a 
campanha tem a parceria com 
a Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer (Volacc).

Ao total são 38 cidades que 
estão participando da campanha 
que beneficiará o Centro Infan-
til Boldrini e a Casa Ronald 
McDonald, com a venda do 
sanduíche Big Mac, que serão 
vendidos separadamente ou na 
promoção número 1, exceto os 
impostos. Além de Indaiatuba, 
participam da campanha as 
cidades de Campinas, Atibaia, 
Bragança Paulista, Hortolândia, 
Limeira, Mogi Guaçu, Paulínia, 
Piracicaba, Poços de Caldas, 

Pouso Alegre, São João da Boa 
Vista, Sumaré e Valinhos.

De acordo com a diretoria 
do departamento de Relações 
Institucionais do Boldrini, Cris-
tina Pereira, a expectativa de 
vendas neste é maior que do 
ano passado. “Em 2013 foram 
vendidos 29.628 tickets. Neste 
ano esperamos vender 36 mil 
sanduíches”, projeta. 

Ainda segundo com Cris-
tina Pereira, a verba arrecada 
com a campanha será aplicada 
em materiais educativos. “A 

verba será aplicada na produção 
de livretos para crianças e para 
as famílias”, explicou.

Para a presidente do Boldri-
ni, Sivia Brandalise, os livretos 
serão se suma importância para 
o paciente e seus familiares, 
para que haja uma melhor 
compreensão sobre a doença. 
“Um dos grandes desafios tem 
sido poder ofertar materiais 
educativos para os pacientes e 
familiares. Somente através da 
compreensão sobre a doença e 
seu tratamento minimizam-se 

os medos e se aumenta a adesão 
ao tratamento”, explica.

Atualmente o Centro Infan-
til Boldrini trata cerca de 7 mil 
pacientes de diversas cidades 
brasileiras e alguns países da 
América Latina, a sua grande 
maioria, cerca de 80%, são do 
Sistema Único de Sáude (SUS).

Em Indaiatuba os tickets 
podem ser adquiridos também 
na Volacc. Segundo a assis-
tente social, Mirna Perine, 
estará disponível para venda 
cerca de mil tickets. “Haverá 

A Festa Junina Solidária, do 
Colégio e da Faculdade Max 
Planck, acontece no dia 14 de 
junho no campus 1. Os ingres-
sos começam a ser vendidos no 
valor de R$ 3 e mais um quilo de 
alimento não perecível. A festa 
contará com barracas de alimen-
tos, a participação de entidades 
assistenciais do Município e a 
animação com shows musicais. 

As barracas de alimenta-

ção, a qual trará o melhor da 
sua gastronomia típica junina, 
será de responsabilidade das 
comissões de formatura. O car-
dápio é diversificado e contará 
com pastel, lanche de linguiça, 
cachorro quente, milho verde, 
caldo verde, maçã do amor, 
fondue de chocolate, vinho 
quente, churrasco, quentão, 
entre outros.

Entre as entidades assisten-

ciais, já estão confirmadas as 
Organizações Não Governa-
mentais (ONGs) Voluntárias de 
Apoio no Combate ao Câncer 
(Volacc), Associação Benefi-
cente Irmã Dulce (Abid), Grupo 
de Ajuda dos Amigos Defi-
cientes de Indaiatuba (Gaadin), 
Comunidade Sagrada, Gabriel, 
Centro de Inclusão e Assistência 
às Pessoas com Necessidades 
Especiais (Ciaspe), Casa da 

Mulher Anália Franco, Bolha 
de Sabão e União Protetora 
dos Animais de Rua (Upar), 
responsáveis pelas brincadeiras 
pescaria e boca do palhaço. As 
comissões de formatura tam-
bém estarão presentes comer-
cializando produtos. 

A festa também será anima-
da por três shows musicais. So-
bem ao palco a dupla sertaneja 
Renan & Jordão e o samba e 

pagode do grupo Pintou o Sam-
ba e Bateria Classe A. 

Ingressos
 Os ingressos para a Festa 

Junina da Max Planck começam 
a ser vendidos na próxima se-
mana, no balcão de informações 
do prédio branco e em pontos 
de vendas parceiros, a serem 
divulgados nos próximos dias, 
via mídias sociais do Colégio 

da Faculdade, ao valor de R$ 
3 mais e um quilo de alimento 
não perecível. Os alimentos 
arrecadados serão destinados 
às entidades assistenciais par-
ticipantes. 

A Faculdade Max Planck 
está localizada à Avenida Nove 
de Dezembro, 460, Jardim 
Leonor, Indaiatuba. Mais in-
formações pelo telefone (19) 
3885-9900.

uma equipe de voluntários nas 
ruas vendendo os tickets. Mas, 
caso alguém se interesse po-
derá estar ligando na Volacc 
e estaremos direcionando para 
a compra”, explica. 

Ainda de acordo com Mir-
na, toda a renda arrecada será 
direcionada ao Boldrini. “Nós 
formamos uma parceria com a 
Boldrini para ajudar nas vendas 
dos tickets, uma vez que o cen-
tro atende muitos pacientes de 
nossa cidade”, explica.

Para mais informações 
sobre a compra dos tickets 
entrar em contato pelo tele-
fone (19) 3875-4544.

Volacc
A Volacc atende atual-

mente 130 pacientes e seus 
familiares de todas as idades. 
A entidade visa atender as 
necessidades dos pacientes 
carentes de Indaiatuba com 
fornecimento de medicamen-
tos, cestas básicas, fraldas des-
cartáveis geriátricas, encami-
nhamento médico, assistência 
psicológica, entre outros, além 

de enviar recursos para o Hos-
pital Infantil “Dr. Domingos 
Boldrini” que atende crianças 
de 0 a 18 anos de todo o País.

Tais recursos provém de 
bazares, quermesses, festas, 
jantares e também da solida-
riedade de pessoas amigas, 
indústria e comércio.

Boldrini
O Centro Infantil Boldrini 

há 36 anos atua no cuidado de 
crianças e adolescentes com 
câncer e doenças hematoló-
gicas. É considerado um dos 
centros mais avançados do 
país, que reúne alta tecnologia 
em diagnóstico e tratamento 
especializado, com índice de 
cura de 70% a 80% em alguns 
tipos de câncer. Instalado 
numa área de 100 mil m², Bol-
drini conta com radioterapia, 
medicina nuclear e imagem, 
Centro de Reabilitação Lucy 
Montoro, Instituto de Pedia-
tria Ronald McDonald, Cen-
tral de Captação de Recursos 
e o Serviço de Apoio Social 
Casa da Criança e da Família.

Personagens do McDia Feliz foram apresentados durante o lançamento da campanha desse ano
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Atividades ajudam alunos 
no aprendizado do espanhol
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Quermesse de Santo 
Antônio começa amanhã 
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Começa nesse fim de 
semana, a tradicio-
nal quermesse da 

Paróquia de Santo Antônio, 
localizada no Jardim Mo-
rada do Sol. O evento terá 
inicio amanhã, dia 31, e es-
tará aberta ao público, após 
a Missa da Trezena, a partir 
das 19 horas, e segue duran-
te todos os finais de semana 
até o dia 15 de junho.

A festa paroquial conta 
com cerca de 10 barracas 
de comidas típicas junina, 
como o tradicional pão com 
linguiça, doce, tapioca, mi-
lho verde, porções de car-
ne e calabresa, churrasco, 
pizza, batata frita, pastel, 
frango assado e bebidas 
como vinho, quentão, chá de 
amendoim, drinks energé-
ticos, entre outros. Haverá 
também barraca com vendas 
de artigos religiosos. 

Além disso, a quermes-
se também oferece uma 
área de brinquedos para 
as crianças como tobogã, 
pula-pula, piscina de boli-
nha, argola, pesca e gulo-
seimas como algodão doce 
e pipoca. 

Durante a  quermesse 
o público também poderá 
participar do bingo com 
rodadas de prêmios e ouvir 
música ao vivo todos os 
dias.

De acordo com os orga-
nizadores Valdemir Graças 

Castro e Ataíde Elias de 
Souza este ano a quermesse 
traz novidades para o públi-
co. “Este ano a quermesse 
do Santo Antônio trás como 
novidade uma iguaria cha-
mada “Trem Bão” e comida 
e bebida típica Polonesa”, 
conta.

De acordo com a comis-
são organizadora, a esti-
mativa é que 3 mil pessoas 
participem da quermesse a 
cada final de semana.

Bolo 
Assim como em todos os 

anos, fatias do bolo de Santo 
Antônio serão vendidas ao 
longo da quermesse, do dia 
13 ao 15 de junho.  

Este ano o bolo terá 40 me-
tros e enquanto é preparado 40 
medalhas do Santo Antônio 
são distribuídas na massa. O 
preparo tem inicio no dia 12 
de junho e são necessárias oito 
pessoas que passam a madru-
gada confeccionando o bolo 

Santo Antônio, considerado 
o santo casamenteiro.

Ao todo serão 4 mil pe-
daços de bolos que estarão a 
venda durante a quermesse e 
40 pessoas serão os sortudos, 
pois segundo a história, aque-
le que encontrar a medalha há 
de se casar em breve, pois irá 
finalmente encontrar o seu 
verdadeiro amor!

No ano passo o bolo tinha 
36 metros e foram vendidos 
3,3 mil pedaços.

No ano passo o bolo de Santo Antonio tinha 36 metros e foram vendidos 3,3 mil pedaços

Estudantes do Colégio 
Montreal de Indaiatuba uti-
lizam de atividades práticas 
para o aprendizado do espa-
nhol. No Colégio, o ensino de 
línguas estrangeiras vai além 
do conteúdo abordado em 
sala de aula. Aprender outros 
idiomas na atualidade deixou 
de ser um diferencial para se 
tornar um pré-requisito bási-
co no mercado de trabalho. 
O ensino da língua inglesa 
e espanhola já faz parte do 
currículo regular das escolas 
no Brasil há algum tempo

Para a professora de es-
panhol do primeiro ano do 
Ensino Médio, Gheisa Villa-
zon,  as atividades culturais 
facilitam o aprendizado e 
tornam a aquisição do idioma 
mais prazerosa e eficiente. 
“As atividades culturais per-
mitem ao aluno vivenciar o 
aprendizado na prática, ter 
mais independência na aqui-
sição da língua e desenvolver 
estratégias para ampliar o 
vocabulário” explica.

Dentre as atividades re-
alizadas está a culinária. 
Durante as aulas, os alunos 
realizarem duas receitas típi-
cas dos espanhóis: a Tortilla 
Espanhola, também conheci-
da como Tortilla de Patatas, 
e para beber Agua de Limón 
ou Refresco de Limón. “Es-
colhemos a atividade de 
culinária, porque o aluno se 
diverte e aprende cozinhan-
do. A Tortilla de Patatas 
é deliciosa e nutritiva, faz 
parte da história e da rotina 
dos espanhóis e a Água de 
Limón foi a bebida escolhi-
da como acompanhamento, 
pois ela é muito consumida 
na Espanha e nos países de 
língua espanhola”, conta a 
professora. 

De acordo com a coorde-
nadora pedagógica do Ensino 
Médio do Colégio Montreal, 
as atividades como essa per-
mitem ao aluno vivenciar os 
conhecimentos na prática e 
proporcionam um aprendiza-
do mais significativo.

Atividades fazem com que os alunos compreendam melhor o espanhol
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 Móveis Planejados é opção
para otimização de espaço
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Muita gente acredita 
que móveis plane-
jados ainda são um 

investimento de luxo. Enganam-
-se. É notório que cada vez mais 
as pessoas investem em projetos 
sob medida, para compor os 
variados cômodos da casa. En-
tre os motivos estão o design 
exclusivo, a qualidade e, talvez, 
o principal: a possibilidade de 
aproveitar da melhor maneira 
todos os espaços da casa.

Quando se mudou para o 
apartamento próprio, o admi-
nistrador Luiz Alberto Mallet, 
de 37 anos, optou pelos móveis 
planejados. “Eu e minha esposa 
decidimos que valeria muito 
mais a pena investir em móveis 
planejados, do que os móveis 
comuns. Além do design dife-
renciado, o projeto conseguiu 
aproveitar melhor todos os es-
paços do apartamento, principal-
mente na cozinha e no quarto da 

minha filha”, explica. 
O administrador concorda 

que o valor é mais alto, se com-
parado aos móveis comuns, no 
entanto afirma que os móveis 
planejados são um investimento 
a longo prazo. “Quando você 
contrata uma empresa de con-
fiança, você percebe que os 
planejados valem mais a pena. 
Você terá o móvel exatamente 
do jeito que gostaria, com uma 
qualidade muito maior. Não tem 
preocupação com a procedência 
do material, com a segurança, 
com a garantia, itens importan-
tes que os móveis comuns não 
oferecem. 

A proprietária da Todeschini, 
Ester Magyar Pasqualino, expli-
ca que qualquer ambiente, seja 
ele residencial ou corporativo, 
pode abrigar um projeto de mó-
veis planejados. “Os planejados 
são um bom investimento, por 
que além de valorizar o imó-
vel, um projeto diferenciado 
e bem pensado traz um ganho 
em qualidade de vida, devido a 

organização e praticidade que 
oferecem”, explica.

Uma das dúvidas que muitas 
pessoas possuem é com relação à 
manutenção dos planejados. De 
acordo com Ester, esse é um item 
que o cliente precisa avaliar na 
hora de contratar a empresa. “No 
caso da  Todeschini, realizamos 
a manutenção preventiva, que 
envolve realizar regulagens e 
ajustes nas ferragens em geral. 
Os planejados são uma ótima 
opção em todos os sentidos, 
basta contratar uma empresa de 
confiança”, ressalta. 

Diferencial
Ester explica que para uma 

maior transparência com o clien-
te, a Todeschini disponibiliza em 
seu site, no todeschinisa.com.br, 
a opção de acompanhamento de 
status. Na opção, o cliente pode 
acompanhar em que processo 
seu pedido se encontra. Além 
disso, é possível fazer um tour 
virtual no show room da Fábrica, 
que fica em Bento Gonçalves. A cozinha do administrador Luiz Alberto Mallet, design exclusivo e ótimo aproveitamento do espaço

Alunos visitam a Sala São Paulo e o Catavento Cultural
COLÉGIO RODIN 

Com o objetivo de am-
pliar a bagagem artística e 
cultural dos estudantes, o 
Colégio Rodin de Indaiatu-
ba levou seus alunos para 
São Paulo para conhecer o 
programa “Descubra a Or-
questra na Sala São Paulo” e 
o Catavento Cultural.

Os alunos puderam am-
pliar seus conhecimentos cul-

tural e musical através do pro-
grama “Descubra a Orquestra 
na Sala São Paulo” e também 
teve a oportunidade de co-
nhecer uma das melhores 
salas em termos de estrutura 
e acústica da América Latina, 
a Sala São Paulo. Além disso, 
os alunos puderam apreciar 
a Orquestra Jazz Sinfônica e 
seus instrumentos.

Para o professor de músi-
ca do Colégio Rodin, Rafael 
Brienza de Almeida, a opor-
tunidade acrescentou aos 
ensinamentos da sala de aula. 
“Eles tiveram a oportunidade 
de adquirir uma bagagem que 
levarão para a vida toda”, 
afirmou.

Também durante a ida 
para São Paulo, os alunos 

foram conhecer o Catavento 
Cultural, onde participaram 
de experiência, como tocar 
em um meteorito, conhecer 
detalhes do corpo humano, 
entender como funciona um 
gerador de energia e desco-
brir que o Sol, visto de per-
to, não é tão redondo como 
parece. 

As atividades extracurri-

culares promovidas pelo Co-
légio Rodin é um diferencial 
da escola que complementa a 
grade curricular que contem, 
além das disciplinas tradicio-
nais, outras que estimulam a 
criatividade e o desenvolvi-
mento dos alunos. 

Os alunos do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental tem 
como complemento a Arte 

Visual.Os alunos são con-
templados com: Arte Dança 
no 6º ano; Arte Música no 7º 
ano e Arte Teatro no 8º ano. 
Além disso, os alunos tam-
bém contam com aulas que 
contribuem para a proposta 
inovadora do colégio como 
Empreendedorismo, Lin-
guagens e Códigos e Ciência 
Aplicada ao Cotidiano.
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Festa Caipira Country 
acontece dia 7 no Colégio Objetivo

Conselho Municipal dos Direitos daCriança e 
Adolescente realiza fórum contra a violência 

16ª EDIÇÃO CONSCIENTIZAÇÃO 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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Lar de Velhos lança a campanha 'Cofrinho do Bem'

DIVULGAÇÃO 
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A fim de arrecadar 
recursos  para  a 
m a n u t e n ç ã o  d a 

instituição, o Lar de Velho 
Emmanuel lançou nesta 
semana, a campanha Co-
frinho do Bem, que é vol-
tada ao comércio e escolas 
do Município.

Os cofrinhos persona-
lizados estão disponíveis 
nas lojas que aderiram 
à  campanha ,  para  que 
os clientes que desejam 
ajudar o Lar de Velhos 
possam estar depositando 
o seu troco. Além do co-
mércio, a entidade também 
buscou apoio nas escolas 
da cidade, para que os alu-
nos também colaborem e 

assim conheçam o tra-
balho desenvolvido 
pelo Lar.

De acordo com 
a presidente do 
L a r  d e  V e l h o s , 
Izildinha Cardoso 
Lopes, a campanha 
é de extrema impor-
tância para a manu-
tenção dos trabalhos. 
“Mesmo que a pessoa 
possa doar  somente 
uma pequena quantia, 
se a comunidade unir 
forças, conseguiremos 
manter  os  nossos  t ra -
balhos com qualidade”, 
ressalta.

Ainda segundo Izildi-
nha, além do comércio e 
das escolas outras pessoas 
podem estar entrando nes-
sa corrente do bem. “Pes-
soas físicas ou indústrias 

que  que i ram 
p a r t i c i p a r 
d a  c a m -
panha Co-
f r inho  do 

Bem e aju-
dar o Lar de 
Velhos tam-

b é m  s e r ã o 
bem-vindas”, 
diz.

T o d a  a 
r e n d a  a r r e -

cadada com a 
campanha será 
rever t ida  para 
a  m a n u t e n ç ã o 

dos trabalhos da 
insti tuição,  que 

atualmente abriga 
cerca de 90 idosos 
e mantém também 

o Espaço Dia “Cre-
che do Idoso”, que 

atende de segunda à sex-

ta-feira, onde são trazidos 
pela família para passar o 
dia com o mesmo conforto 
destinado aos demais ido-
sos.

Os in-
teressados 
em colabo-
rar com a 
campanha 
Cofrinho 
d o  B e m 
deve entrar em contato pelos 
telefones 3801-2820 e 3834-
3802 ou enviar um e-mail para 
campanha@lardevelhosem-
manuel.com.br

Entidade
O Lar de Velhos é uma 

entidade sem fins lucra-
tivos que abriga cerca de 
90 idosos, que recebem 
cuidados 24 horas, com as-
sistência médica, nutricio-

A 16ª edição da Festa 
do Peão Caipira Country 
do Colégio Objetivo será 
antecipada este ano e está 
marcada para o dia 7 de ju-
nho. A abertura dos portões 
acontece a partir das 10 ho-
ras. A partir de hoje, dia 30, 
os ingressos já podem ser 
adquiridos na recepção do 
Colégio. O valor da entrada 
é de R$ 10, antecipado, e R$ 
20 no dia da festa. Crianças 
até cinco anos de idade não 
pagam.

Mantendo a tradição da 
festa na escola, as barracas 
das instituições beneficentes 
de Indaiatuba estarão pre-
sentes para oferecer o que 
há de melhor e mais gostoso 
das comidinhas típicas das 
festas juninas. 

Já estão confirmada as 
barracas da Associação Be-
neficente Irmã Dulce (Abid), 
dos Voluntários de Apoio 

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e Adolescente (CMDCA) 
promove hoje, dia 30, 0 
5º Fórum de Prevenção e 
Combate a Violência Do-
méstica e Sexual contra a 
Criança e Adolescente. O 
evento acontece das 8h às 
12 horas, no Plenário Joab 
José Pucineeli, na Câmara.

Durante o encontro, será 
ministrada a palestra “Con-
siderações sobre o Abuso 
Sexual na Infância e Ado-
lescência na Atualidade”. 
O palestrante convidado 

será o procurador de justiça 
do Ministério do Estado 
do Paraná, Murillo José 
Digiácomo. Graduado em 
Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catari-
na em 1991 e Mestre em 
Ciências Jurídicas junto à 
Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, 
Portugal em 2009. A Câ-
mara Municipal fica na rua 
Humaitá, 1.167, Centro 

CMDCA 
O Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e 

Adolescente é um órgão 
cr iado pelo  Esta tuto  da 
Criança e do Adolescen-
te  (ECA) -  Lei  Federa l 
nº8069/90, que tem a atri-
buição de elaborar, nor-
matizar, deliberar e acom-
panhar a implementação 
da política de atendimento 
voltada para a criança e o 
adolescente. 

No âmbito municipal, 
a  le i  nº  2659,  de 12 de 
Dezembro de 1990, cria o 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente de Indaiatuba. 

nal, psicológica, entre ou-
tros. A instituição também 
mantém o Espaço Dia, 
uma espécie de creche 

e m  q u e 
os idosos 
p a s s a m 
o dia, re-
t o rnando 
para casa 
no final da 
tarde.

O  La r  de  Ve lhos se 
mantém através de do-
ações, contribuições de 
sócios, bazar da pechincha 
e eventos diversos reali-
zados pela entidade. Sua 
manutenção conta com a 
colaboração efetiva da po-
pulação e principalmente 
do seu grande número de 
voluntários, oferecendo 
assim, o que há de melhor 
para os idosos.

"Cofrinhos do 
Bem estão sendo 
distribuídos nos 

comércios da cidade"

no Combate ao Câncer (Vo-
lacc), da Organização Não 
Governamental (ONG) Bo-
lha de Sabão, do Centro de 
Integração, Reabilitação e 
Vivência do Autista (Cirva) 
e do Projeto Geração Futuro.

Já a barraca de doces será 
de responsabilidade dos alu-
nos dos 9ºs anos, cuja renda 
será revertida para a formatu-
ra. As crianças terão diversão 
nas barracas de brincadeiras 
da pesca, das argolas e da 
boca do palhaço, além dos 
brinquedos infláveis, water 
ball e touro mecânico. 

Dança
Além das barracas, a festa 

contará com apresentações 
dos alunos. A partir das 11 
horas, alunos da Educação 
Infantil apresentarão suas 
danças no Arraiá, na quadra 
do Colégio. À tarde, será a 
vez das apresentações do 

Ensino Fundamental I, com 
início às 13h30 e às 17 horas 
o espaço estará reservado 
para os alunos a partir dos 
6ºs anos.

A abertura oficial da 16ª 
Festa do Peão Caipira Coun-
try está marcada para 18h30, 
com toque de berrantes e o 
show ficará a cargo da dupla 
sertaneja Bruno di Marco e 
Christiano. Às 20h, os fun-
cionários e os alunos dos 
3ºs anos do Ensino Médio e 
dos Cursos Pré-Vestibulares 
apresentarão a irreverente e 
divertida “Quadrilha Inver-
tida” e depois, a dupla ser-
taneja retorna ao palco para 
continuar animando a festa.

A 16ª Festa do Peão Cai-
pira Country do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba conta com 
o patrocínio de Marquinhos 
Tintas, Disk Cerveja do Ale-
mão, Yázigi Indaiatuba, RS 
Print e Construtora Congesa.

Bruno di Marco 
e Christiano 
será a tração 
musical da 
Festa do Peão 
Caipira do Colé-
gio Objetivo
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Esteticista da Domus Capelli 
explica alguns cuidados com a pele
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Uma das preocupações 
entre as mulheres hoje 
em dia é manter-se 

bem com o corpo, seja men-
talmente ou esteticamente. Em 
busca de beleza, muitas optam 
por tratamentos estéticos, que 
vêm desempenhando um papel 
cada vez mais constante para 
a satisfação pessoal. Além 
de proporcionar melhorias 
na aparência, os tratamentos 
prestados por esteticistas po-
dem auxiliar na melhoria de 
doençascomo depressão, dores 
de cabeça e até criar a sensação 
psicológica de bem estar.

A Domus Capelli, pres-
tes a completar um ano de 
existência, já se destaca nos 
serviços estéticos oferecidos. 
A esteticista do salão, Sonia 
Aoki, que há seis anos tra-
balha na área, explica que a 
preocupação com a pele é pri-
mordial. “Algumas mulheres 
recorrem a tratamentos esté-
ticos caseiros e, por muitas 
vezes, acabam prejudicando 
a pele. Os poros do rosto, por 
exemplo, não recebem o pro-
cedimento completo, ficam 
abertos e contraem impurezas, 
causando assim os famosos 
e indesejados cravos pretos, 
além de outros problemas que 
sem o auxílio de um profissio-
nal podem acontecer” ressalta. 

Procura
De acordo com Sônia, a 

demanda no mercado, em 
busca de tratamentos estéti-
cos, está cada vez maior. “A 
massagem terapêutica, por 
exemplo, está cada vez mais 
popular entre as mulheres 
e hoje, aqui na Domus Ca-
pelli, é o serviço estético 
mais procurado” diz a es-
teticista. “Nossos clientes 

saem muito satisfeitos com 
os resultados obtidos, que 
podem variar entre uma a 
cinco sessões” finaliza.

O salão Domus Capelli 
oferece para todos os clien-
tes  duas promoções:  na 
compra de uma limpeza de 
pele, há a opção de receber 
gratuitamente uma sessão 
de oxigenação cutânea ou 
uma aplicação de máscara 

Drenagem Linfática: Melhora a oxigenação dos tecidos. É o 
procedimento mais conhecido no combate à retenção de líquidos, 
além de ser essencial no período pós-operatório, com indicação 
terapêutica. Reduz o inchaço.

Limpeza de pele: Com as agressões do dia a dia e a poluição, 
a exposição ao sol e ao vento, os primeiros sinais de envelheci-
mento podem aparecer precocemente. A limpeza é um recurso 
simples que ajuda a remover cravos e espinhas, além de evitar 
o acúmulo de impurezas que causam inflamação.

Gomagem corporal: É uma técnica de esfoliação que 
remove as células mortas e hidrata o corpo, restabelecendo 
a umidade natural da pele.

Shantala: Massagem indicada para bebês a partir dos dez 
meses de idade. Ajuda a desenvolver a formação emocional, 
além de relaxar, melhorar a frequência cardíaca e a sensação 
de segurança, com o auxílio de um creme medicinal.

hidratante. Já na compra 
de uma sessão de massa-
gem terapêutica, ganha-se 
uma aplicação de máscara 
hidratante. O salão está 
localizado na Rua Cinco de 
Julho, 555, Jardim Pau Pre-
to. Para mais informações 
sobre cuidados com a pele, 
valores e agendamento ligue 
para (19) 3017-6282 ou (19) 
2516-1008.

Confira os procedimentos 
estéticos oferecidos na Domus Capelli

Massagem terapêutica: É o tratamento mais procurado 
do salão. Auxilia na flexibilidade, aumenta a circulação 
sanguínea, remove substâncias tóxicas das células e facilita 
a atividade muscular com a utilização de diversos óleos 
medicinais. Esta massagem serve também para combater 
ou reduziralgumas doenças, como a depressão, problemas 
renais, dores gerais, dores de cabeça e ainda cria a sensação 
de bem estar.

Oxigenação Cutânea: É o tratamento que estimula o 
metabolismo celular, aumentando o fluxo sanguíneo e pro-
porcionando uma regeneração das células, evitando assim o 
aparecimento de rugas.

A limpeza de pele, além de hidratar a restaurar, evita o aparecimento dos cravos pretos no rosto
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Estuprador conhecido como 
'Neguinho' segue foragido  

POLÍCIA

DIVULGAÇÃO  

DIVULGAÇÃO  

Foi decretada na noi-
te da última quinta-
-feira, dia 22, a pri-

oficializada na delegacia” 
conta a delegada. “Acredito 
que o caso será esclarecido 
em breve e o estuprador será 
localizado” finaliza.

O caso
No último dia 13, o estu-

prador chegou em um salão 
de beleza, no Jardim Morada 
do Sol, por volta das 11h30 
pedindo para fazer um corte 
de cabelo. A funcionária 
disse estar fechando para o 
almoço, mas ele insistiu e 
contou ter uma entrevista 
de emprego, motivo pelo 
qual foi atendido. A prin-
cípio haviam três mulheres 
no local e durante o corte 
mais uma chegou. Logo após 
cortar o cabelo, ele utilizou 
o banheiro e na volta anun-
ciou o assalto, tirando de sua 
mochila uma arma de fogo. 
Santos obrigou as quatro ví-
timas a subirem ao segundo 
piso, local onde obrigou duas 
delas a fazerem sexo oral e 
anal; uma delas era menor de 
idade. O estuprador desceu e 
roubou alguns dos pertences 
do salão e o carro de uma das 
vítimas e fugiu. 

Dois dias depois, no dia 
15, na cidade de Elias Faus-
to, Santos violentou outra 
mulher. A vítima estava em 
sua motocicleta, quando foi 
abordada e obrigada a entrar 
no veículo que ele estava, 
que havia sido roubado dois 
dias antes. Ele parou o carro 
em uma estrada e estacionou 
no meio de um canavial e 
estuprou a mulher. 

são preventiva de Marcelo 
Pereira dos Santos, vulgo 
Neguinho, de 32 anos, pelo 
estupro de três mulheres 
entre os dias 13 e 15 deste 
mês. Ele continua foragido. 

De acordo com a delegada 
Fernanda Hetem Matoso, o 
estuprador cumpria pena de 
roubo e deixou a prisão no 
começo deste ano.

As  in fo rmações  que 
apontam Santos como cul-
padosegundo a delegada. 
“As placas do carro que 
Marcelo tinha roubado esta-
vam em um canavial, na bei-
ra de uma estrada, em Elias 
Fausto, local exato onde 
ele estuprou outra vítima, 
residente da cidade. Muito 
próximo ao local, havia uma 
casa abandonada, onde além 
do boné que ele utilizou 
no crime em Indaiatuba e 
uma peça íntima feminina, 
tinham anotações na parede, 
escritas com palavras de 
baixo calão, descrevendo 
ações dos estupros que co-
metia” diz. 

Santos está sendo pro-
curado e o caso se expande 
em território nacional. “Ul-
trapassamos a ajuda local e 
contamos com o apoio da 
mídia nacional agora, o que 
gera alguns boatos. Já chega-
ram informações de pessoas 
que afirmam terem o visto 
em Campinas, Salto, mas ne-
nhuma informação concreta 

DEUZENICEPPOLINI SCS/PMI

AGASALHO

DROGAS

MENORES 

Polícia Civil entrega 
primeiras doações ao Funssol

Após denúncia, mais um 
traficante é preso

Funcionários da Delegacia 
Central e do 1º DP arreca-
daram até a última segunda-
-feira, dia 26, as primeiras 
doações de roupas, agasalhos 
e calçados em suas sedes para 
a entrega ao Fundo Social de 
Solidariedade de Indaiatuba 
(Funssol). A entrega aconte-
ceu na sede do Funssol, na 
Prefeitura, pelo delegado ti-
tular, Marcelo Eduardo Bueno 
da Silveira, para a presidente 

do Fundo, Enides Nogueira 
Lopes Cruz. Também esta-
vam presentes na entrega os 
investigadores GlaucoVerdu, 
Vagner Lima e Renato Cruz e 
a escrivã chefe Zelma.

A Campanha do Agasalho 
de 2014, começou no dia 
11 deste mês, com o tema 
“Roupa Boa, a Gente Doa”. 
No Funssol ela foi iniciada no 
último dia 19 e permanecerá 
até dia 30 de junho. Para os 

interessados em realizar doa-
ções de roupas e agasalhos em 
bom estado de conservação, 
devem procurar um dos 12 
postos. Todas as arrecadações 
serão doadas para famílias 
indaiatubanas, que passarão 
pela triagem social no Centro 
de Referência em Assistência 
Social (Cras). 

A campanha do Agasalho 
é uma realização do Funssol 
com o apoio do Fussesp (Fun-
do Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo). Para 
outras informações o telefone 
do Funssol é (19) 3834-9236. 

Pontos de Coleta: 
Os pontos de coleta são: 

Colégio Objetivo; Colégio 
Renovação; Delegacia da 
Mulher; Fisioterapia Starter 
na Rua Humaitá, 1357; John 
Deere Hitachi; Supermercado 
Pistoni; Polícia Militar; Polo 
Shopping; SAAE; Seprev; 
Supermercado Sumerbol e 
Supermercado Pague Menos.

Delegado titular Marcelo Bueno entregou as primeiras doações

Uma denúncia anônima 
levou policiais civis à prisão 
de mais um traficante na noite 
de terça-feira, dia 27, no Jar-
dim Tancredo Neves. Andrew 
Wesley Ming, de 23 anos, foi 
avistado efetuando o tráfico 
na esquina da Rua José Carlos 
Wolf com a Rua Neusa Maria 
Camargo Costa.

Após a ciência da ação 
ilícita, dois policiais civis se-
guiram ao local indicado para 
verificar a ocorrência, onde 
Ming encontrava-se parado na 
esquina, aguardando a “clien-
tela”. O jovem foi observado 
por alguns minutos, tempo 
suficiente de ser flagrado 
pegando algo que estava no 
chão e entregando algo a outro 
homem, ao mesmo tempo em 
que também recebia algo do 
mesmo. 

Diante as evidências, a 
abordagem foi efetuada e 
quando indagado, o suspeito 
logo confirmou a denúncia de 
tráfico de drogas. Ming disse 
ainda que tinha adquirido ape-
nas quatro porções de cocaína 
e que tinha acabado de vender 
uma, logo restando três consi-
go, juntamente com o valor da 
venda da outra (R$ 10). Logo 
em seguida, ainda nas proxi-
midades da abordagem, mais 
quatro porções de maconha 
foram encontradas, mas o in-
diciado negou a propriedade.

O jovem foi conduzido à 
delegacia, onde revelou tam-
bém ser usuário de cocaína e 
maconha. Ele foi indiciado 
em flagrante e encaminhado 
à cadeia anexa ao 2º DP de 
Campinas, onde ficará à dis-
posição da Justiça. 

Dois adolescentes foram apreendidos pelo Grupo de Apoio 
Preventivo (GAP), da Guarda Civil, no fim da noite de segunda-
-feira, dia 26.  Eles estavam em uma motocicleta andando irregu-
larmente nas ruas do Jardim Tancredo Neves e quando notaram a 
presença da viatura iniciaram uma fuga.  Após perseguição, Ambos 
caíram, tiveram ferimentos leves e foram conduzidos à Delegacia 
Central. Posteriormente os adolescentes foram liberados aos seus 
responsáveis. A motocicleta não era produto de roubo ou furto, 
mas estava com os documentos irregulares e ficou retida no pátio.

Marcelo Pereira dos Santos vitimou três mulheres no intervalo de dois dias
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porte de arma

Rodovia João Ceccon 
registra mais um acidente
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Os roubos e furtos de 
veículos aumentaram 
nesse primeiro qua-

drimestre quando comparado 
ao mesmo período do ano pas-
sado, segundo balanço mensal 
divulgado pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo. O balanço reve-
la ainda piora em outros tipos 
de crime e melhora em pelo 
menos seis ocorrências.  

No primeiro quadrimestre, 
quando comparado os dois 
anos, houve um aumento de 
23,5% em roubo e 7,5% em 
furto. Nos quatro primeiros 
meses de 2013 foram 34 rou-
bos e 97 furtos. No mesmo 
período esse ano foram 42 
roubos e 104 furtos.    

Também nas ocorrências 
de roubo e furtos no mês de 
abril desse ano, quando com-
parado ao mesmo período em 

Índices de criminalidade - 1º Quadrimestre

Ocorrências   2013  2014
Homicídio doloso  9          6
Homicídio culposo no trânsito 8  5
Tentativa de homicídio   7                         8
Lesão corporal dolosa  262                     224
Latrocínio    2                          0
Estupro    16   13
Tráfico    78                       82
Roubo de veículos  34                       42
Furto de veículos  97                       104     
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo  

Ações em conjunto faz com que a cidade tenha índices abaixo das demais cidades da RMC

2014, há um aumento de 55% 
e 42%, respectivamente. 

Apesar do aumento, o 
comandante da Polícia Mi-
litar, o capitão Jesus André 
Alves ressalta que o número 
é baixo quando comparado 
as demais cidades da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). “Mesmo diante desse 
aumento comparativo a 2013, 
trabalhamos com um número 
relativamente baixo em com-
paração as cidades da região”, 
salienta. “Em conjunto com a 
Guarda Civil de Indaiatuba, 
visamos reduzir ainda mais 
estes índices, através de ope-
rações diárias que são feitas 
duas vezes por dia, em pontos 
distintos da cidade.”

Outro crime que também 
aumentou foram as tentativas 
de homicídio, que cresceram 
14%. Foram 8 casos em 2014 
contra 7 em 2013.  As tenta-
tivas de homicídios também 
tiveram o mesmo aumento 

no comparativo do mês de 
abril dos dois anos, chegando 
200%.

Os casos de lesão corporal 
culposa no trânsito também 
aumentaram. Foram 220 no 
primeiro quadrimestre de 
2013 contra 237 no mesmo 
período esse ano. O crime 
também registrou aumento na 
comparação de abril nos dois 
anos, saltando de 57 casos 
para 60. 

Melhora 
Ainda na comparação dos 

quadrimestres, os casos de 
estupro reduziram de 16 para 
13. Os homicídios dolosos 
caíram de 9 para 6. Porém, em 
abril nos dois anos, houve um 
aumento de 200%, saindo de 0 
para dois casos. Outros crimes 
também registraram resultados 
positivos, destaque para pri-
sões e apreensões por tráfico, 
latrocínio (roubo seguido de 
morte) e lesão corporal dolosa. 

Por intermédio da Assesso-
ria de Comunicação Social da 
Prefeitura, a Secretaria de Se-
gurança Pública informa que 
tem acompanhado diariamente 
e o Grupo Especial de Anali-
ses Criminais (Geac), que é 
composto pela Guarda Civil, 
Policia Civil e Policia Militar. 
Segundo ainda a Secretaria, 
o grupo faz planejamento de 
patrulhamento com base nos 
números e uma das ações é a 
intensificação das operações 
de saturação e estreitamento 
de via nos pontos de maior in-
cidência desses tipos de crime. 

De acordo ainda com a Se-
cretaria, o Geac aponta que em 
Indaiatuba o índice é de 66,13 
caso por 100 mil habitantes. A 
média da Região Metropolita-
na de Campinas é de 210,32 
por 100 mil habitantes.

Mais um acidente grave foi 
registrado na Rodovia João 
Ceccon na manhã de quarta-
-feira, dia 27, envolvendo 
dois carros. De acordo com 
os policiais militares que aten-
deram a ocorrência, o veículo 
Clio, que trafegava no sentido 
Indaiatuba à Elias Fausto, não 
conseguiu concluir uma curva 
e colidiu frontalmente com um 
Corsa, que vinha na direção 
contrária. Segundo informa-
ções de testemunhas, o Clio 
trafegava em alta velocidade.

A vítima Karen Machado 
Beraldo, condutora do Corsa, 
ficou presa entre as ferragens, 
sendo assim necessária a ajuda 
do Corpo de Bombeiros.“A 
vítima teve alguns ferimentos 
e, possivelmente, alguma fra-
tura nos membros inferiores” 
conta um policial que estava 
no local.

Ainda segundo a PM, a 

vítima foi encaminhada ao 
Pronto Socorro do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) com ferimentos no 
rosto e suspeitas de fraturas. 
Ela é residente de Cardeal e 
estava a caminho do trabalho, 
em Indaiatuba. 

Karen teve alta médica 
ontem, dia 29, e foi transferida 
ao hospital de sua cidade, mas 
estado de saúde é estável. A 
outra vítima, do Clio, foi en-
caminhada ao hospital de Elias 
Fausto, com ferimentos leves.

Perigo
A Rodovia João Ceccon, 

que começa em Indaiatuba e 
vai até o limite do município 
de Elias Fausto, onde continua 
como João Henrique Schultz, 
registra um alto índice de aci-
dentes de trânsito. Só em 2014 
foram cinco acidentes fatais, 
com vítimas de Indaiatuba. 

Segundo testemunhas, o condutor do Clio estava em alta velocidade

Durante a noite de segunda-
-feira, dia 26, o autônomo 
Sidnei de Souza Nunes foi indi-
ciado por posse e porte ilegal de 
arma, após discussão com um 
aposentado de 67 anos. 

De acordo com informações 
da Guarda Civil, tudo começou 
quando Nunes ameaçou matar 
o filho do aposentado, devido 
à desconfiança de que o rapaz 
estaria mandando mensagens a 
sua mulher. Preocupado com a 
segurança de seu filho, o aposen-
tado dirigiu-se à casa do autôno-
mo, onde ambos entraram em 
uma discussão. De acordo com 
a vítima, Nunes teria pegado 
sua arma de fogo e ameaçado 
também tirar sua vida. O autô-
nomo confessou ter ameaçado 
a vítima e ainda afirmou que a 
primeira ameaça, feita ao filho 
do aposentado, tinha partido de 
mensagens que sua esposa teria 
recebido. Já quanto a outra ame-
aça, ao aposentado, teria feito 
de “cabeça quente”, mas não 
tinha o intuito de concretiza-la. 
A arma foi encontrada dentro do 
carro, que estava na garagem da 
residência, juntamente com seis 
munições intactas. 

Mais Expressão



16A Mais Expressão



17A

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

LIGA PAULISTA 
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TABELA
11ª Copa Loucos por Esporte de Futsal
Semifinal amanhã, dia 31, na Sol-Sol
Segunda Divisão
Horário  Partida 
13h50  Manchester/Croissant/JR x Borussia Futsal
Primeira Divisão 
Horário  Partida 
15h  Nova Aliança x GA Marcenaria/Tamandaré Tintas
Final da Terceira Divisão hoje, dia 31, na Sol-Sol 
Horário  Partida
16h  Kitimico x Futsal Futuro Elias Fausto 
Semifinal amanhã, dia 31, no ginásio do Carlos Aldrovandi 
Segunda Divisão 
Horário  Partida
14h20  Flamengo/M. Tintas x Grillos/Independente
Primeira Divisão 
Horário  Partida
15h30  R5/Col. Meta/Ultra Visão Imóveis x União Tribuna
Resultados da 10ª rodada 
R5/Meta/Ultra Visão Imóveis 1 x 0 XII de Junho
Meninos do G5 0 x 1 União Tribuna
GA Marcenaria/T. Tintas 3 x 5 Nova Aliança
Cruzeiro 3 x 5 Sol-Sol A
Elias Fausto x Manchester B/Brasa Burguer
Sol-Sol B 1 x 4 Humble/Cidão Lanches
Grillos/Independente 2 x 1 EC Elite/Tigres Azuis B
Borussia 1 x 3 Atletas de Cristo/Uniton
Flamengo/M. Tintas 1 x 3 Manchester A/Croissant/JR 
Campeonato Laércio Milani – Lidi
Final domingo, dia 1º de junho, na Osan 
Horário  Partida
14h  Galo x Huaxipato 
Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)
5ª Rodada domingo, dia 1º de Junho
Horário  Partida    Local
11h  Minas x Paulistinha  Bandeirantes
11h  Mastiga Samba x Cardeal Ponte Preta
13h30  Manchester x Camisa 10 Bandeirantes
13h30  São Francisco x Atlético Ponte Preta
15h30  América x Unidos do Rêmulo Zoppi     Ponte Preta
15h30  Morada do Sol x Vale Verde Bandeirantes
Campeonato de Futebol Minicampo – Dirceu Aparecido dos Santos
Rodada amanhã, dia 31, no Clube 9 de julho
Horário      Partida    Campo  Categoria
14h50      2G Bebidas x Colégio Meta  1   Super Máster
14h50       Pai & Filhos x Ice Bears  2 Super Máster
15h50        LG Vacker x DeCorFlex  1 Super Máster
15h50       Nova Geração x M. Uchôa  2 Super Máster
Rodada domingo, dia 1º de junho, no Clube 9 de julho
Horário       Partida    Campo Categoria
8h       AvliS LatiV x Max Planck  1 Adulto
9h15       Cato x Hidráulica Diclace  1 Adulto
10h30       Dominium x Madelasca 1 Adulto
8h       Embalimp x Cachorrão  1 Veterano
9h15       Lubeka x Nova Opção  1 Veterano
10h30       SSA Brasil x Pantheon  1 Veterano
9h15       Jornal Exemplo x Jacitara  3 Máster
10h30     Óp. Ipanema x Tecnosemillas  3 Máster
Resultados da última rodada
Ópticas Ipanema 4 x 4 Jornal Exemplo
Unexfort 0 x 7 Tecnosemillas   
Marquinhos Tintas 0 x 4 PCB Informática 1  
D. D. Max 6 x 2 Balilla      
Dominium 8 x 2 Faculdade Max Planck  
Madelasca 3 x 2 Hidráulica Diclace
JR Celulares 6 x 3 Atlântico Soluções
Pantheon 1 x 3 Nova Opção
Vizzent 2 x 1 Rodocar Mecânica
LG Vacker 3 x 3 Colégio Meta
Nova Geração 1 x 5 ICE Bears
Marmoraria Uchôa 0 x 1 DeCorFlex  
Copa Codarin – Indaiatuba Clube 2014
4ª rodada domingo, dia 1º de junho
Horário  Partida
8h15  Renovação Fevale
9h30   Ovos Massanari x Sorrento
10h45  Indaiart x J Ferres
Resultados da última rodada
Casagrande 4 x 2 Verona
Congesa 4 x 2 Limpa Mais
Atlanta 2 x 3 All Rental 
Copa Codarin - Indaiatuba Clube
Resultados da última rodada 
Enz Hubert 3 x 0 Maxlan   
Chut 1 x 4 Claudio Arquitetura

Mais garantido do 
que nunca na se-
g u n d a  f a s e  d o 

Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão,após bater 
em casa o Paulínia por 5 a 0, 
o Esporte Clube Primavera 
deve fazer mudanças para as 
duas últimas partidas da pri-
meira fase. Já para a partida 
diante do Elosport, domingo, 
dia 1º de junho, às 10 horas 
em Capão Bonito, o técnico 
José Luis Drey deve promo-
ver duas a três alterações no 
time titular.

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o treinador informou 
que as mudanças seriam defi-
nidas nos últimos treinos que 
antecedem o jogo e que não 
seria uma forma de poupar os 
jogadores. “A intenção é dar 
chance para alguns jogadores 
que não entraram em campo 
ou que jogaram por pouco 
tempo”, diz. “Lógico que 
nosso objetivo nessa fase já 
foi conquistado, mas vamos 
jogar para ganhar. Sem falar 
que é um jogo importante, 
com o adversário buscando a 
reabilitação no campeonato.”

Uma das mudanças no 
time será para substituir o 
meia Aldinho que na parti-
da contra o Paulínia, logo 
aos dois minutos de jogo, 
acabou fraturando o braço 
numa dividida de bola. De 
acordo com o presidente do 
Primavera, Sérgio Trinca,  

a fratura ocorreu ao lado 
de onde o meia-atacante já 
havia quebrado em outra 
ocasião. 

O jogador deve substituir 
uma placa de metal que tinha 
no braço, por outra mais re-
sistente. A cirurgia acontece 
na próxima quinta-feira, dia 
5, e jogador deve ficar fora 
da equipe por até 50 dias. "A 
gente lamenta essa contusão, 
pois ele (Aldinho) vinha ten-
do uma postura diferente a 
do ano passado, tanto dentro 
como fora de campo". Espe-
ramos ir longe da competi-
ção, para que ele se recupere 
e volte a equipe.”

Apesar de perder uma 
“peça” fundamental no time, 
durante a semana o José 
Luis Drey teve boas notícias. 
Visando a segunda fase, o 
zagueiro Lucas e o atacante 
Rodolfo chegaram ao clube 

por empréstimo. Ambos es-
tavam no grupo do Capiva-
riano que esse ano alcançou o 
acesso a divisão principal do 
Campeonato Paulista. 

Outro que pode confir-
mar sua presença no grupo 
primaverino é o meia Tufa, 
que deve definir sua perma-
nência até domingo. Mais 
dois jogadores, um lateral 
esquerdo e um atacante, 
devem chegar a equipe para 
a segunda fase. “A idéia é 
reforçar o time, o que toda 
equipe faz nessa segunda 
fase. É quando o campeo-
nato começa a ficar mais 
disputado, os jogos aconte-
cem duas vezes na semana, 
sem falar das suspensões por 
cartão amarelo e vermelho 
que são mais freqüentes”, 
ressalta Drey. “Mas isso não 
quer dizer que vão chegar e 
já substituir algum titular.”

Classificação 
O Primavera não só con-

seguiu a classificação para a 
segunda fase com três partidas 
de antecedência, como garantiu 
a primeira colocação do gru-
po. O time venceu no último 
domingo o Paulínia por 5 a 0, 
destaque para os três gols de 
Felipe. Matheus e Robério ain-
da ampliaram para o Fantasma. 

Com mais uma vitória, a 
quinta na competição, o time 
está invicto na competição 
com 16 pontos no Grupo 4. O 
Fantasma da Ituana conquistou 
ainda um empate, marcou 15 
gols e sofreu apenas um.

Além da partida contra o 
Elo, o Tricolor de Indaiatuba 
enfrenta ainda na primeira fase 
o Sumaré, no dia 8 de junho, no 
Gigante da Vila, para ir assim 
descansar durante o período da 
Copa do Mundo, que começa 
dia 12 de junho no Brasil.

O time principal da Asso-
ciação Desportiva Indaiatubana 
(ADI)/Clube 9 de Julho voltou 
a “respirar” na Liga Paulista, 
após vencer em casa o Wizard/
Pulo do Gato/Sanasa pelo placar 
de 7 a 1. A partida aconteceu na 
noite da última terça-feira, dia 
27, no ginásio do Clube 9 de 
Julho. O time volta a jogar hoje, 
dia 30, quando enfrenta a forte 
equipe do Brasil Kirin, do craque 
Falcão, e que é a líder do cam-
peonato. O confronto acontece 
às 20 horas, no ginásio do Eden 
em Sorocaba. 

Há mais de dois meses o 
time de Indaiatuba não vencia 
no certame. A última vitória da 
equipe foi no dia 21 de março, 
quando em casa venceu o Rio 
Preto Futsal/Smel por 3 a 1. 

Além do resultado positivo, 
o jogo de terça-feira também foi 
especial por conta da reestréia 
do pivô Jonathan Nascimento 
da Silva, de 22 anos, conhecido 
como Jhow. Ele estava no time 
há um mês e meio, mas não po-
dia entrar em quadra por conta 
de problemas de documentação. 
Formado em Indaiatuba, o atleta 
passou pela Espanha e Rússia 
para depois retornar a cidade. 

Ele foi autor do segundo gol 
da equipe, deu assistência para o 
terceiro gol do time, mas acabou 
se machucando e ficou em qua-
dra apenas no primeiro tempo. 
“No primeiro lance de partida 
um jogador adversário caiu sobre 
meu tornozelo. Aguentei jogar 
só o primeiro tempo e quando 
esfriou não consegui voltar. Já 

iniciei o tratamento, a base de 
gelo, para ver se consigo entrar 
em quadra na sexta-feira”, conta. 
“Mas apesar da lesão, acredito 
que o retorno foi muito bom. 
Voltar a fazer gol e jogar perto 
da família e dos amigos é muito 
bom. Conquistamos três pontos, 
que era de extrema importância." 

Classificação 
A vitória na terça-feira reas-

cendeu as esperanças do time na 
competição. A ADI está na 13ª 
colocação, com 8 pontos, a frente 
de Rio Preto, CSS II Exército, GE 
Mogiano, Barueri, ADSF/VGS/
Cruzeirinho e AD Wimpro. A 
equipe de Indaiatuba conquistou 
duas vitórias, dois empates e quatro 
derrotas. O time balançou as redes 
16 vezes e sofreu outros 19 gols.

Para Jhow, a vitória deu um 
ânimo a mais ao grupo. “Está-
vamos sobre pressão, precisáva-
mos somar os três pontos ontem 
(terça-feira). Se deixássemos 
escapar a vitória, ficaríamos 
numa situação muito ruim na 
tabela. Foi uma boa vitória, sobre 
tudo pela partida que fizemos 
que foi muito boa em todos os 
aspectos”, analisa.

O líder do campeonato é o 
Brasil Kirin, com 35 pontos so-
mados, 11 vitórias e dois empa-
tes. O time de Sorocaba fez ainda 
66 gols e também sofreu 19.

Além da partida de hoje, o 
time também entra em quadra 
na próxima terça-feira, dia 3 de 
junho, quando enfrenta o ADC 
São Bernardo, no ginásio polies-
portivo Adib Moysés Dib.

Felipe marcou três vezes na vitória de 5 a 0 contra o Paulínia no último domingo, no Gigante da Vila

Mais Expressão



18A Mais Expressão

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

Final da 3ª Divisão da Copa 
Loucos acontece amanhã 

TÊNIS IC

Mais duas categorias 
definem seus campeões 

Copa Aifa chega à quinta rodada

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

Amanhã, dia 31, será dia 
de decisão no futsal de 
Indaiatuba. O ginásio 

da Sol-Sol será o “palco” da 
grande final da Série Bronze da 
Copa Loucos Por Esporte de 
Futsal, competição organizada 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). 
A partida acontece às 16h20, 
quando estarão frente a frente 
às equipes do Kitimico e Futsal 
Futuro Elias Fausto.

O Kitimico entra em quadra 
sem saber ainda o que é perder 
no campeonato. Na primei-
ra fase foram sete vitórias e 
sete jogos, 34 gols marcados 
e dois sofridos. Ainda na fase 
de classificação, o time somou 
21 pontos e garantiu a primeira 
colocação do Grupo B.

Na fase de mata-mata, nas 
quartas de final, o time venceu 
o Projeto Restitui por 6 a 2. Para 
chegar a decisão, o Kitimico 
venceu o confronto diante do 
Galaticos/Marquinhos Tintas 
por 4 a 3.

O bom desempenho no 

campeonato também foi con-
quistado pelo Elias Fausto. O 
time terminou a primeira fase na 
primeira colocação na liderança 
do Grupo C, com 22 pontos. 
A equipe venceu sete jogos e 
empatou um. O time da cidade 
vizinha balançou as redes em 41 
oportunidades e sofreu outros 
16 gols. 

Nas quartas de final, o time 
de Elias Fausto venceu o Grillos 
Futsal B por 5 a 3. Na seminfi-
nal, nova vitória, dessa vez por 
3 a 1 contra o Manchester B/
Brasa Burguer.

Semifinais 
A bola também rola na Série 

Ouro e Prata da Copa Loucos, 
quando ambas chegam às se-
mifinais. 

Na primeira Divisão, Nova 
Aliança (com 17 pontos), R5/
Colégio Meta/Ultra Visão Imó-
veis (15 pontos), União Tribuna 
(13 pontos) e GA Marcenaria (6 
pontos) garantiram vaga para a 
próxima fase. Meninos do G5 
e XII de Junho, com 12 e 13 
pontos respectivamente, foram 
eliminados do certame após WO 
na última rodada.

A bola também rola no 
futebol de campo da Aifa, 
com a disputa da Copa Aifa 
e  do  Campeonato  Ami -
gos Cinquentões – Máster 
2014. Nove partidas estão 
marcadas para o próximo 
domingo, dia 1º de junho, 
nos dois campeonatos. 

Pela  Copa Aifa,  pela 

quinta rodada, quatro parti-
das ocorrem às 11 horas. No 
campo do Belo Horizonte, o 
Real enfrenta o Ferroviário. 
No XV de Novembro, os do-
nos da casa duelam diante do 
Palmeirinhas. No campo da 
Osan, o Cruzeiro joga contra 
o Roma. No Parque Indaiá 
jogam Noroeste x Sabinos. 

Na única partida à tarde, o 
Noroeste enfrenta o Sabino. 

Na última rodada, reali-
zada no domingo, dia 25, o 
Sabinos goleou o Palmeiri-
nhas 9 a 2; o SPQV bateu o 
3 Estrelas por 3 a 1; o Roma 
venceu o União por 4 a 0; e 
o XV de novembro goleou 
o Real por 7 a 2. O único 

empate da rodada foi entre 
Ferroviário e Noroeste que 
ficaram no 2 a 2.

 
Máster

Cinquentão, quatro con-
frontos estão agendados 
para o domingo, sendo três 
deles às 9 horas. Pela ter-
ceira rodada, na Osan, o 

Vem Ka joga diante  da 
Faac. Primavera e Ferrovi-
ário se enfrentam no cam-
po do Belo Horizonte. No 
campo 1 Centro Esportivo 
do Trabalhador (CET), o 
União da Vila joga contra 
o XII de Junho. A quarta 
partida acontece às 10h45, 
no campo do Ferroviário, 

quando o Boca enfrenta o 
Independente. 

Na última rodada, outras 
quatro partidas foram reali-
zadas. Os resultados foram 
Boca Junior 0 x 1 Faac, 
Ferroviário 1 x 1 União da 
Vila, Primavera 3 x 3 XII 
de Junho e Vem Ká 0 x 1 
Independente.

Os confrontos válidos pelas 
semifinais são: Nova Aliança x 
GA Marcenaria e R5 x União 
Tribuna. 

Já pela Série Prata, os clas-
sificados foram: Manchester/
Croissant & Cia./JR Despachan-
te (com 22 pontos), Flamengo/
Marquinhos Tintas (19 pontos), 
Grillos/Independente (18 pon-
tos) e Borussia Futsal (9 pontos).

Na semifinal, o Manchester 
enfrenta o Borussia, enquanto 
que o Flamengo duela contra o 
Grillos. (Veja o local e horário 
das partidas na Tabela).

Mais duas categorias co-
nheceram seus campeões na 
Copa IC de Tênis de Campo, 
competição organizada pela 
Secretaria de Esportes do 
Indaiatuba Clube. Na tarde 
do último domingo, 
dia 25, foram dis-
putadas as finais 
das  ca tegor i a s 
masculino B e C.

O s  c o n -
frontos ini-
c i a r am no 
sábado, dia 
24, quando 
as quadras 
d o  c l u b e 
r e c e b e r a m 
tenistas do 
Inda i á ,  de 
outros clubes 
e condomínios 
da cidade. De-
pois das primei-
r a s  e l i m i n a ç õ e s 
que aconteceram no 
sábado, as quadras 
do IC voltaram a ser 
ocupadas no domingo, 
com as partidas válidas 
pelas semifinais e as 
duas grandes decisões.

Realizada na quadra 

2, a final da categoria B colo-
cou frente a frente os atletas 
Iago Verillo e Orlando Leal, 
ambos do Indaiatuba Clube. 
Após dois sets bastante dis-
putados, Verillo conseguiu 
vencer e ficar com o título.

Pela chave C, Rodrigo 
Moreira da cidade 

de Salto e Mar-
celo Nicoletti 
do IC realiza-

r a m  u m a 
verdadeira 
m a r a t o n a 

ao permanece-
rem por quase 2h30 

dentro da quadra 1 para 
a decisão do título que foi 

vencido por Moreira 
por 2 sets a 0.

Duelo
O último final 

de semana da Copa 
IC de Tênis começa 
amanhã, dia 1º de 

junho, com as dis-
putas nas categorias 

masculino Adulto A 
e Máster (acima de 50 
anos). A decisão está 

prevista para ocorrer 
no domingo, dia 1º 

de junho.

Num 
clássico 
regional, 
Kitimico 
busca 
o título 
da Série 
Bronze 
da Copa 
Loucos
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Virada Cultural reúne 
público de 50 mil pessoas

CULTURA & LAZER

SHOW NOVIDADE

OPORTUNIDADE 

ESPETÁCULO 

Grupo Pixote se apresenta 
amanhã no Espaço Villa

Fórmula Kids chega 
ao Polo Shopping

Inscrições estão abertas para 
oficinas de Fotografia e Roteiro

Coral Campinas 
encerra Maio Musical 

A 8ª edição da Virada 
Cultural Paulista que 
ocorreu no último final 

de semana, dias 24 e 25, em 
Indaiatuba, reuniu cerca de 50 
mil pessoas que prestigiaram as 
26 atrações gratuitas e que foi 
promovida pela Secretaria de 
Estado da Cultura, com apoio da 
Secretaria Municipal Cultural.

A contagem oficial de pú-
blico foi realizada pelo Estado 
que levou em consideração a 
somatória do número de pesso-
as presentes em cada uma das 
apresentações.

Durante a edição deste ano, 
não faltaram opções para todos 
os estilos e faixa etárias. O 
público conferiu desde artistas 
consagrados da música brasilei-
ra até novos nomes do cenário 
cultural.

Neste ano, o evento trouxe 
para Indaiatuba entre várias 
apresentações musicais, o show 
comemorativo dos 30 anos 
de carreira da banda paulista, 
Titãs. Entre os sucessos os fãs 
puderam conferir os sucessos 
como “Go Back”, “Polícia”, 
“Lugar Nenhum”, “Flores” e “O 
Pulso”, entre outras.Segundo o 
guitarrista Tony Bellotto, tocar 
no interior paulista é uma ex-
periência diferente. “O interior 
de São Paulo tem um público 
animado e sempre muito bem 
informado. Gostamos muito fa-
zer shows nas cidades do interior 
paulista, onde temos amigos e 
fãs clubes atuantes”, diz.

Público de 50 mil pessoas participaram das atividades da Virada Paulista no último final de semana

Além do rock brasileiro, 
o público conferiu a mistura 
eletrizante de sons inusitados 
como reggae, música eletrô-
nica, punk e temas indianos 
com os ingleses do Asian Dub 
Foundation que se apresenta-
ram no palco externo, loca-
lizado no Parque Ecológico, 
onde os fãs puderam conferir 
seus grandes sucessos ao longo 
dos 20 anos de carreira, além 
de músicas do seu novo álbum 
como “The Signaland The 
Noise”

Neste ano, além do palco 
externo, no Parque Ecológico, 
e do Palco Interno, na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio a Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei), o 
público contou com três palcos 
alternativos, na Praça Dom 

Pedro II, na Câmara Municipal 
e no Shopping Jaraguá. Além 
dos destaques musicais, a Vi-
rada Cultural também ofereceu 
ao público espetáculos de tea-
tro, performances e exibição 
de filmes. 

O público também deu 
boas gargalhadas com o co-
mediante RudyLanducci com 
o seu stand up “Não seja rudy”, 
com a Palhaça Rubra com o 
espetáculo musical “Escalafo-
bética”, entre outros.

Além disso, o público tam-
bém conferiu o concerto da 
orquestra que é reconhecida 
internacionalmente por sua 
excelência, a Orquestra Sin-
fônica do Estado de São Paulo 
(Osesp), que tem ao longo dos 
seus 60 anos de história, mais 
de 60 CD´s lançados e que se 

tornou parte indissociável da 
cultura paulista e brasileira, 
promovendo transformações 
culturais e sociais.

Satisfação 
De acordo com a secretária 

municipal de Cultura Eri-
ka HayashiKikuti, neste ano 
assim como em outros, não 
houve nenhuma ocorrência 
grave. “Foi uma grande festa, 
com muita interação com os 
artistas, clima muito tranquilo, 
sem nenhuma ocorrência mais 
grave”, disse. Ainda, segundo 
a secretária o Município ficou 
satisfeito com a edição deste 
ano.“Ficamos muito satisfeitos 
em participar novamente desta 
importante iniciativa do Esta-
do, nossa parceria se consolida 
a cada edição”, conclui.

O Espaço Villa Music Hall 
recebe amanhã, dia 31, a partir 
das 23 horas, o Grupo Pixote 
que este ano está completando 
20 anos de carreira.

Em seu show comemorativo, 
o grupo estará apresentando ao 
público os seus maiores sucessos 
como Mande um Sinal, Razão 
de Viver, 100% Amor entre ou-
tros. A abertura do show ficará 
por conta do grupo de pagode 
Presença.

As vendas dos ingressos 
já iniciaram e o 1º lote já se 
esgotou. O 2º lote está aberto 

e o valor para pista é R$ 50 e 
para camarote vip (open bar) 
R$ 100. Os ingressos podem 
ser adquiridos nos pontos de 
vendas oficiais como Balanco 
Quintal do Vila, Nab Perfuma-
ria, Pindukas Chopp Bar, Canto 
do Pinduka´s, Loja Lets´Go e 
Indaiá Impresso, além do site do 
Fabrica de Ingressos. 

A censura 18 anos e é in-
dispensável à apresentação de 
documento original com foto re-
cente. Não será permita a entrada 
de pessoas trajando bermuda, 
chinelo e camiseta regata.

O Polo Shopping In -
daiatuba recebe a partir de 
domingo, dia 1º de junho, 
até o dia 28 de junho, a 
Fórmula Kids. O evento 
é  d e s t i n a d o  a  c r i a n ç a s 
de 4 a 12 anos, as quais 
podem se  d ive r t i r  com 
sua própria miniatura de 
Fórmula 1 em uma pista 
tematizada, que atinge a 
velocidade de dez quilô-
metros por hora.

Inspirada em um autó-
dromo de verdade, a atra-
ção terá grid de largada, 

bandeirada  e  moni toras 
caracterizadas com uni-
forme de piloto.

Atendendo aos padrões 
de segurança internacio-
nal, as crianças que par-
ticiparem da brincadeira 
deverão utilizar cinto de 
segurança e capacete para 
assim garantir a segurança 
de todos. 

O  va lo r  do  i ng re s s o 
para cinco minutos de di-
versão será de R$ 15,00. 
A atração fica na Praça de 
Eventos do Shopping.

A Secretaria Municipal 
de Cultura iniciou na últi-
ma segunda-feira, dia 26, as 
inscrições para duas novas 
oficinas culturais gratuitas 
com inicio no mês de junho. 
As oficinas oferecidas são: 
Fotografia por Marta Campos 
e Roteiro para Ficção: da cria-
tividade à técnica por Marcos 
Otero. Os interessados, acima 
de 16 anos, devem comparecer 
no Centro Cultural Wanderley 
Peres, com a ficha de inscrição 
preenchida, comprovante de 
residência em Indaiatuba e 
um pacote de fralda geriá-
trica que será revertido para 
as entidades assistidas pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
(Funssol). 

A oficina de Fotografia 
será ministrada pela fotogra-
fa Marta Campos, que teve 
sua vocação para fotógrafa 
despertada após ver uma ex-
posição de Richard Avedon 
em Nova Iorque. 

Com o tema “Oras Bolas”, 
Marta Campos irá explorar 
a bola, aproveitando a Copa 
do Mundo, com o objetivo 
de propor aos participantes 

um aprendizado básico de 
fotografia teórico e prático. A 
oficina oferece 30 vagas e a 
aula será na terça-feira, dia 3 
de junho, das 18h30 às 20h30 
no Centro Cultural Wanderley 
Peres.

A outra oficina será minis-
trada pelo roteirista Marcos 
Otero, que já escreveu mais 
de 50 roteiros de curtas e 
longas-metragens, além de 
documentários. Dentre esses, 
25 foram filmados. 

Na oficina Marcos Otero 
tem como objetivo preparar 
iniciantes em seu primeiro 
contato com a técnica de ro-
teirizar para cinema e ampliar 
o conhecimento daqueles que 
estão em nível amador-avan-
çado, priorizando a escrita 
para o cinema comercial em 
filmes de gênero, são o foco 
desta oficina. A aula oferece 
30 vagas e será no sábado que 
vem, dia 7 de junho, das 14h 
às 17 horas. 

Para mais informações 
sobre as oficinas oferecidas 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, entrar em contato 
pelo telefone (19) 3825-2056.

O Coral Campinas (Co.
Ca.), com regência do ma-
estro Rafael Garbuio, se 
apresenta hoje, dia 30, a 
partir das 20 horas, na Igreja 
Matriz Nossa Senhora Can-
delária, no Centro. 

O programa do concerto 
contará com as seguintes 
obras: Cantata BWV 197 - 
“GottistunsreZuversicht”, 
Coral da Cantata BWV 147 
- "Jesus bleibetmeineFreude", 
Motette BWV 230 – “Lobet-
denHerrn, alleHeiden” e Coral 
da Cantata BWV 140 – “Zio-
nhört die Wächtersingen”. 
Informações (19) 3894-1867.

A entrada é gratuita e 
o espetáculo encerrará o 
22º Maio Musical que foi 
promovido pela Secretaria 
Municipal da Cultura. Ao 
longo do mês, o projeto 
ofereceu 20 opções de la-
zer e shows com Oswaldo 
Montenegro e Funk Como 
Le Gusta, sessões de cinema 
e a apresentação do Coral 

Campinas. 
O  C o r a l  C a m p i n a s , 

também conhecido como 
Co.Ca., foi fundado em 1984 
com o objetivo de criar para 
a comunidade musical da 
cidade uma oportunidade de 
participação em um coral de 
alto nível musical.

O Co.Ca. é composto 
por aproximadamente 30 
coralistas, entre 18 e 60 
anos, que estão sob a batuta 
do jovem regente Rafael 
Garbuio,.

Ao longo dos anos, o 
Co.Ca. se apresentou sem 
diversos eventos e concer-
tos em São Paulo e outros 
estados.

Em 2003, o Coral passou 
por uma grande renovação 
em seu grupo e trabalha 
atualmente, com um reper-
tório de musicas dos estilos 
colonial brasileira, barroco, 
renascença e alguns popu-
lares de origem nacionais e 
internacionais.
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Indaiatuba Clube lança novo site

Jazz Sinfônica se apresenta 
na Câmara Municipal 

IC anuncia Festa Junina 
e show de Almir Sater 
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Indaiatuba Clube rea-
liza no próximo dia 14 
de junho, a partir das 

18 horas, a tradicional Festa 
Junina Beneficente, realizada 
em prol de entidades assisten-
ciais do Município. Durante a 
semana, o IC também anun-
ciou o show com Almir Sater. 

A Festa Junina contará 
com diversas barracas com 
comidas típicas, onde será 
vendido cachorro quente, lan-
che de linguiça, milho verde, 
doces, vinho quente, quentão, 
cuscuz, sopa, pastel, espetinho, 
pipocas entre outros. Todos 
os produtos serão oferecidos 
pelas entidades Lar de Velhos 
Emmanuel, Voluntários de 
Apoio no Combate ao Câncer 
(Volacc), Lions Club, Rotary 
Clube, Centro Espirita Padre 
Zabeu Kauffman e Educandá-
rio Deus e a Natureza.

Para animar o público, a 
festa junina contará com shows 
dos cantores Jill Reis e Raí e 
o Dj Ronaldo Ambiel. Asso-
ciados e convidados poderão 
participar da quadrilha que 
será formada no dia do evento.

Os associados não pagam 
pela entrada e os convites para 
convidados possuem preço 

promocional se forem adqui-
ridos de forma antecipada. 
Informações sobre os valores 
e formas de pagamento podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3834-2399 ou diretamente na 
Secretaria Social do IC que fica 
na Rua Doutor Oswaldo Cruz, 
número 40, Vila Rossignatti.

Almir Sater
Para abrir as comemora-

ções dos 57 anos, o Indaiatuba 
Clube apresentará no dia 6 de 
julho um show com o cantor 
Almir Sater. A apresentação 
será feita durante um almoço 

especial que será realizado 
no Salão Social do IC a partir 
das 12 horas. Os ingressos 
são limitados e já podem ser 
adquiridos na Secretaria Social 
do IC. 

Considerado um dos prin-
cipais nomes do resgate da 
música regional, o compositor 
e ator Almir Sater promete um 
show bastante intimista onde 
irá apresentar suas principais 
canções como Tocando em 
Frente, Chalana, Cabecinha 
no Ombro, Trem do Pantanal 
e Cavaleiro da Lua, além das 
músicas que criou durante a 

parceria com Sérgio Reis e 
Renato Teixeira. 

No mesmo evento, além 
da atração principal, o público 
também poderá se divertir com 
as apresentações do Grupo 
Sem Tempo e do DJ Ronaldo 
Ambiel.

O almoço especial será ser-
vido pelo Buffet Verona que 
vai oferecer um vasto cardápio, 
bebidas variadas e o serviço 
de coquetéis preparados pela 
equipe do Luizão Eventos. 
Mais informações sobre os 
ingressos podem ser obtidas 
pelo telefone 3832-2399.

A diretoria do Indaiatuba 
Clube apresentou na última 
segunda-feira, dia 26, durante 
coletiva de imprensa, o seu novo 
site. O evento de lançamento 
do portal aconteceu na nova 

churrasqueira do IC, espaço de 
festas disponível ao associado 
e que também foi apresentado. 

De acordo com o presidente do 
IC, Cláudio Albrecht, o novo site 
permite uma melhor comunicação 

entre os associados e o público em 
geral. “A mudança faz com que o 
Clube passe a ter uma ferramenta 
de comunicação mais ativa junto 
aos seus associados e interessados 
em saber sobre os eventos sociais, 

esportivos e culturais realizados 
durante todo o ano”, disse.

Com um visual moderno, o 
novo site apresenta as informa-
ções de forma mais ágil e com 
atualizações sempre que existir 

um novo evento. Além disso, 
o associado poderá obter a 2ª 
via do boleto da mensalidade e 
acessar todos os regimentos e 
regulamentos internos.

Além da apresentação do novo 

site, a diretoria também destacou a 
importância da construção de três 
novos espaços que acabaram de ser 
entregues aos associados e ficam 
junto ao campo de futebol society, 
playground e a quadra 1 de tênis.

Show de Almir Sater 
acontece no dia 6 de julho, 
durante a comemoração 
dos 57 anos do IC

Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo se apresenta domingo, na Câmara Municipal

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Cultura de Indaiatuba irá 
receber neste domingo, dia 
1º de junho, a orquestra Jazz 
Sinfônica do Estado de São 
Paulo, a partir das 11 horas 
com entrada franca.

Reconhecida por sua exce-
lência e considerada uma das 
mais importantes do País, esta 
apresentação terá a participa-
ção de 10 músicos e o regente 
titular será João Maurício Ga-
lindo, tendo Fábio Prado como 
regente adjunto.

A Jazz Sinfônica é adminis-
trada pela Organização Social 
de Cultura Instituto Pensarte 
desde janeiro de 2012, e foi 
idealizada pelo música Arrigo 
Barnabé em 1989 e formada 
pela Secretaria de Estado da 
Cultura do Governo do Estado 
de São Paulo.

Cyro Pereira (1929-2011) 
foi um dos fundadores do 
grupo e foi responsável por 
transformar melodias popula-
res de compositores brasileiros 
em arranjos sinfônicos, além 
disso, Cyro criou o repertório 
fundamental da Jazz Sinfônica 
e transformou numa das poucas 
com esse formato no mundo. 

Ao longo de sua trajetória, 
a Jazz Sinfônica se apresentou 
com grandes nomes do cenário 
musical, como Tom Jobim, 
Milton Nascimento, Gonzalo 
Rubalcaba, Paquito de Riviera 
e Stanley Jordan.

Além dos concertos regula-
res, realiza também Concertos 
Didáticos nos quais oferece a 
alunos e professores de esco-
las públicas e particulares a 
oportunidade de visitar a Sala 
São Paulo e conhecer de perto 
a formação da orquestra.
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Essa semana pode marcar uma agitação mais 
intensa nos relacionamentos, pois é provável que 
pessoas do passado retornem, mesmo que tempora-
riamente á sua vida. O momento é de conhecer novas 
pessoas e novos contatos surgem com mais facilidade. 
Se o seu trabalho depende de público, então essa é 

uma fase favorável.

O taurino acaba se sentindo um pouco mais in-
trospectivo nessa fase. Estará repensando muito sua 
maneira de ser e de estar diante das situações. Talvez 
uma certa dificuldade em expressar o que sente seja 
o mais difícil nesse momento. Desenvolva seu modo 
de se comunicar com os outros. 

Para quem passou pelo inferno astral , ótimo. 
Para quem ainda não fez aniversário, tenha calma 
com os sentimentos, tanto os seus quantos com os 
dos outros, pois estarão um pouco intensificados. 
Muita facilidade para romances rápidos, nesta se-
mana. Possível mudança em seu trabalho.

Seu modo de lidar com seu trabalho ou com o 
ambiente de seu trabalho será avaliado durante essa 
fase. Novos rumos trabalhistas podem ocorrer. A 
vida pede mais dedicação aos seus projetos materiais 
e aprender a largar o que já não tem mais sentido 
manter em sua vida.

Atenção voltada para projetos pessoais e para 
seu sonhos , é assim que o leonino se encontra nesse 
momento. Só precisa ter cuidado para evitar que fique 
temperamental nessa fase, pois estará muito falante e 
agitado mentalmente, podendo causar discussões em 
seu ambiente. Relacionamentos em locais de estudos 
ou com pessoas de longe.

O virginiano estará focando um pouco mais seus 
sonhos e projetos pessoais, no entanto uma instabili-
dade emocional ainda o acompanha, deixando-o com 
uma sensação de melancolia. Profissionalmente ainda 
não é um bom momento, embora esteja criativo e 
produzindo bastante. Trabalhe sua respiração.

Ainda agitado, o libriano tende a buscar encerrar e 
fechar portas que precisam ser encerradas de vez em 
sua vida. Porém, certo receio de fazer isso de forma 
definitiva, ainda o prende a emoções e pensamentos 
antigos. Bom momento para escrever e ter produção 
literária.

Apesar de não ser o inferno astral do escorpiano, 
neste momento ele tenderá a se sentir isolado ou 
preso a determinados acontecimentos que no fundo 
foram provocadas pela sua postura ou atitudes sem 
tato em algumas situações. Busque a harmonia em 
sua volta, evite ver apenas o lado ruim das pessoas.

Mudanças estão ocorrendo no serviço, e tende a 
melhorar seu local de trabalho. Uma maior estabili-
dade emocional tende a ser trabalhado dentro de si. 
Relacionamentos afetivos-sexuais transformam-se em 
amizades. Momento para planejar viagem para longe.

Os filhos do nativo estão entrando em uma fase 
de estabilização material e emocional. O nativo 
sente que algo dentro de si também está mudando 
e sua mente está se direcionando em novos rumos. 
Coragem será exigido de você para fazer certas 
renovações.

O nativo trabalhará mais com sua inteligência 
emocional neste período. Sua mente, sua forma de se 
expressar, os contatos, as trocas de idéias, a comuni-
cação, tudo isso estará em expansão e mais favorecida 
com pessoas que moram longe ou estrangeiros. Mo-
mento ideal para estudos filosóficos e transcendentais.

Se o nativo está sem relacionamento, essa fase pro-
picia a encontros diversos e possivelmente terminará 
essa fase com alguém. Se já tiver um relacionamento, 
agora entrará em uma fase onde o diálogo será mais 
freqüente. Filhos tornam-se um foco de atenção.
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Cinema Horóscopo de 30/05 a 05/06

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

MALÉVOLA - Lan-
çamento - 3D Legendado:  
Quinta (29) a Domingo (1º), 
Terça (3) e Quarta (4): 21h35. 
* Excepcionalmente a versão 
3D legendada não será exibida 
na segunda, dia 2. Promoção 
especial p/ 3D legendado: NA 
QUARTA, DIA 4, INGRES-
SO ÚNICO R$ 9,00. Conven-
cional Dublado: Quinta (29) 
a Quarta (4): 15h20 / 18h10 / 
20h20. 3D Dublado: Somente 
na Segunda (2): 21h35. Ação/
Aventura / Fantasia. 97 minu-
tos. Classificação 10 anos.

OS HOMENS SÃO DE 
MARTE...E É PRA LÁ QUE 
EU VOU - Lançamento - 
Nacional:  Quinta (29), Sexta 
(30), Segunda (2), Terça (3) 
e Quarta (4): 16h35 / 18h50 / 
21h10. Sábado (31) e Domin-
go (1º): 14h15 / 16h35 / 18h50 
/ 21h10. Comédia. 106 minu-
tos. Classificação 14 anos.

MALÉVOLA - Lança-
mento - 3D Dublado:  Quinta 
(29), Sexta (30), Segunda (2), 
Terça (3) e Quarta (4): 16h45 
/ 19h25 / 21h40. Sábado 
(31) e Domingo (1º): 14h30 
/ 16h45 / 19h25 / 21h40. 
Convencional Legendado: 
Quinta (29) a Domingo (1º): 
18h25. Segunda (2) a Quarta 
(4): 19h05. Ação/Aventura / 
Fantasia. 97 minutos. Classi-
ficação 10 anos. 

OS HOMENS SÃO DE 
MARTE...E É PRA LÁ 
QUE EU VOU - Lança-
mento - Nacional: Quinta 
(29) e de Domingo (1º) a 
Quarta (4): 15h20 / 17h40 / 
20h00. Sexta (30) e Sábado 
(31): 15h20 / 17h40 / 20h00 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 30, haverá apresentação da 
banda Suprasumo às 21 horas. Amanhã, dia 31, tem a banda 
de pop rock RockExpress às 21 horas na casa. Avenida 
Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 30, quem comanda-
rá a animação será a dupla Deuber & Leandro a partir das 22 
horas. Amanhã, dia 31, tem a descontração com Waltinho 
Silva. Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. 
Informações (19) 3392-4309.

Zoa Zoa Club Show – Amanhã, dia 31, tem funk com 
Mc Pikeno e Menor. A abertura da casa será às 23 horas. 
Rua Ouro, 239, Recreio Campestre Joia. Informações (19) 
3017-6609.

Manchester Music – Hoje, dia 30, a partir das 21 horas, tem a 
apresentação de Santo Remédio e as Marinas. Amanhã, dia 31, tem 
a Banda Summersong, também a partir das 21 horas. Rua Humaitá, 
700. Informações (19) 3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã e domingo, dia 31 e 1º de junho, tem as 
últimas apresentações do espetáculo “Alice no País das Maravilhas” 
às 16 horas. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro Santa 
Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã e domingo, dias 31 e 
1º de junho, o espetáculo “Meu passado não me condena” com Fer-
nanda Souza. Amanhã a apresentação será às 21 horas e no domingo 
às 19 horas. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro Santa 
Genebra, em Campinas. Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

NO LIMITE DO AMA-
NHÃ - Lançamento - Con-
vencional  Legendado:  
Quinta (29) a Quarta (4): 
17h00 / 21h50. Ação/ Ficção. 
113 minutos. Classificação 
14 anos. 

X - MEN: DIAS DE UM 
FUTURO ESQUECIDO 

/ 22h20. Comédia. 106 mi-
nutos. Classificação 14 anos.

NO LIMITE DO AMA-
NHÃ - Lançamento - 3D 
Dublado:  Quinta (29) a 
Quarta (4): 15h50 / 21h10. 
3D Legendado: Quinta (29) 
a Quarta (4): 18h40. Ação/ 
Ficção. 113 minutos. Clas-
sificação 14 anos. 

X - MEN: DIAS DE UM 
FUTURO ESQUECIDO 
-  3D Dublado:  Quinta (29) 
a Domingo (1º): 16h10 / 
19h00 / 22h00. Segunda (2) 
a Quarta (4): 16h10 / 20h20. 
Convencional Legendado: 
Quinta (29) e Sexta (30): 
20h40. Sábado (31) e Do-
mingo (1º): 14h50 / 20h40. 
Segunda (2) a Quarta (4): 
21h25. Ação/Aventura. 121 
minutos. Classificação 12 
anos.

-  Convencional Dublado:  
Quinta (29) e de Segunda (2) 
a Quarta (4): 19h20. Sexta 
(30), Sábado (31) e Domingo 
(1º): 14h35 / 19h20. Ação/
Aventura. 121 minutos. Clas-
sificação 12 anos.

GODZILLA - 3D Dubla-
do:  Quinta (29) a Quarta (4): 

19h05. Ação/Aventura. 123 
min. Classificação 12 anos. 

O  E S P E T A C U L A R 
HOMEM-ARANHA 2 A 
AMEAÇA DE ELECTRO 
- 3D Dublado: Quinta (29) 
a Quarta (4): 16h00. Ação/
Avntura. 141 min. Classifi-
cação 12 anos.
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Para o Dia dos Namorados não 
deixe de conferir a nova coleção 
inverno da Vitorello e aproveitar 
a promoção: fitness com 15% off, 
peças com 20% e 30% off e shor-
tinhos e jeans com 40% off. Vale 
a pena conferir e aproveitar!

Se aqueça neste 
inverno com a 
coleção Gran 
Tropical Center: 
mantas, edredons 
e cobertores

GRAN TROPICAL CENTER 
40 ANOS DE SUCESSO!

A Gran Tropical Center é uma loja que faz suces-
so na cidade por ser completa. Ofecere moda para 
a família toda, móveis infantis, cama, mesa, banho 
e brinquedos. Em todas as datas festivas também 
está presente oferecendo aos seus clientes a moda 
apropriada para cada ocasião como Copa do Mundo, 
Festa Junina, Dia dos Namorados e etc. Agora para 
o inverno, a nova coleção está maravilhosa com as 
últimas novidades da RModas, com moda fashion 
que agrada as moças e senhoras. A loja sempre tem 
promoções geniais e imperdíveis. Dê um pulinho na 
loja confira de perto todas as novidades. Parabéns 
Gabriela e Mario, sucesso sempre!A A Nova Loja rece-

beu a nova coleção 
Center Noivas Jasmin 
que está maravilho-
sa. Para quem vai ca-
sar é a melhor opção 
(venda e aluguel). É 
de enlouquecer!

Copa do Mundo

Cama - Mesa - Banho

Vendedora Leninha e a cliente especial da A Nova Loja Aracy

O presidente da Associação dos Engenheiros Luiz Fruet no 36ª jantar onde tomou posse a nova diretoria

Festa Junina

O Camarim Beauty é um salão completo e unissex. São 16 profissionais 
oferecendo: Corte, matização, penteados, maquiagem, manicures, paco-
te do Dia da Noiva, depilação e design de sobrancelhas. O salão também 
oferece sala vip com atendimento personalizado. Aproveite também as 
promoções semanais. Se informe no 3801-4235 ou 3392-2832. Demais!

Comemore e Dia dos Namorados na Casa da Esfiha com o delicioso 
Banquete Árabe no almoço e a noite desfrute das delicias que a 
casa oferece!
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Sônia Regina Rezende na pizzada 
que marcou a inauguração da 
nova churrasqueira e o lança-
mento do novo site do Indaiatuba 
Clube, segunda, dia 26

Acontece na próxima quinta, dia 05, o evento de comemoração de dois anos de sucesso de Munize Bigatto Semi Jóias. A moça que 
encanta  as clientes com o bom gosto em suas peças, receberá em seu escritório na Avenida Kennedy. 
Na semana seguinte será  a vez da Colcci e da Bloom Lingerie, que comemoram  o início de novas etapas  também com a presença de 
amigos e clientes.

A partir do dia 23, o Restaurante Vila do Pescador passou a abrir tam-
bém nas noites de sexta e sábado com rodízio de camarões e frutos do 
mar. Uma excelente pedida para esse fim de semana.

Karina Bach posa ao lado de Rene Almeida, da Morabezza, em recente 
evento da Carmim em São Paulo

Gonzalo Ramires, Glauce Claro, Paulo Bevilacqua e Val Bastos, na 
balada do Queen Cover no Kaliper's Rock Bar, sexta, dia 23

Fernando Zimbom e Vera Soriano, da Horus Ótica no Kaliper's, sexta, 
dia 23

Aychi do Couto comemora o retorno de Kátia Lozano Leite à administra-
ção da sua Fit EStética

As profissionais  Ideale Estética, Cássia de Pádua, proprietária; Ariane 
Kikuchi, fisioterapeuta; Mariliz Barros Barreiros, nutricionista e Wilma 
Rodrigues, estética geral, reunidas  para um café no La Fée

As irmãs Tatiane Rampin Eleutério e Sílvia Rampin Eleutério, proprietá-
rias da Ganesha Moda Feminina em recente evento na loja

Ana Paula Engel, Lia Tomesani, Giovanna e Graziella Martinuzzo, Cláu-
dio Cardoso e Fábio Asano Ribeiro no Kaliper's Rock Bar em noite de 
Queen Cover, sexta, dia 23

A advogada Mariana Castro almoçando no Vila do Pescador, em dia de 
Poderosa

Munize Bigatto comemora dois anos de sucesso

Vila do Pescador
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Roberto, Helena, Bianca, Lucas, Helenice e Vilson experimentando as delícias do Boteco do Bacalhau

Paola e Guilherme no Restaurante Açafrão (2).tif

Laura, Jorge Paulo, Victor Felipe, Thiago e Marcos Paulo no Restau-
rante Rincão Gaúcho (1).tif

Hideo no Boteco do Bacalhau

Haroldo e Neta da Pizzaria Babbo Giovanni

Os amigos almoçando no Restaurante Dom Apollo

Dr. Renato Berton oftalmologista Centro Médico São Camilo no Restau-
rante Moqueca Indaiatuba

Eliantony, Rafael e Valdo na Pizzaria Skinão.tif
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SOCIALBoanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

Max Planck realiza Festa Junina Solidária no dia 14

Segunada Tarde da Degustação da AFASFA

Lar de Velhos Emmanuel lança 
campanha Cofrinho do Bem

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

Rotary Club - XVIII Conferência Distrital - Distrito 4310 
em Águas de Lindóia

Os 36 Anos da AEAI

Lulu Santos canta Lulu em show dia 31

Baile Dança de Salão do Indaiatuba Clube reuniu cerca 
de 500 pessoas no último sábado

FESTA CAIPIRA COUTRY DO OBJETIVO SERÁ NO DIA 7 DE JUNHO

O campus 1 da Faculdade Max Planck sedia, no próximo dia 14 de junho, a partir das 16h, a 
tradicional Festa Junina dos alunos do Colégio e da Faculdade e que, este ano, reúne nove enti-
dades assistenciais do município, além das comissões de formatura, que estarão no comando das 
barracas de alimentação, trazendo o melhor da sua gastronomia típica junina. Na programação 
shows com a dupla Renan & Jordão, Pintou o Samba e bateria Classe A.

Os casais que gostam de dançar ao som de uma boa música se divertiram, no sábado (24/05), 
ao som das canções apresentadas pela banda Faixa Nobre. Tocando os mais variados ritmos 
musicais, os associados do IC e convidados puderam demonstrar suas habilidades com a dança 
atraindo olhares curiosos e recebendo, inclusive, elogios dos integrantes da banda.  Conhecida 
por animar as principais festas da região e do Estado, a banda Faixa Nobre levou ao salão so-
cial do clube vários free-dancers, professores de dança de várias academias da cidade e alunos 
interessados em exercitar os passos aprendidos nas aulas de dança. Assim como acontece no 
Feito para Dançar, e para que todos pudessem participar do baile, o grupo de free-dancers se 
espalhou pelo salão e dançou com várias pessoas que estavam sem par. Este foi mais um evento 
organizado pelo Indaiatuba Clube que atingiu seu objetivo de proporcionar uma noite agradável 
e bastante animada ao som de boas músicas.

A 16ª Festa do Peão Caipira 
Country do Colégio Objetivo 
Indaiatuba será realizada mais 
cedo esse ano, no dia 07 de ju-
nho. A abertura dos portões será 
às 10h. Mantendo a tradição da 
festa na escola, as barracas das 
instituições beneficentes de In-
daiatuba estarão presentes para 
oferecer o que há de melhor e 
mais gostoso das comidinhas 
típicas das festas juninas. Já 
confirmaram a participação a 
ABID, VOLACC, ONG Bolha 
de Sabão, CIRVA e Projeto 
Geração-Futuro. A barraca de 
doces ficará sob o comando dos 

alunos dos 9ºs anos, cuja renda será revertida para a formatura. A abertura oficial da 16ª Festa 
do Peão Caipira Country está marcada para 18h30, com toque de berrantes e o show ficará a 
cargo da dupla sertaneja Bruno di Marco e Christiano. Às 20h, os funcionários e os alunos dos 
3ºs anos do Ensino Médio e dos Cursos Pré-Vestibulares apresentarão a irreverente e divertida 
“Quadrilha Invertida” e depois, a dupla sertaneja retorna ao palco para continuar animando a 
festa. Os ingressos antecipados custam R$ 10,00 (dez reais) e poderão ser adquiridos nas re-
cepções do Colégio Objetivo Indaiatuba a partir do dia 30 de maio. Durante a festa, os convites 
serão vendidos a R$ 20,00 (vinte reais) cada um. Crianças até 5 anos não pagam. 

Como sempre, foi um sucesso a segunda Tarde da Degustação do Lar São Francisco, e tam-
bém comemorando os 19 anos de fundação do Lar. Muita gente compareceu, para ajudar e se 
deliciar com as guloseimas deliciosas.

A fim de arrecadar recursos para manutenção dos trabalhos, o 
Lar de Velhos Emmanuel lança a campanha Cofrinho do Bem. A 
ação é voltada principalmente para comércios e escolas. A partir 
desta semana, o Lar de Velhos Emmanuel está disponibilizando 
cofrinhos personalizados para o comércio em geral para que os 
clientes depositem o troco e ajudem a entidade. A intenção é tam-
bém promover a campanha Cofrinho do Bem em escolas da cidade, 
para que os alunos também sejam conscientizados sobre o trabalho 
desenvolvido pelo Lar e colaborem com o troco da cantina. Pessoas 
físicas ou indústrias que queiram participar da campanha Cofrinho 

do Bem e ajudar o Lar de Velhos também serão bem-vindas. Quem quiser conhecer o trabalho 
do Lar de Velhos e saber mais sobre a campanha Cofrinho do Bem pode enviar um e-mail para 
campanha@lardevelhosemmanuel.com.br. Os telefones para contato são: 3801-2820 e 3834-3802. 

Deliciosa e instrutiva conferência de Rotary no sábado dia 24 de maio, com, apresentação 
dos programas estruturados patrocinados pelos clubes – Manhã da Juventude, belo trabalho com 
Rota Kids, Interact e Rotaract, e uma linda e emocionante entrada dos intercambistas, projeto 
viver, Palestra com Prof. Marins, feira das nações, e muito, mas muito companheirismo.

A Jazz 
Sinfônica 
do  Es ta -
do de São 
Paulo re-
a l i z a  n o 
p r ó x i m o 
d o m i n g o 
(1), a par-
tir das 11h 
na Câmara 

Municipal, concerto com entrada franca, com apoio da Secretaria 
Municipal de Cultura. Reconhecida por sua excelência e conside-
rada uma das mais importantes do País, nesta apresentação trará 
sua formação Camerata, com a participação de 30 músicos. O 
diretor artístico e regente titular da Jazz Sinfônica é João Maurício 
Galindo, tendo Fábio Prado como regente adjunto. Informações 
(19) 3894-1867.

Na noite do dia 23 de 
maio, aconteceu no Es-
paço Esplanada, a con-
fraternização em come-
moração dos trinta e seis 
anos da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos 
e Agronomos de Indaia-
tuba, uma festa linda, 
edm um espaço mais 
lindo ainda, e com muita 
gente bonita e amiga. 
Parabéns ao Fruet e sua 
diretoria, tudo estava 
perfeito.

No dia 31, o Prime 
Hall, recebe um dos 
grandes cantores do país. 
Reunindo os maiores su-
cessos da carreira, Lulu 
Santos apresenta “Toca 
+ Lulu Tour”. A aber-
tura dos portões será às 
21h30.
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INFANTIL Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Times Campeões da III Copa Intervalo do Colégio Meta

Pedro Henrique

Final da Copa Intervalo com time do Brasil das turma 1º e 2º Ano

Duda Oliveira As alunas do Objetivo Noor Vanderborght e Maria 
Eduarda Moraes

A princesa Julia ferreira rocha vizitando a 
Nature Kids

Alunos do Infantil 2 do Colégio Objetivo prontos para mais uma contação de histórias

Flávia, que completou 2 aninhos. Parabéns!

Mais Expressão
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João 
Ratti 
Netto 
com sua 
esposa 
Irma  
come-
moran-
do 37 
anos de 
casados

Prof. Luiz 
Carlos, 

Rita 
Pattaro, 

Elaine 
Souza e 

Maga-
lhães na 

conferên-
cia EDU-

CAR do 
sistema 
Ético de 

Ensino

Orlando e Nair da Placas e Fotos para Túmulos

O campeão da categoria C Rodrigo Moreira, o vice Marcelo 
Nicoletti e o professor de Tênis do IC Tuba

Marquinhos da Marquinhos Tintas com Roger Furgeri que foi o campeão na 
categoria Stock 125 - 2º lugar na 3ª etapa do Campeonato Schin  de Kart 2014

Marcos e Luciane, proprietários Taf Viagens 
e Turismo e RBC Transporte

Larissa Ferraz veste Looks 
by Danny Ferraz. Você en-
contra diversos modelos no 
facebook/danny.ferraz.5

Iago Verillo, campeão da categoria B, o professor de 
Tênis do IC Tuba e o vice campeão Orlando Leal 

Genira Melikardi e Valdir Costa 
no Baile Dança de Salão do 
Indaiatuba Clube

Quem aniversariou essa semana, 
foi Lucimara Andriani, proprie-
tária do Yazigi Indaiatuba/Itu. 
Parabéns!!!

Alunos do Colégio Rodin visitam Museu do Catavento e participam do programa 'Descubra a Orquestra na 
Sala São Paulo'

Alunos do 8º ano do Objetivo em mais um desafio na aula de Robótica

Alexandre e Junião na Adler Modelismo

A aluna do Colégio Rodin, Camila Francine Kosio Bahia participou do Progra-
ma Descubra a Orquestra na Sala São Paulo e visitou o Museu do Catavento

Professora Clarisse fez aniversá-
rio no último dia 1805. Parabéns 
de todos os seus alunos

Guinther da Sorveteria Sabor e 
SonhoEquipe Prime Digital do Polo Shopping sempre pronto a te atender

Equipe da Will Rufino Hair Stylists esperando sua visita para te deixar 
ainda mais linda. Agende seu horário
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AP01261 PORTAL DAS FLORES - AU.70m² - 3 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR. R$ 300.000,00

AP02266 SALTO - AU.75m² - 2 DORM.(SUITE) / SALA / 
SACADA GOURMET / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 265.000,00

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

AP02293 
FONTE DE 
TREVI - 
AU.66m² - 2 
DORM. / 
SALA 2 
AMB. / 
COZ. / WC / 
LAVANDE-
RIA / GAR. 
/ ED.COM 
PISCINA E 
CHUR. R$ 
1.300,00 + 
COND. + 
IPTU

CA09051 
PAU 
PRETO - 
AT.250m² 
AC.220m² 
- 3 DORM.
(SUITE) 
/ SALA 2 
AMB. / 
LAVABO 
/ COZ.
PLANEJ. 
/ WC / AS 
/ CHUR. 
/ GAR.3 
VAGAS. R$ 
2.500,00 + 
IPTU

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

CA08999 JD.ESPLANADA II - AT.300m² AC.277m² - 4 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / 2WC / EDICULA  / 
QUINTAL / GAR.2+2 VAGAS. R$ 830.000,00

CA08096 JD.M.DO SOL - AT.125m² AC.70m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 230.000,00

CASAS 

CA08573 JD.S.FRANCISCO - AT.128m² AC.80m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / 
AS / GAR. R$ 280.000,00
CA08471 MONTE VERDE - AT.173m² AC.158m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / LAVABO 
/ COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.3 VAGAS. R$ 340.000,00
CA08689 JD.COLONIAL - 2 CASAS - 1ªCASA: - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 
GAR.3 VAGAS - 2ªCASA: 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS. R$ 370.000,00.
CA08697 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² AC.104m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. 
/ PÉ DUPLO NA SALA E COZ. / WC / AS / QUINTAL / CHUR. / GAR.1+1 VAGAS. 
R$ 420.000,00
CA08570 JD.REGENTE - AT.250m² AC.150m² - 3 DORM.(SUITE + CLOSET) / 2 
SALAS / COZ.PLANEJ. / 3WC / AS / AREA LUZ / EDICULA / CHUR. / GAR.2+2 
VAGAS. R$ 480.000,00

APARTAMENTOS

AP02055 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.38m² - DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. 
/ ED.COM CHUR. E PISCINA. R$ 160.000,00
AP02044 MONTE VERDE - AU.51m² - DORM. / SALA / SACADA / COZ. / WC / AS / 
GAR.2 VAGAS. R$ 198.000,00
AP02117 JD.SEVILHA - AU.60m² - 2 DORM. / SALA / COZ.AMER. + ARM. / WC + 
BLINDEX / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 230.000,00
AP02058 ED.VANDO - AU.68m² - 2 DORM. / SALA + SACADA / COZ. / WC / AS / 
GAR.2 VAGAS (68 E 105) / ED.COM PISCINA + CHUR. + PLAYGROUND + PORTARIA 
24hr. R$ 243.000,00|
AP02203 ED.CECILIA - AU.64m² - 2 DORM. / SALA/ COZ. / WC /AS / GAR. R$ 
210.000,00

CHÁCARA

CH01194 VALE DO SOL - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / EDÍCULA / CHUR. / 
PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 385.000.00
CH01140 VALE DO SOL - AT.1.000m² AC.310m² 2 CASAS - 1: 2D. / SALA / COZ. / 2WC / 
AS / PISCINA / CHUR. / GAR. - 2: 2D. / SALA / COZ. / WC / CAMPO FUT. R$ 500.000.00
*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CASAS COM 
3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 CASA COM 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / 
VARIAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 350.000,00
*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 1.000M2 - 4 SUITES / DORM. / ES-
CRITORIO + ARM. / SALA 2 AMB. / COPA / COZ. / LAVABO / 2WC / PISCINA / CHUR. 
/ SALÃO DE FESTA / ESTUDIO / CAMPO FUT. / QUADRA AREIA / CASA CASEIRO / 
CANIL / POMAR / GAR.4 VAGAS. R$ 2.500.000,00

GALPÃO

GL00089 REC.CAMP.JÓIA -  AT.3.000M2 AC.1.500M2 - 10 SALAS / REFEITÓRIO 
/ COZ. / 3WC / VESTIÁRIO / AREA EXT. E ESTRUTURA PRÉ- MOLDADA / PÉ 
DIREITO 6M / PISO ATE 20 TON. R$ 4.500.000,00
GL00170 VL.VITORIA - GALPÃO COM 700m² / ESCRITÓRIO / WC / VESTIARIOS 
/ SOBRADO NOS FUNDOS. R$ 1.500.000,00

TERRENOS

TE01222 MONTREAL RESIDENCE - TERRENO COM 150m². R$ 145.000,00
TE01229 JD.MORUMBI - TERRENO COM 250m². R$ 150.000,00
TE01233 JD.BELA VISTA - TERRENO COM 309m². R$ 180.000,00
TE01094 JD.EUROPA II – 3 TERRENOS COM 250m² CADA. R$ 160.000,00 CADA
*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMERCIAL PLANO DE ESQUINA COM 
283m² E QUE PODE SER DESMENBRADO. R$ 290.000,00
TE01245 JD.ESPLANADA II - TERRENO COM 300m². R$ 205.000,00
TE01232 AMSTALDEN RESIDENCE - TERRENO COM 350m². R$ 350.000,00
TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 200m² / PISCINAS ADULTO 
E INFANTIL / QUADRA POLI / QUIOSQUES COM HURRASQUEIRAS / PLAY-
GROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO GOURMET / ESPAÇO FITNESS / 
PERGOLADOS / SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PARTIR DE 150m² / AMPLO LAZER / 
AREA VERDE DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / EXCLUSIVA AREA COMER-
CIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA

LOCAÇÃO 

CASAS

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS

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

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

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

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

SALAS / SALÃO

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

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - SALÃO COM 
ÁREA DO TERRENO. 360m² E ÁREA CONSTRUIDA. 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 - ÁREA DO TERRENO. 1.000m2 ÁREA CON-
STRUIDA 800m2 - RECEPÇÃO / 3 SALAS / COZINHA / WC COM CHUVEIRO. 
R$ 7.500,00 + IPTU

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

GL00147 CALDEIRA - AT.5.955m2 AC.4.046m2 - RECEPÇÃO / 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 / CONDOMÍNIO COM AREA LAZER + 
RESTAURANTE + SEG.24hr. R$ 12,00 / m².  

TERRENOS

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

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

LOCAÇÃOVENDA

CA00837-Jardim Bela Vista: Casa com acabamento 
em porcelanato 3dorms sendo 01 suíte, sala jantar e 
estar, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Garagem 
para 04 carros. R$ 495.000,00. Aceita Financiamento.

CA00839- Cond. Maringá: Casa com acab. em por-
celanato e móveis planejados, 3 suítes, sala de jantar 
e estar, coz., lav., quintal com churrasqueira. Garagem 
para 01 carro. R$ 690.000,00. Aceita Financiamento.

CA01018- Jd. Paulista II: Sobrado com 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 01 carro. R$ 1.400,00

CA01024- Centro: Sobrado para fins comerciais com 
10 salas amplas e 6 banheiros, em ótima localização. 
Estacionamento para 12 carros. R$13.500,00.

CASAS VENDA:

CA00997-Jardim Morumbi: Casa com 02 dormitórios, sala da jantar estar e tv, cozinha americana, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 
230.000,00. Aceita Financiamento.
CA01035-Jardim do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 275.600,00. 
Aceita Financiamento.
CA00875- Jardim Monte Verde: Casa com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 285.000,00. 
Aceita Financiamento.
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha americana e lavanderia. Garagem para 02 
carros. R$ 278.000,00.
CA00938-Jardim dos Colibris: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e jantar, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 295.000,00.
CA00730- Jardim Pau Preto: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 03 carros. R$ 345.000,00.
CA00699- Vila Castelo Branco: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, edícula. Garagem para 02 carros. R$ 375.000,00
CA01069- Jardim Soriano: Casa com acabamento em porcelanato, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. Garagem para 02 carros. R$ 
415.000,00.
CA00840- Cidade Nova: Casa com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem 
para 02 carros. R$ 450.000,00.
CA01059-Cond. Villagio di Itaici: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha e lavanderia. Área de lazer com piscina, 
churrasqueira e salão de festas. R$ 485.000,00. Aceita Financiamento.
CA01004- Jardim Havai: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar estar e tv, cozinha planejada, lavanderia. Área de serviço com 
piscina, churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 550.000,00.
CA00942-Cond. Villaggio Di Itaici: Casa em condomínio fechado com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala jantar e estar, varanda, 
cozinha, área de serviço, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra e salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 580.000,00.
CA00839- Cond. Maringá: Casa com móveis planejados em porcelanato, com 03 suítes, lavabo, cozinha, sala de jantar e estar, lavanderia. Portaria 
24 horas. Garagem coberta para 02 carros. R$690.000,00. Aceita Financiamento!!
CA00895- Jardim São Paulo: Casa com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar estar e tv, cozinha americana, lavanderia. 
Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 700.000,00.
CA01036- Cond. Portal de Itaici: Casa com móveis planejados com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, cozinha. Área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 720.000,00.
CA01061- Residencial Santa Clara: Casa em condomínio alto padrão acabamento em porcelanato com móveis planejados, 04 suítes sendo 03 
com closet, sala jantar, estar e tv, cozinha, despensa. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, campo e quadra. Garagem para 
06 carros. R$ 1.950.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00379- Condomínio Spazio Morumbi: Apartamento com acabamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem 
para 2 carros. R$ 200.000,00.
AP00404- Spazio Iluminare: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de serviço, portaria 24 
horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festa e jogos. R$ 235.000,00.
AP00411- Jardim Primavera: Apartamento com acabamento em porcelanato e móveis planejados, com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de 
jantar e tv. Garagem para 02 carros. R$ 280.000,00
AP00343-Cond. Residencial Rachid Sfeir: Apartamento com móveis planejados 02 dormitórios sendo 01 suíte, 02 salas, cozinha, área de serviço.
Garagem para 01 carro. R$ 320.000,00.
AP00305- Cond. Spazio Illuminare: Apartamento com móveis planejados ,03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, área de serviço, 
portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e jogos. Garagem para 01 carro. R$ 340.000,00
AP00400-Cond. Duetto di Mariah: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, portaria 24 horas. Área de lazer 
com piscina, churrasqueira, salão de festas e quadra. Garagem coberta para 01 carro. R$ 349.000,00.
AP00405- Edifício D´France: Apartamento com 02 dormitórios sala, cozinha americana, área de serviço e portaria 24 horas. R$ 350.000,00.
AP00407- Cond. Village D`Amore: Apartamento com móveis planejados 03 dormitórios sendo 01 suíte, 02 salas, sacada, cozinha, área de serviço 
e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 385.000,00.
AP00384- Cond. Residencial Maroc: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de tv e estar, cozinha , lavanderia e portaria 24 horas. 
Área de lazer completa com piscina, churrasqueira, salão de festas e sala de cinema. Garagem para 02 carros. R$ 410.000,00 + cond.

TERRENOS VENDA:

TE00225- Terreno no Jardim Morada do Sol: Terreno com 125 m² loteamento aberto. R$ 89.000,00.
TE00358- Terreno Montreal Residence: Terreno com 150 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas. R$ 145.000,00.
TE00399- Terreno Cond. Jardim Maringá: Terreno com 300 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas. R$ 200.000,00.
TE00416-Terreno Esplanada II: Terreno com 305 m² loteamento aberto. R$ 208.000,00. Aceita Financiamento!
TE00101 - Terreno Cond. Terra Magna:Terreno com  360m² com portaria 24 horas. R$ 213.000,00.
TE00460- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1000 m²  em loteamento de chácaras, com lagos pista ecológico e portaria 24 horas. R$ 270.000,00.

CHÁCARAS VENDA:

CH00032 - Parque Grama: Chácara em condomínio com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, piscina e churrasqueira. R$ 450.000,00.
CH00110 – Chacára Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormitórios, sendo 01 suíte, sala de estar, cozinha planejada, lavanderia. Área de 
lazer com piscina e churrasqueira. Garagem para 05 carros. R$ 520.000,00.
CH00130 - Videira de Itaici: Chácara com 02 suítes, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, copa, forno para pizza, edícula, lavanderia. Área de 
lazer com piscina, churrasqueira, salão de jogos e campo. Garagem para 05 carros. R$ 660.000,00. Aceita Financiamento.
CH00091-Vale das Laranjeiras: Chácara com móveis planejados com 04 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, edícula. Piscina, 
churrasqueira e campo de futebol. Garagem para 04 carros. R$ 690.000,00.
CH00131-Cond. Vale das Laranjeiras: Chácara com 04 suítes sendo 01 suíte com closet, sala, copa, cozinha, portaria 24 horas, piscina. Garagem 
para 05 carros. R$ 850.000,00. 

CASA LOCAÇÃO:

CA00854- Jardim Morumbi: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 
quintal. Garagem para 02 carros. R$ 1.100,00.
CA01042- Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha americana, 
lavanderia. Garagem descoberta para 03 carros. R$ 1.400,00.
CA01062- Centro: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Garagem. 
R$ 1.500,00.
CA01013- Cond. Resid. Parque dos Guarantãs: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
com área de lazer com piscina, churrasqueira e salão de festa.  Garagem para  02 carros. R$ 
1.800,00 
CA00517-Cond. Vista Verde: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada 
e garagem para 03 carros. R$ 2.500,00 
CA00970- Jardim Juliana: Casa com móveis planejados com 04 dormitórios, sala estar e jantar, 
cozinha, área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem p/03 carros. R$ 3.300,00

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00361- Jardim Paulista II:Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 
01 carro. R$ 750.00.
AP00182- Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 01 
carro. R$ 850,00
AP00163-Jardim Regente: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 01 
carro. R$ 1.100,00.
AP00376- Residencial Monte Verde: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha. Garagem 
para 01 carro. R$ 1.200,00.
AP00381- Residencial Victória: Apartamento com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
área de lazer e garagem para 01 carro. R$ 1.500,00 .
AP00295-Residencial Ravena: Apartamento com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala jantar e 
estar, cozinha, área de serviço, portaria 24 horas. R$ 1.600,00.
AP00409-Cond Pátio Andaluz: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha planejada, área de serviço. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão 
de festas, quadra e sala de ginástica. R$ 1.650,00.
AP00408- Cond Duetto Di Mariah: Apartamento com móveis planejados , 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e jogos , quadra. 
Garagem coberta para 02 carros. R$ 2.200,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

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

SALAS LOCAÇÃO:

SA00059- Centro: Sala no centro com 22 m² de área construída, banheiro. R$ 600,00.
SA00065- Centro: Sala no centro com 40 m² de área construída, banheiro. R$ 1.350,00.
SA00068-Cidade Nova: Sala com 12 m², 03 banheiros. R$ 1.500,00.
SA00053-Cidade Nova: Sala com 57,60 m² com 01 vaga. R$ 2.000,00.



A L U G U E L

V E N D A S

APARTAMENTOS

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

AP0467 - 154,33 m² - Resid. Fernan-
da - 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. R$ 83.500,00

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

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

AP0160 - 80,40 m² - Resid. Mathilde 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb. 
c/ varanda gourmet c/ churrasq., coz., área de 
serv., área de lazer, 02 VG. R$ 392.225,13

APARTAMENTOS 

AP0462 - 73,80 m² - Resid. Ceccioca 
Apto mobiliado. 03 dorm., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., sacada, coz., área de 
serv., 01 VG. R$ 370.000,00 

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

AP0522 - 67 m² - Resid. Ana Maria 
03 dorm., sendo 01 st. ou 02 dorm. c/ sala 
estendida, bhº social, coz., área de serv., 
varanda gourmet, 02 VG. R$ 320.000,00 
*Aceita Permuta*

CASAS 

CA0495 - 430,95 m² - Chácara Areal 
04 dorm., sendo 02 sts., sala 02 amb., la-
vabo, bhº social, coz., área de serv., edícula, 
churrasq., pisc., aquecimento solar e cerca 
elét., 04 VG. R$ 750.000,00

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

CA0426 - 166 m² - Jd. Flórida 
03 dorm., sendo 01 st., sala 02 amb., bhº 
social, coz., área de serv., 02 VG. R$ 
350.000,00

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

AP0153 - 71 m² - Resid. Roccaporena
02 dorm., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., 02 VG. R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU

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

CASAS

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

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

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

SOBRADOS 

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

SO0352 - 130,90 m² - Pq. dos 
Guarantãs 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., desp., 
área de serv., churrasq., quintal, 
área de lazer, 02 VG. R$ 1.800,00 
+ Cond. + IPTU

CHÁCARA

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

SALA

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

SALÕES

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

SOBRADOS 

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

SO0078 - 116 m² - Resid. Jd. Valença 
03 dorm., sendo 01 st. c/ closet, bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., área de serv., 
espaço gourmet c/ churrasq., depósito, quintal, 
02 VG. R$ 475.000,00

CHÁCARAS 

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

CH0102 - 1002 m² - Haras São Luiz 
03 dorm., sendo 02 sts., lavabo, sala 02 amb., coz. 
americana, área de serv. c/ bhº e arm., ampla área 
gourmet, churrasq., dep. de empregada, pomar, 
depósito, jardim, diversas VG. R$ 695.000,00

LOTEAMENTOS FECHADOS 

TE0003 - 150 m² - Montreal Residence – R$ 
170.000,00 ou R$ 17.000,00 ent. + 420 parc. 
(Financ. Caixa) 
TE0443 - 150 m² - Jardins do Império - R$ 
125.000,00 (Estuda Prop.)

LOTEAMENTO ABERTO 

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

Fone: 7827-0207 
 ID 114*84593

Fone: 7827-7852
ID 114*84592
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Spazio Illuminare – cober-
tura (Duplex), 03 dorm., R$ 
320.000,00 
Place View – 02 dorm., sala 
2 ambientes, coz., lavanderia, 
WC social, sacada gourmet, 
02 vagas garagem, área de 
lazer, piscina, churr., salão 
de festa. – de R$ 415.000,00 
Village  Azalleia – Terreo -03 
dorm, sala, coz, WC, área de 
serv, 01 vaga garag. Coberta 
– R$ 230.000,00
Village  Azalleia – 1° andar 
– 03 dorm, sala, coz c/ gabi-
netes e armários embutidos, 
WC com blindex gabinete e 
armarios, área de serv., 01 
vaga garag. Coberta – R$ 
230.000,00.
Villagio DÁmore – 92,26m² - 
03 dorm. (01 suite), sala dois 
ambientes, cozinha ameri-
cana com armários, lavan-
deria com armários, WC c/
gabinetes e BOX, garagem 
coberta – R$ 375.000,00

CASAS:

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

Jd. Pau Preto - 125 mts 
a construção 150 mts, 03 
dorm, sacada, sala dois 
ambientes, área de chur-
rasqueira, vaga para dois 
carros, edícula nos fundos. 
- R$ 490.0000,00.
J. do Vale - 03 dorm., sala 
dois ambientes, garagem, 
cozinha e AS.  Churrasquei-
ra. - R$ 400.000,00
Sobrado em fase final de 
construção - 125 mts - 03 
dormitórios  sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, garagem 
coberta para um carro e mais 
um descoberta, cozinha, área 
de serviço coberta, área gour-
met.- R$ 390.000,00 aceita 
financiamento.

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

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

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

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

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

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

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

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

Jd. Regente – 305m² (es-
quina) – topografia boa. 
– R$ 240.000,00.
Jd. Santorini – 150m² - 
R$ 120.000,00 – aceita 
veiculo ate o valor de R$ 
30.000,00.
Buru – 1200m² - sem 
escritura – ótima localiza-
ção, prox. Fabrica Jhonn 
Deere,  R$ 135.000,00.
Divisa Indaiatuba/Monte 
Mor  – 1.000² -  futuro 
loteamento, boa topogra-
fia – R$ 85.000,00.
Jd. Do Imperio – 150m² 
- (Cond. Vila de Itu) – 
ót ima topograf ia – R$ 
122.000,00.

AREAS:

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

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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IMÓVEIS RESIDENCIAIS

GALPÕES INDUSTRIAIS

TERRENOS RESIDENCIAIS TERRENOS INDUSTRIAIS

ALTO DE ITAICI   305 m² R$ 185.000,00
ALTO DE ITAICI   400 m² R$ 230.000,00
BEIRA DA MATA   360 m² R$ 270.000,00
BELA VISTA   345 m² R$ 180.000,00
COLINAS DE INDAIATUBA  1.000m²  R$ 250.000,00
DONA LUCILLA 300 m² FACILITADO EM ATÉ 25 PARCELAS
JARDIM BRÉSCIA  200 m² R$ 130.000,00
JARDIM MARINGÁ  300 m² R$ 205.000,00
JARDIM REGENTE  250 m²   BEM LOCALIZADO
MAISON DU PARC  647 m² R$ 650.000,00
MARIA DULCE   300 m² R$ 245.000,00
MARIA DULCE   308 m² R$ 277.000,00
MONTE CARLO   150 m² R$  83.500,00

MONTREAL RESIDENCE 150 m² R$ 150.000,00
PARQUE DAS NAÇÕES 185 m² R$ 190.000,00
PORTAL DE ITAICI 644 m² R$ 470.000,00
RESIDENCIAL VIENA 250 m² R$ 175.000,00
TERRA MAGNA  360 m² R$ 215.000,00
TERRACOTA  1.200m²  R$ 250.000,00
VILA FLORENÇA  150 m² R$ 115.000,00

LANÇAMENTOS: 

LOTEAMENTO FECHADO - 300 m² - 20% entrada + 60 parcelas 
LOTEAMENTO ABERTO - 150 m² - R$ 10.000,00 entrada + 
financiamento

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

EUROPARK – 1.000 m² - R$ 
450.000,00

PARK COMERCIAL – 480 m² - R$ 
250.000,00

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

CA00592 - JARDIM EUROPA - AT=250 m² AC=124 m² - 3 dormitórios, sendo 1 suite, wc social, sala 2 am-
bientes, cozinha, área de luz, lavanderia, 4 vagas, quintal, preparação para aquecedor solar R$ 440.000,00

AP00133 - RESIDENCIAL VANDO - AU= 59 m² - 3 dormitórios, cozinha planejada, sala 2 ambientes, 
banheiro planejado, área de serviço, 2 vagas cobertas R$ 230.000,00

SL00030 - CENTRO - SALÃO COMERCIAL - AT=180 m² AC=165 m² - Amplo Salão com cozinha montada, 
2 banheiros socials e um de funcionários R$ 720.000,00

CA00561 - TERRA MAGNA -AT=388 m², AC= 362 m² - 3 suítes, sendo uma com hidro e as demais com 
closet espelhado, cozinha americana planejada, espaço gourmet integrado a sala de jantar, lavabo, despensa, 
jardim de inverno, sala de estar com cobertura de vidro, sala de tv, piscina em alvenaria pronta para aqueci-
mento, aquecimento solar, persianas automatizadas nos quartos, 4 vagas, sendo 2 cobertas. R$ 1.250.000,00

GL00303 - Galpão Industrial com 1.066 m², cons-
truído em terreno de 1.265 m², com 3 pavimentos 
de 102 m², área fabril de 725 m², pé direito de 10 m, 
resistência do piso de 4 ton/m², pele de vidro. Sistema 
construtivo: Pré-Moldado. LOCAÇÃO  R$ 17.000,00

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-moldado.  LOCAÇÃO 
R$ 30.000,00

GL00290 – Galpão Industrial com 440 m², pos-
suindo escritórios, refeitório e vestiários. LOCA-
ÇÃO R$ 5.000,00

GL00315 - Galpão Industrial com 700 m², construído 
em térreo de 1.000 m². Possui escritórios, vestiários e 
refeitório. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. LOCAÇÃO 
R$ 9.000,00



TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APARTAMENTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS PARA ALUGAR, TEMOS OS MELHORES 
INQUILINOS E OS MELHORES FIADORES, SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO!!!
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PQ. RES. INDAIÁ – CA02541 - CASA EM 
CONDOMÍNIO FECHADO: 03 DORM. (01 
SUITE), SALA, COZ,WC, LAVAN, 01 VAGA. 
AT: 150m² / AC: 102m²R$ 399.000,00

V. MERCEDES – CA02539 - CASA TÉRREA: 
2D., SALA, COPA, COZ PLAN, QUINTAL, FUN-
DOS COM ÁREA GOURMET, EDÍCULA COM 
SUÍTE, VAGAS P/ AUTOS. PARTE EXTERNA 
TODA C/ PISOS. R$ 425.000,00

VENHA TRABALHAR NA 
IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.

A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA 
DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

TERRE N O  JD .  C A L IFÓ R NI A  – 
TR00707
250m² COM CASA NOS FUNDOS 
(02 DORM., SALA, COZ,WC). PODE 
DIVIDIR O LOTE
MEIO LOTE POR R$ 150.000,00

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

APARTAMENTO P/ VENDAR. OPOR-
TUNIDADE
JD.MORUMBI AP00605
02 DORM,SALA,C0Z,WC,A.S 01 
VAGA P/AUTO ÁREA DE LAZER COM 
SALÃO DE FESTA PORTARIA 24 HS
GÁS E AGUA NO CONDOMINIO.
VALOR DO CONDOMINIO R$220,00
R$150MIL

PASSO O PONTO BAZER E PAPE-
LARIA - CENTRO
Bazar e Papelaria no centro,vendo e 
passo o ponto com tudo             den-
tro. R$70.000  aluguel R$1650,00

CLINICA DE ESTÉTICA COMPLETA
VENDE CLINICA DE ESTÉTICA COM-
PLETA,PRONTA P/TRABALHAR,MO-
VEIS,DECORAÇÃO,UTENSÍLIOS E 
APARELHOS DE ELETROTERAPIA 
DE ULTIMA TECNOLOGIA,REGIS-
TRADA NO INPI. R$95000,00 - MAIS 
INFORMAÇÕES WWW.CHIDOVEN-
DE.COM.BR - CODIGO SL00269

VILA BRIZOLA – AP00603
K I T N E T , Ó T I M A  L O C A L I Z A Ç Ã O 
NA RUA DOS INDAIA.EM FRENTE 
AO TERMINAL DE ONIBUS. (SEM 
GARAGEM ) R$ 550,00

VILA MARIA HELENA CA02566
Casa de fundo,Rua Bororó nº 50.
01 dorm,sala,cozinha,a.s,quintal e 
garagem p/moto
R$850,00 +  IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

SALA JD. MORADA DO SOL – SL00266
SALA COMERCIAL DE 40m² COM WC.
R$ 700,00 + IPTU

SALA JD. MORADA DO SOL – SL00267
SALA COMERCIAL DE 60m² COM WC.
R$ 800,00 + IPTU

SALA JD. MORADA DO SOL – SL00265
SALA COMERCIAL DE 100m² COM WC 
(ANDAR INTEIRO).
R$ 1.000,00 + IPTU

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

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

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

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

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00596
COBERTURA DUPLEX: PISO INFERIOR: 2D. (1 
SUITE), SALA, COZ, WC, LAV.PISO SUPERIOR: 
SALA TV, WC, VARANDA, CHURR, E 1 VAGA 
PARA AUTO. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

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

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

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

CHÁCARA AREAL CA02422
Casa. 04 DORM (02SUÍTES), C/ ARMARIOS, 
SALA ESTAR, SALA JANTAR, COZ C /AR-
MARIOS, LAVABO, WC, LAVAN, CHURRAS.
01 COMODO C/ WC, PISCINA E VAGA 
COBERTA P/ 04 AUTOS
AT 430 m² A.C 298 m² R$ 750mil

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

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

JD SEVILHA CA02453
SALA 03 AMB,03 DORM (01 SUÍTE MAS-
TER),LAVAN,COZ,WC E GARAGEM .  AT 
260 / AC 280 R$640.000,00

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

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² R$ 140 MIL

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

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

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

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

JD. 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. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR. (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

V. VITÓRIA – CA02547
02 dorm,sala,coz,a.s,quintal e garagem 
R$1100,00
JD. PAULISTA II – CA02582
02 DORM. (01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN,QUINTAL,GAR P/02AUTOS. R$ 
1.200,00

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

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

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

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

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

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

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA,03 DORM(01SUÍTE C 
HIDRO),AMPLA SALA,COPA,COZ,A.S  
FUNDOS COM EDICULA(02QUARTINHOS 
E WC) C/ CHURRAS,QUINTAL E GARAGEM 
P/04 AUTOS 02 COBERTAS.
R$ 2200,00 + IPTU

ALPES SUÍÇO – CA02519
SOBRADO: 04 DORM. (01 SUITE C/ CLO-
SET) TODOS COM VARANDA, SALA (02 
AMB.), COZ PLAN, 02 WC, PISCINA E 
VAGA COBERTA P/ 03 AUTOS. PORTÃO 
ELETRÔNICO.
R$ 3.500,00 + IPTU

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

APARTAMENTO ALUGA 

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

CASAS PARA VENDAS

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

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

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

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

JD FLORIDA CA02375
02 DORM, SALA, COZ, WC,LAVAN,CHUR-
RAS  E GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTO-
Sa.t 125m² a.c 95m² R$ 270mil

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

CIDADE JARDIM – CA02488
02 DORM., SALA, COZ PLAN (02 AMB.), 
WC, ÁREA DE LUZ, QUINTAL NOS FUN-
DOS, 02 VAGAS DE GARAGEM (01 CO-
BERTO) E PORTÃO ELETRÔNICO.
AT: 150m² / AC: 75m²
R$ 290.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02516
01 DORM., SALA, COZ, WC, LAVAN, 
CHURRAS E VAGA P/ 01 AUTO COBERTO.
AT: 125m² / AC: 87m²
R$ 250.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02527
CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 
DORM. (01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN, QUINTAL C/ CHURRAS, 01 VAGA 
COBERTA, ACABAMENTO EM PORCELA-
NATO. AT: 150m² / AC: 104m²
R$ 420.000,00

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

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

JD.SÃO FRANCISCO CA025586 CASA 
TERREA NO FUNDO, 01 DORM, SALA, 
COZ,WC, A.S. GARAGEM E QUINTAL. 
AT;276M²  A.C. 70M² R$  500.000,00

JD REGINA – CA0250903 DORM. (01 
SUITE), SALA (02 AMB.), COZ,WC, LA-
VAN, GARAGEM P/ 01 AUTO COBERTO 
MAIS 03 VAGAS, QUINTAL, PORTÃO 
ELETRÔNICO, CERCA ELÉTRICA. AT: 
250m² / AC: 120m²
R$ 418.000,00

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR, 3 DORM( SUÍTE C/
CLOSET) SALEIRA
P A R T E  I N F E R I O R  S A L A  D E 
ESTAR,SALA DE JANTAR,
ESCRITÓRIO,LAVABO,COZ E GARA-
GEM P/ 3 AUTOS
COBERTA E 2 DESCOBERTAS
SUBSOLO  A.S, SALA DE JOGOS.
R$ 690.000,00
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CA00953 - CONDOMÍNIO FECHADO DE ALTO 
PADRÃO - LINDA CASA, ACABAMENTO EM 

PORCELANATO E MÁRMORE NAS ESCADAS, 
AQUECIMENTO SOLAR, 4 SUITES(SENDO 1 MASTER), 

SALA C/ PÉ DIREITO DUPLO, ESCRITÓRIO, 
PISCINA DE ALVENARIA, CHURRASQ, 

VESTIÁRIO, PAISAGISMO R$ 1.850.000,00

LOCAÇÃO

TERRENO

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

GALPÃO

GL00008 – Jd. Belo Horizonte – AT: 270m² - AC: 242m² - c/ 
mesanino, 2 escritórios, 2 banheiros, cozinha R$ 4.000,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ ba-
nheiro R$ 1.000,00 + 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
SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo Co-
mercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização 
privilegiada - AU: 40m² c/ wc, estacionamento R$ 2.250,00 + 
Cond. + Iptu

CHÁCARA

CH00104 – Valle do Sol - AT: 1.000m² - 4dorm, sala 3 amb, wc 
social, cozinha, lareira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de 
pizza, garagem R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA00262 – Vila Brizola – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 1.200,00 + Iptu
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$ 2.100,00 
+ Cond. + Iptu
CA00846 – Res. Caribe – Cond. Fechado – todos os cômodos 
c/ armários -3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, churrasq c/ pia e 
gabinete, garage R$ 2.400,00 + Cond + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet 
e hidro), wc social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, 
lavand, edícula c/ wc e churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, 
garagem p/ vários carros, portão eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00393 – Vila Brizola – Ed. Vando – dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem, área de lazer e portaria 24hs R$ 950,00 + 
Cond. + Iptu
AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala, coz c/ armá-
rios, wc, lavand, garagem R$ 1.000,00 + Cond. + Iptu
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala, coz, lavand, garagem R$ 1.300,00 + Iptu 
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 
hs – 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
garagem R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
AP00301 – Centro – Apto Amplo, AU: 116m² - 3dorm(sendo 1 
suite c/ armários), sala 2 amb, wc, coz c/ armários, lavand, wc 
de empregada, 2 vagas de garagem R$ 1.700,00 + Cond. + Iptu
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de 
lazer - Lindo Apto – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 
amb, coz planej, lavand c/ armários, wc social, varanda gourmet, 
garagem R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
AP00384 – Jd. Pau Preto – Apto Novo – Excelente 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 cabeleireira e mais uma casa c/ sala, quarto, coz, banheiro e 
garagem .R$ 424.000,00

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topo-
grafia R$ 115.000,00
TR00483 – Jd. Bela Vista – AT: 250m² - plano (ótima locali-
zação) R$ 180.000,00
TR00495 – Cond. Fechado – Maria Dulce – Ótima Topografia 
– AT: 300m² .R$ 245.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 
270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² R$ 
360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente 
localização - frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm 
c/ armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, 
churrasq, garagem .R$ 330.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento 
- AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, lavabo, coz américa, lavand, garagem(Aceita Financia-
mento) 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 - 3dormi-
tórios (sendo 1 suites, 1 master com hidromassagem e closet), 
banheiro social, sala 2 ambientes com pé direito duplo, lavabo, 
cozinha, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, pia, 
piscina e banheiro externo, garagem(aceita financiamento) R$ 
800.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Aca-
bamento - AT: 300m² - AC: 240m² - 3 dormitórios (sendo 1 
suite com closet e roupeiro com armários), sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, 
banheiro externo, dormitório 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 
- 4 suites (sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha planeja-
da, sala de estar com pé direito duplo, sala de home Theater, 
sala de TV, escada revestida com porcelanato importado, chur-
rasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, 
aquecimento solar, paisagismo, acabamento em porcelanato . 
R$ 1.850.000,00

CASAS 

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

APARTAMENTO

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

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

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

TRAVERTINO, AQUECEDOR SOLAR R$ 980.000,00
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TEMOS MAIS CADASTRO DE IMÓVEIS: CASAS EM CONDOMÍNIO, 
APTOS, CHÁCARAS E GALPÕES INDUSTRIAIS PARA VENDA E LOCAÇÃO

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

VENHA TRABALHAR NA 
IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 

INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

TERRENO JD. CALIFÓRNIA 
– TR00707
250m² COM CASA NOS FUN-
DOS (02 DORM., SALA, CO-
ZINHA, WC). PODE DIVIDIR 
O LOTE
MEIO LOTE POR R$ 150.000,00

TERRENO JD. DO IMPERIO-
-TR00711 - 150M² , QUADRA 
13, LOTTE 54 CONDOMINIO
ACEITA CARRO NO NEGÓCIO
R$  115.000,00

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

CLINICA DE ESTÉTICA COM-
PLETA
VENDE CLINICA DE ESTÉTICA 
COMPLETA,PRONTA P/TRA-
BALHAR,MOVEIS,DECORA-
ÇÃO,UTENSÍLIOS E APARE-
LHOS DE ELETROTERAPIA DE 
ULTIMA TECNOLOGIA,REGIS-
TRADA NO INPI. R$95000,00. 
MAIS INFORMAÇÕES WWW.
CHIDOVENDE.COM.BR - CO-
DIGO SL00269

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

V I L A  M A R I A  H E L E N A 
CA02566
Casa de fundo,Rua Bororó 
nº 50.
01 dorm,sala,coz,a.s,quintal e 
garagem p/moto
R$850,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

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

APTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 02 DORMI-
TÓRIOS ALUGA

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

APARTAMENTOS 
03 DORMITÓRIOS ALUGA

JARDIM TROPICAL  AP00578
0 3  D O R M ( 0 1  C / A R M A -
RIOS)01wc,sala,coz,sala com 
sacada,lavan,01 vaga,área de 
lazer e portaria 24hrs
R$ 1400,00  +  COND R$ 
270,00

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

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

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUI-
NO AP00556
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!!!!
03 DORM (01SUÍTE),SALA,-
COZ,WC,LAVAN,VARANDA 
E 02 DUAS VAGAS. AREA 
TOTAL 123m²
R$480 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA 
TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

JD. POMPÉIA – AP00576
EMPREENDIMENTO NOVO 
-  P R E V I S Ã O  E N T R E G A 
03/2015
AU: 85,91m²
03 DORMITÓRIOS (SENDO 
01 SUITE), SALA 02 AM-
BIENTES, COZINHA, WC, 
ÁREA SERVIÇO, TERRAÇO 
GOURMET E 02 VAGAS 
PARA AUTO.
R$ 488.000,00

LANÇAMENTO EM SALTO 
– AP00566
02 OU 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, LA-
V A N D E R I A ,  T E R R A Ç O 
GOURMET E VAGA DES-
COBERTA.
ENTRADA + PARCELAS 
(EM 36x)
C O N S U L T E - N O S  P A R A 
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. TROCA: MAIOR 

OU MENOR VALOR. (19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

CASA ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA ,03 DORM(-
01SUÍTE C HIDRO),AMPLA 
SALA,COPA,COZ,A.S 
FUNDOS COM EDICULA 
02 QUARTINHOS E WC C/ 
CHURRAS,QUINTAL E GA-
RAGEM P/04 AUTOS 02 
COBERTAS.
R$ 2200,00 + IPTU

CASA VENDA - OPORTUNIDADE

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

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

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

APTO PARA VENDA

JD.MORUMBI AP00605
02 DORM,SALA,C0Z,WC,A.S 
E UMA VAGA PARA AUTO
ÁREA DE LAZER COM SALÃO 
DE FESTA PORTARIA 24 
HORAS
GÁS E AGUA NO CONDO-
MINIO.
R$150MIL

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

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

JD OLINDA AP 00525
3D. (01SUÍTE), SALA 02 AMB, 
1WC, COZ, LAVAN,VARANDA, 
2 VAGAS . 73M² R$ 320MIL
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAGNA 3 
dorms | 2 salas 180,00 m² const. | 360,00m² útil
CA00157 R$ 760.000,00 Beira da Mata 3 
dorms | 1 suíte | 3 vagas | 1 banheiro 196,00 
m² const. | 476,00 m² útil
CA00161 R$ 450.000,00 JARDIM AME-
RICA 2 dorms | 1 suíte | 3 vagas | 2 salas 
160,00 m² const. | 250,00 m² útil
CA00170  R$ 278.000,00 JARDIM MONTE 
VERDE 2 dorms | 1 suíte | 1 sala
81,00 m² const. | 131,00 m² útil
CA00173 R$ 645.000,00 JARDIM ESPLA-
NADA II 4 dorms | 4 vagas | 3 salas 300,00 
m² const. | 300,00 m² terreno
CA00174 R$ 500.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite 
sala 2 ambiente, Cozinha, Churrasqueira, 4 

TERRENO

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

LOCAÇÃO

AP00105 - APARTAMENTO R$ 1.200,00 
GRAND VILLE   3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 1 
sala | 63,00 m² útil
AP00114  R$ 1.500,00 + COND. + IPTU  GRAND 
VILLE  3 dorms | 1 suíte | 2 salas|  70,00 m² útil

CHÁCARAS

CH00015 Videiras de Itaici  R$ 660.000,00  
2 suítes | 4 vagas | 1 sala 210,00 m² const. | 
1.515,00 m² terreno
CH00016  Terras de Itaici R$ 530.000,00  3 dor-
ms | 2 suítes | 1 sala 276,00 m² const. | 1.000,00 
m² terreno

vagas de garagem, cerca elétrica e sistema 
de monitoramento 185,00 m² const. | 250,00 
m² terreno.

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO AN-
DALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCELAMENTO 
E PERMUTA EM CARRO.
AP00098  R$ 240.000,00 ITAICI - COND. 
AZALEIA - 3 dorms | 1 vaga | 1 sala | 64,00 
m² útil
AP00107 R$ 720.000,00  Central Park  2 dor-
ms | 2 vagas | 3 salas 110,00 m² const. ACEI-
TAMOS PERMUTA EM CASAS DE MENOR 
VALOR EM CONDOMÍNIOS (TERRA MAGNA/
BEIRA DA MATA)
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRANDVILLE 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas | 1 banheiro 
73,00 m² útil
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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, gara-
gem para 2 carros.
COD.218 – JD.REGENTE – R$220 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, churrasqueira, 
piscina, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta.SOBRADO
COD.321 – JD.DOS COLIBRIS - R$295 MIL – 3 dorms(1st), sala, 
coz, wc churrasqueira com pia, lavanderia, garagem
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), sala 
de star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, edícula, chur-
rasqueira, garagem para 4 carros. 
COD.340 – JD.PAULISTANO – R$280 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc social, lavanderia, garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st com 
closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc social, edícula, 
churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.353 – JD.VALENÇA – R$360 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc social, lav., dispensa, portão eletrônico, gar. para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, wc social, lavanderia, 
edícula, churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$400 MIL – 4dorms, sala, coz, 2 wc, 
lavanderia, garagem.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.302 – COND.MONTREAL – R$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, churrasqueira, garagem 
para 2 carros.

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

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD. MARINA – R$220 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem para 2 carros.
AP.521 – ANDA LUZ - R$430 MIL – 2dorms(1st), sala, coz. 
Planejada, wc social,  lav.,  churr.,  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 – CHAC. AREAL – R$297 MIL – Terreno com 507m².
TE.52 – COND.TERRA NOBRE R$230 MIL – Terreno com 
300m².

CHACARAS

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

COD.738 – COLINAS I – R$800 MIL – 3dorms(2st), , coz, 
sala de estar e jantar, 2wc social, mesanino, garagem para 
6 carros, quintal grande. FASE DE ACABAMENTO.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de ba-
gunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, 
poço. AT:3.000  AC:234
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc social, varanda, as, edícula, churrasqueira, piscina, 
campo, poço artesiano, casa de maquinas, garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$380 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc social, lavanderia, quintal, piscina, garagem.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

JD.MONTE VERDE – R$2.500, 00 – 2 dorms(1st com a/e), 
sala, coz, copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 
7x3, 5, garagem. 
CIDADE NOVA – R$1.600, 00 – 2dorms, sala, coz, copa, 
wc, as, quintal, garagem.
CENTRO – R$1.300, 00 – 2 dorms, sala, copa, coz, wc, as, 
varanda, entrada para 1 carro.
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)
JD.MORADA DO SOL – R$1.100, 00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$900, 00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$700, 00 – 2dorms, sala, 
coz, wc.
CIDADE NOVA – R$670, 00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

CECAP – R$950, 00– 2dorms, sala em L, coz, as, wc social, 
1 vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem. NOVO
ITAICI – R$1.200, 00 – 3dorms, sala, coz, wc, as com a/e, 
garagem.

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

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600, 00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900, 00 – salão com 80m² com wc
JD. DO VALE – R$1.100, 00 – salão com 100m² e 1 wc. 

JD. DO VALE – R$1.200, 00 - salão com 90 m,  wc

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$700, 00 – 40m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$900, 00 – 60m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200, 00 – 100m²

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400, 00 – galpão com 219m², escri-
tório, 4wc.
DISTRITO EMPRESARIAL BARTOLOMAI – R$5 MIL – 
AT:300  AC:283
Salão com 160m², wc masculino e feminino com chuveiro, 
escritório com coz e wc p deficiente, mesanino 72m² com wc, 
área livre atrás .

TERRENO

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

 

TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, piscina, 
Campo de futebol e Casa de Hospede AT/3.000m² AC/ 600m² 
R$ 850.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 amb, cozi-
nha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 250m² 
R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano AT 10.000m² 
AC/ 700m² .R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
escritório, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com 
portão eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 250m² .R$ 750.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m² R$ 550.000,00.
CH2375 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
cozinha, lavanderia, dep. De empregada, piscina e churrasqueira 
completa AT 1.000m² .AC/ 250m² R$ 650.000,00

CASA VENDE

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

CA2172 – Jardim Turim – 03 dorms(1 st), sala, cozinha e 
lavanderia .AT/ 150m² .AC/ 100m² .R$ 260.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, sala 
03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha planejada, 
lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, despensa 
(casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m² R$ 850.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina .AT/178m² AC/ 160m² 
.R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Jardim Patrícia – 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 autos .AT/151m² .AC/115m² R$ 
330.000,00. 

ÁREA – VENDE

AR0001 – CAPIVARI – 11 alqueires a R$ 10,00m² frente para 
rodovia.
AR0002 - Parque da Grama – 11 alqueires à R$ 15,00m² 

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Jardim Morumbi – 02 dorm, sala, cozinha e WC 
com armários .R$ 130.000,00
Apto0031 – Azaléia – 03 dorms(01 c/AE), sala, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem R$ 240.000,00
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozina, WC 
e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 270.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (MOBILIADO) 02 DOR-
MS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRASQUEI-
RA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA AQUEC 
. CHURRASQUEIRA .R$ 450.000,00.

 TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 
TE2379 – Chácaras Alvorada –1.000m² R$ 200.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/asfalto 
pago.
TE2367 – Alto de Itaici .415m² R$ 230.000,00
TE0053 – Colibri 150m² R$ 105.000,00
TE0026 –Vila Rica – 150m² .R$ 105.000,00
TE0050 – Jardim Regente - 310m² .R$ 220.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² .R$ 450.000,00m²
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² .R$ 450.000,00
TE0026 –São Lourenço – 640m² .R$ 380.000,00
TE0028 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² .R$ 280.000,00

CHÁCARA LOCAÇÃO

CH0053 – Terras de Itaici – 03dorms(02st), sala 03 amb c/ 
lareira, cozinha americana com AE, banheiro, lavanderia, 
piscina R$ 3.000,00.
CH0063 – Mosteiro de Itaici - 04 dormitórios (02 suítes), 
sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, churrasqueira e de-
pendência de empregada(01 dormitório, cozinha e banheiro) 
R$ 2.700,00.

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, co-
zinha, lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 2.200,00.
Apto0031 – Azaléia – 02 dorms, sala cozinha e lavanderia 
Mobiliado R$ 1.000,00

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 
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TERRENOS 

Terreno Vila Brizzola, 130m² - R$125.000,00
Terreno Jd. Morada do Sol, 187m² - R$100.000,00
Terreno no Jardim Colibris – 255 m² R$ 
180.000,00 
Terreno no Jardim São Paulo – 300 m² - 
R$190.000,00 
Terreno no Jardim Morada do Sol – 250m² 
R$180.000,00

APARTAMENTOS 

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

CASAS 

Casa – 3 cômodos – R$135.000,00 
Casa Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na frente e 2 
no fundo – ótimo para locação – R$170.000,00 
Sobrado Jd. Morada do Sol – 3 aluguéis – ótimo 
para investimento – R$195.000,00  
Casa Morada do Sol – Próx. ao Sumerbol – terreno 
de 250 m²- 4 cômodos na frente e 3 no fundo - R$ 
250.000,00 – aceita carro no negócio.  
Casa no Jd. Hubert - 2 quartos, sala, cozinha, ga-
ragem para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico 
- R$ 270.000,00  
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – 
garagem para 2 carros – R$ 280.000.00  
Casa Morada do Sol, próximo ao Center 
Jeans – 2 quartos, sala, cozinha, garagem - R$ 
240.000.00 – aceita terreno no negócio. 

Sobrado próximo da Avenida 3 aluguéis, 3 
cômodos no fundo, 3 cômodos na frente e 3 
cômodos parte superior, mais um terraço - R$ 
250.000,00 aceita terreno como parte de paga-
mento.  
Casa Parque Boa Esperança – 3 Dorm. Sendo 
1 suíte, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, 
portão automático, ar condicionado, garagem 
para 2 carros – R$390.000,00 
Casa nova Jd. Monte Verde – 3 dormitórios – 
R$290.000,00 
Casa Lauro Bueno – 2 dormitórios – 
R$220.000,00

LOCAÇÃO 

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

SÍTIOS e FAZENDAS

Chácara 1000m² em Salto – próximo ao Pes-
queiro Micai – R$60.000,00
1 alqueire em Salto com casa - R$480.000,00
36000 m² em Indaiatuba com casa e piscina – 
R$550.000,00
Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Cardeal, 
Capivari e Monte Mor e outras regiões- fazen-
da: no Paraná e Minas Gerais.

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

3016-1355/99205-4322/99752-2170/99763-8709/
ID: 94*2168 - CRECI 117437 CRECI 87510

CASAS - VENDE-SE

M.SOL-RUA-77- SOBRADO COM 03 COMÕDOS WC E LA-
VANDERIA NO PAVIMENTO SUPERIOR E .04 CÔMODOS 
WC, LAVANDERIA E GARAGEM NO PAVIMENTO INFERIOR 
R$175.000, 00.DOCUMENTADA. ACEITA FINANCIAMENTO 
F= APENAS: R$210.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997 
CORRA!!
M.SOL-RUA-77- 03 CÕMODOS CONSTRUIDOS NOS FUN-
DOS, ESPAÇO LIVRE NA FRENTE, GARAGEM. R$175.000, 
00.DOCUMENTADA. ACEITA FINANCIAMENTO COM 
ENTRADA DE R$ 25.000,00. F= 19-3017-2608/99762-7997 
IMPERDÍVEL!!!
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM LOTE 
DE 180M² APENAS R$120.000,00 QUITADO. F= 19-3017-
2608/99762-7997
SALTO SP. EDÍCULA C/02 CÕMODOS E WC EM LOTE DE 
180M² APENAS R$90.000,00+ 70 X R$650,00 F= 19-3017-
2608/99762-7997
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGANTE COM WC, R$ 
135.000,00 URGENTE!!  F= 19-3017-2608/99762-7997. VÁ 
ZUNINDO!!
RUA-80 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC LAVA, GARA APE-
NAS: R$145.000,00. F= 19-3017-2608/99762-7997. CORRA!
RUA-84 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVA, GARA 
ACEITA FINANCIAMENTO. APENAS :R$230.000,00. F= 19-
3017-2608/99762-7997.

TERRENOS-VENDE-SE

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$95.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F= 19-3017-2608/99762-7997

CHÁCARA-VENDE-SE

E.FAUSTOS: 1.100M², CASA COM 02 DORMITÓRIOS, WC, 
LAVANDERIA E UM SALÃO DE FESTAS COM + OU- 80M² 
E 02 WCs APENAS :R$150.000,00. F= 19-3017-2608/99762-
7997. ACEITA CARRO. DOCUMENTAÇÃO: CONTRATO.
E.FAUSTO SP. CHÁCARA COM 3.600M² CASA DE 
QUATRO CÔDOS LUZ, POÇO. TROCA POR CASA EM 
INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-7997
CASA NA CECAP - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 CARROS, EDÍCULA 
COM 03 COMODOS E WC NOS FUNDOS, R$390.000, 
00.TROCA COM CHÁCARA EM INDAIATUBA. F= 19-3017-
2608/99762-7997

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIMPLES 
DE 04 CÔMODOS CADA UMA, PASTO, LAVOURA, 
BOSQUE,02 TANQUES COM PEIXES, ABASTECIDOS 
COM ÁGUA EM FORMA DE BICA, LUZ, ÁGUA DE MINA, 
A 06 KM DO CENTRO DE RIB, GRANDE SP. APENAS : 
R$220.000,00. ACEITA TROCA COM CASA EM INDAIA-
TUBA. SP. F= 19-3017-2608/99762-7997

Sobrado 
na Rua-77 
próximo ao Pq. 
Ecológico, com 
03 cômodos, 
wc e lavanderia 
no pavimento 
superior, e 04 
cõmodos, wc, 
lavanderia e 
garagem no 
pavimento 
inferior.
Ótimo acaba-
mento interno.
Apenas 
R$210.000,00 
Aceita finan-
ciamento.
Imperdível!!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL DO 
SEU CORRETOR!
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado Advogado Advogado Água e Gás

Auto MecânicaArtigos em Geral

19B

Auto Peças Bolo

Celular Cestas de Presente Comida Japonesa Construção/Arquitetura
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Curso Profissionalizante

Dentista

Decorações para Festas Decorações Decorações

Drogaria

20B

Frios e Laticínios Imobiliária

Imobiliária Informática Informática Informática
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Jóias

21B

Materiais para Construção Moda Feminina Moda Feminina

PapelariaPadaria Pet Shop Poços Artesianos

Produtos AlimentíciosPousada Litoral Norte Rações e Medicamentos Reparações Automovitas
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
22B

RestauranteRestaurante Restaurante Restaurante

Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial Telefonia Digital e Internet Tintas

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

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

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

EMPREGOS

Encaminhar currículo na Rua Silvio Candello - 1.867, Sala 03 - Jd. 
Morada do Sol - Indaiatuba/SP ou por e-mail vagas@rctbrasil.com.br  /  com o 
nome da vaga no assunto. Fone: (19)3816-1088 / 4105-3430. Próximo ao Banco Itaú

Ajudante Geral: Disponibilida-
de de horário. Desejável expe-
riência em armazém logístico.
Ajudante Geral: Desejável 
noções de manutenção, limpeza 
e jardinagem. Disponibilidade 
para trabalhar aos finais de 
semana.
Almoxarife/Operador de Em-
pilhadeira: Ensino médio com-
pleto. Conhecimento em rotinas 
de almoxarifado. Habilitação em 
Empilhadeira.
Analista Financeiro: Ensino 
superior em Administração, Fi-
nanças ou afins. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
Assistente de Recebimento: 
Ensino superior completo em 
Administração ou afins. Expe-
riência em recebimento fiscal e 
faturamento (preferencialmente 
em Indústria). Cursos relaciona-
dos à função e conhecimento em 
pacote Office e SAP.
Assistente de Vendas: Técnico 
em Elétrica, Eletrônica ou afins. 
Experiência em negociação com 
clientes e follow up. Domínio do 
idioma Inglês ou Espanhol será 
um diferencial.
Auxiliar de Produção (15 va-
gas): Ensino fundamental com-
pleto. Desejável sexo masculino. 
Não é necessário experiência.
Auxiliar de Cozinha: Experiên-
cia na função. Disponibilidade 
de horário. Desejável residir no 
bairro Itaici ou proximidades.
Auxiliar de Limpeza: Experiên-
cia em limpeza. Disponibilidade 
total de horário, inclusive finais 
de semana.
Auxiliar de Suporte Técnico: 
Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. 
Experiência com atendimento 
telefônico.
Caldeireiro: Ensino médio com-
pleto. Experiência em caldeiraria. 
Conhecimento em solda. 
Consultora de Vendas Inter-
nas: Desejável ensino superior 
(completo ou cursando) em Ad-
ministração ou afins. Experiência 
em vendas internas. Conhe-
cimento no ramo imobiliário 
ou informática avançada serão 
diferenciais.
Estagiário em Engenharia: 
Ensino superior (cursando 3º ou 
4º ano) Engenharia de Produção, 
Mecânica ouo Mecatrônica. Inglês 
avançado/fluente (imprescindível). 
Desejável noções em Logística.
Estagiário Comercial: Ensino 
superior (cursando) em Adminis-
tração ou afins. Noções de aten-
dimento. Residir em Indaiatuba.
Engenheiro de Manufatu-
ra (Solda): Ensino superior 
em Engenharia de Produção, 
Mecânica ou afins. Desejável 
especialização em soldagem. 
Sólidos conhecimentos nos pro-
cessos de soldagem. Vivência 
em treinamentos e suporte à 
manufatura.

Forneiro: Ensino fundamental 
completo. Experiência em fun-
dição, como Forneiro.
Gerente Geral: Ensino superior 
completo em Administração ou 
afins. Experiência em gerencia-
mento, planejamento, treinamen-
tos e afins. Desejável vivência 
em clínica odontológica. 
Gerente de Contas (Pós Ven-
das): Ensino superior completo 
(ou cursando) em Administração 
ou afins. Experiência em geren-
ciamento de processos de pós 
vendas e contas.
Montador Mecânico: Curso 
técnico em Mecânica, Mecânica 
de Usinagem ou Mecatrônica. 
Experiência em montagens me-
cânicas, traçagem em chapas, 
caldeiraria ou serralheria. Co-
nhecimento em leitura e interpre-
tação de desenhos mecânicos e 
esquemas hidráulicos. Conheci-
mento em Solda TIG e MIG. 
Office Boy: Ensino médio (cur-
sando). Noções de rotina de 
escritório e serviços externos 
(banco).
Operador Logístico Multi-
funcional: Desejável ensino 
superior em Logística. Curso de 
Empilhadeira (com certificado). 
Experiência em sistema WMS e 
demais rotinas da função.
Pintor Industrial: Ensino médio 
completo. Desejável cursos na 
área de pintura. Experiência em 
pintura manual (com pistola), 
Lean Manufacturing e TPM.
Pintor Industrial: Ensino médio 
completo. Desejável cursos na 
área de pintura. Experiência na 
função.
Programador de Robô e Solda: 
Curso técnico em Mecânica ou 
Mecatrônica. Sólidos conheci-
mentos em programação de robô 
de solda; implantação de proces-
sos robotizados de soldagem 
MIG-MAG. Conhecimento em 
desenho mecânico, lean manu-
facturing e inspeção de solda. 
Técnico de Assistência Téc-
nica: Curso técnico em Mecâ-
nica, Elétrica ou Mecatrônica. 
Desejável inglês intermediário. 
Experiência em assistência 
externa a clientes. Residir em 
cidades num radio de 70km de 
Indaiatuba.
Soldador: Ensino médio com-
pleto. Cursos na área de solda. 
Experiência em Solda MIG MAG 
e Eletrodo Revestido. Conheci-
mento em Lean Manufacturing 
e TPM.
Supervisor de Controladoria: 
Ensino superior completo em Ad-
ministração, Ciências Contábeis 
ou afins. Sólidos conhecimentos 
na função e vivência em lideran-
ça de equipes.
Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu.
Supervisor de Operações: 
Ensino superior completo em 
Administração ou afins. Experi-
ência em operações logísticas. 
Desejável vivência em Arma-
zéns. Possuir habilitação em 
Empilhadeira.
Vendedor Técnico: Curso técni-
co em Mecânica ou Mecatrônica. 
Experiência em vendas. 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE DE PÁTIO (3565): 
Ensino Fundamental completo. Ex-
periência em serviços gerais. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (2903): Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência em rotinas de carga e 
descarga. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (5620): Ensino 
Fundamental completo. Experiência 
na área de produção. Residir em 
Indaiatuba. 
ANALISTA DE PROCESSOS 
(5701): Formação superior completa 
ou cursando em Engenharia Mecâni-
ca, Produção ou áreas afins. Experi-
ência na função. Conhecimento em 
Software 2D e 3D, PPAP, programa 
Draft Sight, CEP e elaboração de 
FMEA. Desejável experiência no 
segmento de estamparia e/ou usina-
gem. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA FINANCEIRO (3668): 
Formação superior completa ou 
cursando em Administração, Ci-
ências Contábeis ou áreas afins. 
Experiência na área financeira. 
Conhecimento no sistema Microsi-
ga. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE QUALIDADE 
(5452): Ensino Médio completo. 
Experiência em polimento de vidro, 
aço ou materiais similares. Residir 
em Indaiatuba. 
ATENDENTE DE ALIMENTOS 
(3975): Ensino Médio completo. 
Experiência na função de garçom. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(5382): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Possuir 
curso de empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE COMPRAS (5227): 
Formação superior completa ou 
cursando em Administração ou 
áreas afins. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (5641): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em expedição e conferência de 
notas fiscais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (4852): 
Ensino Médio completa. Experiência 
em limpeza de escritório ou produ-
ção. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CAMAREIRA (4427): Ensino Fun-
damental completo. Experiência 
na área de limpeza. Residir em 
Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567): Formação superior comple-
ta. Experiência na área de vendas 
externas. Possuir CNH B. Disponi-
bilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
(4936): Desejável Ensino Médio 

completo. Experiência em toda a 
parte elétrica automotiva. Desejável 
experiência na linha diesel. Conhe-
cimento em CLP. Possuir NR 10. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 
(5372): Cursando superior em 
Administração, Marketing ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando 
superior em Administração, Secre-
tariado Executivo, Letras ou áreas 
afins. Desejável inglês avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO FINANCEIRO (5441): 
Cursando superior em Adminis-
tração, Ciências Contábeis ou 
áreas afins. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
INSTALADOR AUTOMOTIVO 
(4863): Ensino Médio completo. 
Experiência em instalação de alar-
mes, rastreadores e som. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MANIPULADOR (4630): Ensino 
Médio completo. Experiência em 
manipulação de medicamentos ou 
similares. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171/4491): 
Formação superior completa. Ex-
periência em restaurante industrial. 
Desejável conhecimento no sistema 
Tec Food. Residir na região de 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
(200): Ensino Fundamental comple-
to. Experiência na função. Possuir 
curso de empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(5230): Ensino Médio completo. 
Experiência em corte e/ou utilização 
de serra. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(5231): Ensino Médio completo. Ex-
periência em polimento, rebarbação 
ou dobra. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA 
(4317): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 
(5331): Ensino Médio completo. 
Experiência em liderança de equipe 
logística. Desejável experiência no 
Sistema Microsiga. Residir em Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO (5304): Formação Técnica 
em Eletrônica, Eletromecânica ou 
áreas afins. Experiência em manu-
tenção eletroeletrônica. Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) Com experiência na função. 
Para trabalhar em limpeza de in-
dústria. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
SUPERVISORA DE LIMPEZA – Re-
sidir em Indaiatuba, Ensino médio 
completo. Conhecimentos em Infor-
mática. Possuir habilitação categoria 
B. Experiência em liderança na área 
de limpeza. 
AUXILIAR DE PRODUCAO (PARA 
TRABALHAR EM LAVANDERIA 
INDUSTRIAL) – Com ou sem ex-
periência, ensino fundamental, dis-
ponibilidade de horários, residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA DA QUALIDADE – Residir 
em Indaiatuba ou Salto, conhecimen-
tos em ferramentas da qualidade 
(pacote Office). Conhecimentos em 
relatórios de fabrica, planilha e indi-
cadores, Instrumentos de medição em 
geral. Formação na área da qualidade 
(Técnico em mecânica ou Plásticos) 
ou superior.
AJUDANTE DE MOTORISTA – Para 
trabalhar com carga e descarga de 
mercadorias e realizar viagens. Pos-
suir disponibilidade para fazer Hora 
Extra. Ensino fundamental.
DOMESTICA – Possuir referencia 
dos empregos anteriores, residir em 
Indaiatuba, experiência na função 
comprovada em carteira.
ANALISTA DE RECURSOS HU-
MANOS – Residir em Indaiatu-
ba ou região. Para trabalhar em 
Campinas. Experiência na função 
e noções em departamento pes-
soal. Ensino superior completo. 
COORDENADOR DE FERRAMEN-
TARIA – Residir em Indaiatuba ou 
região, disponibilidade de horários, 
superior em Engenharia, Conheci-
mentos em Interpretação de desenho 
técnico, Instrumentos de medição. Co-
nhecimento de máquinas operatrizes, 
Bons conhecimentos em Informática, 
Sistemas de câmara quente, Sistemas 
hidráulicos e pneumáticos, Sistemas 
elétricos, Noções básica ISO e QS 
900, Projetam de Moldes.
NUTRICIONISTA – Residir em In-
daiatuba ou região. Disponibilidade 
de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – Pos-
suir experiência com serralheria e 
polimento de metais, montagem de 
vidros. Residir em Indaiatuba, dispo-
nibilidade de horários.
ADESIVADOR – Possuir experiência 
com instalação de adesivos, ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba 
ou Salto, disponibilidade de horários.
OPERADOR DE INJETORA – Pos-
suir experiência na função, ensino 
fundamental completo, residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL – Possuir curso técnico 
na área mecânica ou Metrologia e 
Leitura, interpretação de desenho, 
residir em Indaiatuba, com ou sem 
experiência.
OPERADOR E PREPARADOR DE 
TORNO AUTOMATICO – Residir em 
Indaiatuba, experiência na função.
MOTORISTA – Residir em Indaiatuba, 
disponibilidade de horários. Ira fazer 
entregas em São Paulo e auxiliar 
na carga e descarga das merca-
dorias. Ensino médio. Habilitação 
Categoria D.
PORTEIRO – Vagas para escala 
Diurna e noturna. Experiência na fun-
ção comprovada em carteira, ensino 
fundamental.

Global Empregos, inovando e buscando novos 
conceitos para oferecer os melhores profissionais 

para as melhores empresas.

CADASTRE SEU CURRÍCULO GRATUITAMENTE CONOS-
CO: WWW.GLOBALEMPREGOS.COM.BR
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AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Escolarida-
de indiferente, acima de 18 anos, residir em 
Indaiatuba para atuar em Multinacional; 
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso supe-
rior em Ciências Contábeis cursando ou 
concluído. Experiência em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega 
de declarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com o 
sistema Cuca Fresca, conhecimento em 
contabilidade de Holding/Empreendimen-
tos/Incorporadoras.
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso superior 
em Ciências Contábeis cursando ou 
concluído. Experiência em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega 
de declarações federais, atendimento ao 
cliente. Desejável: Experiência com o 
sistema Cuca Fresca, conhecimento em 
contabilidade de Holding/Empreendimen-
tos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Para 
trabalhar em comércio, experiência na 
função, curso de operador de empilhadeira 
e habilitação categoria A/B; Jornada de tra-
balho de segunda-feira a sábado. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS EXTERNO: Irá 
auxiliar em vendas externas, carregar e 
descarregar caminhão com paletes de 
produto da câmara fria, arrumação dos pro-
dutos,etc. Residir apenas em Indaiatuba.
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na 
função, residir em Indaiatuba, Salto, Itu 
ou Porto Feliz. Conhecimento em máquina 
reta, Overlock, Interlock 2 agulhas, Galoei-
ra e em todos os tipos de tecidos;
DESENHISTA: Ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. Ex-
periência na função e conhecimento em 
Solid Works.
ENCARREGADO DE LOGISTICA: Ensino 
Superior em Logística Completo, com 
experiência em gestão de pessoas e toda 
área de Logística. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ENFESTADOR DE TECIDOS: Ensino fun-
damental completo, experiência na função, 
residir em Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto 
Feliz. Conhecimento em todos os tipos de 
tecidos, em enfestos par e impar e saber 
conferir o risco;
ESTAGIÁRIO LOGISTICA: Cursando 
Ensino Superior em Logística e residir em 
Indaiatuba ou Salto.
LIDER DE PRODUÇÃO: Ensino Médio 
Completo, com experiência em liderança 
de equipe e operação de empilhadeira. 
Necessário curso de Operador de Empi-
lhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MÁQUINAS: Ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu, experiência na função, cur-
sos na área.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: En-
sino médio completo, curso de operador 
de empilhadeira, experiência na função, 
residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA CNC: Ensino 
médio completo, residir em Indaiatuba, 
experiência na área, desejável técnico 
em Mecânica, Automação Industrial ou 
equivalente. Cursos na área.
OPERADOR/PREPARADOR DE MÁ-
QUINA CNC: Residir em Indaiatuba, 
experiência na função, maior de 18 anos. 
Conhecimento em preparação, programa-
ção e manuseio de CNC.
SOLDADOR: Curso na área, experiência 
na função, residir em Indaiatuba e dispo-
nibilidade de horário;
VENDEDOR: Ensino médio completo, resi-
dir em Indaiatuba, Salto ou Itu. Experiência 
em vendas. Conhecimento em Informática.
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rações federais, atendimento ao cliente. Desejável 
vivência com sistema integrado Cuca Fresca, 
contabilidade de Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6702): Masc. Ensino 
Médio Completo. Disponibilidade de horário. 
Conhecimento em instrumentos de medição para 
indústria do ramo de usinagem.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6718): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhecimen-
to em corte e/ou lixamento. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/LIMPEZA (6705): Fem. 
Ensino Médio. Vivência na área de produção e 
qualidade. Conhecimento em inspeção de peças. 
Curso na área. Residir em Indaiatuba.
CAIXA/CREDIARIO (6830): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Conhecimento com informá-
tica. Vivência em atendimento ao cliente, caixa, 
disponibilidade para trabalhar aos sábados. Residir 
em Indaiatuba.
CHEFE DE COZINHA (6826): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivencia em cozinha 
industrial ou restaurante empresa. Residir em 
Indaiatuba.
CORTADOR (6459): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Desejável experiência no 
ramo de vidros. Residir em Indaiatuba.
DESENHISTA PROJETISTA (6706): Masc. Ensi-
no Médio Completo. Vivência na função. Cursos na 
área de técnico mecânico, leitura e interpretação de 
desenho, auto CAD, Solidworks. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO (6818): Ambos os sexos. Cursando 
Técnico nas  área Mecânica, Mecatrônica ou afins.  
Conhecimento em Excel e Auto Cad ou Solid 
Works, interpretação de desenho técnico. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (6834): 
Masc. Superior ou Técnico cursando em Auto-
mação Industrial. Conhecimentos em Pacote 
Office, AUTO CAD e Solidworks. Disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial. Residir em 
Indaiatuba ou Elias Fausto.
ESTÁGIO FINANCEIRO (6805): Ambos os 
Sexos. Técnico cursando ou Superior cursando 
apartir do 2º ano na área Administrativa ou Ciên-
cias Contábeis. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO INFORMÁTICA (6782): Masc. Superior 
em Processamento de Dados ou Ciência da 
Computação, cursando a partir do 2º ano. Conhe-
cimento em Web Designer, Corel Fraw, Photoshop, 
Diagramação de textos será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO ELETROELETRÔNICA (6824): Masc. 
Cursando nível Técnico ou Superior em Eletroele-
trônica. Residir em Indaiatuba ou região.
ESTÁGIO MARKETING (6819): Ambos os sexo. 
Cursando Publicidade, Marketing ou afins. Ter 
conhecimentos em Corel Draw e/ou Photoshop. 
Residir em Indaiatuba.
FRESADOR (6730): Masc. Ensino Médio Comple-
to. Vivência na função. Conhecimento com fresa 
universal e torno. Residir em Indaiatuba ou região.
GABARITADOR (6774): Masc. Ensino Médio. 
Vivência em produção, conhecimento em instru-
mentos de medidas (metrologia), cursos na área 
de qualidade. Residir em Indaiatuba.
INSPETOR DA QUALIDADE (6716): Masc. En-
sino Médio Completo. Possuir cursos na área da 
qualidade e conhecimentos em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de Desenho e Tridimensional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6825): Ambos os Sexos. 
Ensino Fundamental. Vivencia na produção e 
qualidade, conhecimento em inspeção e peças, 
desejável conhecimento em polimento de carro. 
Residir em Indaiatuba.
MATRIZARIA (6832): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência em corte, dobra, solda elétrica e MIG, 
polimento de aço, serralheria e/ou ferramentaria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE AÇO (6616): Masc. Ensino Mé-
dio. Vivência em manuseio de aço, conhecimento 
com serralheria, modelagem de aço, polimento de 
metais. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (6838) Masc. 
Ensino Fundamental Completo. Vivencia com 
escavadeira e  terraplenagem. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA (6678): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. Dis-
ponibilidade de horário. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (6797) Masc. Ensino 
Fundamental . Vivencia em forno industrial. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE TELEMARKETING (6761): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivência na fun-
ção. Possuir  conhecimento na área de vendas 
e atendimento ao cliente. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO (6810): Masc. Ensino Fundamental. 
Vivência na função. Conhecimentos em informática 
básica e em pesagem de caminhões. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
RETIFICADOR PLANO (6835): Masc. Ensino 
médio. Vivência na função. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
SERIGRAFIA (6772): Ambos os sexos. Ensino 
Médio. Disponibilidade total de horário. Vivência 
na área. Conhecimento em serigrafia manual 
em vidros, plasticos, camisetas etc. Desejável 
conhecimento em confecção de telas e gravação 
e desgravação de telas. Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO (6791): Masc. Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em instrumentos de medição. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO (6781): Ambos os sexos. 
Ensino Médio Completo. Vivência na área de 
Vendas em indústria. Desejável conhecimento no 
segmento de tele comunicações, forecast, follow 
up. Possuir inglês. Condução própria. Residir 
em São Paulo.
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AGENTE DE VIAGENS (6829): Ambos os 
sexos. Ensino Médio Completo. Vivência em 
vendas, atendimento ao cliente. Desejável inglês. 
Possuir disponibilidade total de horário. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL/CERAMISTA (6729): Masc. 
Trabalhará com montagem dos pallets, e serviços 
gerais em ceramica. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL (6579): Masc. Ensino Fun-
damental Completo. Não precisa ter experiência. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
ATENDIMENTO AO CLIENTE (6840): Fem. En-
sino Médio Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em administração e curso de Informática. 
Possuir condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (6841): Masc. 
Ensino Fundamental. Vivencia na área industrial. 
Irá  atuar no abastecimento de linha e limpeza do 
setor. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR GERENTE (6831): Fem. Ensino Médio. 
Vivência na função. Disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (6795): Ambos os sexos. 
Ensino Fundamental Completo. Vivência com ser-
viços manuais, artesanato, colagens, montagens 
de peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6842) Fem. Ensino 
Médio Completo. Vivencia em contas a pagar e 
receber . Conhecimento básicos em informática. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO/ BORRACHA (6813): 
Fem. Ensino Médio Completo. Vivencia na área de 
produção e qualidade, conhecimento na área de 
inspeção de peça. Disponibilidade para trabalhar 
2º turno. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ELETRICISTA (6817): Masc. 
Ensino Médio Completo. Possuir curso de  NR 10. 
Conhecimentos de instalações elétricas industriais. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ELETRICISTA (6807): Masc. Técnico 
completo ou cursando em Automação Industrial. 
Vivência na função, cursos de Eletricista Insta-
lador, NR10 e Comandos Elétricos. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR EXPEDIÇÃO (6816): Fem. Ensino 
médio. Não necessita experiência. Trabalhará no 
estoque, expedição, separação de mercadorias 
embalagem, organização de estoque. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ALMOXARIFE (6822): Masc. Ensino 
Médio Completo. Com vivencia na área, conheci-
mentos em separação de material, embalagens e 
controle de mercadorias, conhecimentos em Excel. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (6710): Masc. Superior 
Completo ou Cursando. Vivencia na função, contas 
a pagar/ receber, conciliação bancaria e nego-
ciações. Conhecimento em sistema Microsiga. 
Possuir CNH 'B'. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL (6833): Ambos os sexos. 
Superior Completo em Ciências Contábeis. 
Vivencia em toda rotina contábil, conciliações, 
demonstrações financeiras, conhecimentos em 
impostos diretos e indiretos. Fechamento de 
empresas lucro real e presumido. Controle e reco-
lhimento de impostos retidos de terceiros (INSS, 
ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL); SPED Contábil. 
Conhecimento em sistema TOTVS. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO (6641): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função, 
possuir cursos com certificados em leitura e 
interpretação de desenho, meios de medicação 
(EMEI´S), operador de empilhadeira e informática. 
Ter disponibilidade de horários, possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL (6812): Ambos os 
sexos. Superior Cursando Administração, Logística 
ou PCP. Conhecimento em Excel. Vivência com 
sistema integrado Microsiga (Proteus). Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
(6836): Ambos os sexos. Superior Completo em 
Gestão de Recursos Humanos. Vivencia em recru-
tamento e seleção , treinamento e desenvolvimento 
e implantação de benefícios. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6758): Fem. 
Ensino Médio Completo. Vivência na função. De-
sejável conhecimento com Nota Fiscal Eletrônica 
e pacote Office. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE FERRAMENTARIA (6820): Masc. 
Ensino Médio Completo. Vivencia na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6554): Masc. Ensino 
Médio. Vivência em Indústria do ramo de vidros. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL (6827): Ambos os sexos. 
Superior cursando ou completo em Ciências 
Contábeis. Atuará em escritório contábil. Vivência 
em lançamentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendimento 
ao cliente, desejável conhecimento com sistema 
integrado Cuca Frsca, contabilidade de Holding/ 
Empreendimentos/ Incorporadoras. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE CONTÁBIL (6828): Ambos os 
sexos. Superior Cursando ou Completo. Atuará em 
escritório contábil. Conhecimento em lançamentos, 
fechamento e análise de balanço, entrega de decla-

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA COMERCIAL SR Forma-
ção superior em Engenharia, experiên-
cia na área técnica e comercial. 
Possuir inglês fluente.
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE ATENDIMENTO AO 
CLIENTE Superior completo, experi-
ência na função. Desejável inglês e 
Excel intermediário.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA Supe-
rior completo em Ciências Contábeis 
ou Administração. Experiência em 
classificação contábil e rotinas de 
fechamento. Possuir Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE LOGISTICA  Superior 
completo na área de logística, ex-
periência com produtos eletrônicos, 
domínio em Excel e sistema SAP. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Su-
perior completo em Administração, Fi-
nanças ou Contabilidade. Experiência 
na área de finanças. Conhecimento em 
contabilidade. Possuir Excel avançado 
e inglês intermediário. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ENGENHARIA 
Ensino médio completo, cursando en-
genharia de produção ou mecatrônica. 
Conhecimento em AutoCad. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE Téc-
nico Química, com experiência em 
linha de produção e ferramentas da 
qualidade. Com total disponibilidade 
de horário.
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
Ensino médio completo, experiência 
na função. Conhecimentos em in-
formática. 
Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Ensino 
médio completo, experiência com elé-
trica em manutenção de micro.
Local de atuação: Itu
CALL CENTER  Ensino médio com-
pleto, conhecimentos básicos em 
informática.
Local de atuação: Itu
DIRETOR DE OBRAS Formação 
superior em Engenharia Civil, especia-
lização em meio ambiente. Experiência 
como coordenador de obras.
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL Superior com-
pleto em Engenharia Civil. Experiência 
na área de planejamento, execução e 
gerenciamento de obras. Responder 
por projetos e fiscalização da obra. 
Atuação em campo e na adminis-
tração. Habilidade com gestão de 
pessoas. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO JR  Ensino médio com-
pleto, recém formado em engenharia 
mecatrônica ou elétrica. 
Desejável possuir inglês.
Local de atuação: Itu
GERENTE DE LOGÍSTICA  Superior 
completo, experiência em gerencia-
mento de processos e custos logísti-
cos. Possuir inglês fluente. 
Local de atuação: Itu
GERENTE FINANCEIRO Superior 
completo em Administração de em-
presas ou Ciências Econômicas ou 
Ciências Contábeis. Com domínio na 
função. Experiência em faturamento, 
orçamentos com custo real, orçamento 
anual, índices de inflação, gerencia-

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.

mento de contratos de terceiros e for-
necedores, cobranças, contas a pagar 
e receber. Gestão RH, operacional .
Local de atuação: Itu
INSTALADOR Ensino médio com-
pleto, experiência em instalação 
de vidros, esquadrias em geral e 
moveis planejados. Desejável curso 
de medição. 
Local de atuação: Indaiatuba
LIDER DE MANUTENÇÃO  Ensino 
médio completo, desejável superior. 
Experiência em manutenção de ca-
minhões, conhecimento em logística 
e Excel. 
Local de atuação: Itu  
LIDER DE PRODUÇÃO  Formação 
superior completo, experiência na 
função.
Local de atuação: Itu
MECÂNICO  Desejável ensino médio 
completo, curso de mecânica e metro-
logia. Experiência na função. 
Local de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR  Desejável 
ensino médio completo, curso de me-
cânica diesel e metrologia. Experiência 
na função. 
Local de atuação: Itu
MÉDICO DO TRABALHO Formação 
superior especializado em Medicina 
do Trabalho.
Experiência na função, vivência em 
indústria.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA  Experiência na função, 
desejável conhecimentos em Roll on. 
Possuir habilitação categoria "C”.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA CARRETEIRO  Ensino 
fundamental, experiência na função. 
Possuir CNH "E".
Local de atuação: Salto
OPERADOR CENTRO DE USINA-
GEM  Ensino médio completo, curso 
técnico. Conhecimento em progra-
mação de CNC, interpretação de 
desenho mecânico, instrumentos de 
medição, preparação de ferramentas e 
usinagem de precisão. Experiência na 
função. Local de atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA  Formação superior 
em Engenharia Civil, com especiali-
zação em planejamento e orçamento 
de projetos. Experiência na área de 
planejamento e orçamento de obras. 
Local de atuação: Itu
PEDREIRO Experiência na função. 
Local de atuação: Salto
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e disponi-
bilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
REPOSITOR 
Ensino médio completo, vivência na 
de expedição.
Local de atuação: Salto
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍNDRI-
CA)  Ensino médio completo, experiên-
cia com usinagem e precisão. Leitura 
e interpretação de desenho mecânico. 
Manuseio e conhecimento de instru-
mentos de medições. Preparação para 
diferentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu      
SUPERVISOR FISCAL  Superior 
completo em Ciências Contábeis, 
Direito ou Administração. Experiên-
cia em interpretação da legislação 
fiscal, acompanhamento de estudos 
tributários. Conhecimento em SAP e 
Mastersaf.  
Local de atuação: Itu
TÉCNICO ELETRONICO DE MANU-
TENÇÃO Ensino médio completo, 
curso técnico de Eletrônica ou Me-
catrônica. Conhecimento na função.
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC Conhecimento em 
programação de torno CNC. Leitura e 
interpretação de desenho mecânico. 
Vivencia em afiação, trigonometria 
preparação de ferramentas.   
Local de atuação: Itu
VENDEDOR INTERNO  Desejável 
superior em Administração, experiên-
cia na área comercial. Inglês básico.
Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO 

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

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

ASSISTENTE DE DEPAR-
TAMENTO PESSOAL/RH: 
Conferir folha de pagamento, 
realizar pagamentos, conheci-
mento com Leis Trabalhistas.
AUXILIAR DE ALMOXARI-
FADO: Possuir conhecimento 
com ERP, recebimento de 
material e notas fiscais. Expe-
riência na função.
AUXILIAR DE COZINHA: 
Atuará no corte e pré-preparo 
de alimentos, limpeza e or-
ganização da cozinha, bem 
como auxiliar o cozinheiro 
no preparo das refeições, e 
demais atividades.
AUXILIAR DE LIMPEZA: 
Atuar com limpeza em geral 
do local.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL:Para fazer reparos 
na parte de elétrica, hidráulica 
e reparos em geral. Horário 
das 06:40 às 15:00 hs, uma 
folga na semana, sendo 01 
domingo no mês.
AUXILIAR DE QUALIDADE: 
Recebimento dos pedidos, 
identificação do procedimento 
conforme pedido, conferência 
de medidas. Com Experiência.
CAMAREIRA: Irá atuar com 
arrumação e limpeza em geral. 
Disponibilidade de horário
CHEFE DE COZINHA:  Irá 
planejar rotinas de trabalho 
na cozinha, entre outras ativi-
dades relacionadas. Experiên-
cia na função.
CONFEITEIRO: Com expe-
riência na função, preparo 
de massas, cremes e doces. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE OPE-
RADOR LOGÍSTICO: Possuir 
Experiência em Liderança e 
Operador de Empilhadeira.
FRESADOR INDUSTRIAL: 
Experiência em fresa univer-
sal comprovada em carteira. 
Desejável conhecimento em 
torno universal.
GARÇOM:  Atuará com aten-
dimento aos clientes, anotar 
pedidos em geral. 
GERENTE DE LOJA: Dese-
jável experiência na função. 
Atuará como gerente em loja 
de embalagens.
JARDINEIRO:Para atuar com 
jardinagem em Hotel de gran-
de porte. Horário das 06:40 às 
15:00 uma folga na semana, 
sendo 01 domingo no mês.
LIDER DE OPERADOR LO-
GISTICA: Com experiência 
em liderança na área logística, 
armazém, expedição, movi-
mentação de materiais, etc. e 
com experiência em operação 
de empilhadeira.

MECANICO DE REFRIGE-
RAÇÃO: Realizar a manu-
tenção em equipamentos 
de refrigeração. Experiên-
cia na função.
MOTORISTA: Com cate-
goria "D", conhecimento na 
região de São Paulo.
OPERADOR TÉCNICO DE 
FORNO: Irá atuar com toda 
rotina pertinentes ao cargo. 
Experiência em refusão, 
fundição de alumínio. 
PREPARADOR DE MA-
QUINAS CNC:Possuir ex-
periência comprovada em 
carteira. Curso de Progra-
mador de Máquinas CNC, 
Curso de Operador / Pre-
parador de Máquinas CNC, 
Auto-cad / Sol idWorks ( 
software de desenho ) ,Ex-
periência em (software de 
CAM) preferência MASTER 
CAM.
PROJETISTA: Desenhista 
Projet ista para elaborar 
Projetos de Móveis Planeja-
dos, decoração e interiores, 
orçamento e propostas co-
merciais e realiza a venda 
do produto, conhecimento 
em Top Solid.
RECEPCIONISTA: Com In-
glês Fluente, Para atuar em 
Hotel, com disponibilidade 
de horário.
TECNICO ANALISTA TI: 
Profissional para exercer 
função com atendimento e 
suporte aos usuários RESI-
DENCIAIS. Conhecimento 
em Cabling (rede estru-
turada e convencional) .
Instalação, programação e 
manutenção de rede Wi-fi 
(Roteadores, Acess-Point). 
Habilitado categoria B.
TECNICO INSTALADOR/
Te lecom/Cab l ing :Pa ra 
exercer função de instala-
ção de cabeamento con-
vencional, f ibra óptica e 
cabo cat5e para ativação 
de serviços de telefonia e 
internet em condomínios 
da região de Indaiatuba, 
Campinas, Itu..... Conhe-
cimento em Cabling (rede 
estruturada e convencio-
na l ) .  Conhec imento em 
instalação e manutenção de 
linhas telefönicas.Conheci-
mento em fibra óptica (não 
é pré-requisito pois vamos 
treinar essa atividade). Ha-
bilitado categoria B.
TORNEIRO MECÂNICO: 
Atuar com torno mecânico 
convencional, usinagem de 
peças variadas e interpreta-
ção de desenhos. Necessá-
rio experiência.
V E N D E D O R  D E  M Ó -
V E I S  P L A N E J A D O S : 
P o s s u i r  e x p e r i ê n c i a s 
com Vendas de Móveis. 
VENDEDOR INTERNO: Ira 
atuar com vendas internas, 
em loja de embalagens.

AJUDANTE GERAL - Ensino fundamental, 
irá trabalhar em serviços gerais e fundição, 
vagas efetivas para empresa metalúrgica em 
Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL  -   Ensino fundamental, irá 
trabalhar na área de limpeza e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino funda-
mental completo, irá trabalhar com carregamen-
to e descarregamento de caixas, não precisa ter 
experiência podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino médio, 
possuir curso de Usinagem, mecânica ou similar.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR - 
Cursando Faculdade de Comercio Exterior ou 
Logistica, possuir inglês intermediário ( com 
boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino fundamental 
completo, experiência na função, desejável 
ter trabalhado em empresa, desejável possuir 
condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio 
completo, experiência com digitação de docu-
mentos, possuir curso de informática.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio completo, 
experiência com escrita fiscal, auditoria e pla-
nilhas excell, possuir disponibilidade de horário.
ASSESSORA DE DIRETORIA - Ensino médio 
completo, experiência com planilhas excell , 
atendimento telefônico, arquivo de documentos 
e conhecimento na área administrativa.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – Ensino 
médio, experiência na função, desejável ter 
trabalhado em empresa ramo metalúrgico e 
com conhecimento no sistema SAP, possuir 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE CONTABIL - Cursando Faculda-
de de Ciências Contábeis, experiência na área.
ASSISTENTE COMERCIAL - Experiência com 
vendas de fretes internacionais, conhecimento 
com informática, inglês e espanhol nível básico.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS VENDAS - 
Ensino médio completo, experiência com pós 
vendas desejável ter trabalhado em empresa 
metalúrgica ou auto peças.
ASSISTENTE COMEX - Superior completo 
ou cursando, conhecimento em processos 
e documentos que envolvem os tramites de 
fretes aéreos e marítimos, sistema de comercio 
exterior Siscomex, Remex, acompanhamento 
dos processos e documentos junto aos órgãos 
públicos conforme orientação do despachante, 
espanhol e inglês nível básico.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E ESTOQUE - 
Ensino médio, experiência na função, desejável 
possuir curso de empilhadeira.
ASSISTENTE DE ENGENHARIA - Cursando 
Engenharia, conhecimento com informática, Ele-
troeletrônica, hidráulica, Auto Cad, Solidworks e 
leitura e interpretação de desenho.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - Ensino 
médio, experiência com recebimento fiscal, 
desejável conhecimento com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE RH - Superior completo 
ou cursando, experiência com  recrutamento 
e seleção, admissão, agendamento exame 
médicos e as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE DE PCP - Ensino médio comple-
to, experiência com apontamento de produção, 
conhecimento com leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
ASSISTENTE DE TI- Experiência com redes, 
sistema operacional WindowsXP 7e /8, firewall, 
configuração de servidores com plataforma 
Windows Server 2008/2012 e configuração 
de impressoras.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio com-
pleto, experiência com contas a receber, desejável 
ter trabalhado em empresa ramo metalúrgica.
ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino médio com-
pleto, conhecimentos em cálculos, fiscal,efetuar 
conferencias e lançamentos fiscais, possuir 
curso fiscal.
ASSISTENTE MARKETING JR - Cursando 
Nível Superior, conhecimento com elaboração 
pesquisa de mercado, organizar eventos, 
acompanhamento os pedidos de MKT nos 
processos de separação, apontamento, fatura-
mento e transporte.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior completo 
ou cursando, experiência com toda rotina do 
departamento comercial, informática, Outlook 
e Excel avançado, sistema ERP-TOTVS, de-
sejável ter inglês e espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino funda-
mental, experiência na função, possuir condu-
ção própria e disponibilidade de horário, residir 
em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, experi-
ência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, carre-
gar e descarregar caminhão de mercadorias, 
possuir disponibilidade de horário.
COMPRADOR - Ensino médio completo, expe-
riência com compras de serviços de usinagem, 
matéria prima, conhecimento com leitura e 
interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experiência 
com o sistema SAP.
COORDENADOR DE PCP - Formação Técnica 
ou Tecnólogo, experiência na função, bons 
conhecimentos em PCP(M), Lean Manufactu-
ring, cadeia automotiva, interface com cliente ( 
reprogramações de entregas e coordenação 
da equipe de PCP. 
COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Superior 
completo, experiência em operação de maqui-
nas convencionais, centros de usinagem, fresas, 

instrumentos de medição e ter trabalhado em 
empresas metalúrgicas.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino 
médio completo, curso de NR 10 e elétrica, 
experiência na função, vaga para empresa 
multinacional.
EMPILHADERISTA   -  Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir curso de 
empilhadeira, residir em Salto ou Indaiatuba.
ENCARREGADO ALMOXARIFADO - Su-
perior completo ou cursando, experiência 
com processos de compras, armazenagem e 
movimentação de matérias primas, produtos 
indiretos, insumos e serviços em empresas 
industriais, comerciais e de serviços.
FATURAMENTO - Ensino médio completo, 
experiência com emissão e controle de notas 
fiscais eletrônicas, apuração de impostos, tribu-
tação Estadual e Fiscal, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgico.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, experiência 
com limpeza de chão de fabrica, banheiros e 
as demais rotinas do departamento, desejável 
que tenha condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, experiência 
com limpeza de chão de fabrica, banheiros, re-
feitórios, pátios, distribuição de café, desejável 
ter trabalhado em empresa.
GERENTE DE CONTROLE DA QUALIDADE 
- Experiência na função, executar auditorias 
internas, ministrar treinamentos, acompanha-
mento de auditorias, atendimento a clientes 
externos e internos, elaborar procedimentos 
e instruções, responder não conformidades 
internas e clientes.
GERENTE DE FUNDIÇÃO - Experiência em 
toda área de fundição, ligas, sucatas, fornos, 
controle de matéria prima para fundição, 
cálculos e correções de campos metálicos, 
supervisão de laboratório químico e inspeção 
visual de sucatas.
GERENTE DE MANUTENÇÃO  - Experiência na 
função ter trabalhado em empresa metalúrgica.
GERENTE DE PRODUTO P&D  - Superior 
completo em Engenharia Mecatrônica, Mecâ-
nica ou Eletrônica, experiência no segmento 
automotivo/auto peças, engenharia de produto 
e pesquisa e desenvolvimento, Lean  Manutac-
toring, Fmea, APQP, possuir experiência com o 
sistema SAP e inglês nível Avançado.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, possuir cursos de metrologia, ISO 
9001 , leitura e interpretação, experiencia na 
função,desejável ter trabalhado em empresa 
ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função, vaga para empresa ramo 
metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com ma-
nutenção corretiva e preventiva em maquinas, 
equipamentos, ponte rolante, pneumática e 
hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Experiência 
com torno mecânico, fresa e serviços de ajus-
tagem mecânica.
MOTORISTA (02 vagas ) - Ensino médio, 
possuir CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - Ensino 
fundamental, possuir curso na área e experi-
ência na função.
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUNCIONAL 
- Ensino médio completo, experiência com 
serviços administrativos de armazém, sistema 
WMS (qualquer sistema) e possuir curso de 
operador de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino médio 
completo, experiência com operação de 
maquinas,leitura e interpretação de desenho 
e instrumentos de medição, possuir disponibi-
lidade de horário.
OPERADOR DE RESTROESCAVADEIRA - En-
sino fundamental possuir experiência na função.
PORTEIRO - Ensino fundamental, experiência 
na função, possuir disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR E PREPARADOR DE 
CENTRO DE USINAGEM - Possuir  cursos na 
área e experiência na função.
PREPARADOR CENTRO USINAGEM  - Ex-
periência na função e possuir cursos na área.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fundamental 
completo, com carteira de reservista, residir em 
Salto ou Indaiatuba.
RECEPCIONISTA - Ensino médio completo, 
experiência com PABX, atendimento a clientes, 
planilha Excel, arquivos e as demais rotinas 
administrativas.
SOLDADOR - Ensino fundamental, exp. com 
solda TIG, Mag e Elétrica, possuir curso na área.
SUPERVISOR DE LOGISTICA - Superior 
completo ou cursando, experiência com  
toda cadeia de logistica, sistema Microsiga, 
Protheus desejável ter conhecimento com a 
máquina Cardex.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Ensino Téc-
nico em  Mecânica, experiência com produção 
seriada de peças usinadas para industria auto-
motiva, prática de 5S, Kaizen e outras técnicas 
de manufatura enxuta.Conhecimentos com me-
trologia, MSA, CEP, PPAP, FMEA, ISO, Kaizen, 
Lean  Manufacturing, programação de centros 
de usinagem vertical e horizontal, preparação 
de centros de usinagem vertical e horizontal, 
CAD, Solidworks, Power Point e Internet.
SUPERVISOR DE ARMAZEM – Superior 
completo ou cursando, experiência na função 
na área de expedição, logística, informática e 
possuir disponibilidade de horário.

Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  na  Rua Pedro Gonçalves, 845 – 
Centro – Indaiatuba/SP TELEFONE: (19) 3816 7975 | 4105 3462 | 9 8129 0173 
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AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE DE PIZZAIOLO
Com Ensino Fundamental, e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE COMPRAS
Cursando Superior em Administração 
de Empresas, com experiência em 
compras de insumos e matéria prima. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir dispo-
nibilidade de horário para trabalhar em 
escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
BALCONISTA DE FRIOS
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
BALCONISTA DE PADARIA
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função e disponibilidade para traba-
lhar em escala de horário. Residir em 
Indaiatuba.
EMPACOTADOR
Com Ensino Fundamental Completo, 
com disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba. 
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
Com Graduação ou cursando Superior 
em Logística, com experiência na 
função e toda rotina de armazéns, 
recebimento, expedição, almoxarifado 
e movimentação de materiais. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA DE DIREITO
Cursando a partir do 6º semestre, 
desejável conhecimentos na áreas civil 
e trabalhista. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA
Cursando a partir do 3º semestre. Resi-
dir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA TÉCNICA QUÍMICA
Cursando a partir do 2º módulo. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIÁRIO DE TI
Cursando a partir do 3º semestre Ci-
ências da Computação ou Tecnologia 
da Informação, desejável ter atuado na 
área. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE AÇOUGUE
Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência em gestão de loja em comércio 
varejista no segmento supermercado. 
Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE FRENTE DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência em gestão de loja em comércio 
varejista no segmento supermercado. 
Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em comércio varejista no 
segmento supermercado. Residir em 
Indaiatuba.
GERENTE DE MERCEARIA
Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência em gestão de loja em comércio 
varejista no segmento supermercado. 
Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE PADARIA
Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência em gestão de loja em comércio 
varejista no segmento supermercado. 
Residir em Indaiatuba. 

GERENTE DE PERECÍVEIS 
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em comércio varejista no 
segmento supermercado na área de 
perecíveis. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso de 
Operador de Empilhadeira, experiência 
em toda rotina da área de logística 
e disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência em linha de produção. Residir 
em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, curso do 
Senai ou Técnico em Mecânica, com 
experiência no segmento de tubos e 
manutenção de máquinas pesadas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
Com curso Técnico m Refrigeração, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE ELETRICISTA
Com Ensino Médio Completo, curso 
do Senai de Elétrica ou Técnico em 
Eletrônica, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL
Com curso Técnico Mecatrônica, Elé-
trica ou Mecânica, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL PRÁTICO
Com Ensino Médio, desejável experiên-
cia em montagem, solda, e serralheria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE REFRIGERAÇÃO
Com curso Técnico em Mecatrônica, 
Elétrica ou Mecânica, com experiência 
na função.  Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA
Com Ensino Médio Completo, com 
habilitação categoria “D”, com experi-
ência na função e conhecimentos na 
região da grande São Paulo. Residir 
em Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA
Com Ensino Médio Completo, com 
CNH “D”, com experiência na função, 
com disponibilidade de horário e para 
trabalhar aos finais de semana. 
OPERADOR DE CALDEIRA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 
A GÁS
Com Ensino Médio Completo com expe-
riência na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função e empilhadeira 
elétrica retrátil disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na área de pro-
dução. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba,  
Itu, Mont Mor ou Salto.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
REPOSITOR DE HORTIFRUTI
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função, com disponibi-
lidade de horário e finais de semana. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR TÉCNICO
Com Ensino Médio Técnico Mecânico 
ou Mecâtronica, bons conhecimentos 
no pacote Office, com experiência em 
vendas técnicas externas, prospecção 
e manutenção de revendedores, com 
conhecimentos no mercado de integra-
ção de segurança e controle de acesso. 
Residir em Americana, Indaiatuba, 
Limeira, Louveira ou Valinhos. 
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“Casa dos Sonhos” - em 
Carmo de Minas MG. 4 
dorm, sendo 02 St, varan-
da, escritório, lavabo, wc, 
sl 03 amb. Com lareira, 
coz, lavand, aquecimento 
solar, arm, emb, e muita 
madeira, tudo novo! Edicu-
la com 03 com, garagem 
p/ 02 carros e churrasq, 
R$ 600.000,00 vendo ou 
troco por casa comercial 
ou residencial em Indaia-
tuba F: (19) 98193-1000 / 
30175551 c/ Isabel
Casa em Condomínio 
com 2 D., coz. com ar-
mários, banheiro com 
blindex R$ 295.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa no Cond. Villa-
gio de Itaici - 2 D., 
quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00.  F:  (19) 
98372-0000
Casa nova em Salto, 
AC 75m² AT 180 m², 
2 dorm, 1 st, cozinha, 
sala, wc 2 vagas, es-
tudo troca por terreno 
em Indaiatuba. F: (19) 
98128-9654
Casa próximo ao Jus-
celino Kubstcheck 4 
aluguéis - ótimo investi-
mento R$240.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Cecap  – casa c/ 02 
dorm, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, gara-
gem p/ 02 carros, edí-
cula c/ 03 cômodos e wc 
nos fundos, r$390.000, 
00.troca com chácara 
em indaiatuba. F: (19)-
3017-2608/99762-7997

Central Park  2 dor-
ms, 2 vagas, 3 salas 
110,00 m² const. R$ 
720.000,00.  F:  (19) 
99801-4860
Centro - Casa no cen-
tro com 03 dorm, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia. Garagem 
coberta p/ 02 carros. 
R$ 430.000,00. F. (19) 
99779-3589 c/ Caio.
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm 
c/ armários(Sendo 1 
su i te) ,  sa la  2  amb, 
coz p lane j ,  lavabo, 
wc social, churrasq, 
2 vagas de garagem..
R$ 500.000,00. F: (19) 
3834-8948
Cond. Green Vil la-
ge - sobrado, 1 suíte 
+ 2 D., armário clo-
set, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita per-
mut. F: (19) 7828-0418/ 
ID 114*97307
Cond. Patio Andaluz 
- 3 dorms, 1 suíte, 2 
vagas, 1 sala 84,47 
m² útil. R$ 400.000,00. 
F:  (19)  7808-3727/ 
89*22754
Cond. Pq. dos Gua-
rantas - R$ 2.500,00 
+cond +Iptu, 3 dorms; 
sendo uma suíte, ba-
nheiro social e lavado, 
coz; sala, churraqueira, 
garagem pra 2 carros, 
totalmente planejado. 
F: (19) 99801-4860
Elias Fausto: 1.100m², 
casa c/ 02 dorm, wc, 
lavanderia e um salão 
de festas com + ou- 
80m² e 02 wcs apenas: 
R$ 150.000,00. Aceita 
carro. Documentação: 
Contrato. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997

Jd. Bela Vista - ca02587 
- parte superior, 3 dorm 
( suíte c/closet) ,saleira 
Parte inf. sala de estar, 
sala de jantar, escritório, 
lavabo, coz, e gar. p/ 3 
autos coberta e 2 des-
cobertas. subsolo a. s, 
sala de jogos, área gour-
met. F. (19)38752215 / 
996968732
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº. 
social, sala, coz., AS, 
quintal, 02 vagas garag. 
R$ 210.000,00 F: (19) 
3392-0333
Jd.  Esplanada I I  - 
CA0211 - 300 m² - 03 
suites, sala., lavabo, coz., 
AS., área lazer c/ chur-
rasq. e quintal, 04 vagas 
garag. R$ 400.000,00 F: 
(19) 3392-0333
Jd. Morada do Sol - 3 
cômodos na frente e 2 no 
fundo – ótimo investimen-
to – R$270.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322
Jd. Santiago - CA0248 - 
250 m² - 04 D. sendo 01 
st. c/ hidro., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., 
escrit., sacada, copa, 
coz. planej., AS, bhº ext., 
D. ext., quintal, edícula, 
churrasq. c/ pia de grani-
to, pisc., 04 vagas garag. 
R$ 600.000,00 F: (19) 
3392-0333
Jd. São Francisco - 
ca02586 - Casa térrea 
no fundo, 1 dorm, sala, 
coz, wc, Garagem e 
quintal.  at.276m² ac. 
70m² R$ 500.000,00 
F .  ( 19 )38752215  / 
996968732
Lauro Bueno – 2 dormi-
tórios – R$220.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322

Jardim América - Casa 
c/ 03 dorm, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, 
área de serviço. Ga-
ragem coberta p/ 02 
carros. R$ 350.000,00. 
F. (19) 7829-6350 c/ 
Marlene.
Jardim do Vale - Casa 
c/ 02 dorm, sendo 01 
suíte, sala, cozinha , 
área de serviço , lavan-
deria, quintal e telefone. 
Garagem coberta p/ 02 
carros. R$ 275.600,00. 
F. (19) 9 9779-3589 c/ 
Caio.
Jardim Monte Verde 
- Casa com 03 dorm, 
sendo 01 suíte, sala de 
estar, cozinha, lavan-
deria. Garagem des-
coberta p/ 02 carros. 
R$ 280.000,00. Aceita 
Financiamento. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene.
Jardim Pau Preto - Casa 
c/ 02 dorm, sala, cozinha, 
lavanderia, quintal. Ga-
ragem p/ 03 carros. R$ 
345.000,00 F. (19) 7829-
6350 c/ Marlene.
Jd Pau Preto - Casa 
nova com 3 dorm sen-
do 1 suíte, 1 wc, 2 va-
gas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F:  (19) 
98372-0000
Jd. Amstalden -casa 
com 284m2 e AT 350m2 
toda mobiliada, 3 dor-
mitórios, 1 suíte, sala 
2 ambientes, lavabo, 
coz inha ,  p i sc ina  e 
espaço gourmet R$ 
1.490.000,00 F: (19) 
997519921 /38750469 
creci 65362.
J D .  M o n t e  V e r -
de – 3 dormitórios – 
R$290.000,00. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322

M. Sol Rua 80 - 02 dorm, 
sala, coz, wc lava, gar. 
apenas: R$145.000,00. 
F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997. Corra!
M. Sol Rua 84 - 02 dorm, 
sala, coz, wc, lava, gar. 
aceita financiamento. 
Apenas: R$230.000,00. 
F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997.
M. Sol. Rua 67. 01 cô-
modos gigantes com 
wc, R$ 135.000,00 ur-
gente!!  F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997. Vá 
zunindo!!
M. Sol. Rua 77- 03 
cômodos construídos 
nos fundos, espaço li-
vre na frente, garagem. 
R$175.000,00. Docu-
mentada. Aceita finan-
ciamento com entrada 
de R$ 25.000,00. F: (19) 
3017-2608 / 99762-7997 
imperdível!
M. Sol. Rua 77- sobrado 
com 03 cômodos, wc 
e lavanderia no pavi-
mento superior e .04 
cômodos wc, lavande-
ria e gar. no pavimen-
to inf.  R$175.000,00. 
Documentada. Aceita 
financiamento apenas: 
R$210.000,00 F: (19) 
3017-2608 / 99762-7997 
corra!
Morada do Sol - Casa c/ 
01 dorm, sala e cozinha. 
Terreno com 250 m². R$ 
190.000,00. F. 7829-
6350 c/ Marlene
Morada do Sol CA02481 
- Rua ant 59, 2 imo-
veis ,terreno de 250 m², 
casa 1. 02 dorm,sala,02 
wc,cozinha,lavanderia e 
amplo quintal. Casa 2 , 
01 dorm,wc,cozinha e la-
vanderia. R$280.000,00. 
F: (19) 3875-2215

Nair Maria - Salto SP. 
02 cômodos e wc em 
lote de 180m² apenas 
R$120.000,00 quitado. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-
7997
Pq. Res. Indaiá - 3 domrs; 
wc c/ banheira, coz. c/ 
armários planejados, sala 
c/ 2 ambientes, edícu-
la, vaga p/ até 4 carros. 
R$260.000,00. F: (19) 
3875-3671
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e 
está sem tempo? Li-
gue pra mim (19) 3016-
1355 /99752-2170  / 
99205-4322 / 99763-8709 
Salto SP. Edícula c/02 
cômodos  e  wc  em 
lote de 180m² apenas 
R$90.000,00+ 70 x 
R$650,00 F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997
Terra  Magna -  R$ 
670.000,00 - 3 dorms | 
2 salas | piscina | 180,00 
m² const. | 360,00 m² 
útil  aceita permuta em 
apartamento na cidade. F: 
(19) 7808-3727/ 89*22754
Vila Lopes - Casa c/ 03 
dorm, sendo 01 suíte, sala 
jantar e estar, cozinha, 
lavanderia. Garagem p/ 
02 carros. R$ 370.000,00. 
F. (19)7829-6350 c/ Mar-
lene.
Vila Rubens - Casa c/ 
02 dorm, sala, cozinha, 
área de serviço edícula. 
Garagem p/ 02 carros. R$ 
290.000,00. F. (19) 7829-
6350 c/ Marlene.
Vl. Castelo Branco - 
CA0415 - 140 m² - 03 
D. sendo 01 st., sala 02 
amb., bhº social, arm. pla-
nej. nos dorm. e coz., AS., 
quintal, churrasq., 02 va-
gas garag. R$ 400.000,00 
F: (19) 3392-0333

Vl. Florença (Itaici) - 
Residência nova com 3 
dorm.(1 suíte) R$ 290 
mil. Estuda-se imóvel 
de menor valor. F: (19) 
997519921/38750469.

Aluga-se 2 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves, 
1477 - falar com Figueira
Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² - R$ 2.600,00 
F: (19) 98372-0000
Centro - ca02583 - casa 
comercial, 02 dorm (01 
suite), sala (02 amb), 
copa coz, wc, lavan, 02 
vagas p/ auto (01 co-
berto). R$ 2.200,00 + 
iptu F. (19)38752215 / 
996968732
Centro - Casa com 03 
dorm. sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, lavanderia. 
Garagem. R$ 1.500,00. F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
Centro - casa comercial, 
com 7 salas, 4 banheiros 
AT. 850 m² AC. 278 m² 
- R$ 9.000 F: (19) 98372-
0000
Centro - casa comercial, 
excelente localização, 3 
dorm, 2 wcs, , 2 vagas , 
2 salas - AT 479 m² AC 
222 m² - R$ 3.000,00 F: 
(19) 98372-0000
Cidade Nova - casa co-
mercial, 3 dorm, 1 wc, 4 
vagas, 6 salas AC: 240 
M² - R$ 4.000,00 F: (19) 
98372-0000
Jardim Morumbi - Casa 
com 02 dorm. sendo 01 
suíte, sala, coz, lavande-
ria, quintal. Garagem p/ 02 
carros. R$ 1.100,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica

Cidade Nova 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/ chur-
rasq., 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 - 3dorm(-
Sendo 1 suite c/ armá-
rios), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de 
garagem....R$ 2.300,00 
+ Cond. + Iptu. F: (19) 
3834-8948
Cond. Parque dos Gua-
rantas - R$ 2.500,00 
+cond +Iptu, 3  dorms., 
sendo uma suite ba-
nheiro social e lavado 
coz sala  churraqueira 
garagem pra 2 carros  
totalmente planejado. F: 
(19) 99801-4860
Cond. Resid. Parque 
dos Guarantãs - So-
brado c/ 03 dorm. sendo 
01 suíte, com área de 
lazer com piscina, chur-
rasqueira e salão de 
festa.  Garagem p/ 02 
carros. R$ 1.800,00 F. 
19- 99960-4202 c/ Allyne
Cond. Vista Verde - 
Casa c/ 03 dorm. sendo 
01 suíte, sala jantar e tv, 
cozinha, área de serviço, 
lavanderia e churras-
queira, portaria 24 horas. 
Garagem p/ 03 carros. 
R$ 2.500,00. (19) 99233-
3124 c/ Jessica
Jardim Juliana - Casa c/ 
móveis planejados com 
04 dorm, sala estar e jan-
tar, cozinha, área de lazer 
c/ piscina e churrasq. 
Garagem p/ 03 carros. R$ 
3.300,00 F. (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Jardim Patrícia - So-
brado c/ 03 dorm. sen-
do 01 suíte, sala, coz. 
americana, lavanderia. 
Garagem descoberta p/ 
03 carros. R$ 1.400,00. 
F. (19) 99960-4202 c/ 
Allyne
Jardim Paulista II - So-
brado c/ 03 dorm. sen-
do 01 suíte, sala, coz. 
Garagem coberta p/ 01 
carro. R$ 1.400,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
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Res. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 
m² - 03 D., sendo 01 
suíte, lavabo, bhº social, 
sala dois amb., coz., 
despensa, AS, quintal, 
churrasq., 02 vagas de 
garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU F.(19) 
3392-0333
Res. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes sendo 01 com 
closet e varanda / 01 
com varanda (todos os 
dorm. e bhºs. com armá-
rio planej.), lavabo, sala 
02 amb., escrit., copa, 
coz. totalmente planej., 
lavand., AS com gabi-
nete, depósito/dorm. 
empregada, edícula 
com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 04 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 03 
suítes, sendo 01 c/ clo-
set e varanda, 01 c/ 
varanda (todos os dorm. 
e bhºs c/ armário plane-
jado), lavabo, sala 02 
amb., escritório, copa, 
coz. planejada, AS c/ ga-
binete, depósito, D. ext., 
edícula c/ churrasq., 
piscina, quintal, 04 va-
gas garag. R$ 4.500,00 
+ Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Villagio Di Itaici 
- SO0331 - 150 m² - 03 
suítes, sala de 02 amb. 
c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., 
área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 2.800,00 + 
Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
V. Rubens - ca02588 
- sobrado 02 dorm. (01 
suite), sala c/ saída 
p/ edícula c/ churras 
e pia, coz americana, 
lavan, wc, 02 vagas 
cobertas, portão ele-
trônico. R$ 1.500,00 + 
iptu F. (19)38752215 / 
996968732
Vila Maria Helena - 
ca02566 - Casa de fun-
do, Rua Bororó nº 50. 
01 dorm, sala, coz, a. 
s, quintal e garagem 
p/moto. R$850,00 + 
IPTU F. (19)38752215 
/ 996968732

Jd Alice / Tancredo 
Neves - ca02560- 03 
dorm (suíte), sala, coz, 
lavan, quintal e gara-
gem p02 autos (1 co-
berta) R$ 1150,00 + 
iptu F. (19)38752215 / 
996968732
Jd. Califórnia - CA0236 
- 125 m² - 02 D., bhº 
social, sala, coz., AS, 
quintal, 02 vagas ga-
rag. R$ 210.000,00 F. 
3392-0333
J d .  C a l i f ó r n i a  - 
ca02570 - casa térrea, 
01 dorm, sala, coz, wc,1 
vaga Rua Domacir Stoc-
co Jr. R$ 1.100,00 + 
iptu F. (19)38752215 / 
996968732
J d .  E s p l a n a d a  - 
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 vagas garag. 
R$ 2.900,00 + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Jd.  Esplanada I I  - 
CA0211 - 300 m² - 03 
suites, sala., lavabo, 
coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 
04 vagas garag. R$ 
400 .000 ,00  F .  (19) 
3392-0333
J d .  I t a m a r a c a  - 
R$1.300,00; 2 dorms, 
sala, coz, banheiro so-
cial, garagem pra 5 car-
ros. F: (19) 99801-4860
Jd. Olinda – CA0418 - 
250 m² - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, sala 
02 amb., coz., AS., bhº 
ext., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + 
IPTU F. (19) 3392-0333
J d .  P r i m a v e r a  - 
ca02591- casa térrea, 
03 dorm (01 suite) sala, 
coz, wc, e garagem 
p/2 autos R$ 1.500,00+ 
iptu F. (19)38752215 / 
996968732
Jd. Santiago - CA0248 
- 250 m² - 04 D. sen-
do 01 st. c/ hidro., bhº 
social, lavabo, sala 02 
amb.,  escr i t . ,  saca-
da, copa, coz. planej., 
AS, bhº ext., D. ext., 
quintal, edícula, chur-
rasq. c/ pia de granito, 
pisc., 04 vagas garag. 
R$ 600.000,00 F. (19) 
3392-0333

Jd. São Francisco – 
CA0455 – 125 m² - 03 D. 
sendo 01 suíte, bhº social, 
sala de TV, AS, quintal, 02 
vagas garag. R$ 1.350,00 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Jd. São Lourenço - 
Aluguel casa de fundos 
para pessoas solteiras. 
R$600,00 (Aluguel,água e 
luz incluso). F: (19) 99439-
6070 / Leandro.
Portal das Acácias - 
SO0360 - 133,30 m² - 03 
D., sendo 01 st. c/ sacada, 
bhº social, lavabo, sala 
02 amb. c/ varanda, coz., 
desp., AS., espaço gour-
met c/ churr., quintal, 02 
vagas garag. Armário pla-
nej.: coz., bhºs, churrasq., 
AS. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 
- 396,00 m² - 04 D., sendo 
01 suíte máster, sala 02 
amb., lavabo, coz. planej., 
despensa, AS, dep. em-
pregada, churr., piscina, 
quintal, 04 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Pq. das Nações - CA0458 
- 125 m² - 03 D., sendo 01 
suíte, bhº social, sala de 
TV, AS, churrasq., quin-
tal, 02 vagas garag. R$ 
1.500,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333
Pq.  Das nações – 
ca1575 - 03 dorm. (01 
suite), sala, coz, wc, la-
van, quintal, vaga p/ 02 
autos. R$ 1.300,00 + 
iptu  F. (19)38752215 / 
996968732
Res. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 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., des-
pensa, coz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churr., e forno 
de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área 
de lazer, 6 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Maria Bonita – 
SO0271 – 101 m² - 03 D., 
sendo 01 suíte, bhº social, 
lavabo, sala 02 amb., coz., 
AS, quintal, área de la-
zer, 02 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333

Vila suiça – ca02567 - 
casa térrea, 3 dorm (01suí-
te c hidro), ampla sala, 
copa, coz, a. s fundos com 
edícula 02 quartinhos e wc 
c/ churr,quintal e garagem 
p/04 autos 02 cobertas. 
R$ 2200,00 + iptu F. 3875-
2215  / 9 9696-8732
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs 
- 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem..R$ 
1.250,00 + Cond. + Iptu. F: 
(19) 3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com ar 
condic., cozinha planeja-
da, 2 wcs, churrasqueira, 
área de luz. Condomínio 
com infraestrutura com-
pleta. R$ 2.500,00. F: (19) 
98372-0000
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

2 dorm., sala em L, co-
zinha, lavanderia e uma 
vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 – CECAP – 
em frente à Lojas Ban-
deira – (19) 3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-1322 
/ 3935-1372
Cidade nova II - ap00547 
- 03dorm(01suíte),sala, 
coz, lavan, wc 02 vagas. 
Doc ok. 90m² R$345 
mil. F. (19)38752215 / 
996968732
EDIFÍCIO TUIUTI - 02 
dorms(01 st), sala, coz., 
wc, lavanderia, 01 vaga 
garagem.R$ 270.000,00. 
F: (19) 99279-1177 
Gran Ville R$ 270.000,00, 
3 dormitórios, todos com 
suíte; sala de estar, 63m; 
garagem para um car-
ro. F: (19) 7808-3727/ 
89*22754
GUARUJÁ – ENSEADA 
- 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia, chur-
rasqueiras na varanda, 
02 vagas gar., piscina 
aquecida . R$ 450.000,00. 
F: (19) 99887-7771   

Jd Morumbi - 2 dormi-
tórios R$ 115.000,00 
aceita carro como parte 
do pagamento. F: (19) 
98372-0000
J d  S a n t a  R i t a  - 
ap00537 - Excelente 
apartamento. 03 dorm 
(01suíte), sala 02 am-
b,wc, coz,a/s, varanda, 
02 vagas, 102m²  R$ 
430mil F. (19)38752215 
/ 996968732
Jd. Morumbi - ap00605 
- 02 dorm, sala, coz, 
wc,a.s e uma vaga para 
auto, área de lazer com 
salão de festa portaria 
24 horas, gás e água no 
condomínio. R$150mil 
F .  ( 1 9 ) 3 8 7 5 2 2 1 5  / 
996968732
Jd. Olinda - ap00525 
- 03 dorm (01suíte), 
sala 02 amb,01wc,co-
z, lavan,varanda,  02 
vagas. 73m² R$ 320mil 
F .  ( 1 9 ) 3 8 7 5 2 2 1 5  / 
996968732
J d .  P o m p é i a  – 
ap00576 - empreendi-
mento novo - previsão 
entrega 03/2015  au: 
85,91m²  -  03 dorm. 
(sendo 01 suite), sala 
02 amb, coz, wc, área 
serviço, terraço gour-
met  e  02  vagas  p / 
auto. R$ 488.000,00 
F .  ( 1 9 ) 3 8 7 5 2 2 1 5  / 
996968732
Jd. Umuarama - 2 dor-
mitórios 1 vaga - R$ 
190.000,00.  F:  (19) 
3329 7253 
Lançamento na planta 
- 13 andares, 4 aptos 
por andar, na Rua Can-
delária, com 100m2, 
3 d (1 suíte). Preço a 
partir de R$550.000,00 
com 35% de entrada 
parcelada até à entre-
ga em agosto de 2016 
– F: (19)-997519921 
/38750469 creci 65362.
Pq.  São Tomaz de 
Aquino ap00556 - 03 
dorm (01suíte), sala, 
coz, wc, lavan, varan-
da e 02 duas vagas. 
área total 123m² R$480 
mil F. (19)38752215 / 
996968732 Ótima lo-
calização!
Res .  Yba té  -  t odo 
planejado com 01 D., 
e garag. coberta. R$ 
190.000,00.  F:  (19) 
7829-6350 c/ Marlene

Resid Vitória - 03 dorm 
(01 st), coz. planejada, 
sacada, garagem cob. 
area útil de 88m². R$ 
380.000,00 aceita per-
muta em imóvel de menor 
valor F: (19) 99711-2206 / 
98436-0686
V. Furlan – ap00599 - 
3D. (01 suite), sala (02 
amb), coz, lavan, wc, 
varanda, 01 vaga co-
berta. R$ 290.000,00 
F .  ( 19 )38752215  / 
996968732 Apto novo!!

Apto Térreo  -  coz. 
planej., box de vidro, 
1 vaga coberta, 3 Dor-
mitórios, E 1 banheiro 
socia l  R$ 1.220,00. 
Fone: (19) 3329-7253/ 
99295-0357
Pát io  AndaLuz  R$ 
2.000,00. F: (19) 7808-
3727/ 89*22754

Centro - ap00584 - 2D. 
(1 suite), sala, wc, coz, 
lav e 01 vaga, c/ móveis 
planejados. R$ 1.400,00 
+ cond. F. (19)38752215 
/ 996968732
Cond Duetto Di Mariah: 
Apto c/ móveis planejados, 
03 dorm, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, área de 
lazer c/ piscina, churrasq, 
salão de festas e jogos, 
quadra. Garagem cob. p/ 
02 carros. R$ 2.200,00. F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
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Res. Villagio D’Amore - 
AP0506 - 60 m² - 02 D., 
sala 02 amb., bhº social, 
cozinha, AS, 01 vaga ga-
rag. R$ 1.200,00 + Cond. 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Residencial Monte Ver-
de: Apto c/ 02 dorm, sala, 
cozinha. Garagem p/ 01 
carro. R$ 1.200,00. (19) 
99233-3124 c/ Jessica
Residencial Ravena: 
Apto c/ 03 dorm, sendo 
01 suíte, sala jantar e 
estar, cozinha, área de 
serviço, portaria 24 horas. 
R$ 1.600,00. (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Residencial Victória: 
Apto c/ 03 dorm, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, área 
de lazer e garagem p/ 01 
carro. R$ 1.500,00. F.(19) 
99233-3124 c/ Jessica
Vila Brizola – ap0060 - 
Kitnet, ótima localização 
na Rua dos Indaiá, em 
frente ao terminal de ôni-
bus. (sem garagem) R$ 
550,00 F. (19)38752215 
/ 996968732

Casa comercial - com 2 
suítes, 2 salas, e 2 vagas 
AT 480 m² R$ 2.600,00. 
F: (19) 99295-0357
Centro - casa comercial, 
com 7 salas, 4 banhei-
ros AT. 850 m² AC. 278 
m² - R$ 9.000,00 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, 
excelente localização, 3 
dorm, 2 wcs, , 2 vagas , 
2 salas - AT 479 m² AC 
222 m² - R$ 3.000,00 F: 
(19) 98372-0000

Jd. Pau Preto - cozi-
nha industrial, no AT: 
150 m² AC 90 m² - R$ 
1.800,00 F: (19) 98372-
0000
Recreio Campestre 
Jóia - Galpão com 800 
m² de área construída e 
1.000 m² de terreno. R$ 
8.500,00. (19) 99233-
3124 c/ Jessica
Sala comercial centro 
– sl00252 - 25m²  c/ wc. 
R$1.100,00 + cond. + 
iptu. F. (19)38752215 / 
996968732
Sala comercial cen-
tro – sl0155 20m²  c/ 
wc. R$ 600 + cond. + 
iptu. F. (19)38752215 / 
996968732
Salão comercial - na 
Av. pres. Kennedy , 
150 m² - salão, 2 salas, 
2 banheiros e copa R$ 
6.000 F: (19) 98372-
0000
Salão Jd. Califórnia 
– sl0263  Salão co-
mercial de 80m² com 
wc.  R$  1 .100 ,00  + 
iptu F. (19)38752215 / 
996968732
Temos galpões para 
locação no Distrito In-
dustrial ótima localida-
de. F: (19) 3016-1355
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três inje-
toras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balan-
ça. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Vl.  Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - Salão 
Comercial amplo, c/ 02 
bhºs e mezanino p/ es-
critório. R$ 3.500,00 + 
IPTU F. (19) 3392-0333

Alugo chácara para 
eventos – churrasquei-
ra, piscina, campo – 
R$350,00 a diária. F: 
(19) (19) 3016-1355
Alvorada - 02 suites, 
sala, cozinha, salao de 
jogos, casa de caseiro, 
piscina. AT/ 2.400m². 
R$ 700.000,00. F: (19) 
9.9946-7771

Cidade Nova - casa 
comercial, 3 dorm, 1 wc, 
4 vagas, 6 salas AC: 240 
M² - R$ 4.000,00
Cidade Nova I - SL0040 
- 235 m² - 03 salas am-
plas separadas por di-
visórias, podendo ser 
transformado em um 
único salão, 2 bhºs so-
ciais, cozinha, AS, 02 
vaga garag. R$ 5.000,00 
+ IPTU F. (19) 3392-
0333
Galpão NO SALTO - 
AT/1.400m² e 950m² 
AC- Totalmente regu-
larizado- Aceita 30% 
e m  p e r m u t a ,  R $ 
1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Galpão ótima localida-
de - prox Av. Visconde 
de Indaiatuba, 2 salas 
de recepção, 3 wcs, 
mais 2 ambientes p/
salas,vestiário,cozinha.  
A.T 570m², R$ 5000,00 
+ IPTU. F: (19) 3875-
2215/  99696-8732
Jardim Paulista - Gal-
pão com 330 m² de área 
construída e 460 m² de 
área total, trifásico. R$ 
4.000,00. (19) 99233-
3124 c/ Jessica
Jardim Paulista: Gal-
pão com 330 m² de área 
construída e 460 m² de 
área total, trifásico. R$ 
4.000,00 F. (19) 99960-
4202 c/ Allyne
Jd. do Sol - salão de 
esquina 340mil. F: (19) 
3318-4325
Jd. Morada do sol 
– sl0264 - salão co-
mercial de 46m² com 
w c .  R $  1 . 3 0 0 , 0 0 
F .  ( 1 9 ) 3 8 7 5 2 2 1 5  / 
996968732

Beira da rodovia em 
Inda ia tuba  -  Ven -
do área de 10 alquei-
res R$106,00 m²  F. 
(19) 91187850 / (19) 
96727947  creci 74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - vendo sitio 
de 04 alqueires R$60,00 
o m² F. (19) 91187850 
/ (19) 96727947 creci 
74092
Beira da rodovia em 
Indaiatuba - vendo sitio 
de 08 alqueires R$40,00 
m² - F. (19) 91187850 / 
996727947 creci 74092 
Chácara Parque das 
Bandeiras - Chácara 
c/ 04 dorm, sendo 01 
suíte, sala de estar, co-
zinha planejada, lavan-
deria. Área de lazer c/ 
piscina e churrasqueira. 
Garagem p/ 05 carros. 
R$ 520.000,00. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene.
Chácara Viracopos – 
CH0070 – 1000 m² - 02 
D, sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
varanda, coz., AS, bhº 
externo, espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a 
lenha, pisc., quintal, di-
versas vagas garag. R$ 
2.800,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333
C h á c a r a s  e m  I t u 
área de 1.000m² R$ 
40 .000 ,00 .  F :  ( 19 ) 
99126-5388
Cond. Vale das La-
ranjeiras -  Chácara 
c/ 04 suítes sendo 01 
suíte com closet, sala, 
copa, cozinha, portaria 
24 horas, piscina. Ga-
ragem para 05 carros. 
R$ 850.000,00. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene.
Cond. Vale das Laran-
jeiras - Chácara em 
condomínio fechado c/ 
portaria 24 hrs, casa c/ 
03 dorm. sendo 01 suíte, 
sala jantar e tv, copa, 
cozinha planejada, tv a 
cabo, quintal. Área de la-
zer c/ piscina e churras-
queira. R$ 680.000,00. 
F.(19) 99779-3589 c/ 
Caio
Elias Fausto SP. Chá-
cara com 3.600m² casa 
de 04 cômodos, luz, 
poço. Troca por casa 
em Indaiatuba. F: (19) 
3017-2608 / 99762-7997

Cond Pátio Andaluz: 
Apto em porcelanato 
c/ 02 dorm. sendo 01 
suíte, sala, coz, plane-
jada, área de serviço. 
Área de lazer c/ pisci-
na, churrasq, salão de 
festas, quadra e sala de 
ginástica. R$ 1.650,00. 
F. (19) 99960-4202 c/ 
Allyne
Ed. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 D., 
sala, coz. c/ armários, 
wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + Ipt. F: (19) 
99244-8398
Ed. Ceccioca - AP0409 
- 74 m² - 3 D. sendo 
01 st., bhº social, sala 
02 amb., coz., AS. (to-
dos c/ arm. planej.), 
02 vagas garag. R$ 
1.800,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333
Jardim Pedroso: Apto 
c/ 02 dorm, sala, coz. 
Garagem p/ 01 car-
ro. R$ 850,00. F.(19) 
99960-4202 c/ Allyne
Jardim Regente: Apto 
c/ 02 dorm, sala, coz. 
Garagem p/ 01 car-
ro. R$ 1.100,00. (19) 
99233-3124 c/ Jessica
J a r d i m  T r o p i c a l  - 
ap00578 - 03 dorm (01 
c/ ármarios) 01wc, sala, 
coz, sala com sacada, 
lavan, 01 vaga, área de 
lazer e portaria 24hrs, 
R$ 1400,00 + cond r$ 
270,00 F. (19)38752215 
/ 996968732
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. Grand Vil le - 
AP0520 - 81,15 m² - 03 
D., sendo 01 suíte, bhº 
social, sala 02 ambientes, 
sacada, cozinha, AS,  01 
vaga garag. R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Grandville - com 3D. 
, suite, 2 vagas de garag. 
R$ 1.600,00 + IPTU E 
cond. F: (19) 7808-3727 
Res. Jatobá - AP0417 
- 120 m²  - 03 D., sendo 
01 st., bhº social, lavabo, 
sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS., 02 vagas garag. 
Armário planej.: st., bhºs, 
coz., AS. R$ 3.500,00 
+ Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Pátio Andaluz - 
AP0516 - 67,97 m² - 02 D., 
sendo 01 suíte, bhº social, 
sala 2 amb., cozinha, AS, 
armários na coz., corredor, 
bhº, e AS. 02 vagas garag. 
R$ 1.650,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Place View - AP0454 
- 71 m² - 02 D., sendo 01 
st., bhº social, sala 02 amb. 
c/ sacada, coz., AS, 02 
vagas garag. Arm. planej.: 
D, st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Res. Vando - AP0472 
- 67,08 m² - 02 D., bhº 
social, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS., área de 
lazer, 01 vaga garag. R$ 
950,00 + Cond. + IPTU F. 
(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 + Cond. + IPTU 
F. (19) 3392-0333

Excelente Chácara Alto 
Padrão -  4 suítes , sala 
3 amb., estúdio de mú-
sica, campo de futebol 
gramado, quadra de 
areia, casa de caseiro, 
piscina, vestiário. Nego-
cia-se troca 100% em 
imóveis em Indaiatuba 
R$ 2.000.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jd.Mirim - vendo 03 al-
queires R$2.800.000,00 
F. (19) 991187850 / 
996727947 creci 74092
Parque Grama - Chá-
cara em condomínio 
c/ 02 dorm, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, pis-
cina e churrasqueira. 
R$ 450.000,00. F.(19) 
7829-6350 c/ Marlene.
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 
murada c/ sobrado de 
05 D., sendo 01 st., 04 
bhºs sociais, escrit, sala 
02 amb, coz. planej., 
copa, AS, varanda, chur-
rasq., fogão à lenha, 
pomar, dorm. c/ bhº, 
diversas vagas garag. 
R$ 650.000,00 F. (19) 
3392-0333
Rib. Grande SP. 04 al-
queires - 02casas sim-
ples de 04 cômodos 
cada, pasto, lavoura, 
bosque,02 tanques com 
peixes, abastecidos com 
água em forma de bica, 
luz, água de mina, a 06 
km do centro de Rib, 
grande SP. Apenas: 
R$220.000,00. Aceita 
troca com casa em In-
daiatuba. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997
S í t i o  2  A l q u e i -
res - R$ 500.000,00. 
F: (19) 99173-9843/ 
ID:122*20480
Terras de Itaici - 01 
dorm., sala 02 ambs, 
cozinha, varanda e chur-
rasqueira, toda murada. 
AT/ 1.000m². AC/ 160m². 
R$ 440.000,00. F: (19) 
9.9946-7771. 

Vale do Sol - 02 dorms, 
sala, cozinha wc, piscina. 
R$400.000,00. F: (19) 
99946-7771
Videira de Itaici - Chá-
cara c/ 02 suítes, lavabo, 
sala de jantar, estar e tv, 
coz, copa, forno para pi-
zza, edícula, lavanderia. 
Área de lazer c/ piscina, 
churrasq, salão de jogos 
e campo. Garagem p/ 05 
carros. R$ 660.000,00. 
Aceita Financiamento. 
F. (19) 7829-6350 c/ 
Marlene.
V i d e i r a s  -  v e n d o 
chácara de 5000 m² 
R$550.000,00 excelen-
te oportunidade F. (19) 
81367331 creci 74092

Cardeal – Oportunida-
de! Terreno misto em 
novo loteamento, libe-
rado p/ construir - 200 
m² - Entrada R$ 45.000 
+ 58 parcelas de R$ 970 
– F: (19) 98372-0000
Centro: Terreno no 
centro de Indaiatuba 
com 150 m², com casa 
antiga. R$ 238.500,00. 
F.(19) 99779-3589 c/ 
Caio.
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
Cond. Terra Magna: 
Terreno com 360 m² 
com portaria 24 horas. 
R$ 213.000,00. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene
ELIAS FAUSTO - 175m2 
– Ótima localização e 
topografia, em bairro 
central com toda infraes-
trutura, pronto para cons-
trução. R$89.000,00 a 
vista. F: (19)-99860.8968 
/ 997519921 /38750469 
creci 65362.
E l i a s  F a u s t o  - 
48.000M². R$ 35,00 m². 
F: (19) 9.9887-7771
Industrial - 5.200 m². 
R$ 500,00 m². F: (19) 
99887-7771
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Jardim das Maritacas 
- R$ 95.000,00. F: (19) 
98372-0000
Jardim das Maritacas 
- Terreno comercial na 
avenida com 150 m². R$ 
48.000,00 + parcelas. F. 
(19) 7829-6350 c/ Marlene
Jardim Monte Carlo - 
Terreno com 150 m² a 
partir de R$ 83.500,00 á 
vista. F. (19) 7829-6350 c/ 
Marlene.
Jardim Morada do Sol 
- Terreno com 125 m² 
loteamento aberto. R$ 
89.000,00. F. (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Jardim Morada do Sol: 
Terreno com edícula, 250 
m². R$ 185.000,00. F. (19) 
7829-6350 c/ Marlene
Jardim Paradiso - 03 lo-
tes juntos – 708m², 550m² 
e 420m². R$1.100,00. F: 
(19) 9.9887-7771
Jardim Veneza: 2 lotes 
01 com 150 m² e 01 com 
170 m ². R$ 100.000,00 
cada. F. 7829-6350 c/ 
Marlene
Jd Bela Vista - Terreno 
misto, plano, excelente lo-
calização. R$ 170.000,00. 
F: (19) 98372-0000

Jd. Califórnia – TR0070 - 
250m², c/ casa nos fundos 
(2D., sala, coz., wc). Pode 
dividir o lote meio lote por 
R$ 150.000,00. F: (19) 
3875-2215/  99696-8732
Jd. Califórnia – tr00707 - 
terreno 250m², com casa 
nos fundos (02 dorm, sala, 
cozinha, wc). Pode dividir 
o lote. Meio lote por R$ 
150.000,00 F. 3875-2215 
/ 9 9696-8732
Jd. Do Império - tr00711 
– terreno 150m², quadra 
13, lote 54 condomínio, 
aceita carro no negócio R$  
115.000,00 F. (3875-2215 
/ 9 9696-8732
Jd. dos Laranjais - 
9.000M². R$ 450.000,00. 
F: (19) 99946-7771
Jd. Morada do Sol 
– ótima localização – 
R$110.000,00. F: (19) 
99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Jd. Primavera - terre-
no tr00656 - 136 m² R$ 
140 mil F. (19)38752215 / 
996968732
Jd. Regente - 04 lo-
tes juntos, 1.080m². R$ 
750.000,00. F: (19) 99887-
7771

Lançamento em salto – 
ap00566- 02 ou 03 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, terraço gour-
met e vaga descoberta. 
Entrada + parcelas (em 
36x) Consulte-nos para 
maiores informações. 
Temos mais imóveis ca-
dastrados, visite nosso 
site: www.chidovende.
com.br F. (19)38752215 
/ 996968732
Nair Maria - Salto SP 
-180m² R$95.000,00 
aceita financiamento. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-
7997
Paradiso - 517m2 – 
Ótima localização e to-
pografia, imperdível, à 
R$755,00/m2. URGEN-
TE. F: (19) -997519921 
/38750469 creci 65362.
Pq. das Banderas - 
1.000,00 m² total. R$ 
220.000,00.  F:  (19) 
99801-4860 
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba,Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e de-
mais localidades. F: (19) 
99294-5541/ 99752-
2170/ 3935-1372

Terra em Indaiatuba 
R$ 60.00 o mt²- ótima 
topografia de frente com 
a rodovia. F: 9 9294-5541 
/ 99752-2170/ 3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 
m². R$ 230.000,00. F: (19) 
99946-7771
Terras de Itaici: Terreno 
com 1000 m² em lotea-
mento de chácaras, com 
lagos, pista ecológica 
e portaria 24 horas. R$ 
270.000,00. F. (19) 7829-
6350 c/ Marlene
Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. 
R$ 125.000,00. F: (19) 
98372-0000
Terreno Jd. do Imperio 
- tr00711 50m², quadra 
13, lote54 condomínio, 
aceita carro no negócio R$ 
115.000,00
Terreno quintas de terra-
cota - tr00704 - 1.200 m² 
em condomínio fechado 
R$250 mil F. (19)38752215 
/ 996968732
Vila Avaí- Residencial 
c/360m2 na Rua Coli-
bri, escriturado e livre de 
ônus R$330.000,00 F: (19) 
99751-9921 / 3875-0469 
creci 65362

V i l a  V e r d e  C o m l 
C/156m2 R$180.000,00 
Residencial c/150m2 
R $ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0  R e -
s i d e n c i a l  c / 1 8 4 m 2 
R$140.000,00 F: (19)-
997519921 /38750469 
creci 65362.

2 balcão expositor, 1 
frio , 1 quente, c/ vidro 
trincado e precisando de 
manutenção R$ 500,00 
cada. F:(19)98247-4690 
tim
Air Soft, marca Tókio 
Marui R$ 700. F: (19) 
98247-4690 tim
Aspirador de pó água 
p/ sofá karcher novo na 
caixa. F: (19) 3017-1112 
C/ Osmar
Bazar e Papelaria no 
centro, vendo e pas-
so o ponto com tudo 
dentro R$70.000 alu-
g u e l  R $ 1 6 5 0 , 0 0 . 
F .  ( 1 9 ) 3 8 7 5 2 2 1 5  / 
996968732
Bebê conforto, Picco-
lina / Galzerano, cinza, 
possui base de plástico 
resistente, c/ base arre-
dondada para balançar, 
tecido remov. e lavável, 
cinto de seg. 3 p. c/ pro-
tet. e capota retrátil e 
remov. Indicado p/ crian-
ças de até 13 kg. Usado 
por aprox. 6 meses, per-
feito estado. R$ 120,00. 
Email:elietepmoraes@
yahoo.com.br ou F: (19) 
99189-1511.
Cozinha industrial, no 
Jd Pau Preto AT: 150 m² 
AC 90 m². R$ 1.800,00. 
F: (19) 98372-0000.

Carrinho de bebê Galze-
rano, azul marinho, c/porta 
copos, cabo reversível, ca-
pota retrátil, freio nas rodas 
tras, inclinação para sentar 
e deitar e cesta grande p/ 
sacolas. Tecido um pouco 
desb. e alça da capota 
com furinho. Muito bom 
e resistente. R$ 120,00. 
Email: elietepmoraes@
yahoo.com.br ou F: (19) 
99189-1511
Casas para financiamen-
to com ótimos preços, 
venha conferir. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Clinica de estética com-
pleta, pronta p/traba-
lhar, moveis, decoração, 
utensílios e aparelhos de 
eletroterapia de ultima 
tecnologia, registrada no 
INPI R$95000,00 cod. 
Sl00269. Mais informa-
ções www.chidovende.
com.br.  F. (19)38752215 
/ 996968732
Compre sua casa ainda 
em processo de constru-
ção! Excelentes valores. 
F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99294-5541
Freezer Consul 190 litros 
com 05 gavetas 220W, R$ 
480,00 F. (19) 3875-3981 / 
99846-1202
Iphone 4 , 16 giga, travado 
R$ 600. F: (19) 98247-
4690 tim
Lavadora consul 6Kg. F: 
(19) 3835-1581 / 99745-
3375
Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x65x85 (CxLxA) am-
bas tem a cabeceira re-
movível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e esca-
da de inox R$ 850 cada. F: 
(19) 7814-5723

Maquina de costura, 
02 reta ind. Simples, 
01 reta ind. Transp. 
Duplo, 01 overlock semi 
nova, 01 maq. de braço 
ind. Todas R$ 2.000,00 
F: (19) 99418-1562 c/ 
Silvio 
Máquina de lavar Bras-
temp antiga em ótimo 
estado, preço a combi-
nar. Tel: (19) 3885-3961 
/ 99398-4095
Politriz Black Deker 7 
vel. com acessórios F: 
(19) 3017-1112
Portão de ferro, sim-
ples, 2,40m por 1,80m, 
garagem. R$350,00. 
F: (19) 9 8710-9092 c/ 
Maria Luiza
Portão p/ garagem de 
ferro, 3m² x 2,70m². F: 
(19) 3835-1581 / 99745-
3375
Quer  comprar  sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tempo? 
Ligue pra mim. F: (19) 
3016-1355 /  99752-
2170 /  99205 -4322 / 
99294-5541/ 99763-
8709 
Televisão CCE 20”, 
com entrada p/ DVD e 
Video Game R$ 150,00 
aceita proposta! F: (19) 
3016-9195 c/ Lirma
Vendo 03 caixas c/ bar-
ras de 2kl de chocola-
te garoto Brend com 
31,500kl cada caixa. F. 
(19) 99783-2900
Vendo  10 Jogos de 
mesa com 04 cadeiras 
de plástico branco R$ 
90,00 Cada jogo F. (19) 
99783-2900
Vendo e fabrico cho-
cadeira R$150,00 F: 
(19) 3267-3079 / 3267-
6944 c/ Moisés

Fiat Tipo 97 - documen-
tado, valor R$4.300,00. 
F: (19) 99813-4697/ 
99303-8588
G o l  -  2 0 0 9 ,  ú n i c o 
dono (novo)completo 
F. 99696-8732 /3875-
2215
Omega CD 95 - Gás e 
GNV, 4 rodas espor-
tivas, doc e motor ok. 
Valor bem abaixo da 
tabela. F: (19) 3816-
5952/ 99675-1046/ Se-
bastião
Van Transit  Ford - 
2013 (nova)  - Comple-
ta 14 lugares, licencia-
da, IPVA. Negocia ou 
Troca: Maior ou menor 
valor  F.(19) 3875-2215 
/ (19) 99696-8732

1 PS2  +  1  cont ro le 
+ memory card + 10 
jogos por R$ 200,00 
- Tel.  3835.5918 ou 
992732955
V e n d o  -  P S 3  f a t 
destravado com HD 
externo de 1 tera ,1 
contro le ,  HD inter-
no de 80 g iga e 30 
jogos dentro do HD 
interno último lança-
mentos R$ 1.100,00. 
F:(19)98247-4690 tim

Ofereço-me como do-
méstica ou cuidadora 
de idoso. F: (19) 3835-
1581 / 99745-3375
O f e r e ç o - m e  c o m o 
manicure e definitiva 
á  domic i l io .  F :  (19) 
99369-5615
Ofereço-me p/ traba-
lhar como cuidadora 
de idosos ou babá p/ 
morar no local. F: (19) 
99363-6011 c/ Eldinéia
Ofereço-me para tra-
balhar como diarista, 
com referências.  F: 
(19) 99817-4713
Ofereço-me para tra-
balhar como diarista/
empregada, 3x ou 5x 
semana. F: (19) 99154-
5987 c/ Francisca
Ofereço-me para tra-
balhar meio período F: 
99577-5866 c/ Magda
Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliá-
ria Chido Vende. Rua 
:7 de setembro,644. 
Centro F:(19) 3875-
2215
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