
Primavera conhece 
adversários da 2ª fase

Sistema é implantado na 
Vara do Trabalho local

Centro de Zoonoses 
será ampliado
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oferecido gratuitamente  

Prefeitura questiona 
números da segurança
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A Prefeitura iniciou uma refor-
mulação do trânsito no semáforo 
instalado na confluência da Aveni-
da Francisco de Paula Leite com 
a Avenida Ário Barnabé (prox-
imidades do Habib´s). O acesso 
à Avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira passará a ser feito pelo 
semáforo que será trocado pelo 
modelo com contador de tempo. 

Mais um caso de lesão 
c o r p o r a l  e  v i o l ê n c i a 
doméstica contra mulher foi 
registrado na noite do últi-
mo sábado, dia 7, no Jardim 
Tropical. O porteiro Evanil-
ton de Souza de Oliveira, 
de 36 anos, agrediu sua 
namorada, uma garçonete de 
19 anos, que está grávida de 
seis meses. 

A Rodovia João Ceccon, que 
liga Indaiatuba a Elias Fausto, 
registrou na manhã de segun-
da-feira, dia 9, mais um acidente 
fatal em Indaiatuba, em frente ao 
bairro Bela Vista. A colisão que 
tirou a vida da auxiliar adminis-
trativa Debora Mari Nagase, de 
22 anos, foi entre a motocicleta 
que ela conduzia e uma camin-
honete Tucson. 

Indaiatuba terá um técni-
co de ponta para comandar a 
equipe de ginástica artística 
e rítmica. Há três semanas, 
o cubano Lazaro Lamelas, 
de 39 anos, chegou a cidade. 
Morando no Brasil desde 
2007, o treinador traz na 
bagagem títulos em Pana-
mericanos, como atleta e 
técnico, e participações em 
Jogos Olímpicos. 

O Polo Teatro apresenta 
no próximo dia 18, o es-
petáculo infantil “A Copa 
dos Bichos”. O teatro será 
apresentado em dois horári-
os, às 18h30 e às 20h30, em 
frente ao longe da Delizia, 
no Polo Shopping. O espe-
táculo é indicado para cri-
anças a partir dos dois anos. 
A entrada para o evento é 
gratuita.

O uso do simulador de 
direção veicular em Auto 
Esco las  não  se rá  ma i s 
obrigatório como previa 
projeto em tramitação no 
Congresso há quase dois 
anos, para categoria “B”. 
Quem quiser utilizar, poderá 
usar o equipamento como 
opção às aulas práticas.

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas iniciou uma 
reformulação do trânsito no 
semáforo instalado na con-
fluência da Avenida Fran-
cisco de Paula Leite com 
a Avenida Ário Barnabé 
(proximidades do Habib´s). 
O acesso à Avenida Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira 
passará 

O Esporte Clube Primavera já sabe quem serão os três 
adversários da próxima fase do Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão. Garantido na primeira colocação do Grupo 
4, classificando-se para a fase seguinte com três rodadas de 
antecedência, o Tricolor de Indaiatuba terá como adversários 
o Pirassununguense, Portuguesa Santista e Vocem (Assis). 
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Indaiatuba e Salto ‘brigam’ por área 
KEILY TEIXEIRA FONSECA

GIULIANO MIRANDA
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A Prefeitura de Indaiatuba move na Justiça um processo de desconstituição de matrícula contra a cidade de Salto. O mu-
nicípio quer tomar posse de uma área localizada nas fazendas Santa Maria e Pedra Branca, que está registrado como parte do 
município de Salto. Com base num documento emitido pelo Instituto Geográfico e Cartográfico do Governo do Estado de São 
Paulo, Indaiatuba busca provar que a área está em seu perímetro.
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A Saúde necessita de melhorias Qual setor que mais 
deixa a desejar em 
Indaiatuba?

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

Radares dia 14 a 20/06

Editorial EnqueteArtigos

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

Na semana passada foi divulgado o índice Firjan, cujo In-
daiatuba ficou na nona colocação (antes era terceira). A posição 
também é de se comemorar, aliás ficar entre as dez melhores do 
País não é para qualquer uma; mas o declínio não se comemora. 
Porém, apesar dos números, acredita-se que a situação na prática 
deve ser levada em consideração. A Saúde, por exemplo, foi 
o setor que atingiu a menor nota. Mas a média 0.9358 é bem 
menos preocupante do que a realidade no Município.

Quem faz tratamento ou acompanhamento médico nos 
postos de saúde da cidade sabe do que estamos falando. Para 
agendar qualquer exame são horas de espera para conseguir. 
Detalhe, para agendar, no dia do exame é outro martírio. 

Há casos mais bem mais complexos. Para conseguir um 
ultrassom no Hospital Dia, por exemplo, é outra “maratona”. 
Deve-se ligar todos os dias para ver se está agendando. Se 
tiver, o próximo passo é correr para o local, pois têm apenas 
30 senhas por dia. No local, no mínimo, uma hora de espera. 

Mas esse é apenas um exemplo do sistema burocrático e 
não tão eficaz da Saúde em Indaiatuba. A cidade até conta 
com um número considerável de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), mas as principais especialidades se concentram em 
um, dois locais, os quais, dependendo a necessidade, conta-
-se apenas com um especialista. É, a falta de médico é um 
problema nacional. 

Enfim, assim como em outras cidades do País, a Saúde 
em Indaiatuba é algo a se pensar e necessita de melhorias. 
Desburocratizar o sistema e fazê-lo mais eficiente e acessível 
ao cidadão. Aumentar a rede pública, pois a cidade cresce, a 
população aumenta anualmente, e os serviços devem evoluir 
na mesma proporção. 

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.) 

O futebol é o ópio do povo”
Eu ouvia isso dos sindicalistas nas suas oratórias nas portas da fábricas conclamando os operários 

para as greves. Afirmação que acho falsa, pois percentualmente  a maior torcida de futebol no Brasil é a 
do Flamengo, a segunda é a do Corinthianas  e a terceira são daqueles que não gostam e nem acompa-
nham o futebol. Emblemática esta discussão, não representaria nada mais do que uma falsa impressão 
e, sobretudo, compreensão do papel do futebol, bem como, do esporte na sociedade brasileira. A força 
do futebol como um dos elementos constitutivos da nossa identidade é tão grande, que nem atentamos 
para fato de que alguns clubes possuem um grau de institucionalidade bem maior que nossos partidos 
políticos. Quem é mais fiel, o corinthiano ou o “peessedebista”? O flamenguista ou o “peemedebista”? 
Apesar das instituições serem distintas é comum que a primeira opção responda as duas perguntas. E o 
grande momento de integração desses “partidos de chuteiras” é a copa do mundo. Toda a critica feita aos 
apaixonados pelo mundo da bola, e mesmo àqueles que somente se interessam por futebol na copa do 
mundo, é desnecessária e fundamentalmente não apresenta comprovações empíricas na sua defesa. Partir 
de uma paixão nacional e reduzi-la a uma interferência na capacidade de decisão do povo brasileiro na 
escolha de seus candidatos é gerar uma mera relação causal, ou melhor criar um silogismo. Neste momento 
que escrevo é quarta feira, véspera da abertura da Copa e é muito pouco o verde amarelo nas ruas, não 
vejo nossas bandeiras tremulando em local nenhum. O que está acontecendo com nosso povo, qual é o 
subjacente que está afetando nossa identidade?  Aguardemos as respostas. Na sexta-feira vou torcer muito 

para você estar no inicio de nosso treinamento Leader Training Signa dos dias 13-14 e 
15-06-2014 - Inscreva-se www.signatreinamentos.com.br 38757898 - Trevisan José.

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

“Falta um pouco mais 
na área da saúde. Eu en-
frento alguns problemas em 
agendamentos de consultas 
e exames; eles geralmente 
demoram muito para serem 
feitos”

Aleoncio Rodrigues da 
Silva, 73 anos, aposentado

“Na minha opinião, tudo 
na cidade está bom se com-
pararmos com outras cidades 
brasileiras, nenhuma alcança-
rá perfeição em tudo”. 

Isael Prasciliano de Melo, 
18 anos, cozinheiro 

“Na saúde. Estou na fila 
de espera por uma cirurgia 
em um dos olhos há cerca 
de dois anos e toda vez que 
entro em contato com o hos-
pital eles dizem que quando 
conseguirem marcar entrarão 
em contato. Pelo que sei, pes-
soas que tem certa influência 
conseguem bem mais rápido, 
mas como eu não tenho fico 
só aguardando”. 

Jesir Maria dos Reis, 66 
anos, aposentado

“A área do esporte, pois a 
nossa cidade não tem desta-
que em nada, mas tem poten-
cial para isso. Acredito que 
com investimento, haveria 
uma considerável mudança 
neste aspecto”

José Santos, 67 anos, 
aposentado 

LINHACA

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Nos últimos anos, a linhaça vem ganhando espaço pelos inúmeros benefícios que ela propor-
ciona à saúde. A semente é um alimento funcional, ou seja, aquele que ajuda a diminuir o risco 
de diversas doenças através de seu uso contínuo.

A linhaça é mais um alimento indicado para quem busca uma dieta saudável e equilibrada. 
Por suas propriedades, já comprovadas cientificamente, esta pequena e poderosa semente é capaz 
de proporcionar inúmeros benefícios ao fortalecer o sistema imunológico e ajudar na prevenção 
e combate de patologias. Sua eficácia é comprovada desde o envelhecimento das células até a 
redução do risco de câncer, passando por diabetes e problemas do coração, sendo ainda um im-
portante coadjuvante nos processos de perda saudável de peso.

A linhaça é considerada um alimento funcional por ser fonte de ômega 3 e 6 (ácidos graxos), 
fibras e lignanas (fitoestrógenos), além de vitaminas A, E, B1, B6, potássio, magnésio, fósforo, 
cálcio, ferro, cobre, zinco, manganês e selênio. Estudos comprovam os efeitos benéficos do 
consumo regular de linhaça no controle e prevenção do risco de doenças cardiovasculares. A 
semente também atua na diminuição dos sintomas de TPM e as fibras auxiliam no controle de 
peso e regularização do intestino.

A linhaça ajuda a perder peso?Sabe  Como?
A linhaça é fonte de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, é uma boa fonte de proteína vegetal, vita-

minas e minerais e contêm boa quantidade de fibras. Ela ajuda a perder peso por vários motivos, 
e por ser fonte de fibras, ajuda a aumentar a saciedade. Isso que dizer que quando consumida, a 
fome demora mais tempo para aparecer novamente. Além disso, quando deixada de molho em 
água forma um gel rico em lignanas, substância muito benéfica para a saúde intestinal. E uma boa 
saúde intestinal é fundamental para o emagrecimento. 

Ela ameniza a TPM.Por ser rica em ômega 3 e lignanas, que ajudam a regular os hormônios 
femininos, ela ajuda a amenizar a TPM.

Como ela pode ser consumida?
A linhaça deve ser triturada antes do consumo para que o organismo possa se beneficiar dos 

ácidos graxos de que ela é composta. Pode ser num processador ou liquidificador usando a tecla 
pulsar, para não virar pó. Deve ser guardada na geladeira em um recipiente de vidro evitando a 
exposição ao sol e à luz, preservando as propriedades benéficas da linhaça. O ideal é consumi-la 
triturada em até 7 dias.

LINHAÇA MARROM ou LINHAÇA DOURADA?
O valor nutricional é praticamente o mesmo entre as duas espécies vegetais.
A questão é apenas no cultivo, pois a linhaça dourada é proveniente do Canadá e a marrom é 

brasileira. Daí o custo da dourada também ser maior.
Em resumo, como todo vegetal existe muitas variedades de uma mesma família. Entre a linhaça 

marrom e a dourada podem existir muitos tons, mas a diferença entre elas é muito pequena quando 
falamos de ômega-3, que é o quesito onde elas foram mais analisadas e comparadas. As condições 

de cultivo e a variedade podem alterar a quantidade de pigmento da casca, po-
rém internamente a semente costuma apresentar composições muito próximas.

 A linhaça pode ser acrescentada em vitaminas, iogurtes, sucos, sopa, salada, 
no arroz e no feijão. Pode também ser incluída no preparo de receitas como 
pães, bolos e biscoitos.

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

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 deveria 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 endere-
ço, 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 ne-
gativação 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 ga-
rantir 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 indenização, pois não houve 
danos se o nome já estava negativado, somente direito a exclusão.
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Indaiatuba e Salto disputam área na Justiça
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Secretaria de Obras reformula 
trânsito em semáforo 

Cidades confirmam que 
não há empresas na área
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A Prefeitura de Indaia-
tuba move na Justi-
ça um processo de 

desconstituição de matrícula 
contra a cidade de Salto. O 
Município quer tomar posse 
de uma área localizada nas 
fazendas Santa Maria e Pedra 
Branca, que está registrado 
como parte de Salto. Com 
base num documento emitido 
pelo Instituto Geográfico e 
Cartográfico do Governo do 
Estado de São Paulo, Indaia-
tuba busca provar que a área 
está em seu perímetro. 

Para a Prefeitura local, 
houve um suposto erro de 
registro da área em 2008, pelo 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra). O órgão então teria 
acionado a Promotoria de 
Justiça de Indaiatuba, que teria 
confirmado a irregularidade. 
Em 2009, a Prefeitura local 
iniciou um processo adminis-
trativo no cartório de Salto, 
requerendo o cancelamento da 
matrícula da área. No entanto, 
o Serviço de Registro de lmo-
veis, Títulos e Documentos e 
Registros de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Salto, enten-
deu que a questão deveria ser 
decidida em processo judicial. 
Em 2013, a Prefeitura de In-
daiatuba entrou com o proces-
so judicial para reaver a área. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o advogado Celso 
Marini, que trabalhava no car-

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas iniciou uma 
reformulação do trânsito no 
semáforo instalado na conflu-
ência da Avenida Francisco 
de Paula Leite com a Avenida 
Ário Barnabé (proximidades 
do Habib´s). O acesso à Ave-
nida Juscelino Kubitschek de 
Oliveira passará a ser feito 
pelo semáforo que será trocado 
pelo modelo com contador de 
tempo. 

O secretário de Urbanismo 
e do Meio Ambiente, José Car-
los Selone, diz que a mudança 
facilitará para os motoristas 
que estão na Avenida Ário 
Barnabé e que querem acessar 
à Rodovia Santos Dumont (SP-

tório na época dos processos 
administrativos, informou que 
Indaiatuba usou do recurso ad-
ministrativo em duas ocasiões, 
em 2009 e 2011, e em ambas 
não obteve êxito. “Eu atuava 
no cartório da cidade de Salto, 
quando ocorreram essas ações. 
Na primeira ficou entendido 
que o pedido de cancelamento 
da matrícula era infundável e 
foi negado. Então, eles entra-
ram com um segundo recurso, 
em 2011, indo até a última ins-
tância da ação administrativa, 
foi quando ficou entendido 
que a ação deveria ser decidida 
no âmbito judicial”, disse.

Mas para o vereador sal-
tense, Willhes Gomes da Silva 
(PT), a ação não passa de 
uma disputa política. “Essa 
área faz parte de Salto há 316 
anos, faz parte da história da 
cidade. Indaiatuba é quase 
três vezes maior do que Sal-
to, não tem como entender 
por que só agora, depois de 
tantos anos, a cidade resolveu 
questionar o registro e para o 
que querem mais terras. Não 
podemos esquecer também 
que quando o então deputado 
estadual, Rogério Nogueira 
(DEM), estava em campanha 
eleitoral ele esteve em Salto e 
nossa população o apoiou. Só 
aqui no município (Salto) ele 
conquistou 23 mil votos. Por 
isso afirmo que é uma disputa 
política”, denuncia.

O vereador afirma ainda 
que a Prefeitura de Indaiatuba 
agiu de má fé, ao iniciar um 
processo administrativo. “Nós 

75). “A mudança vai permitir 
maior fluidez ao trânsito nesse 
ponto da cidade. O trajeto de 
quem está na Avenida Ário 
para acessar a rodovia será 
mais curto e, consequentemen-
te, mais rápido”, justifica.

Desde que a rotatória do 
Habib’s foi desativada e im-
plantado semáforo no local, o 
acesso direto à Avenida Jus-
celino Kubitschek, cruzando 
a Paula Leite, não era possível 
para quem estava na Ário 
Barnabé. 

Para acessar a rodovia, o 
condutor de veículo precisa 
entrar na Francisco de Paula 
Leite, sentido Distrito Indus-
trial, atravessar o viaduto e re-

não tomamos conhecimento 
do processo administrativo, 
por isso se o pedido de cance-
lamento da matrícula tivesse 
sido acatado pelo cartório, nós 
só saberíamos após perdermos 
a área”, afirma.

Ainda de acordo com Wil-
lhes, a área tem aproxima-
damente 7 milhões de m² e 
abriga as principais empresas 
de Salto. Silva afirma que 
além do prejuízo histórico, 
caso a área deixe de pertencer 
a Salto, o município deve 
sofrer um grande prejuízo 
financeiro. “As empresas que 
estão instaladas nessa área 
são responsáveis por grande 
parte do lucro da cidade. No 
mínimo, 50% do Produto In-
terno Bruto (PIB) de Salto, é 
resultado dos impostos pagos 
por essas empresas localizadas 
nessa área”, explica.

Seca 
O vereador saltense alerta 

também, que o abastecimento 
de água da cidade será pre-
judicado, caso o município 
perca a área. “Além da disputa 
politica há uma disputa por 
água, pois nesta mesma área 
está localizado o Rio Piraí, 
que abastece Salto e outras 
cidades da região. É notório 
que a água é um dos motivos 
que movem essa ação, visto 
que o governo atual nunca 
conseguiu solucionar o pro-
blema de abastecimento em 
Indaiatuba”, afirmou.

Willhes protocolou um 
requerimento na Câmara dos 

tornar para a Rua Ouro, que dá 
acesso à SP-075. Outra opção 
é entrar na Rua Soldado An-
tônio Lopes Pereira e retornar 
pela Rua João G. de Matos até 
entrar na Rua Ouro e, depois, 
acessar a rodovia. 

O sistema semafórico que 
funciona na confluência das 
avenidas Francisco de Paula 
Leite e Ário Barnabé entrou 
em operação em agosto de 
2011. O conjunto de quatro 
fases foi instalado após a ro-
tatória que existia no local ser 
desativada, com o objetivo de 
melhorar a fluidez do tráfego 
e a segurança dos condutores 
de veículos que circulam pelo 
trecho. 

Vereadores de Salto, para ter 
acesso ao processo e junto à 
Prefeitura de Salto, está mon-

A Secretaria de Comuni-
cação da Prefeitura informou 
que o local em disputa não 
possui empresas, somente 
loteamento. Segundo ainda 
a Prefeitura, com base num 
oficio do Ministério Público 
adquirido em 2009, a área total 
do loteamento é de pouco mais 
de 2 milhões de m² e não de 7 
milhões de m². 

A Prefeitura de Indaiatuba 
informou ainda que, mesmo 
com a estiagem atual, Indaiatu-

tando a defesa do processo. 
“Estamos levando essa ação a 
público, para que a população 

ba não passou por racionamento 
de água em nenhum momento. 
O Executivo acrescentou que 
foi constituído um consórcio 
que prevê a construção de uma 
barragem para abastecer Indaia-
tuba e mais quatro cidades, com 
a água do Rio Piraí. 

A Prefeitura de Salto Tam-
bém confirmou que a área não 
abriga nenhuma empresa e 
que o fornecimento de água da 
cidade não será afetado, visto 
que Salto possui a outorga do 

saiba da situação, visto que 
ela será a maior prejudicada”, 
finaliza. 

Rio Piraí. 
Em contato com o deputado 

estadual Rogério Nogueira 
(DEM), o mesmo informou 
que a ação não se trata de uma 
disputa política. De acordo com 
ele, a irregularidade foi cons-
tatada pelo órgão competente 
e que, portanto, não se trata 
de uma disputa de área, mas 
de procedimentos burocráti-
cos para se apurar a denúncia 
apresentada junto ao Ministério 
Público. 

Para a Prefeitura de Indaiatuba, área contestada tem 2 milhões de m² e não de 7 milhões de m²
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Empresários relatam satisfação com o Frutos Sistema eletrônico é implantado 
na Vara do Trabalho de Indaiatuba
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O Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) da 15ª 
Região, com sede em 

Campinas, implantou na última 
quarta-feira, dia 11, o Processo 
Judicial Eletrônica da Justiça do 
Trabalho (PJe-JT) na Vara do 
Trabalho de Indaiatuba. 

A solenidade foi conduzi-
da pelo desembargador Luiz 
Antônio Lazarim, coordenador 
do Comitê Gestor Regional do 
PJe-JT, responsável pela im-
plantação do sistema no âmbito 
da 15ª Região. Estiveram pre-
sentes também as juízas Maria 
Angélica Mineto Pires, titular 
da VT local, e Regina Rodrigues 
Urbano,demais magistrados, 
além de autoridades da região, 
servidores, advogados e opera-
dores do Direito.

O ajuizamento da primeira 
ação no sistema PJe, foi assinada 
pela advogada Aparecida Tei-
xeira Fonseca. Com a implanta-
ção sobe para 140 o número de 
unidades judiciárias eletrônicas 
na 15ª, do total de 162, o que 
corresponde a 86% do total.

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) de 
Indaiatuba, o advogado Mário 
Sérgio Porte de Almeida, para-
benizou a Justiça do Trabalho 
pela modernização. “Parabe-
nizo a JT pela importância e 
pelo tamanho do passo dado 
na modernização da prestação 

jurisdicional com implantação 
do PJe”, disse.

O desembargador Luiz An-
tônio Lazarim destacou o caráter 
revolucionário do PJe. “A mu-
dança vem para mudar e fazer 
economia para nós, servidores, 
juízes e advogados, contudo, a 
mudança proporcionada pelo 
novo sistema deverá atingir 
também a qualidade de vida”.

Com a nova ferramenta, já 
em funcionamento na 2ª Ins-
tância do Tribunal, em todas 
as suas câmaras e seções espe-
cializadas, deve reduzir 92% o 
tempo médio de tramitação de 
processos do ajuizamento (ex-

ceto rito sumaríssimo) da ação 
até a prolação da sentença na 
VT de Piedade.

Providência 
O Processo Judicial Eletrô-

nica, que foi coordenada pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), foi desenvolvido para 
pôr fim à tramitação dos autos 
em papel em todo o Poder Ju-
diciário, com vistas a atender a 
Lei nº 11.419/2006, que prevê a 
implantação do processo eletrô-
nico no Brasil.

Com isso, a PJe elimina 
completamente a utilização do 
papel no processo judicial e re-

presenta um marco divisório na 
história da Justiça no País. Com 
o sistema, as ações passam a tra-
mitar inteiramente via internet e 
o projeto envolve, a princípio, 
apenas os processos novos, além 
disso, a nova tecnologia permite 
organizar melhor a gestão de re-
cursos financeiros e de pessoal.

A Justiça do Trabalho está 
sendo pioneira na instalação do 
sistema, com suas funcionalida-
des específicas desenvolvidas 
pelo Conselho Superior da Jus-
tiça do Trabalho (CSJT), pelo 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) em parceria com os Tri-
bunais Regionais. 

Com a nova tecnologia, os 
advogados podem ter acesso 
pleno ao processo. A qualquer 
tempo podem ajuizar uma ação 
trabalhista, protocolizar petições 
e fazer consultas. No entanto, o 
profissional deve obter a certi-
ficação digital, ferramenta que 
exerce a função de assinatura 
pessoal em ambientes virtuais. 
Além de identificar com preci-
são pessoas físicas e jurídicas, o 
certificado digital garante confia-
bilidade, privacidade, integridade 
e inviolabilidade em mensagens 

e em diversos outros tipos de ope-
ração na internet. A opção pela 
certificação digital partiu do CNJ 
e segue uma tendência mundial 
em segurança da informação. 

O certificado digital deve 
ser adquirido por meio de uma 
Autoridade Certificadora (AC), 
atravésda página do Instituto 
Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), além da As-
sociação dos Advogados de 
São Paulo (AASP) que também 
fornece o certificado digital para 
os advogados em geral.

2.941 ações foram ajuizadas 
na cidade em 2013

A Justiça de Trabalho de 
Indaiatuba iniciou seus traba-
lhos no município no dia 24 de 
novembro de 1992. Segundo 
estimativa de 2013 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), a cidade conta 
com uma população demais de 
222 mil habitantes e no mesmo 
ano foram ajuizadas, 2.941 no-
vas ações e solucionadas 2.372 
restando um saldo de 2.647 
processos pendentes de solução 
em 31 de dezembro, na fase de 
conhecimento.

TRT 
Com sede em Campinas, 

o TRT-15 é o segundo maior 
do País em estrutura e em mo-
vimento processual. São 153 

varas do trabalho, além de nove 
postos avançados e duas Varas 
Itinerantes do Judiciário Traba-
lhista. A jurisdição atinge 599 
municípios paulistas, perfazen-
do 95% do território do estado, 
onde reside uma população su-
perior a 21 milhões de pessoas, 
uma das maiores entre as 24 
regiões em que está dividida a 
Justiça do Trabalho do País. Em 
2013 foram recebidas 296.218 
ações pela 1ª instância e solu-
cionadas 275.173, fechando o 
ano com o saldo de 198.616 
processos pendentes de solução, 
na fase de conhecimento.  Em 
2ª Instância foram autuados 
114.730 processos e solucio-
nados 121.242, restando 27.853 
pendentes de julgamento.

Autoridades presentes participam do descerramento da placa comemorativa de implantação do sistema

Mesmo já tendo sido 
premiados em ou-
tras edições, os 

empresários escolhidos com 
os melhores de 2013, relatam 
experiência positiva com o 
troféu Frutos de Indaiá. O 
evento é organizado pelo 
Grupo Mais Expressão e 
acontece no dia 25 de outu-
bro, no salão social do Clube 
9 de Julho. 

O empresário Hamilton 
Nishi, de 37 anos, recebe 
pela segunda vez o prêmio 
de melhor Salão de Beleza. 
“Estamos muito ansiosos 
pelo prêmio e pelo jantar ofe-
recido. Os shows são ótimos 
e o Buffet extremamente bem 

servido”, ressalta. 
Quem também já tem ex-

periência de sobra no Frutos 
é a Auto Escola Nato que, 
em 2014, recebe o prêmio 
em mais um ano consecuti-
vo. “Estamos imensamente 
felizes, pois somos eleitos 
desde a 1º edição do prêmio. 
Isso mostra a qualidade do 
nosso trabalho. Além disso, 
é bacana receber a resposta 
dos nossos clientes, que nos 
ligam dando os parabéns pelo 
prêmio recebido e toda a pu-
blicidade que ele nos traz”, 
comemora a proprietária, 
Joana Lopes de Oliveira de 
Carvalho. 

A satisfação se estende 
a empresária Audrey Rosa 
Obregon, da clínica odon-
tológica do Dr. Bem Hur. 

“Estamos muito felizes com 
o reconhecimento do público 
e dos pacientes que votaram 
em nós. Se fomos eleitos é 
por que acreditam no nosso 
trabalho. A expectativa é 
muito positiva, pois o prêmio 
ajuda na divulgação do nosso 
trabalho, estamos muito feli-
zes em receber esse impor-
tante prêmio”, ressalta. 

Além das três empresas, 
outras 117 foram escolhidas 
mediante pesquisa nas ruas e 
no Jornal Mais Expressão. 
De novembro e dezembro 
de 2013 e janeiro desse ano, 
4.780 pessoas foram ouvidas. 
No jornal, a pessoa pesqui-
sada respondia a um ques-
tionário com 80 segmentos 
de atuação. Já nas ruas, por 
conta da rapidez do dia a 

dia, o entrevistado respon-
deu formulários referentes 
a 20 segmentos do mercado.                                                                                                            
Com o resultado da pesquisa, 
foi oferecida as empresas 
uma campanha publicitária 
que dá direito a publicação 
da marca da empresa em 
edições do Jornal Mais Ex-
pressão e em três exemplares 
da Revista Mais Expressão, 
sendo duas antes e uma após 
o evento. 

Desde o dia último 9 de 
maio, as empresas partici-
pantes vêm tendo o logotipo 
de suas empresas divulgadas 
no jornal. "As empresas e 
profissionais que participam 
da campanha publicitária, e 
recebem o Troféu Frutos de 
Indaiá, devem ter um grande 
sentimento de orgulho, pois 

foram escolhidas por seus 
clientes como as melhores 
de cada segmento”, ressalta 
o presidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Re-
decopa. “Mas nem por isso 
devem deixar de procurar 
pela melhoria constante em 
seus serviços e produtos, pois 
a concorrência no mercado é 
muito grande e a cada prêmio 
surgem novas empresas ofer-
tando os mesmos produtos e 
serviços com excelência, o 
que torna essa manutenção da 
qualidade muito importante."

Frutos
A empresa que contrata a 

campanha de mídia, adquire 
o direito de participar da festa 
de premiação do Frutos de 
Indaiá, que acontece no dia 

25 de outubro. 
Durante o evento, será 

oferecido um jantar de gala 
para os empresários e con-
vidados, com serviço a fran-
cesa. Completa a noite a 
apresentação de um exce-
lente show musical. A atra-
ção principal da noite deve 
ser divulgada nas próximas 
semanas. "Estamos finali-
zando as negociações e na 
semana que vem estaremos 
encerrando-as, possivelmen-
te os participantes estarão 
se surpreendendo com a 
atração, tendo em vista que 
sempre oferecemos um show 
que seja inusitado, além de 
procurarmos satisfazer os 
desejos de nossos clientes”, 
salienta Redecopa. “Já con-
versamos com Daniela Mer-
cury, Ana Carolina, Roupa 
Nova, Adriana Calcanhoto 
e Thiaguinho, mas tudo vai 
depender das exigências 
dos produtores com relação 
à estrutura do local, inclu-
sive alguns técnicos desses 
artistas estarão visitando”, 
completa. 

Esse ano a grande novi-
dade 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 me-
tros 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, as-
sim como seus camarins. 

Joana Carvalho e Carlos Carvalho da CFC Nato Dr. Ben Hur dos Santos Obregon Catarina e Luzia Nishi da Nishi Hair

Mais Expressão
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Projetos são
discutidos na Câmara 

Infraestrutura 
Sai ano entra ano e as melho-
rias nos condomínios Cocais 
e Mirim estão longe de serem 
colocadas em prática. Eu 
mesmo, no passado, realizei 
inúmeras matérias relatando 
a insatisfação dos moradores. 
Na época, lembro-me que os 
residentes reclamavam da 
alta da taxa de condomínio 
e a ausência de serviços 
essências, como o gramado 
sem aparar, áreas de festa e 
playground destruídas, falta 
de segurança e problemas nas 
portarias. 

Continuidade 
Nessa semana, os problemas 
nos dois condomínios voltam 
à tona. O vereador Derci de 
Lima (PT) se reuniu na últi-
ma terça-feira, dia 10, com 
representantes da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) para 
discutir a insatisfação dos 
moradores com os serviços 
prestados nos condomínios 
Mirim e Cocais, conjuntos 
habitacionais financiados 
pela empresa. 

Firjan
Na semana passada, uma das 
matérias do Mais Expressão 
foi sobre o Índice Firjan, 
que mostrava que Indaiatuba 
havia caído da terceira para 
a quarta colocação. O índice 
que mais sofreu alteração 
foi o da saúde. Mas quem 
depende dos serviços dispo-
nibilizados na saúde pública 
sabe muito bem que o índice 
é pequeno perto da realidade 
degradante do setor em nossa 
cidade. 

Na prática
Digo isso por ter membros 
das famílias que necessitam 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Para se ter uma ideia, 
para conseguir marcar um 
ultrassom no Hospital Dia, 
o paciente tem que ligar 
diariamente para ver se abriu 
agenda. Caso tenha aberto, 
ele tem que correr para o 
hospital para conseguir uma 
das 30 senhas. Com a senha 
em mão, são mais uma hora 
de espera para ser atendido. 

Detalhe, esse procedimento 
é apenas para agendar o 
exame e apenas um dos ca-
sos enfrentados na saúde do 
Município. 

Alerta
Na semana passada o jornal 
Mais Expressão divulgou 
uma matéria falando dos 
acidentes fatais na Rodovia 
João Ceccon, via que liga 
Indaiatuba à Cardeal. Três 
dias depois, eis que mais 
uma pessoa morre vítima de 
acidente. Não se sabe o real 
motivo desse e dos acidentes 
anteriores, mas está mais 
do que claro que mudanças 
são necessárias. Motoristas 
devem se conscientizar de 
que não é uma rodovia para 
se andar em alta velocidade. 
Em contrapartida, autorida-
des já deveriam ir em busca 
de soluções para tornar a via 
mais segura. 

Na prática 
Ainda no assunto trânsito, 
o simulador para quem está 
tirando CNH não será uti-
lizado. Após muitos vai e 
volta, o Contran decidiu que 
o uso do equipamento não 
será obrigatório. Mas um 
exemplo de que na prática a 
teoria é outra. Muitas autoes-
colas tiveram que adquirir o 
equipamento, ao preço de um 
carro (R$ 45 mil). Algumas 
se juntaram e dividiram o 
valor, mas outras, localiza-
das em cidades menores, na 
conseguiram. 

Problemas
Outro problema foi com o 
sistema. Em alguns locais, 
o simulador estava com-
prado, mas cadê o sistema 
para passar as informações 
do desempenho do aluno ao 
Detran? Muitos compraram 
o equipamento em comodato 
e conseguem até devolvê-lo, 
mas outros não. O que fazer 
com o simulador? Em alguns 
lugares as aulas de simulador 
serão oferecidos, mesmo 
não sendo obrigatórias, mas 
aí vem a dúvida: faço aulas 
e treino, ou economizo R$ 
100? 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Outros quatros PLs 
são votados 

Os projetos sobre a 
proibição do uso 
de carro de som 

nas campanhas políticas (nº 
0086/2014) e o de alienação 
de terras por parte da Prefei-
tura (nº 0073/2014) foram os 
dois mais discutidos durante 
a 16ª da Sessão Ordinária da 
Câmara. Ambos receberam 
voto favorável dos vereado-
res. Outros quatros PLS fo-
ram votados durante a Sessão. 

Em segunda votação, os 
vereadores aprovaram a lei 
que dispõe sobre a proibição, 
nos períodos eleitorais, do uso 
de carro de som. Assim como 
na primeira votação, o projeto 
foi bastante discutido.  

Segundo ainda o PL, o ve-
ículo pode ser automotor, de 
propulsão humana ou tração 
animal, estacionado ou em 
movimento nas vias públicas 
e demais logradouros públi-
cos, bem como em espaços 
privados de livre acesso ao 
público, tais como postos de 
combustíveis e estaciona-
mentos, com emissão de sons 
ou ruídos em excesso, que 
possam perturbar o sossego 
público, independentemente 
do nível de intensidade so-
nora.

É considerada propaganda 
política a divulgação de no-
mes e programas por meio da 
utilização de som automotivo.  
Quem desobedecer a Lei será 
multado em mil Unidades 
Fiscais do Estado de São 
Paulo (Ufesps). Caso não seja 
possível a retirada imediata 
dos equipamentos que origi-
naram a autuação pela emis-
são do som, o veículo deve ser 
apreendido e removido para o 
pátio credenciado. 

No caso de reincidência a 
multa será aplicada em dobro 
e, havendo nova reincidência, 
a multa poderá ser aplicada 
até o triplo do valor inicial. 
Cabe ao pagamento da multa 
o condutor e o proprietário do 
veículo utilizado.

Para o vereador Carlos 
Alberto Rezende Lope, o 
Linho (PT), a lei servirá para 
outras atividades no futuro. 
“Estamos falando de uma 
lei que versa sobre posturas 
municipais. Mas também é 
uma determinação que pode 
ser utilizada em atividades 
similares, como os carros 
de som que anunciam para o 
comércio”, ressalta.

Novamente o vereador 

Hélio Alves Ribeiro (PSB) 
mostrou-se insatisfeito com a 
nova lei, mas votou favorável. 
“Tenha a plena consciência 
de que nós pré-candidatos 
seremos muito prejudicados. 
O que no resta é cumprir a 
determinação”, diz. “Espero 
que os pré-candidatos da Casa 
cumpram, mas e os outros, 
cumprirão?”, questionou o ve-
reador Derci Jorge Lima (PT), 
que votou contrário ao projeto.   

O autor da lei e presidente 
da Câmara, o vereador Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB) garantiu que irá 
cumprir a lei, independente 
de quem aderir ou não a de-
terminação. “Não sei o que 
acontecerá amanhã, o que 
dirá daqui dois anos e meio. 
Mas eu garanto, nem que to-
dos coloquem carro de som 
nas ruas, eu não colocarei. É 
uma questão de coerência, eu 
nunca ouvi alguém dizer que 
foi eleito por conta da música 
que tocou em sua campanha”, 
declara. 

Terras 
Outro projeto que gerou 

discussão foi o de alienação 
de terras por parte da Prefei-
tura. Mesmo sendo do Execu-
tivo, o PL recebeu pedido de 
vistas pelo Líder de Governo, 
o vereador Maurício Baroni 
(PMDB), na Sessão do dia 19 
de junho. “Vi que não tería-
mos os votos suficientes para 
aprovação do Projeto, que são 
de 2/3, por isso pedi vistas do 
projeto por cinco dias”, disse 
Baroni na época. 

O PL retornou e foi apro-
vado, em primeira votação, 
durante a Sessão de segunda-
-feira. O projeto prevê que o 
Executivo aliene, mediante 

concorrência pública, uma 
área de 85.502.79m² desig-
nada 3UA, por preço inferior 
a R$ 4.989.044,40. Outra 
área a ser alienada pertence à 
gleba de terra designada B2A, 
localizada no Bairro Mato 
Dentro, com 47.792,70m², 
no valor não inferior a R$ 
2.440.094,81. 

Outra área a ser vendida, 
designada B2B, está situada 
também no bairro Mato Den-
tro. O espaço tem 39.641,55 
e está avaliado ao preço não 
inferior a R$ 2.023.931,28. 
A última gleba está loca-
lizada na fusão Sítio São 

Outros quatro projetos 
foram votados durante a 16ª 
Sessão Ordinária da Câmara, 
realizada na última segunda-
-feira, dia 9, no Plenário.

O primeiro a ser votado, 
em segunda votação, foi o de 
nº 0080/2014, do vereador 
Maurício Baroni (PMDB), 
que Altera o artigo 1º, da Lei 
nº 4.711, de 4 de julho de 
2005, que declara de utilidade 
pública a sociedade civil o 
Centro de Inclusão e Assistên-
cia às Pessoas com Necessida-
des Especiais (Ciaspe).

Ainda em segunda vota-
ção, os vereadores aprovaram 
o PL nº 0081/2014, do Exe-
cutivo Municipal, que Dis-
põe sobre alteração das Leis 
Municipais nº 6.218, de 14 de 
novembro de 2013, que dis-
põe sobre o Plano Plurianual 
de Investimento, Lei nº 6.166, 
de 21 de Agosto de 2013, que 

Nicholas, também no bairro 
Mato Dentro. Com 76.580,36 
m², a área deve ser alienada 
por preço não inferior a R$ 
3.351.318,85. 

O projeto vai para segun-
da votação para ser apro-
vado. “Sou contrário ao 
projeto, por achar que o 
mesmo é muito superficial. 
Acredito que estamos per-
dendo uma área e abaixo do 
valor de mercado. Ainda não 
sabemos qual é a outra área 
que será adquirida. Estamos 
perdendo e muito com esse 
projeto”, ressaltou o verea-
dor Bruno Ganem (PV). 

dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da Lei Orçamen-
tária de 2014 e Lei nº 6.230 
de 05 de Dezembro de 2013, 
que Aprova o Orçamento do 
Município para o exercício 
de 2014.

O Proje to  de  Lei  nº 
0085/2014, do Executivo 
Municipal, foi aprovado e 
acrescenta dispositivo ao ar-
tigo 2º, da Lei nº 2.043, de 8 
de maio de 1984, que dispõe 
sobre regime de adiantamento 
para realização de despesas 
não subordinadas ao processo 
normal de aplicação.

Por último, os vereadores 
aprovaram ainda, em primei-
ra votação, o Projeto de Lei 
nº 087/2014, do Vereador 
Túlio José Tomass do Couto 
(PMDB), o qual institui a Se-
mana Municipal de Educação 
Preventiva e de Enfrentamen-
to a Endometriose. 
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Contran suspende o uso do simulador 
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O uso do simulador de 
direção veicular em 
Autoescolas não será 

mais obrigatório como previa 
projeto em tramitação no Con-
gresso há quase dois anos, para 
categoria “B”. Quem quiser 
utilizar, poderá usar o equipa-
mento como opção nas aulas 
práticas. O cancelamento da 
obrigatoriedade foi divulgado 
pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran). 

A decisão foi do Contran, 
que depois de obrigar autoesco-
las a providenciar simuladores, 
resolveram derrubar a liminar, 
pois, segundo o Ministério 
das Cidades, ocorreram di-
versas manifestações sobre a 
implantação da nova estrutura 
curricular para formação do 
condutor que pretende obter a 
Carteira Nacional de Habilita-

ção (CNH), categoria B. Houve 
inclusive audiência pública na 
Câmara dos Deputados, para 
melhor adequar tecnicamente 
as normas para atender neces-
sidades e respeitar as peculiari-
dades regionais. 

Ainda de acordo com o Mi-
nistério das Cidades, a inclusão 
do simulador no processo de 
formação do condutor trará 
inúmeros benefícios para a 
formação, pois a maior parte 
dos acidentes está associada à 
imprudência ao volante, como 
desobediência à sinalização e 
abuso da velocidade.

Para a sócia proprietária da 
CFC Ferrari, Waléria Orizi, 
que adquiriu o simulador de 
direção por meio de um como-
dato, disse que o aparelho viria 
para somar na qualidade dos 
futuros condutores. “Acredito 
que o simulador é importante, 
pois ele proporciona aos alu-
nos situações que às vezes na 

aula prática, na rua, não possa 
passar, como chuva, neblina e 
congestionamento”, explicou. 

Questionada se a empresa 
continuará com o simulador, 
uma vez que agora não é mais 
obrigatório, Waléria diz não 
saber o futuro do aparelho em 
sua escola. “Não sabemos se 
iremos continuar oferecendo 
aulas no simulador. Vai depen-
der muito dos alunos e também 
estamos aguardando uma posi-
ção da empresa que fechamos o 
comodato”, conclui.

Já Kleber Cristiano Pedroso 
Conde, da Auto Escola Dirce, 
não adquiriu o simulador, pois 
seria um investimento alto. 
“Não achei interessante investir 
em um produto de valor alto 
para atender somente meus 
alunos”, conta. Além disso, 
Conde acredita que o simulador 
agrega pouco. “Sou a favor 
de aumentar mais cinco aulas 
práticas para que o aluno tenha 

mais contato com o trânsito no 
dia a dia, do que as cinco aulas 
no simulador. Acredito que 
não agrega muito para o futuro 
condutor. Porém, acho válido 
a questão do pré-volante, para 
depois sim o aluno ir para a 
prática na rua”, disse. 

As cinco aulas previstas no 
simulador, são de 30 minutos 
cada, onde o aluno aprendem 
conceitos básicos de condução, 
como marchas, circulação em 
avenidas, curvas e estradas, 
regras de segurança, conges-
tionamento, além de situações 
climáticas como chuva e ne-
blina. “São no total cinco aulas 
onde o aluno passa por diversas 
situações. Na primeira aula o 
simulador orienta o aluno como 
funciona o veículo, onde ficam 
os equipamentos, explica sobre 
o volante, câmbio, entre outros. 
Da segunda aula em diante, o 
aluno começa a ‘dirigir’ em 
várias situações e a cada aula 
vai aumentando o grau de difi-
culdade”, conta Waléria.

O simulador também per-
mite que o aluno passe pela 
situação de estar embriagado, 
e durante o percurso as telas 
frontal e lateral ficam embaça-
das dificultando a visibilidade. 

Aprendizado
A assistente administrati-

va, Daniele Cristina Arruda, 
18 anos, acha importante 
fazer as aulas no simulador. 
“Acredito ser importante, 
pois é uma coisa a mais para 
aprender. Eu não cheguei a 
fazer as aulas no simulador 
devido à taxa, pois pesa no 
bolso”, conta.

Já  o  es tudante  Si los 
Willian de Frias, 18 anos, não 
acredita que seja interessante 
fazer aulas no simulador. “Eu 

acho que não agrega as aulas 
no simulador, pois acredito 
que não me dá a mesma no-
ção do que estar no carro de 
verdade e na rua dirigindo no 
trânsito. E também o simu-
lador não reprova, então por 
isso acho que não é interes-
sante”, disse.

Para a maioria dos alunos, 
as aulas no simulador não 
agradam muito devido ao 
custo extra que pode gerar. 
De acordo com Conde, o 

aluno teria que desembolsar 
pelo menos o dobro do valor. 
“Toda mudança que gera 
custo não agrada o aluno. 
Para ter acesso às aulas no 
simulador o aluno teria que 
pagar o dobro pelas aulas 
práticas”, disse.

De acordo com o Ministé-
rio das Cidades, o aluno que 
optar por fazer aulas no simu-
lador, que hoje é facultativo, 
poderá estar substituindo 
30% das aulas práticas.

Simulador permite que os futuros condutores passem por diversas situações como chuva neblina e congestionamento

OPORTUNIDADE 

PAT divulga vagas de 
emprego em Indaiatuba
O programa Mais Empre-

go realizado pelo Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento da Pre-
feitura de Indaiatuba divulgou 
na última terça-feira, dia 10, as 
vagas de emprego disponíveis 
em Indaiatuba.

Os interessados devem 
comparecer ao PAT para re-
alizar o cadastro de segunda a 
sexta-feira das 8h às 16 horas, 
munidos de RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho. O cadas-
tro também poderá ser feito 
pelo site do programa Mais 
Emprego.

As vagas disponíveis são 
atendente de balcão, atendente 
de berçário, atendente de lan-
chonete, auxiliar de cozinha, 
auxiliar de deposito, auxiliar 
de linha de produção, chefe de 
limpeza, cozinheiro, cuidador 
de idoso, garçom, instalador de 
canos, jornalista, mecânico de 
automóvel, mensageiro, oficial 

de serviços gerais, repositor de 
mercadorias e vendedor

O PAT de Indaiatuba fica 
localizado na Rua Jacob Lyra, 
344, Parque das Nações.

PAT
O PAT de Indaiatuba é 

mantido por meio de uma par-
ceria da Prefeitura com o Go-
verno do Estado de São Paulo, 
coordenado pela Secretaria Es-
tadual do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), que faz 
intermediação entre empresas 
que precisam de mão de obra 
e profissionais que procuram 
emprego.

No Posto também é pos-
sível fazer inscrição para o 
seguro-desemprego, emissão 
da carteira de trabalho, inscri-
ção para o Programa Estadual 
de Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Padef). Todos os serviços 
são gratuitos.
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para recém-habilitado
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CETH

DIVULGAÇÃO

O Centro Educacional 
de Trânsito Honda 
(CETH), unidade de 

Indaiatuba, se prepara para 
receber motociclistas para o 
curso gratuito de técnicas de 
pilotagem para recém- habili-
tados. Implantado desde 2013, 
com o apoio da Prefeitura e da 
Associação das Auto Escolas e 
CFC’s de Indaiatuba, cerca de 
150 alunos já aperfeiçoaram 
suas habilidades no trânsito. 

A previsão de início para a 
próxima turma é para o dia 19 
de julho e as inscrições podem 
ser realizadas até uma sema-
na antes da data. Para mais 
informações, basta entrar em 
contato com qualquer autoes-
cola. É solicitado que no ato da 
matrícula, leve-se dois quilos 
de alimentos não perecíveis. 

Com uma periodicidade 
mensal, o curso é realizado em 
quatro horas durante um sába-
do pré-estabelecido e é inte-
gralmente prático, para turma 
de até 30 alunos. As vagas são 
divididas entre as 15 autoesco-
las da cidade, limitando assim 
dois alunos por autoescola no 
mês.  Para se inscrever basta 
ter, além da habilitação, um 
capacete e luvas e no dia da 
aula estar vestindo calça longa, 
blusas de manga longa e calça-
do fechado. Não é necessário 

possuir uma motocicleta, pois 
as mesmas são cedidas pelo 
CETH, sem custo algum. 

Com o intuito de aprimo-
rar o que o recém-habilitado 
aprende na autoescola, o Cur-
so de Desenvolvimento de 
Técnicas de Pilotagem tem 
a finalidade de preparar um 
piloto para o trânsito real, com 
situações onde ele precise agir 
defensivamente, aprimorando-
-o para manejar a motocicleta 
com segurança e habilidade. 
A instrutora de pilotagem, 
Jaqueline Cristina Poltronieri, 
ressalta que o curso é de suma 
importância para quem acabou 
de tirar a CNH. “Infelizmente 

faltam algumas informações 
para quem acabou se formar, 
pois os instrutores das auto-
escolas necessitam treinar o 
aluno para o percurso do teste. 
Nosso objetivo é complemen-
tar a prática com situações do 
dia a dia. Buscamos apresentar 
o que mais se aproxima do 
trânsito real e como o motoci-
clista deve agir. É importante 
ressaltar que não ensinamos 
a conduzir a motocicleta”, 
explica. “Eu garanto que, no 
mínimo, alguma informação 
vai ser muito útil aos alunos e 
o que aprenderão fará a dife-
rença no futuro do trânsito de 
Indaiatuba.” 

Preocupação 
Para o presidente da Asso-

ciação dos Centros de Formação 
de Condutores e Autoescolas 
de Indaiatuba, Alexandre Cou-
tinho, o curso servirá para uma 
futura redução do índice de 
acidentes envolvendo motoci-
cletas. “A princípio, o curso era 
apenas para recém-habilitados, 
em até seis meses, na categoria 
A, mas agora mudamos o foco. 
Muitos acidentes envolvendo 
motos aconteceram na cidade 
no ano passado, então através 
dessa educação ou reeducação 
no trânsito, pretendemos fazer 
a diferença. Nas aulas, são pas-
sadas informações relevantes, 
como postura, frenagem, entre 
outras importantes técnicas”.

O secretário de Urbanismo e 
do Meio Ambiente, José Carlos 
Selone, reforça o propósito do 
curso. "Nosso objetivo com o 
projeto é levar o máximo de 
informação possível aos con-
dutores para que peguem suas 
habilitações e estejam mais bem 
preparados. Basicamente, que-
remos reforçar a ideia de que so-
mos responsáveis pela segurança 
nas ruas, conscientizando esses 
novos habilitados sobre a impor-
tância de respeitar a sinalização 
e as normas de trânsito. Nossas 
expectativas são as melhores no 
sentido de formar esses novos 
motociclistas mais conscientes 
sobre suas responsabilidades no 
trânsito" diz o secretário.

Os alunos da 3ª série do 
Ensino Médio do Colégio 
Meta se classificaram para a 
final da Web Jogo Facamp 
2014, competição nacional ex-
clusiva para estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio e cursos 
pré-vestibulares, de qualquer 
escola pública ou particular 
do Brasil. 

Cinco alunos formam 
o grupo que representa o 
colégio:Camila Bezerra, Fábio 
Caumo, Leonardo Rezende, 
Paulo Zoboli, Raíssa Rodri-
gues. Os alunos foram orien-
tados pelo professor Henrique 
Santos. 

A Web Jogo Facamp pos-
sui duas etapas, antes da gran-
de final. As duas primeiras fa-
ses tiveram como tema central 
‘‘Tendências Tecnológicas e 

Vida Contemporânea” e con-
taram com questões no estilo 
desafios e no estilo enigmas. 
As etapas foram realizadas 
pela internet, utilizando exclu-
sivamente o controle virtual 
específico do evento.

A primeira etapa teve ca-
ráter eliminatório e para a 
segunda fase, foi convocada 
apenas a equipe que conquis-
tou a maior pontuação de sua 
escola. Nessa fase, compe-
tiram mais de 200 equipes, 
entre elas o grupo do Colégio 
Meta, que se classificou entre 
os vinte melhores grupos. 
Além disso, a equipe foi uma 
das únicas da região e a única 
da cidade, classificada para a 
grande final, que será reali-
zada no dia 17 de agosto, no 
campus da Facamp. 

Alunos do Colégio Meta estão classificados para o Web Jogo Facamp

A primeira aula do curso, desti-
nado a recém-habilitados, deve 
ocorrer no dia 19 de julho  
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O Centro de Reabilitação 
Animal e Zoonoses 
está em fase de refor-

ma e ampliação desde o final de 
maio. O objetivo é melhorar os 
serviços e ampliar o atendimen-
to que é realizado no local. A 
previsão é três meses para que 
a reforma seja concluída.

Segundo o secretário de 
Urbanismo, José Carlos Selo-
ne, com a ampliação o prédio 
ficará com duas salas cirúr-
gicas para castração de cães 
e gatos, uma nova sala para 
pós-operatório e uma sala 
para esterilização. “Além das 
novas salas, a parte do canil 
também será reformada e o 
prédio passará por uma ma-
nutenção geral”, disse.

Atualmente, o Centro de 
Reabilitação Animal e Zoono-
ses abriga 70 cães e sete gatos. 
Até o mês de maio deste ano 
foram adotados 105 animais 
entre cães e gatos e foram 
feitas 1.111 castrações.

O Centro de Reabilitação 
Animal e Zoonoses foi inau-
gurado em abril de 2009 com 
a proposta de recolher animais 
machucados que apresentam 
risco à população, filhotes 
abandonados e cadelas que 
estejam esperando filhotes. 

No local eles são tratados e 
depois encaminhados para 
adoção. 

No mesmo ano, o Centro 
iniciou o programa de cas-
trações gratuitas de cães e 
gatos em parceria com três 
associações de proteção a 

animais: Associação Protetora 
dos Animais de Indaiatuba 
(Aprai), União Protetora dos 
Animais de Rua de Indaiatuba 
(Upar) e o Grupo de Amigos 
em prol dos Animais (Gapa).

Para ter acesso ao serviço 
as famílias passam por uma 

triagem e não podem ter ren-
da superior a dois salários 
mínimos. Ao fazer o cadas-
tro, a entidade encaminha à 
Secretaria de Urbanismo para 
agendamento da castração.

O procedimento é feito por 
uma médica veterinária e a cada 
semana uma entidade é respon-
sável pelo encaminhados dos 
animais para a cirurgia.

Reforma
Em 2012, o Centro de Re-

abilitação Animal e Zoono-
ses passou por uma reforma 
onde forma construídas baias 
para animais em quarentena, 
novas baias para recreação e 
antiestressee construção de 
um espaço para recreação 
e banho de sol voltado aos 
filhotes. 

A previsão é que a obra no Centro de Zoonoses fique pronta em três meses

O Fundo Social de Solida-
riedade de Indaiatuba (Funs-
sol) recebeu na última sexta-
-feira, dia 6, mais uma doação 
de agasalhos. Foram cerca 
de 150 peças, doadas pelos 
funcionários da empresa John 
Deere-Hitachi de Indaiatuba. 
A edição 2014 da Campanha 
do Agasalho tem como tema 
“Roupa Boa, a Gente Doa” e 
vai até o dia 18 de julho. Os 
interessados em doar peças em 
bom estado de conservação, 
devem procurar um dos 12 
postos de coleta.
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Alunos visitam o Centro de Estudos do Universo
Para celebrar o Dia de 

Santo Antônio, come-
morado hoje, dia 13, a 

Paróquia de Santo Antônio 
terá uma programação espe-
cial. Além de missas, a igreja 
prepara o tradicional Bolo de 
Santo Antonio, conhecido 
como santo casamenteiro.

A comemoração tem iní-
cio às 7h30 com a missa fes-
tiva com benção e a partilha 
do bolo de Santo Antônio. 
E as 19h30 será realizada a 
missa festiva – testemunhas 
da alegria do evangelho na fé.

As fatias de bolo do San-
to Antônio começam a ser 
vendidos hoje, a partir das 
8h30 na paróquia e a noite 
na quermesse. Ao longo de 
17 anos, a Paróquia prepara 
o tradicional bolo do santo. 
A cada ano aumenta de ta-
manho e também o número 
de medalhas.

Para este ano, a organiza-
ção preparou um bolo de 40 
metros que será dividido em 4 
mil pedaços, onde 40 pessoas 
terão a sorte de encontrar a 
medalhinha de Santo An-
tônio, que segundo conta a 
lenda, aquele que encontrar 
a medalha há de se casar em 

breve, pois irá finalmente 
encontrar o seu verdadeiro 
amor!

A fama de casamenteiro 
que se fez entre a população 
seria porque o santo ajudava 
moças humildes a consegui-
rem um dote e um enxoval 
para poderem se casar.Esse 
fato fez com que percorresse 
pelo mundo inteiro a ideia de 
que Santo Antônio "arranja-
va" casamentos. Entretanto, o 
mais curioso é que as pessoas 
passaram a negociar com o 
santo e quando não conse-
guem um companheiro ou 
companheira, o "castigam" 
de diversas formas. O padro-

eiro sofre dentro de geladeira, 
de cabeça para baixo em 
copos com água e até mesmo 
deixa o santo sem o menino 
Jesus.

Simpatias
Para quem sonha em en-

contrar um namorado ou se 
casar, essa é a oportunidade. 
Hoje é comemorado o dia do 
Santo Antônio e fiéis de todo 
o Brasil fazem promessas e 
simpatias para o padroeiro 
dos bons casamentos.

E não é só nas orações que 
Santo Antônio está presente. 
Confira algumas das simpa-
tias feitas por mulheres que 
querem uma ‘mãozinha’ do 

Santo Antônio.
Uma delas é a Sem Meni-

no Jesus. Segundo a tradição, 
a pessoa deve com-
prar uma imagem e 
no dia de Santo An-
tônio tirar o menino 
Jesus e pedir “Santo 
Antônio, Santo An-
tônio, faça (nome 
da pessoa amada) se 
casar comigo, que eu 
devolvo teu meni-
no”. Mantenha o me-
nino Jesus separado 
do santo e só devolva 
quando se casar.

Outra simpatia é 
colocar a imagem de San-
to Antônio de cabeça para 

baixo, dentro de um copo 
com água, e prometer deixar 
o santo nessa situação até 

encontrar o seu 
v e r d a d e i r o 
amor.

Outros sim-
patizantes colo-
cam a imagem 
do Santo Antô-
nio na geladeira 
e dizem que ele 
só sairá de lá se 
conseguir um 
namorado. Caso 
o santo demore 
a atender seu 
pedido, avise 

que ele será colocado no 
congelador.

COLÉGIO MONTREAL 

Nos dias 31 de maio e 1 de 
junho os alunos do Colégio 
Montreal visitaram a Fundação 
Centro de Estudos do Universo 
(Ceu), localizado na cidade de 
Brotas, onde os alunos partici-
param de sessões multimídia, 
oficinas didáticas em locais 
que propiciam o aprendizado 
do conteúdo abordado em sala 
de aula, sessões de observação 
com telescópios e sessões de 
Planetário Digital.“Os alunos 
puderam vivenciar na prática 
os conhecimentos trabalha-

dos em sala de aula de forma 
lúdica, instigante, trazendo 
aprendizado significativo e 
despertando o interesse pela 
ciência”, comenta Paulo Ra-
mos, professor de geografia 
do Montreal que acompanhou 
o grupo.

O colégio proporcionou aos 
alunos do 6º ano do Fundamen-
tal ao 1º ano do Ensino Médio 
uma viagem pedagógica com 
vivencia de campo, interdisci-
plinaridade e a interatividade 
nas atividades oferecidas pelo 

Ceu.  “As atividades desenvol-
vidas nessas viagens estimulam 
diversos sentidos dos alunos, 
favorecem a interdisciplinari-
dade, a integração dos alunos 
e professores e permitem uma 
experiência inesquecível. Na 
Fundação CEU, além de re-
forçar os conteúdos clássicos 
trabalhados em Ciências, Físi-
ca e Geografia, os alunos ainda 
puderam conhecer aspectos 
da Astronomia e da Geologia 
inéditos para eles”, conta a 
coordenadora.

O preparo do bolo tem inicio um dia antes das vendas e são necessárias oito pessoas
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Dog’s Place reúne o melhor 
para os animais de estimação
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Atualmente é bem di-
fícil encontrar uma 
família que não tenha, 

pelo menos, um animal de 
estimação. Pouco a pouco os 
cachorros, gatos, pássaros, 
peixes entre outros, se tornam 
parte da vida e da rotina de 
muitas pessoas, e merecida-
mente ganham um universo de 
produtos só para eles. 

Dentro nesse mercado que 
não para de crescer e lançar 
novidades, Indaiatuba conta 
com uma opção que reúne a 
maior variedade de produtos 
para cães e gatos, a Dog’s 
Place. A marca chegou à ci-
dade em julho de 2012, depois 
de se consolidar na região do 
ABC Paulista. “Já tínhamos 
um nome consolidado, mas 
queríamos expandir a marca 
para uma cidade da região. 
Então começamos a fazer algu-
mas pesquisas nas cidades da 
RMC (Região Metropolitana 
de Campinas), para saber qual 
melhor comportaria a Dog’s 
Place e Indaiatuba se mostrou 
uma cidade promissora. Além 
de possuir um público exigente 
e consumidor de produtos para 
os animais de estimação, possi-

bilitando uma ótima qualidade 
de vida”, explica a proprietá-
ria, Monique Uehara. 

De acordo com Monique, a 
pesquisa revelou que a maioria 
das lojas no ramo só oferecia 
o básico. Com isso, os clien-
tes que buscavam opções de 
marcas e preços, precisavam 
se deslocar até outras cidades 
da região. “A Dog’s Place veio 
para suprir essa necessidade, 

aqui o cliente encontra varie-
dade, o que lhe dá opção para 
escolher e testar tudo que há no 
mercado para cães, gatos, ro-
edores e peixes. Trabalhamos 
com inúmeras marcas, o que 
dá ao cliente um maior poder 
de barganha”, explica. 

E a variedade é realmente 
um dos grandes diferenciais 
da loja. Além de inúmeras 
opções de marcas em ração 

para os animais, a loja também 
trabalha com uma variedade de 
acessórios para os bichinhos, 
desde os mais comuns, como 
as roupas, até os mais inusita-
dos. “Muitos clientes não ima-
ginam a variedade de produtos 
que existem para os animais, 
até entrarem na loja. Temos 
produtos para o cuidado com a 
saúde, como itens que fazem a 
higienização bucal do animal, 

além de acessórios como joias, 
brinquedos, roupas e até sorve-
te, criado especialmente para 
os cachorros”, conta. 

A proprietária afirma que 
a procura por esses acessórios 
cresce a cada dia. “Observa-
mos uma mudança de com-
portamento e cada vez mais os 
animais são parte da família, 
são vistos como filhos. Anos 
atrás ver um cachorro com 

lacinhos no pêlo era algo inu-
sitado, atualmente não, é muito 
comum. Com isso o merca-
do se movimenta para criar 
outros itens e nós buscamos 
estar sempre por dentro dessas 
novidades, seja por meio dos 
fornecedores ou dos próprios 
clientes, que solicitam alguns 
produtos e nós buscamos aten-
der”, conta. 

Atendimento 
Além de variedade de pro-

dutos, o que possibilita uma 
variedade de preços, a Dog’s 
Place conta com uma equipe 
especializada para tirar dúvi-
das sobre o melhor produto 
e custo beneficio. Os clien-
tes que quiserem uma maior 
comodidade podem receber 
suas compras em casa e nas 
compras acima de R$ 30, a 
entrega é gratuita. 

Na página da Dog’s Place 
no Facebook é possível ficar 
por dentro das últimas novida-
des do mercado pet, além das 
promoções da loja. A Dog’s 
Place está localizada na Aveni-
da: Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, nº 4181, na Marginal 
do Parque Ecológico, no  pró-
ximo ao Parque Ecológico. O 
telefone é o 3329-6530 ou no 
3329-6531.

A Dog’s Place de Indaiatuba tem a maior variedade de produtos para cães e gatos; a loja fica na Marginal do Parque

A segunda turma do 'Adote um Analfabeto' formou-se na semana passada

DESTAQUE 
DESTAQUE 

Projeto forma segunda turma na Max Planck
Colégio Rodin segue com campanha 

O curso de Pedagogia da 
Faculdade Max Planck for-
mou, na semana passada, a 
segunda turma do Adote um 
Analfabeto, projeto vinculado 

à prática de ensino das disci-
plinas Educação de Jovens 
e Adultos 1 e 2, ministradas 
nos 4º e 5º semestres, respec-
tivamente. A cerimônia de 

encerramento aconteceu na 
sexta-feira, dia 6, na própria 
instituição. Nesta edição se 
formaram 14 alunos adultos.

O Adote um Analfabeto 

é uma proposta pedagógica 
de alfabetização voltada para 
jovens e adultos. O projeto 
ganhou a adesão imediata de 
todos os alunos da disciplina 
que, para desenvolver o traba-
lho, se baseiam no conteúdo 
ensinado em sala de aula. 

A turma de Pedagogia se 
envolveu na alfabetização dos 
alunos, de forma direta, minis-
trando as aulas, ou de forma in-
direta, participando do processo 
como auxiliares, organizando o 
material pedagógico, gravando 
depoimentos e preparando 
aulas. Nas duas turmas forma-
das, o projeto envolveu alunos 
moradores de rua ou pessoas 
da comunidade que tinham 
interesse em ser alfabetizadas. 

Para ministrar as aulas, os 
alunos do curso de Pedagogia 
utilizaram algumas práticas 
vivenciadas em sala de aula, 
como o método alternativo 

de leitura e escrita e algumas 
técnicas e práticas diversifi-
cadas de ensino. Além disso, 
combinaram métodos e instru-
mentos didáticos criativos e 
aproveitarem situações, recur-
sos e experiências concretas, 
abordados em microprojetos 
individuais e que contribuí-
ram para esta alfabetização. 

A avaliação final do Proje-
to para a disciplina se baseou 
no acompanhamento constan-
te da qualidade do processo 
e dos resultados alcançados 
por meio de entrevistas, labo-
ratórios, vivência e situações 
reais e avaliações formais e 
informais, escritas e orais. 

Vestibular
Já estão abertas às ins-

crições para o Vestibular 
Continuado de Inverno da 
Faculdade Max Planck para os 
cursos de Ciências Contábeis, 

bacharelado em Educação 
Física, Enfermagem, Farmá-
cia, Medicina Veterinária, 
Pedagogia e Fisioterapia. 
Alémdos cursos superiores 
de tecnologia em Comércio 
Exterior, Gestão Ambiental, 
Logística, Marketing, Rede de 
Computadores, Gastronomia e 
Gestão Hospitalar.

É importante lembrar que 
as vagas são limitadas e o 
critério de seleção respeitará 
a ordem de matrícula dos 
candidatos aprovados. As 
provas precisam ser previa-
mente agendadas e acontecem 
as segundas e quartas-feiras, 
às 19h30, e aos sábado, às 9 
horas, no campus 1 da insti-
tuição, localizado à avenida 
9 de Dezembro, 460, Jardim 
Leonor, Indaiatuba. Mais 
informações no site www.
facmaxplanck.edu.br ou pelo 
telefone (19) 3885-9900.

A Prefeitura questio-
nou, durante a se-
mana, os números 

do balanço quadrimestral 
da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo, que apontava um 
aumento no número de rou-
bos e furtos de veículos na 
cidade. Por meio da Secreta-
ria de Comunicação Social, 
o Executivo informou que 
um novo levantamento foi 
realizado pelo Grupo de 
Análises Criminais (Geac) 
e foi constatado que muitas 
ocorrências registradas no 
Município, ocorreram em 
outras cidades.  

O Grupo realizou a pes-
quisa em todos os boletins 
registrados na Delegacia da 
cidade e constatou que três 
furtos e 13 roubos, foram 
registrados em Indaiatuba, 
porém ocorreram em outras 
cidades. De acordo com a 
Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura, o fato 
é permitido por lei, porém 
não deve ser colocado na 
estatística divulgada pela 
Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública.

Com base no novo levan-

tamento, a Prefeitura infor-
mou que no primeiro quadri-
mestre do ano passado, 34 
veículos foram roubados na 
cidade. Já no mesmo período 
deste ano, Indaiatuba regis-
trou 29 casos, totalizando as-
sim uma redução de 14,7%. 
Já o balanço divulgado pela 
Secretaria de Segurança Pú-
blica, apontou que a cidade 
registrou um aumento de 
23,5%, quando comparado 
os dois anos, com 34 roubos 
em 2013 e 42 em 2014. 

Já nas ocorrências de 
furtos de veículos, o levan-
tamento do Geac apontou 
um ligeiro acréscimo de 
4,1%, subindo de 97 casos 
em 2013, para 101 em 2014. 
O balanço da Secretaria 
apontou que os casos de fur-
tos subiram de 97 em 2013, 
para 104 em 2014. 

A prefeitura lembrou que 
nos casos de roubos e fur-
tos de veículos, Indaiatuba 
mantém um dos menores 
índices da Região Metro-

politana de Campinas e do 
Estado de São Paulo, com 
58,89 casos por 100 mil ha-
bitantes.  Informou também 
que a Secretaria Municipal 
de Segurança Pública já 
solicitou a retificação dos 
dados por parte do Estado.

A reportagem do Jornal 
Mais Expressão entrou em 
contato com a Secretaria de 
Segurança Pública do Es-
tado de São Paulo, mas até 
o fechamento desta edição 
não obteve resposta. 

Para a Prefeitura de Indaiatuba, dados divulgados pela Secretaria de Segurança pública estão incorretos

A campanha "1º Lugar 
Em", do Colégio Rodin, dá 
continuidade com as gêmeas 
Paula e Renata Barros de 
Lins e Silva do 3º ano do 
Ensino Médio, onde as estu-
dantes contam como a escola 
reconhece e desenvolve suas 
habilidades, para que se tor-
nem cidadãos completos e 
realizados.

Hoje, dia 13, as irmãs 
contam como o colégio for-
taleceu o espírito de amizade 
e cumplicidade que sempre 
cultivaram, para que pos-
sam, lado a lado, conquistar 
seus objetivos. “Sempre 
fomos muito unidas e a es-
cola potencializou esta nossa 
qualidade rumo ao sucesso”, 
contam.

De acordo com o diretor 
do Colégio Rodin, professor 

Marcelo Canela, a escola 
busca, cada vez mais, a va-
lorização de seus alunos e 
profissionais, assim como da 
educação no país. “Coloca-
mos os alunos como estrelas 
da campanha, pois eles são 
os personagens principais 
de nossa escola, assim como 
os protagonistas de suas 
próprias histórias de vida e 
transformadores da socieda-
de em que vivemos”, frisa. 

Gincana 
Os alunos do colégio par-

ticipam de uma gincana be-
neficente para arrecadar aga-
salhos e roupas de inverno, 
em bom estado de uso, que 
será destinado a Associação 
Filantrópica e Assistencial 
São Francisco de Assis.

As peças serão entregues 

à instituição nesta segunda-
-feira, dia 16, às 15 horas.

A atividade conta com 
equipes de seis alunos, cada, 
que tem o objetivo de ar-
recadas o maior número de 
itens até a data da entrega. A 
equipe vencedora será aquela 
que arrecadar mais doações e 
será presenteada pela escola.

Além dos alunos, pro-
fessores e colaboradores 
também seguem engajados 
na campanha.

De acordo com o diretor 
do Colégio Rodin, Marcelo 
Canela, o projeto teve óti-
ma adesão dos estudantes e 
colaboradores. “Projetos de 
cunho social sempre serão 
foco em nossa escola. Pre-
tendemos intensificar, ainda 
mais, a realização de ações 
como essa”, frisa. 

Aluno do Objetivo conquista 
bronze em Olimpíada

QUÍMICA

O aluno do 2º ano do Ensi-
no Médio do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, Giuliano Pantarot-
to Semente, conquistou a me-
dalha de bronze na Olimpíada 
de Química do Estado de São 
Paulo (OQSP). A conquista 
aconteceu na última sexta-
-feira, dia 7, em São Paulo.

O jovem se classificou para 
a final da competição, após 
o bom desempenho como 
treineiro no vestibular da Fun-
dação Universitária para o 
Vestibular (Fuvest).  “A prova 
final da Olimpíada é muito in-
teligente e interessante. Fiquei 
muito feliz com o resultado 
porque o objetivo maior era a 
classificação para a Olimpíada 
Brasileira de Química. Agora 
que eu já tenho a experiência 
posso tentar me sair melhor 
no ano que vem”, comenta. A 
Olimpíada Brasileira de Quí-
mica será realizada em agosto.

Essa não é a primeira vez 
que Giuliano se destaca em 
uma olimpíada. O aluno já 
foi finalista em nove edições, 
conquistou duas medalhas de 
ouro na Olimpíada Brasileira 
de Física, uma de bronze na 
Olimpíada de Química do 
estado de São Paulo e uma 
Menção Honrosa na Olimpía-
da Brasileira de Química. Em 
decorrência das medalhas de 
ouro conquistadas, Giuliano 
poderá participar das seletivas 

para integrar a seleção brasi-
leira que representará o Brasil, 
na Olimpíada Internacional de 
Física.  

Interesse
Enquanto Giuliano realiza-

va a prova da OQSP em São 
Paulo, outros 46 alunos do 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
estavam em Campinas partici-
pando da 1ª fase da Olimpíada 
Paulista de Física. “O número 
de participantes foi muito 
bom e ainda maior que o do 
ano passado. Neste ano, pela 
primeira vez, temos a partici-
pação de alunos dos 7ºs e 8ºs 
anos do Ensino Fundamental”, 
conta o professor de Física, 
Luiz Carlos Marques. 

De acordo com a mante-
nedora do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, Loide Rosa, o 
interesse em participar das 
Olimpíadas cresce a cada ano. 
“Eu fiquei surpresa e muito 
grata em saber a quantidade 
de alunos comprometidos 
com essa Olimpíada. A cada 
ano mais alunos da nossa 
escola se mostram interes-
sados em participar desse 
tipo de evento, que exige do 
aluno muita dedicação aos 
estudos. Os resultados aos 
poucos vão aparecendo, não 
só com as premiações, como 
no desempenho escolar e nas 
aprovações nos vestibulares.

As irmãs gêmeas Paula 
e Renata Barros de Lins 
participam da campanha

Mais Expressão
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Porções de crack são apreendidas
no Jardim Morada do Sol

TECNOLOGIA

DETIDO 

VIOLÊNCIA

Viatura passará por 
teste de monitoramento 

automático 

Açougueiro é preso após furtar residência 

Porteiro agride namorada grávida de seis meses

DA REDAÇÃO
expressao@maisexpressao.com.br
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As Rondas Ostensivas 
com Motocicletas de 
Indaiatuba (Romi) 

prendeu mais um por tráfico 
de drogas na tarde da última 
sexta-feira, dia 6, no Jardim 
Morada do Sol. Uma mora-
dora denunciou a uma viatura 
que estava em patrulhamento, 
que o desempregado Robson 
José da Silva, de 25 anos, es-
tava traficando na esquina da 
Rua Antônio Magnusson com 
a Rua João Martini.

Segundo informações dos 
guardas civis que realizaram 

No início da madrugada de 
segunda-feira, dia 9, o açou-
gueiro Tiago da Silva Souza, 
de 26 anos, foi indiciado 
em flagrante por furtar uma 
residência no Jardim Lauro 
Bueno. Guardas municipais 
desconfiaram de Souza, já 
fora da casa, enquanto fugia 
do local.

Em patrulha no bairro, 
uma viatura circulava nas 
proximidades, quando Souza 
passou em sua bicicleta em 

Uma viatura da corpora-
ção Polícia Civil de Indaia-
tuba passará por um período 
de testes com o sistema de 
monitoramento veículos Au-
toVu. O equipamento insta-
lado fará a leitura automática 
das placas dos veículos em 
seu entorno para verificar 
possíveis irregularidades nos 
automóveis. 

De acordo com o secretá-
rio de Segurança Pública, Ale-
xandre Guedes o novo serviço 
foi oferecido gratuitamente 
pelo presidente da Genetec, 
Pierrre Racz. “Recebemos a 

Mais um caso de lesão cor-
poral e violência doméstica 
contra mulher foi registrado 
na noite do último sábado, dia 
7, no Jardim Tropical. O por-
teiro Evanilton de Souza de 
Oliveira, de 36 anos, agrediu 
sua namorada, uma garçonete 
de 19 anos, que está grávida 
de seis meses. 

De acordo com a garço-
nete, Oliveira teria marcado 
um horário para sair com a 
namorada e quando chegou à 
residência, a mesma ainda não 
estaria pronta. Ainda segundo 

o flagrante, a viatura rondava 
nas proximidades do flagran-
te, quando uma transeunte 
anônima denunciou um indi-
víduo que possivelmente es-
taria comercializando drogas 
pouco mais a frente. 

De imediato, a 
guarnição se des-
locou até o local 
indicado e avistou 
Silva trazendo algo 
em suas mãos. Foi 
pedido que o rapaz 
parasse e realizada 
a abordagem, fo-
ram encontradas 
em suas mãos 12 
pedras de crack 

atitudes suspeitas e com certo 
volume embaixo da camiseta 
que vestia. De imediato a 
viatura se aproximou do sus-
peito, que entrou em fuga, mas 
foi abordado metros à frente 
após levar um tombo. Com o 
açougueiro foram encontradas 
duas bolsas com variados 
pertences e quando indaga-
do, confessou ter acabado 
de furtar de uma residência 
a pedido de outro indivíduo. 
Minutos depois, o açougueiro 

visita do executivo canadense 
na semana passada e nos foi 
oferecido esse equipamento 
para teste e de forma gratuita 
por tempo indeterminado”, 
informa. “O presidente da 
Genetec escolheu Indaiatuba 
para testar esse equipamento, 
que estará sendo adquirido por 
diversas polícias do Brasil, 
tendo em vista que a nossa 
cidade conseguiu reduzir con-
sideravelmente os índices de 
criminalidade no município 
com o emprego de tecnologias 
computacionais, inclusive da 
Genetec”, relata.

a vítima, o rapaz entrou em 
discussão verbal e, irritado, 
deu socos em seu rosto. Na 
versão de Oliveira, a discus-
são teria ocorrido, mas a lesão 
no rosto da namorada teria 
sido ocasionada por uma porta 
que bateu muito forte em um 
momento de raiva e acabou a 
atingindo sem querer. 

No momento em que a 
guarda civil municipal chegou 
à residência, eles ainda dis-
cutiam e estava visível que a 
garçonete tinha sido agredida. 
Diante as evidências, a vítima 

e, quando indagado, o de-
sempregado admitiu ter mais 
drogas em sua residência.  
“A denúncia partiu de uma 
senhora que, segundo ela, não 
aguentava mais ver o tráfico 
na esquina em que passava 
todos os dias com seus netos, 
para levá-los a escola. O in-
divíduo não hesitou momento 
algum sobre sua participação 
no tráfico”, relata o guarda 
municipal Vandré.

Estoque
Já na casa do rapaz e com 

a autorização da família, os 
guardas localizaram mais 
28 pinos de cocaína e 263 
porções de crack. Diante as 
evidências, Silva foi encami-
nhado à delegacia para prestar 
depoimento e confessou estar 
envolvido com o tráfico do 
bairro. Ele foi indiciado por 
tráfico de drogas e encami-
nhado ao 2º DP de Campinas, 
onde ficará à disposição da 
Justiça.

PROCURA-SE O Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) procura a família de 
José Ribamar das Neves da Sil-
va, de 47 anos. Ele encontra-se 
internado na Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) do hospital, 
após passar por cirurgia. Segun-
do o Haoc, Silva foi atropelado 
no quilômetro 37 da Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), no 
último sábado, dia 7. Quem 
souber da família do paciente 
pode entrar em contato com a 
assistente social do Haoc, no 
telefone (19) 3801-8220. 

Silva estava saindo de sua casa com drogas no momento da abordagem

Drogas foram apreendidas na casa do acusado

indicou o suposto mandante, 
que quando encontrado, ale-
gou não ter envolvimento. 
O proprietário da casa foi 
localizado através de uma 
nota fiscal que estava dentro 
de uma das bolsas.

Souza foi encaminhado à 
delegacia e indiciado por furto 
qualificado. Após ser ouvido, 
o açougueiro foi conduzido 
à cadeia anexa ao 2º Distrito 
Policial de Campinas, onde 
ficará à disposição da Justiça. 

foi encaminhada ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) e Oliveira para a dele-
gacia, para prestar depoimen-
to. A princípio, nada afetou na 
gestação da garçonete.

Após diligências prelimi-
nares policiais, o porteiro foi 
indiciado em flagrante, com 
direito de título de fiança 
no valor de R$ 1,5 mil, mas 
não pode pagar, sendo assim 
encaminhado ao 2º Distrito 
Policial de Campinas, onde 
ficará à disposição da Justiça. 
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Auxiliar administrativa perde 
a vida na Rodovia João Ceccon
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A Rodovia João Cec-
con, que liga Indaia-
tuba a Elias Faus-

to, registrou na manhã de 
segunda-feira, dia 9, mais um 
acidente fatal em Indaiatuba, 
em frente ao bairro Bela Vis-
ta. A colisão que tirou a vida 
da auxiliar administrativa 
Debora Mari Nagase, de 22 
anos, foi entre a motocicleta 
que ela conduzia e uma cami-
nhonete Tucson. 

Debora vinha de Cardeal, 

onde residia, e destinava-se 
a Indaiatuba, cidade onde 
trabalhava, quando nas pro-
ximidades do Bela Vista, 
por volta das 8 horas, coli-
diu frontalmente com uma 
Tucson, conduzida por um 
aposentado de 66 anos, que 
seguia na pista contrária. De 
acordo com informações da 
Polícia Militar, todas as mar-
cas de derrapagem, no sen-
tido em que a moto seguia, 
estavam dentro do limite da 
pista, o que leva a crer que a 
Tucson invadiu a contrária e 
atingiu Debora. O corpo foi 

arremessado no canteiro da 
via que trafegava. 

O enterro de Debora acon-
teceu às 14 horas de terça-
-feira, dia 10, no Cemitério 
Jardim Memorial e reuniu 
cerca de 200 pessoas, entre 
elas familiares, amigos e co-
legas e algumas autoridades 
locais. Debora foi a sétima 
vítima fatal só neste ano na 
Rodovia João Ceccon.

A jovem passa com fre-
qüência pela rodovia, pois, 
além de trabalhar em Indaia-
tuba, ainda estudava em uma 
das faculdades do Município. 

Coincidência 
Coincidência ou não, o 

jornal Mais Expressão di-
vulgou na semana passada, 
falando justamente alertando 

sobre acidentes frequentes na 
via. O web designer William 
Nagase, de 23 anos, irmão 
de Debora, foi um dos entre-
vistados e alertou sobre a in-

segurança na via. “A impru-
dência e a alta velocidade são 
os maiores fatores para estes 
ocorrências. Muitos arriscam 
realizar ultrapassagens em 
lugares onde são proibidos e 
a alta velocidade faz com que 
ocasionem estes acidentes. 
Na minha opinião, a primeira 
solução é a conscientização 
do condutor, acredito que 
podemos mudar este índice 
alto de acidentes se todos 
respeitassem a velocidade. O 
Segundo ponto é o aumento 
de sinalização na pista, aler-
tando o condutor com placas 
de curva perigosa, respeite 
a velocidade da rodovia, 
proibido ultrapassar neste 
local. O Terceiro ponto é a 
manutenção da rodovia e a 
criação de acostamentos (as-
faltados).”, ressaltou o irmão 
da vítima.   

Após a tragédia, Nagase 
agradeceu a todos os presen-
tes no velório e enterro de sua 
querida irmã. 

Debora estava no percurso de trabalho e foi atingida por uma caminhonete

Familiares se despedem de Débora na tarde de terça-feira, no Jardim Memorial

Na última segunda-feira, 
dia 9, o deputado Estadual 
Rogério Nogueira (DEM) 
solicitou ao superintendente 
do departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) Clodo-
aldo Pelissioni a duplicação 
da Rodovia João Ceccon, a 
pedido do prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB). 

O deputado firmou com-
promisso com o superintende 
para a realização de estudos 
para a duplicação ou cons-
trução de uma terceira faixa. 
Para que haja duplicação, é 
necessário que o número de 
veículos que trafegam pela 
via ultrapasse 20 mil. Os 
estudos ficarão por conta de 

técnicos. "Pedimos a dupli-
cação, mas existem questões 
técnicas envolvidas, que po-
dem indicar o caminho da 
construção de terceira faixa 
nos locais de maior risco. 
Seja como for, vamos cobrar 
insistentemente para que essa 
melhoria seja realizada", rela-
ta o Rogério. 

Rodovia João Ceccon poderá ser duplicada

Mais Expressão
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COPA LOUCOS 

Nova Aliança conquista seu quarto título 

Semifinais da Copa  Aifa ocorrem domingo
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Equipe de ginástica recebe técnico de 'ponta' 
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Indaiatuba terá um técnico 
de 'ponta' para comandar a 
equipe de ginástica artísti-

ca e rítmica. Há três semanas, 
o cubano Lazaro Lamelas, de 
39 anos, chegou a cidade. Mo-
rando no Brasil desde 2007, 
o treinador traz na bagagem 
títulos em Panamericanos, 
como atleta e técnico, e parti-
cipações em Jogos Olímpicos.

Natural de Havana, o trei-
nador estava em Americana 
antes de vir para Indaiatuba. 
Ele será o técnico das catego-
rias de base da modalidade, 
que é desenvolvida por meio 
do projeto Esporte Cidadão, e 
auxiliará também na equipe de 
alto rendimento. Atualmente, 
o projeto atende a oito mil 
participantes, em 22 modali-
dades, praticadas em 20 pólos 
espalhados pela cidade. 

Para a contratação do treina-
dor, o Município se utilizou da 
Lei de Incentivo ao Esporte, do 
Ministério do Esporte. A che-
gada de Lamela ocorreu graças 

à parceria público-privada entre 
Prefeitura e as empresas Toyota 
do Brasil e John Deere. 

Ao chegar em Indaiatuba, 
Lamelas traz na bagagem 

experiência de sobra na mo-
dalidade. Formado em Edu-
cação Física, ele foi atletas da 
Seleção Cubana de ginástica 
artística de 1992 a 2004. Ele 

competiu, como atleta, no 
Panamericano de Mar Del 
Plata (Argentina, 1995), Santo 
Domingo (República Domini-
cana, 2003), além de técnico 

de Cuba no Pan do Rio de Ja-
neiro. Ao todo, foram oito me-
dalhas conquistadas em Pans, 
sendo quatro de ouro, duas de 
prata e duas de bronze. 

Em 2013, foi técnico da 
Seleção Brasileira Pré-infantil 
para o Sulamericano realizado 
na Colômbia, quando con-
quistou a primeira colocação 
por equipe e outras três me-
dalhas, sendo duas de ouro e 
uma de prata.

Lamelas esteve ainda em 
outras competições interna-
cionais, com destaque para os 
Jogos Olímpicos de Atlanta 
(EUA, 1996) e Sidney (Aus-
trália, 2000).   

No Brasil 
Após disputa do Pana-

mericano do Rio de Janeiro, 
o treinador optou por não 
retornar para Cuba. Casado, 
Lamelas escolheu Americana 
para morar e, após convite, 
mudou-se para Indaiatuba. “Já 
tinha vindo para o Brasil em 
1997 e fiz algumas amizades 
em Campinas”, conta. “Neste 
ano, recebi convite do secre-

tário da cidade (Humberto 
Panzeti) para vir à Indaiatuba 
e coordenar o projeto.”

Em entrevista ao jornal 
Mais Expressão, o treinador 
disse que encontrou uma 
excelente estrutura na cidade 
e está animado para o desen-
volvimento da modalidade. 
Segundo Lamelas, o foco 
é a equipe de base. “Tenho 
experiência no esporte de 
rendimento e vou auxiliar a 
equipe competitiva, mas o 
foco mesmo é o Esporte Ci-
dadão”, lembra. 

As inscrições para todas 
as modalidades do Esporte 
Cidadão acontecem no início 
de cada semestre. A criança 
deve estar regularmente ma-
triculada na rede escolar pú-
blica ou privada. Para efetivar 
a adesão, o responsável deve 
comparecer pessoalmente e 
preencher a ficha de inscrição, 
apresentar RG e comprovante 
de endereço. As aulas acon-
tecem duas vezes por semana 
com horários pela manhã e à 
tarde. Mais informações pelo 
telefone (19) 3825-6270.

Lazaro Lamelas comanda treino na manhã de terça-feira, no Centro de Ginástica

Nova Aliança conquista, pela quarta vez, o título da Copa Loucos por Esporte de Futsal; a final aconteceu no sábado

A Nova Aliança mostrou, 
mais uma vez, por que é uma 
das melhores equipes do futsal 
de Indaiatuba. No último sá-
bado, dia 10, o time sagrou-se, 
pela quarta vez, campeão da 
Série Ouro da Copa Louco por 
Esporte de Futsal, campeonato 
organizado pela Associação In-

A edição deste ano da 
Copa Aifa de Futebol, com-
petição organizada pela As-
sociação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa), chega 
a sua fase decisiva. Neste do-
mingo, dia 15, duas partidas 
ocorrem no campo do XV de 
Novembro. 

A Nova Aliança terminou 
ainda como a melhor equipe do 
certame. Foram 23 pontos em 
nove partidas, sendo seis vitórias 
e três empates. O time teve ainda 
o melhor ataque do certame, 
com 34 gols. A Nova Aliança 
sofreu outros 17 gols.

Para o técnico André Paro-
netti, que em Indaiatuba estava 
longe das quadras há dois anos, a 
Nova Aliança acabou mantendo 
o controle do jogo durante a 
final. “Fiquei surpreso com o 
título, mas estava confiante, pois 
a equipe veio crescendo durante 
o campeonato. Procuramos o 
gol, mas sem correr riscos de 
sermos surpreendidos. Sem fa-
lar que jogamos diante de uma 
equipe que marca muito, talvez 
uma das melhores marcadoras 
do campeonato”, analisa. 

Além do troféu de campeão 
da Série Ouro, a Nova Aliança 
ficou com o troféu de artilheiro, 
com os irmãos gêmeos Alexan-
dre e Alessandro, que marcaram 
nove gols cada. O título de de-
fesa menos vazada ficou com o 
arqueiro Gustavinho, do União 
Tribuna, que sofreu apenas 16 
gols na competição. 

Segundona
Antes da partida da Primeira 

Divisão, Manchester /Crois-
sant & Cia./JR Despachante e 
Grillos/Independente fizeram 
a final da Série Prata. Com o 
placar de 9 a 6, o Manchester ga-
rantiu a o “caneco” do certame.

Os gols do Manchester fo-
ram marcados por Eder Jaco 
e Thiago Alves, em três opor-
tunidades; além de Leandro 
(dois gols) e Rogério (um gol). 
Pelo lado do Grillos, Adalton 
marcou quatro vezes e Adriano 
um. O Grillos foi beneficiado 
ainda com um gol contra do 
Manchester.

O troféu de artilheiro ficou 
com Éder Jacó, que balançou 
as redes 17 vezes. Thiago da 
Costa tomou apenas 22 gols e 
foi o goleiro menos vazado da 
divisão. 

No sábado retrasado, dia 31 
de março, o Futuro Elias Fausto 
garantiu o título da Série Bronze, 
após vencer o Kitimico por 7 
a 5. O time da cidade vizinha 
conquistou também o troféu 
Fair Play.

A 11ª edição da Copa Lou-
cos por Esportes contou com 
45 clubes e 641 competidores. 
Foram disputados ainda 157 
jogos, quando foram marcados 
656 gols. 

(melhor ataque) e sete gols 
sofridos. 

O Roma classificou-se na 
segunda colocação da Chave 
B. O time somou nove pontos, 
sendo três empates e uma der-
rota. A equipe marcou 12 gols 
e sofreu apenas quatro. 

No segundo confronto pe-
las semifinais, marcado para 
às 15 horas, o SPQV duela 
diante do Ferroviário. O pri-
meiro time terminou a primei-
ra fase na primeira colocação 
do Grupo B. Também invicto, 
com quatro vitórias, o SPQV 
somou 12 pontos, balançou as 
redes em 17 oportunidades e 
sofreu apenas um gol (melhor 
defesa).

Já o Ferroviário, segundo 
colocado do Grupo A, con-
tabilizou sete pontos, sendo 
duas vitórias, um empate e 
uma derrota. O time marcou 
16 gols e tomou outros nove. 

daiatubana de Futebol Amador 
(Aifa).

O título veio após empate em 
1 a 1 com o R5, no confronto 
realizado na Sol-Sol. Os gols 
saíram todos na primeira etapa. 
Numa partida morna, Alexandre 
abriu o marcador para a Nova 
Aliança, com 7min48, e Leonar-

do deixou tudo igual, aos 11min. 
Como tinha a melhor campanha 
durante todo o campeonato, a 
Nova Aliança mais uma vez er-
gueu o “caneco” da competição. 

O título foi muito comemo-
rado pelo goleiro Junior Pavão, 
que esse ano chegou ao grupo. 
Para ele, o título é “fruto” do 

trabalho realizado durante todo 
o campeonato. “Acredito que 
tínhamos um elenco um pouco 
mais consistente que os demais e 
não oscilamos muito durante os 
jogos. Conseguimos impor nos-
so estilo de jogo, que é ter posso 
de bola e aos poucos aproveitar 
as oportunidades certas”, diz. 

Jogos pela semifinais ocorrem no domingo

No primeiro jogo, às 11 
horas, os anfitriões enfrentam 
a equipe do Roma. O XV de 
novembro terminou a primei-
ra fase na primeira colocação 
da Chave A. O time está in-
victo com quatro vitórias em 
quatro jogos, sendo 21 pontos 
somados, 24 gols marcados 

Mais Expressão
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Primavera já sabe quem 
enfrentará na próxima fase 

CLUBE 9

Cinco categorias encerram torneio FA Oliva de Tênis
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GIULIANO MIRANDA

TABELA
Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

7ª Rodada domingo, dia 15
Horário  Partida   Local
9h  São Francisco x América  Osan
11h  U. Rêmulo Zoppi x Paulistinha Osan
11h  Vale Verde x Atlético   Vale Verde
13h30  Manchester x Morada do Sol Califórnia
15h30  Camisa 10 x Mastiga Samba Califórnia
15h30  Cardeal x Minas  Cardeal

Partida
U. do Rêmulo Zoppi 4 x 0 Vale Verde
Paulistinha 4 x 2 Manchester
Morada do Sol 2 x 4 Camisa 10
Mastiga Samba 4 x 0 São Francisco
Atlético 4 x 0 Cardeal   
América 5 x 0 Minas   
Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana

Campeonato de Futebol Minicampo – Dirceu Aparecido dos 
Santos

Rodada amanhã, dia 14, no Clube 9 de julho
Horário Partida    Campo  Categoria
14h50  Lubeka x SSA Brasil   1 Veterano
14h50  Rodocar Mecânica x Nova Opção  2 Veterano 
15h50  Indaiá x Pantheon   1 Veterano
15h50  Vizzent Calçados x Embalimp  2 Veterano

Rodada sábado, dia 14, no Clube 9 de julho
Horário      Partida    Campo Categoria
8h     Ópticas Ipanema x Jacitara     1 Máster
9h15      Unexfort x Marquinhos Tintas     1 Máster
10h30  Tecnosemillas x C. das Embalagens   1 Máster
8h Pai & Filhos x Marmoraria Uchôa 2 Super Máster
9h15 LG Vacker x Nova Geração      2 Super Máster
10h30  Colégio Meta x DeCorFlex      2 Super Máster
9h15  Atlântico Soluções x Diclace      3 Adulto
10h30  Nova Opção x Madelasca      3 Adulto

Resultados 
Nova Opção 5 x 2 Max Planck
JR Celulares 3 x 2 Hidráulica Diclace
Avlis Lativ 2 x 3 Madeireira Madelasca
Cato Supermercados 3 x 1 Dominium 
Indaiá 0 x 5 Cachorrão 
Unexfort 1 x 3 C. das Embalagens  
Vizzent 5 x 2 Nova Opção   
D. D. Max 2 x 1 PCB Informática
Jornal Exemplo 1 x 6 Balilla
Fisioterapia Calonga 4 x 4 ICE
Embalimp 2 x 2 Pantheon
2G Bebidas 4 x 0 DeCorFlex
Fonte: Clube 9 de Julho

Copa Codarin – Indaiatuba Clube 2014

Rodada hoje, dia 13 de junho
Horário  Partida
19h15  Mundo Verde x Chut
20h30  Max Lan x Cláudio Arquitetura

Resultados 
Mundo Verde 2 x 5 Enz Hubert
Max Lan 2 x 0 Codarin

Copa Congesa- Indaiatuba Clube

Rodada domingo, dia 15

Horário  Partida
8h15  J. Ferres x Ovos Massanari 
9h30   Fevale x Indaiart 
10h45  Sorrento x Renovação 

Resultados 
Limpa Mais 6 x 0 Atlanta
All Rental 7 x 3 Casagrande
Verona 5x 4 Congesa
Fonte: Indaiatuba Clube

O Esporte Clube Pri-
mavera já sabe quem 
serão os três adver-

sários da próxima fase do 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão. Garantido na 
primeira colocação do Grupo 
4, classificando-se para a fase 
seguinte com três rodadas de 
antecedência, o Tricolor de 
Indaiatuba terá como adver-
sários o Pirassununguense, 
Portuguesa Santista e Vocem 
(Assis). Atualmente o campe-
onato se encontra paralisado 
por conta da Copa do Mundo 
do Brasil.

Na despedida da primeira 
fase e já classificado, o Fantas-
ma da Ituana bateu o Sumaré 
por 2 a 1, no último domingo, 
dia 8, no Gigante da Vila.

Agora, o Tricolor indaia-
tubano estará no Grupo 11. O 
Primavera terminou a primeira 
fase como primeiro colocado 
do Grupo 4 (19 pontos), o 
Pirassununguense como o se-
gundo da Chave 3 (18 pontos), 
a Portuguesa Santista em ter-
ceiro no Grupo 7 (16 pontos), 
mesma posição conquistada 
pelo Vocem na Chave (14 
pontos). 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o presidente Sérgio 
Trinca, mostrou preocupação 
com a Portuguesa Santista. 
“Apesar de ainda está invicta 
no campeonato e ter conquis-
tado apenas três vitórias e sete 
empates, estamos falando de 
um time tradicional no fute-
bol. Sem falar da torcida, que 
acompanha o time nos jogos, 
o que acaba dificultando para 
o adversário”, lembra. “Os 
demais adversários são regu-
lares, mas não sabemos como 

jogam, podem até estar num 
nível acima do nosso. No geral 
caímos no grupo bom.”

A estreia do Fantasma na 
segunda fase será fora de casa. 
De acordo com a tabela divul-
gada pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF), o Fantasma 
enfrenta o Vocem, em Assis. 
A partida acontece no dia 20 
de julho, às 10 horas.

No Gigante da Vila, onde o 
clube está invicto, a equipe fará 
o primeiro confronto da segun-
da fase no dia 27 de julho, às 
10 horas, contra a Portuguesa 
Santista. O último confronto na 
fase será contra o Vocem, em 
Indaiatuba, às 10 horas do dia 
24 de agosto. 

Assim como na primeira 
fase, o time terá seis confron-
tos. O regulamento prevê que 
todos jogam contra todos den-
tro do grupo, classificando-se 
os dois melhores de cada chave 
e os quatro melhores terceiros 
colocados.  

Para o técnico primaverino 
José Luis Drey, ainda é pre-
coce analisar os adversários. 
“Acredito que a partir de agora 
todos os jogos serão difíceis, 
pois o campeonato começa  
afunilar. Acredito que a Portu-
guesa Santista é um forte ad-
versário, mas os demais times 
não conquistaram o acesso a 
segunda fase por acaso. Vamos 
avaliar os demais adversários, 

respeitá-los, mas temos o ob-
jetivo de passar de fase.” 

A Federação também di-
vulgou os outros grupos que 
formarão a segunda fase. Na 
Chave 8, estão Grêmio Pru-
dente, Mauaense (Mauá), 
Taboão da Serra e Assisense 
(Assis). O Grupo 9 estão Olím-
pia, Bandeirante (Birigui), 
Diadema e Sumaré. A Chave 
10 é formada por Guariba, 
Barretos, Manthiqueira (Gua-
ratinguetá) e Garuja.

O Grupo 12 é composto 
por União (Mogi das Cru-
zes), Paulínia, Internacional 
(Bebedouro) e Taquaritinga.  
Para fechar, Atlético (São Pau-
lo), Atibaia, União São João 
(Araras) e São Bernardo (São 
Bernardo do Campo) estão na 
Chave 13.

Preparação  
Apesar da paralisação por 

conta da Copa, os jogadores do 
Fantasma tiveram uma semana 
de descanso. Eles retornam 
aos treinamentos na próxima 
segunda-feira, dia 16.

Entre as novidades no elen-
co, Trinca confirmou o retorno 
do volante Xisto, que é de 
Indaiatuba, esteve no grupo 
do Primavera na campanha 
de 2012, mas estava jogando 
do futebol capixaba. Além de 
volante, o jogador atua ainda 
na lateral-direita e como za-
gueiro.  

Segundo Drey, a vinda 
do jogador é uma boa notícia 
ao clube. “É um jogador da 
cidade, o qual trabalhei com o 
mesmo em 2012. A volta dele 
é positiva, pois é um jogado 
que atua em três posições e 
com uma boa forma física. 
Vai ajudar o time, até porque 
já conhece nosso trabalho”, 
salienta. 

Fantasma se despediu da primeira fase com vitória de 2 a 1 sobre o Sumaré

Cinco categorias encer-
ram a 9ª etapa do Premium 
do Torneio FA Oliva de Tê-
nis, que acontece nas qua-
dras do Clube 9 de julho. 
Amanhã e domingo, dias 
14 e 15, a partir das 7h45, 
as disputas ocorrem nas 
categorias 45MB/35MC/
MA/12M e 14M, além dis-
so, em virtude do grande 
número de inscritos para a 
competição, os semifinalis-
tas nas categorias 35MA, 
MB e 45MA disputarão a 
final.

 A final  na categoria 
35MA ficou entre o noveli-
no Ricardo Ruffolo e Daniel 
Catuzzi Araujo (Tênis Clu-
be Indaiatuba); já na MB 
a disputa será entre Kaiser 
Tavares de Deus (Campi-
nas) e Luis Felipe S. Costa 
(Tênis Clube Indaiatuba) 
e na 45MA jogam Osmar 
Machado e Carlos Rosa de 
Campinas.

Nos jogos da semana 
passada, Mateus Loschi, 
de Jundiaí, venceu Emer-
son Dantas, de Salto, pelas 

parciais de 6/2 e 6/2, na 
Categoria Especial ,  que 
distribuiu R$ 300 em prê-
mio, sendo R$ 200 para 
o campeão e R$ 100 para 
o vice. Já na categoria 10 
anos Giovane Calou, de 
Valinhos, que venceu três 
jogos, enquanto Rafael Ar-
garate, do Clube 9 de Julho, 
venceu apenas dois, ficou 
com o título, na Masculino 
35B Renato Silva, de Cam-
pinas, venceu Jackson Luiz, 
de Salto, por 6/2 e 6/2 e na 
categoria MC o campeão 

foi  Anderson Camargo, do 
Clube 9, que venceu João 
Vitor Candido de Jundiaí 
por  6/2 e 6/0.

O estacionamento será 
liberado para visitantes so-
mente no sábado, já que no 
domingo há uma demanda 
de veículos muito grande de 
associados, em virtude de 
outros eventos. O Clube 9 
de Julho está localizado na 
Avenida Presidente Vargas, 
2.000. Mais informações pelo 
telefone (19) 3875 9833 ou no 
site www.clube9.com.br.
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Teatro apresenta espetáculo 
Infantil “A Copa dos Bichos”

Inscrições para oficinas 
começam no dia 25Doki e seus amigos se apresentam em Indaiatuba

IC realiza Festa Junina beneficente 

obras do fotografo Érico Hiller que está na exposição “A Natureza do Fotografo”

O espetáculo “A Copa dos bichos” promete divertir as crianças

Fazendo parte da se-
g u n d a  e d i ç ã o  d o 
projeto Indaiatuba 

Sustentável, a exposição 
fotográfica “A Natureza 
do Fotografo” estará aber-
ta ao público até o dia 29 
de junho, no foyer da sala 
Acrís io  de Camargo no 
Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). A entrada é gratuita 
e tem censura livre.

Testemunhas das mu-
danças impostas pelo pro-
gresso e do que ainda per-
manecem intocadas no nos-
so planeta, as fotografias 
prometem levar o público 
a um choque de realidade 
ao se deparar com as ima-
gens feitas pelos fotógrafos 
Érico Hiller, IzanPetterle, 
João Marcos Rosa, Luciano 
Candisani, Maurício de Pai-
va, Rodrigo Baleia e Victor 
Moriyama.

A exposição é composta 
por 42 imagens impactantes 
selecionadas por Cristina 
Veit, que foi, por 13 anos, 
editora de fotografia da re-
vista National Geographic 
Brasil.

2ª edição
A 2ª edição do Indaiatuba 

Sustentável é uma iniciativa 
do município voltada para a 
promoção da cultura como 
instrumento de educação para 
a sustentabilidade.

Aprovado pela Lei Fede-
ral de Incentivo à Cultura, 

lei Rouanet, e patrocinado 
pela Mann+Hummel Brasil, 
a programação do Indaiatuba 
Sustentável acontece até o dia 
29 de junho com atividades 
que fortalecem o engajamento 
socioambiental e cultural no 
município para a construção 
de uma cidade mais humana 

e com qualidade de vida. 
Promovendo a cultura 

como instrumento de educa-
ção para a sustentabilidade, 
sua programação contempla 
diversas atividades como ofi-
cinas, fórum de debates, expo-
sição e shows artísticos. Toda 
a programação é gratuita.

O Polo Teatro apresenta no 
próximo dia 18, o espetáculo 
infantil “A Copa dos Bichos”. 
O teatro será apresentado em 
dois horários, às 18h30 e às 
20h30, em frente ao lounge 
da Delizia, no Polo Shopping.

A peça infantil conta a 
história de um macaco muito 
curioso que nunca ouviu falar 
sobre o Mundial de futebol. 
Até que certo dia, enquanto 
pula de galho em galho, o 
macaco se depara com pessoas 
pintadas de verde e amare-
lo, se divertindo aos gritos 
animados. O macaco decide 

voltar à floresta onde vive, 
para fazer uma festa igual para 
os outros animais e explicar a 
importância do evento. Já com 
a autorização do Rei Valente, 
o macaco se vê diante de um 
problema: a cobra Gildinha 
detesta qualquer esporte e está 
decidida a acabar com a festa. 
Será que a Copa dos bichos vai 
acontecer?

O espetáculo é indicado 
para crianças a partir dos 2 
anos e conta com adaptação 
de texto de Tamires Faustino e 
direção de Leonardo Cassano. 
A entrada é gratuita.

O Centro Integrado de 
Apoio a Educação de Indaiatu-
ba (Ciaei), recebe amanhã, dia 
14, o teatro infantil Doki às 14 
horas. O espetáculo, indicado 
para toda a família, levará as 
crianças a um universo lúdico, 
com aventuras no mar, terra e 
no espaço. 

Formatado com acompa-
nhamento de arte-educadores, 
a peça transmite importantes 
noções e ensinamentos sobre 
a preservação do meio am-

biente, noções geográficas, 
oceanográficas e espaciais, 
além do valor da amizade.

Doki é um curioso explo-
rador e que adora se aventurar 
com seus amigos em situações 
mais malucas. Ele está sempre 
aberto a todo tipo de sugestões 
e conselhos, além disso, apren-
de com seus erros e aplica 
seus conhecimentos a novas 
viagens e destinos.

Os ingressos para o teatro 
infantil Doki já estão à venda. 

O valor para crianças de 2 a 
12 anos é de R$ 20. Crianças 
menores de dois anos não 
pagam, porém devem ficar no 
colo dos pais. Adolescentes a 
partir de 13 anos e pessoas a 
partir de 60 anos, portadores 
de necessidades especiais, 
professores e estudantes, pa-
gam meia-entrada no valor 
de R$ 25.

Para os adultos, o valor 
promocional é R$ 25 mais 1 
litro de leite de caixinha. A 

promoção é válida até a vés-
pera da apresentação. No dia 
o ingresso será no valor de R$ 
50. As doações de leite serão 
destinadas para entidades as-
sistenciais da cidade.  

Os ingressos para o espetá-
culo podem ser adquiridos na 
Loja Etiqueta Kids que fica na 
Rua 24 de maio, 1218, Centro. 
O pagamento poderá ser feito 
apenas em dinheiro. Mais 
informações pelo telefone 
3835-2594.

O Indaiatuba Clube realiza 
amanhã, dia 14, a partir das 18 
horas, a tradicional Festa Junina 
beneficente em prol de entidades 
assistenciais da cidade.

O evento conta com barracas 

de comidas típicas onde serão 
vendidos cachorro quente, lanche 
de linguiça, milho verde, doces, 
vinho quente, cuscuz, sopa, pastel 
e espetinho.

Os produtos serão oferecidos 

pelas entidades Lar de Velhos 
Emmanuel, Voluntárias de Apoio 
no Combate ao Câncer (Volacc), 
Lions Club, Rotary Clube, Centro 
Espírita Padre Zabeu Kauffman e 
Educandário Deus e a Natureza.

A festa conta com a animação 
dos cantores Jill Reis e Raí e banda 
e o DJ Ronaldo Ambiel.

Além disso, os associados e 
convidados também vão poder 
participar da quadrilha do IC que 

será formada no dia da festa.
Os associados não pagam pela 

entrada e os convites para convida-
dos possuem preço promocional 
se forem adquiridos 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.

A Secretaria Municipal de 
Cultura abre inscrições para 
as oficinas culturais gratuitas 
permanentes a partir do dia 
25, sempre de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17 horas, no 
Centro Cultural Wanderley 
Peres e no Centro Cultural 
Jardim Morada do Sol.

As vagas são limitadas e 
serão preenchidas por ordem 
de inscrição. Os interessados 
devem apresentar 1 foto 3x4, 
cópia de comprovante de en-
dereço em Indaiatuba, cópia de 

RG ou certidão de nascimento 
e doar 1 pacote de fralda geri-
átrica, que será revertido para 
as entidades atendidas pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
(Funssol).

As crianças, jovens e adultos 
podem escolher entre as várias 
opções de oficinais como aulas 
de ballet, coral, desenho, jazz, 
pintura em tela e tecido, teatro, 
viola e violão e todas as oficinas 
serão ministradas no Centro 
Cultural do Centro ou do Jardim 
Morada do Sol.

Mais Expressão
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Fundação Pró-Memória 
realiza exposição sobre futebol 

CULTURA & LAZER

PRÓ- MEMÓRIA

DIVULGAÇÃO

JME

DIVULGAÇÃO

COPA DO MUNDO

OFICINAS CULTURAIS SHOPPING 

Futebol, a paixão dos 
brasileiros em filme

Alunos se apresentam amanhã na Praça Dom Pedro II Letícia Nicolielo se 
apresenta no Jaraguá

O Museu do Casarão 
iniciou na última 
quarta-feira, dia 11, 

a exposição temática “Do 
Primavera ao Esporte Clube 
XV de Novembro – O início 
do Futebol Indaiatubano”. 
A exposição estará aberta ao 
público até o início do mês de 
julho, das 9h às 17 horas. 

Segundo a diretora do 
Museu, Denise Yonamine, 
a exposição também pode 
ser conferida na internet. “A 
exposição também está dispo-
nível virtualmente, em nossa 
página no Facebook e em 
nosso site do pró-memória”, 
completa.

Na semana passada, o Ca-
sarão Pau Preto realizou na 
manhã da última quarta-feira, 
dia 4, uma coletiva para lançar 
a programação cultural para o 
segundo semestre do ano, que 
abrange exposições e ativida-
des. Entre as programações 
tem a exposição “Romaria – 
Indaiatuba até Pirapora”, que 
estará aberta ao público no mês 
de julho.“Escolhemos sempre 
temas do momento para as 
exposições temporárias como 
é caso da Copa do Mundo e 
depois da Romaria”, disse o 
superintendente do Casarão 
Carlos Gustavo Nóbrega de 
Jesus

Gustavo destacou a pro-
gramação até dezembro e 
agradeceu a parceria com as 
Secretarias da Prefeitura. “Te-
mos que agradecer as secretá-
rias de Cultura, Erika Kikuti; 
Educação, Rita Trasferetti e 

o secretário de Desenvolvi-
mento, Renato Stochi pela 
parceria e a disponibilidade 
de oferecer algumas de suas 
atividades aqui no Casarão 
Pau Preto que é um espaço 
da população indaiatubana”, 

agradece. “Também estamos 
formatando um regulamento 
para utilização dos espaços 
do Casarão, quanto ao que se 
refere a exposições e demais 
eventos de interesse da cole-
tividade”, revela. 

Casarão Pau Preto inicia exposição sobre 
a história do Futebol em Indaiatuba

Que todos os brasi-
leiros são apaixonados 
por futebol, isso todos 
já sabem. Tanto que, o 
futebol tem o seu dia 
especial, dia 19 de 
Julho é comemorado 
o Dia Nacional do 
Futebol no Brasil.

E com a Copa essa 
paixão aumenta. Os bra-
sileiros gritam, vibram, 
choram...o esporte que 
já dominou não só o 
Brasil, mas o mundo 
virou tema de vários 
filmes. Não importa a 
nacionalidade, existe 
sempre uma bola rolan-
do nas telas do cinema.

E em tempos de 
Copa, o Mais Expres-
são trás para você uma 
lista de filmes que passa por 
Garrincha, Maradona e Pelé.

Confira: 
“O mito Garrincha” (2014). 
Documentário de Marcos Ho-
rácio Azevedo sobre o craque 
brasileiro.

“Maldito Futebol Clube” 
(2009). Filme de Tom Hoo-
per sobre os 44 dias que Brian 
Clough foi técnico de Leads 
United, em 1974.

“Maradona ByKusturica” 
(2008). Documentário do ci-
neasta sérvio Emir Kusturica 
sobre o craque argentino.

“1958 – O ano que o mundo 
descobriu o Brasil”(2008). 
Com mais de 100 entrevistas, 
o documentário de José Carlos 
Asbeg narra a 1ª vitória brasi-
leira na Copa.

“Pelé Eterno” (2004). O docu-
mentário de AnibalMassaini 
Neto aborda a vida pessoal e 
profissional de Edson Arantes 
do Nascimento com depoi-
mentos e imagens. 

“Boleiros – Era uma vez o 
Futebol” (1998). Ugo Giorgetti 
dirige o filme sobre grupo de 
ex-jogadores que se encontra 
em um bar de São Paulo para 
relembram as antigas histórias.

A Secretaria Municipal de 
Cultura realiza amanhã, dia 14, 
as apresentações dos alunos 
das oficinas culturais, na Praça 
Dom Pedro II, no Centro. Mo-
radores e visitantes de Indaia-

O Menu Musi-
cal deste domin-
go, dia 15, recebe 
a cantora Letícia 
Nicolielo a partir 
das 12h30 na praça 
de alimentação do 
Shopping Jaraguá. 

Let íc ia  Nico-
lielo que é dona 
de um talento vo-
cal e instrumental 
d e s t a c á v e l  p r o -
mete  encantar  o 
público com clás-
s icos  do samba, 
da bossa nova e da 
música popular brasileira.

O show da cantora faz 
parte do projeto cultural 

“Menu Musical” do Sho-
pping Jaraguá, que recebe 
cantores da região para apre-
sentações gratuitas.

tuba podem conferir, das 9h às 
12 horas, a performance das 
turmas de violão, ballet, jazz, 
viola caipira, coral da terceira 
idade, e a exposição de fotos 
das oficinas de teatro. 

Além disso, no mesmo 
dia será realizada mais uma 
edição da tradicional Feira 
de Troca de Livros que é 
promovida todos os meses 
pela Prefeitura. Basta levar 

um livro e trocar por outro 
de sua preferência no local. 

A Secretaria Municipal de 
Cultura mantém 26 oficinas 
culturais gratuitas permanentes, 
com inscrições a cada início 
de semestre e que reúne mais 
de 2,500 alunos de diversas 
idades, inclusive terceira idade. 
Entre as modalidades ofereci-
das estão ballet, coral, desenho, 
pintura, teatro e violão. 

Cerca de 700 pessoas par-
ticipam ao longo do ano dos 
workshops gratuitos de cur-
ta duração promovidos pela 
Cultura, que oferece cursos 
como Escrita Criativa, Poética 
Musical, Criação de Histórias 
e Personagens, Criação de 
Crônicas e Formatação e Pro-
dução de Projetos Culturais. 

Alunos da oficina de violão se apresentarão na Praça Dom Pedro II, no Centro 
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Arianos, preparem-se para uma semana bem agitada 
e cheia de ação. Tudo aquilo que impede de ser como 
você realmente é, será confrontado e isso pode gerar um 
pouco de tensão, principalmente nos relacionamentos. 
Muita facilidade para encontros afetivos e para desen-
volver seu trabalho.

Dentro de casa, o taurino pode passar por um período 
de recolhimento ou de necessidade de saber conversar 
ou dialogar com calma e sem atropelos. No trabalho 
muita agitação, procure manter a calma e seja diplo-
mático. Seu maior ponto de tensão nesse momento é 
no ambiente de trabalho.

Seu período de tensão ou isolamento afetivo/emocio-
nal está terminando e o geminiano começa a sentir sua 
energia voltando rapidamente, embora seu raciocínio 
ainda não esteja tão forte como deve ser. Mas é por 
pouco tempo. O nativo tem facilidade nesse momento 
para tomar conta de sua família ou do seu lar. No 
trabalho possibilidades de promoções.

Dificuldades ainda tende a ocorrer em sua família ou 
dentro de casa. Seu lado financeiro pode precisar de 
atenção e cuidados para não entrar em dívidas. Procure 
refazer seus projetos pessoais e busque sua indepen-
dência emocional. Seu modo de se expressar com os 
outros é importante.

O leonino se encontra em seu inferno astral e nesse 
momento, seria bom ele saber se recolher pra avaliar 
os últimos fatos de sua vida. Existe uma necessidade de 
rever gastos, posturas nos relacionamentos e o que tem 
deixado de aprender neste ano que está terminando. Essa 
pressão afetiva terminará em seu aniversário.

Fase onde o nativo desenvolve novas 
amizades ou permite encontrar novas pessoas para 
ampliar sua vida social. Trabalho provocando mu-
danças e agitação interna. Vida afetiva muito instável 
ainda.Cansaço provocado por emoções fortes. Mo-
mento bom para desenvolver uma atividade artística.

O libriano continua vivendo uma fase de dificuldades 
em suas relações afetivas ou sociais. É importante sa-
ber lidar com sua vida afetiva e emocional. É possível 
que romances do passado ou tais lembranças causem 
desgastes em seu dia-a-dia. O momento é de re-avaliar 
seus projetos, e não de concretizá-los. 

O nativo continua ainda vivendo a fase onde suas 
ações têm que ser obrigatoriamente diplomáticas. 
Apesar de seu agito interior ser muitas vezes imen-
so, o momento pede que aja de forma tranqüila e 
carinhosa. Pode ser solicitado a cuidar de alguém 
ou pode vir a romper com algum relacionamento de 
forma inesperada. Procure manter sua calma interior.

Apesar do nativo sentir muita pressão em sua vida 
pessoal, ele acaba por perceber que está se tornando 
uma pessoa com mais sabedoria que antes, já percebe 
melhor as ações de manipulações e as mentiras de 
pessoas que antes estimava muito e isso pode gerar 
um afastamento natural ou rompimento inesperado de 
algumas amizades.

Trabalho em expansão e momento onde pode 
gerar mais facilidades em seus contatos pesso-
ais. Seu trabalho permitirá novas idéias de como 
promover algumas mudanças importantes em sua 
vida pessoal sem atropelos. Relacionamentos com 
pessoas que vem de longe, ou que moram longe, 
podem ocorrer. 

Se na semana anterior o nativo sentia-se agitado, nessa 
muitos fatos podem agitá-lo mais ainda. É importante 
que saiba diferenciar amor de paixão, emoção de sen-
timento. Sentirá intensamente um desejo de liberdade 
de idéias muito grande e de ver novos horizontes, ou 
conversar sobre novas possibilidades de vida. Esta-
bilidade emocional apesar da intensidade energética 
de sua mente.

Esta semana o nativo tem que tomar um cuidado extra 
com seus gastos pois haverá um risco de inesperada-
mente gastar mais do que o desejado. Sua vida afetiva 
pode começar a ficar mais intensa. Seu namoro pode 
precisar de paciência e diálogo padra mostrar as ne-
cessidades emocionais.
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Cinema Horóscopo de 14 a 20/06

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS - Dublado: Sexta (13) 
a Domingo (15), Segunda 
(16) e Quarta (18): 16h00 / 
19h00. Legendado: Sexta 
(13) a Domingo (15): 14h50 / 
17h20 / 20h30. Segunda (16) 
e Quarta (18): 17h20 / 20h30. 
Romance/Drama. 126 minu-
tos. Classificação 12 anos.

MALÉVOLA - Convencio-
nal Dublado: Sexta (13) a 
Domingo (15), Segunda (16) 
e Quarta (18): 15h20 / 17h40 
/ 19h45. 3D Legendado*:  
Sexta (13) a Domingo (15) 
e Quarta (18): 21h35. * Ex-
cepcionalmente a versão 3D 
legendada não será exibida 
na segunda, dia 16. 3D Du-
blado: Somente na Segunda 
(16): 21h35. Ação/Aventura 
/ Fantasia. 97 minutos. Clas-
sificação 10 anos.

AMOR SEM FIM - Lança-
mento - Legendado: Sexta 
(13) a Domingo (15), Segunda 
(16) e Quarta (18): 15h45 
/ 20h40. Romance/Drama. 
105 minutos. Classificação 
12 anos.

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS - Dublado: Sexta (13) 
a Domingo (15): 14h15 / 
19h00 / 21h40. Segunda (16) 
e Quarta (18): : 19h00 / 21h40. 
Legendado: Sexta (13) a 
Domingo (15), Segunda (16) 
e Quarta (18): 16h10 / 22h00. 
Romance/Drama. 126 minu-
tos. Classificação 12 anos

MALÉVOLA - 3D Dublado: 
Sexta (13) a Domingo (15): 
14h45 / 17h20 / 20h00 / 22h20 
*. *Domingo, dia 15, não 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 13, tem pop rock com a 
banda SupraSumo a partir das 21 horas. Amanhã, dia 14, 
tem a banda Rock Express também às 21 horas na casa. 
Avenida Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 13, tem show 
da dupla Bruno Di Marco & Christiano. Amanhã, dia 
14, tem a descontração com Waltinho Silva. Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações 
(19) 3392-4309.

Manchester Music – Hoje, dia 13, a partir das 21 
horas, tem Festa a Fantasia ao som da banda Vírus. 
Amanhã, dia 14, tem a Banda Vintage Rock, também 

a partir das 21 horas. Rua Humaitá, 700. Informações 
(19) 3392-3557 e 3500-4599.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 14, e domingo, dia 15, 
tem apresentação do  espetáculo infantil “Rapunzel” às 
16 horas. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro 
Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 14, ás 21 
horas o espetáculo “Drama ‘N Jazz” com Alessandra 
Maestrini. E domingo, dia 15, a apresentação será às 
19 horas. Avenida Guilherme Campos, 500, no bairro 
Santa Genebra, em Campinas. Avenida Iguatemi, 777 
– Vila Brandina

OS HOMENS SÃO DE 
MARTE...E É PRA LÁ QUE 
EU VOU - Nacional:  Sexta 
(13) a Domingo (15), Segunda 
(16) e Quarta (18): 16h30 / 
21h15. Comédia. 106 minutos. 
Classificação 14 anos.

haverá a sessão das 22h20. 
Segunda (16) e Quarta (18): 
16h30 / 20h00. Convencio-
nal Legendado: Sexta (13) a 
Domingo (15), Segunda (16) 
e Quarta (18): 18h20. Ação/
Aventura / Fantasia. 97 mi-
nutos. Classificação 10 anos.

NO LIMITE DO AMANHÃ 
- Convencional Legendado:  
Sexta (13) a Domingo (15), 
Segunda (16) e Quarta (18): 
21h50. Ação / Ficção. 113 
minutos. Classificação 14 
anos. 

X - MEN: DIAS DE UM FU-
TURO ESQUECIDO -  Con-
vencional Dublado:  Sexta 
(13) a Domingo (15), Segunda 
(16) e Quarta (18): 18h40. 
Ação/Aventura. 121 minutos. 
Classificação 12 anos.

OS HOMENS SÃO DE 
MARTE...E É PRA LÁ 
QUE EU VOU - Nacional: 
Sexta (13) a Domingo (15), 
Segunda (16) e Quarta (18): 
16h55 / 19h25. Comédia. 
106 minutos. Classificação 
14 anos.

X - MEN: DIAS DE UM 
FUTURO ESQUECIDO 
-  3D Dublado:  Sexta (13) a 
Domingo (15), Segunda (16) 
e Quarta (18): 15h20 / 18h35 
/ 21h20. Ação/Aventura. 121 
minutos. Classificação 12 
anos.
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Sabrina, Michael e Danilo no Restaurante Açafrão

Nilton, Rafael, Tatiane e Andréa no Restaurante Rincão Gaúcho

Jasmine, Mariana e Jésscia na Pizzaria Skinão

Humberto e Cecília no Restaurante Moqueca Indaiatuba

Gilson na Lanchonte Pit Stop Chopp

Fábio Cavalcanti no Restaurante Dom Apollo

Raquel e Josué Campanhã comemorando 34 anos de casamento no 
Boteco do Bacalhau

Enzo, Daniela Sales da Camisaria Exclusività, Elisabete e Solange na Pizzaria Babbo Giovanni

Heloisa e Gustavo no Restaurante Moqueca Indaiatuba
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Sob a impecável organização de Kleber Patrício, Valdenira Pereira, 
inaugurou ontem, (10) com um concorrido coquetel, seu escritório de 
arquitetura. O local que impressiona pela beleza e bom gosto da profis-
sional, provocou uma infinidade de elogios por parte dos convidados. 

Quinta, dia 05, Munize Bigatto comemorou, com um concorrido coquetel, os dois anos de sucesso da sua marca de semi jóias. Amigas e consultoras passaram uma tarde agradável em meio 
as belas peças, degustando um delicioso espumante e brigadeiros gourmet da Brigaderia Sabor da Infância.

Munize Comemora

Munize Bigatto entre Kátia Lozano Leite e Aychi do Couto na comemora-
ção de dois anos de seu escritório de semi jóias

Janaína Prado e Carla Cardoso no coquetel 
de comemoração de 2 anos de sucesso de 
Munize Bigatto

Convidadas de Munize Bigatto brindam ao sucesso de dois anos de sucesso de seu escritório de 
semi jóias

Valesca Cotafava e Tarik Costa 
na inauguração do escritório de 
arquitetura de Valdenira Pereira

Paula e Bruna Novachi prestigiam a inauguração do escritório de arqui-
tetura de Valdenira Pereira, terça, dia 10

Tali Ornellas, Valdenira Pereira e 
Kleber Patrício na inauguração do 
escritório de arquitetura, terça, (10)

Coquetel de Inauguração

Samara 
Nascimento 
recebe a 
consultora de 
modas Katy 
Garcia em sua 
Esmalteria 
Nacional, 
quinta, dia 
04.tif

O chef Eduardo Bletrame ao lado de Flávia Gomes Gatti na Flaneg 
onde ele ministrou um curso de bolos e tortas para as clientes da loja, 
segunda, dia 9

A blogueira Nilda Takeuti e o fotografo Tiago Carvalho, na inauguração 
do escritorio de arquitetura, terça, dia 10

Raphaela Vittiello e Victória Car-
doso  na festa junina do Carros-
sel, sábado, dia 06

Joice Oliveira ao lado do maridão Tom Nishi, que comemorou seu aniver-
sário no dia 02, no Nishi Hair Two

Rene Almeida recepciona Sílvio Luiz Ferreira, da Óptica Ipanema na sua 
Morabezza
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Milena Machado Dias - Manuela Machado Dias - Tatiana e Alessandro 
na Festa do Peão do Colégio Objetivo

Maria Luiza Duarte na Festa do Peão do Colégio Objetivo

Festa Junina do Colégio Meta

A linda modelo Láisa Daltio, foi a 3ª colocada no concurso Regional Garo-
ta e Garoto Estudantil 2014, que aconteceu no último domingo em Salto

1ª e 2ª Etapa Manhã na Festa Junina do Colégio Meta

Ana Julia Alves Marconi- Anna Carolina Neca Nocete- Gabriel Lopes 
Aringueli na Festa do Peão do Colégio Objetivo

Mais Expressão
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Unique Lounge Noivas Paraquedistas comemoram Dia dos 
Namorados nas nuvens

Noite de Festa no Kaliper's, no 
domingo dia 08/06

16ª Festa do Peão 
Caipira Country do 
Colégio Objetivo 
Indaiatuba 2014

Teatro infantil será 
encenado amanhã

Parmegiana Amiga 2014 - Rotary + Lar São Francisco

Jantar Árabe com buffet de pratos tÍpico no Clube 9

Maquiador Dicesar esteve em 
Indaiatuba na sexta feira dia 6

Os dois anos de Munize Bigatto

As novas tendências de casamentos, em diferentes estilos, 
e um lindo desfile, poderam ser apreciadas na Unique Lounge 
Noivas, que aconteceu nos dias 07 e 08 de junho no Shopping 
Jaraguá Indaiatuba.

Munize Bigatto, recebeu na tarde do dia 05/06, imprensa, 
amigas e clientes, em comemoração aos dois anos de sua loja.

Monica fez uma loucura por amor ao enfrentar o medo 
das alturas e se tornou paraquedista apenas para ficar sempre 
ao lado do namorado. Em troca, André provou que levá-la às 
alturas é sempre um imenso prazer. Eles comemorarão o Dia 
dos Namorados no fim de semana do jeito que mais gostam: 
em um salto conjunto, com direito 2way (formação com dois 
paraquedistas), no Aeroporto de São João da Boa Vista.

O gerente da casa o elétrico Miguel Vieira, comemorou 
seu aniversário cercado de muitos amigos e clientes que por 
la pareceram para a grande festa, que teve a participação do 
grupo "A Corda, O Caichote", a festa foi uma verdadeira delícia. 
Parabens ó Portuga, tu mereces.

Apresentador, Repórter, Cantor, Ator e Premiado, reco-
nhecido nacionalmente como um dos melhores maquiadores 
do Brasil, Dicesar Ferreira combina maestria e técnica em seu 
conhecimento em mais de vinte anos de carreira esteve em 
Indaiatuba na sexta feira, dia 6 de junho. O maquiador fez uma 
participação especial em Indaiatuba na loja Nab Perfumaria no 
centro da cidade.

O Rotary Club de In-
daiatuba Cocaes realizou a 
parmegiana amiga, no almoço 
do dia 08/06. A renda com 
a venda das parmegianas 
será revertida para a ASSO-
CIAÇÃO FILANTRÓPICA 
E ASSISTENCIAL SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS e 
para a FUNDAÇÃO ROTÁ-
RIA. Quem esteve la presente 
teve direito a parmegiana a ser 
consumida ou retirada no lar. 
Foram servidas, parmegiana de 
CARNE, FRANGO e BE-
RINGELA, tudo à vontade, e 
também foram servidos, arroz, 
salada, batata palha e sobreme-
sa. Muito trabalho dos voluntá-
rios e do rotaryanos, e também 
muito companheirismo.

A 16ª Festa do Peão Caipi-
ra Country do Colégio Objeti-
vo Indaiatuba 2014, aconteceu 

no dia 07/06, com festança o 
dia todo, com barracas de ali-

mentação/ Barracas Beneficen-
tes, Barracas de Brincadeiras/
Brinquedos Inflaveis, danças 
dos alunos: infantil, 1ºs e 2ºs 

anos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos, danças 
a partir do 6º ano. Toque do 

Berrante, Quadrilha Invertida 
do Ensino Médio e finalizando 
com show de Bruno Di Marco 

e Christiano. Uma deliciosa 
festa para a família.

No dia 06 de junho aconteceu, 
no Clube 9, um Jantar Árabe em 
prol da entidade,"Bolha de Sa-
bão", com buffet de pratos tÍpicos. 
Este jantar foi feito para angariar 
subsídios para a construção da 
nova sede da entidade, para aten-
der as crianças e adolescentes, num terreno doado pela Prefeitura em 2013. 
O Jantar foi oferecido pela Casa da Esfiha e contou com apresentação de 
Dança do Ventre do Estúdio Sara Savda.

Dia:14 de junho de 2014 (sá-
bado) 14h00
Local:Teatro CIAEI Av. Eng. 
Fábio R. Barnabé, 3664. Jd. 
Regina – Indaiatuba  
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

A alegria do casal Mauro de Deise, proprietários da Lajes NorteSul, com 
a chegada da linda e fofa Letícia. Felicidades sempre!

Na hora de decorar sua casa não esqueça das cortinas, colchas, 
almofadas, persianas e papel de parede da Adelaide Decorações. Tudo 
muito lindo e com excelente preço. Faça um orçamento sem compro-
misso no 3894-4638. Você vai adorar! Professor Luiz Carlos na barraca de churros

Fanbio Fonseca com o netinho Domênico, aluno da unidade II

Foi no último sábado na Viber a 20º Festa Junina das duas unidades 
do Colégio Meta. Muitas barracas típicas, sorteios de brindes, bingo e 
dança dos alunos. Uma tarde descontraida e divertida. Adorei!

Foi no último dia 8 o desfile da A Nova Loja, na Feira de Noivas no 
Shopping Jaraguá. A A Nova Loja mostrou que é soberana nos vesti-
dos de noiva, festa, pajem e dama. Modelos maravilhosos, padro-
nagens diferenciadas e super delicados da nova coleção Jasmin da 
Center Noivas. Desfile belíssimo! Parabéns Vanis e Jeane!

Não deixe de ir na Gran Tropical Center e conferir a manta com manga. 
Uma exclusividade ideal para ficar na cama ou sofá com seu tablet, 
smartphone ou notebook e manter os braços quentinhos

Colégio Meta realiza sua 
20º Festa Junina

A A Nova Loja arrasa 
na Unique Lounge Noivas

Quem comemorou mais um niver, no último dia 10, foi minha grande 
amiga Vânia, proprietária da A Nova Loja, que comemorou a data com 
familiares e clientes na própria loja. Desejo à você toda felicidade do 
mundo e que continue esta super amiga bacana que eu adoro. Na foto 
mana Jeane e a aniversariante Vania.

O Camarim Beauty é um salão completo e unissex. Oferece: Corte, 
matização, penteados, maquiagem, manicures, pacote 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!

Entre no ritmo da Copa com fitness azul, verde, amarelo e branco da Vitorello. 
Tem leg, fleir (que é a última moda), polaina, blusinhas, camisetinhas, re-
gatas, sainhas e shortinhos. E aproveite a promoção de fitness com 15%off, 
peças com 20% e 30% off e jeans e shortinhos com 40% off. Imperdível!

No último dia 5, a obra Premium Residence, recebeu a visita dos estudantes de 
Edificações da escola Técnica Bento Quirino. Os alunos tiveram a oportunidade 
de conhecer a obra e participar de uma palestra ministrada pelo engenheiro co-
ordenador Malcon Vivanco de Campos e receber orientações de como funciona 
uma obra com alvenaria estrutural. A construtora Jacitara tem a satisfação de 
contribuir com o desenvolvimento dos estudantes e por meio de seus gestores 
agradece aos alunos e ao professor Adevandro Alneda pela visita.
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Muitos acessórios para você ficar ainda mais linda na Copa do Mundo e 
torcer pelo Brasil, aqui na Alicia Hair

Lanchonete Bom De Mais e Alicia Hair já em clima de Copa
Kleber da Polo Agropecuária e Daniel que levou uma camisa da Seleção 
para curtir os jogos do Mundial nesta Copa. Parabéns! 

Kleber Garzin da Polo Agropecúaria e Carolina Lopes Guidone que 
também ganhou a Camisa da Seleção. Parabéns!

Equipe Óptica Life

O novo espaço Dress Wedding oferece maravilhosos vestidos de noiva 
e festas, nacionais e importados, no aluguel e venda. Os vestidos são 
super diferentes, delicados com tecidos nobres, de muito bom gosto. 
Você que vai casar vale a pena conferir na Rua Pedro Gonçalves, 931 - 
Centro - F. 3801-1010

O deputado Estadual, Rogério Nogueira (DEM) esteve no último dia 9, no 
Departamento de Estradas de Rodagem, em São Paulo com o superintenden-
te Clodoaldo Pelissioni, discutindo sobre as rodovias que circundam a região 
de Indaiatuba. Durante a reunião, o parlamentar cobrou a duplicação da 
Rodovia João Ceccon, que liga Indaiatuba a Cardeal (distrito de Elias Fausto)

Wiilie's Day Spa Arrasa com seu espaço Noivas/Festas

Equipe Salão de Cabeleireiros Will Rufino Hair StylistsLaura, Dauane e Jussara na Presente Chic

Claudemir, Vagner, Régia e Celia curtirno o 9 para DançarAlunos formandos da turma de eletricista instalador da Escola Microsol com os votos de um ótimo desempenho profissional

Karen da Sthal Soler Escola de Música
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*AP01261 PORTAL DAS FLORES - AU.70m² - 3 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 300.000,00 OU R$ 1.200,00 
+ COND. + IPTU

CA09108 CH.AREAL - AT.394m² AC.158m² - 4 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ. / COPA / WC / LAVANDERIA / AMPLO QUINTAL 
/ GAR.2 VAGAS. R$ 2.300,00 + IPTU

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

*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

AP02306 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.60m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / AS / WC / GAR. / COND.COM PISCINA E CHUR. R$ 
190.000,00

CA09094 JD.DOS AROMAS - AT.223m² AC.132m²  - 3 DORM.
(SUITE + ARM.) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. 
+ COOKTOP / 2WC + BOX / AS / LAVANDERIA PLANEJ. / 
VARANDA / CHUR. / AQUEC.SOLAR / GAR.2+2 VAGAS / 
COND.COM LAZER COMPLETO. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU

CH01225 ALDROVANDIA - AT.1.000m² AC.400m² - MOBILIADO 
- 4 SUITES / 2 SALAS / LAVABO / COZ. / COPA / 4WC / AS  /
SALÃO JOGOS / EDICULA / ESPAÇO GOURMET / 2 PISCINAS 
(ADULTO E INFANTIL) / CAMPO FUT. / EDICULA / PORTÃO 
ELET. / GAR.4 VAGAS. R$ 4.500,00 + IPTU

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

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: 2 DORM. / 
SALA / COZ. / 2WC / AS / PISCINA / CHUR. / GAR. - 2: 2 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / CAMPO FUT. R$ 500.000.00
*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CA-
SAS 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. / ESCRITORIO + 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 / VES-
TIARIOS / 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 PODE SER DESMENBRADO. R$ 300.000,00 OU R$ 150.000,00 
½ LOTE
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 HURRASQUEI-
RAS / PLAYGROUND / 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 COMERCIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA

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 SALAS / LAVABO / COZ. / WC / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 5.000,00 
+ COND. + IPTU
CA08033 TERRA MAGNA - AT.420m² AC.300m² - 4 SUÍTES(1 MASTER 
COM CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / DESPENSA 
/ WC.EMP. / AS / PISCINA / CHUR. / GAR.4 VAGAS. R$ 8.000,00 + 
COND. + IPTU
CA08116 VILLAGIO DE ITAICI - AT.150m² AC.156m² - 3 SUITES / SALA 
/ COZ. / COPA / AS / GAR.2 VAGAS / CHUR. / AREA LUZ. R$ 2.800,00 
+ COND + IPTU
CA08161 CENTRO – COMERCIAL - 2 SUÍTES + ARM.EMBUT. + AR 
COND. / 2 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / 3WC / AS / EDÍCULA / 
WC EXT. / PISCINA (7x5) / CHUR. / AQUEC.SOLAR (BOILER 500L / 6 
PLACAS) / QUINTAL AMPLO (130m²) / GAR.2 VAGAS. R$ 2.600,00 + IPTU

APARTAMENTOS

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

AP01878 CENTRO - AU.200m² - 4 DORM.(2 SUITES + CLOSET) / SALA 
2 AMB. / COZ. / 2WC / AS / HOME THEATER / DESPENSA / GAR.3 
VAGAS. R$ 5.000,00 + IPTU
AP01907 CIDADE NOVA - AU.120m² - 4 DORM.(2 SUÍTES) / 2 SALAS / 
LAVABO / COZ / 3WC / AS / GAR. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU
AP01982 CIDADE NOVA - AU.84m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / 
COZ. + ARM. / 2WC / AS / GAR. R$ 2.000,00 + COND. + IPTU
AP01960 ED.JATOBA - AU.120m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / 
SACADA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / 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 SUI-
TES / 4 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / DESPENSA / 3WC 
/ SUITE DE EMP. / CHUR. / PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 10.000,00 + 
COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

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

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - SALÃO 
COM AT.360m² E AC.250m² MAIS 2WC E COPA. R$ 5.500,00 + IPTU
SL00947 JD.ESPLANADA 1 - 3 SALAS COM 125m² E GAR.2 VAGAS. 
R$ 5.000,00 + IPTU
SL01001 CENTRO - SALÃO COM 150m² MAIS WC / COZ. / DEPOSITO. 
R$ 5.000,00 + IPTU
SL01134 JD.PARAISO - SALÃO COM 135m² / COZ. / 2WC / AR COND. 
/ PERSIANAS / GAR.8 VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

GALPÃO

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

GL00132 CAMPESTRE JOIA - AT.1.000m2 AC.800m2 - RECEPÇÃO / 3 
SALAS / COZ. / WC COM CHUVEIRO. R$ 7.500,00 + IPTU
GL00173 AMERICAN PARK - GALPÃO INDUSTRIAL COM AC.5.157,00m² 
/ ESCRITORIO / LOBBY / REFEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. / VES-
TIARIO / GUARITA / DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU
GL00147 CALDEIRA - AT.5.955m2 AC.4.046m2 - RECEPÇÃO / ES-
CRITÓRIOS / REFEITÓRIO / AMBULATÓRIO / VESTIARIOS / RECUO / 
PÉ 12m. R$ 18,00 / m2 + IPTU
GL00157 TOMBADOURO - GALPÃO DE AT.1.535m² E AU.1.250m² 
COM AREA COMUM 285m² E 1 DOCA / COND.COM AREA LAZER + 
RESTAURANTE + SEG.24hr. R$ 12,00 / m².  

TERRENOS

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

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

LOCAÇÃOVENDA

CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha 
americana e lavanderia. Garagem para 02 carros. 
R$ 278.000,00.

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 chur-
rasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 720.000,00.

AP00057- Jardim Pedroso: Apartamento com 03 
dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 01 carro. 
R$ 900,00.

AP00340- Edifício Roccaporena: Apartamento com 
02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e por-
taria 24 horas. Garagem para 01 carro. R$ 1.300,00.

CASAS VENDA:

CA00998- Jardim Morumbi: Casa com 02 dormitórios, sala de jantar, estar e tv, cozinha americana e lavanderia. Garagem descoberta 
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 de estar, cozinha e lavanderia. Garagem descoberta 
para 02 carros. R$ 285.000,00. Aceita Financiamento!!!
CA01082- Augusto de Camargo Andrade: Casa com 03 dormitórios sala de estar, cozinha, edícula, área de serviço e lavanderia. 
Garagem para 02 carros. R$ 290.000,00. Aceita Permuta!!
CA00730- Jardim Pau Preto: Casa com 03 dormitórios sala, cozinha, lavanderia e quintal. Garagem para 03 carros. R$ 345.000,00.
CA01019- Vila Furlan: Casa em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 360.000,00.
CA00918- Vila Lopes: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Garagem para 02 carros. 
R$ 370.000,00.
CA00984- Cond. Portal de Itaici: Casa em porcelanato  03 suítes, sala de estare jantar, cozinha, despensa, área de serviço, portaria 
24 horas. Área de lazer com piscina. Garagem para 02 carros. R$ 800.000,00. Aceita Permuta!!!
CA00688- Cond. Jardim Portal de Itaici: Sobrado em porcelanato com móveis planejados com 03 suítes, sala de estar, jantar e tv, 
cozinha, despensa, edícula, área de serviço, portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo e quadra. Garagem 
para 04 carros. R$ 850.000,00

APARTAMENTOS VENDA:

AP00315- Jardim Alice: Apartamento com 02 dormitórios, sala de jantar, estar, cozinha americana, área de serviço. Garagem para 
01 carro. R$ 210.000,00.
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- Giovana II: Apartamento com acabamento em porcelanato com  móveis planejados, 02 dormitórios sendo 01 suíte, lavabo, 
sala de jantar e tv, cozinha, área de serviço. Garagem para 02 carros. R$ 280.000,00. Aceita Financiamento!!!
AP00428- Jardim América: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar, cozinha. Garagem para 
01 carro. R$ 290.000,00. Aceita Financiamento!!!
AP00429-Residencial Ravenna: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha americana, área de 
serviço. R$ 300.000,00.
AP00426-Edifício Ana Maria: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar e estar, cozinha, área de serviço 
e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e sala de ginástica. Garagem para 02 carros. R$ 
320.000,00. Aceita Financiamento!!!
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.

TERRENOS VENDA:

TE00225- Terreno no Jardim Morada do Sol: Terreno com 125 m² loteamento aberto. R$ 89.000,00.
TE00466- Terreno Rosário Elias Fausto: Terreno com 1.400 m².  R$ 180.000,00.
TE00474- Terreno Cond. Terra Magna: Terreno com 420 m² em condomínio fechado com portaria 24 horas. Com lagos e pista 
ecológica. R$ 255.000,00.
TE00427- Terreno Cond. Resid Maria Dulce: Terreno em condomínio com 300 m² já liberado para construção. Portaria 24 horas e 
área de lazer completa. R$ 255.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno em cond. fechado com poço artesiano, pés de frutas, quarto para ferramenta, orquidário, 
lago para pesca, pista de caminhada ecológica, lagos, portaria 24hs. R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!
TE00450- Terreno Cond. Residencial Santa Clara: Terreno em condomínio fechado e portaria 24 horas, com 450 m². Área de lazer 
com piscina, churrasqueira, salão de festas, quadra e campo de futebol. R$ 405.000,00. Aceita Financiamento.
TE00396- Terreno Recanto das Flores: Terreno em condomínio fechado com 5.000 m². R$ 450.000,00.

CHÁCARAS VENDA:

CH00029- Vale das Laranjeiras: Chácara com 05 dormitórios sendo 03 suítes, sala jantar e estar, cozinha, lavanderia. Área de lazer 
com piscina. Garagem para 03 carros. R$ 400.000,00.
CH00032- Parque da Grama: Chácara com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. Área de lazer com piscina e churrasqueira. 
R$ 450.000,00. Aceita Financiamento!!!
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.

CASA LOCAÇÃO:

CA01072- Jardim Dom Bosco: Casa com 01 dormitório, cozinha e banheiro. 35 m². Garagem para moto. R$ 830,00.
CA01018-Jardim Paulista II: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. Garagem coberta para 01 
carro. R$ 1.400,00.
CA01042-Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia. Garagem 
descoberta para 03 carros. R$ 1.400,00.
CA01071- Jardim Dom Bosco: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha. R$ 1400,00.
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 + Cond. + IPTU.
CA01044- Jardim Europa: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha , churrasqueira. Garagem para 02 
carros. R$ 2.000,00
CA00517- Cond. Vista Verde: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha, área de serviço, lavan-
deria e churrasqueira, portaria 24 horas. Garagem para 03 carros. R$ 2.000,00.
CA00516- Cond Vista Verde: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha, área de serviço, portaria 
24 horas e churrasqueira. R$ 2.000,00.
CA00970- Jardim Juliana: Casa com móveis planejados com 04 dorms, sala estar/jantar, cozinha, área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Garagem p/03 carros. R$ 3.300,00

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00430- Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de serviço. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira e salão de festas. Garagem coberta para 01 carro. R$ 1.000,00.
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.
AP00319- Cond. Resid. Pátio Andaluz: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
área de serviço e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, quadra, sauna e sala de 
ginástica. Garagem para 02 carros. R$ 1.700,00.
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:

SA00069- Centro: Sala comercial localizada no centro com 37 m². R$ 1.000,00.
SA00053-Cidade Nova: Sala com 57,60 m² com 01 vaga. R$ 2.000,00.
SA00064- Cidade Nova: Sala comercial em ótima localização com 55,90 m² . 01 Vaga. R$ 2.200,00

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00098- Jardim Paulista: Salão comercial com área de luz e 165 m². R$ 2.230,00.
SL00064- Cidade Nova: Salão comercial em ótima localização com 65 m². R$ 2.500,00.
SL00105- Parque das Nações: Salão comercial de esquina com 230 m². R$ 3.000,00.
SL00015- Centro: Salão comercial no centro com 02 pavimentos. 125 m². R$ 3.200,00.

GALPÃO LOCAÇÃO:

GL00031-Jardim Paulista: Galpão com 330 m ² de área construída e 460 m ² de área total, trifásico. R$ 4.000,00.
GL00027- Recreio Campestre Jóia: Galpão com 800 m² de área construída e 1.000 m² de terreno. R$ 8.500,00.



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

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 

SOBRADOS 

SO0387 - 360 m² - Resid. Terra Magna 
03 dorm. planej., sendo 01 st. c/ hidro., sa-
cada, sala 02 amb., bhº social, coz. planej., 
área de serv., bhº ext., área gourmet c/ 
churrasq. e pisc., 04 VG. R$ 970.000,00

SO0388 - 153 m² - Resid. Portal das Acácias 
03 dorm., sendo 01 st. c/ closet, salas 02 amb. 
c/ home teather planej., lavabo, bhº social, coz. 
planej., área de serv. planej., espaço gour-
met c/ churrasq. e forno à lenha, 02 VG. R$ 
480.000,00 

SO0317 - 300 m² - Jd. Esplanada 
04 dorm., sendo 04 suítes, 01 máster c/ hidro. 
e closet, lavabo, sala 02 amb., copa e coz. 
planej., desp., 02 área de serv., sendo 01 piso 
no sup., 04 VG. R$ 800.000,00

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Localiza-
ção privilegiada, amplamente facilitado. R$ 
83.500,00

AP0381 - 80 m² - Resid. Place View
Ap.c/ pisos e revest. - 03 dorm., sendo 01 
st., bh° social, sala 02 amb. (porcelanato), 
coz., área de serv., varanda gourmet c/ 
churrasq., 02 VG de carro e 01 de moto. 
R$ 2.900,00 + Cond. + IPTU

AP0364 - 77 m² - Resid. Villagio D’Amo-
re
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

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 

SO0218 - 360 m² - Jd. Esplendor
03 dorm., sendo 01 st. master c/ hidro, closet 
e sacada, bhº social, mezanino, escada c/ 
rede, sala 02 amb., lavabo, coz. planej. c/ 
cooktop, desp., área de serv., churrasq., bhº 
ext., quintal c/ gramado e paisag., 04 VG. 
Ar cond. nos dorm. R$ 5.000,00 + Cond. + 
IPTU

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

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 - Vila 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

Lotes Comerciais de 150 m² - Localização 
estratégica, ideal para mini mercados, pada-
ria, 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$ 397.598,61

CASAS 

CA0457 - 360 m² - Resid. Beira da Mata 
03 sts., lavabo, sala 02 amb. c/ integração área 
Gourmet, coz. planej., desp., área de serv., bhº 
ext. e arm., quintal, pisc. aquecida, 04 VG. R$ 
720.000,00

CA0236 - 125 m² - Jd. Califórnia 
02 dorm., bhº social, sala, coz., área de serv., quin-
tal, 02 VG. R$ 235.000,00

CHÁCARAS 

CH0009 - 1000 m² - Terras de Itaici 
03 dorm., sendo 1 st., bhº social, sala 2 amb., 
coz., área de serv., churr., pisc., quintal, 2 VG. R$ 
650.000,00

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

APARTAMENTOS 

AP0535 - 165,56 m² - Ed. Torre Viena 
04 dorm., sendo 02 suítes (c/ arm.), salas 03 amb., 
02 bhºs sociais, coz. completa, desp. e área de 
serv., 02 VG. R$ 630.000,00

AP0531 - 60,89 m² - Centro 
02 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., 01 VG. R$ 375.000,00

AP0539 - 64,63 m² - Resid. Barcelona 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., 01 VG. R$ 300.000,00

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

03BMais Expressão



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$ 200.000,00 (OPORTUNIDADE)

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  VÁRIOS LOTES - R$ 840,00/m²

MAISON DU PARC  647 m² R$ 650.000,00

MANTOVA   205 m²  FACILITADO ATÉ 120 PARCELAS

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

VILLA BORGHESE   450 m²    R$ 350.000,00

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 - Parcelamen-

to direto com 
proprietário em 
até 60 meses

EUROPARK – 1.000 m² 
- R$ 350.000,00

AP00149 - CECAP - AU= 60 m² - 2 dormitórios com armários embutidos, sala 2 ambientes, cozinha, área de 
serviço, 1 vaga R$ 190.000,00 – EXCELENTE OPORTUNIDADE

CA00603 - JARDIM REGINA - AT=131,50 m² AC=81 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala 2 ambientes com 
sanca com iluminação, cozinha americana, banheiro com Box,lavanderia, 1 vaga coberta, interfone, portão 
automatizado  R$ 278.000,00

AP00147 - CIDADE NOVA - AU= 79 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala 2 ambientes, 2 banheiros, cozinha 
planejada com fogão e depurador, área de serviço com móveis planejados, sanca com iluminação indireta na 
sala, 1 vaga coberta, a uma quadra da rodoviária, aceita terreno como parte do pagamento R$ 320.000,00

CA00607 - MORADA DO SOL - AT=125 m² AC=102,40 m² - 2 dormitórios, sala cozinha banheiro social, 
lavanderia, espaço gourmet, 2 vagas cobertas - R$ 266.000,00

GL00314 – Galpão Industrial com 700 m², cons-
truído em terreno de  1.000 m². Possui escritórios, 
vestiários e refeitório - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 
LOCAÇÃO R$ 9.000,00

GL00259 – Galpão Industrial com 415 m² de área 
construída, capacidade de energia elétrica de 45 Kwa, 
resistência do piso de 3 ton/m², pé direito de 7,5 m. 
Galpão novo com portão eletrônico – sistema constru-
tivo pré-moldado / alvenaria. LOCAÇÃO R$ 6.000,00

GL00296 – Galpão Industrial com 2.400 m², cons-
truído em terreno de 3.400 m². Possui dois níveis 
de escritórios, vestiários e refeitório. LOCAÇÃO 
R$ 48.000,00

GL00285 - Galpão Industrial com aproximadamente 
1.500 m² de área, construído em terreno de aproximada-
mente 2.000 m². Possui escritórios amplos, refeitório, ves-
tiários e mezanino nos fundos. LOCAÇÃO R$ 16.000,00



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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VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁ-

RIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707
250m² COM CASA NOS FUNDOS (02 
DORM.,  SALA,  COZ, WC). PODE DIVI-
DIR O LOTE
MEIO LOTE POR R$ 150.000,00

TERRENO JD DO IMPERIO-TR 00711
150M²,  QUADRA 13,  LOTTE 54 CONDO-
MÍNIO. 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 PAPELARIA 
– CENTRO
Bazar e Papelaria no centro, vendo e pas-
so o ponto com tudo dentro. R$70.000  
aluguel R$1650,00

CLINICA DE ESTÉTICA COMPLETA
VENDE CLINICA DE ESTÉTICA COMPLE-
TA, PRONTA P/TRABALHAR, MOVEIS, 
DECORAÇÃO, UTENSÍLIOS E APARE-
LHOS DE ELETROTERAPIA DE ULTIMA 
TECNOLOGIA, REGISTRADA NO INPI. 
R$95000,00 - MAIS INFORMAÇÕES 
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR - CODIGO 
SL00269

VILA BRIZOLA – AP00603
KITNET, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 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 gara-
gem 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, COZ, 
WC, 1VAGA
RUA DOMACIR STOCCO JR
R$ 1.100,00 + IPTU 38752215

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

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, 
LAVAN. E QUINTAL
R$ 1.000,00 + IPTU

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

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

JD. PAULISTA II – CA02582
02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZ,  WC,  
LAVAN, QUINTAL, GARAGEM P/02AUTOS
R$ 1.200,00

JD. SÃO FRANCISCO – CA02594
02 DOM.,  SALA,  COZ.,  WC,  A.S.,  QUIN-
TAL,  VAGA P/ 02 AUTOS.
R$ 1.200,00 + IPTU

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, 
QUINTAL 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,  LA-
VABO,  SALA 03 AMB,  COZ,  A.S. PISCINA,  
CHURRASQUEIRA C/ WC, apto p/emprega-
da 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.

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00596
COBERTURA DUPLEX: PISO INFERIOR: 
02 DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZ,  WC,  
LAVAN,  PISO SUPERIOR: SALA TV,  WC,  
VARANDA,  CHURRAS,  E 01 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

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

JD FLORIDA CA02375
02 DORM,  SALA,  COZ,  WC, LAVAN, 
CHURRAS  E GARAGEM COBERTA P/ 
02 AUTOSa.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 
FUNDOS,  02 VAGAS DE GARAGEM (01 
COBERTO) E PORTÃO ELETRÔNICO.
AT: 150m² / AC: 75m² R$ 290.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02516
01 DORM.,  SALA,  COZ,  WC,  LA-
VAN,  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 
PORCELANATO. AT: 150m² / AC: 104m²
R$ 420.000,00

PQ. RES. INDAIÁ – CA02541
CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO: 03 
DORM. (01 SUITE),  SALA,  COZ, WC,  
LAVAN,  01 VAGA.
AT: 150m² / AC: 102m² R$ 389.000,00

VILA MERCEDES – CA02539
CASA TÉRREA: 02 DORMITÓRIOS,  
SALA,  COPA,  COZINHA PLANEJADA,  
QUINTAL,  FUNDOS COM ÁREA GOUR-
MET,  EDÍCULA COM SUÍTE,  VAGAS 
P/ AUTOS. PARTE EXTERNA TODA C/ 
PISOS. R$ 425.000,00

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. 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
PARTE INFERIOR SALA DE 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

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

ALPES SUIÇOS CA02364
03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET,  SALA 
DE VISITA 03 AMB,  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 /
ARMARIOS,  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 TERRACOTA
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$ 105.000,00

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 
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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 lo-
calização - frente p/ Avenida) – AT: 418m² R$ 1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ ba-
nheiro R$ 1.000,00 + Iptu
SL00021 – Centro – AC: 70m² - ótimo p/ cosnsultório - 3 salas, 
recepção, 2 banheiros 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
CA00948 – Jd. do Valle – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb 
ampla, wc social, coz c/ armários, lavand, garagem coberta 2 
carros R$ 1.300,00 + Iptu
CA00594 – Jd. do Valle – 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem coberta 2 carros R$ 1.300,00 + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical - 2 dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem 
p/ 01 carro, água, luz, e IPTU incluso R$ 1.350,00.
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$ 1.550,00 + Iptu
CA00998 – Cidade Nova – Excelente Localização - 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 2 carros, edícula c/ ba-
nheiro R$ 1.700,00 + Iptu

CA00169 – Vilagio de Itaici – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete e box, lavand, 
garagem, área de lazer completa, segurança 24 hs R$ 1.900,00 
+ 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/ armários, 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
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 localização – VARANDA 
GOURMET - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 2 vagas 
de garagem R$ 1.900,00 + Cond. + Iptu
AP00418 – Ed. Maroc – Apto Novo – Excelente área de lazer – prox ao Pq. 
Ecológico - 3dorm(Sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, wc c/ 
box e gabinete, lavand c/ armários, 2 vagas de garagem cobertas R$ 2.300,00 
+ 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 topografia R$ 115.000,00
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
CA00991 – Vilagio de Itaici – Área de Lazer e port. 24hs - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz americana planej, lavand c/ armário, wc social c/ box e gabinete, 
2 vagas de garagem R$ 445.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - AT:150m² - 
AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, 
lavand, garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00595 – Portal de Itaici – AT: 300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
hidro e closet), sala 2 amb, lavabo, coz americana, despensa, lavand, churrasq, 
forno de pizza, wc externo, garagem R$ 695.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 1 
master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, 
lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, garagem(aceita 
financiamento) .R$ 800.000,00

CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 
2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, 
dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de água, escadas 
em mármore travertino R$ 980.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 
1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de home Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato importado, 
churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento 
solar, paisagismo, acabamento em porcelanato R$ 1.850.000,00

CASAS 

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

APARTAMENTO

OPORTUNIDADE - AP00327 – Jd. Pedroso (Prox. ao Centro) – 2dorm, sala, 
coz, wc, lavand, garagem(aceita carro como parte de pagto) .R$ 195.000,00
AP00392 – Jd. Alice – 2dorm, sala 2 amb, coz planej, wc social, lavand, garagem, 
portaria 24hs R$ 220.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 hs, 
área de lazer R$ 245.000,00
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 - 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem 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

AP00419 - LINDO APTO, NOVO, EXCELENTE 
ACABAMENTO, 1 DORM C/ ARMÁRIOS PLANEJADOS, 

COZ PLANEJ C/ GELADEIRA E MICROONDAS, 
SALA C/ SOFÁ, RACK E TV, GARAGEM COBERTA.
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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
M E I O  L O T E  P O R  R $ 
150.000,00

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

PASSO O PONTO BAZER E 
PAPELARIA - CENTRO

Bazar e Papelaria no cen-
tro, vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. R$70.000 

 aluguel R$1650,00

VILA BRIZOLA – AP00603
K I T N E T ,  Ó T I M A 
LOCALIZAÇÃO NA RUA 
DOS INDAIA.EM FRENTE 
AO TERMINAL DE ONIBUS. 
(SEM GAR ) R$ 550,00

CLINICA DE ESTÉTICA COM-
PLETA
VENDE CLINICA DE ESTÉTI-
CA COMPLETA, PRONTA P/
TRABALHAR, MOVEIS, DE-
CORAÇÃO, UTENSÍLIOS E 
APARELHOS DE ELETROTE-
RAPIA DE ULTIMA TECNOLO-
GIA, REGISTRADA NO INPI. 
R$95000,00 - MAIS INFORMA-
ÇÕES WWW.CHIDOVENDE.
COM.BR - CODIGO SL00269

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 CEN-
TRO – SL00252
25M²C/ WC. R$1.100,00 + 
COND. + IPTU. 

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

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

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA ,03 DOR-
M(01SUÍTE C HIDRO), AM-
PLA SALA, COPA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO 
FUNDOS COM EDICULA 
02 QUARTINHOS E WC C/ 
CHURRAS, QUINTAL E GA-
RAGEM P/04 AUTOS 02 CO-
BERTAS. R$ 2200,00 + IPTU

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

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

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

JD.  SÃO FRANCISCO – 
CA02594
02 DOM.,  SALA,  COZ.,  WC,  
A.S.,  QUINTAL,  VAGA P/ 02 
AUTOS.
R$ 1.200,00 + IPTU

JD ALICE /TANCREDO NE-
VES CA02560
03 DORM(SUÍTE),  SALA, 
COZ, LAVANDERIA, QUIN-
TAL 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 AU-
TOS
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,  
LAVAN,  WC,  02 VAGAS 
COBERTAS,  PORTÃO ELE-
TRÔNICO.
R$ 1.500,00 + IPTU

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

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

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

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

JD PEDROSO AP 00607
03 DORM (01SUÍTE),  SALA,  
WC,  COZ,  LAVAN,  VARAN-
DA,  01 VAGAS . 79M² 
R$ 330MIL

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO 
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 TER-
RACOTA
TR00704 
1.200 M²  EM CONDOMÍNIO 
FECHADO
250 MIL

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

TEMOS MAIS IMÓVEIS 
CADASTRADOS,  

VISITE NOSSO SITE: 
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

APTO PARA LOCAÇÃO

APTOS 02 DORMS ALUGA

CENTRO – AP00584
02 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE),  SALA,  WC,  COZ,  LAV 
E 1 VAGA. COM MÓVEIS 
PLANEJADOS.
R$ 1.400,00 + COND.

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

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

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 CONDOMI-
NIO. R$150MIL

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

APTOS 03 DORMS ALUGA

JD TROPICAL  AP00578 - 03 DORMS (01 Com ARMARIOS) 01 
banheiro, sala, cozinha, sala com sacada, lavanderia, 01 vaga, área 
de lazer e portaria 24hrs. R$ 1400,00 + COND R$ 270,00
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO 
ANDALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 
sala 84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCE-
LAMENTO E PERMUTA EM CARRO.
AP00107 R$ 720.000,00  Central Park  2 
dorms | 2 vagas | 3 salas 110,00 m² const. 
ACEITAMOS PERMUTA EM CASAS DE 
MENOR VALOR EM CONDOMÍNIOS (TER-
RA MAGNA/BEIRA DA MATA)
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRAND-
VILLE 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
| 1 banheiro 63,00 m² útil
AP00116 R$ 300.000,00 Edifício  Barce-
lona 3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² 
const. 
AP00117 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelo-
na  2 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const
AP00120 R$ 290.000.00 Edifício  Barce-
lona 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
56,00 m² const.

TERRENO

TE00123 R$ 240.000,00 PARQUE DAS BAN-
DEIRAS 1.000,00 m² total

LOCAÇÃO

AP00114  R$ 1.500,00 + COND. + IPTU  GRAND 
VILLE  3 dorms | 1 suíte | 2 salas|  70,00 m² útil
AP00118  R$2.900,00    Residencial Duetto Di 
Mariah 3 dorms | 2 vagas | 1 sala 84,00 m² total.
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CENTRO Ed. La 
Spezzia R$ 1.500.00 + Cond + IPTU     Entrar em 
contato pelo celular : 01999801-4860

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  3D | 2 
stes | 1 sala 276,00 m² const. | 1.000,00 m² terreno

AP00121 R$ 3000.000.00 Edifício  Barcelona 
2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² 
const.
AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.

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
CA00173 R$ 645.000,00 JARDIM ESPLANA-
DA II 4 dorms | 4 vagas | 3 salas 300,00 m² 
const. | 300,00 m² terreno
CA00174 R$ 460.000,00  JARDIM BELA 
VISTA 3 Dorms com ar condic. | 1 súite sala 2 
ambiente, Cozinha, Churrasqueira, 4 vagas de 
garagem, cerca elétrica e sistema de monito-
ramento 185,00 m² const. | 250,00 m² terreno.
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varanda, churrasqueira, 
piscina, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta.SOBRADO
COD.321 – JD.DOS COLIBRIS - R$295 MIL – 3 dorms(1st), sala, 
coz, wc churrasqueira com pia, lavanderia, garagem
COD.324 – JD.BELA VISTA – R$488 MIL – 3dorms(1st com clo-
set), sala de estar, jantar e TV, coz, lavabo, lavanderia, wc social, 
garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta.
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), sala de 
star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, edícula, churras-
queira, 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.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem para 2 carros.
COD.353 – JD.VALENÇA – R$360 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc social, lavanderia, dispensa, portão eletrônico, garagem 
para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, wc social, lavanderia, edícula, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$400 MIL – 4dorms, sala, coz, 2 wc, 
lavanderia, garagem.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.302 – COND.MONTREAL – R$389 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.501 – JD.ELDORADO – R$149 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, as, 1 vaga de garagem.
AP.521  - ANDA LUZ - R$430 MIL – 2dorms(1st), sala, coz. 
Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 1 carro
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, 1 vaga de garagem

TERRENOS

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

CHACARAS

COD.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 empregada,  
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 bagunça, 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.

GALPÃO

IC.01 - JD.ESPLANADA – R$1.400,000,00 – Piso inferior : 9, 50x24, 
70 (salão), 2wc(1para cadeirante), copa. Piso superior: 5salas com 
wc e copa.

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. 
JD.AMERICA – R$2.500,00 – 3 dorms com A/E (1 st com A/E), coz 
planejada, sala, wc social, edícula c/wc, churrasqueira, garagem.
VL FURLAN – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala, copa, coz, wc social, 
lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem - SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.600,00 – 2dorms, sala, coz, copa, wc, as, 
quintal, garagem.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1.300,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem para 
2 carros.(perto do POLO/WALMART)
VL.RUBENS – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc com Box, as, 
garagem para 2 carros.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
CENTRO – R$800,00 – 1dorm, sala, cós, wc, quintal, entrada para 
carro.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, wc.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

CIDADE NOVA II – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem coberta. SEM COND.
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 – 2dorms(1st), 
sala, coz com gabinete, wc com Box, sacada, 1 vaga de garagem.
VL N.S. CANDELARIA – R$2.000,00 – 3dorms(1 st com closet 
e hidro)wc social, lavabo, coz planejada, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

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 – 3dorms(1st), sala 2 am-
bientes, coz, lavanderia, wc social, piscina, campo de futebol, 
churrasqueira, 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
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – com 2wc e duas portas 
de entrada.

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, escritório, 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 Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral

15B

Auto Peças

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

Dentista

Decorações para Festas Decorações

Decorações Drogaria

16B

Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática

Construção/Arquitetura
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Jóias

17B

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
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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: Dis-
ponibilidade de horário. 
Desejável experiência 
em armazém logístico. 
Ajudante Geral: Dese-
jável noções de manu-
tenção, limpeza e jardi-
nagem. Disponibilidade 
para trabalhar aos finais 
de semana.
Analista Financeiro: 
Ensino superior em Ad-
ministração, Finanças 
ou afins. Experiência 
na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Assistente de Recebi-
mento: Ensino superior 
completo em Adminis-
tração ou afins. Experi-
ência em recebimento 
fiscal e faturamento 
(preferencialmente em 
Indústria). Cursos rela-
cionados à função e co-
nhecimento em pacote 
Office e SAP.
Assistente de Ven-
das: Técnico em Elétri-
ca, Eletrônica ou afins. 
Experiência em nego-
ciação com clientes 
e follow up. Domínio 
do idioma Inglês ou 
Espanhol será um dife-
rencial.
Auxiliar de Limpeza: 
Disponibilidade de ho-
rário e experiência na 
função.
Auxiliar de Eletricis-
ta: Curso técnico em 
Elétrica ou Eletrônica. 
Residir em Indaiatuba.
Estagiário em Enge-
nharia: Ensino supe-
rior (cursando 3º ou 
4º ano) Engenharia de 
Produção, Mecânica 
ouo Mecatrônica. In-
glês avançado/fluente 
(imprescindível).
Engenheiro de Manu-
fatura (Solda): Ensino 
superior em Engenharia 
de Produção, Mecâni-
ca ou afins. Desejável 
especialização em sol-
dagem. Sólidos conhe-

cimentos nos processos 
de soldagem. Vivência 
em treinamentos e su-
porte à manufatura.
Extrusor: Ensino mé-
dio completo. Amplo 
conhecimento em todo 
o processo de extrusão 
(segmento plástico). Re-
sidir em Indaiatuba.
Facil i tador: Ensino 
superior completo em 
Adm ou Logística. Ex-
periência em Almoxarife 
(estoque e inventários). 
Conhecimento em sis-
tema SAP. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
Marceneiro: Ensino 
fundamental completo. 
Experiência em marce-
naria.
Mecânico de Manuten-
ção: Desejável curso 
técnico na área de Me-
cânica ou afins. Conhe-
cimento em manuten-
ção de máquinas CNC. 
Conhecimento em Hi-
dráulica, Pneumática 
e Desenho Mecânico.
Montador Mecânico: 
Curso técnico em Me-
cânica, Mecânica de 
Usinagem ou Mecatrô-
nica. Experiência em 
montagens mecânicas, 
traçagem em chapas, 
caldeiraria ou serra-
lheria. Conhecimento 
em leitura e interpreta-
ção de desenhos me-
cânicos e esquemas 
hidráulicos. Conheci-
mento em Solda TIG 
e MIG. 
Programador de Robô 
e Solda: Curso téc-
nico em Mecânica ou 
Mecatrônica. Sólidos 
conhecimentos em pro-
gramação de robô de 
solda; implantação de 
processos robot iza-
dos de soldagem MIG-
-MAG. Conhecimento 
em desenho mecânico, 
lean manufacturing e 
inspeção de solda. 
Vendedor Técnico: 
Curso técnico em Me-
cânica 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 GERAL (2903/5892): 
Ensino Fundamental completo. De-
sejável experiência em rotinas de 
carga e descarga e/ou movimentação 
de materiais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto
AJUDANTE GERAL (5620): Ensino 
Fundamental completo. Experiência 
na área de produção. Residir em 
Indaiatuba. 
ANALISTA DE COBRANÇA (6000): 
Formação superior completa ou cur-
sando. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE INFORMÁTICA 
(5997): Formação superior completa 
ou cursando em Informática ou 
áreas afins. Experiência em redes. 
Desejável experiência na área de mo-
nitoramento e/ou segurança. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.  
ANALISTA FINANCEIRO (3668): 
Formação superior completa ou 
cursando em Administração, Ciências 
Contábeis ou áreas afins. Experiência 
na área financeira. Conhecimento 
no sistema Microsiga. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE COMERCIAL (6126): 
Formação Técnica em Mecânica, Me-
catrônica ou áreas afins. Experiência 
em atendimento ao cliente. 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. Ex-
periência na função. Possuir curso de 
empilhadeira. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (5799): 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia na função. Conhecimento em 
metrologia e mecânica. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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 produção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PCP (5996): Desejá-
vel curso Técnico em Logística. Ex-
periência em controle de estoque, or-
dens de produção, etc. Conhecimento 
em Excel. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6131): 
Ensino Médio completo. Desejável 
experiência em linha de produção 
e/ou carregamento. Residir em In-
daiatuba. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567): Formação superior completa. 
Experiência na área de vendas exter-
nas. Possuir CNH B. Disponibilidade 
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 EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando supe-
rior em Administração, Secretariado 
Executivo, Letras ou áreas afins. 
Desejável inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO FINANCEIRO (5441): 
Cursando superior em Administração, 
Ciências Contábeis ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FATURISTA (6062): Desejável for-
mação superior. Experiência na fun-
ção. 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. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(6044): Ensino Médio completo. Ex-
periência em manutenção de sistema 
hidráulicos, instalações em válvulas 
e torres de refrigeração. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
NUTRICIONISTA (3171/4491): For-
mação superior completa. Experiên-
cia em restaurante industrial. Dese-
jável conhecimento no sistema Tec 
Food. Residir na região de Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS (6052): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em máquina de solda ponto e/ou 
prensa. Conhecimento em metrologia 
e leitura e interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MONITORAMEN-
TO (5998): Desejável curso Técnico 
em Informática. Experiência em 
atendimento telefônico. 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 com-
pleto. 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 ELETROELETRÔNICO 
(5304): Formação Técnica em Eletrô-
nica, Eletromecânica ou áreas afins. 
Experiência em manutenção eletro-
eletrônica. 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.
CHAPEIRO – Possuir experiência na 
função e disponibilidade de horários 
e para trabalhar finais de semana.
AUXILIAR DE PRODUCAO (PARA 
TRABALHAR EM LAVANDERIA 
INDUSTRIAL) – Com ou sem ex-
periência, ensino fundamental, dis-
ponibilidade de horários, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE CRÉDITO E CO-
BRANÇA – Experiência na função. 
Ensino médio completo e bons 
conhecimentos em informática. Para 
trabalhar em Horário comercial.
ANALISTA DE RECURSOS HUMA-
NOS – Para trabalhar em Campinas. 
Possuir experiência na função e 
noções de departamento pessoal. 
Ensino superior completo em RH, 
psicologia ou afins. Residir em In-
daiatuba ou Campinas.
CREDIARISTA –  Ensino médio 
completo e bons conhecimentos em 
Informática. Para trabalhar em ho-
rário comercial. Possuir experiência 
na função.
DOMÉSTICA – Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba ou Elias 
Fausto. Desejável possuir carta de 
referencia.
MOTORISTA – Conhecimentos em 
São Paulo. Irá auxiliar no carrega-
mento e descarregamento da carga, 
habilitação categoria D. Experiência 
na função comprovada em carteira.
NUTRICIONISTA – Residir em In-
daiatuba ou região. Disponibilidade 
de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – Pos-
suir experiência com serralheria e 
polimento de metais. Residir em In-
daiatuba, disponibilidade de horários.
ADESIVADOR – Possuir experiência 
com instalação de adesivos, ensino 
médio completo, 
residir em Indaiatuba ou Salto, dispo-
nibilidade de horários.
VENDEDOR COMERCIAL – Possuir 
experiência em vendas de comercio, 
residir em Indaiatuba, ensino médio 
completo, bons conhecimentos em 
informática.
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 DE CENTRO DE USI-
NAGEM – Possuir experiência em 
preparação, ajustagem de máquina 
de usinagem CNC, ajuste de fer-
ramentas. Ensino médio completo. 
Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE FORNO – Possuir 
experiência em fornos para curvação 
de vidro. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
OPERADOR E PREPARADOR DE 
TORNO AUTOMATICO – Residir em 
Indaiatuba, experiência na função.
POLIDOR – Possuir experiência em 
polimento de aço. Conhecimentos 
em serralheria ou fermentaria e solda 
elétrica e MIG. Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
SERVENTE DE PEDREIRO – Para 
trabalhar em empresa realizando 
reparos no prédio. Experiência na 
função e noções de pintura predial e 
instalações. Residir em Indaiatuba.

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

Rua Bernardino de Campos, 358 
Centro - F. 3875-6564 

CADASTRE SEU CURRICULUM NO SITE: 
www.grupoproficenter.com.br 

VAGAS ABERTAS NA 
PROFICENTER INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR CV 
ATRAVÉS DO NOSSO SITE: 

WWW.GRUPOPROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELE-

FONE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A 

PÁGINA DO GRUPO PROFICENTER 
NO FACEBOOK! 

AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Escolarida-
de indiferente, acima de 18 anos, residir 
em Indaiatuba para atuar em Multinacional; 
AJUDANTE GERAL: Escolaridade in-
diferente, necessário conhecimento em 
maçarico e em modelagem;
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 DEPARTAMENTO PES-
SOAL: Necessário experiência na função e 
curso na área equivalente. Residir apenas 
em Indaiatuba;
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade 
indiferente, necessário experiência na 
função, 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;
ENCARREGADO DE LOGISTICA: Ensino 
Superior em Logística Completo, com 
experiência em gestão de pessoas e toda 
área de Logística. Residir em Indaiatuba 
ou Salto;
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO: Necessário estar cursando 
graduação em engenharia de produção 
ou mecânica Irá atuar em documentação 
de processos de usinagem e sistema de 
Gestão da Qualidade;
SUBGERENTE DE RESTAURANTE: 
Necessário experiência na função, será 
responsável pela coordenação de equipe, 
organização da loja, auxiliar em compras, 
reposição e verificação do estoque, rece-
bimento e conferência de mercadorias, 
necessário residir em Indaiatuba;
INSPETOR DA QUALIDADE: Necessário 
curso na área, experiência em inspeção em 
usinagem, conhecimento em tridimensio-
nal Geopak e diferencial de braço medição, 
instrumentos de medição de usinagem.
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, 
cursos na área;
OPERADOR DE PONTE ROLANTE: Ensi-
no médio completo, experiência na função, 
disponibilidade para atuar no terceiro turno, 
irá atuar em empresa de grande porte;
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;
PREPARADOR DE MÁQUINA DE USI-
NAGEM: conhecimento instrumentos de 
medição de metrologia , desenho mecâni-
co, ferramental de centro/torno usinagem.
SOLDADOR: Curso na área, experiência 
na função, residir em Indaiatuba e dispo-
nibilidade de horário;
TÉCNICO EM MÉTODOS E PROCES-
SOS: Ensino médio completo, cursos na 
área equivalente, necessário habilidade 
em desenvolver programas de usinagem 
em solid  work / auto CAD – processos;
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, expe-
riência na área técnica e comercial. 
Possuir inglês fluente.
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE ATENDIMENTO AO 
CLIENTE  Superior completo, expe-
riência na função. Desejável  inglês e 
Excel intermediário.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA  Su-
perior completo em Ciências Contá-
beis ou Administração. Experiência 
em classificação contábil e rotinas de 
fechamento. Possuir Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE TI  Superior completo 
ou cursando ultimo semestre na área 
de TI. Experiência em sistemas Totvs. 
Conhecimentos em hardware, redes 
TCP/IP, sistemas operacionais Win-
dows e Windows Server e SQL. Local 
de atuação: Itu
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 EXPEDIÇÃO  Ensino 
médio completo, possuir curso de 
operador de empilhadeira. Vivência na 
área de expedição. Ter disponibilidade 
de horário. 
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 su-
perior em Engenharia Civil, especiali-
zação 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
ENGENHEIRO QUIMICO Formação 
superior em Engenharia Química. 
Experiência na área e possuir inglês 
ou espanhol intermediário.
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 
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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-
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  
MECÂNICO  Desejável ensino mé-
dio completo, curso de mecânica e 
metrologia. 
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
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 CONTABIL E FISCAL  
Formação superior em Ciências 
Contábeis, especialização em conta-
bilidade. Experiência na área contábil 
e fiscal.
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
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  Ensino 
médio completo, curso técnico em 
elétrica. Experiência em refrigeração. 
Conhecimento em Eletrônica.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECA-
NICA  Ensino médio completo, curso 
técnico em mecânica ou mecatrônica. 
Experiência na área. 
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 
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½ OFICIAL SER-
RALHEIRO: Com 
experiência em ser-
ralheria e noção de 
solda para atuar em 
indústria. 
A J U D A N T E  D E 
MOTORISTA: Para 
trabalhar com entre-
gas de Ferragens, 
cimento não exige 
experiência.
A J UD A N TE GE-
RAL: Com experiên-
cia e conhecimento 
em corte de lona de 
PVC.
AUXILIAR DE CO-
ZINHA: Atuará no 
corte e pré-preparo 
de alimentos, lim-
peza e organização 
da coz inha,  bem 
como auxiliar o co-
zinheiro no preparo 
das refeições, e de-
mais atividades.
CAMAREIRA:  I rá 
atuar com arruma-
ção e limpeza em 
geral. Disponibilida-
de de horário
AUXILIAR DE CON-
FEITEIRO: Com ex-
periência na função, 
preparo de massas, 
cremes e doces. Re-
sidir em Indaiatuba.
ENCARREGADO 
DE LOGÍST ICA: 
Possuir Experiên-
cia em Liderança 
e Operacional, ter 
conhecimento como 
Operador de Empi-
lhadeira.
ESTÁGIO DE LO-
GISTICA: Cursando 
2° e 3° semestre de 
Curso Técnico em 
Logistica.

G E R E N T E  D E 
LOJA :  Desejável 
experiência na fun-
ção. Atuará como 
gerente em loja de 
embalagens.
JARDINEIRO: Para 
atuar com jardina-
gem em Hotel de 
grande porte. Ho-
rário das 06:40 às 
15:00 uma folga na 
semana, sendo 01 
domingo no mês.
MECANICO DE RE-
FRIGERAÇÃO: Re-
alizar a manutenção 
em equipamentos de 
refrigeração. Experi-
ência na função.
MOTORISTA: Com 
categoria “D”, para 
dirigir VAN.
PROJETISTA: De-
senhista Projetista 
para elaborar Proje-
tos de Móveis Pla-
nejados, decoração 
e interiores, orça-
mento e propostas 
comerciais e realiza 
a venda do produto, 
conhecimento em 
Top Solid.
RECEPCIONISTA: 
Para atuar em Hotel, 
com disponibilidade 
de horário.
TECNICO ANALIS-
TA TI: Profissional 
para exercer função 
com atendimento e 
suporte aos usuários 
RESIDENCIAIS. Co-
nhecimento em Ca-
bling (rede estrutura-
da e convencional).
Instalação, progra-
mação e manuten-
ção de rede Wi-fi 
(Roteadores, Acess-
-Point). Habilitado 
categoria B.
VENDEDOR INTER-
NO: Ira atuar com 
vendas internas, em 
loja de embalagens.

AJUDANTE GERAL  -   Ensino funda-
mental, irá trabalhar na área de limpeza 
e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO  – Ensino 
fundamental completo, irá trabalhar com 
carregamento e descarregamento de cai-
xas, não precisa ter experiência podendo 
ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino 
médio, possuir curso de Usinagem, me-
cânica ou similar.
AJUSTADOR MÊCANICO - Ensino 
médio, curso na área e experiência na 
função.
ANALISTA DA QUALIDADE - Superior 
completo ou cursando, experiência na 
função e as normas da ISO 9000.
ANALISTA DE PROCESSO JR - Cur-
sando Ensino Superior de Engenharia ou 
Mecânica, conhecimento em processos 
de usinagem, estamparia, montagem e 
solda, possuir curso de Auto Cad, Solid 
Works e Software Cad Cam.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR 
- Cursando Faculdade de Comercio 
Exterior ou Logistica, possuir inglês inter-
mediário ( com boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino funda-
mental completo, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa, 
desejável possuir condução própria.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(10 vagas ) - Alfabetizado, irá trabalhar 
em serviços de jardinagem, roçadeira e 
serviços gerais.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino 
médio completo, experiência com digi-
tação de documentos, possuir curso de 
informática.
AUXILIAR DE COMPRAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
compra de insumos e matéria prima, 
lançamento de notas fiscais e domínio 
com Excel.
AUXILIAR FISCAL - Ensino médio 
completo, experiência com escrita fiscal, 
auditoria e planilhas Excel, possuir dispo-
nibilidade de horário.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – 
Ensino médio, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico e com conhecimento 
no sistema SAP, possuir disponibilidade 
de horário.
ASSISTENTE CONTABIL - Cursando 
Faculdade de Ciências Contábeis, expe-
riência na área.
ASSISTENTE COMERCIAL - Experiência 
com vendas de fretes internacionais, 
conhecimento com informática, inglês e 
espanhol nível básico.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS VEN-
DAS - Ensino médio completo, experiência 
com pós vendas desejável ter trabalhado 
em empresa metalúrgica ou auto peças.
ASSISTENTE COMÉRCIO EXTERIOR 
JR - Superior completo em Comercio 
Exterior, experiência na função, possuir 
Inglês e Espanhol fluente, disponibilidade 
para viagens.
ASSISTENTE COMEX - Superior com-
pleto 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 ES-
TOQUE - Ensino médio, experiência 
na função, desejável possuir curso de 
empilhadeira.
ASSISTENTE DE ENGENHARIA - Cur-
sando Engenharia, conhecimento com 
informática, Eletroeletrônica, hidráulica, 
Auto Cad, Solidworks e leitura e interpre-
tação de desenho.
ASSISTENTE DE MARKETING - Cur-
sando Ensino Superior em Marketing, co-
nhecimento com Corel Draw, Photoshop 
e Adobe Illustrator.
ASSISTENTE DE MARKETING JR - Su-
perior completo em Marketing, experiência 
na função, possuir curso de Photoshop, 
Corell Drawn, desejável ter trabalhado em 
empresa ramo de auto peças.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - En-
sino médio, experiência com recebimento 
fiscal, desejável conhecimento com o 
sistema SAP.
ASSISTENTE DE RH - Superior completo 
ou cursando, experiência com  recruta-
mento e seleção, admissão, agendamento 
exame médicos e as demais rotinas do 
departamento.

ASSISTENTE FISCAL JR - Ensino médio 
completo, conhecimentos em cálculos, 
fiscal,efetuar conferencias e lançamentos 
fiscais, possuir curso fiscal.
ASSISTENTE MARKETING JR - Cur-
sando Nível Superior, conhecimento 
com elaboração pesquisa de mercado, 
organizar eventos, acompanhamento 
os pedidos de MKT nos processos de 
separação, apontamento, faturamento 
e transporte.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
toda rotina do departamento comercial, 
informática, Outlook e Excel avançado, 
sistema ERP-TOTVS, desejável ter inglês 
e espanhol nível intermediário.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fun-
damental, experiência na função, possuir 
condução própria e disponibilidade de 
horário, residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, 
experiência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, 
carregar e descarregar caminhão de 
mercadorias, possuir disponibilidade 
de horário.
CONFERENTE – Ensino médio completo, 
experiência na função, desejável experi-
ência com o sistema SAP.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – 
Ensino médio completo, curso de NR 10 
e elétrica, experiência na função, vaga 
para empresa multinacional.
ELETRICISTA MONTADOR - Ensino 
Técnico Eletrotécnica, experiência com 
montagem de painéis elétricos e equi-
pamentos, leitura e interpretação de 
desenho elétrico.
EMPILHADERISTA   -  Ensino funda-
mental, experiência na função, possuir 
curso de empilhadeira, residir em Salto 
ou Indaiatuba.
ESTAGIO QUIMICO - Cursando nível 
Técnico ou Superior em Química.
ESTAGIO DE LABORATORIO - Cursan-
do Química,disponibilidade para trabalhar 
no horário das 13:00 as 20:00 hrs de 
segunda a sexta.
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, experi-
ência com limpeza de chão de fabrica, ba-
nheiros, refeitórios, pátios, distribuição de 
café, desejável ter trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, possuir cursos de metrologia, ISO 
9001 , leitura e interpretação, experiencia 
na função,desejável ter trabalhado em 
empresa ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, ex-
periência na função, vaga para empresa 
ramo metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – Ensino 
fundamental completo, experiência com 
manutenção corretiva e preventiva em 
maquinas, equipamentos, ponte rolante, 
pneumática e hidráulica.
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Ex-
periência com torno mecânico, fresa e 
serviços de ajustagem mecânica.
MOTORISTA  - Ensino médio, possuir 
CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - 
Ensino fundamental, possuir curso na 
área e experiência na função e dispo-
nibilidade para trabalhar  no segundo 
turno. 
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUN-
CIONAL - 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 opera-
ção de maquinas,leitura e interpretação 
de desenho e instrumentos de medição, 
possuir disponibilidade de horário.
PORTEIRO - Ensino fundamental, expe-
riência na função, possuir disponibilidade 
de horário.
PROGRAMADOR E PREPARADOR 
DE CENTRO DE USINAGEM - Possuir  
cursos na área e experiência na função.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fun-
damental completo, com carteira de 
reservista, residir em Salto ou Indaiatuba.
SOLDADOR - Ensino fundamental, ex-
periência com solda TIG, Mag e Elétrica, 
possuir curso na área.
TORNEIRO MÊCANICO - Ensino médio, 
curso na área e experiência na função.

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

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br - REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO 0302.
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.
 Rua 7 de Setembro, 294  - Centro - Indaiatuba - SP - Fone: 19 3875-3052 

 cadastre-se em nosso site: www.ejrh.com.br.

AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e 
disponibilidade 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.
ANALISTA SAP
Candidato com Graduação Completa, 
com experiência em implantação do 
sistema SAP módulo RH, desejável 
inglês intermediário. Residir em Campi-
nas, Indaiatuba, Itu, Salto ou Sorocaba.
ASSISTENTE DE VENDAS
Com Graduação em Administração ou 
Marketing, com inglês fluente, com ex-
periência na função, rotina administrativa 
de vendas, elaboração de relatórios 
estatísticos, domínio no pacote Office. 
Possuir disponibilidade para viagens. 
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 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.
BOMBEIRO CIVIL
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
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 movimenta-
ção de materiais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIA DE DIREITO
Cursando a partir do 6º semestre, dese-
jável conhecimentos na áreas civil e tra-
balhista. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉ-
TRICA
Cursando a partir do 3º semestre. Residir 
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.
FACILITADOR 
Garduação em Administração, Ciências 
Contábeis ou Logística, com inglês 
intermediário, experiência na função e  
em sistema integrado módulo, MM do 
SAP. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
Com Ensino Fundamental Completo, 
com experiência  em impressão de la-
minado de papel alumínio e preparação 
plena em impressora banda estreita – 
tambor central. 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 Eletrô-
nica, com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL
Com curso Técnico Mecatrônica, Elétrica 
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, Elé-
trica 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 dis-
ponibilidade de horário e para trabalhar 
aos finais de semana. 
OPERADOR DE CAIXA PARA SHO-
PPING
Com Ensino Médio Completo, com dis-
ponibilidade para trabalhar em horário de 
escala. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com expe-
riência na função e empilhadeira a gás. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com 
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.
QUÍMICO(A)
Com Graduação Completa e CRQ ativo, 
com experiência em coordenação de 
produção, irá atuar no segmento de 
laboratório linha de cosméticos. Residir 
em Indaiatuba, Itu 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 PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com dis-
ponibilidade para trabalhar em horário de 
escala. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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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CLASSIFICADOS

Cond. Green Village - so-
brado, 1 suíte + 2 D., armá-
rio closet, quartos e coz. R$ 
415.000,00. Aceita permut. F: 
(19) 7828-0418/ ID 114*97307
“Casa dos Sonhos” - em 
Carmo de Minas MG. 4 dorm, 
sendo 02 St, varanda, escri-
tório, lavabo, wc, sl 03 amb. 
Com lareira, coz, lavand, aque-
cimento solar, arm, emb, e 
muita madeira, tudo novo! 
Edicula com 03 com, garagem 
p/ 02 carros e churrasq, R$ 
600.000,00 vendo ou troco por 
casa comercial ou residencial 
em Indaiatuba F: (19) 98193-
1000 / 30175551 c/ Isabel
Casa em Condomínio com 2 
D., coz. com armários, banhei-
ro com blindex R$ 295.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Casa no Cond. Villagio de 
Itaici - 2 D., quintal c/ chur-
rasq. 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, 
estudo troca por terreno em 
Indaiatuba. F: (19) 98128-9654
Casa próximo ao Juscelino 
Kubstcheck 4 aluguéis - ótimo 
investimento R$240.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
Cecap – casa c/ 02 dorm, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem p/ 02 carros, edícu-
la c/ 03 cômodos e wc nos 
fundos, r$390.000, 00.troca 
com chácara em indaiatuba. 
F: (19)-3017-2608/99762-7997
Centro: Casa com 01 dormi-
tório, sala, cozinha. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 
350.000,00 F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Jd. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 02 D., bhº social, sala, 
coz., AS, quintal, 02 vagas 
garag. R$ 210.000,00 F. (19) 
3392-0333

Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs 
- 3dorm c/ armários(Sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz planej, 
lavabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garagem..R$ 
500.000,00. F: (19) 3834-8948
Cond. Villaggio di Itaici: Casa 
nova em porcelanato, com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, 
sala de jantar e estar, cozinha, 
terraço e lavanderia. Área de 
lazer com piscina, churras-
queira e salão de festas. R$ 
485.000,00. Aceita Financia-
mento!!! F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
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
Jardim Bela Vista: Casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala de tv e jantar, cozinha, 
lavanderia . Garagem para 04 
carros. R$ 420.000,00. Aceita 
Financiamento!!! F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Jardim do Sol: Casa com 
03 dormitórios sendo 01 suí-
te, sala, cozinha, lavanderia. 
Garagem coberta para 02 
carros. R$ 297.000,00. F. (19) 
981393557 c/ Marlene.
Jardim do Vale: Casa com 
02 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, área de serviço, 
quintal. Garagem coberta para 
02 carros. R$ 275.600,00. F. 
(19) 9 9779-3589 c/ Caio.
Jardim Morada do Sol: Casa 
com 01 dormitório, sala, co-
zinha, lavanderia e quintal. 
Garagem coberta para 02 
carros. R$ 190.000,00. F. (19) 
9 81393557 c/ Marlene.
Jardim Regina: Casa com 
03 dormitórios sendo 01 suí-
te, sala, cozinha. Garagem 
para 5 carros. Terreno de 250 
m². R$ 350.000,00. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
JD. Monte Verde – 3 dor-
mitórios – R$290.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322

M. Sol. Rua 67. 01 cômo-
dos gigantes com wc, R$ 
135.000,00 urgente!!  F: (19) 
3017-2608 / 99762-7997. Vá 
zunindo!!
M. Sol. Rua 77- 03 cômodos 
construídos nos fundos, es-
paço 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!
M. Sol. Rua 77- sobrado com 
03 cômodos, wc e lavanderia 
no pavimento superior e .04 cô-
modos wc, lavanderia e gar. no 
pavimento inf.  R$175.000,00. 
Documentada. Aceita financia-
mento apenas: R$210.000,00 
F: (19) 3017-2608 / 99762-
7997 corra!
Morada do sol ca02481 - Opor-
tunidade: rua ant. 59, 2 imóveis 
,terreno de 250 m², Casa 1. 02 
dorm, sala, 02 wc, cozinha, 
lavanderia e amplo quintal, 
Casa 2 , 01 dorm, wc, cozinha 
e lavanderia. R$ 280.000,00 F. 
(19) 3875-2215 / 99696-8732
Morada do Sol CA02481 - Rua 
ant 59, 2 imoveis ,terreno de 
250 m², casa 1. 02 dorm,sa-
la,02 wc,cozinha,lavanderia 
e amplo quintal. Casa 2 , 01 
dorm,wc,cozinha e lavande-
ria. 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 ambien-
tes, edícula, vaga p/ até 4 
carros. R$260.000,00. F: (19) 
3875-3671
Quer comprar sua casa, finan-
ciar ou vender e está sem tem-
po? Ligue pra mim (19) 3016-
1355/99752-2170/99205-
4322/99763-8709 
Salto SP. Edícula c/02 cômo-
dos e wc em lote de 180m² 
apenas R$90.000,00+ 70 x 
R$650,00 F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997

Jardim Sevilha: Casa com 04 
dormitórios sendo 01 suíte com 
closet, sala, copa, cozinha pla-
nejada. R$ 500.000,00. F.(19) 
9 9779-3589 c/ Caio.
Jd Pau Preto - Casa nova 
com 3 dorm sendo 1 suíte, 1 
wc, 2 vagas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F: (19) 98372-
0000
Jd. AMSTALDEN - Casa 
com 284m2 e AT 350m2, toda 
MOBILIADA, 3 dormitórios, 
1 suíte, sala 2 ambientes, la-
vabo, cozinha, piscina e espa-
ço gourmet R$ 1.490.000,00 F: 
(19) 997519921 /38750469 
creci 65362.
Jd. Esplanada II - CA0211 
- 300 m² - 03 suites, sala., 
lavabo, coz., AS., área lazer 
c/ churrasq. e quintal, 04 vagas 
garag. R$ 400.000,00 F. (19) 
3392-0333
Jd.  Morada do Sol  -  3 
cômodos na frente e 2 no 
fundo – ótimo investimento 
– R$270.000,00. F: (19) 3016-
1355/ 99752-2170/ 99205-
4322
Jd. Morada do Sol - Rua 85, 2 
dorm, sala, coz, wc. Salão de 
9m² na frente para moradia, 
com 2 relógios de água e de 
luz. R$ 200,00 mil. Aceita 
proposta F. (19) 99401-2917 
/ 99684-8142 / 98220-3675
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 granito, pisc., 04 
vagas garag. R$ 600.000,00 
F. (19) 3392-0333
Lauro Bueno – 2 dormitórios 
– R$220.000,00. 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. acei-
ta financiamento. Apenas: 
R$230.000,00. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997.

Vl. Castelo Branco - CA0415 
- 140 m² - 03 D. sendo 01 st., 
sala 02 amb., bhº social, arm. 
planej. nos dorm. e coz., AS., 
quintal, churrasq., 02 vagas 
garag. R$ 400.000,00 F. (19) 
3392-0333
VL. FLORENÇA (Itaici) - Re-
sidência 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 suí-
tes, 2 salas, e 2 vagas AT 
480 m² - R$ 2.600,00 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, com 7 
salas, 4 banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² - R$ 9.000 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, ex-
celente 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 comercial, 
3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 6 salas 
AC: 240 M² - R$ 4.000,00 F: 
(19) 98372-0000
Cidade Nova I - CA0444 - 360 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ mesa, va-
randa, coz. c/ coifa, desp., AS., 
espaço gourmet c/ churrasq., 
quintal, 04 vagas garag. Armá-
rio 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
Jardim Dom Bosco: Casa 
com 01 dormitório, cozinha e 
banheiro. 35 m². Garagem para 
moto. R$ 830,00. (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica

Cond. Vista Verde: Casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala jantar e tv, cozinha, área 
de serviço, lavanderia e chur-
rasqueira, portaria 24 horas. 
Garagem para 03 carros. R$ 
2.500,00. (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jardim Juliana: Casa com 
móveis planejados com 04 
dormitórios, sala estar e jantar, 
cozinha, área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Gara-
gem p/03 carros. R$ 3.300,00 
F. (19) 99960-4202 c/ Allyne
Jardim Patrícia: Sobrado com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha americana, la-
vanderia. Garagem descoberta 
para 03 carros. R$ 1.400,00. F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
Jardim Patrícia: Sobrado com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha americana, la-
vanderia. Garagem descoberta 
para 03 carros. R$ 1.400,00. F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
Jardim Paulista II: Sobrado 
com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha. Garagem 
coberta para 01 carro. R$ 
1.400,00. (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jardim Paulista II: Sobrado com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha. Garagem coberta 
para 01 carro. R$ 1.400,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Jd California - ca02570 - Casa 
térrea, 1 dorm, sala, coz, wc, 
1 vaga. Rua Domacir Stocco 
jr. R$ 1.100,00 + iptu F. (19) 
38752215 / 99696-8732
Jd California - ca02571 - 
Casa térrea, 2 dorm, coz, wc, 
1vaga,a.s.Rua Domacir Stocco 
Jr. N°871. R$ 1.200,00 + IPTU 
F. (19) 38752215 / 99696-8732
Jd. Esplanada - CA0319 - 
300 m² - 03 D., sendo 01 st., 
bhº social, lavabo, sala amb. 
c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 vagas 
garag. R$ 2.900,00 + IPTU F. 
(19) 3392-0333
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
Jd. Primavera - ca02591 - 
Casa térrea, 3dorm (1 suíte),-
sala, coz. A.s. wc e garagem p/ 
2 autos. R$ 1.500,00 + IPTU F. 
(19) 38752215/ 99696-8732
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
Pq. Das nações- ca1575 - 3 
dorm. (1 suite), sala, coz, wc, 
lavan, quintal, vaga para 02 
autos. R$ 1.300,00 + IPTU F. 
(19) 3875-2215 / 99696-8732

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 gourmet 
c/ churrasq., quintal, 02 va-
gas garag. Armário planej.: 
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. empregada, chur-
rasq., 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., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 1.500,00 + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo (todos 
os bhºs. c/ armário planej.), 
sala 02 amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., despen-
sa, coz. e AS c/ planej., suíte 
emp. planej., espaço gourmet 
c/ churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. solar, 
quintal, área de lazer, 06 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + IPTU F. 
(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 lazer, 
02 vagas garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 03 D., 
sendo 01 suíte, lavabo, bhº 
social, sala dois amb., coz., 
despensa, AS, quintal, chur-
rasq., 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 armário planej.), 
lavabo, sala 02 amb., escrit., 
copa, coz. totalmente planej., 
lavand., AS com gabinete, 
depósito/dorm. empregada, 
edícula com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar condi-
cionado, 04 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 03 suítes, sendo 
01 c/ closet e varanda, 01 c/ 
varanda (todos os dorm. e 
bhºs c/ armário planejado), 
lavabo, sala 02 amb., escritó-
rio, copa, coz. planejada, AS 
c/ gabinete, depósito, D. ext., 
edícula c/ churrasq., piscina, 
quintal, 04 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU F. 
(19) 3392-0333

Res. Vil lagio Di Itaici - 
SO0331 - 150 m² - 03 suítes, 
sala de 02 amb. c/ varanda, 
lavabo,  coz. planej., AS, chur-
rasq., área de lazer, 02 vagas 
garag. R$ 2.800,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Vila Maria Helena - ca02566 
- Casa de fundo,Rua Boro-
ró Nº 50. 01 dorm,sala,co-
z,a/s,quintal e garagem p/
moto. R$850,00 +iptu F. (19) 
38752215 / 99696-8732
Vila Suíça - ca02567 - Casa 
térrea, 03 dorm, (01suíte c hi-
dro), ampla sala, copa, coz, a.s 
fundos com edícula (02quarti-
nhos e wc) c/ churrasqueira,-
quintal e garagem p/ 4 autos 2 
cobertas. R$ 2200,00 + IPTU 
F. (19) 3875 2215 / 99696-8732
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 dormitórios 
sendo 1 suíte com ar condic., 
cozinha planejada, 2 wcs, 
churrasqueira, área de luz. 
Condomínio com infraestrutura 
completa. R$ 2.500,00. F: (19) 
98372-0000

2 dorm., sala em L, cozinha, 
lavanderia e uma vaga cober-
ta – 162m²- R$ 196.000,00 
– CECAP – em frente à Lojas 
Bandeira – (19) 3016-1355 / 
99752-2170 / 99205-1322 / 
3935-1372
Cidade nova II - ap00547 - 
03dorm(01suíte),sala, coz, la-
van, wc 02 vagas. Doc ok. 90m² 
R$345 mil. F. (19)38752215 / 
996968732
EDIFÍCIO TUIUTI - 02 dor-
ms(01 st), sala, coz., wc, la-
vanderia, 01 vaga garagem.
R$ 270.000,00. F: (19) 99279-
1177 
GUARUJÁ – ENSEADA - 02 
dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia, churrasqueiras na 
varanda, 02 vagas gar., piscina 
aquecida . R$ 450.000,00. F: 
(19) 99887-7771   
Jardim Alice: Apartamento 
todo reformado com 02 dormi-
tórios, sala, cozinha. Garagem 
para 01 carro. R$ 210.000,00. 
F. (19) 9 81393557 c/ Marlene.
Jd Morumbi - 2 dormitórios R$ 
115.000,00 aceita carro como 
parte do pagamento. F: (19) 
98372-0000
Jd Santa Rita - ap00537 - 
Excelente apartamento. 03 
dorm (01suíte), sala 02 am-
b,wc, coz,a/s, varanda, 02 
vagas, 102m²  R$ 430mil F. 
(19)38752215 / 996968732
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Res. Ana Elisa - AP0476 - 
57,92 m² - 02 D., bhº social, 
sala de TV c/ sacada, coz., 
AS. ,  01 vaga garag.  R$ 
900,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
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. 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. (19) 3392-
0333
Res. Vando - AP0472 - 67,08 
m² - 02 D., bhº social, sala 
02 amb. c/ sacada, coz., AS., 
área de lazer, 01 vaga 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
Res. Villagio D’Amore - 
AP0506 - 60 m² - 02 D., 
sala 02 amb., bhº social, 
cozinha, AS, 01 vaga garag. 
R$ 1.200,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Resi. Grand Ville - 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
Residencial Monte Verde: 
Apartamento com 02 dormitó-
rios, sala, cozinha. Garagem 
para 01 carro. R$ 1.200,00. 
(19) 9-9233-3124 c/ Jessica

Jd. Morumbi - ap00605 - 02 
dorm, sala, coz, wc,a.s e 
uma vaga para auto, área 
de lazer com salão de festa 
portar ia 24 horas ,  gás e 
água no condomínio. R$-
150mil F. (19)38752215 / 
996968732
Jd. Olinda - ap00525 - 03 
dorm (01suíte), sala 02 am-
b,01wc,coz,lavan,varanda, 
02 vagas. 73m² R$ 320mil F. 
(19)38752215 / 996968732
Jd. Pompéia – ap00576 
- empreendimento novo - 
previsão entrega 03/2015 
au:  85 ,91m²  -  03 dorm. 
(sendo 01 suite), sala 02 
amb, coz, wc, área serviço, 
terraço gourmet e 02 vagas 
p/ auto. R$ 488.000,00 F. 
(19)38752215 / 996968732
Jd. Umuarama - 2 dormitó-
rios 1 vaga - R$ 190.000,00. 
F: (19) 3329 7253 
Lançamento na planta - 13 
andares, 4 aptos por andar, 
na Rua Candelár ia,  com 
100m2, 3 d (1 suíte). Preço a 
partir de R$550.000,00 com 
35% de entrada parcelada 
até à entrega em agosto de 
2016 – F: (19)-997519921 
/38750469 creci 65362.
Pq. São Tomaz de Aquino 
ap00556 - 03 dorm (01suí-
te), sala, coz, wc, lavan, va-
randa e 02 duas vagas. área 
total 123m² R$480 mil F. 
(19)38752215 / 996968732 
Ótima localização!
Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. cober-
ta. R$ 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 
permuta em imóvel de me-
nor valor F: (19) 99711-2206 
/ 98436-0686
V. Furlan – ap00599 - 03 
dorm. (01 suite), sala (02 
amb), coz, lavan, wc, va-
randa, 01 vaga coberta. R$ 
290.000,00 F. (19)38752215 
/ 996968732 Apartamento 
novo!!

Apto Térreo -  coz. planej., 
box de vidro, 1 vaga coberta, 
3 D., E 1 banheiro social R$ 
1.220,00. F: (19) 3329-7253/ 
99295-0357
Centro - ap00584 - 02 dorm. 
(01 suite), sala, wc, coz, la-
van e 01 vaga. Com móveis 
p lanejados.  R$ 1.400,00 
+ cond. F. (19)38752215 / 
996968732
Cond Pátio Andaluz: Apar-
tamento 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$ 1.800,00. 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. (todos 
c/ arm. planej.), 02 vagas 
garag. R$ 1.800,00 + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Jardim Paulista II: Aparta-
mento com 02 dormitórios, 
sala, cozinha. Garagem para 
01 carro. R$ 750.00. F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne
Jardim Pedroso: Apartamento 
com 03 dormitórios, sala, cozi-
nha. Garagem para 01 carro. 
R$ 900,00. F. (19)- 99960-4202 
c/ Allyne
Jardim Regente: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozi-
nha. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.100,00. (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jardim Tropical - 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

Residencial Ravena: Apar-
tamento com 03 dormitórios, 
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: Apar-
tamento com 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
área de lazer e garagem para 
01 carro. R$ 1.500,00 . (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Vila Brizola – ap0060 - Kitnet, 
ótima localização na Rua dos 
Indaiá, em frente ao terminal 
de ônibus. (sem garagem) 
R$ 550,00 F. (19)38752215 / 
996968732

Galpão ótima localidade - 
prox Av. Visconde de Indaia-
tuba, 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
Casa comercial - com 2 suí-
tes, 2 salas, e 2 vagas AT 
480 m² R$ 2.600,00. F: (19) 
99295-0357
Centro - casa comercial, com 
7 salas, 4 banheiros AT. 850 
m² AC. 278 m² - R$ 9.000,00 
F: (19) 98372-0000
Centro - casa comercial, ex-
celente 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 comercial, 
3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 6 salas 
AC: 240 M² - R$ 4.000,00 F. 
(19) 98372-0000
Cidade Nova I - SL0040 - 235 
m² - 03 salas amplas sepa-
radas por divisórias, poden-
do ser transformado em um 
único salão, 2 bhºs sociais, 
cozinha, AS, 02 vaga garag. 
R$ 5.000,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F: (19) 3318-4325

G a l p ã o  N O  S A L T O  - 
AT/1.400m² e 950m² AC- 
Totalmente regular izado- 
Aceita 30% em permuta, 
R$ 1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Jardim Paulista: Galpão 
com 330 m ² de área cons-
truída e 460 m ² de área total, 
trifásico. R$ 4.000,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Jd. Morada do sol – sl0264 
- salão comercial de 46m² 
com wc.  R$ 1.300,00 F. 
(19)38752215 / 996968732
Jd. Pau Preto -  cozinha 
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) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Sa la  comerc ia l  cen t ro 
– sl00252 - 25m²  c/ wc. 
R$1.100,00 + cond. + iptu. F. 
(19)38752215 / 996968732
Sala comercial centro – 
s l0155  20m²  c /  wc.  R$ 
6 0 0  +  c o n d .  +  i p t u .  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 .  Ca l i fó rn ia  – 
sl0263 Salão comercial de 
80m² com wc. R$ 1.100,00 
+ iptu F. (19)38752215 / 
996968732
Temos galpões  para lo-
cação no Distrito Industrial 
ót ima local idade. F: (19) 
3016-1355
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 
de 250 gramas, 2 de 150 
gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfria-
mento, 1 talha, 1 estufa, 1 
balança. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezanino 
p/ escritório. R$ 3.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Alugo chácara para even-
tos – churrasqueira, piscina, 
campo – R$350,00 a diária. F: 
(19) (19) 3016-1355
Alvorada - 02 suites, sala, cozi-
nha, salao de jogos, casa de ca-
seiro, piscina. AT/ 2.400m². R$ 
700.000,00. F: (19) 9.9946-7771
Beira da rodovia em Indaiatu-
ba - sitio de 4 alqueires R$60,00 
o m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947 Creci 74092

Beira da rodovia em Indaia-
tuba - área de 10 alqueires 
R$106,00 o m². F: (19) 99118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092
Beira da rodovia em Indaiatu-
ba - sitio de 8 alqueires R$40,00 
m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947  Creci 74092 
Chácara Viracopos – CH0070 
– 1000 m² - 02 D., sendo 
01 suíte, bhº social, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., AS, 
bhº externo, espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.800,00 + IPTU F. 
3392-0333

C h á c a r a  P a r q u e  d a s 
Bandeiras: Chácara com 
04 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala de estar, cozi-
nha planejada, lavanderia. 
Área de lazer com piscina 
e  c h u r r a s q u e i r a .  G a r a -
gem para 05 car ros.  R$ 
520.000,00. F. (19) 7829-
6350 c/ Marlene.
Cond.  Va le  das  Laran-
je i ras:  Chácara  com 04 
suítes sendo 01 suíte com 
closet, sala, copa, cozinha, 
portaria 24 horas, piscina. 
Garagem para 05 carros. 
R$ 850.000,00. F.  7829-
6350 c/ Marlene.



Mais Expressão26B

CLASSIFICADOS
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. F. 7829-
6350 c/ Marlene.
Videiras - chácara de 5000 m² 
no R$550.000,00 excelente 
oportunidade. F: (19) 98136-
7331 Creci 74092

Cond. Esplendor - Alto Padrão 
- Terreno 300m² - Plano..R$ 
360.000,00. F: (19) 3834-8948
Cardeal – Oportunidade! Ter-
reno misto em novo loteamen-
to, liberado p/ construir - 200 
m² - Entrada R$ 45.000 + 58 
parcelas de R$ 970 – F: (19) 
98372-0000
Cond. Beira da Mata - 380 
m² R$ 265.000,00. Ótima lo-
calização, aceita permuta. F: 
(19) 7828-0418/ ID:114*97307
Elias Fausto - 48.000M². R$ 
35,00 m². F: (19) 9.9887-7771
Industrial - 5.200 m². R$ 
500,00 m². F: (19) 99887-7771
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-0000

Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$95.000,00 aceita financia-
mento. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
PARADISO - 517m2 – Ótima 
localização e topografia, im-
perdível, à R$755,00/m2. UR-
GENTE. F: (19) -997519921 
/38750469 creci 65362.
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de 
frente com a rodovia. F: (19) 
99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 m². R$ 
230.000,00. F: (19) 99946-7771
Terreno  Centro: Terreno 
no centro de Indaiatuba com 
150 m ², com casa antiga. R$ 
238.500,00. F. (19) 9 9779-
3589 c/ Caio.
Terreno Cond. Terra Magna:-
Terreno com  360m² com por-
taria 24 horas. R$ 213.000,00. 
F. (19) 9 81393557 c/ Marlene.
Terreno de 150 m², com 
fundação para sobrado. R$ 
125.000,00. F: (19) 98372-
0000
Terreno Indaiatuba: Lan-
çamento lotes á partir de 
R$ 90.000,00- Entrada de 
R$10.000,00 parcelado em 
3 vezes, saldo parcelas á 
partir de R$ 950,00. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Jardim das Ma-
ritacas: Terreno comercial 
na avenida com 150 m². R$ 
48.000,00 + parcelas. F.(19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Jardim Monte Carlo: 
Terreno com 150 m² a partir de 
R$ 83.500,00 á vista. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Jardim Morada do 
Sol: Terreno com edícula, 250 
m². R$ 185.000,00. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno no Jardim Morada 
do Sol: Terreno com 125 
m² loteamento aberto. R$ 
89.000,00. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.

ELIAS FAUSTO - 175m2 – 
Ótima localização e topografia, 
em bairro central com toda in-
fraestrutura, pronto para cons-
trução. R$89.000,00 a vista. F: 
(19)-99860.8968 / 997519921 
/38750469 creci 65362.
Jardim Esplanada II - Exce-
lente terreno plano e proximo 
ao parque ecologico, tratar c/ 
proprietários F. (19) 99164-
7409 / 99212-0073
Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² e 
420m². R$1.100,00. F: (19) 
9.9887-7771
Jd Bela Vista - Terreno misto, 
plano, excelente localização. R$ 
170.000,00. F: (19) 98372-0000
Jd do Imperio - tr00711- Ter-
reno 150m², quadra 13, lote 54 
condomínio. F. (19) 3875-2215/ 
99696-8732
Jd. Califórnia - tr00707 - 
Terreno 250m² com casa nos 
fundos (02 dorm., sala, coz, 
wc). Pode dividir o lote. Meio 
lote por R$ 150.000,00 F. (19) 
3875-2215/ 99696-8732
Jd. dos Laranjais - 9.000M². 
R$ 450.000,00. F: (19) 99946-
7771
Jd. Morada do Sol – ótima 
localização – R$110.000,00. F: 
(19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Jd. Regente - 04 lotes juntos, 
1.080m². R$ 750.000,00. F: 
(19) 99887-7771

Terreno Salto: Terreno em 
Salto a 10 min de Indaiatuba 
com 200 m². R$ 67.000,00- En-
trada de R$14.000,00 parcela 
em até 120 vezes. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Terras de Itaici: 
Terreno com 1000 m ² em 
loteamento de chácaras, com 
lagos, pista ecológica e portaria 
24 horas. R$ 270.000,00. F. 
(19)9 81393557 c/ Marlene.
VILA AVAÍ -  Residencia l 
c/360m2 na Rua Col ibr i , 
escriturado e livre de ônus 
R$330.000,00 F: (19) 99751-
9921 / 3875-0469 creci 65362
VILA VERDE Coml C/156m2 
R$180.000,00 Residencial 
c/150m2 R$115.000,00 Resi-
dencial c/184m2 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 passo o ponto com 
tudo dentro. R$70.000, aluguel 
R$1650,00 Telefone 3875-
2215 / 99696-8732.
Bebê conforto, Piccolina / 
Galzerano, cinza, possui base 
de plástico resistente, c/ base 
arredondada para balançar, 
tecido remov. e lavável, cinto 
de seg. 3 p. c/ protet. e capota 
retrátil e remov. Indicado p/ 
crianças de até 13 kg. Usado 
por aprox. 6 meses, perfeito 
estado. R$ 120,00. Email:elie-
tepmoraes@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.

Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara em condomínio fe-
chado com portaria 24 horas, 
casa com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala jantar e tv, copa, 
cozinha planejada, tv a cabo, 
quintal. Área de lazer com 
piscina e churrasqueira. R$ 
680.000,00. F.(19) 9 9779-
3589 c/ Caio.
Elias Fausto SP. Chácara com 
3.600m² casa de 04 cômodos, 
luz, poço. Troca por casa em 
Indaiatuba. F: (19) 3017-2608 
/ 99762-7997
Excelente Chácara Alto Pa-
drão -  4 suítes , sala 3 amb., 
estúdio de música, campo 
de futebol gramado, quadra 
de areia, casa de caseiro, 
piscina, vestiário. Negocia-se 
troca 100% em imóveis em 
Indaiatuba R$ 2.000.000,00. 
F: (19) 98372-0000
Jd. Mirim - 3 alqueires no 
R$2.800.000,00. F: (19) 9118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092    
Parque Grama: Chácara em 
condomínio com 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
piscina e churrasqueira. R$ 
450.000,00. F. (19) 7829-6350 
c/ Marlene.
Sitio Saída para Monte Mor: 
Sítio com 54.000 m², escritu-
rado. R$ 750.000,00 Aceita 
imóvel. F. 9 81393557 c/ 
Marlene.

Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos - 2 baias - 1 casa 
com 3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS,  var ias gar .  R$ 
300.000,00. F: (19) 3875-
6230 - Creci 04.732
Recanto Campestre de Vira-
copos – CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara murada c/ sobrado 
de 05 D., sendo 01 st., 04 bhºs 
sociais, escrit., sala 02 amb., 
coz. planej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à lenha, 
pomar, dorm. c/ bhº, diversas 
vagas garag. R$ 650.000,00 
F. (19) 3392-0333
Rib. Grande SP. 04 alquei-
res - 02 casas simples de 04 
cômodos cada, pasto, lavou-
ra, 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$220.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-7997
Terras de Itaici - 01 dorm., 
sala 02 ambs, cozinha, va-
randa e churrasqueira, toda 
murada. AT/ 1.000m². AC/ 
160m². R$ 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

Carrinho de bebê Galzerano, 
azul marinho, c/porta copos, 
cabo reversível, capota 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 financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! Ex-
celentes 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) ambas tem 
a cabeceira removível (com 30 
cm cada), porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 cada. F: 
(19) 7814-5723
Politriz Black Deker 7 vel. com 
acessórios F: (19) 3017-1112
Portão p/ garagem de ferro, 
3m² x 2,70m². F: (19) 3835-
1581 / 99745-3375
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99294-5541/ 
99763-8709 
Televisão CCE 20”, com en-
trada p/ DVD e Video Game R$ 
150,00 aceita proposta! F: (19) 
3016-9195 c/ Lirma
Van Transit Ford: (nova) ano 
2013. Completa, 14 lugares, 
Licenciada, IPVA. Negocia. 
Troca: maior ou menor valor. 
(19) 3875-2215 / (19) 99696-
8732.
Vendo 03 caixas c/ barras de 
2kl de chocolate 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

Van Transit Ford - 2013 
(nova)  - Completa 14 lugares, 
licenciada, IPVA. Negocia 
ou Troca: Maior ou menor 
valor  F.(19) 3875-2215 / (19) 
99696-8732
Gol - 2009, único dono (novo)
completo F. (19) 99696-8732 
/3875-2215

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera ,1 
controle , HD interno de 80 
giga e 30 jogos dentro do HD 
interno último lançamentos 
R$ 1.100,00. F:(19)98247-
4690 tim
1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por R$ 
200,00 - F. (19) 3835.5918 ou 
992732955

Ofereço-me como doméstica 
ou cuidadora de idoso. F: (19) 
3835-1581 / 99745-3375
Oportunidade: Venha traba-
lhar na imobiliária Chido Ven-
de. Rua :7 de setembro,644. 
Centro F:(19) 3875-2215
Prec isa -se :   mensa l i s -
ta, para  serviços domésti-
cos,  que saiba cozinhar o 
trivial, com  referencia. Tratar 
: (19)3834-5622
Ofereço-me como motorista, 
categoria B. F: (19) 99195-
6822 c/ Marcos
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