
Obra no semáforo da Avenida 
Ário Barnabé é concluída

Dia da Comunidade Japonesa 
será festejado no domingo

Festa Junina de Helvetia 
acontece amanhã
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morte por dengue
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em Indaiatuba 

Inverno começa a 
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Macaco-prego é 
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título da Copa Aifa
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Um levantamento realizado 
pelo Portal Emprega Campinas 
constatou que no primeiro se-
mestre deste ano, as mulheres 
representaram 63% do total de 
visitas no site de empregos. Só 
de candidatas de Indaiatuba, o 
site possui cerca de 6 mil aces-
sos mensais, correspondendo a 
2% do total de procura.

Foi confirmado na tarde desta 
terça-feira, dia 17, que a fun-
cionária pública Bárbara Rocha, 
de 19 anos, morreu vitima de den-
gue grave. A jovem faleceu no dia 
5 de maio, no Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) e desde 
a família da jovem e o Município 
aguardam os exames que compro-
vavam a causa da morte. 

Está em discussão na Câmara 
o Projeto de Lei nº 006/2014, de 
autoria do vereador Derci Jorge 
Lima (PT), que dispõe sobre a 
inclusão do artista e modelos 
negros nos filmes e peças pub-
licitárias da Prefeitura. Após 
receber pedidos de vistas, o 
PL retornou ao Plenário e foi 
aprovado em primeira votação.

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) está realizando a 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) a fim de 
levantar informações para um 
conhecimento mais amplo da 
realidade brasileira. 

O inverno começa no Bra-
sil às 7h51 deste sábado, dia 
21, segundo o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) 
e a estação segue até o dia 20 
de setembro, quando se inicia 
a primavera. Em Indaiatuba, 
este ano, a temperatura mais 
baixa foi de 8,6 graus. 

Outro acidente grave en-
volvendo motocicleta aconte-
ceu na tarde da última segun-
da-feira, dia 16, na marginal 
do Parque Ecológico. A víti-
ma ficou gravemente ferida 
e foi necessário transporte 
aéreo com o Águia da Polícia 
Militar. Ele segue internado 
no HC da Unicamp.

Um macaco-prego cau-
sou locomoção de curiosos 
nesta semana, na manhã de 
terça-feira, dia 17, o animal 
foi visto em cima de um ab-
acateiro, localizado na Rua 
Ademar de Barros, no bairro 
Cidade Nova. O macaco foi 
visto por alunos de uma escola 
que fica próxima a arvore. 

O final de semana será 
de decisão no futebol da 8ª 
edição da Copa Aifa, orga-
nizada pela Associação In-
daiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa). XV de Novembro 
e SPQV se enfrentam na 
grande final do certame, 
que acontece às 11 horas de 
domingo, no estádio do XV 
de novembro. 

A reformulação do trânsito no semáforo instalado na confluência das avenidas Francisco de 
Paula Leite com a Ário Barnabé, nas proximidades do Habib’s, foi concluída nesta quarta-feira, 
dia 18. A principal alteração feita no local pela Secretaria de Obras e Vias Públicas foi no acesso 
à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira que passou a ser feito pelo semáforo. O equipamento 
foi substituído pelo modelo com contador de tempo. 

Pág. 10a

Pág. 09a Pág. 06a

Pág. 07a Pág. 07a

Pág. 14a Pág. 15a

Pág. 17a

Pág. 19a

Pág. 20a Pág. 03a

Copa do Mundo alavanca 
vendas no comércio popular
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Os produtos com o tema da Seleção Brasileira vêm aquecendo as vendas nos comércios mais populares nesse período de 
Copa do Mundo. Alguns lojistas estão aproveitando a oportunidade para compensar o pouco movimento dos meses anteriores. 
Os produtos vão desde as conhecidíssimas e tradicionais vunvuzelas e bandeiras, a bonés, bolas e até perucas. 
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Dengue é ‘coisa’ séria O que você está 
achando da Copa do 
Mundo no Brasil?

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

Radares dia 21 a 27/06

Editorial EnqueteArtigos

Durante a semana tivemos a trágica notícia da 
morte da funcionária pública Bárbara Rocha, de 
19 anos. O motivo foi por dengue e a jovem entrou 
para a história da cidade, como a primeira morte 
em decorrência da doença no Município.

Além do dado histórico, a morte da jovem 
mostra também que ainda não se dá atenção e 
devidos cuidados com a dengue. Ela está aí, in-
fecta inúmeras pessoas anualmente, mata, mas a 
conscientização da maioria das pessoas ainda está 
longe de ser uma realidade.

O maior exemplo está nas notícias sobre as atu-
ações feitas pela equipe do Programa de Controle 
da Dengue. Na semana passada, por exemplo, a 
equipe autuou um depósito de materiais reciclá-
veis, localizado no Jardim Morada do Sol. Em 
maio, o proprietário já havia sido orientado para 
fazer a limpeza em seu estabelecimento, mas o 
mesmo, não se sabe por qual motivo, ignorou 
determinada orientação e acabou multado. 

Esse é apenas um dos muitos casos em que a 
sociedade não cumpre com seus deveres, com o 
bem saúde pública. Tomar providências para que o 
mosquito da dengue não se prolifere é uma atitude 
não só para o bem próprio.

É fundamental manter os espaços limpos, vasi-
nho de planta e pneus sem água, sempre tampar a 
caixa d’água, deixar garrafas de cabeça para baixo. 
São alguns cuidados, simples, mas que podem 
evitar casos da doença e até mortes. 

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

Benedito Lázaro Lopes 
Machado, 56 anos, apo-
sentado – “A estrutura está 
legal, a competição em si está 
legal, mas vejo os brasileiros 
desmotivados na questão de 
decoração e empolgação”

Donizete da Silva Pinto, 
41 anos, motorista – “O Brasil 
não é capacitado para receber 
este evento, pois deixou muitas 
prioridades para trás e agora, en-
quanto a Copa está acontecendo, 
notamos o quanto ainda foi em 
vão todo o investimento”

José Benedito de Almei-
da, 81 anos, aposentado – 
“Acho legal a Copa do Mundo 
estar sendo aqui no Brasil, 
tão próximos de nós, mas não 
acredito que o título fique aqui 
com a gente. Acho que os 
brasileiros estão motivados”

Nivaldo Cruz, 55 anos, 
aposentado – “Está tudo mui-
to fraco; abertura, decoração, 
empolgação etc. Acho que pela 
Copa estar sendo no “País do 
Futebol” poderia estar melhor”

José Taborda, 29 anos, 
corretor de imóveis – “O 
brasileiro reclama de tudo, 
gastos, estrutura, prioridades, 
mas no fundo acaba gostando 
de recepcionar este grande 
evento mundial. As pessoas 
estão priorizando outros possí-
veis investimentos, o que gera a 
sensação de desmotivação, mas 
aceitam e acabam curtindo”

Alimentos que estimulam o cérebro

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

Com essa vida agitada que temos  necessitamos de maior poder de concentração, atenção, 
memória, disposição e combater o estresse. Uma boa alimentação pode potencializar o nosso 
melhor rendimento .

A fonte coordenadora da memória é denominada de hipocampo. À medida que os neurônios 
do cérebro (córtex) recebem informações sensoriais, transmitem para o hipocampo. As maneiras 
de conservar ou revitalizar o hipocampo são:

- Alimentar-se de forma balanceada;
- Consumir diariamente 1,5 a 2 litros de água;
- Praticar pelo menos 30 a 60 minutos de exercícios físicos diários;
- Praticar exercícios mentais moderados, como leituras, estudos, práticas de exercícios que 

requerem raciocínio;
- Evitar a ansiedade;
- Manter a pressão arterial regular e a circulação sanguínea em bom estado;
- Evitar a incidência de metais tóxicos, tais como alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio, 

bismuto, níquel e outros (reduzem o equilíbrio intelectual);
- Evitar o excesso de bebidas alcoólicas.

A alimentacao balanceada deve ter os seguintes alimentos:

 - Zinco, Selênio, Ferro e Fósforo: Sais minerais que participam de inúmeras trocas elétricas 
e mantêm o cérebro acordado e ativo (elétrico). Presente em todas as sementes e grãos, em raízes 
e nas folhas verde escuro, iogurtes.

- Vitamina E: Poderosa ação antioxidante. Presente em todas as sementes e grãos, como 
também em óleos vegetais prensados a frio. 

- Vitamina C: Famosa ação antioxidante. Presente nas sementes frescas e cruas que foram 
pré-geminadas, assim como na maioria das frutas. 

- Vitaminas do complexo B: Regulam a transmissão de informações (as sinapses) entre os 
neurônios, presente nas sementes e nas fibras dos alimentos integrais e proteínas. 

- Bioflavonoides: São polifenois com forte ação antioxidante. Além das sementes, são en-
contrados também no limão, frutas cítricas, uva e nas folhas verde escuro. 

- Colina: Participa da construção da membrana de novas células cerebrais e na reparação 
daquelas já lesadas. Presente na gema do ovo e em todas as sementes e grãos (predominância 
na soja), como também em óleos vegetais prensados a frio. 

- Acetil-colina: Um neurotransmissor, fundamental para as funções de memorização no hi-
pocampo. Presente na gema do ovo e em todas as sementes e grãos. 

- Fitosterois: Estimulante poderoso do sistema de defesa do organismo, reduzindo proliferação 
de células tumorais, infecções e inflamações. Presente em todas as sementes e grãos. 

- Fosfolipídeos : Funcionam como um detergente, . Além disso, participam na recuperação 
das estruturas do sistema nervoso e da memória. Presente em todas as sementes e grãos (predo-
minância na soja), como também em óleos vegetais prensados a frio. 

Omega-3: Funciona como um antiinflamatório poderoso, evitando a morte dos neurônios. 
Existem somente três fontes: os peixes de águas frias e profundas e as sementes de linhaça e 
prímula. 

- Carboidratos: A glicose é a energia exclusiva do cérebro. Por isso, ficar muito tempo sem 
comer carboidratos diminui a atividade mental. 

- Cafeína: É um potente estimulante do sistema nervoso central. Tem 
efeitos positivos, como aumento da disposição física e diminuição do sono. 
Em excesso, causa danos à memória. Café e chá verde. 

- Triptofano: Aminoácido que atua no sono e na performance cerebral. 
Pode ser encontrado no leite, queijo branco, nas carnes magras e nozes. 

Empregados que trabalham limpando sanitários de uso 
público e grande circulação com coleta de lixo tem direito 
a adicional de insalubridade

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

A Consolidação das Leis Trabalhistas tem como objetivo regular as relações de emprego e a proteção 
do empregado em face do empregador diante da manifesta desvantagem financeira que existe entre ambos.

Diante desta proteção, a CLT regula compensação em pecúnia para empregados que trabalham sobre 
condições insalubres.

Condições insalubres são aquelas em que o empregado trabalha exposto a agentes nocivos a sua saúde, 
sendo compensados por um adicional de 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo.

Recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, última instância trabalhista, editou a súmula 448 
prevendo adicional de insalubridade para o empregado que labora na higienização de sanitários públicos 
e de grande circulação.

Há uma ressalva quanto à necessidade de constar a atividade em uma Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho para que o empregado tenha o direito ao adicional de insalubridade.

Haviam grandes discussões a respeito da percepção ou não do adicional de insalubridade para quem 
trabalhava na limpeza de banheiros e quartos de motéis, porém antes da edição da súmula, muitos juízes 
entendiam como devido.

O adicional tem sua porcentagem fixada mediante a perícia que é realizada durante o processo judicial.
Lembrando que o adicional integra a remuneração para fins de reflexos em outras verbas trabalhistas 

como, por exemplo, FGTS, 13º salário, etc.
Concluindo, quem trabalhou ou trabalha nessas condições realizando limpeza de 

banheiros públicos de grande circulação ou até mesmo em quarto de motéis exposto 
a agentes nocivos a saúde, poderá pleitear o respectivo adicional através de uma 
reclamação trabalhista.

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.) 

Um Silva é um amigo fiel e verdadeiro
Qualquer um pode ficar ao seu lado quando você está certo, mas um amigo verdadeiro permanece ao 

seu lado mesmo quando você está errado...Um simples amigo se identifica quando ele te liga. Um amigo 
verdadeiro não precisa se identificar, pois vocês conhecem suas vozes. Um simples amigo inicia uma 
conversa com um boletim de novidades sobre sua vida. Um verdadeiro amigo diz: "O que há de novo 
sobre você?" Um simples amigo acha que os problemas pelos quais você está se queixando são recentes. 
Um amigo verdadeiro diz: "Você tem se queixado sobre a mesma coisa pelos últimos quatorze anos. Saia 
deste marasmo e faça algo sobre isto."   Vá para o Leader Training da Signa, Um simples amigo nunca 
o(a) viu chorar. Um verdadeiro amigo tem seus ombros encharcados por tuas lágrimas.  Um simples amigo 
não sabe o nome dos teus pais. Um verdadeiro amigo tem o telefone deles em sua agenda. Um simples 
amigo traz uma garrafa de vinho para sua festa. Um verdadeiro amigo chega mais cedo para ajudá-lo a 
cozinhar e fica até mais tarde para ajudá-lo na limpeza. Um simples amigo odeia quando você liga após 
ele já ter ido para cama. Um verdadeiro amigo te pergunta porque demorou tanto para ligar. Um simples 
amigo procura conversar com você sobre teus problemas. Um verdadeiro amigo procura ajudá-lo a resol-
ver teus problemas. Um simples amigo fica imaginando sobre tuas histórias românticas. Um verdadeiro 
amigo poderia conhecer até te chantagear com tudo que ele sabe. Um simples amigo, quando o visita 
age como um convidado. Um verdadeiro amigo abre tua geladeira e se serve. Um simples amigo acha 
que a amizade terminou quando vocês tem uma discussão. Um verdadeiro amigo sabe que não existe 
uma amizade enquanto vocês ainda não tiveram uma divergência. Um simples amigo espera que você 
sempre esteja por perto quando ele precisar. Um verdadeiro amigo espera estar sempre por perto quando 

você precisar dele. Escreva na sua agenda, vou me tornar ainda melhor amigo do 
que sou nos dias 13-14 e 15-06-2014, vou fazer o Leader Training da Signa. www.
signatreinamentos.com.br 019-38757898



03AMais Expressão

Copa aquece vendas no comércio popular  
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MELHORIA 

Obra é concluída na Avenida Ário Barnabé

Os produtos com o 
tema da Seleção Bra-
sileira vêm aquecen-

do as vendas nos comércios 
mais populares nesse período 
de Copa do Mundo. Alguns 
lojistas estão aproveitando a 
oportunidade para compen-
sar o pouco movimento dos 
meses anteriores. Os produtos 
vão desde aos conhecidíssi-
mas e tradicionais vunvuzelas 
e bandeiras, a bonés, bolas e 
até perucas.    

Uma das lojas localizada 
no Shopping Ponto Azul, 
chama a atenção pela quanti-
dade e variedade de produtos 
relacionados ao Mundial. A 
proprietária Kelly Guilherme 
diz estar animada com as ven-
das dos produtos que investiu. 
“O movimento em minha loja 
aumentou devido a Copa. O 
produto mais procurado e 
vendido são as bandeiras”, 
conta. Segundo Kelly, o bra-
sileiro segue o antigo ditado 
de “deixar tudo para última 
hora”. “As maiores vendas 
são feitas no dia dos jogos 
do Brasil. A loja fica cheia 
de pessoas interessadas em 
adquirir os produtos”, conta.

Um estudo real izado 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) 
com empresário do ramo do 
comércio e prestação de ser-
viços mostrou que 56% tem 
expectativa de aumentar suas 
vendas durante o período de 
realização da Copa do Mundo 
no Brasil. 

Proprietária de outra loja 

O movimento no comér-
cio na semana que antecedeu 
o Dia dos Namorados entre 
os dias 5 e 11 de junho caiu 
8,63% em relação ao mesmo 
período do ano passado, de 
acordo com o banco de dados 
do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e divul-
gado pela Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). Com este resultado, 
o setor enfrentou o pior resul-
tado para a data dos últimos 
cinco anos. 

Embora os lojistas aguar-
dassem um desempenho fraco, 
a forte queda surpreendeu."O 
comércio já tinha sofrido com 
resultados historicamente 
ruins neste ano com as vendas 
da Páscoa e do Dia das Mães, 
mas uma queda tão expres-
siva, de 8,63%, era algo que 
não estava nas nossas expec-
tativas", disse o presidente 
da CNDL, Roque Pellizzaro 
Junior, em nota oficial. 

Maria Fernanda Prezotti, 
proprietária da Uzza acessó-
rios diz que o enfraquecimento 
de vendas vem desde o ano 
passado. “Desde o dia das 
Mães pra cá o movimento vem 
caindo a cada dia. O dia dos 
Namorados foi muito fraco. 
Tenho medo do que está para 
vir daqui pra frente”, desabafa. 
Mas, de acordo com Fernan-
da, a Copa não influenciou. 
“Acredito que a culpa é do 
Governo que cobra muita taxa, 
muito imposto da população 
fazendo que os mesmos não 
tenham dinheiro para gastar 
no comércio”, finaliza. 

Para os economistas da 
Serasa, além de ter coinci-
dido com a data da abertura 
do Mundial, o fraco desem-
penho das vendas reflete o 
encarecimento do crédito, o 
baixo grau de confiança dos 
consumidores e a inflação 
situada em patamar elevado, 
reduzindo o poder de compra 
dos consumidores.

Para a gerente da Calçados 
Sérgio, Adriana Cristina Rua, 
as vendas foram razoáveis. 
“Não atingiram nossas ex-
pectativas. Parece que a cada 
ano as vendas diminuem”, 
revela. Ainda segundo Adria-
na, ela acredita que a Copa 
influenciou nas vendas. “Acre-
dito que devido a Copa o 
movimento diminuiu, pois as 
pessoas estavam mais interes-
sadas com o Mundial do que 
com a data. Mas, as poucas 
vendas atingiram no geral”, 
conta. 

De acordo com a gerente 
de vendas, Neuza Nunes Flo-
res, da Skala Center, a data 
não atingiu a expectativa. “O 
dia dos Namorados deste ano 
não atingiu a nossa expectati-
va. Vendemos bastante, porém 
não o que queríamos e plane-
jávamos”, conta. Questionada 
se o Mundial influenciou em 
suas vendas, Neuza acredita 
que sim, que o jogo do Brasil 
prejudicou o comércio. “A 
Copa influenciou e muito para 
nós. No dia dos Namorados 
que foi o dia do jogo do Brasil 
vendemos muito mais camise-
tas do Brasil do que presente 
para os namorados” revela.

Comerciantes animados com o Mundial investem em produtos da Copa do Mundo

Dia dos Namorados 
não atinge expectativa

de artigos populares, a em-
presária Maria do Carmo 
Ribeiro, atende vários clientes 
ao mesmo tempo devido a 
grande procura por camisetas 
da seleção.  “Estou vendendo 
somente camisetas do Brasil, 
e está tendo uma boa saída”, 
disse. Entre pausas na entre-

vista para atender os clientes 
que não paravam de entrar, 
Maria do Carmo revelou que 
a Copa do Mundo trouxe 
um alívio no seu financeiro. 
“A Copa está me tirando do 
sufoco, pois o movimento 
estava bem parado e com o 
Mundial as vendas dos produ-

tos da Copa aumentaram. No 
dia dos jogos chego a vender 
R$ 3 mil só de camisetas do 
Brasil”, disse 

No centro da cidade, a 
gerente Gabriela Abel Brito 
do Bazzar Economia diz que 
as vendas melhoram com a 
Copa. “A Copa nos trouxe 
mais faturamento. Um au-
mento de pelo menos 50% nas 
vendas da loja”, conta. Alguns 
produtos já não tem mais esto-
que devido a grande procura. 
“As pessoas compram vuvu-
zelas, bandeiras, entre outros, 
porém o mais vendido e que 
não temos mais estoque são a 
capa para retrovisor de carro 
e capa para capô do carro”, 
disse animada com as vendas.

Decoração 
Mesmo com mais de uma 

semana de jogos, os clientes ain-
da buscam a melhor decoração 
para ver os jogos. O estudante 
João Sampaio, 19 anos, diz estar 
animado com a Copa e que além 
de camisetas e bandeiras também 
investiu na decoração de sua casa. 
“Comprei bandeirinhas, chapéu, 
vuvuzela tudo para torcer para a 
seleção”, revelou. Questionado 
sobre os preços dos produtos, 
ele diz que faz parte do evento. 
“É natural que tudo esteja mais 
caro nessa época da Copa. Gastei 
bastante, mas está valendo a pena, 
afinal temos Copa do Mundo a 
cada quatro anos e no Brasil não 
sabemos quando vamos sediar um 
evento desta proporção”, contou.

JME

JME

A reformulação do trânsito 
no semáforo instalado na conflu-
ência das avenidas Francisco de 
Paula Leite com a Ário Barnabé, 
nas proximidades do Habib’s, 
foi concluída nesta quarta-feira, 
dia 18. A principal alteração feita 
no local pela Secretaria de Obras 
e Vias Públicas foi no acesso à 
Avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira que passou a ser feito 
pelo semáforo. O equipamento 
foi substituído pelo modelo com 
contador de tempo. 

Para o secretário de Urba-
nismo e do Meio Ambiente, 
José Carlos Selone, a mudança 
facilitará bastante para os moto-
ristas que estão na avenida Ário 
Barnabé e que querem acessar 
à rodovia Ermênio de Oliveira 
Penteado SP-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, consequentemente, 
mais rápido”, justifica.

Desde que a rotatória do 
Habib’s foi desativada e im-
plantado semáforo no local, o 
acesso direto à avenida Juscelino 
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 
retornar para a rua Ouro, que dá 
acesso à SP-75. Outra opção é 
entrar na rua Soldado Antonio 
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. 

Semáforo da Avenida Ário 
Barnabé foi substituído 
por sistma de contagem 
de tempo
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Empresários explicam a escolha pelo Frutos de Indaiá 
FOTOS: JME ARQUIVO JME
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Empresas foram escolhidas 
mediante pesquisa

Faltando pouco menos 
de cinco meses para 
a 9ª edição do prêmio 

Frutos de Indaiá, alguns dos 
empresários premiados ex-
plicam os motivos que os le-
varam a contratar a proposta 

de campanha publicitária, 
oferecida pelo prêmio. As 
marcas foram escolhidas por 
meio de uma pesquisa com os 
leitores e a população, como 
os melhores de 2013 em 
suas categorias. O evento é 
organizado pelo Grupo Mais 
Expressão e acontece no dia 
25 de outubro, no salão social 
do Clube 9 de Julho. 

O proprietário da A No-
breza da Madeira, Raimundo 
Oliveira dos Santos, de 39 
anos, que teve sua empresa 
eleita na Decks e Pergolados, 
reconhece a  importância da 
divulgação de uma marca. 
“Uma empresa que não anun-
cia, que não faz publicidade, 
não é vista. É preciso sair do 
anonimato para conquistar 

mais clientes, por isso re-
solvi investir na campanha 
oferecida pelo prêmio. É um 
investimento a longo prazo”, 
explica.  

Esta é a primeira vez que 
A nobreza da Madeira recebe 
o prêmio e segundo Santos, 
a expectativa é grande. “Es-
tamos muito ansiosos para a 
noite do evento e muito feli-

As 120 empresas que serão 
premiadas no Frutos de Indaiatu-
ba, no dia 25 de outubro, 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 pesquisada respondia a um 
questionário com 80 segmentos de 
atuação. Já nas ruas, por conta da 
rapidez do dia a dia, o entrevistado 
respondeu formulários referentes a 
20 segmentos do mercado.                                                                                                            

Com o resultado da pesquisa, 
foi oferecida às empresas uma 
campanha publicitária que dá di-
reito a publicação da marca da em-
presa em edições do Jornal Mais 
Expressão e em três exemplares 
da Revista Mais Expressão, sendo 
duas antes e uma após o evento. 

Desde o dia 9 de maio, as 
empresas participantes vêm tendo 
o logotipo de suas empresas di-
vulgadas 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 e pela população, como as 
melhores em seu segmento”, res-
salta o presidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Redecopa. 
“No entanto, 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 
ofertando seus mesmos produtos 
e serviços com excelência, o que 
torna essa manutenção da quali-
dade muito importante."

Frutos
A empresa que contrata a 

campanha de mídia vinculada 
ao prêmio,  adquire o direito de 
participar da festa de premiação 
do Frutos de Indaiá, que acontece 
no dia 25 de outubro. 

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para os 
empresários e convidados, com 
serviço a francesa. Completa a 
noite a apresentação de um ex-
celente show musical. A atração 
deve ser divulgada nas próximas 
semanas. "Estamos finalizando 
as negociações e na semana que 
vem estaremos encerrando-as, 
possivelmente os participantes 
estarão se surpreendendo com a 
atração, tendo em vista que sem-
pre oferecemos um show que seja 
inusitado, além de procurarmos 
satisfazer os desejos de nossos 
clientes”, salienta Redecopa. 
“Já conversamos com Daniela 
Mercury, Ana Carolina, Roupa 
Nova, Adriana Calcanhoto e 
Thiaguinho, mas tudo vai depen-
der das exigências dos produtores 
com relação à estrutura do local, 
inclusive alguns técnicos desses 
artistas estarão visitando o Clube 
9”, completa. 

Esse ano a grande novidade é 
o local da festa. Com um inves-
timento de R$ 4.750 milhões, o 
salão social do Clube 9 foi cons-
truído e conta com área de 1.130 
mil metros quadrados. O local 
tem capacidade ainda para 2,5 mil 
pessoas em pé ou 1,2 mil pessoas 
acomodadas em suas mesas. O 
espaço conta ainda com palco de 
120 m², sendo totalmente climati-
zado, assim como seus camarins. 

zes com este reconhecimento. 
Ficamos lisonjeados por que 
fomos escolhidos como a me-
lhor empresa dentro do nosso 
segmento, isso é motivo de 
muito orgulho”, finaliza. 

Pelo sétimo ano, a Olimaq 
é eleita na categoria Equipa-
mentos para Costura, Com-
pra, Venda e Manutenção. De 
acordo com o proprietário, 
José Valdecir de Oliveira, de 
42 anos, a mudança de ende-
reço da unidade motivou a 
contratação da campanha pu-
blicitária. “Nós acabamos de 
inaugurar em novo endereço, 
na Avenida João Soldado de 
Oliveira, nº 2.000, no Jardim 
Nely, onde contamos com 

mais espaço, que nos possi-
bilita melhorar ainda mais a 
qualidade do nosso serviço e 
atendimento. A contratação 
da campanha publicitária visa 
divulgar todas essas mudan-
ças, além é claro da nossa 
marca”. Explica. Oliveira 
ressalta ainda a expectativa 
de retorno. “Nós temos ex-
pectativas muito boas com o 
prêmio e tudo que é oferecido 
com ele. A publicidade trará 
mais visibilidade à nossa 
empresa e divulgará nossos 
serviços, como o fato de ser-
mos autorizada Singer, que 
muitas pessoas não sabem”, 
finaliza. 

Já uma das categorias 

mais esperadas, a de Re-
velação, elegeu a Casa da 
Fazenda. O proprietário, Ro-
drigo de Almeida Silva, de 30 
anos, ressalta a relevância e 
tradição do Frutos de Indaiá. 
“Nós esperamos conquistar 
ainda mais clientes. O Frutos, 
na minha opinião, ajuda os 
consumidores de Indaiatuba 
a ter uma "direção" na hora 
de escolher os produtos e 
serviços dos quais necessi-
tam. O prêmio já é tradição 
em Indaiatuba, é sinônimo de 
confiança. Tenho certeza de 
que todos que ganham são os 
melhores em seus respectivos 
segmentos, então os clientes 
podem confiar em tais profis-

sionais de olhos fechados na 
hora de decidir onde comprar. 
Com a Casa da Fazenda não 
vai ser diferente”, explica. 

Eleito em uma das cate-
gorias mais disputadas do 
Frutos, Silva se diz gratifica-
do com o voto da população 
e dos leitores. “Ter a Casa da 
Fazenda eleita como empresa 
Revelação é muito gratifi-
cante, pois trabalhamos duro 
para atender os clientes da 
melhor maneira possível, 
sempre buscando não só 
atender, mas superar suas 
expectativas. Diante disso, 
ganhar esse prêmio nos prova 
que a Casa da Fazenda tem 
conseguido alcançar os prin-
cipais objetivos que sempre 
almejou: a credibilidade e 
o respeito por parte de seus 
clientes. Isso não tem preço”, 
finaliza. 

Política 
O público também ele-

geu, como melhor vereador 
e presidente da Câmara, Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), de 53 anos. “Fiquei 
muito feliz com o reconheci-
mento da população, afinal 
nós trabalhamos em prol deles 
e quando esse trabalho traz 
resultados e o reconhecimen-
to, é muito gratificante”, diz. 
“Estou ansioso para a noite do 
prêmio, por que além de reu-
nir os vencedores, é também 
um momento para rever os 
amigos e comemorar.” 

José Valdecir de Oliveira e Kelvi Johnny da Olimaq

Frutos de Indaiá acontece no dia 25 de Outubro

Luiz Alberto Pereira - Cebolinha

Raimundo com sua esposa Fernanda da A Nobreza da Madeira

Rodrigo da Casa da Fazenda Móveis em Madeira de Demolição

Mais Expressão
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Alienação de terras
pela Prefeitura é aprovada 

PL prevê a inclusão de artistas 
negros na publicidade Evidência 

Como divulgado na última 
edição do jornal Mais Ex-
pressão, Indaiatuba disputa 
com Salto a posse de uma 
área de 2 milhões de metros 
quadrados. O caso segue na 
Justiça, mas disputa é anti-
ga, começou em 2009, mas 
só agora veio à tona e foi 
divulgada pela mídia local 
e de Salto. Coincidência ou 
não, na época, o prefeito de 
Salto era Geraldo Garcia, 
atualmente pré-candidato 
a Deputado Federal e que 
tem total apoio do prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB). 
Atualmente, no “comando” 
de salto está o prefeito Juve-
nail Crelli, do PT.

Antes tarde...
Após mais uma morte na Ro-
dovia Ceccon, que ocorreu 
na semana passada e vitimou 
uma jovem de apenas 22 
anos, as autoridades locais 
e estaduais decidiram agir, 
reivindicando melhorias na 
rodovia. O deputado estadual 
Rogério Nogueira (Dem), 
por exemplo, pediu ao Go-
verno do Estado, que a via 
seja duplicada. Já o vereador 
Maurício Baroni (PMDB) 
apresentou um indicação, na 
Sessão de Câmara da última 
segunda-feira, dia 16, para 
que sejam criados acosta-
mentos na rodovia. 

...Do que nunca
Agora é aguardar, só mais 
um pouquinho, para que algo 
sai na prática. É um problema 
emergente e precisa ser feito 
antes que possa vir a oitava, 
nona ou décima vítima fatal 
por acidente de trânsito na 
via. Por outro lado, nós mo-
toristas nos conscientizar os 
devidos cuidados no trânsito 
também não seria má ideia e, 
certamente, ajudará a reduzir 
pela metade os acidentes.

Na contramão 
Ainda durante a última Ses-
são, uma indicação apresen-
tada pelo vereador Massao 
Kanesaki parece ir de en-
contra aos projetos do De-
partamento de Trânsito. O 
vereador pede para que seja 
verificada a possibilidade de 
implantar um retorno ou ro-
tatória na Avenida Francisco 
de Paula Leite, na altura do 
Center Ville Materiais para 
Construção. Um retorno até 
pode ser, mas a rotatória 
parece estar fora dos planos 
da cidade, visto que restam 
poucas na cidade.

Emergente 
O assunto trânsito foi tema 
da maioria das indicações 
apresentadas na última Ses-
são. Numa delas, o vereador 
Antonio Sposito Júnior, o Toco 
(PTB) pede para que seja im-
plantada ciclovia nas principais 
Avenidas do Distrito Industrial. 
Acho válido, mas os problemas 
do trânsito nas avenidas e saí-
das do Distrito vão além das 
ciclovias. Basta passar pelo lo-
cal por volta das 17 horas para 
ver a dificuldade que ciclistas e 
pedestres tem para circular ou 
fazer uma travessia. Sem falar 
da fila de carros que se forma 
na saída do bairro. 

Normalizado 
Ao que tudo indica os pro-
blemas no sistema para dar 
entrada no Seguro Desem-
prego, que é solicitado na 
unidade local do Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), foram solucionados. 
Na semana passada e retra-
sada, o solicitante tinha que 
ir ao local cedo, para pegar 
umas das 60 senhas distribuí-
das diariamente, mas mesmo 
assim corria o risco de não 
ser atendido, uma vez que 
o sistema do Ministério do 
Trabalho inoperância.    

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Está em discussão na câ-
mara o Projeto de Lei 
nº 006/2014, de autoria 

do vereador Derci Jorge Lima 
(PT), que dispõe sobre a in-
clusão do artista e modelos 
negros nos filmes e peças pu-
blicitárias da Prefeitura. Após 
receber pedidos de vistas, o 
PL retornou ao Plenário e foi 
aprovado em primeira vota-
ção na última segunda-feira, 
dia 16, durante a 16ª Sessão 
Ordinária da Câmara. 

O projeto prevê que a Pre-
feitura, ao contratar serviços 
de publicidade e propagando, 
faça a inclusão mínima de 
29,41% de artistas e modelos 
negros, no desenvolvimento 
dos produtos publicitários. 

Como justificativa no Pro-
jeto, o vereador Derci ressalta 
que o PL visa permitir maior 
acesso e oportunidades a 
artistas e modelos negros. O 
vereador salienta ainda que, 
em muitas oportunidades, os 
trabalhos publicitários são 
negados a homens e mulheres, 
não por não terem capacidade 
para tal função, mas sim por-
que não se enquadram em um 
suposto “padrão” de beleza 
determinado pelo mercado 
publicitário. 

Para o vereador, é impor-
tante que o Poder Público 
combata, cada vez mais, esse 
tipo de atitude que margina-
liza os negros e os excluir 
por meio de um pensamento 
racista. Ainda na justifica, 
Derci salienta a importância 
do Município em se engajar 
contra uma possível "ditadu-
ra da beleza", demonstrando 
assim que o combate ao ra-
cismo, inclusive nos meios de 
comunicação e publicidade.

Durante a discussão do 
projeto, na última segunda-
-feira, o autor do PL ressal-
tou que com aprovação do 
mesmo, Indaiatuba segue o 
exemplo de outros Municí-
pios. “Trata-se de um projeto 
que visa conceder mais opor-
tunidade aos artistas negros. 
É um projeto que vem sendo 
constituído em várias cidades 
do País”, ressalta. 

Opinião 
Para o publicitário Jorge 

Vitor Barreto Rubens, de 
24 anos, a medida é provi-
dencial para a cidade. “Eu 
concordo, pois é notório que 
há uma tentativa implícita 

de rechaçar o negro de pe-
ças publicitárias”, ressalta. 
“Acredito que nada mais 
justo que nos encaixar neste 
meio, pois também somos 
parte da cidade como um todo 
e o que se vê na publicidade 
é o contrário. É ilusório, pois 
não dá a entender que somos 
uma cidade totalmente mis-
cigenada como Indaiatuba na 
realidade é.”

Já para o também publici-
tário Bruno Almedia, de 22 

Outro Projeto de Lei vota-
do na 17ª Sessão de Câmara, 
realizada na última segunda-
-feira, dia 16, foi o de alie-
nação de terras por parte da 
Prefeitura. O PL foi aprovado 
em segunda votação, com dois 
votos contrários. 

O projeto prevê que o Exe-
cutivo aliene, mediante con-
corrência pública, uma área 
de 85.502.79m² designada 
3UA, por preço inferior a R$ 
4.989.044,40. Outra área a ser 
alienada pertence à gleba de 
terra designada B2A, locali-
zada 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-

anos, a determinação da Lei 
é um pouco contraditória. 
“Acredito que, mesmo com o 
objetivo de fazer uma inclusão 
social, a partir do momento 
em que você dá privilégio 
a uma parte da população, 
seja ela negra, branca ou 
parda, você automaticamen-
te está diferenciando ela e 
assim excluindo-a novamen-
te”, salienta. “Acredito que 
atualmente o negro já é mais 
respeitado, porém ele ainda é 

lizada na fusão Sítio São 
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. A venda des-
sas áreas seria para a compra 
de outros espaços, para a 
implantação de projetos ha-
bitacionais.  

Durante a discussão do PL, 
o vereador Gervásio Apareci-
do da Silva (PP) apresentou 
um relatório respondendo 
algumas indagações feitas por 
ele junto à Prefeitura. 

Com base no documento, 
o Executivo informou que a 
área a ser comprada fica no 
Bairro Buru. São três glebas, 
totalizando 368.924,45, tota-
lizando R$ R$ 11.502.867,42 
(previsão), sendo R$ 35,17 o 
metro quadrado. 

O vereador questionou 
ainda porque os conjuntos 

mais cobrado pela sociedade, 
mas sempre vão te observar 
pra ver seu comportamento. 
Mas não é com essa lei que 
vamos mudar isso, por isso 
sou contra.”

O projeto passará ainda 
pela Câmara, para segunda 
votação, e deve ser ainda 
sancionada pelo prefeito. A 
próxima Sessão Ordinária da 
Câmara acontece na próxi-
ma segunda-feira, dia 23, às 
14h30. 

habitacionais não podem ser 
feitos nas áreas que serão 
alienadas. Segundo a Prefei-
tura, as áreas pertencentes 
ao Patrimônio Público, con-
tidas no Projeto de Lei N° 
73/2014, para venda não estão 
destinadas para habitação de 
interesse social, trata-se de 
ZR para residências unifa-
miliares. As Zonas Especiais 
de Interesse social (Zeis) são 
áreas demarcadas no território 
da cidade, para assentamentos 
habitacionais de população de 
baixa renda. 

Outro questionamento de 
Gervásio foi o quanto havia de 
recurso no Fundo Municipal 
de Habitação. O Executivo 
informou que o valor era de 
R$ 13.959.418,00, sendo que 
R$ 11.502.867,42 depositado 
em juízo para pagamento das 
áreas acima e saldo em caixa 
2.456.550,58.

Projeto do vereador Derci prevê maior espaço para artistas negros nas campanhas publicitárias
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Inverno começa amanhã e 
deve ser menos intenso
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Colégio Rodin realiza 
‘Happy Day’ para os alunos

IBGE realiza pesquisa com moradores de Indaiatuba

O inverno começa no 
Brasil às 7h51 deste 
sábado, dia 21, se-

gundo o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) e a 
estação segue até o dia 20 de 
setembro, quando se inicia a 
primavera. Em Indaiatuba, 
este ano, a temperatura mais 
baixa foi registrada no dia 5 de 
junho, quando os termômetros 
marcaram 8,6 graus. Em 2013, 
os dias mais frios foram 28 e 
29 de julho, com 5,7 graus.

Com a chegada do inver-
no, a noite tende ser mais lon-
ga do que o dia, isso porque a 
incidência de raios solares é 
menor durante a estação. De 
acordo com o meteorologista 
Celso Oliveira, na entrada do 
inverno ocorre uma inclina-
ção de aproximadamente 23º 
do eixo da Terra. “Devido 
a essa inclinação o planeta 
receberá a menor quantidade 
de energia proveniente do sol. 
Vale salientar que a partir do 
segundo dia do inverno, as 
noites vão ficando cada vez 
menos longas, mas ainda 
serão mais duradouras que o 
dia”, explica. 

Ainda de acordo com o 
meteorologista, o inverno 
deste ano pode decepcionar os 
mais aficionados no frio. “O 
frio não deverá ser tão intenso 
quanto no ano passado. Com 
o aquecimento das águas do 
Pacífico e formação de um 
fenômeno El Niño, as frentes 
frias ficarão mais bloqueadas 
sobre a Região Sul, trazendo 
chuva acima da média. E as 
ondas de frio ficarão mais ao 
Sul, entre Chile, Argentina e 
Uruguai, avançando pouco 
sobre o Brasil, inclusive o 
Estado de São Paulo”, revela. 

O inverno é uma estação 
que divide muitas opiniões. 
Uns gostam por achar que a 
estação proporciona um clima 
mais agradável. “Eu gosto do 

inverno, pois me dá uma sen-
sação de ânimo apesar de não 
querer levantar da cama logo 
pela manhã. Como sou dia-
rista não transpiro tanto como 
no verão”, conta a doméstica 
Leila Baptista, 36 anos.

Outros já não são tão sim-
patizantes do inverno por 
acreditar que a estação dá a 
sensação de desânimo. “Eu 
não gosto do frio, pois dá uma 
sensação de preguiça e parece 
que aumenta a minha fome. 
Além de dormir mais, como 
muito mais que o normal”, 
revela a estudante Bruna Cris-
tina Motta, 16 anos.

Cuidados 
Com a entrada do inverno, 

o clima seco e as mudanças 

bruscas de temperatura con-
tribuem para o aparecimento 
de algumas doenças típicas da 
estação e também favorecem 
as crises alérgicas. Gripe, 
resfriado, asma, bronquite, 
sinusite e até mesmo pneumo-
nia são alguns dos problemas 
mais comuns nessa época 
do ano, quando a defesa do 
organismo fica enfraquecida, 
facilitando a proliferação de 
vírus e bactérias. “Normal-
mente com a mudança de 
estação o trato respiratório 
sente bastante, pois o tempo 
seco e a baixa umidade do ar 
aumentam os riscos do apare-
cimento de várias doenças no 
sistema respiratório”, disse a 
pneumologista Renata Muniz 
Jorge. 

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

Ainda de acordo a pneu-
mologista, a automedicação 

Para marcar o encerra-
mento do primeiro semestre 
de aulas, o Colégio Rodin 
promoveu no último sábado, 
dia 14, o “Happy Day” com 
o objetivo de promover a in-
tegração entre os estudantes. 

Na ocasião, os alunos do 
Ensino Fundamental partici-
param de diversas atividades 
esportivas e gincanas coorde-
nadas por monitores, além de 
um almoço especial.

O evento que foi sucesso 
no ano passado, retornou em 
2014 em razão da grande ade-
são dos estudantes. “O espírito 
de união e amizade entre todos 
da escola sempre será motiva-
do”, afirma Marcelo Canela, 
diretor do Colégio Rodin.

Além dos estudantes, mo-
nitores e colaboradores tam-
bém participaram do evento. 
Para os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental e das 1ªs 

e 2ªs séries do Ensino Médio, 
o “Happy Day” acontece hoje, 
dia 20.

Campanha 
O Colégio Rodin segue 

com sua nova campanha “1º 
lugar em” com a aluna Vanes-
sa de Carvalho Rocha, do 3º 
ano do Ensino Fundamental.

A estudante conta como o 
colégio estimulou sua curiosi-
dade a favor do conhecimento. 
“Sempre fui muito curiosa e 
a escola buscou intensificar, 
ainda mais, minha vontade de 
aprender”, conta.

A campanha "1º lugar em", 
do Colégio Rodin, segue até o 
final deste ano, em diferentes 
veículos de mídia de Indaia-
tuba. Ao longo deste período, 
mais seis alunos explicarão 
como o colégio foi fundamen-
tal para que atingissem suas 
metas de vida.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
está realizando a Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua) a fim de levantar 
informações para um conhe-
cimento mais amplo da reali-
dade brasileira. 

A pesquisa é realizada em 

cerca de 3.500 municípios 
brasileiros e é fundamental 
para o planejamento de po-
líticas públicas. Durante a 
pesquisa um pesquisador do 
IBGE visita os domicílios, 
identificados com crachá e co-
lete, e realiza entrevista sobre 
características do domicílio 
e de seus moradores, como 

condições de saneamento 
básico, segurança alimentar, 
migração, educação, trabalho 
e rendimento. Cada domicílio 
selecionado serávisitado por 
cinco vezes, com intervalo de 
três meses entre cada visita.

A cada trimestre são divul-
gados a curto prazo os resulta-
dos obtidos sobre o mercado 

de trabalho, como força de 
trabalho (pessoas ocupadas 
e desocupadas), índice de 
desemprego, rendimento e 
percentual de pessoas com 
carteira de trabalho assinada. 
Além desses resultados, anu-
almente será divulgado outras 
informações como educação, 
migração e trabalho infantil, 

assim como outras informa-
ções relevantes que permitem 
avaliar e planejar o desenvol-
vimento social e econômico 
do País.

Todas as informações são-
estritamente confidenciais e 
só podem ser utilizadas para 
fins estatísticos, sem qual-
quer identificação pessoal, 

conforme a Lei Nº 5.534 de 
14/11/1968, que garante o 
sigilo das informações indi-
viduais prestadas. Da mesma 
forma, lembramos ser de ca-
ráter obrigatório a prestação 
dessas informações, conforme 
o art.5º, inciso II, da Constitui-
ção Federal de 1988 c/ carts.
da Lei nº. 5.878/73.

é um erro comum entre as 
pessoas. “A pessoa se auto-
medicando acaba mascarando 
os sintomas que são um aler-
ta do corpo de que alguma 
coisa não está bem. A tosse, 
por exemplo, é chata, mas é 
uma das defesas do corpo”, 

explica. “Se em questão de 
três dias a pessoa ver que não 
houve melhora, ela tem que 
imediatamente procurar um 
atendimento médico para que 
a pessoa seja tratada de forma 
correta e evitar que avance 
para um quadro mais grave.” 

Inverno começa a partir de amanhã e, segundo especialistas, devem ser menos intenso

“Happy Day” proporcionou aos alunos um dia de lazer e descontração
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Representantes da CPFL 
reconhecem problemas

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Confirmada morte 
de jovem por Dengue
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Apesar da orientação, depósito de materiais recicláveis acabou sendo multado em R$ 1510,50 

Foi confirmado na tar-
de desta terça-feira, 
dia 17, que a fun-

cionária pública Bárbara 
Rocha, de 19 anos, morreu 
vitima de dengue grave. A 
jovem faleceu no dia 5 de 
maio, no Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo 
(Haoc)  e  desde então a 
família da jovem e o Muni-
cípio aguardam os exames 
que comprovavam a causa 
da morte.  

Na época da morte da 
jovem, a Secretaria Munici-
pal de Saúde, via Secretaria 
de Comunicação Social da 

Prefeitura, informou que 
não era possível confirmar 
a causa da morte, por que os 
sintomas apresentados por 
Bárbara abriam precedentes 
para várias possibilidades 
como meningite, leptospiro-
se, febre amarela, febre ma-
culosa, rantavirose e H1N1.

De acordo com a Se-
cretaria de Comunicação 
Social, está a primeira morte 
por Dengue registrada no 
município. No entanto, até 
o último dia 18, Indaiatuba 
registrou 116 casos autócto-
nes de dengue, ou seja, con-
traídos dentro da própria ci-
dade, e 122 casos que ainda 
aguardam a confirmação. A 
cidade ainda registrou mais 

11 casos entre importados 
residentes e importados não 
residentes. Durante o ano de 
2013, o município teve 760 
casos confirmados, sendo 
732 casos autóctones e 28 
entre importados residentes 
e não residentes. 

Cerca de uma semana 
após a morte, o tio de Bár-
bara, José Luiz, de 49 anos, 
falou ao Mais Expressão 
sobre a dor da perda. “A 
família está devastada e os 
pais dela pensam até em 
vender a casa onde moram 
devido às lembranças. A 
Barbará era muito jovem, 
tinha tudo pela frente e de 
um dia para o outro ela se 
foi”, lamentou. 

Multa 
A equipe do Programa 

de Controle  da  Dengue 
visitou na semana passada 
um depósito de materiais 
recicláveis na Rua Jacob 
Lyra, no Jardim Morada 
do Sol. O local já havia 
recebido em maio a visi-
ta da Vigilância Epide-
miológica, que orientou 
o proprietár io para que 
removesse os materiais que 
ofereciam risco à saúde 
pública e eram criadores 
potenciais do mosquito da 
dengue. Como não houve 
o cumprimento da deter-
minação, foi necessária a 
intervenção da prefeitura. 

Após a ação, o Depar-
tamento de Vigilância Epi-
demiológica estabeleceu 
o prazo de até a últ ima 
sexta-feira, dia 13, para que 
o proprietário recorresse. 
Como isso não ocorreu, o 
local foi multado em R$ 
1.510,50. O depósito tam-
bém não possui alvará de 
funcionamento e também 
já havia sido notificado, 
multado e multado por rein-
cidência pelo departamento 
de fiscalização. Os valores 
dessas multas chegam ao 
total de R$ 4.520,00

O programa de controle 
da dengue da Secretaria de 
Saúde da cidade tem regis-
trado todos os depósitos de 
reciclagem do município, 
bem como os catadores 
domést icos.  Os agentes 
visitam os locais a cada 15 
dias para realizar um mo-
nitoramento, fiscalização e 
um trabalho de conscienti-
zação com os proprietários 
e funcionários.

O gerente de relaciona-
mento com o Poder Público 
Devanir Matoani Junior e o 
gerente de relacionamento 
governamental, Sebastião 
Arcanjo,  ambos repre-
sentantes da Companhia 
Paulista de Força e Luz 
(CPFL), foram ouvidos na 
CPI da CPFL e reconhe-
ceram os problemas no 
fornecimento de energia 
no Município. 

O encontro ocorreu na 
tarde de segunda-feira, 
dia 16. Os dois represen-
tantes reconheceram os 
problemas em torno das 
constantes quedas de ener-
gia, tanto em áreas re-
sidenciais, comerciais e 
industriais de Indaiatuba. 
Ambos também ressalta-
ram que a CPFL tem por 
ciência que alguns usuários 
tiveram prejuízos nos últi-
mos meses, mas lembraram 
que a empresa garante o 
ressarcimento.

De acordo com Arcan-
jo, cinco são os fatores 
que tornaram o setor de 
energia elétrica recorrente. 
“A primeira foi a Medida 
Provisória 579 que reor-
ganizou o setor; a segunda 
alteração, decorrente da 
mudança da Lei para per-
mitir a redução da tarifa, 
foi a maior crise de abas-
tecimento da história da 
região, combinado com o 
terceiro fator, que foi um 
verão intenso que gerou 
sobrecarga elétrica. Tudo 
isso, aliado a fenômenos 
como temporais e venda-
vais, que seria o quarto 
elemento e o quinto moti-
vo, esse sim positivo, que 
é uma obra de investimen-
to”, salientou.

Os representantes infor-
maram ainda que o desa-
bastecimento não acontece 
apenas em Indaiatuba, mas 
em todo o País. Com isso, 
a CPFL deve investir 16,7 
milhões na rede elétrica do 
Município.

Atendimento 
Outro assunto discutido 

durante o encontro foi a 
falta de comunicação entre 
empresa e usuários quanto 
as possíveis interrupções 
no fornecimento de ener-
gia .  Segundo Arcanjo, 
por Lei, a CPFL tem a 
obrigação de comunicar os 

clientes. No caso de gran-
des empresas, todas, sem 
exceção, são comunicadas.  

Os fios soltos nos pos-
tes também foi comentado 
com os representantes da 
CPFL.  “Quando o consu-
midor vê um fio caído no 
poste, a primeira leitura 
que tem é que ele é da 
CPFL porque não é obri-
gado a identificar qual fio 
é ou não energizado; nosso 
atendimento é imediato, 
independente de quem é 
o fio; mas é preciso haver 
um sincronismo entre as 
empresas porque a CPFL 
acaba penalizada em seus 
índices de qualidade quan-
do, muitas vezes, o fio é 
da empresa de telefonia ou 
TV”, explica Junior.

O presidente da CPI, 
Luiz Alberto ‘Cebolinha’ 
Pereira, indagou Devanir 
sobre atendimento no pos-
to de serviços localizado 
em Indaiatuba. “De um 
modo geral ,  todos que 
aqui estiveram prestando 
depoimentos elogiaram o 
serviço de atendimento às 
empresas, prestado pela 
CPFL-Piratininga através 
do funcionário Rogério 
Klinke, mas solicitam me-
lhorias no atendimento na 
sede da empresa; tem como 
melhorar esse atendimen-
to”, questionou Cebolinha.

Devanir  falou sobre 
todos os canais de atendi-
mento oferecidos pela em-
presa, como o call center 
(localizado nas cidades de 
Araraquara e Ourinhos), 
site, Rede Fácil, Agência 
Aqui, CPFL Total, SMS e 
Web Mobile. Ele lembrou 
que Rogério atende gran-
des empresas; que Indaia-
tuba possui 88 mil clientes 
e que em agosto desse ano, 
o posto de atendimento 
local irá contratar mais 
um funcionário, passando 
a ter um total de quatro 
colaboradores.

O gerente garantiu que 
empresas como hospitais 
e  o Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos estão 
na lista de prioridades da 
CPFL e que essas empre-
sas, além de serem avi-
sadas com antecedência 
sobre possíveis cortes de 
energia, também recebem 
um telefonema do próprio 
Rogério.
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Um levantamento re-
alizado pelo Portal 
Emprega Campinas 

constatou que no primeiro 
semestre deste ano, as mu-
lheres representaram 63% 
do total de visitas no site de 
empregos. Só de candidatas 
de Indaiatuba, o site pos-
sui cerca de 6 mil acessos 
mensais, correspondendo a 
2% do total de procura. Já 
a procura por parte dos ho-
mens é de 0,7%, o que daria 
4.035 mil.  

Ainda de acordo com 
o levantamento, 27% das 
mulheres a procura de um 
emprego possuem entre 25 
e 34 anos. Em seguida as 
candidatas na faixa dos 18 e 
24 anos, geralmente a pro-
cura do primeiro emprego, 
somam 24%. Já na faixa dos 
35 anos, representam em 
torno de 9%. 

No primeiro semestre 
de 2014 o maior número 
de vagas oferecidas para as 
mulheres foram para áreas 
administrativas, secretária, 
recepcionista, atendimento 
(call center ativo e recepti-
vo) e vendas no varejo.

As vagas mais procu-
radas, principalmente para 
aquelas que estão em busca 
do primeiro emprego ou só 
concluíram o ensino médio, 
são as que possuem menos 
exigências, como vagas ope-
racionais. E também onde há 
oportunidade de treinamento 
dado pela própria empresa, 
sejam em linhas de produção, 
atividades administrativas, 
vendas ou de atendimento. 
As vagas de nível especia-
lista, que demandam uma 
maior qualificação como 
nível superior, informática 
avançada, pós-graduação e 
segundo idioma, são as de 
menor procura. 

Por lei, não é permitido 
que tenha distinção por sexo 
em processos seletivos, po-
rém em algumas vagas as 
empresas dão preferência 
para as mulheres. “Em linhas 
de produção de eletroeletrô-
nicos, por exemplo, onde é 
necessário maior atenção e 
cuidado, as empresas prefe-
rem mulheres, por terem es-
sas características mais evi-
dentes do que os homens”, 
explica o administrador do 
Emprega Campinas, Alex 
de Lima. 

O administrador explica 

ainda que apesar do portal se 
chamar Emprega Campinas, 
cerca de 5 a 7% das vagas 
divulgadas, são para Indaia-
tuba. “A maioria das vagas 
são anunciadas por agências 
de emprego de Campinas, 
que contratam para empresas 
de Indaiatuba. Além disso, 
cerca de 4% das empresas 
cadastradas no portal, são de 
Indaiatuba”, explica Lima. 

Emprega
Criado há nove anos, o 

portal Emprega Campinas 
tem como objetivo divulgar 
vagas de emprego em Cam-
pinas e região. O cadastro 
no site é gratuito, tanto para 
quem está à procura de um 
emprego, quando para as 
empresas que desejam di-
vulgar suas vagas. O portal 
recebe atualmente cerca de 
20 mil visitas por dia. “As 
vagas vem diretamente dos 
empregadores e agências de 
emprego e não são copiadas 
de outros sites. Além de 
vagas de empregos, o portal 
ainda oferece informações 
sobre cursos em diversas 
áreas e um blog com artigos 
sobre qualificação, carreira, 
direito trabalhista e tributá-
rio”, explica Lima. Mulheres de Indaiatuba somam cerca de 6 mil acessos mensais no portal Emprega Campina
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Objetivo é campeão da 
Olimpíada de Robótica

Empresário questiona lei sobre queima de fogos

REGIONAL 

DESACORDO 

Considerado um dos 
principais pontos tu-
rísticos de Indaiatuba, 

o Chafariz teve seu abasteci-
mento de água normalizado 
esta semana. Localizado na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, o local teve 
o seu veio de água interrom-
pido em meados de novembro 
do ano passado, quando uma 
obra da construtora Masotti, 
há cerca de 150 metros do 
local, atingiu o lençol freáti-
co que fornecia água para as 
bicas do Chafariz.

A denúncia do problema 
foi feita por um cidadão ao 
vereador Carlos Alberto Re-
zende Lopes, o Linho (PT), 
que acionou a Secretaria de 
Urbanismo e Meio ambiente 
de Indaiatuba (Semurb). 

Na ocasião, um estudo 
hidrogeológico apresentado 
pela empresa concluiu que a 
construção de um bloco de 
fundação do empreendimento 
teria atingido o lençol freático 
e interrompido o veio de água 
que abastecia o Chafariz. 
De acordo com a Secretaria 
de Comunicação Social da 
prefeitura, o problema não 
foi caracterizado como crime 
ambiental. No entanto foi alvo 
de discussões pela Secretaria 
de Urbanismo junto à Promo-
toria do Meio Ambiente de 
Indaiatuba, a Companhia de 
Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesp) e o De-
partamento de Água e Energia 
Elétrica do Estado de São 

Paulo (Daee). 
De acordo com o secretário 

de Urbanismo, José Carlos Se-
lone, desde o início a empresa 
se colocou a disposição para 
resolver a situação. “A empre-
sa apresentou um projeto para 
fazer o redirecionamento da 
água do lençol freático e em 
nenhum momento se eximiu 
do problema. Os trabalhos 
foram iniciados há cerca de 30 
dias, após o projeto ser anali-
sado e aprovado pelos órgãos 
competentes. Na sexta-feira, 
dia 13, os trabalhos foram 
concluídos”, informou. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o proprietário da Ma-
sotti, Roberto Masotti, de 35 
anos, contou sobre as obras 
realizadas no local. “Nós contra-
tamos uma empresa especializa-

da e um técnico hidrogeológico 
para que detectasse as soluções 
para o problema. Foi feito um re-
ligamento dos lençóis freáticos, 
que normalizou o abastecimento 
da água. Ao todo, o processo de 
análise e conclusão das obras 
demorou cerca de quatro meses 
e agora está tudo normalizado”, 
confirma. 

O vereador Linho, por sua 
vez, mostrou-se aliviado com 
a solução do caso. “O Cha-
fariz faz parte da história da 
cidade, por isso é satisfatório 
saber que finalmente o mesmo 
foi normalizado. No entanto 
agora começa uma nova luta, 
busco fazer com que esse 
importante local da cidade 
seja tombado pela prefeitura, 
para que permaneça sendo 
preservado”, ressaltou. 

História
No início do século 20 o 

Chafariz era uma das duas 
“aguadas”, como eram co-
nhecidas as fontes naquela 
época, de onde a população 
retirava a água para con-
sumo e para a lavagem de 
roupas. Naquela época, era 
muito comum os meninos 
da cidade buscarem água em 
latas para vender nas casas.

No final da década de 60 
e início de 70, o Chafariz 
passou por uma restauração 
e ao seu redor foi cons-
truída uma praça bastante 
arborizada, que recebeu o 
nome de “Elis Regina”. No 
entanto, até hoje os Indaia-
tubanos ainda conhecem 
este local como Praça do 
Chafariz.

Abastecimento de água havia sido interrompido devido há obras próximo do local

Alunos que venceram a fase regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

No último sábado, dia 14, 
o Colégio Objetivo conquis-
tou o 1º lugar na categoria Ní-
vel 1 (Ensino Fundamental) e 
o 3º lugar na categoria Nível 2 
(Ensino Médio e Técnico) na 
fase da Olímpiada Brasileira 
de Robótica (OBR).

O evento que ocorreu na 
USP São Carlos reuniu 70 
equipes e cada uma participou 
de três rounds, no qual o robô 
deveria ser programado para 
completar um percurso num 
tempo determinado.

Segundo o professor de 
Robótica do Objetivo, Felipe 
Oliveira, as equipes estavam 
bem preparadas. “Durante 
o treinamento fizemos 20 
testes e destes somente dois 
não deram certo. Considero 
que o desempenho foi exce-
lente, não só pelo resultado, 
mas também pela postura da 
equipe durante toda a com-
petição. Os alunos demons-
traram durante todo o torneio 
uma postura amigável, muita 
animação e compartilhamento 
de experiências. Isso fez com 
que as demais equipes e seus 
técnicos vissem a equipe Ba-

zinga não só como referência 
técnica, mas como exemplo 
de postura e comportamento”.

O professor destaca que 
a união da equipe é funda-
mental. “Sempre me refiro à 
equipe Bazinga como uma só, 
porque apesar da divisão por 
níveis, os 7 alunos formam 
uma equipe composta por 
alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental até o 1º ano do 
Ensino Médio que se ajudam, 
se apoiam, se respeitam e 
aprendem juntos”, afirma. 

Com o resultado a equipe 
Bazinga conquistou vaga na 
fase estadual da OBR, nos 
dois níveis. No Estado de 
São Paulo serão três compe-
tições, desta classificam-se as 
equipes que disputarão a fase 
estadual, marcada para o dia 
9 de agosto em São Bernardo 
do Campo. “Apesar de ser 
apenas o segundo ano de par-
ticipação neste tipo torneio, já 
adquirimos uma experiência 
muito grande e a participação 
de sábado nos garantiu obser-
vações fundamentais que irão 
ajudar muito na competição 
estadual”, garante o professor.

Uma Lei Municipal, criada 
em março do ano passado 
pelo vereador Maurício Baro-
ni Bernardinetti PMDB, que 
proíbe o uso de fogos de arti-
ficio em locais fechados, está 
sendo alvo de reclamações. 
De acordo com o empresário 
Washington da Silva Lou-
renço, de 40 anos, a norma 
não é de fácil entendimento 
e isso tem prejudicado o seu 
trabalho no Município. 

O empresário relata que 
vem enfrentando problemas 
por causa da Lei desde o final 

do ano passado. “Desde que 
foi implantada tenho perdido 
muitos trabalhos em Indaia-
tuba, pois ela não deixa claro 
o que é ou não local fechado. 
Na semana passada não pude 
realizar o serviço em um 
evento de uma escola local, 
por ter sido considerada um 
espaço fechado. No entanto, 
dias depois realizei a festa 
São João na Estação, local 
parecido ao da escola”, relata.

Lourenço relata ainda que 
entrou em contato com o vere-
ador Bruno Arevaldo Ganem 

(PV), pedindo apoio para a 
mudança da Lei. “Conversei 
com o vereador e ele concor-
dou com o meu entendimento 
de que a Lei não é clara. É 
preciso que ela seja clara e 
igual para todos”, ressalta. 

A reportagem do Mais 
Expressão entrou em conta-
to com o vereador Mauricio 
Baroni, que negou que a Lei 
seja de difícil entendimento. 
“A Lei foi criada atendendo 
a um pedido da população, 
após o acidente ocorrido na 
boate em Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul. Ela visa 
proteger a população e é per-
feitamente clara”, diz. “Com 
relação a queima de fogos no 
evento realizado na Estação 
da Maria Fumaça, de autoria 
da Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec), a 
mesma foi feita de maneira 
irregular. Nós contatamos os 
responsáveis da instituição 
e a queima de fogos não se 
repetiu nos dois dias seguintes 
da festa”. 

De acordo com a Asses-
soria de Comunicação Social 

da Fiec, a queima de fogos foi 
realizada atrás da locomotiva, 
longe do público da festa e 
das casas. O órgão informou 
ainda que a organização optou 
por não repetir a atração nos 
dias seguintes da festa, para 
não causar nenhum desacordo 
com a população e as autori-
dades. 

Auxílio 
A reportagem também 

entrou em contato com o 
vereador Bruno Ganem, que 
explicou ser a favor da Lei, 

porém reconhece que a mes-
ma precisa de explicações. 
“Votei a favor da criação da 
Lei por que entendo que ela é 
necessária para que se evitem 
pequenos e grandes acidentes, 
como o da boate em Santa 
Maria. No entanto, existe 
margem para a interpretação 
sobre o que é ou não ambien-
te fechado”, diz. “O que me 
comprometi foi conversar 
com o autor da Lei, para que 
seja feita uma emenda que 
explique os detalhes dessa 
norma”, finaliza.
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Indaiatuba recebe o ‘Selo 
Munícipio Livre do Analfabetismo’

Departamento de trânsito realiza 
mudança na região da Praça Três Marias

Novo reservatório do Lauro Bueno de 
Camargo está com 12 metros de altura
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Equipe de Taekwondo da Stahl Soler 
se destaca em competição 

ESPECIAL

DIVULGAÇÃO
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A equipe de Taekwon-
do do Espaço Cul-
tural Stahl Soler se 

destacou mais uma vez na 
quinta etapa do Campeonato 
Paulista, no Centro Esportivo 
de Tatuapé, que aconteceu 
no último domingo, dia 15. 
Representando a cidade, a 
equipe trouxe 22 medalhas, 
classificando-se na primeira 
colocação no Infantil e em 
quinto lugar na classificação 
geral, dentre as 28 equipes 
participantes. Cerca de 350 
atletas de alto nível competi-
ram no campeonato.

O professor André Da-
vanço destaca a dedicação de 
seus alunos em campeonatos 
importantes. “Após anos de 
treinamento e dedicação, nos-
sa equipe é referência na cida-
de. Estamos sempre trazendo 
medalhas dos campeonatos 

que participamos. Atualmente 
competimos, em média, em 
duas competições por mês”. O 
professor conta também sobre 
o progresso e o resultado dos 
treinamentos. “Tenho alunos 
que chegaram aqui há cinco 
anos como iniciantes e hoje 
são competidores invictos, 
que representam a cidade nos 
Regionais”. 

Ainda de acordo com Da-
vanço, a procura pelo Ta-
ekwondo por pessoas que 
apenas desejam perder peso ou 
ganhar condicionamento físico 
dos membros vem aumentan-
do, devido à popularidade que 
a luta vem ganhando. “Tenho 
alunos a partir dos quatro anos 
de idade e sem um limite espe-
cífico, atualmente na Stahl So-
ler atendemos cerca de oitenta 
alunos” finaliza o professor.

A escola
Já há seis anos no merca-

do, o Espaço Cultural Stahl 

Soler tem objetivo de inovar 
e incentivar o ensino das ar-
tes: Música, Artes Plásticas, 
Teatro e Dança, além de Artes 
Marciais.

A proprietária e professora 
Karen Ildete Stahl Soler reco-
nhece o sucesso da escola em 
Indaiatuba. ”Estamos aqui há 
seis anos e temos um ótimo re-
torno. Mas no total já dou au-
las de piano há 12 anos, antes 
em casa. Senti a necessidade 
de expandir o negócio e como 
já era uma vontade minha unir 
estas áreas culturais, construí 
esta unidade especialmente 
para isso. Nossa ‘casa’ tem 
isolamento acústico, o que 
favorece a qualidade do som”. 
Karen revela que a música 
transformou sua personalida-
de. “Minha mãe me colocou 
nas aulas de música quando 
tinha sete anos de idade, pois 
era uma criança tímida, e o 
resultado foi muito positivo 
em minha formação, por isso 

acredito que a cultura tem o 
poder de transformar para me-
lhor a vida das pessoas” conta.

Duas vezes ao ano, em 
junho e em novembro, os 
alunos se reúnem para realizar 
apresentações ao público, na 

própria escola. Além de se 
destacar com professores alta-
mente qualificados, o Espaço 
Cultural Stahl Soler prioriza 
o real desenvolvimento de 
cada aluno; as aulas são indi-
viduais, o que possibilita uma 

atenção e dedicação maior. 
Para mais informações 

sobre aulas, horários e preços 
basta entrar em contato no 
telefone (19) 3835-6247, ou 
visitar a escola, na Rua Ar-
mando Salles Oliveira, 266.

Equipe ficou em quinta colocação na classificação geral do Campeonato Paulista

A Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Indaiatuba recebeu 
do Ministério da Educação 
(MEC) o ‘Selo Município Livre 
do Analfabetismo’ uma vez que 
a cidade atingiu mais de 96% 
de alfabetização, com base nos 
dados do Censo Demográfico 
do IBGE de 2010. O selo está 
previsto no Decreto nº 6.093 de 
24 de abril de 2007 que dispõe 
sobre a reorganização do Progra-
ma Brasil Alfabetizado – PBA, 
visando à universalização da 
alfabetização de jovens e adultos 
de 15 anos ou mais.

De acordo com a orienta-
dora pedagógica da Secretaria 
de Educação, Tania Cataldi, o 
desafio é manter jovens e alunos 
na escola, por isso a Secretaria 
de Educação desenvolve vários 
projetos até a conclusão do Ensi-
no Fundamental ciclo I. Um dos 
projetos é a “Roda de Jornal” que 
funciona em parceria com jor-
nais da cidade. “Em sala de aula 
é realizada uma roda de leitura 
do conteúdo dos jornais. Dentro 
disso, durante a alfabetização, 
existem ganhos culturais e nos 
conteúdos previstos no material 
didático. O professor faz recortes 
de manchetes e dos assuntos 
matemáticos ou de ciências, 
para serem debatidos em sala, 
promovendo um maior ganho 
de conhecimento ao aluno”, 

explica Tânia.
Outro projeto realizado em 

parceria com o Sindivarejista de 
Campinas é o “Projeto Consumo 
Sustentável” que visa promover 
o conhecimento econômico e 
também o planejamento fami-
liar. No projeto o aluno estuda os 
direitos e deveres do trabalhador. 

O projeto desenvolvido em 
parceria com a Fundação Indaia-
tubana de Educação e Cultura 
(Fiec) “Informática na Escola” 
é um dos projetos que os alunos 
têm aulas de informática básica 
atrelada ao currículo da escola. 
Ao final do ano além da promo-
ção para outra etapa de ensino, 
eles levam o certificado do curso 
de informática que é um incen-
tivo para a entrada no mercado 
de trabalho.

Além de todos esses projetos, 
a Secretaria da Educação planeja 
a Oficina de Empreendedorismo 
em parceria com o Sebrae Cam-
pinas, que tem como objetivo dar 
um preparo diferenciado para o 
professor trabalhar com jovens e 
adultos. Neste ano foram cinco 
encontros com assessoria con-
tratada. Na Hora de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (HTPCs) 
os encontros ocorrem semanal-
mente e as reuniões pedagógicas 
ocorrem a cada bimestre. 

O material didático também 
recebe um tratamento diferencia-

do que tem um peso importante 
para fornecer bons resultados na 
alfabetização. “O público adul-
to traz consigo uma bagagem 
muito grande e interesses muito 
diferentes das crianças. Aí está o 
segredo do trabalho, saber acio-
nar essas motivações e instaurar 
ali o desejo e o empenho para 
aprender”, fala Tânia. 

Em Indaiatuba existem 5.378 
pessoas acima de 15 anos não 
alfabetizadas, segundo o IBGE 
2010 um número pequeno se 
comparado aos índices do Brasil. 

Os interessados em se matri-
cular no Ensino Supletivo gratuito 
do 1º ao 5º ano, com dois anos 
de duração devem procurar uma 
das duas escolas municipais que 
oferecem essa modalidade de en-
sino, sendo: EMEB “Prof. Áurea 
Moreira da Costa”, localizada na 
Rua 5 de Julho nº 1555 das 8h às 
17h e das 19h às 21h30 e EMEB 
Prof. “Leonel José Vitorino Ribei-
ro”, localizada Rua Ângelo Stocco 
nº 513, antiga 79, Jardim Morada 
do Sol das 8h às 21h30. O horário 
de aula é de segunda a sexta-feira 
das 19h às 23 horas. Os materiais 
escolares são gratuitos e é servido 
jantar na entrada e lanche no meio 
do período da aula. Os documen-
tos necessários são: Xerox RG; 
Certidão de Nascimento ou Certi-
dão de Casamento e Comprovante 
de Endereço.

O Departamento de Trân-
sito da Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas 
realizou uma reformulação 
deixando de mão única o 
trecho da rua Espírito Santo, 
no Bairro Cidade Nova II, 
que contorna a praça Três 
Marias. Com a mudança, os 
condutores de veículos que 
vêm da Avenida Tamandaré 
precisam virar à direita antes 
da praça e usar o retorno para 
acessar a Avenida Conceição. 

A medida visa dar melhor 
segurança para quem transita 
pelo local, uma vez que é de 
grande movimento de veícu-
los e pedestres.

Em 2012 a Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 

Públicas realizou uma re-
formulação do trânsito na 
avenida Conceição, com a 
abertura do retorno na altura 
da Praça “Três Marias”, em 

frente ao Supermercado Pa-
gue Menos. As mudanças no 
trânsito do local incluíram 
a instalação de um sistema 
semafórico.

A alteração dará mais segurança para veículos e pedestres

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) está 
construindo um reservató-
rio que terá 21 metros de 
altura, e terá capacidade 
de armazenar 5 milhões 
de litros.

O reservatório está lo-
cal izado no Lauro Bue-

no que será  in ter l igado 
ao Centro de Reservação 
Morada do Sol, através de 
uma adutora já existente 
e uma estação elevatória 
que  es tá  também sendo 
construída. 

De acordo com o supe-
rintendente do Saae, en-

genheiro agrônomo Nilson 
Gaspar, o novo reservató-
rio será importante para o 
abastecimento da cidade. 
“A construção de novos 
reservatórios é importante 
pa ra  ga ran t i r  o  abas te -
cimento de água potável 
para a população”.
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Yázigi Indaiatuba abre curso 
superintensivo no mês de julho
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A escola de idiomas 
Yázigi abre nestas 
férias o curso supe-

rintensivo do nível básico 
de inglês, para novos alunos 
que já tenham um pouco 
de conhecimento da língua. 
Com a finalidade de acelerar 
o processo de aprendizagem, 
o contato diário pode ser uma 
boa opção para os primeiros 
passos no idioma.

Para as pessoas que sem-
pre buscam aprimorar seu co-
nhecimento, mas não deman-
dam tempo livre, está lançada 
mais uma oportunidade de 
engatar em um curso de in-
glês em um formato muito 
mais rápido. O superintensi-
vo destina-se a adultos com 
mais de 25 anos.

O curso básico do Yázigi 
se divide em duas etapas, 
que podem ser concluídas 
em um ano, cada parte em 
um semestre. Com o supe-
rintesinvo, a primeira parte, 
que seria realizada em um 
semestre, se comprime com 
a mesma grade e qualidade 
em aproximadamente um 
mês. Enquanto no módulo 
regular os alunos têm 2 horas 
semanais de aula, no superin-
tensivo eles têm aulas diárias, 
de segunda a sexta-feira, com 
duração de 2h30. As aulas 

serão do dia 7 a 25 de julho. A 
orientadora pedagógica Lu-
ciana Correia Barion reforça 
a grande oportunidade que o 
curso pode se tornar. “O legal 
de se fazer o primeiro módulo 
do nível básico neste formato 
é que as pessoas realmente 
ganham tempo. O contato 
diário com o idioma também 
facilita muito na aplicação 

de atividades, memorização 
e assimilação de conteúdo, 
então o aluno não perde nada 
na redução do tempo” diz. 

Além das aulas diárias 
presenciais, o aluno tem que 
realizar mais 30 minutos 
diários online de atividades 
complementares. “Para a 
melhor fixação, a grade conta 
com aproximadamente 30 

minutos diários online de 
curso.“Esta é a hora que o 
aluno tem para praticar sozi-
nho o que aprendeu na sala 
de aula, mas caso o aluno 
encontre alguma dificuldade 
ou tenha dúvidas, temos um 
professor on-line, para auxi-
liar, explicar ou esclarecer 
o que o mesmo não tenha 
entendido” ressalta Luciana. 

Adesão 
A gerente de comunica-

ção e mercado do Yázigi, 
Danielle Costa Viana, afirma 
que a procura é grande “Nem 
sempre os matriculados são 
pessoas que nunca estuda-

ram inglês, muitas vezes são 
alunos que já estudaram há 
algum tempo e querem refres-
car a memória ou reforçar o 
que já sabe. Pela praticidade 
do tempo, a procura nos supe-
rintensivos é muito grande” 
diz.

Toda estrutura da escola 
também ajuda no aprendiza-
do. Além de profissionais cer-
tificados internacionalmente, 
o aluno desfruta de um portal 
exclusivo para realizar suas 
lições de casa, que podem ser 
realizadas nos computadores 
da escola, pratica a associa-
ção com contextos reais, tem 
suporte para aprimoramento 

e reforço de habilidades es-
pecíficas, recebe certificação 
internacional após 200 ho-
ras de curso e recebem um 
combo de CustoxBenefício 
diferenciado.

As matrículas para o supe-
rintensivo pode ser realizadas 
diretamente na escola até dia 
5 de julho. Para mais infor-
mações sobre este ou outros 
cursos, entre em contato com 
o Yázigi Indaiatuba pelo tele-
fone (19) 3875 0206 ou vá até 
a unidade e informe-se com 
as consultoras. A escola está 
localizada na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo, nº 340, no 
Jardim Esplanada.

O curso superintensivo do Yázigi acontece entre os dias 7 e 25 de julho

O Yázigi fica localizado no Jardim Esplanada
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Motociclista sofre grave acidente 
e tem a perna esmagada

MORADA DO SOL

Pedreiro é preso por roubar celular de vítima em ponto de ônibus
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Outro acidente grave en-
volvendo motocicleta 
aconteceu na tarde da 

última segunda-feira, dia 16, na 

marginal do Parque Ecológico. 
A vítima ficou gravemente fe-
rida e foi necessário transporte 
aéreo com o Águia da Polícia 
Militar. 

O acidente aconteceu no 
cruzamento da Rua 9 de Julho 

com a Rua Bela Vista. De 
acordo com informações, o 
motociclista Jeferson Garcia da 
Silva, de 36 anos, percorria na 
contra mão da via e colidiu com 
uma caminhonete que vinha 
na direção correta. Segundo 

o depoimento do condutor da 
caminhonete, o motociclista o 
surpreendeu e não houve tempo 
de reação para não atingi-lo. 

A Unidade de Resgate (UR) 
do Corpo de Bombeiros foi 
a primeira a prestar socorro a 

Silva, que teve uma de suas 
pernas esmagada e devido à 
gravidade dos ferimentos foi 
necessário acionar o Águia da 
Polícia Militar. Silva foi levado 
para o Hospital das Clínicas da 
Unicamp. A assessoria comuni-

cação foi procurada pela equipe 
de reportagem para divulgar o 
boletim médico do paciente, 
mas não deu retorno até este 
fechamento.

O capitão da Polícia Mi-
litar Jesus André ainda não 
confirma a hipótese da vítima 
estar embriagada. “Há as ver-
sões de testemunhas de que 
Silva estivesse saindo de um 
bar e estava bêbado, mas não 
podemos confirmar nada sem 
um exame médico. No mo-
mento do resgate, ele estava 
consciente, mas diante a dor 
que estava sentindo, não foi 
possível constatar nada. Das 
versões da parte e das teste-
munhas, afirma-se que ele 
estava de fato na conta mão, 
mas também não colhemos 
o depoimento dele para con-
cluirmos” relata o capitão, que 
ainda diz que a motocicleta 
estava com a documentação 
irregular e foi apreendida.

No início da tarde de quar-
ta-feira, dia 18, o pedreiro 
Nilson dos Santos, de 39 
anos, foi preso em flagrante 
após roubar celular de uma 
vítima no Jardim Morada do 

Sol. As guarnições das Ron-
das Ostensivas com Motoci-
cletas de Indaiatuba (Romi) 
passavam no local e avistou 
a vítima desesperada. 

De acordo com o Guarda 

Civil Vicenti, a vítima estava 
esperando em um ponto de 
ônibus, quando Santos a abor-
dou, simulou estar armado e 
subtraiu o aparelho celular. 
“No momento em que pas-

sávamos perto deste ponto, 
a vítima estava desesperada 
relatando ter sido assaltada. 
Colhemos as informações so-
bre as características do assal-
tante e saímos em busca nas 

redondezas; poucos minutos 
depois o encontramos, mas o 
indivíduo já tinha se desfeito 
do aparelho em uma biqueira 
de drogas” conta o guarda.

Nenhuma arma foi en-

contrada com Santos, que 
foi conduzido à delegacia e 
posteriormente encaminhado 
à cadeia anexa ao 2º DP de 
Campinas, onde ficará à dis-
posição da Justiça.

Devido a gravidade dos ferimentos, o Águia da Polícia Militar foi solicitado para transporte aéreo até o Hospital das Clínicas da Unicamp
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Macaco-prego é capturado em Indaiatuba

Pichadores causam 
transtorno na cidade

Registro no hospital ajuda 
a localização de assaltante
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Um caminhão de carga pesada causou transtornos na manhã 
de quarta-feira, dia 18, em uma das entradas do Distrito Industrial 
da cidade. O veículo realizava uma curva no momento em que a 
carga, de aproximadamente 37 toneladas, se desprendeu, deslizou 
e atingiu um poste. Ninguém se feriu.

Uma farmácia foi as-
saltada na noite da 
última terça-feira, dia 

17, na Avenida Francisco de 
Paula Leite. A localização do 
indiciado, o servente Israel 
Bruno Bernardo, de 33 anos, 
foi por meio de um cadas-
tro recente que constava no 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc).

Segundo informações, o 
rapaz chegou à farmácia e 
se dirigiu direto ao caixa, 
onde simulou estar armado 
e mandou que a funcionária 
lhe entregasse a quantia em 
dinheiro, que assustada en-
tregou a quantia de R$ 127. 
Logo em sequência à fuga 

do servente, a gerente do 
estabelecimento entrou em 
contato com a Guarda Civil 
de Indaiatuba, que imediata-
mente compareceu ao local. 
O servente foi encontrado 
nas redondezas e por até en-
tão ser suspeito, os guardas 
recolheram o documento de 
identificação e o detiveram, 
no momento de verificação de 
histórico criminal, Bernardo 
conseguiu fugir.

Com o apoio do Haoc, 
através de registros, foi pos-
sível obter o endereço do 
indiciado e por volta da 1h40 
Bernardo foi capturado e 
levado à delegacia, onde foi 
reconhecido pela vítima. O 
servente foi conduzido ao 2º 
DP, onde ficará à disposição 
da Justiça.Bernardo se desfez do aparelho celular em minutos em uma biqueira

O macaco-prego deu trabalho para a equipe antes de ser capturado

Um macaco-prego cau-
sou locomoção de curiosos 
nesta semana, na manhã de 
terça-feira, dia 17, o animal 
foi visto em cima de um 
abacateiro, localizado na Rua 
Ademar de Barros, no bairro 
Cidade Nova. O macaco foi 
visto por alunos de uma esco-
la que fica próxima à arvore.

Já no outro dia, quarta-
-feira, dia 18, pela manhã, 
uma equipe da Associação 

Mata Ciliar, de Jundiaí, veio 
até Indaiatuba para realizar 
a captura do animal. O ma-
caco que já estava em outra 
árvore na Rua Tuiti desceu 
correndo assustado e correu 
cerca de três quarteirões  e se 
escondeu dentro do motor de 
um carro. Após muito esfor-
ço, o animal foi capturado e 
levado a Jundiaí, onde será 
avaliado por profissionais 
qualificados.

Na última sexta-feira, dia 
13, cinco menores e um maior 
de idade foram conduzidos à 
delegacia após flagrante de pi-
chação na quadra esportiva do 
Conjunto Habitacional Lucio 
Artoni. A multa pela infração 
é de R$ 757,06.

O que levou à apreensão 
foi uma denúncia anônima 
no telefone 153. No momen-
to do flagrante, os infratores 
estavam pichando e com 
eles foram encontradas uma 
tigela com tinta e um rolo de 
pintura.

Cada indivíduo recebeu 
a punição de multa de 37,59 
Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo (Ufesp), o que 
corresponde a R$ 757,06. 
Por serem menores de idade 
os pais ou responsáveis de-

vem realizar o pagamento da 
multa. Os valores, decorridos 
todos os prazos de recurso, se-
rão inscritos em dívida ativa, 
caso não haja o pagamento, 
haverá o protesto imediato, 
impossibilitando os infratores 
de realizarem operações de 
crédito até o pagamento da 
multa.

Em 2014 foram autuados 
e qualificados 19 menores e 
10 maiores de idade flagrados 
em ato de pichação. O prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB) 
já determinou que haja es-
tudos no sentido de tornar a 
Lei de combate a pichação 
mais rígida. Entre os itens que 
deverão ser modificados estão 
o valor da multa e o ressarci-
mento dos danos causados ao 
patrimônio alheio.

Mais Expressão
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FUTSAL 

Empates e goleadas marcam a Copa Congesa

Clube 9 conquista Copa 
Louquinhos na categoria Sub-12 
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XV e SPQV decidem 

Copa Aifa de futebol
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O fim de semana será de decisão no futebol 
da 8ª edição da Copa Aifa, organizada 
pela Associação Indaiatubana de Fu-

tebol Amador (Aifa). XV de Novembro e 
SPQV se enfrentam na grande final 
do certame, que acontece às 11 
horas de domingo, no estádio 
do XV de Novembro. 

Para chegar à final, a equipe Quin-
zista venceu o time do Roma pelo placar de 2 a 
0. Na outra semifinal, o SQPV garantiu a vaga na 
final depois de passar pelo Ferroviário por 3 a 0. 

Os dois times chegam à final do certame 
com campanhas semelhantes. O XV Novembro 
iniciou sua campanha vencendo o Sabinos por 
4 a 1, passou pelo Ferroviário por 4 a 2, pelo 
Real por 7 a 2, pelo Palmeirinhas por 9 a 2 e 
pelo Noroeste por 4 a 1.

A equipe Alvinegra pode conquistar o 
título da Copa Aifa de forma invicta. O 
time somou, na primeira fase, 12 pontos. 
Foram quatro vitórias em quatro jogos. O 
XV tem ainda o melhor ataque do campe-
onato, com 26 gols marcados. A defesa 
tomou outros sete gols.

A campanha do SPQV mostra 
porque o time é forte candidato ao 
título de certame. Na primeira fase 

a equipe também somou 12 pontos, 
sendo também quatro vitórias em 
quatro empates. O time balançou 
as redes as redes em 20 oportu-

nidades e possui ainda a melhor 
defesa da competição, com apenas 
um gol sofrido.

Da disputa do certame, o time 
venceu o Cruzeiro por 3 a 0, o 
Roma por 2 a 0, 3 Estrelas por 3 
a 1 e o União por 9 a 0.

Com base no regulamento da 
competição, em caso de empate no 
confronto final, a decisão será por 

meio de cobranças de pênaltis. Cada 
time terá direito a cinco cobranças.

Cinquentão 
Ainda no futebol da Aifa, no domingo 

acontece a penúltima rodada do Amigos 
Cinquentões – Máster 50. Serão três 

jogos: às 9 horas, no campo do Belo Horizonte, 
jogam XII de Junho x Boca Junior. No mesmo 
horário, mas no campo da Osan, a partida será 
entre Vem Ka  e União da Vila. A terceira partida 
está marcada para às 9h30. No estádio Ítalo Mário 

Limongi, jogam Ferroviário e Primavera.
Na última rodada, os resultados foram: 

Primavera 1 x 0 Boca Junior, Vem Ka 0 x 
3 Ferroviário, Faac 1 x 0 XII de Junho e 
Independente 1 x 0 União da Vila.

Os jogos de domingo, 
dia 15 de junho, pela quinta 
rodada do XI Campeonato de 
Futebol Society Master “Copa 
Congesa” do Indaiatuba Clu-
be, registraram dois empates 
e uma goleada.

No primeiro confronto do 
dia as equipes do J.Ferres e 
Ovos Massanari fizeram um 
duelo bastante disputado, com 
chances para os dois lados e 
gols que movimentaram bas-
tante o placar durante todo o 
jogo, entretanto, ao final da 
partida o empate em 3 a 3 
prevaleceu.

A segunda partida da ma-
nhã colocou frente a frente os 
times do Fevale e do Indaiart. 
O jogo todo foi bastante trun-
cado e disputado pelas duas 
equipes, onde no primeiro 
tempo as poucas chances cria-
das pelos dois lados acabaram 
dando vantagem para o In-
daiart que terminou vencendo 
por 1 a 0. A cara do jogo não 
mudou no segundo tempo e 
cada bola foi muito disputada. 
Porém, aproveitando uma das 
raras chances, o Fevale bus-
cou o empate, fazendo com 
que o 1 a 1 fosse o placar final 

da partida.
Para que todos os três 

jogos não terminassem empa-
tado, no último confronto do 
dia o Sorrento tratou de abrir 
larga vantagem ao fazer 4 a 0 
ainda no primeiro tempo sobre 
o Colégio Renovação. Sem 
opção, o Renovação voltou 
para o segundo tempo buscan-
do mais o ataque e chegou a 

diminuir o placar para 4 a 2.
Esse placar deixou o jogo 

ainda mais aberto, mas, quan-
do o Renovação buscava 
diminuir ainda mais a dife-
rença o Sorrento aumentou a 
vantagem marcando o quinto 
gol. Antes do final da partida 
o Renovação ainda fez o ter-
ceiro gol, mas não evitou a 
derrota por 5 a 3.

Os jogos que abrem a 
sexta e última rodada do 
primeiro turno acontecem 
apenas no dia 29 de junho. 
Nesse dia, o primeiro jogo 
começa às 8h15 com o All 
Rental enfrentando a Con-
gesa. O Restaurante Verona 
encara o Atlanta a partir das 
9h30 e o Limpa Mais joga 
contra o Casagrande com 
início previsto para às 10h45.

Super Master
Na abertura da quinta e 

última rodada do primeiro 
turno do II Campeonato de 
Futebol Society Super Master 
“Copa Codarin” do Indaiatu-
ba Clube, realizada na noite 
de sexta-feira, dia 13 de ju-
nho, as duas partidas tiveram 
vencedores com a diferença 
mínima no placar.

O primeiro jogo marcou 
a vitória de 2 a 1 do Cláudio 
Diogo sobre o Max Lan e na 
partida de fundo o Mundo 
Verde fez 3 a 2 sobre o Chut.

A quinta rodada, que mar-
ca o fim do primeiro turno, 
será finalizada no próximo 
dia 27 de junho quando o 
ENZ Hubert joga contra o 
Codarin a partir das 19h15.

Rodada do 
último final 
de semana 
foram dispu-
tadíssimas no 
Indaiatuba 
Clube

O Clube 9 de Julho con-
quistou o título de campeão na 
categoria Sub-12 da 7ª Copa 
Aifa Louquinhos por Esportes. 
A vitória por 2 a 1 foi sobre a 
equipe Educando para a Vida. 
Já na Sub-10, os meninos do 
Clube conquistaram o vice-
-campeonato perdendo de 2 a 1 
para a equipe da Tejusa.

Além dos dois títulos, o 
jogador Gabriel Alves foi o 
artilheiro da competição, que 
joga pela Sub-12, com dez gols, 
enquanto Laura Ringon Soster, 
que joga pela Sub-10, ficou com 
o título de vice-artilheira, com 
nove gols, e as defesas do Sub-
10 e Sub-12 foram as menos 
vazadas.

Minicampo
Pelo Campeonato de Futebol 

de Minicampo 2014 - Clube 9 
de Julho - Dirceu Aparecido do 
Santos, 13 jogos marcam a roda-
da do final de semana. Amanhã, 
dia 20, são quatros jogos: 14h50 
(Campo 1) Jornal Exemplo 
x PCB Informática (Máster); 
14h50 (Campo 2) Jacitara x 
Ballila (Máster); 15h50 (Cam-
po 1) Ópticas Ipanema Morada 
do Sol x Casa das Embalagens 
(Máster); 15h50 (Campo 2) 
Unexfort x D. D. Max (Máster).

No domingo, dia 21, são 
nove confrontos: 8 horas (Cam-
po 1) Fisioterapia Esportiva 
Calonga x Marmoraria Uchôa 
(Super Máster); 9h15 (Campo 

1) 2G Bebidas x Panificadora 
Nova Geração (Super Máster); 
10h30 (Campo 1) Pai & Filhos 
Materiais para Construção x 
LG Vacker Usinagem Pesada 
(Super Máster); 8 horas (Campo 
2) JR Celulares x Dominium 
Empreendimentos (Adulto); 
9h15 (Campo 2) Avlis Lativ 
Corretora de Seguros x Cato 
Supermercados (Adulto); 10h30 
(Campo 2) Faculdade Max 
Planck x Madeireira Madelasca 
(Adulto); 9h15 (Campo 3) Em-
balimp Descartáveis e Limpeza 
x Lubeka (Veterano); 10h30 
(Campo 3) SSA Brasil Comér-
cio Exterior x Cachorrão Auto 
Center (Veterano).

Na última rodada os resul-
tados foram: Ópticas Ipanema 
Morada do Sol 3 x 2 Jacitara, 
Unexfort 3 x 0 Marquinhos 
Tintas, Tecnosemillas 2 x 0 Casa 
das Embalagens, Pai & Filhos 
Materiais para Construção 2 x 5 
Marmoraria Uchôa, LG Vacker 
Usinagem Pesada 1 x 1 Panifi-
cadora Nova Geração, Colégio 
Meta 1 x 3 De Cor Flex, Atlân-
tico Soluções 3 x 2 Hidráulica 
Diclace, Nova Opção Turismo 
3 x 4 Madeireira Madelasca, 
Lubeka 4 x 5 SSA Brasil Comér-
cio Exterior, Rodocar Mecânica 
Multimarcas 3 x 2 Nova Opção 
Turismo, Escritório Contábil 
Indaiá 3 x 1 Pantheon Incor-
poradora e Vizzent Calçados 5 
x 0 Embalimp Descartáveis e 
Limpeza. 

Sub-12 do Clube 9 sagrou-se campeã da 7ª Copa Aifa Louquinhos

Mais Expressão
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ADI arranca
empate fora de casa

REFORMA 

JIU-JITSU  

Obras são realizas no interior do ginásio 

Maromba conquista boa 
posição no Circuito Aberto

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

ADRIANA PANZINI SCS/PMI

GIULIANO MIRANDA
A equipe de jiu-jitsu da 

Maromba Academia,  de 
Indaiatuba, conquistou exce-
lente resultado na disputa da 
2ª etapa do Circuito Aberto, 
campeonato organizado pela 
Federação Paulista da moda-
lidade. O evento ocorreu no 
último sábado e domingo, 
dias 14 e 15, e contou com 
mais de 1,2 mil atletas.

A equipe de Jiu-Jitsu da 
Maromba foi representada 
por seis atletas, os quais con-
quistaram cinco medalhas, 
sendo dois de ouro, duas de 
prata e uma de bronze.

Marcelo Perialdo catego-
ria Juvenil, faixa azul, peso 
pena representante da Ma-
romba Boituva conquistou 
medalha de ouro ao vencer 
três lutas.

O outro medalhista foi 
o atleta Sylvio Ballerine-
-faixa. O atleta fez duas 
lutas duríssimas ao vencer 
seus dois adversários. Sylvio 
conquistou ouro e também o 
título de campeão do circuito 

em sua categoria, pois já ha-
via vencido a primeira etapa.

Paulo Streckert conquis-
tou medalha de prata  ao 
vencer seus dois primeiros 
adversários com uma certa 
facilidade, sendo o primeiro 
com um armlock com vinte 
segundos de luta e o segun-
do por pontos. 

Já na terceira luta, Stre-
ckert fez uma boa luta, mas 
acabou perdendo. A luta ter-
minou empatada com uma 
vantagem para cada lado.

Danie la  de  Carvalho 
conquistou medalha de pra-
ta ao vencer uma luta por 
pontos e perder a segunda 
por finalização. Daniela 
aos poucos esta conquistan-
do seu espaço na arte suave, 
pois vem a cada evento se 
destacando com ót imas 
apresentações.

Bruno Lourenço faixa 
preta conquistou medalha de 
bronze ao vencer a primeira 
luta e perder a segunda por 
pontos.

A reforma do Ginásio Mu-
nicipal de Esportes continua 
na parte interna do prédio e a 
previsão é de que essa etapa 
da obra seja concluída em 
meados de julho. Essa etapa 
da reforma inclui a ampliação 
das salas de ginástica e muscu-
lação e da parte administrativa 
da Secretaria de Esportes. Esse 
espaço está temporariamente 
instalada na parte pronta da 
sala de ginástica. As mudan-

A equipe de futsal mascu-
lino adulto ADI/Clube 
9 de Julho/Secretaria 

Municipal de Esportes de In-
daiatuba empatou em 4 a 4 com 
o A.D.C. Intelli/Orlândia em 
rodada da Liga Paulista, dispu-
tada no último dia 13 na Arena 9 
de Julho, com gols de Emerson 
Vieira da Silva, André Kerber 
(2) e Jonathan Nascimento. 

O próxima jogo acontece 
no dia 18 de julho, a partir das 
20h30, novamente na Arena 9 
de Julho, contra o Guarulhos 
Futsal/A. Mult Força. Os con-
vites devem ser retirados até 
as 17 horas da data da partida 
na sede do Clube 9 de Julho 
para os sócios e na Secretaria 
Municipal de Esportes para 
os demais interessados. Antes 
de voltar a brigar pela Liga, o 
time participa dos 58º Jogos 
Regionais de Itatiba, no início 
de julho.  A coordenação é do 
técnico Juliano Ripabello, com 

ças acabaram restringindo o 
atendimento administrativo 
neste período. 

Para que as obras sejam 
realizadas com segurança 
para os freqüentadores e tam-
bém para os funcionários, as 
aulas de musculação estão 
suspensas e têm previsão de 
serem retomadas até o dia 14 
de julho. As aulas de ginás-
tica passaram para a quadra, 
onde continuam até a sala 

suporte da comissão composta 
pelo assistente Celso Galva-
ni, preparador físico Ricardo 
Stochi, preparador de goleiros 
Diego Bueno, fisioterapeuta 
Daniela Oliveira, fisiologista 
Heleno Júnior e supervisor 

Atletas de Indaiatuba tiveram bom desempenho noCircuito Aberto 

A obra recebe investimento de R$ 2.440.140,08 e tem prazo de oito meses para ficar pronta

O próximo jogo acontece no dia 18 de julho, a partir das 20h30, na Arena 9 de Julho

ficar pronta. Já os cursos de 
kickboxing, boxe e muay thai 
serão desenvolvidos no Centro 
de Ginástica Artística (Rua 
Guatemala, 147 – Parque Boa 
Esperança) durante a reforma. 
Informações podem ser obti-
das pelo telefone 3825-6270.

De acordo com a Secretaria 
de Planejamento Urbano e 
Engenharia, que é responsável 
pela fiscalização da obra, a sala 
de ginástica está praticamente 

pronta e os trabalhos na sala 
de musculação também estão 
adiantados. A sala de ginásti-
ca passará de 266,89 metros 
quadrados para 351,73 metros 
quadrados. Já a musculação, 
que hoje tem área de 33,51 
metros quadrados, ficará com 
52,22 metros quadrados, além 
de receber mais equipamentos. 
O que deve demorar um pouco 
mais são as adequações das 
dependências administrativas. 

Paralelo aos trabalhos in-
ternos, a reforma também 
continua na parte externa 
para resolver os problemas 
de impermeabilização das 
lajes; instalar a nova cobertura 
da quadra, cujos serviços já 
foram praticamente conclu-
ídos; a caixa d’água nova já 
foi instalada e os serviços de 
pintura estão em andamento. 
Ainda será feita a manutenção 
elétrica e hidráulica de todo o 
prédio.

Iniciada no final de abril, 
a obra recebe investimento 
de R$ 2.440.140,08 e tem 
prazo de oito meses para ser 
concluída. 

João Paulo. 
A equipe ADI/Clube 9 de 

Julho/Secretaria Municipal de 
Esportes é apoiada pela Pre-
feitura de Indaiatuba, Clube 9 
de Julho, Saae, GPS Imóveis, 
Marquinhos Tintas, Penalty, 

Expresso Indaiatubano, Nova 
Opção Turismo, Kiboi Casa 
de Carnes e Multi Marcas 
Veículos.

Arena 9 de Julho - Av. 
Presidente Vargas, 2.000 – Vila 
Vitória 2
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A Associação Cul-
tu ra l ,  Espo r t i va 
Nipo Brasileira de 

Indaiatuba (Acenbi)  em 
parceria com a Prefeitura 
realiza neste domingo, dia 
22, das 15h às 18 horas, o 
Dia da Comunidade Japo-
nesa. O evento acontece no 
Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei) com entrada gra-
tuita.

O even to  con ta  com 
shows do músico Pedro Mi-
zutani e do grupo de Taiko 
Atibaia Kawasuji Seiryu, 
a lém de  danças  t íp icas 
apresentadas pelos alunos 
da Escolas Municipais de 
Ensino Básico (Emebs) 
Miyoji Takahara e Osório 
Germano e Silva Filho; 
além do grupo de dança 
Sohran do Nitigogakko, 
de senhoras da Acenbi , 
de Anibras de Salto e de 
Jovens. 

O evento em celebração 
ao Dia da Imigração Ja-
ponesa no Brasil é come-
morado sempre no mês de 
junho, pois foi neste mês 
que os primeiros imigrantes 
chegaram ao Brasil. Desde 
2008 a Acenbi realiza ativi-
dades culturais e artísticas 
em referência oração a data. 
“O objetivo do Dia da Co-
munidade Japonesa é levar 
um pouco da nossa cultura 

Em 18 de junho de 1908 
aportou em Santos o navio Kas-
satoMaru trazendo os primeiros 
imigrantes japoneses ao Brasil.

Em Indaiatuba, a história 
oficial registrou em 1935 a 
chegada do primeiro imigran-
te, Nakaji Gomassako. Após 
vieram muitas outras famílias 
ao município, sobretudo na 
década de 1940.Inicialmente 
dedicados à lavoura, os imi-
grantes japoneses prestaram 

Atividades a serem realizadas no domingo foram apresentadas durante coletiva de imprensa

Banda Stupid é uma das atrações do evento no domingo, que ocorre no parque

para a população em geral, 
para que conheçam nossas 
danças, nossas músicas e 
nossas artes”, explica o pre-
sidente da Acenbi, Akifiko 
Morita.

Segundo o presidente, 
cada vez mais a cultura 
japonesa vem ganhando 
espaço. “Um exemplo des-
se crescimento é o número 
crescente  de  adesão de 
associados não nikkeys 
nos últimos tempos, além 
da grande participação em 
eventos organizados pela 
associação”, conta. 

Segundo o responsável 
pelas relações públicas da 
Acenbi,  Mário Takeshi, 
o evento também contará 
com seis  maquetes  que 
mostram templos, santuá-
rios, castelos e monumen-
tos cedidos pelo Consulado 
do Japão de São Paulo. “No 
dia, os visitantes poderão 
conferir seis maquetes que 
reproduzem com detalhes 
as construções antigas do 
Japão. São maquetes exclu-
sivas e peças ricas e delica-
das, onde temos dia e hora 
para retirar e para entregar. 
Foram várias as exigências 
para que conseguíssemos 
trazer pela primeira vez à 
cidade maquetes tão pre-
ciosas”, explica. 

Entre as obras, destaca-
-se a reprodução do san-
tuário xintoísta Itsukushi-
ma, localizado na ilha do 
mesmo nome na província 

de Hiroshima que foi cons-
truído no século VI, e é 
considerado um dos tem-
plos mais belos do mundo. 
Outra obra, que costuma 
emocionar o público, é a 
maquete do Memorial da 
Paz de Hiroshima (Gem-
baku). O monumento está 
localizado a poucos metros 
do lugar considerado o epi-
centro da explosão atômica 
de 6 de agosto de 1945. O 
prédio é um dos poucos que 
mantiveram suas estruturas 
até hoje.

Ainda no dia da come-
moração, três pessoas em 
especial serão homenagea-
das por terem um histórico 
amplo de apoio e ajuda, 
além de ser um dos mais an-
tigos associados da Acenbi. 
“Os homenageados serão 
Gunji Matsumoto que foi 
presidente por duas vezes 
da Acenbi, a senhora Ka-
zue Kato esposa de Fumio 
Kato que sempre partici-
pou e liderou o grupo de 
senhoras da associação e 
TakashiYamaki que é um 
dos ex-presidentes”, reve-
lou Takeshi.

Este ano a Acenbi co-
memora  68  anos  desde 
sua fundação. “A Acenbi 
foi fundada no dia 7 de 
setembro de 1947 e hoje a 
associação conta com 650 
associados e com mais de 
250 famílias associadas. 
Neste total 90% são descen-
dentes”, explica Takeshi.

Japoneses chegaram em Indaiatuba em 1935 

Tardes do Rock acontece domingo na Concha Acústica
APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal 
de Cultura realiza neste do-
mingo, dia 22, a partir das 
18 horas o projeto Tarde do 
Rock, na Concha Acústica 
do Parque Ecológico. Nes-
ta edição o público poderá 
conferir o show das bandas 
Stupid com foco em post-
-punk e garage rock, e Gran 
Senõr, em estilo hard rock.

Realizado todo último 
domingo de cada mês, o 
evento teve sua data altera-
da devido ao calendário de 
possíveis jogos da seleção 
brasileira na Copa do Mun-
do. Mais informações sobre 

o evento pelo telefone (19) 
3894-1867.

O pro je to  Tardes  do 
Rock tem o objetivo de va-
lorizar os grupos de rock da 
cidade e região, oferecendo 
mais uma opção de lazer 
à população com entrada 
gratuita.  As bandas que 
quiserem participar podem 
enviar um e-mail para a 
Secretaria Municipal de 
Cultura no endereço cul-
tura@indaiatuba.sp.gov.
br com nome, estilo, nome 
do responsável, endereço, 
telefone e e-mail dos inte-
grantes e histórico. 

efetiva contribuição ao desen-
volvimento de Indaiatuba. A 
colônia japonesa teve relevante 
participação para o município 
conquistar o posto de maior 
produtor de tomate do Estado 
de São Paulo a partir da década 
de 1960.

A formação da primeira 
associação de imigrantes ja-
poneses aconteceu na Colônia 
Bicudo, na Fazenda Pau Preto, 
que mais tarde daria origem à 

Associação Cultural, Esportiva 
Nipo Brasileira de Indaiatuba 
(Acenbi) em 1947.

A Acenbi é conhecida no 
município e região pelos even-
tos anuais, que já se tornaram 
tradicionais, como Festa do 
Chopp e Bon Odori, Festa 
do Sushi, Festa das Nações 
Unidas de Indaiatuba (Fenui) e 
Concurso Regional da Canção 
Japonesa (Karaokê). 

Morita ainda salienta que 
muitas das atividades man-
tidas pela entidade servem 
para promover a integração 
com famílias não associadas 
da região. “Nos últimos anos, 
vem se tornando expressiva a 
presença de não descendentes 
nikkeys na Escola de Língua 
Japonesa e nas equipes de 
beisebol e softbol”, explica.

A Acenbi mantém par-
ceria com a Prefeitura de 
Indaiatuba no desenvolvi-
mento de projetos voltados à 
educação, cultura e esporte. 
A Prefeitura presta apoio 
em várias realizações da 
entidade que, por sua vez, 
recebe atletas do Programa 
de Recreação, Iniciação e 
Aperfeiçoamento (Pria), 
além de ministrar aula de 
cultura japonesa em duas 
Escolas Municipais de Edu-
cação Básica (EMEB). 
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Colônia Helvetia
 realiza Festa Junina
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ACERVO DE HELVETIA
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JARAGUÁ 

MENU MUSICAL

Apresentação do 
Grupo Parlapatões 
acontece na terça

Shopping realiza atividades 
nas férias escolaresJaraguá recebe show do cantor Zé Luiz Rodovalho 

O grupo de danças fol-
clóricas do Helvetia 
com o apoio e ajuda 

de toda a colônia realiza ama-
nhã, dia 21, a partir das 18 ho-
ras, a Festa Junina do Helvetia 
2014. A festa será realizada na 
Colônia Helvetia e a entrada, 
neste ano, será franca, sendo 
cobrado apenas o estaciona-
mento no valor de R$ 15 para 
carro e R$ 8 para moto.

De acordo com um dos 
organizadores da festa, Márcio 
Bannwart, é esperado um públi-
co de 7 mil pessoas para presti-
giar a festa. “Um evento desse 
tamanho sempre acaba tendo 
alguns contratempos, mas sem-
pre buscamos melhorar e fazer 
o possível para que o conforto e 
a comodidade de todos que vem 
prestigiar nossa festa”, explica.

Em busca de melhorias 
ano após ano, Bannwart diz 
que a qualidade é a principal 
preocupação dos organizado-
res. “Sempre prezamos pela 
qualidade nos produtos e bus-
camos proporcionar ao público 
um local agradável para passar 
algumas horas, seja com a fa-
mília ou com amigos. Tudo é 
pensando desde a decoração, 
atrações e cardápio. Assim a 
cada ano superamos a expec-
tativa de público”, conta. 

O início da festa está mar-
cado para as 18 horas e as 
18h30 será celebrada uma 
missa. Logo em seguida, às 21 
horas, o público poderá pres-
tigiar a quadrilha Asa Branca 
de São Paulo e, a partir das 23 

horas, acontece o show do Dj 
Allex Ré, na tenda principal, e 
de Renan & Jordão.

Este ano, a festa conta com 
o show da dupla Renan & 
Jordão e banda que promete 
animar o bailão e do DjAllex 
Ré. Além disso, o evento conta 
com a apresentação da Quadri-
lha Asa Branca de São Paulo 
que irá trazer um pouco da 
cultura nordestina, mostrando 
as típicas quadrilhas de São 
João do Nordeste. Famosa 
nacionalmente e que será um 
espetáculo a parte, a quadrilha 
promete animar e confraterni-
zar com o público. 

A Festa Junina de Helvetia 
conta com barracas tipica-
mente caipiras, com quentão, 
vinho quente, produtos com 
milhos, doces, bolos, além de 
churrasco, cachorro quente, 

pastel, lanche de linguiça, 
crepe e bebidas.

Além disso, o evento tam-
bém conta com as tradicionais 
brincadeiras juninas. “Espe-
ramos sempre que todos se 
divirtam muito, e que por mais 
um ano, a nossa festa propor-
cione momentos de alegria 
e descontração para todos”, 
disse Bannwart.

Festa
De acordo com Bannwart 

a festa junina é comemorada 
pela colônia há muitos anos, 
mas acabou ficando esquecida. 
“Há cerca de oito anos, por 
iniciativa do grupo, retomamos 
a festividade”, disse.

No início, a festa era so-
mente para integrantes da 
própria colônia, mas o evento 
cresceu e hoje se tornou uma 

grande festa. “Era uma festa 
pequena só para a colônia e 
realizada dentro do Espaço 
Cultural, mas em pouco tempo 
cresceu e acabou se tornando 
essa grande festa que hoje or-
ganizamos, talvez a maior da 
cidade, atraindo um público 
de Indaiatuba e de cidades 
vizinhas”, conta Bannwart.

Programação
18 horas – Início da Festa 
Junina de Helvetia
18h30 – Celebração de Missa
21 horas – Apresentação da 
Quadrilha Asa Branca de São 
Paulo
23 horas – DJ Allex Ré na 
tenda principal
Meia-noite – Renan & Jordão 
e banda
3 horas – Encerramento da 
festa

Segundo os organizadores, 7 mil pessoas devem comparecer na Festa Junina de Helvetia 

O cantor Zé Luiz Rodo-
valho se apresenta no palco 
do “Menu Musical” no do-
mingo, dia 22, a partir do 
12h30, na praça de alimen-
tação do Shopping Jaraguá. 

Inspirado nas músicas de 
Pixinguinha, Carlos Gar-
del e Altamiro Carrilho, o 
músico promete animar o 
público. Influenciado pela 
famíl ia ,  pr incipalmente 
pelo pai, o cantor começou 
a escrever suas composi-

ções musicais desde cedo. 
Há alguns anos lançou seu 
primeiro disco, “Vou te 
levar para Pasárgada”, e 
hoje encena um repertório 
diversificado com músicas 
de xote, baião, samba, bossa 
nova e balada.

As  apresen tações  do 
"Menu Musical" são gra-
tuitas e acontecem todos 
os domingos, das 12h30 às 
15h30 no Shopping Jaraguá 
Indaiatuba. 

Cantor se apresenta no 
palco do “Menu Musi-
cal” neste domingo, no 
Shopping Jaraguá

O Show Teatra l  com 
o Grupo Parlapatões será 
realizado na próxima terça 
feira, dia 24, às 19h30, na 
Sala Acrísio de Camargo no 
Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). A entrada será gra-
tuita e os ingressos podem 
ser adquiridos a partir das 
17h30 no Ciaei, sendo li-
berados três ingressos por 
CPF. 

A peça teatral faz parte da 
segunda edição do Indaiatu-
ba Sustentável e o projeto 
foi aprovado pela Lei Fede-
ral de Incentivo à Cultura, 
Lei Rouanet, e patrocinado 
pela Mann+Hummel Brasil 
e tem parceria coma Pre-
feitura.

A apresentação será re-
alizada em parceria com a 
Banda Paralela e tem roteiro 
de Hugo Possolo. O ponto 
de partida do espetáculo é 
o CD Circo, gravado pelos 
Parlapatões e diversos con-
vidados em 1998 (Gravado-
ra Atração), que foi naquele 
ano indicado ao Prêmio 
Sharp de melhor CD Infan-
til. Feito por encomenda da 
Funarte, o CD traz canções 
tradicionais e uma narrativa 
que contava a História do 
Circo no Brasil.

No espetáculo Parapapá!, 
as canções fazem a narrativa 
de uma história singela. Um 
menino pobre do interior vê 
a chegada do circo em sua 

cidade, mas não tem dinheiro 
para ir ao espetáculo. Não se 
sabe se é sua imaginação ou 
realidade, mas ele vê os seus 
brinquedos simples – como 
peões, ioiôs e bolas de gude 
– se transformarem em nú-
meros circenses. Passam por 
ele, mágicos, malabaristas, 
trapezistas e acrobatas. Nessa 
mistura entre sonho e realida-
de, o Menino ajuda o Palhaço 
da trupe a conquistar a Trape-
zista, por quem é apaixonado. 
Em retribuição o palhaço 
ensina ao menino como fazer 
algumas brincadeiras.

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.

A programação do In-
daiatuba Sustentável aconte-
ce 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 qualida-
de de vida. 

Promovendo a cultura 
como instrumento de educa-
ção para a sustentabilidade, 
sua programação contempla 
diversas atividades como 
oficinas, fórum de debates, 
exposição e shows artísti-
cos. Toda a programação é 
gratuita.

O Shopping Jaraguá em 
parceria com as Lojas Ame-
ricanas preparam para as 
criançadas o “Craques da 
Diversão” com muitas ati-
vidades para que os peque-
nos possam aproveitar suas 
férias escolares.

Até o próximo dia 29 de 
junho, das 13h às 21 horas, 
as crianças podem se diver-
tir com atrações como vide-
ogame, futebol de botão, pe-
bolim, cama elástica, oficina 
de arte e pintura facial. “A 

ação é voltada para crianças 
de 3 a 13 anos, então os pe-
quenos poderão curtir esse 
momento de descanso dos 
cadernos e se divertir com 
a turma toda, em atividades 
preparadas especialmente 
para eles”, declara a coor-
denadora de marketing do 
empreendimento, Cinthia 
Lagranha.

A programação tem en-
trada gratuita e acontecerá 
na Praça de Eventos do 
Shopping Jaraguá.

Mais Expressão
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O ariano está vivenciando uma fase é ótima para 
seus relacionamentos de amizades e comerciais. Há 
grandes oportunidades de firmar novas parcerias, que 
futuramente trará progresso e melhor estrutura em sua 
maneira de ganhar a vida. Pode ter algumas problemas 
de comunicação, com riscos de mal entendidos e isso 
vir a  irritá-lo consideravelmente.

O Taurino continua vivendo uma fase onde seu trabalho 
precisa ser estruturado, daí seu ritmo de trabalho con-
tinua intenso, trazendo algum estresse. Apesar disso, 
tudo continua em um ritmo normal, sem excesso de 
obstáculos.

Continua a fase onde o geminiano tem que tomar 
cuidado com gastos inesperados e com discussões 
relacionados a seus ganhos ou gastos materiais. Sua 
principal dificuldade neste momento envolve a neces-
sidade de aprender a focar as coisas, ter concentração. 
Seja cuidadoso com acordos e tratados nesse momento.

Mercúrio retrógrado avisa ao Canceriano que sua saú-
de pode se ressentir se não houver cuidados pessoais. 
Exagero em suas emoções, a falta de uma melhor 
racionalização pode gerar estresse em seu aparelho 
respiratório, e viroses, gripes e resfriados podem ocorrer 
nesse momento. 

Para o leonino esse momento é ótimo para desenvolver 
suas atividades mais intelectuais e que levem a ter um 
equilíbrio emocional melhor, como o relaxamento, me-
ditação, ioga e leitura de livros espiritualizados. Mercúrio 
retrogrado pode trazer impaciência nos relacionamentos 
afetivos e com algumas amizades. Situações de extravios 
de mensagens eletronicas podem ocorrer.

O virginiano ainda sente um pouco de dificuldade 
emocional, podendo sentir-se desconfortável com fatos 
e relações em sua vida social, ou mesmo em encontros 
e festas com amigos. Algumas dificuldades em seus 
projetos profissionais tende a ocorrer. Pode ter que 
ser rever um projeto. Tenha paciência, a solução pode 
chegar até o final do mês. 

O libriano continua tendo que ter paciência para lidar 
com seus relacionamentos. Isso quer dizer que suas ati-
tudes diante dos outros e diante de si mesmo precisa ser 
renovada. Reveja onde tem agido de forma a se prender 
por inteiro. Um projeto antigo pode voltar a fazer parte de 
seus planos atuais e isso pode deixa-lo irritado. Pessoas 
de longe podem fazer parte de seus no-

vos planos. Viagens podem ser adiadas ou remarcadas.

Alguns nativos começaram a árdua tarefa de mudar seu 
modo de ser e isso traz bons resultados internos, como 
por exemplo, iniciar um novo relacionamento que trará 
grandes oportunidades emocionais para seu modo de 
ser. Algumas dificuldades financeiras podem ocorrer nesse período 

Momento de revisar seus projetos pessoais e de sonhos, 
algumas amizades podem estar em direção oposta a tua. 
Começa agora uma fase de finalizações, e isso pode 
afetar amizades, relações antigas. Emoções profundas 
vem à tona e alguns sentimentos serão revistos, e que 
já não fazem mais sentido em sua vida.

Cuidado com mal entendidos e reveja projetos já iniciados. Esse é um 
período de finalização e início de um outro onde cer-
tas emoções e sentimentos que já não fazem sentido 
em sua vida devem ficar para trás. Os problemas 
podem surgir, mas terão curta duração. Nessa fase, 
pode ficar um pouco mais fechado e sensível. Uma 
nova fase começa a ser concretizada.

Sua mente continua agitada e cria movimentação 
em sua vida social. Os trabalhos em equipe ganham 
destaque, especialmente os que envolvem questões 
sociais ou políticas. Aproveite para melhorar ou refazer 
ou pegar os defeitos dos projetos que deram errado. 
Período importante para melhorar sua saúde.

Profissionalmente o pisciano pode sentir que há um 
considerável progresso em sua vida. Sua vida afetiva pode passar 
por mal entendidos nesse mometno, o nativo precisa 
aprender a entender as situações para voltar a equilibrar 
seus relacionamentos, mas para o fim dessa semana, 
inicia-se um momento de prazer e divertimentos, um 
novo romance pode surgir em sua vida ou aperfeiçoar 
o que já possui.
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Cinema Horóscopo de 20 a 26/06

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Dublado:  
Quinta (19) a Domingo (22), 
Terça (24) e Quarta (25): 
15h20 / 17h45 / 20h10. Con-
vencional dublado: Quinta 
(19) a Domingo (22): 14h25 
/ 16h40 / 19h15. Terça (24) e 
Quarta (25): 16h40 / 19h15. 
Lançamento - Animação / 
Aventura. 97 minutos. Clas-
sificação Livre. 

AMANTE A DOMICÍLIO 
-  Legendado:  Quinta (19) a 
Domingo (22), Terça (24) e 
Quarta (25): 21h25. Estréia 
- Comédia. 90 minutos. Clas-
sificação 14 anos. 

PULP FICTION - TEMPO 
DE VIOLÊNCIA -  Legenda-
do:  Terça (24): 19h30. Sessão 
especial - Policial / Suspense. 145 
minutos. Classificação 18 anos. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Dubla-
do:  Quinta (19) a Domingo 
(22): 14h00 / 16h20 / 18h40 
/ 21h00. Terça (24) e Quar-
ta (25): 16h20 / 18h40 / 
21h00. Convencional dubla-
do: Quinta (19) a Domingo 
(22), Terça (24) e Quarta 
(25): 15h20. Lançamento - 
Animação / Aventura. 97 mi-
nutos. Classificação Livre. 

VIZINHOS  -  Dublado: 
Quinta (19) a Domingo 
(22): 14h50 / 19h45. Terça 
(24) e Quarta (25): 19h45. 
Legendado: Quinta (19) a 
Domingo (22), Terça (24) e 
Quarta (25): 17h20 / 22h05. 
Lançamento - Comédia. 97 
minutos. Classificação 16 
anos.

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 20, Bleatles 4Ever a 
partir das 21 horas. Amanhã, dia 21, tem pop rock 
com a Banda PopMind também às 21 horas na casa. 
Avenida Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 20, tem show 
da dupla Santa Fé & Cristiano. Amanhã, dia 21, tem 
a descontração May & Karen com participação espe-
cial de Thainá Cardoso. Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 363. Informações (19) 3392-4309.

Manchester Music – Hoje, dia 20, a partir das 
21 horas, a banda Os Três. Amanhã, dia 21, tem 
a Banda Presidentes de Brasília, também a partir 

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

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 21, às 21 horas e 
domingo, dia 22, às 19 horas tem apresentação do 
espetáculo “Terça Insana”. Avenida Guilherme 
Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em Cam-
pinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 21, 
ás 21 horas o espetáculo “É o que temos pra hoje” 
com Marcelo Serrado e Gigante Léo. Avenida Gui-
lherme Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em 
Campinas. Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS - Legendado: Quinta 
(19) a Domingo (22): 15h40 
/  18h10 /  20h40.  Terça 
(24) e Quarta (25): 18h10 
/ 20h40. Romance/Drama. 
126 minutos. Classificação 
12 anos.

TRANSCENDENCE - A 
REVOLUÇÃO - Legendado: 
Quinta (19) a Domingo (22), 
Terça (24) e Quarta (25): 
17h50 / 20h30. Lançamento 
- Ficção. 119 minutos. Clas-
sificação 12 anos.

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS - Dublado: Quinta (19) a 

MALÉVOLA - Convencio-
nal Dublado: Quinta (19) a 
Domingo (22): 14h50 / 19h40. 
Terça (24): somente 15h50. 
Quarta (25): 15h50 / 19h40. 
Ação/Aventura / Fantasia. 
97 minutos. Classificação 10 
anos.

OS HOMENS SÃO DE 
MARTE...E É PRA LÁ QUE 
EU VOU - Nacional:  Quinta 
(19) a Domingo (22) e Quarta 
(25): 17h10 / 21h45. Terça 
(24): somente 17h10. Comé-
dia. 106 minutos. Classificação 
14 anos.

Domingo (22): 15h50 / 19h00 
/ 21h50. Terça (24) e Quarta 
(25): 16h05 / 19h00 / 21h50. 
Romance/Drama. 126 minu-
tos. Classificação 12 anos

MALÉVOLA - 3D Dublado: 
Quinta (19) a Domingo (22): 
14h30 / 17h00 / 19h20. Terça 
(24) e Quarta (25): 15h40 / 

19h20. Ação/Aventura / Fanta-
sia. 97 minutos. Classificação 
10 anos.

X - MEN: DIAS DE UM FU-
TURO ESQUECIDO -  3D 
Dublado:  Quinta (19) a Domingo 
(22), Terça (24) e Quarta (25): 
21h30. Ação/Aventura. 121 
minutos. Classificação 12 anos.
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Gisele e Marcos na Pizzaria Skinão Alana saboreando as delicias da Big House

Luciana Gomes e Márcio Estvam no Casa da Moqueca IndaiatubaTalita, Jeferson e Cleide no Restaurante Rincão Gaúcho

Cesar, Jorge e Daycon no Restaurante Dom Apollo

Amanda e Carlão no Boteco do BacalhauAlexandra, Júlia e Maurinho, família Indalar, na Pizzaria Babbo GiovanniA linda família, Melissa, Camila e Giovanna no Restaurante Açafrão

Ari, Nilma, Neta e Wellington equipe da Pizzaria Babbo Giovanni
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Para comemorar uma nova fase de sua vida, Josette Leprevost 
reuniu amigos, sexta dia13,  na chácara de Fernando Zimbom e 
Vera Soriano. A curitibana que está de volta para sua terra natal 
promoveu uma Pizzada, by Pizzalândia ao som dos músicos da 
Banda Lado B, que em breve estará de volta aos palcos indaiatu-
banos. A festa, que estava super animada, rolou até as primeiras 
horas de sábado, com direito a canja de vários músicos como: 
Anderson Camargo e a fabulosa Ka Rine Bewiahn. Jô, seja muito 
feliz nessa tua nova empreitada e até breve!

Quarta, dia11, inaugurou o Paulinho Chopp's Bar. A casa, 
localizada na Avenida Kennedy, está fadada ao sucesso, princi-
palmente levando-se em conta a vasta experiência na noite, de 
seu proprietário. As porções são generosas e saborosas e p chopp 
geladíssimo.  Sucesso ao Paulinho!

A reestréia dessa banda que tanto fez sucesso e lotou casas em Indaiatuba e região, será amanhã (21) no Kaliper's. A banda chega 
com  nova formação e novo repertório. Programa imperdível para o feriadão!

Até breve Josette Leprevost Lado B o Retorno

Mais um bar na cidade

Joelma Buassali Salgassa e João Carlos Salgassa comemoraram o dia 
dos namorados assistindo o primeiro jogo do Brasil, na chácara de 
amigos quinta, dia 12A poderosa Mariana Junqueira em ritmo de copa na Flaneg, terça, dia 17

O casal Josi Silva Santos e Paulo Alves de Oliveira, comemoram a inau-
guração do Paulinho Chopp's Bar, quarta , 11

O casal Anderson da Costa Dias Wirthmann Takeno e Helga Wirthmann 
Takeno da Costa Dias no Vila do Pescador na noite dos namorados

Joâo Camargo e Roberto Tem-
pesta na hamburgueria que 
já caiu no gosto do público, 
Rock Diner Burgers, no Polo 
Shopping, quarta, dia 11

Anderson Camargo recepcionado por Vera Soriano em sua chácara na 
festa de despedida de Josette, sexta, dia 13

Josette Leprevost, em sua festa de despedida ao lado de Rosangela 
Augusto e seu filho João Renato Albanese Filho

Osmar Lima, Josette Leprevost, Karine Bewiahn, Junior e Pedro Ciossa-
ni, na festa de despedida de Jô

Os músicos Pedro Ciossani, Junior e Osmar Lima arrasaram no show de 
despedida da amiga Jô
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Yasmin Victória torcendo para o Brasil

O aluno Lucas de Almeida Passos do Colégio Rodin em clima de Copa 
do Mundo

O aluno Felipe Moraes Saes do Colégio Rodin em clima de Copa do Mundo

Luna de 8 meses, sendo fotografada pelo Marcelo + Dai Fotografia a 
Dois com o tema Copa do Mundo

Giovanna

ArthurAna Carolina Albuquerque Miyake 

Alunos da Educação Infantil do Colégio Meta em festa de 
encerramento do primeiro semestre

A aluna Karoline Cristina Dias do Colé-
gio Rodin em clima de Copa do Mundo

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

Fazer o Bem

Festa junina do IC Max Festa Junina

Inauguração do Escritório Conceito de Valdenira Pereira

Reunião Festiva dos Rotarys Club de Indaiatuba Cocaes e Itú Terras de São 
José e as comemorações dos 50 anos do RC Salto

Dia dos Namorados antecipado no 
Kaliper's Rock Bar

Um ano do Blog Dicas da Nilda

Reguera lança clipe da música Praia 
do Éden

INDAIATUBA RECEBE DO MEC ‘SELO 
MUNICÍPIO LIVRE DO ANALFABETISMO’

No início deste mês aconteceu a 1ª Tarde do Cabelo, projeto 
idealizado pela professora Larissa Brito para ajudar o Projeto 
Tesoura Sem Ponta, que tem como objetivo arrecadar cabelos 
para confeccionar perucas para crianças e adolescentes que 
fazem quimioterapia. Ao todo 10 mulheres doaram seus cabe-
los para o Projeto que deve ganhar uma nova edição em Julho. 
Para quem se interessar em colaborar nesta causa ou conhecer 
o projeto, basta acessar o site www.tesourasemponta.com ou 
a página do Facebook Tesoura Sem Ponta.

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Indaiatuba re-
cebeu do Ministério da Educação o ‘Selo Município Livre do 
Analfabetismo’ uma vez que a cidade atingiu mais de 96% de 
alfabetização, com base nos dados do Censo Demográfico do 
IBGE de 2010. O selo está previsto no Decreto nº 6.093 de 24 
de abril de 2007 que dispõe sobre a reorganização do Progra-
ma Brasil Alfabetizado – PBA, visando à universalização da 
alfabetização de jovens e adultos de 15 anos ou mais.

A Reguera, banda de Indaiatuba, lançou hoje, 16, o clipe da 
música “Praia do Éden”, inspirada na praia localizada no Morro 
de Sorocotuba, na cidade do Guarujá. O grupo fez questão de 
gravar as imagens no Éden, para mostrar ao público a beleza 
da praia, que é uma das preferidas dos integrantes da banda. A 
letra da música foi composta em uma das muitas viagens que 
o baixista da Reguera fez ao Guarujá. 

O Indaiatuba Clube realizou no dia 14 de junho a sua tradi-
cional festa junina, com muitas barracas beneficentes, quadri-
lhas infantil e adultos, e show de Jill Reis e Raí.

Aconteceu no dia 14 de junho a Festa Junina da Faculdade 
Maxplanck, com barracas beneficentes, quadrilha divertidíssima 
e muita gente bonita, a festa foi um sucesso.

Este ano em virtude da Copa do Mundo o Dia dos Namo-
rados foi antecipado para o dia 11 de junho, e os casais mais 
apaixonados com certeza escolheram o Kaliper's. Preparados 
para uma noite única, um ambiente foi especial mente decorado 
com muito glamour e romantismo.

Nilda Takeuti, reunil familiares, parceiros e amigos, para 
comemorar o primeiro aniversário do seu Blog, "Dicas da 
Nilda". Como manda o politicamente correto, foi pedido aos 
convidados, que levassem doações de leite longa vida, ou sa-
bonete líquido, em prol do IRPSI (Telhadão).

A  a r q u i -
t e t a  Va lde -
nira Pereira, 
inaugurou seu 
novíssimo es-
critório con-
ceito na noite 
do dia 10/06, 
em Indaiatuba. 
Autoridades, 
amigos, clien-
tes imprensa 
e muita gente 
bonita com-
pareceram ao 
coquetel or-
ganizado pelo 
"Infant Terri-
ble", Kleber 
Patrício.  

Na noite do dia 10/06, reuniu-se em uma festiva, na Casa da 
Eshia em Indaiatuba, os Rotarys Club de Indaiatuba Cocaes e Itú 
Terras de São José. Uma linda festiva, com palestras interessantes, a 
primeira com o companheiro convidado, o presidente do Rotary Club 
de Salto Montonée, falando sobre CADRE, logo após palestrantes 
de Indaiatuba e Itú se revesaram em lindas palestras, e finalmente o 
companheirismo, com os aniversariantes do mês e o bolo. E no dia 
17/06 houve a festiva de 50 anos de RC Salto e festiva de transmissão 
de posse. O sr. João Carlos Cremonezzi, fez a abertura dos trabalhos, 
com a transmissão da posse para o sr. Marco Antonio Roque e este 
apresentou sua diretoria. Muitas homenagens, e muito companhei-
rismo, e a presença do colégio de governadores do Distrito 4310 e 
de vários clubes do Distrito, e do Prefeito da cidade de Salto.
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

A Escola Arte em Cerâmica Calliopi oferece aulas todas as quintas e 
sextas-feira. Além de você passar uma tarde agradável e divertida você 
faz peças maravilhosas em cerâmica com a professora Calliopi. Ligue 
já no 3894-8737 (11) 5521-3989 ou (11) 5547-0454. E você que mora 
em São Paulo, aulas segunda, terças e quartas-feira. Muito bom!!!

A coleção Stroke está fazendo o maior sucesso na Estilo Mil Coisas, 
pois é a mais bonita dos últimos tempos. Vale a pena conferir! E está 
disponivel na loja peças promocionais com 50% off. Aproveite!

Inaugurou no último dia 13 o Saratoga Music Bar, na Rua Norte, 39 - Rec. 
Camp. Inter. de Viracopos - Fone: 3816-4589 / 9 9219-3184. Muita músi-
ca lega e agitação. Na foto os proprietários Vitor Hugo e Carlos. Sucesso!

Casamento de Ely Araujo e Tatiane Silva. É a A Nova Loja homenagean-
do seus clientes!

Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide Decora-
ções. Ela oferece cortinas, persianas, colchas, almofadas e papel de 
parede, além de pisos laminados, telas mosquiteiras e toldos. Ligue já e 
agende um horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!

Kafta Grelhada da Casa da Esfiha. Não existe nada mais saboroso!

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!

OLIMAQ É INAUGURADA EM NOVO LOCAL

A Olimaq mudou de local e agora muito mais bonita e ampla para 
melhor atender seus clientes. Oferece máquinas de costura in-
dustrial, máquinas de costura doméstica, máquinas de bordado, 
agulhas, linhas, todos tipos de acessórios e peças para costura 
aviamentos, além de ser autorizada Singer. Fica na rua Soldado João 
Carlos de Oliveira, 2000 - Jd. São Francisco (atrás da Fundituba) - 
Fone: 3935-3634. Parabéns Valdecir e muito mais sucesso!

Na Vitorello você encontra calças Fleir que é a sensação do momento, 
estampadas e lisas. Fica super linda no corpo. Vá conferir de perto. E 
aproveite a promoção fitness com 15% off, peças com 20% e 30% off e 
shortinhos e jeans com 40% off. Imperdível!

Na Gran Tropical Center você encontra roupas típicas para festa junina 
para toda a família. Entre no clima a caráter. São lindas!

Você que vai casar 
não deixe de conferir 
a maravilhosa coleção 
Jasmim da Center 
Noivas na A Nova Loja. 
Modelos diferenciados, 
belíssimos. Vá espiar!
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Lar de Velhos Emmanuel na Festa Junina Beneficente realizada pelo 
Indaiatuba Clube no último sábado, dia 14

ABID na Festa Junina Beneficente realizada pelo Indaiatuba Clube 
no último sábado

Marina Duarte ne Henrique 
Duarte curtindo a Festa Junina 
Beneficente do Indaiatuba Clube

Luiz e Sueli Riedel na Festa Ju-
nina Beneficente realizada pelo 
Indaiatuba Clube

Edson e Cristina Pin na Festa Ju-
nina Beneficente realizada pelo 
Indaiatuba Clube no sábado

Carol, Nivaldo e Paula na Festa 
Junina Beneficente realizada 
pelo Indaiatuba Clube

Adrieli e João Carlos se casaram no último dia  14, 
muitas felicidades nesta nova fase. Parabéns!

Aconteceu a 1ª Tarde do Cabelo, projeto idealizado pela professora Larissa Brito para 
ajudar o Projeto Tesoura Sem Ponta, que tem como objetivo arrecadar cabelos para 
confeccionar perucas para crianças e adolescentes que fazem quimioterapia. Ao todo 
10 mulheres doaram seus cabelos para o Projeto que deve ganhar uma nova edição em 
Julho. Para quem se interessar em colaborar nesta causa ou conhecer o projeto, basta 
acessar o site www.tesourasemponta.com ou a página do Facebook Tesoura Sem Ponta Equipe da MB Seguros recebe prêmio em Indaiatuba

Equipe Colégio Meta em festa de encerramento do primeiro semestreEquipe Terapia da Beleza

Daniela Pontelo mudando o visual de sua cliente 
Maria José no Domus Capelli

Jaime, Mara e Matheus da Bela e Mamãe 
sempre com muitas novidades. Aproveite!

Ingrid, Sandro, Will e Adriana prestigiando o salão WR Hair Stylists Equipe da Spadella Imóveis

Quadrilha dos alunos do Colégio Rodin

Objetivo Sub 16 comemora o título da Copa AIFA de Futsal

Marquinhos com o cliente Benedito Costa ganhador do sorteio da 
camisa e do boné oficiais do Brasil, oferecido pela Marquinhos Tintas 
juntamente com a PR Adm de Condominios

Léia Perini e Marcelo Canela na 
Festa Junina do Colégio Rodin

Giovanna e Giulia, durante a 
Festa Junina do Colégio Rodin

As alunas Giovanna Monteverde, Manuella Cana Brasil Feijó e Maria 
Fernanda M. Ignacio do Colégio Rodin em clima de Copa do Mundo
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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

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

CA00672- Jardim Pau Preto: Casa com 03 suítes, 
sala jantar ,estar e tv, cozinha planejada, despensa 
e lavanderia. Área de lazer com piscina. Garagem 
para 03 carros. R$ 1.000.000,00/ R$ 6.000,00 Aluga.

AP00104- Jardim Sevilha: Apartamento com 
01dormitório, sala jantar e tv, cozinha, lavanderia. 
Garagem para 01 carro. R$ 850.00

AP00205- Edifício Roccaporena: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozinha planejada, área de 
serviço, lavanderia, gás natural e portaria 24 horas. 
Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00.

CASAS VENDA:

CA01081- Residencial Delega: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha americana, lavanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 
200.000,00.
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha americana e lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 278.000,00.
CA01082- Camargo Andrade: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha americana, área de serviço, 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.
CA01096- Jardim Bom Princípio: Casa com móveis planejados, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha e lavanderia. 
Garagem para 03 carros. R$ 461.000,00.
CA00837- Jardim Bela Vista: Casa nova com acabamento em porcelanato, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha 
e lavanderia. Garagem para 04 carros. R$ 495.000,00. Aceita Financiamento!!!
CA01057-Jardim Sevilha: Casa com ótimo acabamento com 04 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, sacada, cozinha planejada, 
área de serviço e copa. Garagem para 04 carros. R$ 500.000,00.
CA00944- Cond. Portal de Itaici: Casa com 04 dormitórios sendo 02 suítes, 02 salas, cozinha, lavanderia, despensa e portaria 24 horas. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira e quadra. Garagem para 02 carros. R$ 800.000,00
CA01055-Jardim Sevilha: Casa alto padrão com móveis planejados e acabamento em porcelanato, 04 dormitórios sendo 01 suíte com closet 
e hidro, cozinha planejada, lavanderia, despensa, gás natural, dormitório de empregada, gás natural, quintal. Área de lazer com piscina e 
churrasqueira. Garagem para 04 carros. R$ 750.000,00.
CA01061-Condomínio Residencial Santa Clara: Casa em alto padrão com acabamento em porcelanato e móveis planejados, em condo-
mínio fechado com portaria e segurança 24 horas. Com 04 suítes sendo 03 com closet, sala de jantar, estar e tv, cozinha e despensa. Área 
de lazer com piscina, churrasqueira, quadra, salão de festas e campo de futebol. R$ 1.950.000,00. Aceita Financiamento!!!

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.
AP00325- Cond. Residencial Gran Ville: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, área de serviço, lavan-
deria e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra, salão de festas e jogos. Garagem para 01 carro. R$ 275.000,00.
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!!!
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!!!
AP00445- Cidade Nova: Apartamento em porcelanato com 02 dormitórios, sala jantar e estar, cozinha americana, lavanderia, portaria 24 
horas. Área de lazer com churrasqueira e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 339.000,00.
AP00384- Cond. Residencial Maroc: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar e estar, varanda, cozinha, área de 
serviço e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 410.000,00.
AP00427-Centro Residencial Soho: Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço e portaria 24 horas. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra, salão de festas e jogos, sauna e sala de ginástica. R$ 425.000,00.

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.
CH00134-Terras de Itaici: Chácara com 03 dormitórios sendo 02 suítes, lavabo, sala estar e jantar, cozinha planejada, despensa e portaria 
24 horas. Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 583.000,00.
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 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, lavanderia e 
churrasqueira, portaria 24 horas. Garagem para 03 carros. R$ 2.500,00.
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$ 2.500,00.
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
CA00992- Cond. Vila Romana: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas, acabamento em porcelanto com 03 suítes, 
sala de jantar, estar e tv, copa, cozinha, lavanderia e edícula. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas. Garagem 
para 04 carros. R$ 4.500,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00361- Jardim Paulista: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem para 01 
carro. R$ 750,00.
AP00057- Jardim Pedroso: Apartamento com 03 dormitórios, sala, cozinha. Garagem para 01 carro. R$ 900,00.
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.
AP00210- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, possui no apartamento: ar 
condicionado, lustres, box e espelhos. 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 condomínio fechado com 02 dormitório s 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

SALA

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

SALÕES

SL0006 - 232 m² - Vl. Maria Helena
Ótima localização - Salão comercial 
amplo, c/ 02 bhºs e mezanino p/ escrit. R$ 
4.500,00 + IPTU
 
SL0036 - 100 m² - Jd. Morada do Sol 
- Ótima localização, salão amplo c/ bhº 
social (acesso para DF). R$ 1.500,00 + 
IPTU

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  

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

Lotes Residenciais de 150 m² - Locali-
zação privilegiada, amplamente facilita-
do. R$ 83.500,00

Lotes Comerciais de 150 m² - Localiza-
ção estratégica, ideal para mini merca-
dos, padaria, farmácia, oficinas, etc. De 
R$ 800,00 a R$ 1000,00 o m²

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

AP0549 - 63,21 m² - Projeto Vista Verde 
03 dorm., sendo 02 suítes, sala 02 amb., 
bhº social, coz., área de serv., área de 
lazer completa, 02 VG. R$ 259.161,00

APARTAMENTOS 

AP0545 - 84 m² - Resid. Pátio Andaluz 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, 
sala 02 amb., coz., sacada, 02 VG. R$ 
430.000,00

AP0298 - 67,97 m² - Maroc 
02 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 amb., 
coz., área de serv., terraço gourmet, 01 VG. R$ 
340.000,00

AP0488 - 68 m² - Ed. Giovanna II 
02 dorm. c/ arm., sendo 01 st. e closet, sala, 
coz. planej., bhº social, área de serv., 02 VG. 
R$ 280.000,00

CASAS

CA0187 - Resid. Terra Nobre 
03 suítes c/ inf. de ar cond., coz. americana, 
sala 02 amb., varanda, churrasq., pisc., paisag., 
área de serv., aquec. solar. (porcelanato 
Portobello, louças e metais Deca), 02 VG. R$ 
730.000,00

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

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

AP0443 - 73,14 m² - Resid. Duetto Di 
Mariah
02 dorm., sendo 01 st., bhº social, escrit., sala 
02 amb. c/ varanda gourmet, c/ churrasq., 
coz., área de serv., 01 VG. R$ 1.400,00 + 
Cond. + IPTU

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

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

SOBRADOS 

SO0218 - 360 m² - Jd. Esplendor 
03 dorm. (c/ ar cond.), sendo 01 st. master 
c/ hidro, closet e sacada, bhº social, 
mezanino, sala 02 amb., lavabo, coz. 
planej. c/ cooktop, desp., área de serv., 
churrasq., bhº ext., quintal c/ gramado e 
paisag., 04 VG. 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., área de serv., espaço gour-
met c/ churrasq., quintal, 02 VG. Armário 
planej.: coz., bhºs, churrasq., área de 
serv. R$ 2.500,00 + Cond. + IPTU

CASAS

CA0319 - 300 m² - Jd. Esplanada - 03 
dorm., sendo 01 st., bhº social, lavabo, 
sala amb. c/ varanda, coz. planej., AS., 
bhº ext., depósito, edícula c/ churrasq., 
quintal, 04 VG. R$ 2.900,00 + IPTU
 
CA0224 - 175 m² - Resid. Vista Verde
03 dorm., sendo 01 st. c/ armário, bhº 
social, sala 02 amb., varanda, coz. pla-
nej., área de serv., churrasq., quintal, 
02 VG. R$ 2.300,00 + 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

CHÁCARA

CH0070 - 1000 m² - Chácara Viraco-
pos 
02 dorm., sendo 01 st. bhº social, sala 
02 amb. c/ varanda, coz., área de serv., 
bhº externo, espaço gourmet c/ chur-
rasq. e fogão a lenha, pisc., quintal, 
diversas VG. R$ 2.800,00 + IPTU

CA0505 - 250 m² - Jd. Renata 
03 dorm., sala 02 amb., coz., 03 bhºs 
sociais, coz. planej., desp., área de serv., 
edícula, 04 VG. R$ 500.000,00 

CA0432 - 125 m² - Monte Verde 
03 dorm., sendo 01 st., sala, coz., bhº social, 
área de serv., 02 VG. R$ 300.000,00

SOBRADOS

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

SO0391 - 227 m² - Itaici 
03 dorm., sendo 01 st., sala, escrit., bhº social, 
coz., área de serv., quintal gramado nos fun-
dos, 04 VG. R$ 370.000,00

CHÁCARAS 

CH0009 - 1000 m² - Terras de Itaici 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., área de serv., churrasq., pisc., 
quintal, 02 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

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
JD. DOS SABIÁS             150 m²   R$ 10.000,00 entrada + financiamento
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 - 
Parcelamento direto 
com proprietário em 

até 60 meses

EUROPARK – 1.000 m² - 
R$ 350.000,00

AP00152 - DUETTO DI MARIAH - AU= 73 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala 2 ambientes, co-
zinha americana planejada, terraço gourmet, área de serviço, 1 vaga descoberta LOCAÇÃO 
R$ 1.400,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

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

CA00613 - JARDIM ESPLENDOR - AT= 360 m² AC=326 m² - 4 suítes (todas com amplo closet) 
, a suíte master com hidro, 4 salas, estar, TV, jantar, e íntima no piso superior, espaço gourmet, 
cozinha americana, dependências de empregada, piscina, 4 vagas, sendo 2 cobertas, finíssimo 
acabamento (previsão entrega final de julho/14) R$ 1.400.000,00

CA00614 - JARDIM REGINA - AT=257 m² AC=163 m² - 3 dormitórios com ventilador de teto (1 
suíte com hidro), sala de estar, jantar e TV (com ar condicionado), cozinha com armários,área 
de luz, espaço gourmet com banheiro, depósito, 3 banheiros, 4 vagas (2 cobertas), carpete de 
madeira nas salas e quartos. R$ 495.000,00

GL00285 - Galpão Industrial com aproxi-
madamente 1.500 m² de área, construído 
em terreno de aproximadamente 2.000 m². 
Possui escritórios amplos, refeitório, vesti-
ários e mezanino nos fundos.  LOCAÇÃO 
R$ 18.000,00

GL00291 – Galpão Industrial com 1.650 
m², construído em terreno de  2.160 m², 
possuindo doca, mezanino nos fundos, ves-
tiários, dois níveis de escritórios e refeitório. 
Sistema construtivo pré-moldado.  LOCAÇÃO 
R$ 30.000,00

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 construtivo pré-moldado / 
alvenaria. LOCAÇÃO R$ 6.000,00

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



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 IMOBILIÁRIA DE
 INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

PRECISA- SE DE MOTORISTA
TRAZER CURRICULO 
COM REFERENCIAS.

MAIS INFORMAÇÕES NA 
IMOBILIARIA CHIDO VENDE

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707
250m² COM CASA NOS FUNDOS (02 
DORM., SALA, COZ, WC).

TERRENO JD DO IMPERIO-TR 00711
150M², QUADRA 13, LOTE 54 CON-
DOMÍNIO
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 
passo o ponto com tudo dentro. 

R$70.000  aluguel R$1650,00

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 
garagem p/moto
R$850,00 +  IPTU

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS PARA ALUGAR

CASAS

1 DORMITÓRIO  ALUGA

JD  CALIFORNIA CA02570
CASA TÉRREA, 01 DORM,SALA,COZ,W-
C,1VAGA RUA DOMACIR STOCCO JR
R$ 950,00 + IPTU 38752215

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

JD  CALIFORNIA CA02571
CASA TÉRREA, 02 DORM, COZ,WC,S 
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871
R$ 1.000 ,00+ IPTU 

JD CALIFORNIA CA02595
02 COMODOS, WC, LAVAN, 01 VAGA 
COBERTA
R$ 850,00+ IPTU

JD CALIFORNIA CA02596
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA 
COBERTA.
R$ 900,00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02596
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA 
COBERTA.
R$ 900,00 + IPTU 

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

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

PAU PRETO – CA1674
02 DORM. (01 SUITE), SALA, COZ,W-
C,LAVAN. E QUINTAL
R$ 1.000,00 + IPTU

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 SUI-
TE), 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 ELE-
TRÔNICO.
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(1SUÍ-
TE),SALA,COZ AMERICANA,A.S,GARA-
GEM 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(02QUARTI-
NHOS 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/ 
CLOSET) TODOS COM VARANDA, SALA 
(02 AMB.), COZ PLAN, 02 WC, PISCINA E 
VAGA COBERTA P/ 03 AUTOS. PORTÃO 
ELETRÔNICO.
R$ 3.500,00 + IPTU

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

APARTAMENTO ALUGA 

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

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00596
COBERTURA DUPLEX: PISO INFERIOR: 
02 DORM. (01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAV, 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

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

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

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 FUN-
DOS, 02 VAGAS DE GARAGEM (01 CO-
BERTO) E PORTÃO ELETRÔNICO.
AT: 150m² / AC: 75m²
R$ 290.000,00

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

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

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

V. MERCEDES – CA02539
CASA TÉRREA: 02 DORM., SALA, COPA, 
COZ PLAN, QUINTAL, FUNDOS COM 
ÁREA GOURMET, EDÍCULA COM SUÍTE, 
VAGAS P/ AUTOS. PARTE EXTERNA 
TODA C/ PISOS.
R$ 425.000,00

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

JD. REGINA – CA02544
SOBRADO: PISO SUPERIOR: 03 DORM. (01 
SUITE C/ CLOSET), WC E SALA TV. PISO 
INFERIOR: SALA (02 AMB.), 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, LAVAN, 
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 GARAGEM 
P/ 3 AUTOS COBERTA E 2 DESCOBERTAS
SUBSOLO  A.S, SALA DE JOGOS.
R$ 690.000,00

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). 
AQUECEDOR SOLAR, BOILER E PORTÃO 
AUTOMÁTICO. AT: 300m² / AC: 325,95m²
R$ 800.000,00

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

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

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

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

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 – TR00713
LOTEAMENTO FECHADO A PARTIR 
DE 204m².
ENTRADA + PARCELAS (ATÉ 120x)

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro 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 Comercial c/ Torres 
Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada - AU: 40m² c/ wc, 
estacionamento R$ 2.250,00 + Cond. + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 200m² - 
fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 + Iptu

CHÁCARA

CH00104 – Valle do Sol - AT: 1.000m² - 4dorm, sala 3 amb, wc social, cozinha, la-
reira, 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$ 1.500,00 + 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/ banheiro R$ 1.800,00 + 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
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
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão eletrônico, 
cerca elétrica .R$ 3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00328 – Centro – Kitnet - Edifício c/ elevador – Mobiliado c/ armário na 
cozinha, guarda roupas, geladeira, fogão e rack R$ 600,00 + Cond + Iptu
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
AP00420 – Itaici – Ed. Azaleia – 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala, coz 
planej, wc c/ box e gabinete, lavand, garagem, área de lazer e port 24 hs .R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00429 – Jd. Santiago – Edifício c/ piscina, churrasq e salão de fes-
tas - 2dorm, sala, coz planej, wc social, lavand, garagem, portaria 24hs .R$ 
1.200,00 + Cond + 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

VENDA

CA00966 – Centro - Imóvel Comercial de esquina – AT: 161m² - 7X23 - es-
quina 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 emprega-
da, edícula c/ sala, coz, 1 suite, churrasq c/ forno de pizza, pia, canil, 
garagem vários carros R$ 485.000,00
CA00952 – Jd. Sevilha – AT: 250m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social, coz c/ armários, lavand, churrasq, wc e dorm de empregada, 
garagem coberta 2 carros, port. Eletrônico, cerca elétrica R$ 520.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, 
lavand, quarto de despejo, 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.

PRECISA- SE 
DE MOTORISTA

TRAZER CURRICULO 
COM REFERENCIAS.
MAIS INFORMAÇÕES 

NA IMOBILIARIA CHIDO 
VENDE.

TERRENO JD. CALIFÓRNIA 
– TR00707
250m² COM CASA NOS FUN-
DOS (02 DORM., SALA, COZ, 
WC). 

TERRENO JD. DO IMPERIO-
-TR00711
150M² , QUADRA 13, LOTE 
54 CONDOMINIO. ACEITA 
CARRO NO NEGÓCIO
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 
GARAGEM)
R$ 550,00

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

SALÕES E SALAS ALUGA

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

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

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

CASA ALUGA

JD  CALIFORNIA CA02570
CASA TÉRREA, 01 DORM,-
SALA,COZ,WC,1VAGA. RUA 
DOMACIR STOCCO JR
R$ 950,00 + IPTU

JD  CALIFORNIA CA02571
CASA TÉRREA, 02 DORM, 
COZ,WC,1VAGA,AREA DE 
SERVIÇO. RUA DOMACIR 
STOCCO JR, 871
R$ 1.000,00 + IPTU 38752215

JD CALIFORNIA CA02595
02 COMODOS, WC, LAVAN, 
01 VAGA COBERTA
R$ 850,00+ IPTU

JD CALIFORNIA CA02596
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 
01 VAGA COBERTA.
R$ 900,00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02601
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 
01 VAGA COBERTA
R$ 1.000,00 + 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,CO-
Z,LAVAN,QUINTAL E GA-
RAGEM P02 AUTOS (1 CO-
BERTA)
R$ 1150,00 + IPTU

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

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

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

CENTRO – CA02583
CASA COMERCIAL :  02 
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, QUINTAL, 
VAGA P/ 02 AUTOS.
R$ 1.300,00 + IPTU

APARTAMENTO 
PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 
02 DORMITÓRIOS ALUGA

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

APARTAMENTOS 
03 DORMITÓRIOS ALUGA

J A R D I M  T R O P I C A L  
AP00578
03 DORM(01 C/ARMARIOS)
01wc,sala,coz,sala com sa-
cada,lavan,01 vaga,área de 
lazer e portaria 24hrs
R$ 1400,00 + 
COND R$ 270,00

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 SANTA RITA AP 00537
EXCELENTE APARTA-
MENTO.03 DORM (01SUÍ-
TE),SALA 02 AMB,WC, 
COZ,A/S, VARANDA, E 02 
VAGAS 102m²
430MIL

JD PEDROSO AP 00607
0 3  D O R M  ( 0 1 S U Í T E ) , 
SALA, WC, COZ, LAVAN, 
VARANDA, 01 VAGAS . 
79M² 
R$ 330MIL

P Q .  S Ã O  T O M A Z  D E 
AQUINO AP00556
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!!!!
03 DORM (01SUÍTE),SA-
LA,COZ,WC,LAVAN,VA-
RANDA E 02 DUAS VA-
GAS. 
AREA TOTAL 123m²
R$480 MIL

TERRENO JD PRIMAVE-
RA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

TERRENO QUINTAS DE 
TERRACOTA
TR00704 
1.200 M²  EM CONDOMÍ-
NIO FECHADO
250 MIL

JD. POMPÉIA – AP00576
E M P R E E N D I M E N T O 
NOVO - PREVISÃO EN-
T R E G A  0 3 / 2 0 1 5 .  A U : 
85,91m². 03 DORMITÓ-
RIOS (SENDO 01 SUITE), 
SALA 02 AMBIENTES, CO-
ZINHA, WC, ÁREA SERVI-
ÇO, TERRAÇO GOURMET 
E 02 VAGAS PARA AUTO.
R$ 488.000,00

TEMOS MAIS  IMÓVEIS 
CADASTRADOS, 

VISITE 
NOSSO SITE: 

WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

J D . S Ã O  F R A N C I S C O 
CAO2586
CASA TERREA NO FUN-
DO, 1 DORM, SALA, COZ, 
WC, GARAGEM E QUIN-
TAL. 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

APARTAMENTO 
PARA VENDA

APARTAMENTO NOVO!!
V. FURLAN – AP00599
03 DORM. (01 SUITE), SALA 

(02 AMB.), COZ, LAVAN,WC, 
VARANDA, 01 VAGA CO-
BERTA.
R$ 290.000,00

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

JD OLINDA AP 00525
0 3  D O R M  ( 0 1 S U Í T E ) , 
SALA 02 AMB,01WC,CO-
Z,LAVAN,VARANDA, 02 
VAGAS . 73M² 
R$ 320MIL

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



Mais Expressão 09B

 

CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

Oportunidades
CA00154 R$ 670.000,00 TERRA 
MAGNA 3 dorms | 2 salas 180,00 m² 
const. | 360,00m² útil
CA00157 R$ 760.000,00 Beira da 
Mata 3 dorms | 1 suíte | 3 vagas | 1 
banheiro 196,00 m² const. | 476,00 
m² útil
CA00173 R$ 645.000,00 JARDIM 
ESPLANADA II 4 dorms | 4 vagas | 
3 salas 300,00 m² const. | 300,00 m² 
terreno
CA00174 R$ 440.000,00  JARDIM 
BELA VISTA 3 Dorms com ar condic. | 
1 súite sala 2 ambiente, Cozinha, Chur-
rasqueira, 4 vagas de garagem, cerca 
elétrica e sistema de monitoramento 
185,00 m² const. | 250,00 m² terreno.

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

TERRENOS

TE00123 R$ 240.000,00 PARQUE DAS 
BANDEIRAS 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
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CENTRO Ed. 
La Spezzia R$ 1.500.00 + Cond + IPTU - En-
trar em contato pelo celular : (19) 9 9801-4860

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO AN-
DALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCELAMEN-
TO 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 ME-
NOR VALOR EM CONDOMÍNIOS (TERRA 
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  Barcelona 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const. 
AP00117 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelona  
2 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const
AP00120 R$ 290.000.00 Ed.  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
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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,churrasqueir
a,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 
closet),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,churrasq
ueira,garagem para 4 carros. 
C O D . 3 4 0  –  J D . P A U L I S T A N O  –  R $ 2 8 0  M I L  – 
3dorms(1st),sala,coz,wc social,lavanderia,garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st com clo
set),sala,copa,coz,varanda,lavanderia,wc social,edícula,churras
queira,portão eletrônico,garagem
C O D . 3 5 1  –  P Q . I N D A I A  –  R $ 3 2 0  M I L  – 
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,edíc
ula,churrasqueira,garagem para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.304 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$608 MIL 
– 3dorms(1st com closet),sala de estar e jantar,coz.
planejada,lavabo,wc social,dispensa,varanda,churrasqueira,ga
ragem 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.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 MIL – 
4dorms(2sts),sala de estar,jantar e TV,coz,lavanderia,dispens
a,piscina,churrasqueira,garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS – Con-
sulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.500 – JD.MARINA – R$220 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,lava
nderia,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,w
c,lavanderia,1 vaga de garagem

TERRENOS

TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – Terreno com 150m²,com plan-
ta aprovada para comercio,fundos e laterais fechados,garagem 
para 4 carros. VENDE URGENTE
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$480 MIL – Terreno com 320m² .
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL - Terreno com 1000m².
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Terreno 
com 3840m².

CHACARAS

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.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster),sala de jantar,estar e TV,coz. Planejada,lavabo,wc 
social,lavanderia,piscina,campo de futebol,churrasqueira.

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,la
vabo,escritório,lavanderia,edicula com wc,garagem - SOBRADO
CIDADE NOVA – R$1.450,00 – 2dorms,sala,coz,copa,wc,as,
quintal,garagem.
JD.KYOTO – R$1.300,00 – 2dorms(1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carros.(perto do POLO/WALMART)
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 – 2Ds, sala, coz, wc, gar.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm,coz,wc.

APARTAMENTOS

CECAP – R$950,00– 2dorms,sala em L,coz,as,wc social,1 
vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem. NOVO
ITAICI – R$1.200,00 – 3dorms,sala,coz,wc,as com a/e,garagem.
S.LOURENÇO- R$1.600,00- ILLUMINARI – COBERTURA
CIDADE NOVA – PATIO ANDA LUZ – R$1.600,00 – 
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 c loset ) ,wc soc ia l ,sa la  2  ambientes com 
lareira,copa,coz,lavanderia,wc, sacada, churrasqueira, 
piscina.
COLINAS M. DE ITAICI – R$3 MIL – 3dorms(1st),sala 2 
ambientes,coz,lavanderia,wc social,piscina,campo de fute
bol,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
Sa lão  com 160m² ,wc mascu l ino  e  femin ino  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$ 1.300.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st),  sala 02 amb,  
cozinha,  lavanderia,  piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 
250m² R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites,  sala 03 amb c/ varanda,  
sala de jantar,  lavabo,  coz. planejada,  lavanderia,  despensa,  
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,  
cozinha planejada,  piscina,  churrasqueira,  murada com portão 
eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² R$ 850.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st),  sala 02 ambientes,  
cozinha,  lavanderia,  piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m² R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms(03 st),  sala jantar,  
sala estar,  sala TV,  cozinha,  lavanderia,  dep. De empregada,  
piscina e churrasqueira. AT 5.000m². AC/ 500m² R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites,  sala 02 ambs,  cozinha 
planejada,  lavanderia piscina,  churrasqueira e dependência de 
empregada AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

CA0104 – Res.Vila Suiça – 03 suites,  sala 02 ambs,  escritório,  
sala p/Tv,  cozinha americana c/móveis,  lavanderia,  churrasquei-
ra, 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,  la-
vábo,  sala intima(piso superior),  cozinha americana c/
móveis,  despensa,  área de serviço,  piscina em alve-
naria AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master),  
lavábo,  sala 03 ambientes(jantar,  Tv,  visita) escritó-
rio,  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.

ÁREA – VENDE

AR0001 – SALTO – 600.000 M² a R$ 40,00m² 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 
planejada,  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 ,  CHURRAS-
QUEIRA 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
TE0043 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 230.000,00
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$ 580.000,00

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 dorms(01 st),  sala 02 am-
bientes,  cozinha,  lavanderia,  churrasqueira e dependência 
de empregada(01 dorm,  cozinha e WC) .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.

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

Terreno Vila Brizzola, 130m² - R$125.000,00 – aceita carro no negócio.
Terreno JD. Colonial, 150m² - R$135.000,00. 

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$195.000,00 
Casa no Jd. Paulista - 3 quartos, sala, cozinha – garagem para 2 carros – R$ 280.000,00 

LOCAÇÃO 

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 Pesqueiro Micai – R$60.000,00 – aceita carro 
no negócio.
1 alqueire em Salto com casa - R$480.000,00
36.000 m² em Indaiatuba com casa e piscina – R$550.000,00
Chácara 3.000m² - R$70.000,00 – Limite de Indaiatuba

TEMOS SÍTIOS EM ELIAS FAUSTO, SALTO, CARDEAL, CAPIVARI E MONTE MOR 
E OUTRAS REGIÕES - FAZENDA: NO PARANÁ E MINAS GERAIS.

Temos áreas industriais já aprovadas com excelentes preços, consulte-nos.
3016-1355/99752-2170/ID: 94*2168 - CRECI 117437 CRECI 87510

CASAS - VENDE-SE

M.SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓ-
RIOS SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, 
LAVANDERIA, GARAGEMP/02 AUTOS. VALOR: IMPER-
DÍVEL!1 APENAS: R$250.000,00 SÓ A VISTA! F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-77- SOBRADO COM 03 COMÕDOS WC E 
LAVANDERIA NO PAVIMENTO SUPERIOR E .04 CÔMO-
DOS WC, LAVANDERIA E GARAGEM NO PAVIMENTO 
INFERIOR. DOCUMENTADA. ACEITA FINANCIAMENTO 
F= APENAS: R$210.000,00 F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP.02 CÕMODOS E WC EM LOTE 
DE 180M² APENAS R$120.000,00 QUITADO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
SALTO SP. EDÍCULA C/02 CÕMODOS E WC EM LOTE DE 
180M² APENAS R$90.000,00+ 70 X R$650,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODOS GIGANTE COM WC, R$ 
135.000,00 URGENTE!!  F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
RUA-80 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC LAVA, 
GARA APENAS: R$145.000,00. F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-84 M.SOL 02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVA, GARA 
ACEITA FINANC. APENAS: R$230.000,00. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$95.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!
NAIR MARIA SALTO SP. 180M² R$80.000,00 SÓ A VISTA. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

CHÁCARA-VENDE-SE

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-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

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$240.000,00. ACEITA TROCA COM CASA EM INDAIA-
TUBA. SP. F= 19-3017-2608/99762-7997

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL DO 
SEU CORRETOR!

BELÍSSIMA CASA NA MORADA DO SOL, COM 
02 DORMITÓRIOS,SENDO UM SUITE , SALA, 
COZINHA,WC SOCIAL, LAVANDERIA ,ABRIGO 
NOS FUNDOS E GARAGEM PARA 02 AUTOS. 
VALOR IMPERDÍVEL: APENAS:R$250.000,00 SÓ 
A VISTA! F= 19-3935-3294/3017-2608/99762-7997
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Refer: 399845 - Vila Romana - Lindíssimo imóvel para locação 
em condomínio fechado, com 03 suítes (sendo 01 com hidro e 
ar-condicionado), lavabo, cozinha planejada, área de serviço, 
área de luz, sala 02 ambientes, lindo jardim, piscina, WC externo 
e depósito. Lazer completo. AU: 300m²  Valor R$ 4.500,00

Ref: 399832 - Apartamento para locação - Jd. Eldorado com 2 dormitórios, 
sala ampla, cozinha com armários planejados, área de serviço separada com 
área externa, quarto com sacada. AU: 95m² Valor R$ 1.000,00

Ref: 400619 - Sala comercial locação - localização 
estratégica 100m² área útil vaga para 14 carros. AU: 
100m² Valor R$ 7.000,00

REF. 398607 - Jd. Eldorado - Sobrado 
novo, com 03 dormitórios (sendo 01 suí-
te), lavabo, sala 02 ambientes, cozinha, 
WC social, área de serviço, 03 vagas de 
garagem e amplo quintal. AU. 104 M² 
VENDA - R$ 320.000,00 LOCAÇÃO R$ 
1.600,00

REF. 400786 - Edifício 
Imagine - Apartamento 
em uma localização 
privilegiada, empreen-
dimento sofisticado, um 
dos mais altos da cida-
de, com 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte) todas 
com varanda, sala 02 
ambientes, varanda 
gourmet, cozinha, área 
de serviço, WC social 
e 02 vagas de garagem 
cobertas. Previsão 
de entrega Dezem-
bro/2015. AU. 85 M² R$ 
530.000,00

REF. 398845 - Villa 
Felicitá - Lindo 
apartamento para 
venda, com 03 
dormitórios todos 
com armário (01 
suíte), WC social, 
sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, 
área de serviço, va-
randa gourmet com 
churrasqueira e 02 
vagas de garagem 
cobertas. Lazer: 
Piscina adulto e in-
fantil, sauna, quadra 
poliesportiva, acade-
mia, playground, 
salão de festas e 
salão de jogos.
AU. 121 M² R$ 
480.000,00

REF. 399713 - Jd. Colibris - Casa nova, térrea c/ 
3Ds (sdo 1 suíte), sala 2 amb, WC social, AS, jd. de 
inverno e 3 vagas de garagem cobertas. Imóvel c/ 
excelente padrão construtivo, alicerce devidamente 
impermeabilizado, tubos, conexões e conduítes da 
marca Tigre. Fotos de todas as etapas da obra. Ac. 
financ. AU. 120 M² R$ 320.000,00

REF. 400507 - Village Azaleia - Aparta-
mento com 03 dormitórios, sala, cozinha, 
área de serviço, WC social e 01 vaga de 
garagem coberta. Ótima área de lazer, 
próximo a saída p/ aeroporto Viracopos, 
Campinas, São Paulo. Aceita financiamen-
to. AU. 64 M² R$ 230.000,00

REF. 400580 - Sítio à venda em Indaiatuba, 
com casa de 03 dormitórios (sendo 01 suíte), 
WC social, sala, cozinha, área de serviço, 
casa toda avarandada, playground, salão de 
festas com churrasqueira, salão de jogos e 
WC masculino e feminino, campo de futebol, 
piscina adulto e infantil, cocheira, casa de 
caseiro, várias vagas de garagem, lago e 
pomar. AT. 20.000 M² R$ 1.200.000,00

REF. 400978 – Spazio Illuminare - Lindo apto c/ 2 dorms, sala, 
coz, AS. Todo reformado e planejado. Vista livre. Áreas de uso 
comum: pista de cooper, salão de festas, redário, playground, 
espaço fitness, garage band, praça de encontros, estação de 
ginástica, espaço gourmet, espaço zen, baby place, piscinas 
adulto e infantil, lan house, kids place, garagem coberta. AU. 49 
M² R$ 240.000,00 (Ac. financ. e carro como parte de pagto)

LOCAÇÃO 

VENDA

OPORTUNIDADE - LOTES COM EXCLUSIVIDADE - TURIM PARCELADO
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Mais Expressão

Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaArtigos em Geral

19B

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

20B

Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática

Construção/Arquitetura
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Jóias

21B

Materiais para Construção Moda Feminina Moda Feminina

PapelariaPadaria Pet Shop Poços Artesianos

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

RestauranteRestaurante Restaurante

Segurança Patrimonial

Segurança Patrimonial

Telefonia Digital e Internet Tintas

Veterinária

Uniformes

Veterinária Vidraçaria
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
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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): Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência em rotinas de carga e 
descarga e/ou movimentação de ma-
teriais. 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 ADMINISTRATIVO 
(6376): Formação superior completa 
ou cursando em Administração de 
Empresas ou áreas afins. Experiência 
na função. Noções de contabilidade e 
fluxo de caixa. 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 EMBALAGEM (6437): 
Ensino Médio completo. Experiência 
em embalagem e/ou qualidade. Re-
sidir 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 PCP (5996): Desejável 
curso Técnico em Logística. Experi-
ência em controle de estoque, ordens 
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 Indaiatuba. 
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. 
IMPRESSOR FLEXOFRÁFICO 
(6432): Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir na 
região de Indaiatuba. 
INSTALADOR AUTOMOTIVO 
(4863): Ensino Médio completo. 
Experiência em instalação de alar-
mes, rastreadores e som. 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. Expe-
riência em restaurante industrial. 
Desejável 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 MONITORAMENTO 
(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.
VENDEDOR (A) EXTERNO (A) 
(6442): Ensino Médio completo. 
Experiência em vendas externas, 
preferencialmente no segmento 
de bebidas, alimentos, telefonia, 
dentre outros. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) Com experiência na função. 
Para trabalhar em limpeza de indústria. 
Disponibilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Possuir 
experiência na função, residir em 
Indaiatuba, 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 experiên-
cia, ensino fundamental, disponibilida-
de de horários, residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRAN-
ÇA – 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 Indaiatuba ou 
Campinas.
CREDIARISTA – Ensino médio com-
pleto e bons conhecimentos em Infor-
mática. Para trabalhar em horário co-
mercial. Possuir experiência na função.
DOMÉSTICA – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Elias Fausto. 
Desejável possuir carta de referencia.
MOTORISTA – Conhecimentos em 
São Paulo. Irá auxiliar no carregamento 
e descarregamento da carga, habilita-
ção 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 
Indaiatuba, 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 CONVEN-
CIONAL – 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 ferramentas. 
Ensino médio completo. Disponibilida-
de 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 elé-
trica e MIG. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
PROGRAMADOR DE CNC – Expe-
riência em preparação e programação 
de torno CNC e Centro de Usinagem. 
Possuir Curso de Software Cad/Cam. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horários.
SERVENTE DE PEDREIRO – Para 
trabalhar em empresa realizando repa-
ros 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 

TELEFONE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA 

DO GRUPO PROFICENTER NO 
FACEBOOK! 

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;
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, experiência na 
função, residir em Indaiatuba, Salto, Itu 
ou Porto Feliz. Conhecimento em má-
quina reta, Overlock, Interlock 2 agulhas, 
Galoeira 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: 
Ensino 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;
SUBGERENTE DE RESTAURANTE: 
Ensino médio completo, será responsável 
pela coordenação da equipe, organização 
da loja, auxiliar ema compra, reposição 
e verificação do estoque, recebimento 
e conferencia de mercadorias, disponi-
bilidade para atuar os finais de semana 
e feriado;
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;
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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 

SITE E CADASTRE-SE www.skalaempregos.com.br



26B Mais Expressão

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

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

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 dispo-
nibilidade 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 experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS
Graduação em Administração de Empresas 
ou Engenharia, inglês fluente, com experiên-
cia no segmento de indústria, elaboração de 
relatórios internacionais, conhecimentos na 
área de suprimentos, domínio em sistema 
SAP, excell avançado. Residir em Indaiatu-
ba, Itu, Salto ou Sorocaba.
ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA
Graduação em Administração de Empresas, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA SAP
Candidato com Graduação Completa, com 
experiência em implantação do sistema 
SAP módulo RH, desejável inglês interme-
diário. Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, 
Salto ou Sorocaba.
AUXILIAR DE ARMAZÉM
Com Ensino Médio Completo, com experi-
ência na rotina da área de logística. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável expe-
riência na função e possuir disponibilidade 
de horário para trabalhar em escala. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejável ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba.
BOMBEIRO CIVIL
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
CONTADOR
Com Graduação Completa, CRC ativo, 
conhecimentos em sistema integrado 
SAP, com experiência e domínio em 
toda rotina da área contábil. Residir  em 
Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO (A)
Com Ensino Fundamental, experiência 
na função e disponibilidade para traba-
lhar em escala de horário. Residir em 
Indaiatuba.
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
Com graduação em Engenharia Mecâni-
ca ou Técnica Mecânica, com experiência 
na função
ELETRICISTA MONTADOR DE PAI-
NÉIS
Com formação Técnica em Eletroeletrô-
nica, com experiência em montagem de 
painéis. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
Com Graduação ou cursando Superior 
em Logística, com experiência na função 
e toda rotina de armazéns, recebimento, 
expedição, almoxarifado e movimentação 
de materiais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ENGENHEIRO DE PROCESSOS
Com formação em Engenharia Mecânica 
ou de Produção, conhecimentos em Auto 
Cad e Pró-Engineer, inglês intermediário,  
com experiência na área de processos, 
melhoria contínua e projetos de máqui-
nas. 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.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO
Cursando a partir do 4º semestre. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
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 laminado 

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.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, curso do 
Senai ou Técnico em Mecânica, com 
experiência no segmento de tubos e ma-
nutenção 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.
MÉDICO DO TRABALHO
Com especialização completa em Medi-
cina do Trabalho, e disponibilidade para 
trabalhar na cidade de Elias Fausto.
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, 
Elétrica ou Mecânica, com experiência na 
função.  Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiência 
na função. 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 expe-
riência na função e empilhadeira elétrica 
retrátil disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, de-
sejável experiência na área de produção. 
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 disponibilida-
de de horário e finais de semana. Residir 
em Indaiatuba.
SOLDADOR MONTADOR
Com Ensino Fundamental, experiência 
com solda em chapas de aço e alumínio. 
Residir em Indaiatuba.
TECNÓLOGO AUTOMAÇÃO INDUS-
TRIAL
Com formação completa Tecnólogo em 
Automação Industrial ou Eletroeletrônico, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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 integração 
de segurança e controle de acesso. Re-
sidir em Americana, Indaiatuba, Limeira, 
Louveira ou Valinhos. 
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CLASSIFICADOS

Cond. Green Village - sobrado, 
1 suíte + 2 D., armário 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, escritó-
rio, lavabo, wc, sl 03 amb. Com 
lareira, coz, lavand, aquecimen-
to solar, arm, emb, e muita ma-
deira, 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
Apto 2 dormitórios, sala, co-
zinha e banheiro com box, 
1 vaga de garagem. Ótimo 
acabamento com armários 
planejados ,gesso em todos 
os cômodos, piso laminado na 
sala e quartos.R$220,000.00 F: 
(19) 3816-1681/ 9 8343-6796
Casa em Condomínio com 2 
D., coz. com armários, banheiro 
com blindex R$ 295.000,00. F: 
(19) 98372-0000
Casa no Cond. Villagio de Itai-
ci - 2 D., quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00. F: (19) 98372-0000
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, edícula 
c/ 03 cômodos e wc nos fundos, 
r$390.000, 00.troca com cháca-
ra em indaiatuba. F: (19)-3017-
2608/99762-7997
Centro: Casa com 01 dormi-
tório, sala, cozinha. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 
350.000,00 F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Jd 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

Cond. Fechado Casa Bella - 
Área de Lazer, portaria 24hs 
- 3dorm c/ armários(Sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz pla-
nej, lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garagem..R$ 
500.000,00. F: (19) 3834-8948
Cond. Pátio Andaluz -  3 
dorms, 1 suíte, 2 vagas, 1 sala.  
84,47 m² útil. R$ 400.000,00 
F: (19) 7808-3727  89*22754. 
Aceito carro no valor ate 
140.000,00
Cond. Villaggio di Itaici: Casa 
nova em porcelanato, com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala 
de jantar e estar, cozinha, terra-
ço e lavanderia. Área de lazer 
com piscina, churrasqueira e 
salão de festas. R$ 485.000,00. 
Aceita Financiamento!!! 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 suíte, 
sala, cozinha, lavanderia. Gara-
gem 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 suíte, 
sala, cozinha. Garagem para 5 
carros. Terreno de 250 m². R$ 
350.000,00. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.

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 lavande-
ria no pavimento superior e 
.04 cômodos wc, lavande-
ria e gar. no pavimento inf.  
R$175.000,00. Documentada. 
Aceita financiamento apenas: 
R$210.000,00 F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997 corra!
Morada do sol ca02481 - 
Oportunidade: rua ant. 59, 
2 imóveis ,terreno de 250 m², 
Casa 1. 02 dorm, sala, 02 wc, 
cozinha, lavanderia e amplo 
quintal, Casa 2 , 01 dorm, 
wc, cozinha e lavanderia. R$ 
280.000,00 F. (19) 3875-2215 
/ 99696-8732
Nair Maria - Salto SP. 02 
cômodos e wc em lote de 
180m² apenas R$120.000,00 
quitado. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Parque Das Bandeiras - R$ 
220.000,00    1.000,00 M² 
TOTAL F: (19) 7808-3727  
89*22754
Pq. Res. Indaiá - 3 domrs; 
wc c/ banheira, coz. c/ ar-
mários planejados, sala c/ 2 
ambientes, edícula, vaga p/ 
até 4 carros. R$260.000,00. 
F: (19) 3875-3671
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
( 1 9 )  3 0 1 6 - 1 3 5 5 / 9 9 7 5 2 -
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$650,00 F: (19) 3017-2608 
/ 99762-7997
Terra Magna - 3 dorms,,2 
salas, piscina, 180,00 m² 
const. 360,00 m² úti l ,  R$ 
670.000,00 aceita  permuta 
em apartamento na cidade  
F: (19) 7808-3727  89*22754 
Cond + IPTU.  3 dorms, 1 
suíte,  2 salas 70,00 m² útil

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. AMSTALDEN  -  Casa 
com 284m2 e AT 350m2, toda 
MOBILIADA, 3 dormitórios, 1 
suíte, sala 2 ambientes, lava-
bo, cozinha, piscina e espaço 
gourmet R$ 1.490.000,00 F: 
(19) 997519921 /38750469 
creci 65362.
Jd. Bela Vista CA00174 - 3 
Dorms com ar condic, 1 súite, 
sala 2 ambientes, Coz, Chur, 4 
vagas para autos, cerca elétrica 
e sistema de monitoramento 
185 m² const. | 250,00 m² 
terreno. R$ 440.000,00 , F: (19) 
7808-3727  89*22754. 
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. Monte Verde – 3 dor-
mitórios – R$290.000,00. F: 
(19) 3016-1355/ 99752-2170/ 
99205-4322
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
Lauro Bueno – 2 dormitó-
rios – 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$230.000,00. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997.
M. Sol. Rua 67. 01 cômodos gi-
gantes com wc, R$ 135.000,00 
urgente!!  F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997. Vá zunindo!!

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 suítes, 
2 salas, e 2 vagas AT 480 m² - 
R$ 2.600,00 F: (19) 98372-0000
Centro - ca02583- Casa Co-
mercial: 02 dorm. (01suite), 
sala (02 amb) copa, coz, wc, 
lavan, 02 vagas para auto (01 
coberto)  R$ 2.500,00 + IPTUF 
F: (19) 38752215/ 99696-8732
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, varanda, coz. c/ coifa, 
desp., AS., espaço gourmet 
c/ churrasq., quintal, 04 vagas 
garag. Armário planej.: D., st., 
bhºs, coz., sala, AS., desp. 
R$ 3.400,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 
24hs - 3dorm(Sendo 1 suite 
c/ armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garagem....
R$ 2.300,00 + Cond. + Iptu. F: 
(19) 3834-8948

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 F:(19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jardim Dom Bosco: Casa 
com 01 dormitório, cozinha 
e banheiro. 35 m². Garagem 
para moto. R$ 830,00 F: (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Jardim Dom Bosco: Casa com 
02 dormitórios, sala, cozinha e 
banheiro. R$ 1.400,00 F: (19) 
99960-4202  c/ Allyne
Jardim Juliana: Casa com 
móveis planejados com 04 
dormitórios, sala estar e jantar, 
cozinha, área de lazer com pis-
cina e churrasqueira. Garagem 
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 Paulista II: Sobrado 
com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha. Gara-
gem coberta para 01 carro. R$ 
1.400,00 F: (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, 1va-
ga,a.s.Rua Domacir Stocco Jr. 
N°871. R$ 1.200,00 + IPTU F. 
(19) 38752215 / 99696-8732
Jd. California- ca02595 - 02 
comodos, wc, lavan, 01 vaga 
coberta; R$ 850,00 + IPTU F. 
(19) 38752215/ 99696-8732
Jd. California- ca02596 - 02 
dorm, coz, wc, lavan, 01 vaga 
coberta. R$ 900,00 + IPTU F. 
(19) 38752215/ 99696-8732
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. Esplanada - CA0319 - 300 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, lavabo, sala amb. c/ 
varanda, coz. planej., AS., bhº 
ext., depósito, edícula c/ chur-
rasq., quintal, 04 vagas garag. 
R$ 2.900,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 04 D. sendo 01 st. c/ hi-
dro., 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
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
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 vagas ga-
rag. 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, churrasq., 
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, chur-
rasq., quintal, 02 vagas garag. 
R$ 1.500,00 + IPTU F. (19) 
3392-0333
Pq. Das Nações - ca1575 - 02 
dorm, coz, wc, lavan, 01 vaga 
coberta. R$ 1.000,00 + IPTU 
F. (19) 38752215/ 99696-8732
Pq. Das nações- ca1575 - 3 
dorm. (1 suite), sala, coz, wc, 
lavan, quintal, vaga para 02 au-
tos. R$ 1.300,00 + IPTU F. (19) 
3875-2215 / 99696-8732
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. 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. 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 chur-
rasq., piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condicionado, 04 va-
gas 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. Villagio Di Itaici - SO0331 
- 150 m² - 03 suítes, sala de 02 
amb. c/ varanda, lavabo,  coz. 
planej., AS, churrasq., área 
de lazer, 02 vagas garag. R$ 
2.800,00 + Cond. + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Vila Maria Helena - ca02566 - 
Casa de fundo,Rua Bororó Nº 
50. 01 dorm,sala,coz,a/s,quintal 
e garagem p/moto. R$850,00 
+IPTU F. (19) 38752215 / 
99696-8732



29BMais Expressão

CLASSIFICADOS

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
Cecap - R$ 1.500,00 + ros - F: 
(19) 7808-3727  89*22754
Centro - ap00584 - 02 dorm. 
(01 suite), sala, wc, coz, lavan 
e 01 vaga. Com móveis plane-
jados. R$ 1.400,00 + cond. F. 
(19)38752215 / 996968732
Cond Pátio Andaluz: Apar-
tamento em porcelanato com 
02 dorm. sendo 01 suíte, sala, 
cozinha planejada, área de ser-
viço. Área de lazer com piscina, 
churras., 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. + 
IPTU. 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: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozi-
nha. 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. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
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. 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. (19) 3392-0333

Vila Suíça - ca02567 - Casa 
térrea, 03 dorm, (01suíte c 
hidro),  ampla sala, copa, 
coz, a.s fundos com edícula 
(02quartinhos e wc) c/ chur-
rasqueira,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 dormi-
tórios 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$345 mil. F. (19) 38752215 / 
996968732
Edifício Tuiuti - 02 dorms(01 
st), sala, coz., wc, lavande-
r ia,  01 vaga garagem.R$ 
270.000,00. F: (19) 99279-
1177 
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.
Jardim São Paulo: aparta-
mento com 01 domitório, sala, 
cozinha planejada, área de 
serviço e garagem. Próximo a 
Automec. R$ 180.000,000. F. 
(19) 98139-3557 c/ Marlene.
Jd Morumbi - 2 dormitórios R$ 
115.000,00 aceita carro como 
parte do pagamento. F: (19) 
98372-0000

Jd Santa Rita - ap00537 - Ex-
celente apartamento. 03 dorm 
(01suíte), sala 02 amb,wc, co-
z,a/s, varanda, 02 vagas, 102m²  
R$ 430mil F. (19)38752215 / 
996968732
Jd. Morumbi - ap00605 - 02 
dorm, sala, coz, wc,a.s e uma 
vaga para auto, área de lazer 
com salão de festa portaria 24 
horas, gás e água no condomí-
nio. 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 - em-
preendimento 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 dormitórios 
1 vaga - R$ 190.000,00. F: (19) 
3329 7253 
Lançamento na planta - 13 
andares, 4 aptos por andar, na 
Rua Candelária, 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 (01suíte), 
sala, coz, wc, lavan, varanda e 
02 duas vagas. área total 123m² 
R$480 mil F. (19)38752215 / 
996968732 Ótima localização!
Res. Ybaté - todo planejado 
com 01 D., e garag. coberta. R$ 
190.000,00. F: (19) 7829-6350 
c/ Marlene
V. Furlan – ap00599 - 03 dorm. 
(01 suite), sala (02 amb), coz, 
lavan, wc, varanda, 01 vaga 
coberta. R$ 290.000,00 F. 
(19)38752215 / 996968732 
Apartamento novo!!
Vende-se Apartamento Gran 
Ville - R$ 270.000,00, 3 dor-
mitórios, todos com suíte; sala 
de estar, 63m; garagem para 
um  auto. F: (19) 7808-3727  
89*22754.

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
Res. Jatobá - AP0417 - 120 m²  
- 03 D., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS., 02 vagas garag. Armá-
rio planej.: st., bhºs, coz., AS. R$ 
3.500,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Pátio Andaluz - AP0516 - 
67,97 m² - 02 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 2 amb., coz., 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. 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. (19) 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: Apar-
tamento com 02 dormitórios, sala, 
cozinha. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.200,00. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
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
Vila Brizola – ap0060 - Kitnet, 
ótima localização na Rua dos In-
daiá, em frente ao terminal de ôni-
bus. (sem garagem) R$ 550,00 F. 
(19)38752215 / 996968732

Residencial Victória: Aparta-
mento com 03 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, área de 
lazer e garagem para 01 carro. 
R$ 1.500,00. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica

Galpão ótima localidade - prox 
Av. Visconde de Indaiatuba, 
2 salas de recepção, 3 wcs, 
mais 2 ambientes p/salas,ves-
tiário,cozinha.  A.T 570m², R$ 
5000,00 + IPTU. F: (19) 3875-
2215/  99696-8732
Casa comercial - com 2 suítes, 
2 salas, e 2 vagas AT 480 m² R$ 
2.600,00. F: (19) 99295-0357
Centro - casa comercial, com 7 
salas, 4 banheiros AT. 850 m² 
AC. 278 m² - R$ 9.000,00 F: (19) 
98372-0000
Centro - casa comercial, exce-
lente 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 separa-
das por divisórias, podendo ser 
transformado em um único salão, 
2 bhºs sociais, cozinha, AS, 02 
vaga garag. R$ 5.000,00 + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Galpão No Salto - AT/1.400m² 
e 950m² AC- Totalmente regu-
larizado- Aceita 30% em per-
muta, R$ 1.500.000,00. F: (19) 
99887-7771
Jardim Paulista: Galpão com 
330 m ² de área construída e 
460 m ² de área total, trifásico. 
R$ 4.000,00. F; (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F: (19) 3318-4325
Temos galpões para locação no 
Distrito Industrial ótima localida-
de. F: (19) 3016-1355
Jd. Pau Preto - cozinha indus-
trial, 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. F: (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
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

Jd. Morada do sol – sl0264 - 
salão com. de 46m² c/ wc. R$ 
1.300,00 F. (19) 3875-2215 / 
9969-68732
S a l a  c o m e r c i a l  c e n -
tro  – sl00252  -  25m²  c/ 
wc. R$1.100,00 + cond. + 
IPTU. F. (19) 38752215 / 
996968732
S a l a  c o m e r c i a l  c e n t r o 
– sl0155 20m²  c/ wc. R$ 
600  +  cond .  +  IPTU.  F . 
(19)38752215 / 996968732
Office Premium, sala 507, 
torre do heliponto, já com 
o piso pronto; Aluguel R$ 
2100,00 F: (19) 3935-0639/ 
98181-8179 c/ Aluísio 

Salão comercial - na Av. pres. 
Kennedy , 150 m² - salão, 2 
salas, 2 banheiros e copa R$ 
6.000 F: (19) 98372-0000
Salão Jd. Califórnia – sl0263 
Salão comercial de 80m² com 
wc. R$ 1.100,00 + IPTU F. 
(19)38752215 / 996968732

Alugo chácara para eventos 
– churrasqueira, piscina, campo 
– R$350,00 a diária. F: (19) (19) 
3016-1355
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Jd. Mirim - 3 alqueires no 
R$2.800.000,00. F: (19) 9118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092    
Parque Grama: Chácara em 
condomínio com 02 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, piscina e churras-
queira. R$ 450.000,00. F. (19) 
7829-6350 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, lavoura, 
bosque,02 tanques com pei-
xes, abastecidos com água 
em forma de bica, luz, água 
de mina, a 06 km do centro 
de Rib, grande SP. Apenas: 
R$220.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-7997
Sitio Saída para Monte Mor: 
Sítio com 54.000 m², escritura-
do. R$ 750.000,00 Aceita imó-
vel. F. 9 81393557 c/ Marlene.
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. 
Videira de Itaici: Cháca-
ra 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.

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$755,00 / m2. 
URGENTE. F: (19) 997519921 
/38750469 creci 65362.
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt² - ótima topografia de 
frente com a rodovia. F: (19) 
99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372
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 ve-
zes, 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.
Vendo terreno Jd. dos laran-
jais - 9.000M² R$: 580.000,00 
F: (19) 9.9946-7771

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 locali-
zação, aceita permuta. F: (19) 
7828-0418/ ID:114*97307
Elias Fausto - 175m2 – Ótima 
localização e topografia, em 
bairro central com toda in-
fraestrutura, pronto para cons-
trução. R$89.000,00 a vista. F: 
(19)-99860.8968 / 997519921 
/38750469 creci 65362.
Industrial - 5.200 m². R$ 
500,00 m². F: (19) 99887-7771
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-0000
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- 
Terreno 150m², quadra 13, 
l o te  54  condomín io .  R$ 
115.000,00 F. (19) 3875-
2215/ 99696-8732
Jd. Califórnia - tr00707 - Terre-
no 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. Morada do Sol – ótima 
localização – R$110.000,00. F: 
(19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Terras de Itaici - 1.000 m². R$ 
230.000,00. F: (19) 99946-7771

Terreno Terras de Itaici: Ter-
reno com 1000 m ² em lotea-
mento de chácaras, com lagos, 
pista ecológica e portaria 24 
horas. R$ 270.000,00. F. (19)9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Salto: Terreno em Sal-
to a 10 min de Indaiatuba com 
200 m². R$ 67.000,00- Entrada 
de R$14.000,00 parcela em até 
120 vezes. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Vila Avaí - Residencial c/360m2 
na Rua Colibri, 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
Bazar e Papelaria no centro: 
vendo e passo o ponto com 
tudo dentro. R$70.000, alu-
guel R$1650,00 F:3875-2215 / 
99696-8732.
Bebê conforto cinza, Piccolina 
/ Galzerano em ótimo estado, 
possui base de plástico resis-
tente com base arredondada 
para balançar, tecido removível 
e lavável, cinto de segurança de 
03 pontos com protetores e ca-
pota retrátil e removível. Sendo 
ele indicado para crianças de 
até 13 kg. Foi usado por apro-
ximadamente 6 meses e esta 
perfeito. Valor R$ 100,00. Inte-
ressados entrar em contato por 
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

22 alqueires em Indaiatuba 
– ótimo para loteamento – R$ 
87,00 o m² - Fazemos F:  (19) 
99752-2170 / 3935-1372 / 
3016-1355 / 99205-4322 / ID: 
94*2168
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 Indaia-
tuba - sitio de 4 alqueires 
R$60,00 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 
C h á c a r a  3 . 0 0 0 m ²  - 
R$70.000,00 – Limite de In-
daiatuba – Temos também 
outras opções F: (19) 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ID: 94*2168
Chácara em Salto próx. a Pes-
queiro – R$60.000,00! – Aceita 
carro ou parcelas.  (19) 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ID: 94*2168
Chácara Parque das Ban-
deiras: Chácara com 04 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, sala 
de estar, cozinha planejada, 
lavanderia. Área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Ga-
ragem para 05 carros. R$ 
520.000,00. F. (19) 7829-6350 
c/ Marlene.

Chácara Viracopos – CH0070 
– 1000 m² - 02 D., sendo 
01 suíte, bhº social, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., AS, 
bhº externo, espaço gourmet 
c/ churrasq. e fogão a lenha, 
pisc., quintal, diversas vagas 
garag. R$ 2.800,00 + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara com 04 suítes sendo 
01 suíte com closet, sala, copa, 
cozinha, portaria 24 horas, pis-
cina. Garagem para 05 carros. 
R$ 850.000,00. F. 7829-6350 
c/ Marlene.
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 Indaia-
tuba R$ 2.000.000,00. F: (19) 
98372-0000

Carrinho de bebê Galzerano, 
na cor azul marinho, com 
porta copos, cabo reversí-
vel, capota retrátil, freio nas 
rodas trazeiras, inclinação 
para sentar e deitar e cesta 
grande para sacolas. Com o 
tecido um pouco desbotado e 
alça da capota  com furinho. 
Muito bom e resistente. Valor 
r$ 100,00. Interessados entrar 
em contato por email: elietep-
moraes@yahoo.com.br ou F: 
(19) 99189-1511
Compre sua casa  a inda 
em processo de construção! 
Excelentes valores. F: (19) 
3016-1355/  99752-2170/ 
99294-5541
Cozinha industrial, no Jd Pau 
Preto AT: 150 m² AC 90 m². R$ 
1.800,00. F: (19) 98372-0000.
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
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
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 
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, 
l icenciada, IPVA. Negocia 
ou Troca: Maior ou menor 
valor  F.(19) 3875-2215 / (19) 
99696-8732

Voyage 2011, único dono, câm-
bio auto., dir. hidráulica, 39.000 
kms. (19) 3834-6545/98844-
6545 c/ Aldir.

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
Precisa-se de motorista, trazer 
currículo com referências. Mais 
informações na Imobiliaria 
Chido Vende
Oportunidade: Venha traba-
lhar na imobiliária Chido Vende. 
Rua :7 de setembro,644. Centro 
F:(19) 3875-2215
Precisa-se:  mensal ista, 
para  serviços domésticos,  que 
saiba cozinhar o trivial, com  re-
ferencia. Tratar  F: (19)3834-
5622
Ofereço-me como motorista, 
categoria B. F: (19) 99195-6822 
c/ Marcos
Ofereço-me como Cuidadora 
de idosos/ babá para residir no 
local, com referencias. F. (19) 
99363-6011/ 99418-6296 c/ 
Referências
Precisa-se de Corretores -En-
trar em Contato com Márcio F: 
(19) 7808-3727  89*22754
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