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A comissão da Feira 
Agropecuária, Industrial e 
Comercial de Indaiatuba 
(Faici), reuniu a imprensa 
para uma coletiva na última 
terça-feira, dia 1, para di-
vulgar mais um show para 
o evento deste ano. 

Depois de muita reclamação 
e solicitação de melhorias, a ro-
tatória que fica defronte ao Hospi-
tal Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), na Avenida Francisco de 
Paula Leite será desativada. A 
obra começa nos próximos dias e 
será realizada pelas secretarias de 
Obras e Vias Públicos e Urbanis-
mo e do Meio Ambiente. 

Moradores do Jardim Califór-
nia vem sofrendo transtornos com 
ônibus da Viação Indaiatuba, 
empresa responsável pelo trans-
porte municipal. Segundo eles, 
os veículos invadem a calçada 
localizada na esquina das ruas 
Domacyr Stocco Junior com a 
Teruo Imanish.

O Setor de Investigações 
Gerais (SIG) da Polícia Civil de 
Indaiatuba prendeu na noite de 
segunda-feira, dia 30 de junho, o 
traficante Jose Luiz dos Santos, 
conhecido como Zé Luiz, de 45 
anos, em um matagal no Jardim 
Monte Verde. O flagrante partiu 
de uma denúncia anônima que 
apontava o local como sendo seu 
esconderijo de entorpecentes. 

O Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) vem orientando a 
população sobre a necessidade de 
se evitar desperdício de água. Como 
em outras cidades e sem chuvas 
há mais dois meses, O Município 
sofre uma das maiores estiagem dos 
últimos anos e não há previsão de 
chuva pelos próximos meses.

Desde a última terça-feira, dia 
1º, a tarifa do pedágio da Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), que liga 
Indaiatuba à Campinas, passou a 
custar 5,51% mais caro. Com isso, 
o valor que antes era de R$ 10,50, 
saltou para R$ 11,10, o segundo 
maior aumento do Estado de São 
Paulo. Diariamente, o trecho recebe 
cerca de 34 mil veículos.

A Câmara divulgou duran-
te a semana o balancete das 
Indicações, Moções e Projetos 
de Leis apresentados pelos ver-
eadores e pelo Executivo nesse 
primeiro semestre. Entre o dia 1º 
de janeiro a 30 de junho, foram 
100 Projetos de Lei apresenta-
dos, oito a menos que no mesmo 
período no ano passado. 
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Acidente na SP-75 deixa 
caminhoneiro gravemente ferido

JME

JME

Um grave acidente culminou em um engavetamento na manhã de quarta-feira, dia 2, na Rodovia Santos Dumont (SP-75), no quilometro 
58, nas proximidades da Unilever. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, oito veículos se envolveram no acidente.

Após nove anos, o técnico Jenildo Cavalcanti volta ao comando do Esporte Clube 
Primavera. O treinador, de 56 anos, teve passagem pelo Fantasma em 2005 e foi apresen-
tado ao elenco e à imprensa na manhã de quarta-feira, dia 2. Jenildo substituirá José Luis 
Drey, o qual deixou o time local na semana retrasada para assumir o Atlético Sorocaba. 
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O desafio de
economizar água

O que você faz para 
evitar o desperdício 
de água?

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

Radares dia 05 a 11/07

Editorial EnqueteArtigos

Aos poucos, as cidades da região estão entrando 
em processo de racionamento de água, mas curiosa-
mente o mesmo ainda não acontece com Indaiatuba. 
No entanto, a previsão de chuva é somente para ou-
tubro, isso quer dizer que será preciso tomar medidas 
ainda mais drásticas para evitar o racionamento ou 
algo pior. 

Falar de desperdício de água é como debater sobre 
o combate a dengue. São regras simples, mas que 
as pessoas insistem em não aplicá-las. A população 
continua lavando o carro todos os finais de semana, 
tomando banhos demorados, utilizando a mangueira 
para lavar a calçada e assim por diante. E não vale 
pensar que “é só dessa vez” ou “o meu vizinho tam-
bém faz”. Somos uma sociedade e essas atitudes 
afetam todos nós. 

Em contrapartida, é válido avaliar como chega-
mos nessa situação. Sim, há tempos que não chove 
e a cada ano tem chovido menos, porém com tanta 
tecnologia já era possível prever, mesmo que a curto 
prazo, que enfrentaríamos essa seca. A pergunta que 
faço é: por que não nos preparamos para isso? Por 
que não foram construídos mais reservatórios para 
armazenar a água da chuva, por exemplo? Por que 
não colocar em prática, como em outras cidades, a 
multa por desperdício de água e não ficar apenas na 
orientação? 

Enfim, precisamos de atitudes e projetos mais 
arrojados para enfrentarmos os longos períodos de es-
tiagem. Isso vai desde a responsabilidade dos nossos 
governantes, com infraestrutura, a responsabilidade 
dos moradores em saber que a água está cada vez 
mais escassa. 

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

João Moraes, 52 anos, 
vigilante – “Deixei de lavar o 
carro todas as semanas, nem 
pago para lavar. Além disso, 
passei a tomar banho mais 
rápido, não lavar a calçada, 
entre outras ações” 

José Aparecido da Silva, 
40 anos, gari – “Eu trabalho 
nas ruas como gari e vejo muito 
as pessoas lavando a calçada 
com a mangueira, o que é um 
grande desperdício. Na minha 
casa passamos a tomar banho 
mais rápido e ajuntar a roupa 
para lavar de uma vez”

Maria dos Santos, de 55 
anos, dona de casa – “Em casa 
tenho um latão de 250 litros 
onde armazeno a água da chuva 
e também a que sobra da roupa 
que cavei. Com essa água lavo a 
calçada, o quintal, limpo a casa, 
entre outras coisas”

Tatiane Gabriel de Jesus, 
26 anos, Atendente – “Acho 
que as medidas devem ser para 
sempre e não só no raciona-
mento. Os banhos devem ser 
rápidos, não precisa lavar o 
quintal todos os dias nem o car-
ro. É preciso ter consciência”

Maria Luzinira, 52 anos, 
comerciária – “Na minha casa 
o banho sempre foi rápido, 
sem desperdício. Agora com 
essa falta de chuva redobramos 
os cuidados, enxaguamos a 
louça toda de uma vez e não 
peça por peça, não lavamos 
carro, nem quintal” 

Trigo

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

O trigo é uma gramínea, com safra de inverno ou de primavera, dependendo do frio de cada 
região. Nos climas mais amenos, como no Brasil, a semeadura começa no outono . 

Cada grão consiste de um embrião de planta de trigo, chamado gérmen, guardado no seu 
interior por uma espessa camada externa (casca) e alimentado pelo endosperma. Esses recursos 
protegem e nutrem o embrião, permitindo que cresça da terra e forme uma nova planta. O gérmen 
é precioso para a saúde humana porque está lotado de nutrientes que, em princípio, visariam 
garantir a perpetuação do trigo.

O endosperma, ou a área intermediária do grão, contém o famoso amido, que fornece a ener-
gia necessária para a semente, e proteínas, que ajudam o grão a se desenvolver. Essas proteínas 
formam o glúten, que dá ao pão a sua qualidade elástica e sua mastigação. Além da casca,  a 
película que a separa do endosperma, forma o farelo.

Os alimentos feitos de trigo integral contêm as três partes do grão e, por isso, oferecem mais 
nutrientes. A casca, ou o farelo, possui vitamina B, minerais e fibras. O endosperma contém 
proteínas, carboidratos e ferro, enquanto o gérmen, por sua vez, é rico em vitamina B e minerais. 
Os alimentos feitos à base de trigo contêm amido, um tipo de carboidrato complexo, construído 
de cadeias de moléculas de glicose.

Esse nutriente é chamado de combustível do corpo, por fornecer a energia para o seu funcio-
namento. Trata-se de um polissacarídeo, ou seja, precisa ser quebrado diversas vezes pelo nosso 
sistema digestivo para se transformar em glicose e entrar nas células pela corrente sanguínea. 
É no interior de cada célula que a glicose desempenha o seu papel de gerar energia. A glicose 
é um açúcar simples, o que quer dizer que, para o nosso paladar, ela tem sabor doce. Só para 
lembrar: existem também os carboidratos simples, que reúnem um menor número de moléculas 
de glicose e, por isso, entram na corrente sanguínea mais rapidamente. 

Qual a diferença entre farinha branca e integral?
Os grãos integrais não passam pelo processo de refinamento, mantêm as propriedades nu-

tricionais e ajudam a prevenir doenças como obesidade, diabetes e problemas intestinais. O 
processo de refinamento ocorre simplesmente pois dá maior durabilidade, melhor textura e 
menor preço aos produtos.

O alimento integral é a nossa principal fonte de fibra que, em geral, falta nos nossas mesas.
O grão de trigo compõe-se de três partes: a casca, rica em vitaminas do complexo B, sais 

minerais e fibras; a amêndoa, fonte de amido; e o germe, composto de proteínas e gordura.

Farinha de trigo refinado
O grão de trigo ao sofrer a moagem transforma-se em farinha. Nesse processo, o grão é 

submetida à pressão até tornar-se um pó bem fino, são retiradas as cascas 
e o germe. 

É recomendável sempre peneirar a farinha refinada armazenada, pois 
absorve umidade e acaba formando pelotas, o que tira a homogeneidade da 
massa, também ao peneirar areja a farinha e retira resíduos. 

Comprador não é obrigado a pagar comissão de 
corretagem na compra de imóvel na planta

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

O consumidor, muitas vezes, perece por falta de conhecimento, sendo tal fato aproveitado pelos 
fornecedores para exigir obrigações manifestamente excessivas e abusivas nas relações de consumo.

Não é diferente na compra e venda de imóveis na planta, no qual o pretenso comprador se 
dirige a uma espécie de “Stand” de vendas da construtora no local da construção e lá encontra um 
corretor para atendê-lo.

Em uma conversa inicial, o corretor explica a necessidade de pagamento de um sinal para 
concretização da compra e venda, sendo este sinal composto de COMISSÃO DE CORRETAGEM 
e na maioria dos casos, uma TAXA PARA CONFECÇÃO DE CONTRATO.

Sob a égide da legislação consumerista, a cobrança de comissão de corretagem e qualquer outra 
“taxa” para concretização do negócio é totalmente ilegal, indevida, pois o comprador não contratou 
o corretor e sim a construtora responsável pelos custos do negócio que exerce.

Além de que é vedado transmitir ao consumidor os custos da atividade exercida pela constru-
tora, visto que foi ela quem contratou a imobiliária e o consumidor não teve escolha, pois havia 
somente corretores desta imobiliária no “Stand” de vendas.

No mais, os contratos firmados nesse tipo de relação são de adesão, e caso haja previsão quanto 
à obrigação do consumidor no pagamento da comissão, deve ser declarado nulo por constituir 
abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor.

Não obstante, tal prática configura-se “venda casada”, no qual obriga o consumidor a adquirir 
um produto em decorrência de outro, também proibido pela legislação em vigor.

Por fim, o consumidor que adquiriu imóvel na planta e foi obrigado a pagar comissão de cor-
retagem ou qualquer outra taxa para concretização da compra e venda a não ser as devidas a título 
de financiamento e impostos, deve ser ressarcido em DOBRO pela cobrança indevida.

Para tanto, deve ingressar com uma ação judicial em face da construtora 
para pleitear tais valores, observando o prazo prescricional de 5 anos para o 
ingresso da ação.

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.) 

Sucesso todos querem
Vem o Natal, é hora de fazer um balanço de como foi sua vida em  2013, e assu-

mir um compromisso de  ter em 2014 o melhor ano de sua vida. Cada fracasso é uma 
oportunidade para melhorar. Mesmo os maiores empresários estão dispostos a admitir 
que seus esforços iniciais invariavelmente trouxeram muitas falhas. Pessoas mental-
mente fortes estão dispostas a falhar de novo e de novo, se necessário, desde que cada 
“fracasso” os traga mais perto de seus objetivos finais. Uma psicóloga falando sobre 
gerenciamento do estresse em uma palestra levantou um copo d'água. Todos pensaram 
que ela perguntaria "Meio cheio ou meio vazio?". Mas com um sorriso no rosto ela 
perguntou "Quanto pesa este copo de água?" As respostas variaram entre 100 e 350g.  
Ela respondeu:  "O peso absoluto não importa. Depende de quanto tempo você o se-
gura. Se eu segurar por um minuto, não tem problema.  Se eu o segurar durante uma 
hora, ficarei com dor no braço. Se eu segurar por um dia meu braço ficará amortecido e 
paralisado. Em todos os casos o peso do copo não mudou, mas quanto mais tempo eu o 
segurava, mais pesado ele ficava". Ela continuou:  "O estresse, a mágoa, o ressentimento 
e as preocupações da vida são como aquele copo d'água. Eu penso sobre eles por um 
tempo e nada acontece. Eu penso sobre eles um pouco mais de tempo e eles começam 
a machucar. E se eu penso sobre eles durante o dia todo me sinto paralisada, incapaz de 

fazer qualquer coisa".  Então se lembre de "largar o copo”. Trevisan 
José. www.signatreinamentos.com.br
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Pedágio de Indaiatuba tem o
segundo maior aumento do Estado
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JARDIM DO SOL 
Haoc realiza oficina sobre cuidados com o recém-nascido

Secretaria inicia 
pavimentação de rua 

ARQUIVO JME

Desde a última terça-
-feira, dia 1º, a ta-
rifa do pedágio da 

Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), que liga Indaiatuba 
à Campinas, passou a custar 
5,51% mais caro. Com isso, 
o valor que antes era de 
R$ 10,50, saltou para R$ 
11,10, tornando-se o segun-
do maior aumento do Estado 
de São Paulo. Diariamente, 
o trecho recebe cerca de 34 
mil veículos.

O desvio do pedágio 
também sofreu aumento nas 
tarifas, exceto para veículos 
com placas de Indaiatuba, 
que não pagam. O último re-
ajuste foi ocorreu em julho 
de 2012, quando as tarifas 
sofreram um aumento de 
3,9% indo de R$10,10 para 
R$ 10,50. No ano passado, 
em decorrência das manifes-
tações em todo o País, o go-
vernador Geraldo Alckmin 
(PSDB) decidiu cancelar o 
aumento anual. 

Como medida de com-
pensação, a Artesp passou 
a cobrar pedágio de todos 
os eixos de caminhões, in-
clusive os eixos suspensos. 
No entanto, a decisão bene-
ficiou algumas concessio-
nárias e prejudicou outras. 
Por isso, pela primeira vez, 
o reajuste será diferente de 
concessionária para conces-

sionária, variando de zero à 
8,57%. 

A Agência de Transpor-
te do Estado de São Paulo 
(Artesp) ressaltou que o 
aumento ficou abaixo da 
inflação registrada pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que é de 6,37% no acumula-
do de 12 meses. 

Para o motorista, Everal-
do Junior de Souza Neto, de 
58 anos, o reajuste vai pesar 
no bolso, já que ele utiliza 
a rodovia todos os dias. “Eu 

não possuo o sistema ponto 
a ponto e passo pelo pedágio 
cinco vezes por semana, 
isso significa que no final 
do mês vou gastar mais de 
R$ 200 só em pedágio”, diz.

Já para o vendedor, Ale-
xandre Paschoal ,  de 28 
anos, o aumento é neces-
sário para manter a manu-
tenção das rodovias. “Na 
minha opinião, a Rodovia 
Santos Dumont é muito bem 
cuidada e para realizar esse 
serviço, é necessário que 
se cobre o pedágio. É claro 

que qualquer aumento pesa 
no bolso, mas pelo menos é 
uma estrada bem cuidada”, 
justifica.

A Rodovias Colinas, que 
tem a concessão da Rodovia 
Santos Dumont, informou 
que desde 2012, investiu 
cerca de R$ 56 milhões 
em melhorias para toda a 
rodovia SP-75. A principal 
delas foi o complexo viário 
de interligação do Distrito 
Industrial. Segundo ainda 
a Colinas, desde o início da 
concessão, em 2000, foram 

aplicados na rodovia cer-
ca de R$ 572 milhões em 
duplicações, implantações 
de passarelas e viadutos, 
conservação e manutenção, 
entre outros.

Desagrado
O cálculo que definiu o 

valor do reajuste foi contes-
tado pela Associação Bra-
sileira de Concessionárias 
de Rodovias (ABCR). De 
acordo com a assessoria de 
imprensa do órgão, a Artesp 
não respeitou o contrato que 
possui com as concessioná-
rias, no qual está estipulado 
que o aumento deve ser 
feito com base na inflação 

do IPCA. Sem o aumento 
baseado na inflação, as me-
lhorias nas rodovias do esta-
do ficariam comprometidas. 

Ainda de acordo com a 
ABCR, em 2013 a Artesp 
teria se comprometido em 
negociar com as concessio-
nárias, as perdas decorren-
tes do não reajuste do ano 
passado. No entanto, tal 
reunião não teria aconteci-
do. A associação informou 
que tomará todas as medidas 
para preservar os direitos de 
seus associados e para que 
haja uma nova atualização 
das tarifas, baseadas na in-
flação do IPCA. 

A assessoria de imprensa 
da Artesp informou que o 
reajuste foi realizado den-
tro dos termos do contrato 
e da legislação, para que 
mantivesse o equil íbrio 
econômico e financeiro dos 
contratos. O órgão informou 
também que as concessioná-
rias tinham conhecimento 
da cobrança do eixo sus-
penso dos caminhões, como 
medida compensatória para 
o não reajuste de 2013. E 
que desse modo, os valores 
seriam repassados à tarifa 
de pedágio em 2014. Artesp 
ressaltou ainda que não 
houve falta de diálogo com 
os representantes das con-
cessionárias, que puderam 
se manifestar durante o pro-
cesso que tratou do reajuste 
tarifário dos pedágios. 

Questionada, a Rodovias 
das Colinas não respondeu 
sobre o assunto até o fecha-
mento da matéria.

Pedágio na Rodovia Santos Dumont ficou mais caro desde a última terça-feira, dia 1º

No próximo dia 19, o 
Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc) re-
alizará em seu auditório, 
das 9h às 11 horas, uma 
oficina sobre os cuidados 
com o recém-nascido, ad-
ministrado pela enfermeira 
obstetra Cândida Acácia. O 
curso é gratuito e as vagas 
são limitadas. 

As inscrições para a ofi-
cina deverão ser feitas atra-
vés do e-mail cândida.enf@
haoc.org.br  e  para mais 
informações através dos 
telefones (19)98281-4742 
ou 3801-8591.

O curso é oferecido aos 
futuros papais e mamães, 

independente de qual pe-
ríodo gestacional a mulher 
esteja e tem como objeti-
vo esclarecer dúvidas em 
relação ao nascimento do 
bebê. “Com a chegada de 
mais um integrante da fa-
mília, a rotina de casa muda 
completamente. A oficina 
ajudará a elucidar dúvidas 
relacionadas a temas que 
realmente causam medo e 
ansiedade aos futuros pais”, 
explica Cândida.

Limpeza do coto umbili-
cal, banho, troca de fraldas, 
cólicas são alguns dos as-
suntos que serão abordados 
durante a oficina, e por isso 
a importância da participa-

ção dos pais. “Mamães e 
papais bem orientados são 
mais confiantes, pois as 
dicas de profissionais es-
pecializados na área são de 
extrema importância nesta 
fase”, orienta Cândida.

Além das orientações 
básicas que o curso oferece, 
Cândida diz que a oficina 
irá ensinar os futuros papais 
técnicas de relaxamento para 
o bebê. “Estarei ensinando as 
mães a darem o famoso ba-
nho de ofurô, que nada mais é 
um banho de balde que é uma 
técnica infalível para deixar 
o bebê mais relaxado, pois 
o mesmo traz a sensação da 
vida intrauterina”, explica. 

A oficina também terá 
a participação e a experi-
ência da psicóloga Kátia 
Aparecida que já realizou 
atendimento a gestantes, 
puérperas casais grávidos e 
pais com dificuldades nos 
primeiros anos de vida do 
filho. 

Oficina cuidados 
com o recém-nascido

O que muda com a chegada 
do bebê?
Choro, cólicas, refluxo e febre
Aprendendo prevenir aci-
dentes
Primeiros socorros
Banho e limpeza do coto 
umbilical

A Secretaria Municipal de 
Obras e Vias Públicas iniciou 
segunda-feira, dia 30 de ju-
nho, a obra de pavimentação 
do prolongamento da Rua Sal-
vador Castilho, no Jardim do 
Sol. Com o prolongamento, 
a rua dará acesso à alameda 
Dr. José Cardeal e à Avenida 
Nove de Dezembro, no Jardim 
Leonor.

O trecho da rua que rece-
berá asfalto tem 364 metros 
de comprimento e já começou 

a receber guias e sarjetas. A 
obra é realizada com recursos 
próprios e a previsão é de que 
os trabalhos estejam concluí-
dos até o final de julho.

Também com recursos 
próprios, no final de fevereiro 
a Secretaria abriu e pavimen-
tou a via de interligação da 
rua Irineu Rocha Ribeiro, no 
Jardim São Conrado, e rua 
Jaraguá, no Jardim Paulista. 
A via tem cerca de 200 metros 
lineares.
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Sem chuva, Saae faz alerta sobre desperdício
GIULIANO MIRANDA DCS-SAAE 
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Todeschini e Munize Bigatto 
agradecem reconhecimento do público

Há menos de quatro 
meses para a noite 
de gala do 9º Frutos 

de Indaiá, os proprietários 
das empresas Todeschini e 
Munize Bigatto foram os 
entrevistados dessa semana. 
Além da expectativa para 
o prêmio, os empresários 
agradeceram ao reconheci-
mento do público. O Frutos é 
organizado pelo Grupo Mais 
Expressão e contempla as 
melhores empresas de 2013, 
em diversos seguimentos. O 
evento acontece no dia 25 de 
outubro, no salão social do 
Clube 9 de Julho.

Para o Diretor Comercial 

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) 
vem orientando a po-

pulação sobre a necessidade 
de se evitar desperdício de 
água. Como em outras cida-
des e sem chuva há mais dois 
meses, o Município sofre uma 
das maiores estiagem dos últi-
mos anos e não há previsão de 
chuva pelos próximos meses.  

De acordo com o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) durante os meses de 
janeiro a junho deste ano 
choveu 477,8 milímetros, o 
que equivale a uma queda de 
57%, em relação ao mesmo 
período do ano passado que 
choveu 830,6mm.

Com quase 40 dias sem 
chuva significativa, os níveis 
dos mananciais consequen-
temente, diminuíram. “Os 
nossos mananciais estão com 
os níveis mais baixo que o 
normal e já começamos a 
utilizar as represas públicas 
e particulares que auxiliam 
no aumento da vazão dos 
reservatórios que utilizamos 
para o abastecimento. Com 
isso conseguiremos manter o 
abastecimento normalizado 
no período de 60 a 90 dias 
sem chuva”, explicou o su-
perintendente do SaaeNilson 
Gaspar. 

Apesar de não ter previ-
são de chuva para este mês, 
segundo Gaspar não há possi-
bilidade de racionamento nos 
próximos 60, 90 dias.

Mas, apesar de não estar 

da Todeschini, Paulo José 
Pasqualino, o troféu é o reco-
nhecimento e um incentivo 
para continuar melhorando. 
“Esta é a terceira vez que 
recebemos o prêmio e não 
poderíamos estar mais felizes. 
Existe uma pesquisa por trás 
deste resultado, que mostra 
que os clientes confiam em 
nosso trabalho, que estamos 
atingindo nosso público e 
esse reconhecimento não tem 
preço” diz. “O Frutos traz uma 
motivação para continuarmos 
trabalhando e melhorando 
sempre. Só temos que agrade-
cer e aguardar com ansiedade 
a noite do prêmio”. 

Quem também estende o 
agradecimento ao público é a 
empresária Munize Bigatto, 

havendo o racionamento de 
água na cidade, o Saae de 
Indaiatuba está intensificando 
o Programa de Combate às 
Perdas de Água na rede de 
distribuição, que está evitando 
o desperdício de água tratada. 
Além disso, o desassoreamen-
to de represas e mananciais, 
como o Ribeirão Piraí e o uso 
de lagoas particulares e pú-
blicas para aumentar a vazão 
dos mananciais utilizados, 
também colaborou para a 
manutenção do abastecimento 
normalizado.

33 anos. “Estou muito feliz 
com o reconhecimento do 
público ao eleger minha mar-
ca. Estou no mercado há mais 
de dez anos e esse prêmio é 
a coroação desse trabalho”, 
explica. 

Para eleger a Todeschini, 
Munize Bigatto e mais 118 
marcas, a organização do Tro-
féu Frutos de Indaiá realizou 
uma pesquisa com a popu-
lação e os leitores do Mais 
Expressão. Nos meses de no-
vembro 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, o entrevistado res-
pondeu formulários referentes 

Atualmente o Saae realiza 
fiscalização nas ruas, porém 
ainda vem aplicando mul-
tas. “No momento, os fiscais 
vão até o local onde houve 
denúncia e alertam sobre a 
estiagem que o estado todo 
está enfrentando e pedem a 
colaboração para não desper-
diçarem”, disse. 

O superintendente alerta 
que apesar dos esforços do 
Saae para manter a cidade 
abastecida, precisa que a 
população também colabore 
e se conscientize que é ne-

a 20 segmentos do mercado.                                                                                                            
Aos eleitos pela pesquisa, 

foi oferecida uma campanha 
publicitária que dá direito 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 9 de maio, as em-
presas participantes vêm ten-
do o logotipo de suas em-
presas divulgadas no jornal. 
"As empresas e profissionais 
que participam da campa-
nha publicitária e recebem 
o Troféu Frutos de Indaiá, 
têm um grande sentimento de 
orgulho, pois foram escolhi-
das por seus clientes e pela 
população, como as melhores 

cessário evitar o desperdício 
de água, uma vez há previsão 
de chuva somente para o mês 
de outubro. “Por esse motivo 
é importante que a população 
colabore e evite o desperdício 
não lavando carros, calçadas 
e quintais com mangueira, to-
mando banhos mais rápidos e 
verificando se há vazamentos 
no imóvel, para evitar a per-
da de água tratada. Estamos 
fazendo nossa parte para que 
a cidade não sofra com racio-
namento, como vem aconte-
cendo na maioria das cidades 

em seu segmento”, ressalta 
o presidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Rede-
copa. “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 ofer-
tando seus mesmos produtos 
e serviços com excelência, o 
que torna essa manutenção da 
qualidade muito importante."

Frutos
A empresa que contrata a 

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

da região, mas a colaboração 
da população nesse momento 
é muito importante” completa 
Gaspar.

Atualmente, além de uti-
lizar as 15 lagoas em áreas 
particulares e públicas. O 
Saae capta ainda água dos 
rios Capivari-Mirim, Ribeirão 
Piraí, Córrego de Barrinha, 
Represa de Cupini e Morun-
gaba e Córrego de Barnabé. 

Com isso, são 48 reserva-
tórios com capacidade total 
para armazenar 36,417 mi-
lhões. “Estamos construin-

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para 
os empresários e convidados, 
com serviço a francesa. Com-
pleta a noite a apresentação de 
um excelente 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 sempre 
oferecemos um show que 
seja inusitado, além de pro-
curarmos satisfazer os desejos 
de nossos clientes”, salienta 
Redecopa. “Já conversamos 
com Daniela Mercury, Ana 
Carolina, Roupa Nova, Adria-
na Calcanhoto e Thiaguinho, 
mas tudo vai depender das 
exigências dos produtores 
com relação à estrutura do lo-
cal, inclusive alguns técnicos 
desses artistas estarão visitan-
do o Clube 9”, completa. 

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

do mais 8, que juntos terão 
capacidade para armazenar 
mais 40 milhões, totalizando 
76,417 milhões de litros de 
água tratada”, conta o supe-
rintendente.

Estiagem 
De acordo com o meteo-

rologista Celso Oliveira, os 
problemas da estiagem estão 
sendo agravados pela seca 
do verão. “O verão deste ano 
foi anormal. Entre janeiro 
e fevereiro, dois dos meses 
mais chuvosos do ano, o acu-
mulado não chegou à metade 
do normal em alguns municí-
pios do Estado de São Paulo. 
Naquela época, formou-se 
um fenômeno meteorológico 
chamado de bloqueio atmos-
férico. As frentes frias chu-
vosas, que deveriam chegar a 
São Paulo, foram bloqueadas 
sobre a Argentina e Uruguai, 
deixando-nos em um período 
prolongado sem chuva e ca-
lor”, explicou.

Mas, ainda segundo o me-
teorologista o cenário não é 
animador. “Julho será seco. 
As poucas frentes frias pas-
sarão somente pela costa 
do Estado e não ajudarão a 
diminuir os impactos da seca 
no interior.

Entre agosto e outubro, 
esperam-se chuvas mais in-
tensas, porém vale salientar 
que em uma situação normal, 
o nível de rios e reservatórios 
aumenta somente pelo menos 
dois meses após o início das 
chuvas fortes e regulares”, 
relata.

Munize Bigatto diz estar feliz com o reconhecimentoPaulo Pasqualino da Todeschini, acredita na credibilidade do Frutos

Saae nega racionamento na cidade, mas pede colaboração à sociedade para evitar desperdício

Mais Expressão
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Tamoios 1 e 2 recebem as novas famílias

Câmara divulga balanço do primeiro semestre
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A Câmara divulgou 
durante a semana o 
balancete das Indi-

cações, Moções e Projetos 
de Leis apresentados pelos 
vereadores e pelo Executi-
vo nesse primeiro semestre. 
Entre o dia 1º de janeiro a 
30 de junho, foram 100 Pro-
jetos de Lei apresentados, 
oito a menos que no mesmo 
período no ano passado. A 
câmara aprovou ainda 544 
Indicações, 17 requerimen-
tos, 136 moções, quatro 
Projetos de Resolução, seis 
Projetos de Decreto Legis-
lativo e três Projetos de Lei 
Complementar. 

No mesmo período, no 
ano passado, foram 448 
Indicações, 28 requerimen-
tos, 155 Moções, quatro 
Projetos de Resolução, três 
Projetos de Decreto Legis-
lativo e três Projetos de Lei 
Complementar.

No balanço do primeiro 
semestre deste ano, o ve-
reador e presidente da Câ-
mara Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB), foi o 
parlamentar que mais apre-
sentou Projetos na Casa. 
Em 2014 foram 12 PLs 
contra quatro do primeiro 
semestre do ano passado. 

Na segunda colocação 
estão os vereador do Bloco 
da Oposião, Bruno Ganem 
(PV) e Carlos Alberto Re-
zende Lopes, o Linho (PT). 
Ambos apresentaram nove 
PLS. No primeiro semes-
tre de 2013, Linho havia 
apresentado seis projetos e 
Ganem cinco. 

O Executivo foi respon-
sável também pela apresen-
tação de 37 Projetos de Lei. 

O vereador Helton An-

tonio Ribeiro (PP) foi o 
único que não apresentou 
nenhum Projeto de Lei. Ele 
também não fez nenhum 
Requerimento e nenhuma 
Moção, assim como ocor-
reu no mesmo período em 
2013.  

O vereador Massao Ka-
nesaki (DEM) foi quem fez 
mais indicações, sendo 134 
nesse primeiro semestre. 
Logo em seguida vem Mau-
rício Baroni, com 102. Os 
vereadores Linho e Túlio 
fizeram, respectivamente, 
apenas duas indicações. 

Entre os 17 Requeri-
mentos, destaque para o 
vereador Linho que fez 
seis pedidos; seguido por 
Bruno Ganem com cinco. 
Cebolinha (com seis re-
querimentos) e Derci (com 
dois) também protocolaram 
pedidos. Os demais vere-
adores não apresentaram 

Requerimentos. 
O vereador Maurício 

Baroni foi o “campeão” de 
Moções, com 59 apresen-
tações no Plenário. Em se-
gundo lugar vem o vereador 
Massao, com 26 pedidos. 

Ainda nesse primeiro 
semestre, também foram 
protocolados seis balance-
tes e sete vetos, totalizando 
823 processos.   

Solene 
A Câmara realiza dia 30 

de julho, às 19h, no Plená-
rio Joab José Puccinelli, 
uma Sessão Solene para en-
trega dos títulos ‘Cidadão 
Indaiatubano’ e ‘Esportista 
do Ano de 2013’.

As sessões ordinárias 
voltam ao Plenário no dia 4 
de agosto. Até lá, a Câma-
ra encontra-se no período 
de recesso parlamentar, o 
que significa a ausência 
de sessões ordinárias, mas 
não o fim dos trabalhos dos 
vereadores que continuam 
atendendo normalmente em 
seus gabinetes.

Os Conjuntos Habitacio-
nais Tamoios I e II já recebe-
ram as 80 novas famílias, que 
moravam em área de risco de 
Itaici.

A mudança teve o apoio da 
prefeitura através da Secreta-
ria de Urbanismo e do Meio 
Ambiente, e disponibilizou 
13 caminhões para a mudan-
ça. Em Itaici, as residências 

foram demolidas por ser área 
de invasão.

Os dois conjuntos habita-
cionais totalizam 80 casas so-
brepostas, que tem 42 metros 
quadrados cada uma, distri-
buídos em dois quartos, sala, 
cozinha e banheiro. O inves-
timento total nos empreendi-
mentos é de R$ 4.336.061,56, 
sendo R$ 1.338.915,83 para o 

Tamoio I e R$ 2.997.145,73 
para o Tamoio II. Os imóveis 
também receberam a isenção 
de todas as taxas e impostos. 
A obra foi iniciada em se-
tembro de 2012 e a empresa 
responsável pela execução é 
a MZM Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

Localizados na rua Ta-
moio, os terrenos onde os nú-

cleos habitacionais foram im-
plantados estão localizados em 
local de grande adensamento 
populacional e já urbanizado, 
possuindo todos os equipa-
mentos urbanos e comunitá-
rios, e uma infraestrutura ca-
paz de atender às necessidades 
dos futuros moradores, que 
serão atendidos por escolas e 
unidade de saúde.

Sessão Ordinária da Câmara volta a ser realizada no dia 2 de agosto, a partir das 18 horas

 Relatório referente ao 1º semestre de 2014



07AMais Expressão

Após reclamações, rotatória
do Haoc será desativada 
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CATA BAGULHO 

Urbanismo divulga programação do mês de julho 

Trânsito caótico na rotatória do Haoc era motivo de muitas reclamações da população 

Depois de muita recla-
mação e solicitação 
de melhorias, a ro-

tatória que fica defronte ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), na Avenida 
Francisco de Paula Leite será 
desativada. A obra começa 
nos próximos dias e será 
realizada pelas secretarias de 
Obras e Vias Públicas e Ur-
banismo e do Meio Ambiente. 

Com a desativação da rota-
tória e a instalação de um sis-
tema semafórico de três fases, 
dois pontos de confluência 
ficarão com passagem livre. 
Uma delas é para os conduto-
res de veículos que transitam 
pela Avenida Francisco de 
Paula Leite no sentido da 
Avenida Presidente Vargas. 
A outra passagem livre será 
para quem vem da Rua das 
Camélias e pretende acessar 
a Francisco Paula Leite.   

Devido ao grande número 
de carros que circulam pelo 
local, o secretário municipal 
de Urbanismo e Meio Am-
biente, José Carlos Selone, 
reconhece a necessidade de 
mudanças no local. “O local 
é um trecho que demanda mu-
danças, tanto pela questão de 
trânsito quanto de segurança 
dos pedestres e motoristas”, 
diz.

Em visita ao local, os pe-
destres reconhecem também 
a necessidade da instalação 
de um semáforo no local. “O 
semáforo é importante tanto 
para organizar o trânsito 
quanto para oferecer mais 
segurança aos pedestres”, diz 
atendente Aline Rodrigues da 
Silva, 25 anos. “Esse trecho é 
muito perigoso.”

Quem também gostou 
da notícia foi a gerente Vi-
viane Alves de Almeida, de 
28 anos. “Para atravessar a 
rua tem que ter atenção em 
vários sentidos. Outro dia 

uma senhora foi atropelada 
aqui do lado”, conta. “Outro 
dia houve uma colisão entre 
um carro e um moto, na qual 
tinha uma criança junto. Já é 
comum ouvir barulhos de ba-
tidas, de freios, de motoristas 
gritando”, revela. 

A gerente conta que o 
trânsito também causa muito 
barulho, o que atrapalha na 
comunicação dentro do esta-
belecimento. “Aqui é muito 
difícil falar no telefone, pois 
não escutamos. Temos que 
gritar para a pessoa do outro 
lado nos ouvir. A funcionária 
que fica o caixa sofre ainda 
mais, pois ela fica na porta”, 
disse.

Satisfação 
Quem também aprovou a 

mudança foi o comerciante 
Igor Tonney Pinheiro, de 26 
anos. “Como lojista do Ponto 
Azul, eu sempre subo pela 
rotatória e sei como é a situ-
ação no local, principalmente 

A Secretaria Municipal de 
Urbanismo e do Meio Am-
biente divulgou nesta semana, 
a programação da Operação 
Cata Bagulho para este mês de 
julho. Os trabalhos terão início 
ás 7 horas. O serviço coleta ma-
deiras, pneus, objetos e móveis 
velhos para que seja feita a des-
tinação correta desses materiais.

A secretaria orienta para que 
a população coloque os mate-
riais na calçada, apenas um dia 
antes à data programada. 

Outro cuidado que deve ser 
tomado pelos moradores dos 
bairros atendidos pela Operação 
se refere à retirada de materiais 
resultantes de podas de árvores 
de dentro de propriedades, de 
limpeza de terrenos e chácaras 
e restos de construção, que deve 
ser feita pelos proprietários do 
imóvel.

Indaiatuba está dividida em 
23 setores para a coleta, que é 
feita duas vezes por semana, 
sempre as segundas e quintas-
-feiras, exceto nas semanas em 
que coincide com feriados.

Os moradores dos bairros 
que não estão no cronograma do 
mês e que tiverem objetos para 
a retirada com urgência, podem 
agendar o serviço pelo telefone 
(19) 3801-8837.

Programação

Dia 07/07/2014 - Setor 3 - Vila Ruz Peres, Chácaras Areal, Vila Teller, 
Vila Granada, Vila Todos os Santos, Vila Nossa Senhora Aparecida e 
Vila  Lopes. Entre a rua Candelária, Chácaras Areal, entre o Parque 
Ecológico e Rua  11 de Junho.

Dia 10/07/2014 - Setor 4 - Parque São Tomás de Aquino, Cidade 
Nova I. Entre as ruas Candelária, 11 de Junho, entre as avenidas 
Presidente Kennedy e Presidente Vargas.

Dia 14/07/2014 - Setor 5 - Jardim São Carlos, Jardim Feres, Vila 
Sfeir, Jardim Maria Luiza, Vila Nossa Senhora Candelária e Jardim 
Pau Preto. Entre as ruas Candelária, 11 de Junho e Parque Ecológico.

Dia 17/07/2014- Setor 6 - Centro, Vila Vitória, Parque Boa Esperan-
ça, Vila Aurora. Entre as ruas Candelária,11 de Junho, Augusto de 
Oliveira Camargo, Nicarágua e Avenida Presidente Vargas.

Dia 21/07/2014- Setor 7 - Vila Furlan, Jardim América, Jardim Cristina, 
Jardim Moacir Arruda, Jardim dos Amarais, Vila Homero, Jardim São 
Paulo, Parque Boa Esperança, Vila Castelo Branco Jardim São Lou-
renço e Jd. Sevilha. Entre as ruas Nicarágua, Padre Bento Pacheco 
e entre as Avenidas Presidente Vargas e Rua Benedito G. de Araújo.  

Dia 24/07/2014 - Setor 8 - Jardim Santa Rita, Jardim Aquárius, 
Vila Soriano, Jardim Guanabara, Vila Maria, Jardim Itamaracá, Vila 
Rubens, Jardim Olinda, Vila Maria Helena, Aqui se Vive e Jardim 
Regente e Jardim Valença. Entre as Ruas Guaicurus, Avenidas 
Conceição e Bernardino Bonavita.

Dia 28/07/2014- Setor 9 - Vila São José, Jardim Renata, Jardim Nely, 
Jardim Pompéia, Vila Bérgamo, Michalucca, Jardim RêmuloZoppi, 
Jardim São Francisco, Vila Brigadeiro Faria Lima, Jardim do Vale e 
Jardim Adriana. Entre a Avenida Francisco de Paula Leite, e as ruas 
das Orquídeas e Toshiko Takahara.

Dia 31/07/2014- Setor 10 -  Bairro Santa Cruz, Jardim Califórnia, 
Vila Brizolla, Jardim Nova Indaiá, Jardim Tropical , Vila Costa e Silva, 
Jardim Belo Horizonte, Jardim Kioto  1 e 2. 

no horário de pico. Tem dias 
que a fila de carros chega até 
o semáforo defronte ao Ponto 
Azul. Portanto, acho bem 
válido essa mudança”, diz. 
“Com certeza deve melhorar 

e muito o transito no local, 
pois quem passa por ali se 
depara com uma tremenda 
muvuca. É carro de tudo 
quanto é lado, sem contar a 
desorganização. Se fizerem 

igual a rotatório próxima a 
Sesi, vai ficar muito bom, 
pelo menos vão respeitar 
os pedestres”, complementa 
o repórter esportivo Edival 
Riato, de 51 anos.
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Veículos invadem calçada 
e revolta moradores 

Violência contra o idoso é 
discutida em reunião 
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CMDCI 
Moradores do Jardim 

Califórnia vem so-
frendo transtornos 

com ônibus da Viação Indaia-
tuba, empresa responsável pelo 
transporte municipal. Segundo 
eles, os veículos invadem a cal-
çada localizada na esquina das 
ruas Domacyr Stocco Junior 
com a TeruoImanish, trazendo 
insegurança aos pedestres. 

A reportagem do Mais Ex-
pressão foi ao local e consta-
tou a irregularidade. Segundo 
a assistente administrativa 
Liliane Rodrigues Queiroz, 
de 35 anos, e que mora na es-
quina, a atitude dos motoristas 
vem trazendo danos frequente-
mente. “Sempre tivemos este 
problema com os ônibus, pois 
maioria dos motoristas é im-
prudente neste cruzamento”, 
conta. “Eles invadem até 70 
centímetros da minha calçada. 
São raras as situações que os 
motoristas reduzem a velo-
cidade para efetuar a curva, 
mas quando reduzem passam 
tranquilamente pelo local, 
sem invadir um espaço que é 
destinado às pessoas, e não os 
veículos” conta. 

Liliane lembra que no dia 
31 de maio, por conta dos 
danos causados pelos ônibus, 
decidiu refazer sua calçada. 
“Contatamos ainda a Viação 
Indaiatubana para informa 
sobre a reforma e pedir para 
que mantivessem os moto-
ristas cientes para que não 
invadissem a calçada, como 
de costume”, lembra. “Mas 

por conta ainda da imprudên-
cia dos motoristas a obra foi 
danificada novamente.”

Para evitar que os ônibus 
voltassem a subir na calçada, o 
marido da assistente adminis-
trativo, o marceneiro Cristiano 
Berdu, de 38 anos, deixou seu 
veículo à distância mínima 
regulamentada da esquina para 
dificultar a passagem com tan-
ta velocidade dos ônibus. “A 
intenção era exigir um pouco 
mais de atenção e cuidados 
dos mesmos para que não 
danificassem mais uma vez a 
calçada”, diz Berdu. 

Em pouco tempo, os ônibus 
não conseguiam passar no 
local e uma viatura da Guarda 
Civil e um fiscal da viação 
foram acionados para resol-
verem a situação. Um Boletim 
de Ocorrência foi registrado e 
o veículo foi retirado do local 
estacionado, normalizando o 

trânsito local.
Diante o transtorno, dois 

dias depois um fiscal da Prefei-
tura foi até o local analisar a si-
tuação. “Não demorou muito e 
já estávamos sendo multados. 
Mas durante a visita do fiscal, 
explicamos a situação e o real 
motivo pela irregularidade. Ele 
nos prometeu um breve retor-
no, dizendo que solicitaria si-
nalização nesta esquina, o que 
em nossa opinião seria muito 
importante. O prazo foi de uma 
semana, mas já se passou um 
mês e nada de retorno”, conta 
Liliane. 

Melhorias 
Para Berdu, o problema 

seria facilmente resolvido 
caso a sinalização fosse apli-
cada. “Placa de pare e faixa 
de pedestres ajudariam muito 
para evitar essa invasão na 
calçada, pois os obrigariam 

a reduzir a velocidade que 
influenciaria diretamente na 
velocidade que realizam a cur-
va. Refiz a calçada há pouco 
mais de um mês e ela já está 
danificada novamente, fui 
atrás de algumas autoridades 
que em nada puderam auxi-
liar” relata. “Agora entrarei 
com recursos para recorrer à 
multa, pois se recebemos ela 
pela calçada danificada e não 
fomos responsáveis por isso, 
não podemos pagar”. 

A moradora das proxi-
midades, a auxiliar adminis-
trativa Geisseli Caroline dos 
Santos, de 20 anos, também 
concorda que a sinalização 
no local é imprescindível. 
“Há alguns anos uma garota 
que estava andando de bici-
cleta morreu nesta esquina, 
então é possível afirmar que 
sempre existiu este problema 
no trecho.”

Morador conserta calçada que mais uma vez foi danificada pelos ônibus do transporte público

Secretaria promete 
nova visita ao local

A Secretaria de Comunica-
ção de Indaiatuba em nota se 
comprometeu de realizar uma 
nova vistoria no local, para as 
devidas providências. “A Secre-
taria de Obras e Vias Públicas 
enviará um funcionário ao local 
para verificar o que pode ser 
feito para resolver o problema”. 

Quando indagados sobre a anti-
ga fiscalização já feita por eles, a 
resposta foi que breve um agente 
de trânsito estará no local.

A Viação Indaiatuba foi 
contatada, mas até o fechamento 
desta edição não deu retorno 
ou esclarecimentos quanto ao 
problema. 

O Conselho Municipal dos 
Direitos dos Idosos de Indaia-
tuba (CMDI), órgão ligado a 
Secretaria Municipal da Família 
e do Bem Estar Social realizou 
na última quarta-feira, dia 2, a 
reunião ordinária. O encontro 
aconteceu na Casa dos Conse-
lhos no Jardim Pompéia, sendo 
que na pauta estavam o pan-
fleto informativo do Comdefi, 
que esclarece sobre vagas para 
deficientes e idosos, violência 
contra o idoso e festa do idoso 
que acontece em setembro no 
Sesi de Indaiatuba.

Segundo a presidente em 
exercício, Maria das Graças 
Araújo Massímo, um dos as-
suntos da pauta foi a questão 
da violência contra o idoso. 
“Discutimos o assunto violên-
cia e queremos desenvolver 
um documento que contenha 
informações claras e que possa 
realmente informar e esclarecer 

as dúvidas das pessoas. Por 
exemplo como proceder ou 
denunciar quando acontece a 
violação de direitos da pessoa 
idosa. Queremos que as pessoas 
saibam quais são os tipos de 
violência e onde procurar ajuda”.

Maria das Graças também 
informou que o CMDI solici-
tará ao Funssol uma permissão 
para participar da próxima da 
reunião com as presidentes 
de grupos de 3ª idade que 
acontece a cada dois meses. 
A próxima reunião acontecerá 
em agosto no Centro Comuni-
tário da Vila Castelo Branco. 
“O Conselho quer informar as 
presidentes, as principais ações 
e orientações e que possa ser 
replicado para os integrantes 
dos grupos”.

O presidente do CMDI, 
Roberto da Silva Júnior está 
de férias e retorna à presidência 
do Conselho no final do mês.
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Yázigi destaca-se em plataforma online 
para aplicação e fixação de conteúdos

CIDADE

JME

Yázigi fica na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, nº 340, no Jardim Esplanada

O domínio do inglês é 
cada dia mais impor-
tante e fundamental 

para conquistar novas oportu-
nidades profissionais, ou pes-
soais, ampliar conhecimentos 
e aumentar o leque de amigos 
pelo mundo. Pensando nisso, 
a escola de idiomas Yázigi, 
que tem mais de 50 anos de 
experiência no ensino de 
idiomas, busca aperfeiçoar 
seus métodos pedagógicos 
de acordo com a evolução do 
mercado.

Pensando nisso, 
o Yázigi criou no 
ano 2000 o portal 
educacional Hou-
se of English , 
com a finalida-
de de ensinar 
o inglês de 
forma dife-
rente e di-
nâmica , 
caracte-
rizando-
-se como 
a lição de casa. Atualmente, 
o portal é utilizado como 
uma extensão dos cursos, 

onde das 50 horas de carga/
curso, 15 horas destina-se 
às atividades online. Para a 
gerente de comunicação e 
mercado da escola, Danielle 
Viana, as atividades são de 
suma importância para a fi-
xação do conteúdo aplicado 
em sala de aula. “A House of 
English é uma plataforma a 
mais que oferecemos para 
culminar na real aplicação 
do inglês para nossos alu-
nos. É obrigatório que todos 
os módulos online sejam 
feitos antes da realização 
da prova, pois faz parte da 

grade” explica.
Tão importante quanto 

às aulas presenciais,  as 
atividades impactam-se de 
uma maneira positiva no 
processo de aprendizagem. 
“É normal o aluno ter um 
desenvolvimento melhor 
quando está sozinho, pois 
a House of English pode 
ser feita em qualquer local 
que esteja conectado à rede, 
por isso é mais fácil o aluno 
dar uma atenção maior aos 
pontos fracos e praticar com 
precisão os pontos fortes, 
os quais ficaram esclareci-
dos já em sala de aula. Ter 
este momento sozinho com 
suas lições e dúvidas é fun-
damental para um bom an-

damento no entendimento 
do idioma, pois o inglês 

é algo que precisa ser 
constantemente prati-
cado”, diz a gerente 

de comunicação. 

O programa 
A House of 

English oferece 
programas para 

todos os níveis, 
do iniciante ao avança-

do. A cada nível, o aluno 

expande e consolida seus 
conhecimentos em ativida-
des relacionadas a situações 
do dia a dia, além de chats 
temáticos, fóruns, suporte de 
professores em tempo real e 
outros recursos que propor-
cionam interação de maneira 
inteligente e divertida. “Dis-
ponibilizamos professores 
online para quaisquer dúvi-

das relacionadas ao idioma. 
Eles sempre estarão lá no 
momento que seja propício 
ao aluno realizar as ativi-
dades e o bacana é que a 
interação entre eles se torna 
uma coisa bem próxima, 
proporcionando assim uma 
motivação para tirar todas as 
dúvidas existentes, sem ter 
receio da reação que possa 

causar”, conta Danielle. 
Não deixe de conferir 

as vantagens do Yázigi e 
conhecer um pouco mais da 
estrutura pedagógica que a 
escola oferece. Agende uma 
visita pelo telefone 3875 
0206, ou passe na unidade 
que está localizada na Ave-
nida Fábio Ferraz Bicudo,  
340, no Jardim Esplanada.
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Lar de Velhos tem 
Megabazar de inverno 

neste domingo

O comércio local, agên-
cias bancárias e re-
partições públicas 

funcionarão em horário espe-
cial hoje, dia 4. Isso aconte-
cerá por conta do jogo entre 
Brasil x Colômbia, partida 
que acontece às 17 horas, e 
que é válida pelas quartas de 
final da Copa do Mundo do 
Brasil.  

De acordo com a Asso-
ciação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai), hoje, o comércio 
funcionará até às 16 horas, no 
entanto, o funcionamento no 
horário do jogo fica por conta 
dos proprietários. 

O shopping Jaraguá infor-
ma que as lojas e a praça de 
alimentação abrem das 10h às 
16 horas e reabrem meia hora 
após o término da partida, de 
forma facultativa. Já o Polo 
Shopping também funcionará 
entre às 10h e16 horas, retor-
nando as atividades meia hora 
após o final do jogo.

Já a Prefeitura e demais re-
partições públicas encerrarão 
suas atividades às 13 horas. 
Funcionarão em regime de 
plantão as secretarias muni-
cipais de Saúde, Obras e Vias 
Públicas, Segurança Pública, 

O Lar de Velhos & Espaço 
Dia Emmanuel promove neste 
domingo, dia 6, o Megabazar 
de Inverno, com itens novos 
e semi-novos, das 9h às 12 
horas, na sede do bazar perma-
nente. As senhas começaram 
a ser distribuídas a partir das 
7 horas.

No bazar serão comerciali-
zadas roupas de inverno, como 
casacos e botas, acessórios 
e bijuterias, além de móveis 
e eletrodomésticos. “Temos 
muitos cobertores também 
e quem estiver precisando 
renovar o enxoval, pode vir 
ao Megabazar que não irá se 
arrepender”, revela a presi-
dente da entidade, Izildinha 
Cardoso Lopes. 

As vendas do bazar visam 
vender todo o estoque de itens 
de inverno doados ao Lar de 
Velhos, que tem o bazar mais 
movimentado de Indaiatuba 

e região, reunindo clientes de 
Indaiatuba, Salto, Itu, Cam-
pinas, Rio das Pedras, Monte 
Mor, Capivari, entre outros. 

Com o evento,  o Lar 
pretende arrecadar fundos 
para a manutenção da enti-
dade, que abriga cerca de 90 
idosos, além de manter uma 
creche para a terceira idade.

Além dos megabazares 
realizados esporadicamente, 
o Lar de Velhos tem o bazar 
permanente realizado às 
terças e quintas-feiras, das 
9h às 16 horas, que reúne 
grande público. Os produtos 
vendidos no bazar são frutos 
de doações da população e 
também de comércios. 

O bazar deste domingo, 
dia 6,  acontece na Rua 
Pedro Gonçalves, 106, Vila 
Candelária. O telefone para 
mais informações é o 3801-
2820.  

Megabazar comercializará roupas de inverno nova e semi-nova

Comércio tem a orientação da Aciai para encerrar as atividades às 16 horas

Urbanismo e Meio Ambiente, 
Família e Bem-Estar Social e 
o Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae), bem como 
órgãos de fiscalização e ser-
viços considerados essenciais 
ao atendimento da população.

Quanto aos bancos, se-
guindo recomendação da 
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban), todos devem 
abrir ao público das 8h30 às 
12h30, destacando que essa 
recomendação está de acor-
do com a Circular do Banco 
Central N.º 3.703/2014, a qual 
autoriza mudança no horário 

de atendimento das agências 
nos dias de jogos da seleção, 
desde que, seja oferecido aos 
clientes um funcionamento 
mínimo de quatro horas.

As unidades do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran/SP) 
atenderá até as 12h30. O mes-
mo vale para os postos que 
funcionam no Poupatempo e 
para o Disque Detran/SP.

Feriado
Já no feriado da quarta-

-feira, dia 9, a Prefeitura não 
informou até o fechamento 

desta edição, o horário de fun-
cionamento e nem os plantões 
que serão realizados no dia.

Os bancos não funciona-
rão, podendo pagar os bole-
tos no próximo dia útil, sem 
acréscimo de juros.

Já a Aciai, até o fechamen-
to desta edição, não informou 
o funcionamento do comércio 
no feriado.

O Polo Shopping informa 
que as lojas estarão abertas 
das 14h às 20 horas, e a área 
de alimentação e operações 
de lazer, das 11 horas às 22 
horas.

Mais Expressão
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Colégio Meta promove 
campanha contra o Bullying

Vivalinda oferece garantia
permanente de suas jóias
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Diante da nova mulher 
brasileira, que é in-
dependente e busca 

qualidade, conforto, variedade 
e garantia sem abrir mão da 
exclusividade e design, nasce 

a Vivalinda Joias Folheadas. 
Completando seu primeiro 
ano no mercado de Indaia-
tuba, a Vivalinda se destaca 
cada vez mais no segmento 
de joias e folheados de padrão 
internacional. A loja, que 
já conta com três unidades 
próprias, foi idealizada para 

O Colégio Meta, unidade 
2, promoveu um projeto en-
tre as crianças da Educação 
Infantil embasado no livro 
de Ingrid BiesemeyerBellin-
ghausen “Um mundinho sem 
Bullying” da editora DLC.

O objetivo do projeto foi 
realizar entre as crianças a 
conscientização de respeitar 
as diferenças, reconhecendo 
que cada um tem suas seme-
lhanças e diferenças e assim 
possam respeitar e conviver 
com elas. Ao final do projeto, 
os alunos, com ajuda das pro-
fessoras, realizaram cartazes 
que foram espalhados pelo co-

ser única em um mercado tão 
diluído que é o da beleza e 
bem estar. 

Após a análise de 12 pra-
ças diferentes para a abertura 
da unidade física, a cidade de 
Indaiatuba foi escolhida para 
ser o berço da Vivalinda, tanto 
pelo crescimento econômico 
quanto pelo poder aquisitivo 
da cidade e da população, 
além da localização geográ-
fica e proximidade de outras 
cidades de expressão.

Existem grandes empre-
sas em menor quantidade 
que dominam o mercado da 
alta joalheria e que sofrem 
uma forte queda na tendência 
de consumo pelo constante 
aumento do preço do ouro 
e principalmente pela falta 
de segurança presente nas 
cidades brasileiras. Na outra 
ponta existe uma numerosa 
quantidade de pequenas em-
presas que vendem bijuterias 
e semijoias de valores bem 
mais baixos e qualidade bas-
tante volátil que, de maneira 
doméstica, administram suas 
lojas e revendedoras. 

A Vivalinda visa ocupar, 
com excelência, a lacuna que 
existe entre estes dois nichos 
de mercado, ao oferecer joias 
e folheados padrão internacio-
nal em peças únicas e garantia 
total, com pedras naturais se-
mipreciosas e preciosas, além 
de produtos provenientes de 

légio. “Ver as crianças mesmo 
tão pequenas envolvidas nesse 
projeto, aprendendo sobre 
o respeito, a amizade, traz 
uma enorme satisfação a todo 
corpo docente do Colégio que 
busca a cada dia desenvolver 
em cada indivíduo competên-
cias e habilidades tornando – o 
capaz de viver em sociedade e 
aprender com ela, respeitando 
cada um com suas especifici-
dades, peculiaridades, manias, 
características e limitações”, 
afirma a Coordenadora Peda-
gógica da Educação Infantil e 
Fundamental I Elaine Maria 
de Souza.

Loja oferece exclusividade e qualidade de suas peças

DIVULGAÇÃO mais de 15 países e regiões 
do Brasil. 

Com preços entre R$ 50 
a R$ 5 mil, a loja consegue 
atender a todos os bolsos e 
todos os gostos das mulhe-
res, com peças como anéis, 
brincos, colares, pulseiras, 
pingentes e cordões, com 
banhos antialérgicos de 15 
a 30 milésimos em ouro, 
rodio e prata, com pedras 
brasileiras semipreciosas 
(como ágata, quartzo, ame-
tista, jaspe, sodalita, cristal, 
obsidiana, etc.) e pedras pre-
ciosas lapidadas (como rubi, 
esmeralda, safira, topázio, 
citrino, iolita, peridoto, zir-
cônia, opala, etc.).

Atendimento 
Em um ambiente especial, 

com um atendimento perso-
nalizado, o direcionamento 
da loja é para um público 
feminino e elegante. Todas 
as peças têm garantia prolon-
gada, longa duração e preços 
justos. O diretor Emílio Ricci 
Netto fala sobre os resultados 
obtidos desde a inauguração 
da loja e as futuras preten-
sões. “Hoje contamos com 
três unidades próprias: Polo 
Shopping de Indaiatuba, Igua-
temi Sorocaba e Iguatemi Rio 
Preto. Iremos inaugurar uma 
nova unidade na expansão do 
Iguatemi Campinas e outras 
cidades já estão em negocia-

ção. Mas a partir do segundo 
semestre de 2014 iniciamos o 
projeto de franqueamento em 
que todas as unidades terão 
um proprietário local e conta-
rá com um suporte constante 
da franqueadora para melhor 
gerir a unidade e potencializar 
os resultados” revela.

Netto ainda garante que 
todas as peças possuem um 
alto nível de qualidade. “Nas 
peças maciças de ouro e prata 
a garantia de fabricação é per-

manente e a manutenção tam-
bém. Nas folheadas o banho 
tem um ano contra defeitos 
e a manutenção é a preço de 
custo” explica.

A Vivalinda está localiza-
da no Polo Shopping Indaiatu-
ba, na Alameda Filtros Mann, 
670 - Jardim Tropical, loja 6, 
e está aberta de segunda-feira 
a sábado, das 10h às 22 horas; 
e aos domingos, das 10h às 
20 horas. Mais informações 
3835 9111. 
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Sisni promove a 6ª Noite do Caldo

Inscrições para o curso de libras estão abertas

Faculdade abre matrículas 
para pós-graduação em agosto
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Aluno da Max Planck 
tem história de amor à profissão
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Com uma trajetória difícil, Neto realizará o sonho de se formar em engenharia

O curso de Engenharia 
de Produção da Fa-
culdade Max Planck 

forma este ano, a sua primei-
ra turma e entre os alunos, 
uma história se destaca pela 
luta, perseverança e paixão 
pela profissão. Lilio de Sou-
za Rocha Neto, de 35 anos, é 
atualmente Coordenador de 
Projetos no Grupo Plastek e 
está a seis meses de conquis-
tar o maior sonho profissio-
nal, se tornar um engenheiro. 
No entanto, chegar até aqui 
não foi nada fácil. 

Natural de São Miguel 
Paulista, distrito de São Pau-
lo, Neto conta que enquanto 
a maioria das crianças so-
nhava em ser astronauta ou 
bombeiro, ele desejava ser 
engenheiro. “Eu sempre fui 
apaixonado por tecnologia e 
desde muito pequeno eu dizia 
que queria ser engenheiro. 
Aos sete anos mais ou menos, 
peguei algumas ferramentas 
e desmontei o carro do meu 
pai, para poder entender 
como aquilo era feito, quais 
peças continha”, conta. 

Terceiro filho de uma 
família de quatro irmãos, 
Neto precisou começar a 
trabalhar cedo para ajudar 
nas despesas de casa. Seu 
primeiro emprego, aos doze 
anos, foi como limpador de 
peixes. Ele ainda trabalhou 
como entregador de bebidas 
e como vendedor em uma 
perfumaria.  Aos vinte anos, 
após o pai ser diagnosti-
cado com um tumor, Neto 
mudou-se com a família para 
Indaiatuba. “Com a doença 
do meu pai e a falta de con-
dições para pagar o curso 

de engenharia, meu sonho 
precisou ficar de lado. Além 
disso, eu tive uma filha, 
então tudo ficou ainda mais 
difícil.” diz. 

Após algumas tentativas 
frustradas de ter o próprio 
negócio, Neto recebeu a 
chance que começaria a mu-
dar sua vida, em meados de 
2001. “Um amigo entregou 
um currículo meu em uma 
agência de empregos e eu fui 
chamado para uma entrevista 
na Plastek. Nunca me esque-
ci desse dia, precisei ir a pé 
até a empresa, pois não tinha 
dinheiro para o ônibus”, con-
ta emocionado. “Eu precisa-
va trabalhar por isso estava 
disposto a aceitar a vaga 
que fosse. Fui contratado 
como auxiliar de produção, 
ganhando aproximadamente 
R$480, cerca de dois salários 
mínimos da época”. 

A partir daí, Neto foi 
crescendo e se destacando 
na empresa e o sonho de ser 
engenheiro ressurgiu. “Eu 
recebi uma grande chance 
na empresa e um dos meus 
superiores me aconselhou a 
voltar a estudar. E eu vi que 
estava na hora de realizar 
o grande sonho da minha 
vida. Parecia mesmo coisa 
do destino, pois quando sai 
da empresa, a primeira coisa 
que vi foi um outdoor anun-
ciando a abertura do curso de 
Engenharia de Produção na 
Max Planck”. 

Há seis meses de se for-
mar, Neto não esconde a 
gratidão que sente pela ins-
tituição. “Quem trabalha 
e precisa estudar, sabe o 
quanto é difícil conciliar. 
Eu acordava de manhã e 
precisava pensar em filho, 
trabalho, provas, entre outras 

coisas e todas as dificuldades 
que eu tive a Max sempre 
me auxiliou” conta. “Mui-
tas vezes precisei ir viajar 
a trabalho, perdia provas e 
trabalhos, e a instituição foi 
muito parceira. Eu realmen-
te me sinto imensamente 
grato, se não fosse todas as 
condições, tanto financeiras 
quanto de estrutura, da Max, 
eu não poderia realizar esse 
sonho”.

Mesmo próximo de con-
cluir o curso, Neto brin-
ca que por ele, continua 
frequentando a faculdade. 
“Tenho sonhos ambiciosos, 
quero crescer ainda mais na 
área que sempre amei. Brin-
co que se me quiserem aqui 
na Max para dar aulas, ou 
para qualquer outra coisa, eu 
fico. Tenho muita gratidão a 
esta instituição que sempre 
me viu como um aluno mes-
mo, e não como mais um que 
paga para sentar aqui”. 

Reconhecimento
Mesmo com todas as di-

ficuldades, Neto chegou ao 
último semestre sem ter re-
provado em nenhuma matéria. 
Sentindo que poderia contri-
buir para a vida de outras pes-
soas, Neto pediu para realizar 
uma palestra para contar sua 
história de vida e mostrar o 
quanto estudo contribui para o 
seu sucesso. “Eu queria mos-
trar para os alunos o quanto 
a Max Planck foi importante 
para a minha vida, para reali-
zar o meu sonho de menino 
que era ser um engenheiro” 
conta. “Ninguém me pediu 
para que eu desse a palestra, 
não era uma propaganda. Era 
uma forma de reconhecer, de 
agradecer todo o apoio que a 
instituição me deu”. 

A apresentação aconte-
ceu para os alunos do 1º e 3º 
ano de engenharia de produ-
ção e automaçãona Câmara 

A Faculdade Max Planck 
abre no dia 21 de agosto, as 
matrículas para os cursos de 
pós- graduação. As turmas se-
rão de terças e quintas-feiras, 
das 19 horas ás 22h30.

Em parceria com a Pós 
Global, a instituição oferecerá 

A Sociedade Interativa do 
Sol Nascente de Indaiatuba 
(Sisni) realiza no próximo 
dia 26, a partir das 20 horas, 
a 6ª edição da Noite do Cal-
do. O evento será no Clube 
9 de Julho e os ingressos são 
limitados a 500 unidades e 
custam R$ 25 por pessoa, 
exceto bebidas. 

Os ingressos já podem ser 
adquiridos na sede da institui-
ção localizada à Rua Donato 
de Almeida, 27, Jardim Pri-
mavera ou com voluntários. 

No evento serão servidos 
feijão, kenga, ervilha, peixe e 
legumes, além de algumas op-
ções de patês como entrada, 
doces caseiros de sobremesa 
e café ao final do jantar.

Fundada há 15 anos, a 
Sisni é uma organização não 
governamental, sem fins lu-
crativos, que presta serviço de 
convivência e fortalecimento 
de vínculos, desenvolvendo 
para isso projetos sociais, cul-
turais, de lazer e desportivos. 
Tais projetos buscam minimi-

zar a vulnerabilidade social e 
pessoal, bem como potencia-
lizar o contexto familiar com 
atividades complementares, 
de forma gratuita às famílias 
e indivíduos. Seu principal 
objetivo é despertar no indi-
víduo o seu potencial interno, 
com atividades baseadas na 
metodologia de observar, 
refletir, tomar atitude, agir e 
saber esperar. 

Mais informações pelos 
telefones (19) 3825-2177 ou 
9.9603-7064.

cursos de MBA em Projetos 
com ênfase em PMI, Lide-
rança e Gestão de Pessoas, 
Gestão Estratégica Empresa-
rial, Finanças e Controladoria 
Estratégica e Operações, Lo-
gística e Cadeia de Suprimen-
tos. Informações podem ser 

obtidas pelo email maxplan-
ck@posglobal.com.br ou pelo 
telefone 2516-0289.

Além da chance de melho-
rar o currículo, os alunos de 
pós-graduação da Max Planck 
têm o beneficio de cursar o 
inglês Professional/Business. 

Municipal de Indaiatuba. 
“Tudo que eu queria, e acho 
que consegui, era mostrar 
que nada cai do céu, não 

existe sorte. Existe opor-
tunidade e competência, 
aparecerão as chances e eu 
as agarrei”, finaliza. 

A Secretaria Municipal 
da Família e do Bem Estar 
Social, junto com o Centro 
de Referência em Atenção 
à Pessoa com Deficiência, 
abre inscrições para o Curso 
de Libras. A capacitação é 
direcionada aos funcionários 
da Prefeitura da área de aten-
dimento ao público e também 
para a comunidade. Haverá 

turmas, iniciante com carga 
horária de 30h com início na 
segunda-feira (14). 

As inscrições já podem 
ser realizadas no Centro 
Referência em Atenção à 
Pessoa com Deficiência pelo 
telefone (19) 3875-2816 ou 
e-mail social.pessoacomde-
ficiencia@indaiatuba.sp.gov.
br e seguem até o dia 14. 

Para o curso de inician-
tes serão quatro turmas com 
10 pessoas. A turma avan-
çada já deu continuidade ao 
curso iniciado em 2013. As 
aulas são ministradas pela 
professora Neide Borges 
no Centro de Referência, 
localizado na Rua da Caixa 
d’Água, 162, Jardim Santa 
Cruz.
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Caminhoneiro é socorrido pelo Águia na SP-75
POLÍCIA

FOTOS: JME

FATAL PREPARATÓRIO 

Pedreiro morre em 
acidente com motocicleta 

Guardas civis iniciam curso de atualização profissional

Um grave acidente 
culminou em um 
engavetamento na 

manhã de quarta-feira, dia 
2, na Rodovia Santos Du-
mont (SP-75), no quilometro 
58, nas proximidades da 
Unilever. De acordo com 
informações do Boletim de 
Ocorrência, oito veículos 
se envolveram no acidente. 
Dois condutores ficaram 
presos às ferragens.

Segundo os Policiais Ro-
doviários que atenderam a 
ocorrência, um caminhão 
seguia sentido Itu, quando 
o trânsito parou e, para não 
colidir no veículo da frente, 
tentou manobrar o caminhão 
para o canteiro central e aca-
bou invadindo parte da pista 

posterior.  
A invasão também aca-

bou deixando o trânsito 
da pista lento ocasionando 
diversas colisões entre os 
veículos. Um motociclista 
também acabou se envolven-
do e teve ferimentos leves 
e ficou ao chão. Um semi 
reboque que vinha logo em 
sequência, parou totalmente 
o veículo para não atropelar 
o motociclista, o carro que 
vinha atrás também reduziu 
a velocidade, já o outro ca-
minhão que vinha em sequ-
ência, bateu no carro à frente 
tirando-o para o escanteio e 
colidindo na traseira do semi 
reboque. A última colisão 
foi a mais grave e deixou 
o caminhoneiro Gilsandro 
Alves Garcia, de 30 anos, 
preso entre as ferragens. 
Para o socorro da vítima, 

foi necessário o transporte 
aéreo pelo Águia da Polícia 
Militar que parou no meio 
da rodovia para conduzi-lo 
até o Hospital das Clínicas 
Unicamp, de Campinas. A 
reportagem do Mais Expres-
são  contatou a assessoria de 
imprensa da Unicamp, para 
mais informações sobre o 
estado clínico da vítima, 
mas até o fechamento desta 
edição não obteve retorno.

Mas segundo informa-
ções o motorista foi trans-
ferido para Sumaré e segue 
internado em estado grave.

O trânsito das duas pis-
tas ficou congestionado e 
por certo tempo parado. De 
acordo com as testemunhas, 
tudo aconteceu muito rápi-
do e a colisão entre os dois 
veículos de grande porte foi 
assustadora. 

No engavetamento a colisão entre os dois caminhões foi a mais graveDiversos veículos também se envolveram no acidente antes da grave colisão; a principal vítima segue internada em estado grave, em Sumaré

O caminhoneiro ficou preso entre as ferragens e foi socorrido pelo Águia da Polícia Militar

Indaiatuba registrou mais 
um acidente fatal envolven-
do motocicleta na manhã de 
terça-feira, dia 1º, no Jardim 
Morada do Sol. O pedreiro 
Adriano Ramalho Cabral, de 
idade não divulgada, estava 
em sua motocicleta na pre-
ferencial do cruzamento da 
Avenida Antônio Angelino 
Rossi, quando a dona de casa 

de 38 anos o atingiu. 
O pedreiro foi socorri-

do ainda com vida, mas em 
estado grave, e levado ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). Poucas ho-
ras depois ele faleceu. O caso 
foi registrado na delegacia de 
Indaiatuba como homicídio 
culposo na direção de veículo 
automotor.

Os integrantes da Guar-
da Civil de Indaiatuba ini-
ciaram na segunda-feira, 
dia 30 de junho, o Curso de 
Atualização Profissional, 
que é uma exigência da 
Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp). 
Serão dez turmas divididas 
em 20 guardas cada. 

“Isso sob o propósito 
de não tirarmos um núme-
ro significante do efetivo 

das ruas e ainda facilitar o 
aprendizado, uma vez que 
o curso contemplará um 
número significativo de 
aulas práticas e o aumen-
to do número de alunos 
pode rá  comprome te r  o 
aprendizado”, comenta a 
coordenadora da Divisão 
de Ensino e Treinamento 
da GC, a subinspetora Ma-
rilsa Aparecida de Souza. 
Lembrando que o Curso 

de Operações Especiais 
é validado pelo Senasp, 
portanto os Guardas que 
part iciparam não preci-
sarão  fazer  o  Curso  de 
atualização profissional.

O curso terá uma carga 
horária de 80 horas por 
turma e serão aplicadas 
as seguintes disciplinas: 
hierarquia  e  discipl ina, 
uso diferenciado da força, 
técnicas e equipamentos 

não  le ta i s ,  condic iona-
mento físico, conduta pro-
f issional ,  comunicação, 
técnicas e procedimentos 
operacionais, técnicas de 
abordagem, estudo de ca-
sos, legislação de trânsito, 
ambiental, estatuto do de-
sarmamento, lei do cerol, 
pichação, atendimento à 
per turbação do sossego 
público,  abuso de auto-
ridade.

Mais Expressão
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O Setor de Investiga-
ções Gerais (SIG) 
da Polícia Civil de 

Indaiatuba prendeu na noite 
de segunda-feira, dia 30 de 
junho, o traficante Jose Luiz 
dos Santos, conhecido como 
Zé Luiz, de 45 anos, em um 
matagal no Jardim Monte 
Verde. O flagrante partiu de 
uma denúncia anônima que 
apontava o local como sendo 
seu esconderijo de entorpe-
centes.

Com apoio da Guarda Ci-
vil, os policiais se deslocaram 
ao local indicado e quando 
adentraram a mata se depa-
raram com Zé Luiz saindo. 
No susto, ele tentou resistir 
com uma faca na mão, mas 

Aproximadamente 10kg de maconha foram apreendidos Com o apoio do Canil, mais entorpecentes foram localizados Na terça-feira, policiais civis voltaram à mata para realizar novas buscas de drogas

após perceber que não seria 
possível enfrentá-los de fato 
saiu em fuga para dentro da 
mata novamente. Poucos 
minutos depois, ele foi detido 
e iniciaram-se as buscas no 
local. 

Com o apoio do Canil, 10 
quilos de maconha e um de 
cocaína foram localizados em 
um dos pontos da mata. As 
drogas e o indiciado foram 
encaminhados à delegacia. 

O delegado Luiz Fernando 
Dias de Oliveira enfatiza a 
importância da prisão de Zé 
Luiz. “De todas as prisões, 
flagrantes e apreensões de 
entorpecentes, este foi sem 
dúvida o mais importante. O 
indivíduo já é conhecido há 
muito tempo no tráfico e atual-
mente ele é um ‘dos cabeças’ 
do Jardim Santa Cruz, bairro 

que é popularmente conheci-
do pelo forte fluxo na venda 
de entorpecentes” diz. “Hoje, 
quando chegamos naquela 
mata, nos deparamos com ele 
saindo. A princípio o indi-
ciado apresentou resistência, 
mas nossa equipe conseguiu 
detê-lo, amanhã (terça-feira, 
dia 1º) estaremos retornando 
ao local para realizar novas 
buscas” finaliza.

Zé Luiz, que já tinha pelo 
menos mais cinco passagens 
por tráfico de drogas, foi in-
diciado mais uma vez em fla-
grante e encaminhado à cadeia 
anexa ao 2º DP de Campinas, 
onde ficará à disposição da 
Justiça.

Por volta das 9 horas de 
terça-feira, novamente uma 
equipe do SIG, juntamente 
com o Canil da Guarda Civil, 

retornou à mata e deu início 
em novas buscas. As forças 
policiais ficaram cerca de 
três horas no local e mais 
pertences de Zé Luiz foram 
encontrados. Mais dois quilos 
e meio de maconha, porções 
de crack, munições e misturas 
químicas para preparar outras 
drogas foram localizados.

30 quilos
Finalizando a Operação 

Copa, que ocorreu em todo 
Estado de São Paulo, o SIG 
prendeu na última sexta-feira, 
dia 27 de junho, o operador 
de máquina Leonardo Vasel 
Scarpelli, de 23 anos, por 
meio de mandado de busca e 
apreensão em uma residência 
na Vila Castelo Branco. Após 
investigações e análise do 
local, a juíza Daniela Faria 

Romano expediu um manda-
do no local que foi constatado 
como sendo um depósito de 
armazenamento de drogas. 

No local, os policiais civis 
se depararam com a mãe do 
rapaz, que diante ao mandado 
não apresentou resistência ne-
nhuma e acompanhou as bus-
cas dentro da casa. No quarto 
do indiciado, nove tabletes de 
maconha, aproximadamente 
9,9 kg, foram localizados, 
juntamente com objetos de 
fracionamento de entorpe-
centes, um rolo de plástico 
transparente e dois aparelhos 
celulares desligados. A mãe 
do indiciado negou saber da 
existência de qualquer um dos 
objetos.

Poucos minutos depois, 
Scarpelli chegou a sua casa 
e se deparou com os policias. 

Ele assumiu ser responsável 
pelas drogas, mas alegou 
apenas armazenar para um 
conhecido, apelidado como 
“Dom”, desde o último dia 
25. O operador de máquina 
foi indiciado em flagrante 
por tráfico de drogas, levado 
à delegacia e posteriormente 
conduzido à cadeia anexa 
ao 2º DP de Campinas, onde 
ficará à disposição da Justiça.

Balanço 
Em oito dias o SIG cum-

priu dois importantes man-
dados de busca e apreensão, 
três mandados de prisão e o 
flagrante de um conhecido 
traficante, totalizando 30 qui-
los de maconha retirados de 
circulação de Indaiatuba, além 
de realizar diversos bloqueios 
no trânsito.

Mais Expressão
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Rodada define semifinalistas do Máster 50

Jenildo Cavalcanti volta 
ao Primavera após 9 anos
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Após nove anos, o técni-
co Jenildo Cavalcanti 
volta ao comando do 

Esporte Clube Primavera. O 
treinador, de 56 anos, teve pas-
sagem pelo Fantasma em 2005 e 
foi apresentado ao elenco e à im-
prensa na manhã de quarta-feira, 
dia 2. Jenildo substituirá José 
Luis Drey, o qual deixou o time 
local na semana retrasada para 
assumir o Atlético Sorocaba. 

Após mostrar interesse por 
vários treinadores e ver ir por 
água abaixo a possibilidade do 
goleiro Adnam assumir o posto 
de treinador, o qual também dei-
xou o clube na semana passada, 
o nome de Jenildo ganhou força 
no começo da semana. “Conver-
sei com ele na terça-feira à noite 
e acertamos na quarta à tarde. 
Ele chega e ficará, a princípio, 
até o fim da temporada”, disse 
o presidente do Clube, Sérgio 
Trinca. A ausência de Adnam 
também já foi suprida. Durante a 
semana, o Fantasma anunciou a 
contratação do goleiro Jefferson, 
ex-Capivariano.

O treinador chega ao Trico-
lor de Indaiatuba após ficar mais 
de dois anos sem atuar na beira 
do gramado. Antes de fechar 
com o Fantasma, o treinador 
apenas administrava suas quatro 
lojas de material esportivo. 

Mas além de sua vasta ex-
periência como jogador, com 
passagens pelo Corinthians de 
76 e 77, e em times do interior 
paulista, como treinador Jenil-

do traz em sua bagagem boas 
passagens por clubes da região.

No último trabalho, por 
exemplo, em 2011, o técnico 
subiu o time da Segunda Divisão 
para a Série A 3. No mesmo 
time também teve acessos em 
2000 e 2002. 

O treinador ainda salvou 
outras equipes do rebaixamento. 
O próprio Primavera foi socor-
rido por Jenildo em 2005. O 
Fantasma disputava a Série A3 e 
estava na zona de rebaixamento. 
Haviam ainda sete partidas e o 
time tinha que ganhar três delas. 
Jenildo venceu quatro e a equipe 

escapou do rebaixamento. “Foi 
uma das grandes alegrias que 
tive no futebol. Aprendi muito 
nessa primeira passagem pelo 
clube”, diz. Outro time socorrido 
por Jenildo foi o União Barba-
rense em 2007. 

Trabalho 
Jenildo chega ao clube 

com ideia de dar sequência 
ao trabalho iniciado por Drey 
e não deve fazer grandes 
mudanças no elenco. “Hu-
mildemente quero apenas 
implantar minha filosofia de 
trabalho. Se o time está bem, 

vencendo, não tem o porquê 
de fazer as mudanças. A ideia 
não é mudar, mas sim acres-
centar”, ressalta. “O Drey fez 
um brilhante trabalho aqui no 
Primavera e deixou um grupo 
bem bacana.”

Entretanto, há duas sema-
nas da reestréia no Campe-
onato Paulista, o novo trei-
nador primaverino confirma 
que mais jogadores podem 
chegar para compor o elen-
co. “Devido a dificuldade ser 
maior nessa segunda fase e 
como o grupo é enxuto, tal-
vez tenhamos a necessidade 
de nos adequar a divisão e 
trazer reforços.”

O Primavera volta a es-
trear no Campeonato Pau-
lista no dia 20 de julho. O 
primeiro jogo após a Copa 
do Mundo será em Assis, 
contra o Vocem, às 10 horas. 

Em busca do acesso à ter-
ceira fase e posteriormente 
ao tão sonhado passaporte 
rumo à Série A3, o treinador 
chega ao Gigante da Vila 
com o discurso de muito 
trabalho e união. “Acredito 
que não se ganha jogo no 
dia da partida, mas sim du-
rante toda a semana. Tem 
que trabalhar”, salienta. “As 
pessoas só falam em quem 
vence e temos que trabalhar 
muito para isso acontecer, 
pois o Primavera é apenas 
um degrau na vida desses 
jogadores que querem um 
posição de destaque no fute-
bol. A nossa proposta é fazer 
um trabalho sério.”

Técnico retorna à Indaiatuba com o foco de levar o time a Série A3

TABELA
Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

10ª rodada domingo, dia 6
Horário Partida     Campo
9h São Francisco x Morada do Sol  Osan
11h Mastiga Samba x Minas   Ponte Preta
13h30 Manchester x Vale Verde   Cardeal 
13h30 Paulistinha x Camisa 10   Ponte Preta
15h30 Cardeal x U. Rêmulo Zoppi  Cardeal
15h30 América x Atlético    Ponte Preta

Resultados da 9ª rodada
Morada do Sol 1 x 7 América
U. do Rêmulo Zoppi 0 x 7 Atlético
Matisga Samba 2 x 1 Paulistinha
São Francisco 0 x 3 Camisa 10 
Minas 0 x 4 Manchester  
Cardeal 1 x 3 Vale Verde   

Campeonato Diamante 60 anos (Lidi)

7ª rodada domingo, dia 6
Horário  Partida    Campo 
9h  Flamenguinho x Bahia  Bandeirantes
9h   Atlético Paulista x Florense Pimenta
11h  Bandeirantes x LBC  Bandeirantes
11h  Os mineiros x Jardim Brasil Pimenta 

Resultados da 6 ª rodada
Atlético Paulista 1 x 0 Bandeirantes
LBC 3 x 1 Florense 
Jardim Brasil 2 x 1 Flamenguinho
Bahia 4 x 1 Os Mineiros    

Campeonato de Base (Lidi)

Resultados da final da categoria Sub-15 
U.A. Cardeal 0 x 3 Primavera  

Resultados da semifinal da categoria Sub-17
São Francisco 2 x 1 Elias Fausto  
Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana Llidi)

Campeonato de Minicampo – “Dirceu Aparecido do Santos” 
(Clube 9)

Semifinais domingo, dia 6
Horário Campo Partida    Categoria
8h 1 Lubeka x Rodocar Mecânica Multimarca       Veterano
9h15  1  Cachorrão Auto Center x SSA Brasil    Veterano
10h30  1 Cato Supermercados x Nova Opção      Adulto
8h 2 ICE Bears Engenharia x Marmoraria Uchôa      Super Máster
9h30  2 De Cor Flex x Fisioterapia  Calonga          Super Máster 
10h30  2  Madeireira Madelasca x JR Celulares    Adulto
9h15  3 DD Max x PCB Informática        Máster
10h30  3 Ópticas Ipanema x Tecnosemillas        Máster

Resultados da última rodada
Meta 4 x 5 Panificadora Nova Geração
2G Bebidas 7 x 1 Pai & Filhos   
Calonga 1 x 1 LG Vacker   
ICE Bears 2 x 3 Marmoraria Uchôa  
Atlântico Soluções 2 x 6 Dominium  
Nova Opção 5 x 2 Cato Supermercados 
JR Celulares 5 x 3 Avlis Lativ   
Cachorrão 6 x 1 Pantheon   
Vizzent Calçados 4 x 4 SSA Brasil  
Escritório Contábil Indaiá 2 x 4 Lubeka  
Tecnosemillas 5 x 0 Marquinhos Tintas  
Jacitara 1 x 2 PCB Informática   
Fonte: Clube 9 de Julho 

XI Campeonato de Futebol Society “Copa Congesa” (IC)

Rodada domingo, dia 6
Horário  Partida 
8h15  Sorrento x Indaiart 
9h30  J Ferres x Colégio Renovação 
10h45  Fevale x Ovos Massanari

Resultados da última rodada
All Rental 3 x 0 Congesa
Verona 2 x 3 Atlanta
Casagrando 1 x 0 Limpa Mais (WO)
2º Campeonato de Futebol Society Super Master “Codarin” (IC)

Rodada sexta-feira, dia 11
Horário   Partida
19h15   ENZ Hubert x Cláudio Arquitetura
20h30   Codarin x Mundo Verde

Resultados da última rodada
ENZ Hubert 6 x 0 Codarin

A rodada de domingo, dia 6, 
do Campeonato Amigos Cin-
quentões – Máster 2014 definirá 
os semifinalistas do certame. 
Duas partidas estão progra-
madas para o fim de semana e 
serão realizadas no Ferroviário 
e no estádio do Primavera. A 
competição é organizada pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador.  

O primeiro confronto acon-
tece 9h45, no Gigante da Vila. 
O Primavera precisa de uma 
vitória contra o Ferroviário, 
equipe já classificada, para 
garantir uma vaga na segunda 

fase. Se perder, o Fantasma da 
Ituana torce por um tropeço do 
Independente para seguir no 
campeonato. 

Na segunda partida, o Fer-
roviário busca a liderança do 
grupo contra o Independente, 
que por sua vez, quer a vitória a 
todo custo e ainda torce por uma 
derrota do Primavera para chegar 
à segunda fase. O jogo acontece 
às 10h45, no Ferroviário. 

Faltando apenas dois jogos 
para o encerramento da primeira 
fase, o FACC é o líder do cam-
peonato com 12 pontos, União 
da Vila e Ferroviário (ambos 

com dez pontos), Primavera 
(sete), Boca Junior e Indepen-
dente (seis), 12 de Junho (dois) 
e Vem Ká (um ponto). 

Na última rodada, no do-
mingo, dia 29 de junho, os 
resultados foram: Ferroviário 2 
x 1 Faac, Primavera 9 x 1 Vem 
Ka, Boca Junior 1 x 0 União da 
Vila e Independente 2 x 0 12 
de Junho. 

Futsal
Já pelo futsal, três confrontos 

marcaram a rodada de estreia do 
1º Regional Aifa ARC e Ferro 
e Ação Sub-17 de futsal. Os 

confrontos ocorreram no último 
domingo, no ginásio da Sol-Sol.

No primeiro jogo, a Seme de 
Itu goleou o Educando para a 
Vida/Vida Elias Fausto por 10 a 
0. No segundo confronto, o EC 
Paulistano/Sedesp Vot. Sind. 
Bancários venceu o DME Iperó 
por 6 a 1. No fechamento da 
rodada, o EC Elite/FC Amaral 
venceu o ASF/PMS/Guimper 
Academia/Boi na Brasa por 
4 a 2.

A próxima rodada acontece 
no dia 13 de julho, com três 
confrontos também no ginásio 
da Sol-Sol. 

Mais Expressão
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Nova piscina será 
construída no CET

Delegação local viaja à Itatiba 

Ciclismo local quer fazer ‘bonito’ no GP do Estado
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO

ELIANDRO FIGUEIRA-ACS/PMI

ELIANDRO FIGUEIRA-ACS/PMI

Mesmo com as aten-
ções para os 58º 
Jogos Regionais, a 

equipe de ciclismo de Indaia-
tuba quer fazer bonito diante 
de sua torcida, na disputa do 
tradicional GP do Estado de 
São Paulo. O evento, que che-
ga a sua 3ª edição, sempre 
foi realizado no Autódromo 
de Interlagos, mas este ano 
ocorrerá em Indaiatuba e será 
disputado a partir das 8 horas. 
A prova reunirá os melhores 
do País e da América do Sul e 
ocorre na próxima quarta-feira, 
dia 9, feriado estadual, quando 
é comemorado a Revolução 
Constitucionalista de 1932.    

A equipe de Indaiatuba 
disputará a competição com 
20 ciclistas. “Já corremos em 
outras edições do campeonato. 
Temos dois a três atletas em 
cada modalidade e com grandes 
chances de ficar, pelo menos, 
entre os cinco primeiros colo-
cados, os quais são premiados 
em cada modalidade”, analisa 
Camargo. “Mas, por conta 
da qualidade dos adversários, 
temos poucas chances de me-

O GP Estado de São Paulo 
Internacional de Ciclismo 
chega a sua terceira edição 
já consolidado no calendário. 
Criada para substituir a Prova 
Ciclística 9 de Julho, a com-
petição mostrou sua força no 
ano passado, atraindo mais 
de três mil ciclistas de várias 
categorias. Com o circuito de 
Interlagos em obras, a edição 
de 2014 vai ao interior e es-
colheu a cidade de Indaiatuba 
para ser a sede deste ano. 

dalha na categoria Elite.” 
Mas para chegar entre os 

cinco primeiros não será nada 
fácil. O primeiro obstáculo é 
vencer o cansaço. A equipe 
local de ciclismo viajou quarta-
-feira, dia 2, para Itatiba, onde 
vai disputará os Jogos Regio-
nais. O grupo competirá nos 
jogos até segunda-feira, dia 7, 
e logo na quarta-feira compete 
em Indaiatuba.

Outra dificuldade é justa-
mente por conta da qualidade 
dos adversários. Para Reis, o 
campeonato tem adesão das 
fortes equipes de Santos, São 
José, Suzano, Ribeirão Preto, 
Rio Claro, Curitiba e outras. 

Entretanto, correr em casa 
pode ser o “combustível” para 
o grupo local. “Competir em 
Indaiatuba é muito bom. É 
quando temos que dar o má-
ximo, comer o asfalto, se su-
perar”, ressalta o treinador de 
Indaiatuba. 

Campeonato
A competição deve reunir 

3 mil competidores. Para essa 
edição, o circuito da prova será 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na Marginal 
do Parque Ecológico. As larga-

das ocorreram defronte ao Paço 
Municipal e terá dois percursos 
distintos. O circuito A terá 5,5 
km (com grau de dificuldade), 
e circuito B, com 3 km (plano). 
A entrada é gratuita.

Ao todo são nove categorias 
em disputas, sendo que as vagas 
são limitadas: Elite masculino 
(400 vagas), Elite feminino 
(200), Expert masculino (400), 
Expert femenino (200), Open 
Speed masculino (500), Open 
Sênior masculino (500), Máster 
1 (150), Máster 2 (150) e MTB 
Estreante masculino (500).

Haverá premiação em 
dinheiro para quatro cate-
gorias: o vencedor na Elite 
masculino levará para casa 
R$ 2 mil, ficando o vice com 
R$ 1 mil e o terceiro com R$ 
700, o quarto com R$ 600 e o 
quinto com R$ 500. Na Elite 
feminina, será R$ 1 mil para 
o primeiro colocado, R$ 500 
para o segundo, R$ 300 para 
o terceiro, R$ 200 ao quarto 
e R$ 100 ao quinto colocado.

A premiação ocorre ainda 
nas categorias Open Speed 
e a Open Sênior, sendo R$ 
500 para o primeiro, R$ 300 
para o segundo e R$ 200 ao 
terceiro.

Programação

Concentração: 7 horas - Lar-
gada: 8 horas
Local: Parque Ecológico de 
Indaiatuba - Av. Fabio Ferraz 
Bicudo (Em frente a Prefeitu-
ra Municipal de Indaiatuba)
1ª Bateria: 8h(Circuito B)
Máster 1: 8 voltas = 24.0 km
Expert feminino: 8 voltas = 
24.0 km
2ª Bateria: 9h - (Circuito B)
MTB: 6 voltas = 18.0 km

Máster 2: 6 voltas = 18.0 km
3ª Bateria: 9h45 - (Circuito A)
Expert masculino: 5 voltas = 
27.5 km
Elite feminino: 6 voltas = 33.0 
km
4ª Bateria: 10h45 (Circuito A)
Elite masculino/ Sub 23: 90 
minutos
Obs: Classificação única.
5ª Bateria: 12h30 (Circuito A)
Open Sênior: 60 minutos
6ª Bateria: 13h30 (Circuito A)
Open Speed: 60 minutos

Tradicional prova do País será disputada em solo 
Indaiatubano na próxima quarta-feira   

Uma nova piscina multiuso 
será construída no Centro Es-
portivo do Trabalhador (CET). 
A ordem de serviço para a 
construção do espaço foi emitido 
durante a semana pela Secreta-
ria de Planejamento Urbano e 
Engenharia. O investimento na 
obra será de R$ 439.986 mil, 
com R$ 243.750 mil do Governo 
Federal, por meio do Ministério 
dos Esportes.

A nova piscina será utilizada 
por diversas modalidades e terá 
medidas de 10 por 50 metros, 
além de 1,40 metros de profun-
didade. Com base no projeto 
feito pela Engenharia, o novo 

espaço terá dimensões para ser 
utilizada nos treinamentos da 
natação e também para aulas de 
hidroginástica.

O espaço onde abrigará a 
piscina fica localizado no canto 
de frente para a Avenida Concei-
ção, na Rua Bahia. 

A empresa vencedora da 
licitação para a execução da obra 
foi a Construtora Tutida, que 
terá o prazo de oito meses para 
a conclusão dos serviços.

Atualmente o Centro Esporti-
vo do Trabalhado conta com três 
piscinas, sendo uma para a hidro-
ginástica da terceira idade e outras 
duas para as categorias de base.

A nova piscina começou a ser construída e deve ficar pronta em 8 meses

Equipe de caratê embarcou durante a semana em busca do tão sonhado ouro dos Jogos Regionais de Itatiba

A delegação de Indaiatu-
ba viajou na terça-feira, dia 
1º, rumo à cidade de Itatiba, 
onde disputará o 58º Jogos 
Regionais do Interior. O grupo 
indaiatubano é formado por 280 

competidores e disputará em 19 
modalidades. 

Os indaiatubanos já estão 
alojados na Escola Municipal de 
Ensino Básico (Emeb) Coronel 
Manoel Joaquim de Araújo 

Campos, na Vila Brasileira. A 
exemplo da última edição, em 
2013, o grupo é composto ape-
nas por atletas que treinam em 
Indaiatuba.

Segundo a organização dos 

Jogos, o ciclismo iniciou dis-
puta ontem, dia 3, e compete 
até segunda-feira, dia 7. No 
mesmo período compete o vôlei 
de praia.  

A malha também começou 
a competir ontem e encerra sua 
participação na quarta-feira, 
dia 9. No mesmo período as 
disputas ocorrem no futsal.  
O Caratê competiu ontem e 
também busca medalhas hoje, 
dia 4. Hoje também iniciam as 
disputadas no atletismo e nas 
damas. A bocha e o tênis entram 
em quadra amanhã, dia 5, e 
encerram suas participações na 
sexta-feira, dia 11.

No domingo, dia 6, acon-
tecem as estréias do handebol, 
futebol, voleibol, capoeira e tênis 
de mesa. Na segunda-feira, dia 7, 
as estréias acontecem na ginástica 
artística e natação. Na terça-feira, 
dia 8, o xadrez inicia sua cami-
nhada rumo ao ouro; o taekwondo 
compete na quarta-feira, dia 9; e o 
judô na sexta-feira.  

A tabela e os resultados dos 
Jogos podem ser conferidos 
no portal http://jogosregionais.
itatiba.sp.gov.br/.
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Clube 9

JARAGUÁ 

Festa Julina acontece no 
próximo dia 12

Wallace Karck abre o 
Menu Musical 

Final da Rainha da Faici acontece no dia 24 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br CULTURA & LAZER
Hugo & Tiago estão 

confirmados para a Faici 2014
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A comissão da Feira 
Agropecuária, Indus-
trial e Comercial de 

Indaiatuba (Faici), reuniu a 
imprensa para uma coletiva na 
última terça-feira, dia 12, para 
divulgar mais um show para 
o evento deste ano. A dupla 
Hugo & Tiago foi confirmada 
para o dia 17 de agosto. 

Além da última atração, 
o presidente da Faici José 
Marques Barbosa anunciou o 
patrocínio com o Cato Super-
mercados. “É uma parceria 
exclusiva que irá oferecer 
ingresso único no valor de 
R$ 10, somente no show de 
domingo, com vendas somente 
nas duas lojas do Cato super-
mercados em Indaiatuba, além 
do site Total Acesso”, conta. 

Para tornar possível o Do-
mingo Especial, a Faici 2014 
conta com o apoio do Cato 
Supermercados. “A diretoria 
nos procurou e assim surgiu 
a ideia da parceria, dando ori-
gem ao Domingo Especial”, 
revela Sandro Cato, do Cato 
Supermercados. “Avaliamos 
que seria interessante para 
quem já é cliente do Cato 
Supermercados e para toda 
Indaiatuba e região”. 

Segundo Barbosa, a es-
colha da dupla foi feita 
devido ao grande sucesso 
de suas músicas que 
promete agitar o último 
dia da Faici. Conhe-
cido por sucessos que 
embalaram novelas, 
como “Apaixonado”, 
“Oito Segundos”, 
“Os Corações Não 
São Iguais”, “Meu 
Sangue Ferve por 

Você”, “No Lugar Onde Eu 
Moro” e "Ninguém Tem Nada 
Com Isso", foram algumas das 
músicas de grande reconheci-
mento. 

Atualmente, Hugo & Tiago 
trabalham o seu sexto álbum, 
e suas músicas já ganharam 
destaque e espaço nas rádios 
e televisão como, “Mexe De-
vagar”, “Tridimensional” e 
principalmente “Gaguinho”.

Os passaportes para os 
oito dias de festa continuam a 
venda nos locais autorizados e 
também pelo site Total Aces-
so, assim como os camarotes 
corporativos, Brahma e Vip 
Fusion Super Bull. “Os cama-
rotes corporativos continuam a 
venda, porém poucos ainda es-
tão disponíveis. Quem quiser 
adquirir tem que se apressar 
para garantir”, conta Barbosa. 

O camarote Brahma, por 
enquanto, está sendo 

vendido somente pelo site e o 
Vip Fusion Super Bull podem 
ser adquiridos também no site 
ou pelo Botequim do Presiden-
te que tem parceria com a Faici 
pelo segundo ano consecutivo.

Faici
A Faici acontece de 7 a 17 

de agosto e é uma realização 
da Cia. Azul em parceria 
com o Clube do Boi e apoio 
da Prefeitura e Unepxmil 48 
Horas. A Cerveja oficial do 
evento é a Brahma.

Durante os oito dias de 
festa, o público poderá con-
ferir shows com grandes 
nomes da música sertaneja, 
como Gustavo Lima, Jads & 
Jadson, Eduardo Costa, Jorge 
& Matheus, Luan Santana, 
Edson & Hudson, Fernando 
e Sorocaba e Hugo & Tiago.

Assim como nos úl-
timos anos, a Faici 

estará de portas abertas aos 
sábados e domingos, sem-
pre das 10h às 17 hora para 
receber as famílias. A praça 
de alimentação totalmente 
coberta está de volta, assim 
como o Pavilhão de Exposi-
ções e a Fazendinha, com ex-
posição de pequenos animais 
e montaria em carneiros com 
locutores mirins, além de um 
parque de diversões.

À noite, na arena, a PBR 
Brasil traz para Indaiatuba 
o Campeonato Brasileiro de 
Montaria em Touros, com os 
melhores peões do país. “Faici 
será palco para à penúltima 
etapa do campeonato antes da 
final em Barretos”, revela Ma-
zinho Gomes, diretor da Faici 
e presidente do Clube do Boi. 

Abrindo oficialmente a Fai-
ci 2014, no dia 3 de agosto será 
realizado o Passeio a Cavalo 

com a dupla Gilberto & 
Gilmar. Nesta data, char-
reteiros e cavaleiros são 
esperados na Cerâmica 
Indaiatuba, a partir das 9 

horas, onde seguirão até o 
recinto da festa. A entrada 

será franca e trará muitas 
opções de almoço e diversas 
atrações musicais. Este ano 

uma das novidades será 
a Queima do Alho 

que contará com 
a participação 
da Comitiva 
Saudade do 
Corredô, co-
mandada por 
B a c u r i .  A 
equipe foi à 
terceira co-
locada em 
c o n c u r s o 
realizado em 
Barretos no 

ano passado.

Dezesseis candidatas es-
tarão disputando a vaga para 
ser Rainha Faici 2014, no 
dia 24 de julho, ás 19h30, 
no Salão Social do Clube 9 
de Julho. 

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o produtor de eventos 
de moda, Tarik Costa foi res-
ponsável pelo concurso. “As 
finalistas estão trabalhando 
comigo, em um ensaio pré-
-definido para a final. Elas 
estão praticando coreografias 
de dança e de passarela, téc-

nicas de oratória e mídia de 
training”. E esse ano será um 
final diferenciado, pois foram 
inclusas as categorias infantil 
e juvenil.

De acordo com Tarik, a 
final contará com desfile das 
finalistas com três roupas 
diferentes, todas inspiradas 
no rural. “Apesar de ser um 
ano de Copa do Mundo no 
Brasil, optamos por usar 
roupas que nos inspire para o 
rural brasileiro e nas cidades 
do interior, e contamos com 

o estilista Marcelo Ortali”. 
Os ingressos já podem ser 

adquiridos no valor de R$ 20 
e mesa com seis lugares no 
valor de R$ 150. As reservas 
das mesas devem ser feitas na 
sede da Faici e os ingressos 
devem ser adquiridos com 
uma das dezessetes candida-
tas para a final. Com ingres-
sos na mão, a candidata que 
mais vender já estará com um 
ponto a frente na grande final 
e a foto mais curtida na rede 
social também. 

Programação Faici 2014

07/08 – Gustavo Lima (R$ 40)
08/08 – Jads&Jadson (R$ 30)
09 /08  –  Eduardo  Cos ta 
(R$ 40)
10/08 – Jorge & Matheus 
(R$ 40)
14/08 – Luan Santana (R$ 40)
15/08 – Edson e Hudson 
(R$ 30)
16/08 – Fernando & Sorocaba 
(R$ 40)
17/08 – Hugo & Tiago (R$ 10)
Fonte: Faici

O Clube 9 de Julho realiza 
no próximo dia 12, a partir das 
18 horas, a tradicional Festa 
Julina, no Parque Aquático. 
O evento terá como atração 
musical a dupla Alex & Ra-
phael, além de apresentação 
da quadrilha, formada pelos 
alunos da dança de salão.

O evento conta com praça 
de alimentação com partici-
pação de diversas entidades 
assistenciais do município 
como Bolha de Sabão, Lions 
Club, Voluntários de Apoio ao 
Combate ao Câncer (Volacc), 
Associação Beneficente Irmã 
Dulce (Abid), Educandário 
Deus e a Natureza, Casa da 
Mulher Anália Franco, Centro 
de Inclusão e Assistência às 
Pessoas com Necessidades 
Especiais (Ciaspe), além da 

participação do grupo Q9 e o 
Jazz do Clube. 

No cardápio da festa tem 
maçã do amor, pizza, espe-
to de chocolate, lanche de 
linguiça e de pernil, pastel, 
cachorro quente, espetinho, 
sopa de capeletti, caldo verde, 
milho e derivados, quentão, 
vinho quente e pipoca. E para 
as crianças haverá barracas 
especiais com boca do palhaço 
e argola e touro mecânico. 

Os ingressos já estão à 
venda na secretaria do clube 
e custam R$ 20. Vale lembrar 
que crianças até 12 anos e as-
sociados não pagam. O Clube 
9 está localizado à Avenida 
Presidente Vargas, 2.000. 
Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3875-9833 ou no site 
www.clube9.com.br.

Ingressos para a Festa Julina já estão à venda na secretaria do Clube

Dando início as apresen-
tações musicais do mês de 
julho, o Shopping Jaraguá 
recebe neste domingo, dia 6, 
o cantor Wallace Karck. A 
apresentação será na praça 
de alimentação a partir das 
12h30. Interpretando gran-
des hits do MPB, pop rock, 
sertanejo de raiz, xote, baião 
e clássicos como Bee Gees e 
The Beatlhes, o cantor prome-
te agradar o público.

No domingo seguinte, dia 
13, será a vez de Albano Sa-
les Trio. Acompanhado por 
Guilherme Lamas no violão e 
Roberto Amaral no pandeiro, 
Albano Sales toca seu piano 
com o que há de melhor na 
música popular brasileira.

No dia 20, o ‘Menu Mu-
sical” fica por conta da dupla 
Mila e Vitor que estão juntos há 

sete anos e contagia o público 
com repertório regado a samba, 
forró entre outros ritmos.

Misturando ritmos e esti-
los, Kika Baldasseirine fecha 
a agenda de apresentações de 
julho. Com canções de Maria 
Gadu, Elis Regina, Tom Jobim 
e Herbert Vianna, a canto-
ra envolve a todos em uma 
apresentação cheia de alegria 
e autenticidade na praça de 
alimentação do Shopping 
Jaraguá.

O projeto cultural “Menu 
Musical” apresenta ao público 
os grandes talentos da região. 

Agenda
06/07 - Wallace Karck
13/07 - Albano Sales Trio
20/07 - Mila e Vitor
27/07 – Kika Baldasseirine
Fonte: Shopping 

DIVULGAÇÃO

Mais Expressão
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A 17ª edição da Fenui irá homenagear a cultura gaúcha
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Inscrições para o Festival de Rock começam no dia 14

Passo de Arte prossegue 
no fim de semana 

OPORTUNIDADE 

PROGRAMAÇÃO 

A 17ª edição da Festa 
das Nações Unidas 
de Indaiatuba (Fe-

nui) será realizada nos próxi-
mos dias 18, 19 e 20 julho no 

Pavilhão da Viber. O valor da 
entrada será de R$ 4, exceto 
no almoço do domingo que a 
entrada será gratuita.

Neste ano, a Fenui traz 
como destaque a cultura e 
o povo gaúcho que man-
têm suas tradições como 

A Secretaria Municipal de 
Cultura abre no próximo dia 
14 de julho as inscrições para 
o Festival de Rock 2014. Os 
interessados devem se inscre-
ver até o dia 15 de agosto, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
16 horas, na sede da secretaria 
ou por correio com postagem 
até esta data. O regulamento 
completo, a ficha de adesão e o 
documento de autorização para 
menores já estão disponíveis 
no site da Prefeitura. 

Podem participar solos, 
duplas e bandas do gênero 
de todo o território nacional. 
Duas músicas próprias devem 
ser apresentadas, uma para a 
passagem de som/aquecimen-
to e outra que concorrerá a 
prêmios. O primeiro colocado 
receberá o prêmio no valor de 
R$ 4,5 mil. O segundo lugar 
R$ 3 mil e o terceiro o valor 
de R$ 2 mil. O festival também 
premia o Melhor Intérprete e 

O Instituto Passo de Arte 
com apoio da Secretaria Mu-
nicipal da Cultura realiza em 
Indaiatuba, pela décima vez 
consecutiva, a 22ª edição da 
competição internacional de 
dança Passo de Arte. O even-
to que teve início na última 
quinta-feira, dia 3, segue até 
o próximo dia 12 de julho, no 
Centro de Apoio a Educação 
de Indaiatuba (Ciaei).

Os ingressos já estão à 
venda na bilheteria do teatro. 
O valor da entrada é R$ 40 
(inteira), porém quem doar 
uma lata de leite em pó terá 
direito a desconto de 50% 
na inteira. 

O evento reúne mais de 3 
mil bailarinos de 16 estados 
do Brasil, além de repre-
sentantes da Argentina e do 
Paraguai. Os participantes 
são selecionados em eventos 
regionais e festivais creden-
ciados, em gêneros que vão 
do clássico à dança urbana, 
e concorrem a prêmios em 
dinheiro, troféus e medalhas. 
Além disso, os candidatos 
disputam a oportunidade 
de serem selecionados para 
o concurso YouthAmerica 
Grand Prix de Nova Iorque e 
para a pré-seleção do Prix de 
Lausane em Córdoba. 

Indaiatuba será repre-
sentada por alunos de dez 
escolas entre eles Núcleo em 
Cena, Studio Pamela Araú-
jo, Grupo ABID, Secretaria 

Programação

18/07/2014 (Sexta-feira)
18:00h – Abertura
18:00 ~ 20:00h – Música Multiétnica
20:00 ~ 20:35h – Folclore Árabe
20:35 ~ 21:05h – Solenidade de Abertura
21:05 ~ 21:40h – Folclore Suíço
21:40 ~ 22:15h – Folclore Alemão
22:15 ~ 22:50h – Folclore Gaúcho

19/07/2014 (Sábado) 
18:00h – Abertura
18:00 ~ 19:00h – Música Multiétnica
19:00 ~ 19:35h – Folclore Japonês
19:35 ~ 20:10h – Folclore Nordestino
20:10 ~ 20:45h – Folclore Grego
20:45 ~ 21:20h – Folclore Gaúcho
21:20 ~ 21:55h – Folclore Lituano
21:55 ~ 22:30h – Folclore Afro
22:30 ~ 23:05h – Folclore Boliviano

20/07/2014 (Domingo)
11:00h – Abertura
11:00 ~ 12:00h – Música Multiétnica
12:00 ~ 15:15h – Música Multiétnica (ao vivo)
15:15 ~ 15:40h – Premiação do Concurso Cultural
15:40 ~ 16:00h – EMEB “Prof. Wladimir Olivier”
16:00 ~ 16:20h – EMEB “Prof.ª Sylvia Teixeira de C. Sannazzaro”
16:20 ~ 16:40h – EMEB “Prof. AntonioLuisBalaminutti”
16:40 ~ 17:00h – EMEB “Profª Renata Guimarães Brandão Anadão”
17:00 ~ 17:20h – EMEB “Profª Maria José AmbielMarachini”
17:20 ~ 17:40h – EMEB do Complexo Educacional Parque das Nações
17:40 ~ 18:00h – Folclore Alemão (infantil)
18:00 ~ 18:20h – Folclore Suíço (infantil)
18:20 ~ 18:40h – Folclore Japonês (infantil)
18:40 ~ 19:15h – Folclore Italiano
19:15 ~ 19:50h – Folclore Russo
19:50 ~ 20:25h – Folclore Chileno
20:25 ~ 21:00h – Folclore Croata
21:00 ~ 21:35h – Folclore Espanhol
Fonte: Fenui

chimarrão e o churrasco. 
“Estaremos homenageando 
a cultura gaúcha, que estão 
estruturando um Centro de 
Tradições Gaúchas (CTG´s) 
em nossa cidade e que nos 
próximos anos estará também 
fazendo parte da festa como 
integrantes”, conta Marcel 
Zerbini, presidente da Asso-
ciação das Entidades Étnicas 
de Indaiatuba (Aeei).

Segundo Zerbini, a festa 
que é realizada há 17 anos 
em Indaiatuba, sempre con-
tou com a participação e o 
prestígio da população. “A 
festa sempre foi muito bem 
recebida. Um público muito 
bom, com muita ordem e 
educação”, salienta.

Este ano o evento conta 
com seis etnias que organizam 
a Fenui, através da Aeei, for-
mada pelas colônias Alemã, 
Suíça, Japonesa, Negra, Ita-
liana e Nordestina. “Além de 
comidas típicas e folclóricas 
de cada etnia que formam a 
Aeei, também esse ano te-
remos danças gaúcha, além 
de apresentações folclóricas 
de origem árabe, grega, boli-
viana, chilena, croata, russa, 
espanhola e pela primeira vez 
a Fenui apresentará a dança li-
tuana”, antecipa o presidente.

Para essa edição do even-
to, a expectativa de público 
é de 12 mil pessoas nos três 
dias de festa. “Esperamos que 

para a Melhor Composição, 
ambos no valor de R$ 975. 

As eliminatórias estão pre-
vistas para acontecer nos dias 
13, 14, 20 e 21 de setembro, 
às 15h, no palco montado ao 
lado da Concha Acústica do 
Parque Ecológico, onde tam-
bém acontece a final no dia 11 
de outubro. 

Em 2013 a banda Silvera-
do, de Indaiatuba, foi a grande 
vencedora do festival na dispu-
ta que contou com 88 bandas 
de todo o país. Informações 
(19) 3894-1867.

A classificação das músicas 
e atribuição de prêmios ficará a 
cargo da Comissão Julgadora, 
composta por três profissionais 
ligados à música selecionados 
pela Comissão Organizadora. 

Já tradicional em Indaiatu-
ba, o Festival de Rock da Se-
cretaria Municipal de Cultura 
tem como objetivo estimular 
a produção e a composição 

Municipal de Cultura, Victor 
Tibério, Rodrigo de Olivei-
ra, Expressão Academia, 
Fazendo Arte, Sesi Dança e 
Jazz Brasil, além da equipe 
do Galpão 1, que atuará na 
abertura em um dos espe-
táculos.

O evento 
Criado em 1993, no ABC 

Paulista, o Passo de Arte 
se firmou como a maior e 
mais importante Competi-
ção de Dança Acadêmica 
do Estado de São Paulo. Seu 
crescimento, contínuo e ver-
tiginoso, obrigou a mudança 
progressiva do seu local 
de realização, adaptando-o 
para espaços maiores e mais 
adequados ao seu tamanho e 
conforto do público.

Indaiatuba foi escolhida 
para ser a nova sede do Passo 
de Arte, pois a cidade ofe-
rece o Ciaei que é um com-
plexo contendo teatro para 
800 pessoas, centro de con-
venções e estacionamento. 
Isto permite fixar o evento 
com todas as suas atividades 
concentradas. Além disso, o 
município fica próximo ao 
aeroporto Viracopos, o que 
permite internacionalizar o 
evento, convidando assim 
profissionais internacionais 
para ministrar cursos, ofi-
cinas, palestras e compor 
o júri junto a profissionais 
brasileiros.

17ª Fenui será realizada na Viber nos dias 18, 19 e 20 de julho; o ingresso custa R$ 4

musical do gênero, desper-
tando também o interesse da 
população em geral para a 
cultura musical. É ainda uma 
oportunidade de promover um 
intercâmbio artístico-cultural e 
revelar novos talentos.

Documentos 
Para fazer a inscrição, 

deve-se entregar a ficha pre-
enchida e assinada, contendo 
os dados do artista e de to-
dos os integrantes da banda, 
acompanhada de cópia do RG 
e comprovante de residência 
do responsável pela inscrição. 
Não serão aceitas fichas pre-
enchidas à mão, com dados 
incompletos e documentos 
faltantes. Menores de idade 
devem anexar a autorização, 
também encontrada no site, 
assinada pelos pais ou res-
ponsável.

Deve ser entregue ainda um 
CD com a música concorrente 

gravada na íntegra com o mes-
mo arranjo que será executado 
nas eliminatórias, identificada 
com título e nome da banda; 
além de três cópias da letra da 
música concorrente digitada 
ou datilografada em papel 
sulfite A4, fonte tamanho 12, 
com o título e identificação 
dos compositores/intérpretes/
banda.

Deve ser apresentado ainda 
uma cópia da letra da música 
de aquecimento/passagem de 
som digitada ou datilografada 
em papel sulfite A4, fonte 
tamanho 12, identificada com 
título; e um mapa do palco, in-
cluindo nome do artista/banda 
e a relação de instrumentos 
que serão utilizados pelos 
integrantes.

Deve ser feita ainda a doa-
ção de uma estante de partitura 
nova por ficha de inscrição, 
tanto na adesão presencial 
como no envio pelos correios.

como todos os anos, a Fenui 
seja uma festa para a família 
de Indaiatuba e região e que 
traga valores culturais e fol-
clóricos para todos”, finaliza 
Zerbini.

A Fenui é organizado 
pela Associação das Enti-
dades Étnicas de Indaiatuba 
(Aeei), Conselho Municipal 
de Turismo (Comtur) e De-
partamento de Turismo, com 
o objetivo de compartilhar 
experiências étnicas e cul-
turais entre os moradores da 
cidade e região. 
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Apesar do ariano ainda permanecer envolvido 
com sua forma de lidar com seus relacionamentos, 
durante esse período o nativo terá muitos envolvi-
mentos com sua família. Uma nova maneira de ver 
a vida precisará desenvolver e dar seguimento, seu 
progresso pode vir daí.

Os maiores ganhos do taurino nessa fase virão 
por meio de seu trabalho. Muitas experiências 
podem ocorrer, novos conhecimentos que se 
refletirá em melhor estabilidade emocional ou 
segurança material. Cuidado com problemas de 
documentação.

A mente ágil do nativo pode causar alguns dis-
sabores no trato com outras pessoas. Tenha calma 
ao colocar suas idéias. É possível uma mudança 
profunda nos relacionamentos ou na maneira de se 
expressar nos relacionamentos.Profissionalmente 
existe possibilidade de ampliação através de sua 
colocação de idéias. Cuidado com documentos.

Uma nova oportunidade está sendo dada para 
muitos cancerianos para gerar uma nova estabili-
dade emocional e se sentir seguro materialmente. 
Poderá que romper com formas antigas de agir ou 
iniciar algo novo que seria bem diferente do que 
esperava. Mas o tempo mostrará que o que aparen-
temente não seria o esperado, trará novos significados a sua vida.

Essa semana marca um momento de muitas 
possibilidades para o leonino, tanto na vida amorosa 
quanto na financeira (onde alguns bens podem ser 
adquiridos). No entanto alguns cuidados profissio-
nalmente o nativo deve possuir com relação á sua 
estabilidade material e emocional. Cuidado com 
suas escolhas.

Gastos podem ocorrer de forma inesperada. 
Novos valores pessoais estarão em desenvolvi-
mento. Profissionalmente surge respeito por seu 
trabalho que estará levando a formação de novos 
sonhos e projetos de vida. Apenas emocionalmen-
te o nativo ainda sente uma pressão a ser resolvida.

Sua fase de conhecer as pessoas e encontrar um 
novo relacionamento continua. O libriano (no geral) 
sente, nesse momento, um desejo de encontrar uma 
pessoa que traga sentido a sua vida. Amigos podem 
mostrar novas possibilidades ou trazer algum con-
forto emocional.

Algumas dificuldades com sua saúde podem 
ocorrer. O escorpiano precisa cuidar melhor de 
sua saúde e de sua alimentação. Evite comer 
rápido ou com a cabeça focada nos problemas. 
Amigos ajudam a mostrar alguns pontos que 
precisam ser reformulados. Não seja teimoso demais.

É importante que planeje, acumule seus ganhos 
e avalie seus projetos, pois   existe para o sagitaria-
no uma forte  possibilidade  de vir a mudar de casa 
logo mais a frente. Essa poderá ser uma meta muito 
boa, caso não saiba nesse momento para onde ir.

Risco de acidente nos joelhos ou ossos, cui-
dado com sua rigidez mental. Nesse momento 
existe a possibilidade de trabalhar seu desape-
go ás pessoas e ás situações materiais. Podem 
ocorrer viagens a trabalho e desejo de romper 
com fronteiras dentro de casa e na família. Vá 
com calma.

Mercúrio e Vênus afetando sua consciência 
indicam que seu autoconhecimento pode estar 
sendo implantado de forma mais efetiva. Sua 
família ou relacionamentos do passado são muito 
importantes nesse momento. Muita intuição che-
gando, aproveite.

Risco de morte de parentes (primos, tios, etc), 
notícias ou informações acerca de sua família 
podem surgir de modo inesperado. De longe pode 
surgir uma pessoa importante. Relações passando 
por mudanças e aquisições de novos valores. 
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Cinema Horóscopo de 04 a 10/07

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

O LOBO ATRÁS DA POR-
TA - Estréia:  Quinta (3) e 
de Sábado (5) a Quarta (9): 
16h15 / 18h40 / 20h45. Caso 
o Brasil avance para as semi-
finais da Copa, não haverá 
sessões na terça, dia 8. Dra-
ma / Suspense. 100 minutos. 
Classificação 16 anos. 

TRANSFORMERS 4 - A 
ERA DA EXTINÇÃO - 3D 
- Pré-estréia:  3D Dublado: 
Quinta (3) e de Sábado (5) a 
Quarta (9): 17h45. 3D Legen-
dado: Quinta (3) e de Sábado 
(5) a Quarta (9): 21h05. Caso 
o Brasil avance para as semi-
finais da Copa, não haverá 
sessões na terça, dia 8. Ação 
/ Aventura / Ficção. 165 mi-
nutos. Classificação 10 anos. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Quinta (3) 

KHUMBA - 3D - 3D Dubla-
do:  Quinta (3) e de Sábado (5) 
a Quarta (9): 14h30 / 17h00 / 
19h20. Lançamento. Caso o Bra-
sil avance para as semifinais da 
Copa, não haverá sessões na ter-
ça, dia 8. Animação / Aventura. 
85 minutos. Classificação Livre. 

O ESPELHO - Dublado:  Quinta 
(3) e de Sábado (5) a Quarta (9): 
19h40. Legendado: Quinta (3) 
e de Sábado (5) a Quarta (9): 
22h05. Lançamento. Caso o Bra-
sil avance para as semifinais da 
Copa, não haverá sessões na ter-
ça, dia 8. Suspense / Terror. 104 
minutos. Classificação 16 anos. 

TRANSFORMERS 4 - A ERA 
DA EXTINÇÃO - 3D - Pré-es-
tréia:  3D Dublado: Quinta (3) 
e de Sábado (5) a Quarta (9): 
20h25. Caso o Brasil avance para 
as semifinais da Copa, não haverá 
sessões na terça, dia 8. Ação / 
Aventura / Ficção. 165 minutos. 
Classificação 10 anos. 

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 4, tem pop rock com a 
banda 4Play a partir das 21 horas. Amanhã, dia 5, tem 
Banda Popmind também às 21 horas na casa. Avenida 
Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 4, tem show da 
dupla Deuber & Leandro e NaVibe. Amanhã, dia 5, 
tem a animação de Raí e Gustavo Silveira. Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações 
(19) 3392-4309.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 4, tem estreia do espetáculo 
“Cada um tem o anjo que merece” às 21 horas. No sábado, 
dia 5, a apresentação também será às 21 horas e domingo, 
dia 6, às 19 horas. Avenida Guilherme Campos, 500, no 
bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 4, ás 21 
horas o espetáculo “Quem ri por último ri melhor” com 
Danielle Winits e Júlio Rocha. Avenida Guilherme Cam-
pos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. Avenida 
Iguatemi, 777 – Vila Brandina

e de Sábado (5) a Quarta (9): 
15h40. Convencional dubla-
do: Quinta (3) e de Sábado 
(5) a Quarta (9): 14h30 / 
16h40 / 19h15. Caso o Bra-
sil avance para as semifinais 
da Copa, não haverá sessões 
na terça, dia 8. Animação / 
Aventura. 97 minutos. Clas-
sificação Livre. 

MUPPETS 2: PROCURA-
DOS E AMADOS - Dublado:  
Quinta (3) e de Sábado (5) 
a Quarta (9): 15h00. Caso o 
Brasil avance para as semifi-
nais da Copa, não haverá ses-
sões na terça, dia 8. Comédia. 
108 minutos. Classificação 
Livre. 

VIOLETTA - O SHOW 
- Legendado:  Quinta (3) e 
de Sábado (5) a Quarta (9): 
17h35. Caso o Brasil avance 
para as semifinais da Copa, 
não haverá sessões na terça, 
dia 8. Musical. 81 minutos. 
Classificação Livre. 

A CULPA É DAS ES-
TRELAS  -  Legendado: 
Quinta (3) e de Sábado 
(5) a Quarta (9): 17h10 / 
20h00. Caso o Brasil avan-
ce para as semifinais da 
Copa, não haverá sessões 
na terça, dia 8. Romance/
Drama. 126 minutos. Clas-
sificação 12 anos.

MALÉVOLA - Conven-
cional Dublado: Quinta (3) 
e de Sábado (5) a Quarta 
(9): 15h00 / 21h30. Ação/ 
Caso o Brasil avance para 
as semifinais da Copa, não 
haverá sessões na terça, 
dia 8. Aventura / Fantasia. 
97 minutos. Classificação 
10 anos.

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D Dublado:  
Quinta (3) e de Sábado (5) a 
Quarta (9): 14h00 / 16h20 / 
18h40 / 21h00. Caso o Brasil 
avance para as semifinais da 
Copa, não haverá sessões na 
terça, dia 8. Animação / Aven-
tura. 97 minutos. Classificação 
Livre. 

VIZINHOS - Dublado: Quinta 
(3) e de Sábado (5) a Quarta (9): 
21h30. Caso o Brasil avance 
para as semifinais da Copa, não 
haverá sessões na terça, dia 8. 
Comédia. 97 minutos. Classifi-
cação 16 anos.

A CULPA É DAS ESTRE-
LAS - Dublado: Quinta (3) e de 
Sábado (5) a Quarta (9): 16h00 
/ 19h00 / 21h50. Caso o Brasil 
avance para as semifinais da 
Copa, não haverá sessões na 
terça, dia 8. Romance/Drama. 
126 minutos. Classificação 12 
anos

MALÉVOLA - 3D Dublado: 
Quinta (3) e de Sábado (5) a 
Quarta (9): 15h30 / 18h10. 
Caso o Brasil avance para as 
semifinais da Copa, não haverá 
sessões na terça, dia 8. Ação/
Aventura / Fantasia. 97 minu-
tos. Classificação 10 anos.
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Meninas da ACENBI representam Indaiatuba na Taça 
Brasil de Softbol de Marília

Feira dos Países reúne produtos exóticos no Polo Shopping

Quarta Show oferece ótima opção de entretenimento no 
Polo Shopping

Dia da Noiva e do Noivo: Salto Expo Noivas & Festa 2014 
acontece em julho

Ainda sobre Rotary

Cerimônia de Posse dos Clubs de Rotary, Indaiatuba e Cocaes

Almir Sater se apresenta domingo, dia 6 no Indaiatuba Clube

O Softbol da Associação Cultural, Esportiva Nipo-Brasileira de Indaiatuba (Acenbi), que tem 
o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, participou de mais uma importante competição no 
último sábado e domingo, dias 29 e 30 de junho. Dessa vez, a categoria Sub-13 representou o 
Município na 16ª Taça Brasil de Softbol em Marília (SP). O Departamento de Beisebol e Softbol 
da Acenbi convida crianças de até 10 anos para conhecer e iniciar os treinamentos e representar 
o Município em competições pelo Brasil e também no exterior. Os contatos podem ser feitos 
com Haruo, no (19) 9.9826-8654; e Claudio, no (19) 9.9811-8668. 

Músicas de qualidade e repertórios diversificados estão cativando o público no “Quarta 
Show”, no Polo Shopping Indaiatuba. Sempre na primeira quarta-feira do mês, o Trio 2 e Uma, 
formado pelos experientes músicos Diego Peixoto, Juninho Andrade e Camila Foroni, e o trio 
de professores da escola de música Musique apresentam amplo repertório, que varia do Pop 
Rock à Música Popular Brasileira.

A feira setorial Salto Expo 
Noivas & Festas 2014 acon-
tece na próxima quarta-feira, 
dia 9, no Salão Estrela Azul. 
O evento, com entrada gratui-
ta, é um projeto do Circuito 
Policultural que vem para 
fortalecer ainda mais o seg-
mento de festas e casamentos 
na Estância Turística de Salto.

Pela primeira vez na cidade, a Feira dos 
Países chega ao Polo Shopping Indaiatuba 
para oferecer ao público uma variedade de 
produtos exóticos. São artesanatos, joias, 
roupas e objetos com as peculiaridades 
de várias partes do mundo. A cultura da 
Indonésia, Egito, Índia, Turquia, Peru, 
Equador e Peru são os destaques, mas 

também é possível encontrar o artesanato 
brasileiro.
Feira dos Países
Polo Shopping Indaiatuba
De 1º a 15 de julho
De Segunda a sábado, das 10h às 22h. 
Domingos, das 12h às 20h.
Entrada Gratuita

Na noite de sába-
do, dia 28 de junho, 
foi realizado, em Bo-
tucatu, a transmissão 
de cargo da gover-
nadoria do Distrito 
4310, do senhora 
Wilson Takada Ju-
nior para a senhora 
Mitchiko Sacate, 
e também a trans-
missão de cargo da 
coordenadoria, da 
senhora Kátia Borin 
para o senhor Mino-
ru Sakate. Uma ceri-
mônia emocionante, 
e linda. Também no 
mesmo dia, em In-
daiatuba, aconteceu 
também a transmis-
são de cargo da pre-

sidência do Interact Club de Indaiatuba, na Casa da Amizade, de Mariane Nunes Abacherly 
para Helena Castro Generoso. Uma cerimônia alegre e festiva.

Os Clubs de Rotary do Distrito 4310, 
Rotary Clube de Indaiatuba e o Rotary Club 
de Indaiatuba Cocaes, realizaram em reunião 
conjunta a cerimônia de posse das novas 
diretorias para o ano rotario 2014/2015. O 
evento aconteceu na noite de sexta-feira, 
dia 27 junho, na Casa da Amizade, com um 
belo jantar, companheirismo e muita alegria. 
Os novos presidentes do Rotary Indaiatuba, 
Maria Helena Toledo Wegbecher e do Rotary 
Cocaes, José Zumbini Junior, empossaram as 
respectivas diretorias. A cerimônia também 
contou com a presença do prefeito Reinaldo 
Nogueira Lopes Cruz (PMDB).

O Indaiatuba Clube apre-
senta no domingo, dia 6, a partir 
das 12 horas, o show do cantor 
e compositor Almir Sater. O 
evento será realizado junto com 
um almoço especial que acon-
tece no Salão Social e marca a 
abertura oficial do mês de co-
memorações do aniversário dos 
57 anos de fundação do Clube. 
Com ingressos esgotados, o 
evento terá, além da atração 
principal, as apresentações do 
Grupo Sem Tempo e do DJ Ro-
naldo Ambiel. Considerado um 
dos principais nomes do resgate 
da música regional e exímio 
violeiro, o compositor e ator 
Almir Sater promete levar ao 
palco do Indaiatuba Clube um 
show bastante intimista onde 
irá apresentar suas principais 
canções que se tornaram ver-
dadeiras pérolas do cancioneiro 
regional-popular.
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Thalita Tillmane recebe paparicos  das amigas Nayara Joly, Laís Vila Real e Larissa Altero na comemoração de 
seu aniversário num delicioso almoço no Restaurante Amadeu, quarta, dia 02

Tatiana Ceconello, Rodrigo Moreira, Aninha Salomão, Joyce Takahashi, 
Enzo Ceconello, Theo Viana de Sousa e Kátia Janini em reunião de 
amigos na residência de Danielle Viana, quarta, dia 02

Os amigos, Kátia Brunetti e Kleber Santos Patricio em recente inauguração

O casal Miguel Salles e Daiane Barbosa Salles, curtem a noite no 
Kaliper's, sábado, dia 27

O casal Bárbara Panzetti Scalett e Paulo Scalett na Noite do Festival de 
Camarões do Restaurante Vila do Pescador, sexta, dia 27

Gabriela Tavares no Rock Diner Bur-
gers do Polo Shopping Indaiatuba

Fabiana Lima recebe a consultora de moda Katy Garcia no sua La Fée, 
quarta, dia 02

Bruna De Genaro Bertipaglia Travizanutto no ensaio fotográfico para 
coluna Poderosa, na Horus Ótica, quarta, dia 02

A anfitriã Carla Cardoso e a filha Manuela Marinho e Danielle Costa 
Viana e seu filho Theo Viana de Sousa comemorando a vitória do Brasil 
na residência da família Marinho, sábado, dia 27

Munize Bigatto sendo presenteada por Mayra de Oliveira, em seu escri-
tório de semi jóias, numa tarde de encontro de amigas
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Roberto, Esdras, Santos, Pazini e Geraldo no Restaurante Dom Apollo

Os pizzaiolos da Pizzaria Babbo Giovanni

O casal Evelyn e Tiago no Restaurante e Pizzaria Rincão Gaúcho

Mário, Waniel e Mônica no Restaurante Moqueca Indaiatuba

Milena e Diego na Pizzaria Skinão

Luiz Paulo, Nancy, José Luiz e Andréa, família reunida no Boteco do Bacalhau

Le e Ana  no Restaurante Açafrão
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INFANTIL Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Thainá

A linda Naomi fez 2 aninhos no último dia 02. Parabéns!

Maria Luisa de 10 meses na sessão fotográfica de Marcelo+Dai 
Fotografia a Dois com o tema de Festa Junina

LavíniaIsabela

Mais Expressão
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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 agra-
dável e divertida 
você faz peças 
maravilhosas em 
cerâmica com a 
professora Callio-
pi. Ligue já no (11) 
5521-3989 ou 
(11) 5547-0454 
ou no 3894-8737. 
E você que mora 
em São Paulo, 
aulas segunda, ter-
ças e quartas-feira. 
Muito bom!!!

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

A loja Florenzza está fazendo o maior sucesso nos finos móveis e deco-
rações que oferece: sala de estar, estofados, peças para decoração, 
dormitórios, poltronas, cozinhas, racks, escritórios, colchões, mesas 
diferenciadas e etc. A loja é linda e espaçosa para melhor atender seus 
clientes. Se você ainda não conhece, vale a pena. Você vai adorar! 
Fica na Av. Geraldo Hackmann, 590 - Cecap III (ao lado da Padaria 
D'Conte) - Fone: 3834-7001. Parabéns Fernando e sucesso!

Florenzza se destaca 
nos finos móveis e decorações

ÚLTIMA 
NOVIDADE

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

Seleção de Salgados. Esfihinhas, coxinhas e kibes. Vá experimentar na 
Casa da Esfiha

Para quem vai casar a A Nova Loja é a melhor opção em vestidos de noiva e 
madrinhas, venda ou aluguel. A coleção inverno da Center Noivas é belíssi-
ma e está fazendo o maior sucesso. Vale a pena conferir as novidades!

O casamento de Rafael Munhoz (do grupo Pintou o Samba) e Amanda 
Cavallini. É a A Nova Loja homenageando seus clientes!

A Olimaq acaba de receber 
a mais nova sensação do 
momento em máquina de 
costura industrial. Trata-se 
da máquina de limpar roupas 
jeans, remove restos de linhas 
e fios de costuras. Vá conferir 
na Olimaq na Rua Soldado 
João Carlos de Oliveira, 2000 
- Jd. São Francisco (atrás da 
Fundituba) - Fone: 3935-
3634. Excelente!

Quem completou mais um niver no último dia 26, foi o grande amigo Mar-
celo, proprietário do Studio Mihok. Parabéns, felicidades sempre e que 
continue sempre esta pessoa maravilhosa e carismática. Marcelo é um 
exímio profissional na arte em cabelos. Informe-se 3834-8008. Sucesso!
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

YMusic, workshop parte da programação de férias do Yázigi Indaiatuba

Vitor Passos que acabou de voltar de seu in-
tercâmbio com o Yázigi Travel onde fez High 
School nos Estados Unidos, com sua mãe e 
sua agente internacional Daniela Aquino

Terapia da Beleza sempre te deixando ainda mais linda!

Professores que participaram do Zumba Night promovido pelo Indaiatuba Clube

Marjory e Carla Cardoso da Max EPI no aniversário de 7 anos do Lorenz Hair

Entrega do prêmio para a turma de Cidadãos do Mundo do Yázigi Indaiatuba, turma que mais se de-
dicou na arrecadação de objetos para o Garage Sale, onde a verba foi toda revertida para o GAADIN

Comandando o Cup Cake Festival, parte 
da programação das Férias do Yázigi 
Indaiatuba, a Orientadora Pedagógica 
Luciana Barion e a Teache Gaby

Cely Garcia na despedida de seu filho Gabriel Garcia que está de viagem marcada para estudar na Califórnia. 
Da esquerda para a direita Cintia Moreira Dias, Marcelo Dias, Leticia Moreira, Gabriel Dias, Cely Garcia, Lais 
Garcia, Valter Mucillo, Amelice Garcia e Marcelinho

Chegou em Indaiatuba a Bono Pneus, com uma grande variedade de serviços relacionados a Under Car (parte 
de baixo do carro) em um único local, proporcionando assim muito mais facilidade aos clientes. Vá conhecer 
a loja e conferir o atendimento de excelência. Na foto: O proprietário Marcos Antônio Barroso (a frente), 
Josiane, Cesar, Jacques, Emerson, André, Ricardo, Alexandre e Rodrigo

Hospede da Pousada Pintons, João Vitor Souza Costa, de  6 anos, conquis-
tou o 1º lugar ,no Campeonato de Velocross na pista do Sitio São José

Silvana Santos, Ingrid Goveia e Will recebendo a Cris 
Agnelli no WR Hair Stylists

Fran, a cliente Lilian prestigiando a Loja Di Nardelli com Tati  

Val e Bento da Casa Bonita Móveis
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CA09027 JD.ESPLANADA - AT.307M² AC.175M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / 3WC / AS / EDICULA / CHUR. 
/ GAR.2+2 VAGAS. R$ 695.000,00

CA09117 JD.DOS AROMAS - AT.416m² AC.220m² - 3 SUITES 
+ ARM.(2 COM CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / ESCRITÓRIO 
/ COZ.PLANEJ. + COOKTOP / WC / AS / QUINTAL / CHUR. 
/ PORCELANATO / GAR.3 VAGAS / COND.COM LAZER 
COMPLETO. R$ 960.000,00

*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.

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

SL01291 OFFICE PREMIUM - SALA COM 40m² E 2WC MAIS GAR.ROTATIVA. R$ 1.900,00 + COND. + IPTU

CA09145 CENTRO - AT.424m² AC.300m² - 4 SUITES / 4 SALAS 
/ LAVABO / COZ. / WC DEF. / AS / CHUR. / PISCINA / WC EXT. 
/ EDICULA / GAR.2+6 VAGAS. R$ 700.000,00

CASAS 

CA09158 MONTE VERDE - AT.125m² AC.80m² - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / 
AS / GAR.2 VAGAS. R$ 290.000,00
CA09146 JD.ESPLANADA - AT.300m² AC.168m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / CHUR. / WC EXT. / GAR.2+2 
VAGAS. R$ 435.000,00
CA09137 JD.REGENTE - AT.250M² AC.230M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
LAVABO / COZ. / COPA / 2 WC. / AS / EDICULA / CHUR. / AREA GOURMET / 
GAR. R$ 560.000,00
CA09125 JD.M.DO SOL - AT.125m² AC.125m² - 2 DORM. / SALA / COZ.AMER. 
/ WC / AS / COZ.EXT.FUNDOS / CHUR. / GAR. R$ 170.000,00

APARTAMENTOS

AP02334 JD.ALICE - AU.51M² - 2 DORM. / SALA 2 AMB. / COZ. / WC. / VARANDA 
/ GAR. R$ 225.000,00
AP02337 SPAZZIO ILLUMINARE - AU.124m² - DUPLEX - 3 DORM.(SUITE) / 
SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / 3WC / AS / AMPLA SACADA / GAR. / COND.
COM LAZER COMPLETO. R$ 320.000,00
AP02323 VILLAGIO D’AMORE - AU.79m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. 
/ COZ. / WC / AS / GAR. / COND.COM LAZER COMPLETO. R$ 330.000,00
AP02302 ED.RAQUEL - AU.134m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / 
COPA / WC. / LAVANDEIRIA / VARANDA GOURMET / GAR.2 VAGAS . 
R$ 790.000,00

CHÁCARA

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - AT.1.000m² AC.301m² - 2 CASAS 
COM 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 CASA COM 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 
WC / AS / VARIAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 350.000,00
*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 1.000M2 - 4 SUITES / DORM. / 
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
CH01221 VALE DO SOL - AT.1.700m² AC.320m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 
AMB. COM PÉ DUPLO / COZ. / COPA / 2WC / AS / ESCRITORIO / CASA AUX.
(DORM./SALA/COZ./WC) / GAR.6 VAGAS. R$ 400.000,00
CH01230 TERRAS DE ITAICI - AT.1000m² AC.276m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
2 AMB. / LAVABO / COZ.AMER.PLANEJ. / 5WC / LAVANDEIRIA / CHUR. / 
DESPENSA / WC EXT. / GAR. R$ 565.000,000

SALÕES E SALAS

SL0129 JD.SÃO FRANCISCO - SALÃO COM AT.250m² E AC.301m² / COZ. 
/ 2WC / 2 ESCRITORIOS / LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS. R$ 640.000,00
SL01043 JD.PAULISTA II - AT.460m² AC.300m² - SALÃO / 3WC(1 DEFI-
CIENTE) / COZ. / QUINTAL. R$660.000,00
SL01260 OFFICE PREMIUM - SALA COM 40m² E 2WC. R$ 265.000,00
SL01137 DIPLOMAT OFFICE - SALA COM 39m² E WC DE FRENTE PARA 
A AVENIDA. R$ 249.000,00

TERRENOS

TE01413 JD.DOS COLIBRIS - TERRENO COM 150m². R$ 120.000,00
TE01410 JD.ESPLANADA I - TERRENO COM 300m². R$ 250.000,00
TE01403 JD.DO IMPÉRIO - TERRENO COM 150m². R$ 110.000,00
TE01399 EUROPARK - TERRENO COM 1000m.². R$ 500.000,00
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
*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMERCIAL PLANO DE ES-
QUINA COM 283m² PODE SER DESMENBRADO. R$ 300.000,00 OU R$ 
150.000,00 ½ LOTE

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 SUITES / 4 SALAS 
/ LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / DESPENSA / 3WC / SUITE DE EMP. / CHUR. / 
PISCINA / GAR.4 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

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

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA 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 / ESCRI-
TORIO / LOBBY / REFEITÓRIOS CLIMATIZADOS / COZ. / VESTIARIO / GUARITA 
/ DOCA. R$ 100.000,00 + IPTU

GL00147 CALDEIRA - AT.5.955m2 AC.4.046m2 - RECEPÇÃO / ESCRITÓRIOS / RE-
FEITÓRIO / 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

CA00837- Jardim Bela Vista: Casa nova com aca-
bamento 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!!!

CA01046-Residencial Santa Clara: Sobrado alto padrão 
em condomínio com portaria e segurança 24 horas. Fino 
acabamento, armários embutidos, aparador, aquecedor 
solar, ar condicionado na casa toda , tudo em porcelanato, 
box polido, piscina aquecida com aquecimento solar 
automatizado, capa , cascata e ducha. Térreo com 01 
suíte (reversível escritório/home), churrasqueira com grill, 
armários, ventiladores de teto, toda fechada com portas 
de vidro de correr. Área de lazer completa. Garagem para 
06 carros. R$ 2.200.000,00. Aceita financiamento!!!

CA00518- Residencial Vila das Palmeiras: Casa 
com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, 
cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira e porta-
ria 24 horas. Garagem para 02 carros. R$ 1.500,00.

CA00516- Cond Vista Verde: Casa com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha, 
área de serviço, portaria 24 horas e churrasqueira. 
R$ 2.000,00.

CASAS VENDA:

CA01035- Jardim do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar, cozinha, lavanderia, quintal e portão eletrônico. Garagem 
para 02 carros. R$ 275.600,00. Aceita Financiamento!!!
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha americana e lavanderia. Garagem 
para 02 carros. R$ 278.000,00.
CA01082- Camargo Andrade: Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha americana, área de serviço, lavanderia. Garagem para 02 carros. 
R$ 290.000,00. Aceita Permuta!!!
CA00879- Jardim do Sol: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha e lavanderia e churrasqueira. R$ 297.000,00. Aceita 
financiamento!!!
CA01042- Jardim Patrícia: Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha americana, lavanderia. Garagem para 03 
carros. R$ 300.000,00. Aceita Financiamento!!!
CA01041- Moradas de Itaici: Casa em condomínio fechado com portaria 24 horas. Com móveis planejados, 02 dormitórios, sala jantar e 
estar, cozinha, lavanderia. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra e salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 340.000,00.
CA00738- Jardim América: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem coberta para 02 carros. R$ 
350.000,00.
CA00984-Cond. Portal de Itaici: Casa em condomínio alto padrão acabamento em porcelanato, com 03 suítes, lavabo, sala jantar e estar, 
cozinha, área de serviço, despensa, portaria 24 horas e piscina. Garagem para 02 carros. R$ 800.000,00.
CA00688- Cond. Portal de Itaici: Casa em condomínio alto padrão acabamento em porcelanato, ar condicionado, com móveis planejados 
03 suítes sendo 02 com closet, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, edícula, área de serviço, lavanderia, despensa, entrada de serviço. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol e quadra. Garagem para 04 carros. R$ 850.000,00.
CA01061- Residencial Santa Clara: Sobrado alto padrão em condomínio com portaria e segurança 24 horas. Ótimo acabamento em 
excelente localização. Aquecimento Solar, pé direito duplo, ar-condicionado instalado. Cozinha integrada c/ espaço gourmet . Área de lazer 
com piscina, churrasqueira, quadra, campo de futebol e salão de Festas. Garagem para 06 carros. R$ 1.950.000,00. Aceita financiamento 
e carro, imóvel 50% do valor.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00179- Jardim São Paulo: Apartamento com 01dormitório, sala, cozinha planejada e área de serviço. R$ 180.000,00.
AP00315- Jardim Alice: Apartamento com 02 dormitórios, sala de jantar, estar, cozinha americana, área de serviço. Garagem para 01 
carro. R$ 210.000,00.
AP00428- Vila Canadá: Apartamento com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala e cozinha. Garagem para 
01 carro. R$ 290.000,00. Aceita Financiamento!!!
AP00448- Residencial do Bosque: Apartamento com acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área 
de serviço e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 298.000,00
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.
AP00403- Residencial Due: Apartamento com 04 dormitórios sendo 01 suíte, sala de jantar, estar e tv, varanda, cozinha, área de serviço 
e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, sala de ginástica e sauna. Garagem coberta para 02 carros. 
R$ 750.000,00.

TERRENOS VENDA:

TE00416- Terreno Esplanada II: Terreno com 305 m². Aceita permuta e financiamento. R$ 208.000,00.
TE00241- Terreno Esplanada II: Terreno com 300 m². R$ 224.000,00.
TE00473- Terreno Residencial Terra Magna: Terreno com 360 m² em condomínio com portaria 24 horas, possui lagos e pista de cooper. 
R$ 235.000,00.
TE00474- Terreno Residencial Terra Magna: Terreno com 420 m²² em condomínio com portaria 24 horas, possui lagos e pista de cooper. 
R$ 255.000,00.
TE00460- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas. R$ 270.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 horas, poço artesiano, lago de pesca e 
pista ecológica. R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!

CHÁCARAS VENDA:

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.
CH00137- Itaici: Chácara com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar, estar e tv, cozinha planejada, despensa, área de serviço, lavanderia. Ar 
condicionado, aquecedor central, quintal e portão eletrônico. Área de lazer com piscina, churrasqueira. Garagem para 06 carros. R$ 742.000,00.

CASA LOCAÇÃO:

CA01072- Jardim Dom Bosco: Casa com 01 dormitório e banheiro. 35 m². Garagem para moto. R$ 830,00.
CA01023- Jardim Califórnia: Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem para 01 
carro. R$ 1.200,00.
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.
CA01077- Jardim do Sol: Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 1.500,00.
CA01103- Recanto do Vale: Casa com 02 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala, cozinha, edícula e churrasqueira. Garagem 
para 04 carros. R$ 1.500,00.
CA00990- Cond. Residencial Amstalden: Sobrado alto padrão em condomínio fechado e portaria 24 horas. Acabamento em porcelanato, 
com móveis planejados. Possui 03 suítes, sala de tv e jantar, sacada frente e fundo, lavabo, cozinha planejada e área de serviço. Área 
de lazer com piscina, churrasqueira, quadra e campo de futebol. Garagem para 04 carros. R$ 4.500,00.
CA00869- Cond. Helvetia Country: Casa em alto padrão em condomínio fechado com portaria e segurança 24 horas. Possui 04 suí-
tes, sendo 01 com closet e hidro, sala de jantar e estar, sacada frente, cozinha planejada, área de serviço. Área de lazer com piscina, 
churrasqueira e salão de festas. Paisagismo e poço caipira. Garagem para 04 carros. R$ 15.000,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00155- Jardim Moacyr Arruda: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 850,00.
AP00107- Jardim América: Apartamento com 02 dormitórios, sala jantar e tv, cozinha planejada, lavanderia. Garagem para 01 carro. 
R$ 900,00.
AP00336-Edifício Phatenor: : Apartamento com 02 dormitórios, sala, sacada, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. R$ 
1.000,00.
AP00270- Residencial Vando: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e portaria 24 horas. Área de lazer com 
salão de festas, jogos e churrasqueira. Garagem para 01 carro. R$ 1.000,00.
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.
AP00449-Edifício Fonte di Trevi: Apartamento com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala janta e estar, cozinha, área de serviço. Área 
de lazer com piscina, churrasqueira, quadra de Squash. Garagem para 02 carros. R$ 1.200,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.300,00.
AP00363- Cond. Spazio Illuminare: Apartamento com m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, portaria 24 horas. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira e sala de ginástica. Garagem para 01 carro. R$ 1.400,00.
AP00381- Residencial Victória: Apartamento com m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de lazer e garagem para 01 
carro. R$ 1.300,00 .
AP00375-Cond. Resid. Portal das Flores: Apartamento com móveis planejados com 03 dormitórios, sala jantar e estar, varanda, cozinha, 
lavanderia e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, quadra e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 1.500,00.
AP00319- Resid. Pátio Andaluz: Apartamento com ótimo acabamento em porcelanato, com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar 
e estar, varanda, cozinha, área de serviço e portaria 24 horas. Área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, jogos, sauna, 
sala de ginástica e quadra. Garagem para 02 carros. R$ 1.700,00.
AP00432- Edifício Felicitá: Apartamento com m 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha e portaria 24 horas. Área de lazer com 
piscina, churrasqueira, sala de ginástica e salão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 1.700,00.
AP00205- Centro Resid. Roccaporena: Apartamento com 02 dormitórios, todo mobiliado. R$ 1.800,00.

CHÁCARA LOCAÇÃO:

CH00126- Terras de Itaici: Chácara em condomínio fechado com 02 dormitórios sendo 01 suíte com closet, piscina, churrasqueira e 
garagem p/ 05 carros. R$ 2.800,00 
CH00070- Chácara Polaris: Chácara com portaria 24 horas, 06 dormitórios sendo 04 suítes com closet, lavabo, 02 salas de tv, sala de 
estar, jantar, cozinha, área de serviço, copa, despensa, edícula, lavanderia, dormitório e banheiro de empregada. TV a cabo, quintal, 
alarme, lareira, portão eletrônico, escritório. Área de lazer com piscina, salão de festas e jogos. R$ 12.000,00.

SALAS LOCAÇÃO:

SA00069- Centro: Sala comercial localizada no centro com 37 m². R$ 1.000,00.
SA00007- Cidade Nova: Sala comercial em prédio alto padrão com 49,70 m². R$ 1.800,00.

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00037- Jardim América: Salão Comercial com 115 m² com escritório, próximo a AV: Visconde de Indaiatuba. R$ 2.500,00.
SL00038- Avenida Visconde de Indaiatuba: Salão comercial com 85 m² em excelente localização. R$ 3.000,00.
SL00040- Jardim América: Salão Comercial com 80 m²em frente a Av. R$ 3.000,00.

GALPÃO LOCAÇÃO:

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  - Cond. 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., área 
de serv. R$3.500,00 + Cond. + IPTU  

DESTAQUE

Belíssimo Sobrado no Cond. Vila Suiça 
(SO0272) aceita permuta por apartamento 
de 03 dormitórios

LANÇAMENTOS LOTEAMENTOS

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

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

LANÇAMENTO APARTAMENTO 

AP0554 - 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 

AP0555 - 71m² - Cond. Roccaporena 
02 dorm., sala, bhº social, coz., sacada, área 
de serv., 02 VG. R$300.000,00

AP0556 - 62 m² - Cond. Paul Harris 
02 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb., coz., área de serv., 01 VG. 
R$280.000,00

CASAS 

CA0490 - 200 m² - Vl. Maria Helena 
03 dorm., sendo 1 st. (arm. em 02 dorm.), 
saça 02 amb., coz. planej., bhº social, 
dorm. e bhº nos fundos, churrasq., 02 VG. 
R$525.000,00

AP0467 - 154,33 m² - Cond. 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 - Cond. Place View
Ap.c/ pisos e revest. - 03 dorm., sendo 
01 st., bh° social, sala 02 amb. (por-
celanato), 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 - Cond. 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 - Cond. Duetto Di 
Mariah
02 dorm., sendo 01 st., bhº social, es-
crit., sala 02 amb. c/ varanda gourmet, 
c/ churrasq., coz., área de serv., 01 VG. 
R$1.400,00 + Cond. + IPTU

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

AP0529 - 45 m² - Cond. 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/ cook-
top, 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 gourmet 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. pla-
nej., AS., bhº ext., depósito, edícula c/ 
churrasq., quintal, 04 VG. R$2.900,00 + 
IPTU
 
CA0224 - 175 m² - Cond. 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 Viracopos 
02 dorm., sendo 01 st. bhº social, sala 02 
amb. c/ varanda, coz., área de serv., bhº 
externo, espaço gourmet c/ churrasq. e 
fogão a lenha, pisc., quintal, diversas VG. 
R$2.800,00 + IPTU

CA0512 - 154 m² - Vl. Todos os Santos 
03 dorm., sendo 01 st., sala, lavabo, coz., 
quintal e 02 VG. R$385.000,00

CA0513 - 137,50 m² - Jd. Morumbi 
02 dorm., sendo 01 st., sala, copa, coz., bhº 
social, área de serv. coberta, áre gourmet, 02 
VG. R$268.000,00

SOBRADOS 

SO0396 - 300 m² - Vl. Suiça 
03 sts., sendo 01 c/ closet, sala 02 amb., la-
vabo, coz., área de serv., dep. empreg., espa-
ço gourmet, jd., quintal, 04 VG. R$850.000,00

SO0394 - 175 m² - Cond. Montreal Residen-
ce 
03 dorm., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., lavabo, coz., desp., área de serv., chur-
rasq., 02 VG. R$540.000,00

CHÁCARAS 

CH0104 – 1000 m² - Cond. Terras de Itaici 
Casa toda avarandada - 03 suites c/ arm., 
sala 2 amb., lavabo, coz. planej., desp., área 
de serv., dorm. e bhº ext., espaço gourmet 
c/ churrasq., pisc., deck de madeira, canil, 
pomar, 03 VG cobertas. R$860.000,00

CH0102 - 1002 m² - Cond. Village Haras São 
Luiz 
03 dorm., sendo 02 suítes, lavabo, sala 02 
amb., coz. americana, área de serv. c/ bhº 
e arm., ampla área gourmet c/ churrasq., 
dep. de empreg., pomar, depósito, amplo jd. 
R$695.000,00

LOTEAMENTO FECHADO 

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

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
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 

EUROPARK – 500 m² - 
Parcelamento direto 
com proprietário em 

até 60 meses

EUROPARK – 1.000 m² - 
R$ 350.000,00

AP00154 - PATIO ANDALUZ - TORE SEVILHA - AU= 84,47 m² - 3 dormitórios (1 Suíte), sala 
2 ambientes, cozinha americana, 2 vagas cobertas e livres (será entregue com piso e armários 
na suíte e banheiros). Área de lazer completa com lounge, piscina, playground, sala de cinema, 
brinquedoteca, espaço gourmet, etc  R$ 425.000,00

CH00066 - RECANTO DAS FLORES - AT= 5.000 m² AC= 600 m² - 4 suítes, sendo 2 com 
closet, 3 salas, escritório, toda avarandada, cozinha planejada, espaço gourmet com 100 m² de 
construção, piscina, vestiário, árvores frutíferas, dependências de empregada, 3 vagas cobertas 
R$ 2.500.000,00

CA00610 - JARDIM DOS LAGOS - AT=525 m² AC=368 m² - 3 suítes (1 com closet 
e hidro), 3 salas (estar, jantar e TV), amplo terraço no andar superior, cozinha, 
despensa, lavanderia, 4 vagas (2 cobertas) - ACEITA IMÓVEL ATÉ 50% DO VALOR 
- R$ 950.000,00

CA00628 - VISTA VERDE - AT= 320 m² AC= 170 m² - 3 suítes (1 com hidro), Infra de AC em todos os quartos 
e sala, aquecimento solar, piso em porcelanato, pias em travertino,  armários e encosto de cama em madeira, 
sala de tv/estar conjugadas e com pé direito alto em madeira, Cozinha americana planejada e torre de eletro 
planejados, Pia com mármore preto, espaço gourmet, Lavanderia, 4 vagas (2 cobertas) R$ 750.000,00

GL00285 - Galpão Industrial com aproximada-
mente 1.500 m² de área, construído em terreno 
de aproximadamente 2.000 m². Possui escritó-
rios amplos, refeitório, vestiários 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, vestiários, dois 
níveis de escritórios e refeitório. Sistema cons-
trutivo 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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VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 
COMPLETA, 14 LUGARES, LICENCIADA, IPVA.
NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR.

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

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA 

DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

VILA AURORA – AP00611 - 01DORM C/ ARMARIO, 
SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$ 1.300,00 
+ COND+ IPTU

TERRENO PARQUE RESIDENCIAL INDAIA- 
TR00716 - TERRENO 150M² EM CONDOMINIO 
FECHADO. R$ 160.00,00

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707
250m² COM CASA NOS FUNDOS (02 DORM., SALA, 
COZ, WC). RUA DOMACIR STOCCO, 869

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

APARTAMENTO P/ VENDAR. OPORTUNIDADE
JD.MORUMBI AP00605 - 02 DORM, SALA, C0Z, WC, 
A.S 01 VAGA P/AUTO. ÁREA DE LAZER COM SALÃO 
DE FESTA PORTARIA 24 h
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 pon-
to 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, WC, 1VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 950,00 + IPTU 

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

JD CALIFORNIA CA02595
02 COMODOS, WC, LAVAN, 01 VAGA COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 850,00+ IPTU 

JD CALIFORNIA CA02596
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 900,00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02596
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA COBER-
TA. RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 900,00 + IPTU 

CENTRO – CA02583
CASA COMERCIAL: 02 DOMR (01 SUITE), SALA 
(02 AMB.), COPA COZ, WC, LAVA, 02 VAGAS 
PARA AUTO (01 COBERTO).
RUA 7 SETEMBRO, 578
R$ 2.500,00 + IPTU

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

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

VILA VITORIA CA02602
01 DORM, SALA, COZ, A.S COBERTA, AMPLO 
QUINTAL, OTIMA LOCALIZAÇÃO.
R$850,00+ IPTU 

AQUI SE VIVE CA02584
PARTE SUPERIOR: 01 SUITE ( CLOSET OFURO), 
SALA INTIMA E VARAN. PARTE INFERIOR: 03 
DORM (01 SUITE C/ CLOSET E OFURO), SALA 
ESTAR, SALA JAN, SALA TV, WC, LAVABO, COZ, 
C/ ARMARIO, DESPENSA. FUNDOS: CHURRAS 
EDÍCULA COM WC, 06 VAGAS P/ AUTO(03 
COBERTO)
R$ 4.000,00 + COND+ IPTU

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

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

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

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575
03 DORM. (01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN, 
QUINTAL, VAGA PARA 02 AUTOS.
RUA LUIZ CUPINI, 615.
R$ 1.300,00 + IPTU 

ITAICI – CA02487
CASA ANTIGA: 03 DORM. (02 SUITES), 02 SA-
LAS, 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 (02 
DORM, WC) C/ CHURRAS, QUINTAL E GARAGEM 
P/04 AUTOS 02 COBERTAS.
RUA JOARACY MARIANO DE BARROS, 92.
R$ 2200,00 + IPTU 

ALPES SUÍÇOS – 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, CHURRAS-
QUEIRA C/ WC, apto p/empregada E GARAGEM 
COBERTA P/02 AUTOS.
R$ 5.000,00 + IPTU

APARTAMENTO ALUGA 

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00596
COBERTURA DUPLEX: PISO INFERIOR: 02 DORM. 
(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN, PISO SUPE-
RIOR: 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-AP0297
KITNET SEM GARAGEM
R$500,00+COND+IPTU

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, COZ, LAVAN E 
01 VAGA. COM MÓVEIS PLAN.
R$ 1.300,00 + 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

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 BELO HORIZONTE- CA02604
01 DORM, SALA, COZ, LAVAN, 03 VAGAS 
COBERTAS.
AT: 170M² AC: 90M²
R$270.000,00

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

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

JD SANTA EFIGENIA- SALTO SP CA02603
FRENTE: 02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVAN, 
02 VAGAS P/ AUTO.
FUNDOS: 01 DORM, COZ, WC, LAVAN. 
AT:195M² AC: 152M²
R$ 150.000,00

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 PORCELANATO. AT: 150m² 
/ AC: 104m²
R$ 420.000,00

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

V. MERCEDES – CA02539
CASA TÉRREA: 02 DORM., SALA, COPA, 
C O Z  P L A N ,  Q U I N T A L ,  F U N D O S  C O M 
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, 
COZ,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 SUI-
TE),  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 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 /ARMARIOS, 
LAVABO, WC, LAVAN, CHURRAS.
01 COMODO C/ WC, PISCINA E VAGA 
COBERTA P/ 04 AUTOS
AT 430 m² A.C 298 m²
R$ 750mil

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

CHÁCARA ITUPEVA – CH00314
03 DORM (01 SUITE), SALA, COZ,WC, 
GARAGEM.
AT: 1.228M² AC: 120 M²
R$ 360.000,00

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

JD SEVILHA CA02453
SALA 03  AMB,03  DORM (01  SU ÍTE 
MASTER),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

T E R R E N O  J D .  M O R A D A  D O  S O L 
(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 

RESIDENCIAL RENASCENCE -  AU: 84M² 03 DORM (01 SUITE),SALA,COZ,WC SOCIAL, A.S, 01 VAGA. R$ 
1.300,00+ COND+IPTU

CASAS PARA VENDAS
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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. CONSULTE-NOS

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
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + 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, lareira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de pizza, garagem 
R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA00262 – Vila Brizola – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 1.200,00 + Iptu
CA00948 – Jd. do Valle – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb ampla, wc so-
cial, coz c/ armários, lavand, garagem coberta 2 carros .R$ 1.400,00 + Iptu
CA00578 – Jd. Sevilha – AT: 125m² - AC: 90m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, garage coberta 2 carros e port. Eletrônico .R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01003 – Jd. Regente – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz c/ gabinete, wc, lavand, gar. coberta 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
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem .R$ 
1.800,00 + Cond. + 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
AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala, coz c/ armários, wc, 
lavand, garagem R$ 1.000,00 + Cond. + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 
1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem 
R$ 1.050,00 + 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
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
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa 
– 3dorm, sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem R$ 1.400,00 + 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 - 
esquina c/ salão, casa c/ 3 comodos alugada p/ salão e cabeleireira e mais 
uma casa c/ sala, quarto, coz, banheiro e garagem R$ 424.000,00

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topografia .R$ 
115.000,00
TR00483 – Jardim Bela Vista – AT: 250m² - plano (excelente localização) 
R$ 165.000,00
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, acaba-
mento em porcelanato Consulte-nos

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

APARTAMENTO

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!!!

VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 
2013 - COMPLETA, 14 LUGARES, 

LICENCIADA. IPVA. NEGOCIA. 
TROCA: MAIOR OU MENOR 

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

VENHA TRABALHAR NA 
IMOBILIÁRIA CHIDO VENDE.
A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE 

INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707 
- 250m² COM CASA NOS FUNDOS (02 
DORM., SALA, COZ, WC).  RUA DOMACIR 
STOCCO, 869.

TERRENO JD. DO IMPERIO-TR00711 
- 150M² , QUADRA 13, LOTE 54 COND. 
AC. CARRO NO NEGÓCIO R$  115.000,00 

VILA AURORA – AP00611 - 01DORM C/ 
ARMARIO, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 
VAGA. R$ 1.300,00 + COND+ IPTU

TERRENO PARQUE RESIDENCIAL 
INDAIA- TR00716 - TERRENO 150M² EM 
CONDOMINIO FECHADO R$ 160.00,00

PASSO O PONTO BAZER E 
PAPELARIA - CENTRO - Bazar e 

Papelaria no centro, vendo e passo o 
ponto com tudo dentro. 

R$70.000  aluguel R$1650,00

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,coz,a.s,quintal e garagem p/moto 
R$850,00 + IPTU

SALÕES E SALAS ALUGAM

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, 871. 
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 

JD CALIFORNIA CA02595
02 COMODOS, WC, LAVAN, 01 
VAGA COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 850,00+ IPTU

JD CALIFORNIA CA02596
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 
VAGA COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871. 
R$ 900,00 + IPTU

JD CALIFORNIA CA02601
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 
VAGA COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
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 NEVES 
CA02560 - 03 DORM (SUÍTE), SALA, 
COZ, LAVAN, QUINTAL E GARA-
GEM P02 AUTOS (1 COBERTA) R$ 
1150,00 + IPTU

VILA VITORIA CA02602
01 DORM, SALA, COZ, A.S CO-
BERTA, AMPLO QUINTAL, OTIMA 
LOCALIZAÇÃO. R$850,00+ IPTU 

AQUI SE VIVE CA02584 - PARTE 
SUPERIOR: 01 SUITE ( CLOSET 
OFURO), SALA INTIMA E VARAN. 
PARTE INFERIOR: 03 DORM (01 
SUITE C/ CLOSET E OFURO), 
SALA ESTAR, SALA JAN, SALA TV, 
WC, LAVABO, COZ, C/ ARMARIO, 
DESPENSA. FUNDOS: CHURRAS 
EDÍCULA COM WC, 06 VAGAS P/ 
AUTO(03 COBERTO). R$ 4.000,00 
+ COND+ IPTU

CENTRO – CA02583
CASA COMERCIAL: 02 DOMR (01 
SUITE), SALA (02 AMB.), COPA COZ, 
WC, LAVAN, 02 VAGAS P/ AUTO (01 
COBERTO).
RUA 7 SETEMBRO, 578.
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 
ELETRÔNICO. R$ 1.500,00 + IPTU

PQ. DAS NAÇÕES – CA1575
03 DORM. (01 SUITE), SALA, COZ, 
WC, LAVAN, QUINTAL, VAGA PARA 
02 AUTOS. RUA LUIZ CUPINI, 615.
R$ 1.300,00 + IPTU

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA, 03 DORM (01SUÍTE 
C HIDRO), AMPLA SALA, COPA, 
COZ, A.S. 
FUNDO (02DORM, WC) C/ CHUR-
RAS, QUINTAL E GARAGEM P/04 
AUTOS 02 COBERTAS.
RUA JOARACY MARIANO DE BAR-
ROS, 92. R$ 2200,00 + IPTU

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS 
02 DORMITÓRIOS ALUGA

CENTRO – AP00584
02 DORM. (01 SUITE), SALA, WC, 
COZ, LAVAN E 01 VAGA. COM MÓ-
VEIS PLANEJADOS.
R$ 1.300,00 + COND.

CASA VENDA - OPORTUNIDADE

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

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

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

CENTRO – AP00610
KITNET COM 36M² E 01 VAGA 
DE 13,5M²
R$ 180,000,00

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

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

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

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO 
AP00556
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!!!!
03 DORM (01SUÍTE),SALA,-
COZ,WC,LAVAN,VARANDA 
E  02  DUAS VAGAS.  AREA 
TOTAL 123m²
R$480 MIL

TERRENO JD PRIMAVERA 
TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

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

JD. POMPÉIA – AP00576
EMPREENDIMENTO NOVO - 
PREVISÃO ENTREGA 03/2015
AU: 85,91m²
03 DORMITÓRIOS (SENDO 01 
SUITE), SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, 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 

CENTRO-AP0297 - KITNET SEM 
GARAGEM. R$500,00+COND+IP-
TU

APARTAMENTO 03 
DORMITÓRIOS ALUGA

JARDIM TROPICAL  AP00578
03 DORM (01 C/ARMARIOS)01wc, 

JD SANTA EFIGENIA- SALTO SP 
CA02603 - FRENTE: 02 DORM, 
SALA, COZ, WC, LAVAN, 02 VAGAS 
P/ AUTO. FUNDOS: 01 DORM, COZ, 
WC, LAVAN. AT:195M² AC: 152M²
R$ 150.000,00

APARTAMENTO PARA VENDA

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

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

sala, coz,sala com sacada,lavan,01 
vaga,área de lazer e portaria 24hrs
R$ 1400,00 + COND R$ 270,00

RESIDENCIAL RENASCENCE
 AU: 84M² 03 DORM (01 SUITE),-
SALA,COZ,WC SOCIAL, A.S, 01 
VAGA
R$ 1.300,00+ COND+IPTU

JD.SÃO FRANCISCO CAO2586
CASA TERREA NO FUNDO, 1 
DORM, SALA, COZ, WC,
GARAGEM E QUINTAL. AT.276M² 
AC. 70M²
R$ 500.000,00

JD BELO HORIZONTE- CA02604
01 DORM, SALA, COZ, LAVAN, 03 
VAGAS COBERTAS.
AT: 170M² AC: 90M²
R$270.000,00

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR , 3 DORM( 
SUÍTE C/CLOSET),SALEIRA
PARTE INFERIOR SALA DE ES-
TAR, SALA DE JANTAR, ESCRI-
TÓRIO,
LAVABO ,COZ E GARAGEM P/ 3 
AUTOS COBERTA E 2 DESCO-
BERTAS.SUBSOLO A.S,SALA DE 
JOGOS.AREA GOURMET
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CADASTRE SEU IMÓVEL CONOSCO E GANHE UM BRINDE ! 

CASAS

OPORTUNIDADES

CA00154 R$ 670.000,00 TERRA MAG-
NA 3 dorms | 2 salas 180,00 m² const. 
| 360,00m² útil
CA00173 R$ 645.000,00 JARDIM ES-
PLANADA 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.
CA00163 R$ 900.000,00 JARDIM DOS 
LAGOS  3 dorms,| 1 suíte , 2 vagas , 
3 salas 300,00 m² const. | 500,00 m² 
terreno

m² const.
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 Edifício  Barce-
lona 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     

APARTAMENTOS

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

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc social, lavanderia, garagem. 
COD.215 – JD.ITAMARACA - R$280 MIL – 2dorms(1st 
com banheira), sala, copa, coz, wc social, lavanderia 
coberta, garagem para 2 carros.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.301 – JD.BELA VISTA – R$636 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc social, lavanderia, varan-
da, churrasqueira, piscina, portão eletrônico, garagem 
para 2 carros coberta e 2 descoberta.SOBRADO
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st), 
sala de star e jantar, coz, lavabo, wc social, escritório, 
edícula, churrasqueira, 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 closet), sala, copa, coz, varanda, lavanderia, wc so-
cial, edícula, churrasqueira, portão eletrônico, garagem
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc social, as, garagem para 2 carros.
COD.363 – JD.UMUARAMA – R$450 MIL – 3 dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz. Com a/e, lavabo, wc social, 
lavanderia, edícula, churrasqueira, garagem para 2 carros.
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dor-
ms (1st com closet), sala de estar e jantar, coz. Plane-
jada, lavabo, lavanderia, wc social, piscina, garagem.
COD.361 –  COND.VILLAGIO DE ITAICI  –  R$435 
MIL – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, as, 
garagem para 2 carros.
COD.405 – COND.TERRA NOBRE – R$700 MIL – 
4dorms(2sts), sala de estar, jantar e TV, coz, lavanderia, 
dispensa, piscina, churrasqueira, garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

AP.501 – JD.ELDORADO – R$149 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, as, 1 vaga de garagem.
AP.502 – VL.NS.CANDELARIA – R$290 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavabo, as, 1 vaga de garagem coberta.
AP.521 –  ANDA LUZ - R$430 MIL – 3dorms(1st), sala, coz. 
Planejada, wc social, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas de 
garagem coberta.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia,  vaga de garagem 

TERRENOS

TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – Terreno com 150m², com 
planta 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.

CHÁCARAS
      
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. Planeja-
da, 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$2.300,00 – 3 dorms com A/E (1 st com A/E), 
coz planejada, sala, wc social, edícula c/wc, churrasqueira, 
garagem.
VL FURLAN – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala, copa, coz, wc 
social, lavabo, escritório, lavanderia, edicula com wc, garagem 
– SOBRADO
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st), sala, coz c/ a/e, wc, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico.
CIDADE NOVA – R$1.450,00 – 2dorms, sala, coz, copa, wc, as, 
quintal, garagem.
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.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

CIDADE NOVA II – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 1 vaga 
de garagem coberta. SEM COND.
CECAP – R$950,00– 2dorms, sala em L, coz, as, wc social, 1 
vaga de garagem.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
1 vaga de garagem. NOVO
ITAICI – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as com a/e, garagem.
VL.NS.CANDELARIA – R$1.300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 
1 vaga de garagem coberta.
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.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 
planejada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
JD. DO VALE – R$1.100,00 – salão com 100m² e 1 
wc. 
JD. DO VALE – R$1.200,00 - salão com 90 m,  wc
JD.DOS COLIBRIS – R$1.200,00 – com 2wc e duas portas 
de entrada.

SALAS

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

GALPÃO

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

TERRENO

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

 

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

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, pis-
cina, 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 am-
bientes, 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 ambien-
tes, 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, es-
critório, sala p/Tv, cozinha americana c/móveis, lavanderia, 
churrasqueira,piscina em alvenaria AT/ 360m² AC/240m² R$ 
890.000,00 

CA0135 – Maison Du Park – 04 suites (todas c/closet sendo 01 
master), sala 03 ambientes, escritório, lavábo, sala intima(piso 
superior), cozinha americana c/móveis, despensa, área de servi-
ço, piscina em alvenaria AT/495m² .AC/440m² R$ 1.970.000,00.
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), lavábo, 
sala 03 ambientes(jantar, Tv, visita) escritório, cozinha pla-
nejada, lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, 
despensa (casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m² 
R$ 850.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina AT/178m² AC/ 160m² 
.R$ 685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.

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 pla-
nejada, 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 
DORMS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHUR-
RASQUEIRA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, 
PISCINA AQUEC . CHURRASQUEIRA .R$ 450.000,00.
 

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização pri-
vilegiada, 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

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-58 BELÍSSIMA CASA COM 02 DOR, 
SALA, COZ, WC SOCIAL, LAV, GAR. P/02 AUTOS+01 
CÔMODO C/WC NOS FUNDOS, QUINTAL JARDIM - 
EM LOTE DE 250M². VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: 
R$380.000,00. AC. FINANCIAMENTO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMI-
TÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SO-
CIAL, LAVANDERIA, GARAGEMP/02 AUTOS. VALOR: 
IMPERDÍVEL!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 CÔMODOS 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$650,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M. SOL. RUA 67. 01 CÔMODO GIGANTE COM WC, 
R$ 135.000,00 URGENTE!!  F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL R-68 .02 DORM, SALA, COZ, WC LAVA, GARA 
-  MEZANINO NOS FUNDOS APENAS: R$160.000,00. 
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

M.SOL ½ LOTE DOCUMENTADO PARA FINANCIA-
MENTO.APENAS R$115.000,00 VÁ JÁ!!! F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
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!!
SANTA MARTA-III –SALTO SP.02 DORM-SALA AM-
PLA- COZ. AMERICANA-WC – LAV.COBERTA NOS 
FUNDOS –AMPLO TERRENO NA FRENTE- LOTE DE 
160M² R$150.000,00 + 45 PARCELAS DE R$412,00. 
ACEITA PERMUTA POR CASA EM INDAIATUBA. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

CHÁCARA-VENDE-SE

E.FAUSTO SP. CHÁCARA COM 3.600M² CASA DE 
QUATRO CÔMODOS LUZ, POÇO. TROCA POR 
CASA EM INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-
7997.
CASA NA CECAP - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 CARROS, 
EDÍCULA COM 03 COMODOS E WC NOS FUNDOS, 
R$390.000, 00.TROCA COM CHÁCARA EM INDAIATU-
BA. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIM-
PLES 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 INDAIATUBA. SP. F= 19-
3017-2608/99762-7997

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL DO 
SEU CORRETOR!
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REF: 400529  R$ 1.300.000,00 AC: 336M² AT: 360M²
Oportunidade em Indaiatuba – SP  Sobrado em condomínio 
fechado com 03 suítes avarandadas (com armários), sendo uma 
master com closet feminino - closet masculino - escritório, sala de 
tv (ou 04 dormitórios), lavabo, ampla sala de estar e jantar, cozinha 
planejada (com fogão, forno, microondas, coifa e geladeira em 
inox, lavanderia, espaço gourmet, dependência para empregada, 
piscina,jardim, garagem com 04 vagas, sendo 02 cobertas.

REF. 400124 R$ 230.000,00 AT 300M²
TERRENO EM CONDOMÍNIO TERRA NOBRE  - COM 300M², 
TERRENO EM ACLIVE, PRONTO PARA CONSTRUIR.

REF. 401516  - Chácara do Trevo - Ótima localização, 
casa ampla, com 04 dormitórios (sendo 01 suíte), WC so-
cial, sala, cozinha, área de serviço, 04 vagas de garagem 
cobertas e várias descobertas, pomar, tanque de peixes, 
área de churrasqueira coberta.

REF. 398396 - Parque Boa Esperança - Linda casa tér-
rea, com 03 dormitórios (sendo 01 suíte, dois com armários 
e ar-condicionado e um adaptado para escritório), sala de 
estar e jantar, área de luz, cozinha planejada, WC social, 
área de serviço coberta, área de churrasqueira com WC e 
depósito, 04 vagas de garagem (sendo 02 cobertas).

REF. 399795 - Jardim Quintas da Terracota - Excelente 
terreno em condomínio fechado, numa área perfeita para 
transformar seu projeto de vida em realidade. A poucos 
minutos do centro de Indaiatuba e em contato com uma 
fantástica área verde preservada de 188 mil m². Lazer 
completo.

REF 399431 - R$ 850.000,00 - AC 180 - AT 300 - Portal 
dos Ypês - Casa térrea com pé direito duplo, 03 suítes (sen-
do 01 master com closet), cozinha,área de serviço, lavabo, 
sala e área de lazer integrada estilo americana, 02 vagas de 
garagem cobertas, preparada para ar-condicionado, aquece-
dor solar e telhado com madeiramento aparente.

REF 399431 - R$230.000,00 - AU 64M² - Village Azaleia 
- Apartamento 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 financiamento.

REF 398093 - R$ 515.000,00 - AC 106M² - AT 171M² - Condo-
mínio Caribe Village - Sobrado com 03 dormitórios (sendo 01 
suíte planejada), WC social, lavabo, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, área de serviço, depósito nos fundos da casa, quintal e 
03 vagas de garagem. Aceita permuta com imóvel de menor valor.

REF. 400507 - Village Azaleia - Apartamento com 03 dor-
mitórios, 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 financiamento. AU. 64 M² R$ 230.000,00

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 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 Frios e Laticínios

Imobiliária Imobiliária Informática Informática

Construção/Arquitetura
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Jóias 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
Restaurante Restaurante Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial

Telefonia Digital e Internet Tintas VeterináriaUniformes

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: Disponibi-
lidade de horário. Desejável 
experiência em armazém 
logístico. 
Ajudante Geral: Ensino mé-
dio completo. Conhecimento 
em rotinas de almoxarife.
Analista Comercial: Ensino 
superior (cursando ou com-
pleto) em Administração ou 
afins. Experiência em vendas 
de serviços. Vivência em 
indústria. Conhecimento bá-
sicos em mecânica, elétrica 
e eletrônica. 
Analista de RH: Ensino su-
perior completo. Experiência 
em subsistemas de Recursos 
Humanos. Vivência em indús-
tria. Residir em Indaiatuba.
Assistente de Recebimen-
to: Ensino superior completo 
em Administração ou afins. 
Experiência em recebimento 
fiscal e faturamento (prefe-
rencialmente em Indústria). 
Cursos relacionados à função 
e conhecimento em pacote 
Office e SAP.
Auxiliar de Marketing: En-
sino médio completo. Curso 
de design/criação. Desejável 
experiência em criação e de-
sign. Residir em Indaiatuba.
Assistente de Vendas: Téc-
nico em Elétrica, Eletrônica 
ou afins. Experiência em 
negociação com clientes e 
follow up. Domínio do idioma 
Inglês ou Espanhol será um 
diferencial.
Assistente Técnico Junior: 
Ensino médio completo. In-
glês intermediário/avançado. 
Conhecimento em partes e 
peças mecânicas e eletrôni-
cas. Noções de manutenção 
de equipamentos em geral. 
Conhecimento em Desenho 
Técnico.
Auxiliar de Produção: En-
sino fundamental completo. 
Experiência em indústria. 
Residir em Indaiatuba.
Comprador(a): Ensino su-
perior completo em Adminis-
tração, Engenharia ou afins. 
Conhecimento em controle 
de matriz de fornecedores, 
relatórios de follow up e de-
mais rotinas do setor. Bons 
conhecimentos em controle 
de fornecedores.
Estagiário em Engenharia 
(URGENTE): Ensino superior 
(cursando 3º ou 4º ano) En-
genharia de Produção, Mecâ-

nica ouo Mecatrônica. Inglês 
intermediário/avançado.
Extrusor: Ensino médio com-
pleto. Amplo conhecimento 
em todo o processo de ex-
trusão (extrusora balão - seg-
mento plástico). Residir em 
Indaiatuba.
Inspetor de Qualidade: En-
sino médio completo. Conhe-
cimento em instrumentos de 
medição. Vivência em fundi-
ção. Experiência na função.
Montador Mecânico: Curso 
técnico em Mecânica, Mecâ-
nica de Usinagem ou Meca-
trônica. Experiência em mon-
tagens mecânicas, traçagem 
em chapas, caldeiraria ou 
serralheria. Conhecimento 
em leitura e interpretação 
de desenhos mecânicos e 
esquemas hidráulicos. Conhe-
cimento em Solda TIG e MIG. 
Montador(a): Ensino médio 
completo. Desejável técnico 
em Mecatrônica ou afins. 
Experiência em montagem 
de componentes e placas 
eletrônicas. Conhecimentos 
em EPIs.
Operador Logístico: Ensino 
médio completo. Curso de 
Empilhadeira (com certifica-
do). Experiência na função. 
Conhecimento em sistema 
WMS.
Operador Multifuncional: 
Ensino médio completo. 
Desejável técnico/profissio-
nalizante. Experiência em 
Almoxarifado. Desejável co-
nhecimento em ferramentas 
da qualidade.
Programador de Robô e 
Solda: Curso técnico em 
Mecânica ou Mecatrônica. 
Sólidos conhecimentos em 
programação de robô de sol-
da; implantação de processos 
robotizados de soldagem 
MIG-MAG. Conhecimento 
em desenho mecânico, lean 
manufacturing e inspeção 
de solda. 
 Técnico Eletrônico: Ensino 
técnico em Eletrônica ou áreas 
afins. Vivência em indústrias 
do segmento eletrônico, aten-
dimento ao cliente e noções 
de ISO 9001. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade 
para viagens.
Vendedor Técnico: Curso 
técnico em Mecânica ou Me-
catrônica. Experiência em 
vendas. 
Vendedora Interna: Ensino 
médio completo. Experiência 
em vendas de serviços. Dese-
jável residir nas proximidades 
do Pedágio.

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL (5620): Ensino 
Fundamental completo. Experiência 
na área de produção. Residir em 
Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
(6824): Formação superior comple-
ta. Experiência em departamento 
pessoal. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA DE COBRANÇA 
(6000): Formação superior com-
pleta ou cursando. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE INFORMÁTICA 
(5997): Formação superior comple-
ta ou cursando em Informática ou 
áreas afins. Experiência em redes. 
Desejável experiência na área de 
monitoramento e/ou segurança. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
ANALISTA FINANCEIRO (3668): 
Formação superior completa ou 
cursando em Administração, Ci-
ências Contábeis ou áreas afins. 
Experiência na área financeira. 
Conhecimento no sistema Microsi-
ga. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(6376): Formação superior com-
pleta ou cursando em Administra-
ção de Empresas ou áreas afins. 
Experiência na função. Noções 
de contabilidade e fluxo de caixa. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.  
A S S I S T E N T E  C O M E R C I A L 
(6126): Formação Técnica em 
Mecânica, Mecatrônica ou áreas 
afins. Experiência em atendimento 
ao cliente. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ATENDENTE DE ALIMENTOS 
(3975): Ensino Médio completo. 
Experiência na função de garçom. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
(6642): Ensino Médio completo. 
Curso de empilhadeira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.  
AUXILIAR DE EMBALAGEM 
(6437): Ensino Médio completo. 
Experiência em embalagem e/ou 
qualidade. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (5641): 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia em expedição e conferência de 
notas fiscais. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
(6825): Ensino Médio completo. 
Não é necessária experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6699): 
Desejável Ensino Médio completo. 
Não é necessária experiência. 
Residir em Indaiatuba. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567): Formação superior comple-
ta. Experiência na área de vendas 
externas. Possuir CNH B. Disponi-
bilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
(4936): Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em toda a 
parte elétrica automotiva. Dese-
jável experiência na linha diesel. 
Conhecimento em CLP. Possuir NR 
10. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursando 
superior em Administração, Secre-

tariado Executivo, Letras ou áreas 
afins. Desejável inglês avançado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FATURISTA (6062): Desejável 
formação superior. Experiência 
na função. 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. 
Experiência em manutenção de 
sistema hidráulicos, instalações em 
válvulas e torres de refrigeração. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR (6766): Ensino Médio 
completo. Experiência em monta-
gem de máquinas e/ou equipamen-
tos. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
NUTRICIONISTA (3171/4491): 
Formação superior completa. Ex-
periência em restaurante industrial. 
Desejável conhecimento no sistema 
Tec Food. Residir na região de 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA (6901): Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
OPERADOR DE ETE (6821): 
Ensino Médio completo. Desejável 
experiência em tratamento de 
efluentes. Residir em Salto, Itu ou 
Sorocaba. 
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE RE-
CUPERADOR DE AMIDO (6819): 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia na função. Residir em Salto, Itu 
ou Sorocaba. 
OPERADOR DE INJETORA 
(6687): Ensino Médio completo. 
Experiência em operação de má-
quinas, preferencialmente injetora. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MONITORAMEN-
TO (5998): Desejável curso Técnico 
em Informática. Experiência em 
atendimento telefônico. Residir em 
Indaiatuba. 
SERRALHEIRO (6951): Ensino 
Fundamental completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 
(5331): Ensino Médio completo. 
Experiência em liderança de equipe 
logística. Desejável experiência 
no Sistema Microsiga. Residir 
em Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO 
(5304): Formação Técnica em 
Eletrônica, Eletromecânica ou 
áreas afins. Experiência em manu-
tenção eletroeletrônica. 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 Indaiatu-
ba 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.

CADASTRE SEU CURRÍCULO GRATUITAMENTE 
CONOSCO: 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 ATRA-
VÉS DO NOSSO SITE: WWW.GRUPOPROFI-

CENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE 

(19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO GRUPO 

PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE GERAL: Escolaridade indiferente, 
necessário conhecimento em maçarico e em 
modelagem.
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso superior em Ciên-
cias 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/
Empreendimentos/Incorporadoras.
ASSISTENTE FINANCEIRO: Curso superior 
equivalente na área cursando ou concluído será res-
ponsável com contas a pagar, lançamento de notas 
fiscais, contabilidade, impostos e ter conhecimento 
em Pacote Office e Sistema Integrado ( RM Totvs ).
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/
Empreendimentos/Incorporadoras.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Ensino médio comple-
to, ter bons conhecimentos em informática, residir em 
Indaiatuba e já ter trabalhado na área. 
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade indiferente, 
necessário experiência na função, residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Escolaridade 
indiferente, experiência na função, irá trabalhar com 
limpeza, necessário ter condução própria e residir 
em Indaiatuba. 
COSTUREIRA: Ambos os sexos, ensino funda-
mental completo, experiência na função, residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu ou Porto Feliz. Conhecimento 
em máquina 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.
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO: Cursando ensino 
Superior em Administração, conhecimento em Excel, 
Outlook e Powerpoint.
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA DE PRODU-
ÇÃO: Necessário estar cursando graduação em 
engenharia de produção ou mecânica Irá atuar em 
documentação de processos de usinagem e sistema 
de Gestão da Qualidade.
GERENTE DE VENDAS: Ensino médio completo, 
será responsável por toda área de vendas, como 
treinamento e supervisão, ter conhecimento em 
informática e boa liderança.
INSPETOR DA QUALIDADE: Necessário curso 
na área, experiência em inspeção em usinagem, 
conhecimento em tridimensional Geopak e diferen-
cial de braço medição, instrumentos de medição 
de usinagem.
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Completo, 
com experiência em liderança de equipe e operação 
de empilhadeira. Necessário curso de Operador 
de Empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MÁQUINAS: Ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba, Salto ou Itu, experiência 
na função, cursos na área.
OPERADOR DE LOGÍSTICA – PNE: Vaga desti-
nada para pessoas de portador de necessidades 
especiais, ensino médio completo, residir em 
Indaiatuba e disponibilidade de horário. 
OPERADOR DE PONTE ROLANTE: Ensino mé-
dio completo, experiência na função, disponibilidade 
para atuar no terceiro turno, irá atuar em empresa 
de grande porte.
OPERADOR/PREPARADOR DE MÁQUINA CNC: 
Residir em Indaiatuba, experiência na função, 
maior de 18 anos. Conhecimento em preparação, 
programação e manuseio de CNC.
PREPARADOR DE FERRAMENTAS DE USINA-
GEM: Conhecimento instrumentos de medição de 
metrologia , desenho mecânico, ferramental de 
centro/torno usinagem.
PROMOTOR DE VENDA: Ensino médio com-
pleto, residir em Indaiatuba e ter disponibilidade 
de horário.
SOLDADOR: Curso na área, experiência na 
função, residir em Indaiatuba e disponibilidade 
de horário.
SUBGERENTE DE RESTAURANTE: Necessário 
experiência na função, será responsável pela coor-
denação de equipe, organização da loja, auxiliar 
em compras, reposição e verificação do estoque, 
recebimento e conferência de mercadorias, neces-
sário residir em Indaiatuba.
SUPERVISORA DE CAMAREIRAS:  Ensino fun-
damental completo, experiência como camareira, 
com liderança e gerenciamento, atendimento aos 
hóspedes. Necessário disponibilidade de horário. 
Indispensável habilidade com celular, tablets e 
aparelhos e eletrônicos. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO: Ensino médio 
completo, disponibilidade de horário, conhecimento 
no sistema CM NET, desejável experiência no 
ramo hoteleiro e liderança de equipe. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
TÉCNICO EM MÉTODOS E PROCESSOS: En-
sino médio completo, cursos na área equivalente, 
necessário habilidade em desenvolver programas 
de usinagem em solid work / auto CAD – processos.
VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio completo, 
ter experiência com vendas externas, disponibili-
dade de horário, prospecção de novos clientes e 
possuir condução própria. 
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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 Forma-
ção superior em Administração 
ou Engenharia. Desejável conhe-
cimento na área comercial com 
vendas internas e externas.
Local de atuação: Itu
ANALISTA CONTROLADORIA  
Superior completo em Ciências 
Contábeis ou Administração. Ex-
periência em classificação contábil 
e rotinas de fechamento. Possuir 
Excel avançado
Local de atuação: Salto
ANALISTA DE EXPANSÃO For-
mação superior em Administração 
de empresas, Marketing ou Eco-
nomia. Experiência com varejo e 
controle de mercados.
Local de atuação: Indaiatuba
ANALISTA FINANCEIRO SR  
Formação superior completo admi-
nistração ou finanças. Experiência 
na área financeira, em planilhas 
avançadas, centro de custos, fluxo 
de caixa e sistema SAP. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE ALMOXARIFA-
DO Ensino médio completo, experi-
ência na área de almoxarifado, com 
conferência de material. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE CONTABIL  Ensino 
médio completo, cursando superior 
em Ciências Contábeis. Vivência 
na função.
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE COBRANÇA  
Cursando superior em administra-
ção, finanças ou contábil. Experiên-
cia em cobrança. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE QUALIDADE  
Ensino médio completo, com ex-
periência em linha de produção e 
ferramentas da qualidade. Com 
total disponibilidade de horário.
Local de atuação: Itu
AUDITOR DA QUALIDADE Ensino 
médio completo, experiência na 
área da qualidade, com domínio 
em QSB e certificação.
Local de atuação: Itu
CALL CENTER Ensino médio 
completo, conhecimentos básicos 
em informática.
Local de atuação: Itu
COMPRADOR PLENO  Forma-
ção superior completo em Admi-
nistração ou Comércio Exterior. 
Experiência em comercio exterior, 
importação e exportação. Possuir 
inglês fluente. 
Local de atuação: Itu
DIRETOR DE OBRAS  Formação 
superior em Engenharia Civil, 
especialização em meio ambiente. 
Experiência como coordenador 
de obras.
Local de atuação: Itu
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica. Experiência 
em CLP. 
Local de atuação: Itu
ENCARREGADO DA QUALIDA-
DE  Formação superior completo, 
experiência na área da qualidade, 
auditorias, relatórios de não con-
formidade, try-outs e treinamento 
operacional. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO CIVIL Superior 
completo em Engenharia Civil. 
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Experiência na área de planeja-
mento, execução e gerenciamento 
de obras. Responder por projetos 
e fiscalização da obra. Atuação 
em campo e na administração. 
Habilidade com gestão de pessoas. 
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO JR  Ensino médio 
completo, recém formado em en-
genharia mecatrônica ou elétrica. 
Desejável possuir inglês.
Local de atuação: Itu
ENGENHEIRO QUIMICO  Forma-
ção superior em Engenharia Quími-
ca. Experiência na área e possuir 
inglês ou espanhol intermediário.
Local de atuação: Itu
ESTÁGIO EM PÓS-VENDAS  Cur-
sando superior em administração 
ou engenharia. Vivência com pós-
-vendas, atendimento ao cliente.
Local de atuação: Salto
MECÂNICO  Desejável ensino 
médio completo, curso de mecânica 
diesel e metrologia. Experiência na 
função. Local de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR  Desejá-
vel ensino médio completo, curso 
de mecânica diesel e metrologia. 
Experiência na função. 
Local de atuação: Itu
MÉDICO DO TRABALHO  For-
mação superior especializado em 
Medicina do Trabalho.
Experiência na função, vivência em 
indústria.
Local de atuação: Itu
MOTORISTA  Ensino fundamental, 
experiência na função. Possuir 
categoria “ D “.
Local de atuação: Indaiatuba
MOTORISTA   Ensino médio com-
pleto, experiência na função. Possuir 
categoria C.
Local de atuação: Itu
OPERADOR CENTRO DE USI-
NAGEM   Ensino médio completo, 
curso técnico. Conhecimento em 
programação de CNC, interpretação 
de desenho mecânico, instrumentos 
de medição, preparação de ferra-
mentas e usinagem de precisão. 
Experiência na função. Local de 
atuação: Itu 
ORÇAMENTISTA Formação su-
perior em Engenharia Civil, com 
especialização em planejamento e 
orçamento de projetos. Experiência 
na área de planejamento e orçamen-
to de obras. 
Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e dispo-
nibilidade de horário.
Local de atuação: Salto. 
RETIFICADOR (RETÍFICA CILÍN-
DRICA)  Ensino médio completo, 
experiência com usinagem e pre-
cisão. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Manuseio e 
conhecimento de instrumentos de 
medições. Preparação para dife-
rentes tipos de operação na retífica 
cilíndrica e plana.   
Local de atuação: Itu      
TÉCNICO ELETRONICO DE MA-
NUTENÇÃO  Ensino médio com-
pleto, curso técnico de Eletrônica 
ou Mecatrônica. Conhecimento na 
função.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO  En-
sino médio completo, curso técnico 
em elétrica. Experiência em refrige-
ração. Conhecimento em Eletrônica.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ME-
CANICA  Ensino médio completo, 
curso técnico em mecânica ou 
mecatrônica. Experiência na área. 
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC  Conhecimen-
to em programação de torno 
CNC. Leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Vivencia em 
afiação, trigonometria preparação 
de ferramentas.   
Local de atuação: Itu PARA VAGAS ATUALIZADAS ACESSE NOSSO 
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AUXILIAR DE AR-
MAÇÃO: Para atuar 
na produção de fer-
ros de construção 
civil, de segunda a 
sexta-feira das 7:00 
as 17:30h.
AUXILIAR DE COZI-
NHA: Atuará no cor-
te e pré-preparo de 
alimentos, l impeza 
e organização da co-
z inha ,  bem como 
auxiliar o cozinheiro 
no preparo das re-
fe ições,  e demais 
atividades. 
AUXILIAR DE CON-
FEITEIRO: Com ex-
periência na função, 
preparo de massas, 
cremes e doces. Re-
sidir em Indaiatuba.
E N C A R R E G A D O 
D E  L O G Í S T I C A : 
Possuir  Exper iên-
c ia  em L iderança 
e Operacional, ter 
conhecimento como 
Operador de Empi-
lhadeira.
MEDICO DO TRA-
BALHO: Responsá-
vel pelos exames: 
admissionais, demis-
sionais, periódicos e 
pelo PCMSO. Elabo-
rar relatórios e lau-
dos sobre acidentes 
de trabalho, doenças 
profissionais, con-
dições insalubres e 
atestados médicos 
do convênio,  e fe-
tuando consultas e 
atendimento clínico 
aos funcionários.
O P E R A D O R  D E 
FORNO: Experiên-
cia na função, de-
sejável algum curso 
técnico, disponibili-
dade para reveza-
mento de turnos.

P R O G R A M A D O R  
D E  M Á Q U I N A S : 
Com conhecimento 
em AUTOCAD e ma-
quinas de CORTE A 
LASER ou CNC.
PROJETISTA ME-
CÂNICO:  Expe-
riência em Projetos 
de Máquinas e dis-
positivos industriais, 
Elaboração de Lista 
de Materiais e de-
talhamento para fa-
bricação das peças. 
Possuir Nível Técnico 
em Mecânica ou Me-
catrônica ou Curso de 
projetista.
PROJETISTA: De-
senhista Projetista 
para elaborar Proje-
tos de Móveis Plane-
jados, decoração e in-
teriores, orçamento e 
propostas comerciais 
e realiza a venda do 
produto, conhecimen-
to em Top Solid.
TECNICO de CAM-
PO/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 manutenção 
de rede Wi-fi (Rotea-
dores, Acess-Point). 
Habilitado categoria 
B.
TECNICO DE EN-
F E R M A G E M  D O 
TRABALHO: Morar 
em Indaiatuba, Salto, 
Monte Mor ou Elias 
Fausto.Possuir co-
nhecimento na fun-
ção na área industrial, 
responsável pelos 
exames, atestados 
e medicamentos dos 
funcionários.
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.

ENVIE SEU CURRÍCULO POR EMAIL PARA: mga.rh@terra.com.br
Acesse nosso site: www.mgarh.com.br

Colocar no Campo “Assunto”: Vagas Jornal Mais Expressão ou pessoalmente no endereço:
RUA ADEMAR DE BARROS, 342 – CENTRO

INDAIATUBA/SP (PRÓXIMO À PRAÇA RUI BARBOSA) - FONE/FAX: (19) 3885-4111

AJUDANTE GERAL – Ensino Médio. 
Para trabalhar no setor de expedição 
com recebimento, revisão, separação e 
organização de material. 
ANALISTA DE MARKETING – 
Superior em Publicidade e Propaganda, 
Marketing ou Administração com ênfase 
em Marketing. Experiência de 2 anos em 
planejamento, organização, coordenação 
de contratos planejamento de mídia, parti-
cipação em feiras, congressos. Desejável 
conhecimento em CorelDraw, Photoshop, 
Ilustrator, Indesing, 3D StudioMax, Drea-
mWeaver. Inglês intermediário. 
ASSISTENTE CONTÁBIL – Superior 
em Ciências Contábeis Cursando ou 
Completo. Com experiência em lança-
mentos, fechamento e análise de balanço, 
entrega de declarações federais, atendi-
mento ao cliente. Sistema Cuca Fresca, 
conhecimento com contabilidade Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras. 
ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO - 
Superior completo em Comercio Exterior. 
Conhecimento em despacho aduaneiro. 
Experiência de 02 anos com captação de 
novos clientes, manutenção de clientes, 
follow-up, cotação dos equipamentos, 
realização de pesquisa de mercado e 
de novos produtos, acompanhamento 
da logística dos equipamentos e peças 
vendidas, documentação de despacho 
aduaneiro, atendimento ao cliente, tradu-
ção de manuais e cobrança de clientes. 
Inglês Fluente, desejável Espanhol. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
FATURAMENTO JR – Ensino Médio 
Completo ou Cursando Superior. Com 
experiência mínima de 1 ano na função. 
Conhecimentos com emissão de NFs, 
cálculos de movimentação diária, atendi-
mento ao cliente, contato com transpor-
tadoras, correção e cancelamentos de 
NF. Informática. 
ASSISTENTE FINANCEIRO – Supe-
rior Cursando ou Completo em Ciências 
Contábeis ou Administração. Com expe-
riência em contas a pagar e receber, fluxo 
de caixa, faturamento e fiscal. Desejável 
experiência na área de construção civil. 
Conhecimento com Pacote Office. 
AUXILIAR CONTÁBIL – Superior 
em Ciências Contábeis Cursando 
ou Completo. Com experiência em 
lançamentos, fechamento e análise de 
balanço, entrega de declarações fede-
rais, atendimento ao cliente. Sistema 
Cuca Fresca, conhecimento com con-
tabilidade Holding/Empreendimentos/
Incorporadoras. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – 
Ensino Médio Completo ou Cursando. 
Não é necessário experiência. CNH A/B 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
– Ensino Médio Completo. Experiência 
mínima de 01 ano com recebimento, 
conferência, armazenamento, organiza-
ção e identificação de materiais. Lança-
mentos de entrada e saída, controle de 
estoque, separação, inventário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Ensino Médio Completo. Experiência 
em produção, para atura em diversos 
setores. Disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE COZINHA – Alfabe-
tizada. Com experiência em cozinha 
industrial.  
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Ensino Fundamental completo. Com 
experiência. Empresa Multinacional 
com benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensi-
no Fundamental. Com ou sem experi-
ência. Com disponibilidade de horário. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior 
Completo. Com experiência em edifícios 
verticais. 
ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA – 
Cursando Fotografia. Com ou sem 
experiência. Desejável conhecimento 
com Photoshop
ESTÁGIO DE PROJETOS – Cursan-
do Superior em Engenharia Produção, 
Mecânica ou Tecnólogo de Processos 
ou Projetos. Experiência com AUTO-
CAD, Pacote Office, Interpretação de 
desenhos técnicos. 

EXTRUSOR – Ensino Médio Com-
pleto. Com experiência em extrusora 
balão e com mistura de matéria prima 
para extrusão. 03 anos na função. 
Disponibilidade total de horário. 
OPERADOR DE PROGRAMA-
DOR CNC – Ensino Médio ou Téc-
nico SENAI completo. Experiência 
mínima de 02 anos na função. 
OPERADOR DE PROGRAMA-
DOR DE TORNO CNC – Ensino 
Médio ou Técnico SENAI completo. 
Experiência mínima de 02 anos na 
função. 
OPERADOR E PROGRAMDOR 
TRIDIMENSIONAL – Ensino Mé-
dio. Experiência mínima de 2 anos 
com operação e programação de 
máquina tridimensional. Conheci-
mento em máquinas de medições por 
coordenadas e manuseio de instru-
mentos de medições convencionais. 
Elaboração de relatórios, normas de 
certificação ISO. 
ASSISTENTE DE MARKETING 
– Superior Completo em Marketing. 
Experiência de 1 a 2 anos no co-
mercial. Domínio com CorelDraw. 
Conhecimento em desenvolvimento 
e implementação de marketing. Dis-
ponibilidade para viagens. 
PILOTO DE TESTE – Ensino Médio 
Completo. Com experiência em pilotar 
e preparar veículos, elaboração de 
relatórios, amostras de testes, análise 
de produtos. 
POLIDOR DE METAIS – Ensino 
Médio Completo. Experiência míni-
ma de 6 meses com lixadeira, para 
trabalhar com polimento em alumínio. 
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (PNE) - Ensino Funda-
mental Completo. Para trabalhar em 
produção. Com laudo do INSS. 
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS (PNE) - Ensino Funda-
mental ou Médio Completo. Empresa 
multinacional, para trabalhar em pro-
dução. Com laudo INSS ou médico. 
PROCESSISTA/PROJETISTA 
JR – Ensino Médio Completo. Expe-
riência em PCP, medições de tempo 
e avaliação de métodos, processos 
e rotinas. Conhecimentos e vivencia 
com desenvolvimentos de produtos, 
melhorias e modificações em projetos, 
identificação e análise problemas 
relacionados, suporte aos processos 
de fabricação de produtos. 
REBARBADOR – Ensino Médio ou 
Técnico SENAI completo. Desejável 
experiência na função. 
RETIFICADOR PLANO – Ensino 
Médio ou Técnico SENAI completo. Ex-
periência mínima de 02 anos na função. 
SERVENTE – Ensino Fundamental 
Completo. Com ou sem experiência 
em canteiro de obras. 
SOLDADOR – Ensino Médio ou 
Técnico SENAI completo. Experiência 
mínima de 02 anos com MIG/TIG. 
SUPERVISOR DA QUALIDADE – 
Superior Completo ou Cursando Pós-
-Graduação (Desejável). Experiência 
na área de usinagem e metalúrgica. 
Supervisionar e implantar ações em 
qualidade, fazer acompanhamento 
em produção, fornecedores, liberação 
de produtos, elaboração de propos-
tas, desenvolvimento e implantação 
de melhorias, pesquisa de satisfação, 
participação de reuniões. 
SUPERVISOR DE VENDAS – Su-
perior Completo em Administração, 
Economia, Marketing ou Engenharia. 
Experiência de 4 anos na função. 
Domínio com vendas, análise de pedi-
dos, entregas e acompanhamento do 
material. Noções de mecânica, Dispo-
nibilidade para viagens. Informática.  
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES – 
Técnico Completo. Com experiência 
de 3 a 5 anos em administração de 
obras públicas e/ou privadas. 
TÉCNICO DE INSTALAÇÃO – En-
sino Médio Completo. Com experiên-
cia mínima de 1 ano com instalações 
de equipamentos de segurança eletrô-
nica, câmera de monitoramento, cerca 
elétrica e automatização de acesso. 
VENDEDOR EXTERNO – Técnico 
em Farmácia. Com conhecimento em 
química ou farmácia. Experiência em 
Indústria Farmacêutica com follow-up, 
pós–vendas e vendas. Residir em 
Indaiatuba e região. 
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AJUDANTE CARPINTARIA
Com Ensino Fundamental, desejável 
vivência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental Completo, 
experiência na área de produção e 
disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE RECURSOS HU-
MANOS
Com Graduação Completa, inglês 
avançado, com experiência em toda 
rotina da área, domínio no sistema 
SAP. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA SAP
Candidato com Graduação Completa, 
com experiência em implantação do 
sistema SAP módulo RH, desejável 
inglês intermediário. Residir em Campi-
nas, Indaiatuba, Itu, Salto ou Sorocaba.
AUXILIAR DE ARMAZÉM
Com Ensino Médio Completo, com ex-
periência na rotina da área de logística. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR DE COZINHA
Com Ensino Fundamental, desejável 
experiência na função e possuir dispo-
nibilidade de horário para trabalhar em 
escala. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
BALCONISTA DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, dese-
jável experiência na função e possuir 
disponibilidade para trabalhar em 
horário de escala. 
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 Me-
cânica ou Técnica Mecânica, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA 
Com Graduação Completa em Lo-
gística, domínio em informática, com 
experiência em medição de KPI’S, 
elaboração de PAC, manutenção de 
contratos de clientes, e efetuar interface 
entre as áreas operacional e comercial.  
Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PROCESSOS
Com formação em Engenharia Mecâ-
nica ou de Produção, conhecimentos 
em Auto Cad e Pró-Engineer, inglês 
intermediário,  com experiência na 
área de processos, melhoria contínua 
e projetos de máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA  SUPERIOR ADMINIS-
TRAÇÃO
Cursando a partir do 4º semestre, 
domínio em informática excel e 
access, desejável experiência em 
rotina administrativa. Residir em 
Indaiatuba.

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.
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 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. Residir 
em Indaiatuba. 
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 DESCARGA
Com Ensino Médio Completo, e disponi-
bilidade para trablhar em escala 12x36. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OP. DE EMPILHADEIRA A GÁS
Com Ensino Médio Completo com expe-
riência na função e empilhadeira a gás. 
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 experiên-
cia 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.
TECNÓLOGO DE PROCESSOS
Com Graduação  Tecnólogo em Automa-
ção Industrial ou Engenharia de Produção 
ou Mecatrônica, inglês intermediário, 
com experiência em desenvolvimento 
de projetos de máquinas, equipamentos 
e dispositivos, com conhecimentos em 
PRO-ENGINEER (CREO) e Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO
Com formação Técnica Completa, com 
experiência em indústria metalúrgica. 
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. 
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CLASSIFICADOS

“Casa dos Sonhos” - em 
Carmo de Minas MG. 4 dorm, 
sendo 02 St, varanda, es-
critório, lavabo, wc, sl 03 
amb. Com lareira, coz, lavand, 
aquecimento solar, arm, emb, 
e muita madeira, tudo novo! 
Edicula com 03 com, garagem 
p/ 02 carros e churrasq, R$ 
600.000,00 vendo ou troco por 
casa comercial ou residencial 
em Indaiatuba F: (19) 98193-
1000 / 30175551 c/ Isabel
Casa em Condomínio com 
2 D.,  coz.  com armários, 
banheiro com bl index R$ 
295.000,00. F: (19) 98372-
0000
Casa no Cond. Villagio de 
Itaici - 2 D., quintal c/ chur-
rasq. R$ 400.000,00. F: (19) 
98372-0000
Casa 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 fun-
dos, r$390.000, 00.troca com 
chácara em indaiatuba. F: 
(19)-3017-2608/99762-7997
Centro: Casa com 01 dor-
mitório, sala, cozinha. Ga-
ragem coberta para 02 car-
ros. R$ 350.000,00 F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.

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. 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
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. Acei-
ta 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.

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
Lauro Bueno – 2 dormitórios 
– R$220.000,00. F: (19) 3016-
1355/ 99752-2170/ 99205-4322
M. Sol Rua 80 - 02 dorm, sala, 
coz, wc lava, gar. apenas: 
R$145.000,00. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997. Corra!
M. Sol Rua 84 - 02 dorm, 
sala, coz, wc, lava, gar. acei-
ta financiamento. Apenas: 
R$230.000,00. F: (19) 3017-
2608 / 99762-7997.
M. Sol. Rua 67. 01 cômodos 
gigantes com wc, R$ 135.000,00 
urgente!!  F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997. Vá zunindo!!
M. Sol. Rua 77- 03 cômodos 
construídos nos fundos, es-
paço livre na frente, garagem. 
R$175.000,00. Documenta-
da. Aceita financiamento com 
entrada de R$ 25.000,00. F: 
(19) 3017-2608 / 99762-7997 
imperdível!
M. Sol. Rua 77- sobrado com 
03 cômodos, wc e lavanderia 
no pavimento superior e .04 cô-
modos wc, lavanderia e gar. no 
pavimento inf.  R$175.000,00. 
Documentada. Aceita financia-
mento apenas: R$210.000,00 
F: (19) 3017-2608 / 99762-
7997 corra!
Nair Maria - Salto SP. 02 cô-
modos e wc em lote de 180m² 
apenas R$120.000,00 quitado. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Pq. das Bandeiras - R$ 
220.000,00 R$1.000,00 M² to-
tal F: (19) 7808-3727  89*22754
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim (19) 
3016-1355/99752-2170/99205-
4322/99763-8709 
Salto SP. Edícula c/02 cômodos 
e wc em lote de 180m² apenas 
R$90.000,00+ 70 x R$650,00 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Sobr. de 04 suítes c/ excelente 
área de lazer c/ piscina, por 
terreno ou casa em condomínio 
fechado, valor do imóvel R$ 
570.000,00, falar c/ Gisele F. 
(19) 9 9359-8982 
Terra Magna - 3 dorms,,2 salas, 
piscina, 180,00 m² const. 360,00 
m² útil, R$ 670.000,00 aceita  per-
muta em apartamento na cidade  
F: (19) 7808-3727  89*22754 
Cond + IPTU.  3 dorms, 1 suíte,  
2 salas 70,00 m² útil

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 Maria Helena: Casa 
térrea com 03 D. sendo 01 
suíte, sala, cozi., churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. R$ 
360.000,00. Aceita Financia-
mento!!! F. (19)9 81393557 c/ 
Marlene.
Jardim Sevilha: Casa com 04 
dormitórios sendo 01 suíte com 
closet, sala, copa, cozinha pla-
nejada. R$ 500.000,00. F.(19) 
9 9779-3589 c/ Caio.
Jd Pau Preto - Casa nova 
com 3 dorm sendo 1 suíte, 1 
wc, 2 vagas - AT 125 m². R$ 
490.000,00. F: (19) 98372-0000
Jd. AMSTALDEN  -  Casa 
com 284m2 e AT 350m2, toda 
MOBILIADA, 3 dormitórios, 
1 suíte, sala 2 ambientes, la-
vabo, cozinha, piscina e 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. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 02 D., bhº social, sala, coz., 
AS, quintal, 02 vagas garag. R$ 
210.000,00 F. (19) 3392-0333
Jd. Colibris - Casa nova, térrea 
c/ 03 D. (sendo 01 suíte), sala 
02 ambientes, WC social, área 
de serviço, jardim de inverno 
e 03 vagas de gar. cober-
tas. Aceita financiamento, R$ 
320.000,00 , falar c/ Gisele F. 
(19) 9 9359-8982 
Jd. Eldorado - Sobr. novo, c/ 
03 D. (sendo 01 suíte), lavabo, 
sala 02 ambientes, cozinha, 
WC social, área de serviço, 03 
vagas de gar. e amplo quintal, 
R$ 320.000,00, falar c/ Gisele 
F. (19) 9 9359-8982
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

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 D.. (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, exce-
lente localização, 3 dorm, 2 wcs, 
, 2 vagas , 2 salas - AT 479 m² 
AC 222 m² - R$ 3.000 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/ churr., quintal, 04 
vagas garag. Armário planej.: D., 
st., bhºs, coz., sala, AS., desp. R$ 
3.400 + IPTU F. (19) 3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs 
- 3dorm(Sendo 1 suite c/ armá-
rios), sala 2 amb, coz planej, 
lavabo, wc social, churrasq, 2 
vagas de garagem....R$ 2.300,00 
+ Cond. + Iptu. F: (19) 3834-8948
Cond. Vila das Palmeiras: Casa 
em condomínio fechado com por-
taria 24 horas, 02 D.. R$ 1.500,00 
F. (19) 99960-4202 c/ Allyne
Cond. Vista Verde: Casa com 03 
D. sendo 01 suíte, sala jantar e tv, 
coz., área de serviço, lavand. e 
churrasq., portaria 24 horas. Ga-
rag. para 03 carros. R$ 2.000,00 
F:(19) 9-9233-3124 c/ Jessica

Jardim Parque São Lourenço 
: Casa c 02 D., sala, cozi. e Gar. 
p/  02 carros. R$ 1.200,00. F. 
19- 99960-4202 c/ Allyne
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 D., coz, wc, 1 va-
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 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga 
coberta. R$ 900,00 + IPTU F. 
(19) 38752215/ 99696-8732
Jd. Dom Bosco: Casa com 
01 D., coz. e banheiro. 35 m². 
Garag. para moto. R$ 830,00 
F: (19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Jd. Esplanada - CA0319 - 300 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala amb. c/ varanda, coz. 
planej., AS., bhº ext., depósito, 
edícula c/ churrasq., quintal, 04 
vagas garag. R$ 2.900,00 + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Jd. Olinda – CA0418 - 250 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb., coz., 
AS., bhº ext., quintal, 02 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Jd. Paulista II: Sobrado com 
03 D. sendo 01 suíte, sala, coz. 
Garag. coberta para 01 carro. 
R$ 1.400,00 F: (19) 9-9233-
3124 c/ Jessica
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 04 D. sendo 01 st. c/ hidro., 
bhº social, lavabo, sala 02 amb., 
escrit., sacada, copa, coz. pla-
nej., AS, bhº ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ pia de gra-
nito, 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 - 3D., sendo 1 suíte, bhº social, 
sala de TV, AS, churrasq., quintal, 
02 vagas garag. R$ 1.500,00 + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Pq. Das Nações - ca1575 - 02 
D., coz, wc, lavan, 01 vaga co-
berta. R$ 1.000,00 + IPTU F. (19) 
38752215/ 99696-8732
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., despensa, coz. e 
AS c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área de la-
zer, 06 vagas garag. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Maria Bonita – SO0271 – 
101 m² - 03 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, lavabo, sala 02 amb., 
coz., AS, quintal, área de lazer, 
02 vagas garag. R$ 1.600,00 + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 03 D., 
sendo 01 suíte, lavabo, bhº 
social, sala dois amb., coz., des-
pensa, AS, quintal, churrasq., 02 
vagas de garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 03 suítes sendo 01 
com closet e varanda / 01 com 
varanda (todos os dorm. e bhºs. 
com 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 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 - 
300 m² - 03 suítes, sendo 01 c/ 
closet e varanda, 01 c/ varanda 
(todos os dorm. e bhºs c/ armário 
planejado), lavabo, sala 02 amb., 
escritório, 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$850,00 
+IPTU F. (19) 38752215 / 
99696-8732
Vila Suíça - ca02567 - Casa 
térrea, 03 D., (01suíte c hidro), 
ampla sala, copa, coz, a.s fun-
dos com edícula (02 quartinhos 
e wc) c/ churrasq., quintal e 
garag. p/ 4 autos 2 cobertas. 
R$ 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

Apto 2 dormitórios, sala, cozi-
nha e banheiro com box, 1 vaga 
de garagem. Ótimo acabamento 
com armários planejados, ges-
so em todos os cômodos, piso 
laminado na sala e quartos.
R$220,000.00 F: (19) 3816-
1681/ 9 8343-6796
CECAP – em frente à Lojas 
Bandeira - 2 dorm., sala em 
L, cozinha, lavanderia e uma 
vaga coberta – 162m²- R$ 
196.000,00 F. (19) 3016-1355 
/ 99752-2170 / 99205-1322 / 
3935-1372
Ed. Pátio Andaluz, c/ 02 D. 
(sendo 01 suíte), c/ piso por-
celanato, gabinete e espe-
lho nos WCs, por apenas R$ 
320.000,00 c/ escritura, aceito 
financiamento, falar c/ Gisele 
F. (19) 9 9359-8982 
EDIFÍCIO TUIUTI - 02 dorms(01 
st), sala, coz., wc, lavanderia, 01 
vaga garagem.R$ 270.000,00. 
F: (19) 99279-1177 
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Res. Monte Verde - por R$ 
1.100,00, 02 D. c/ cozinha pla-
nejada, falar c/ Gisele F. (19) 9 
9359-8982 
Res. Pátio Andaluz - AP0516 - 
67,97 m² - 02 D., sendo 01 suíte, 
bhº social, sala 2 amb., cozinha, 
AS, armários na coz., corredor, 
bhº, e AS. 02 vagas garag. R$ 
1.650,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Place View - AP0454 - 71 
m² - 02 D., sendo 01 st., bhº 
social, sala 02 amb. c/ sacada, 
coz., AS, 02 vagas garag. Arm. 
planej.: D, st., coz., bhº, AS. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
Res. Vando - AP0472 - 67,08 m² 
- 02 D., bhº social, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS., área de lazer, 
01 vaga garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU F. (19) 3392-0333
Res. 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$ 1.000,00. F: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Residencial Vando: Aparta-
mento com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, área de serviço e porta-
ria 24 horas. Área de lazer com 
salão de festas, jogos e churras-
queira. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.000,00. (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Residencial Victória: Aparta-
mento com 03 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, área de 
lazer e garagem para 01 carro. 
R$ 1.300,00. F: (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

Bairro de ITAICI, passo ponto 
totalmente reformado At / 280m² 
(19) 9 9887-7771 

Guarujá – enseada 02 dor-
ms(01 st) ,  sala,  cozinha, 
lavanderia , churrasqueira 
na varanda, 02 vagas de 
garagem, piscina aquec . 
Churrasqueira R$ 450.000,00 
F. (019) 9 9887-7771   
Jardim Alice: Apartamento 
todo reformado com 02 D., 
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. 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.
Res. Monte Verde, c/ 02 D. 
(sendo 01 suíte), gabinete na 
cozinha e armários nos WCs 
por R$ 210.000,00, aceito 
financiamento, falar c/ Gisele 
F. (19) 9 9359-8982 
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.

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
C e n t r o  -  a p 0 0 5 8 4  -  0 2 
dorm. (01 suite), sala, wc, 
coz inha,  lavander ia e 01 
vaga. Com móveis plane-
jados. R$ 1.400,00 + con-
domínio F. (19)38752215 / 
996968732

Cond Pátio Andaluz: Apar-
tamento em porcelanato com 
02 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha planejada, área 
de serviço. Área de lazer com 
piscina, churrasqueira, salão 
de festas, quadra e sala de 
ginástica. R$ 1.700,00. F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne
Cond. Duetto Di Mariah – 
AP0443 – 73,14 m² - 02 D., 
sendo 01 suíte, bhº social, 
escrit., sala 02 ambientes c/ 
varanda gourmet c/ churrasq., 
cozinha, AS, área de lazer, 01 
vaga de garag. R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU F. (19) 3392-
0333
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 va-
gas garag. R$ 1.800,00 + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Edifício Phatenor: : Apar-
tamento com 02 dormitórios, 
sala, sacada, cozinha, área 
de serviço. Garagem para 
01 carro. R$ 1.000,00. (19) 
9-9233-3124 c/ Jessica
Jardim Moacyr Arruda: Apar-
tamento com 02 dormitórios, 
sala, cozinha e lavanderia. 
Garagem para 02 carros. R$ 
850,00. (19) 9-9233-3124 c/ 
Jessica
Jardim Moacyr Arruda: Apar-
tamento com 02 dormitórios, 
sala, cozinha, lavanderia, 
possui no apartamento: ar 
condicionado, lustres, box e 
espelhos. Garagem para 01 
carro. R$ 1.200,00. F. 19- 
99960-4202 c/ Allyne
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. 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
Res. Jatobá - AP0417 - 120 
m²  - 03 D., sendo 01 st., bhº 
social, lavabo, sala 02 amb. c/ 
sacada, coz., AS., 02 vagas ga-
rag. Armário planej.: st., bhºs, 
coz., AS. R$ 3.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. (19) 3392-0333

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 separadas 
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 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
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
Jd. Morada do sol – sl0264 
- salão comercial de 46m² 
com wc.  R$ 1.300,00 F. 
(19)38752215 / 996968732
Jd. Pau Preto - cozinha indus-
trial, no AT: 150 m² AC 90 m² - 
R$ 1.800,00 F: (19) 98372-0000
Recreio Campestre Jóia: Gal-
pão com 800 m² de área cons-
truída e 1.000 m² de terreno. R$ 
8.500,00. F; (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
S a l a  c o m e r c i a l  c e n t r o 
– sl00252  - 25m²  c/ wc. 
R$1.100,00 + cond. + IPTU. 
F. (19)38752215 / 996968732
Sala comercial centro – 
sl0155 20m²  c/ wc. R$ 600 + 
cond. + IPTU. F. (19)38752215 
/ 996968732
Salão comercial - na Av. pres. 
Kennedy , 150 m² - salão, 2 
salas, 2 banheiros e copa R$ 
6.000 F: (19) 98372-0000
Salão Jd. Califórnia – sl0263 
Salão comercial de 80m² com 
wc. R$ 1.100,00 + IPTU F. 
(19)38752215 / 996968732
Temos galpões para locação 
no Distrito Industrial ótima loca-
lidade. F: (19) 3016-1355

Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 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

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
Alugo chácara para eventos 
– churrasqueira, piscina, campo 
– R$350,00 a diária. F: (19) (19) 
3016-1355
Beira da rodovia em Indaia-
tuba - área de 10 alqueires 
R$106,00 o m². F: (19) 99118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092
Beira da rodovia em Indaiatu-
ba - sitio de 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 
Chácara 3.000m² - R$70.000,00 
– Limite de Indaiatuba – 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$60.000,00! – Aceita 
carro ou parcelas.  (19) 99752-
2170/ 3935-1372/ 3016-1355/ 
99205-4322/ID: 94*2168
Chácara Pq das Bandeiras: 
Chácara c/ 4 dorms, sendo 01 
suíte, sala de estar, coz. planeja-
da, lavanderia. Área de lazer com 
piscina e churr. Garagem para 
05 carros. R$ 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/ varan-
da, 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 c/ 4 suítes sendo 1 suíte 
c/ closet, sala, copa, cozinha, por-
taria 24 horas, piscina. Garagem 
para 05 carros. R$ 850.000,00. F. 
7829-6350 c/ Marlene.
Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara em condomínio fechado 
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 churras-
queira. 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 
Padrão -  4 suítes , sala 3 
amb.,  estúdio de música, 
campo de futebol gramado, 
quadra de areia, casa de 
case i ro ,  p i sc ina ,  ves t iá -
rio. Negocia-se troca 100% 
em imóveis em Indaiatuba 
R$ 2.000.000,00.  F:  (19) 
98372-0000
Jd. Mirim - 3 alqueires no 
R$2 .800 .000 ,00 .  F :  (19 ) 
9118-7850 /  (19)  99672-
7947 Creci 74092    
Parque Grama: Chácara em 
condomínio com 02 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, piscina e churras-
queira. R$ 450.000,00. F. 
(19) 7829-6350 c/ Marlene.



Mais Expressão30B

CLASSIFICADOS
Terreno  Jd. Regente 04 lotes 
juntos 1.080m² R$ 750.000,00 
(19) 9 9887-7771
Terreno Colibris: Terreno 150 
m² R$105.000,00 vista. F. (19) 
9 81393557 c/ Marlene.
Terreno  de 150 m², com 
fundação para sobrado. R$ 
125.000,00. F: (19) 98372-0000
Terreno Salto: Terreno em Sal-
to a 10 min de Indaiatuba com 
200 m². R$ 67.000,00- Entrada 
de R$14.000,00 parcela em até 
120 vezes. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Terreno Terras de Itaici: Ter-
reno com 1000 m ² em lotea-
mento de chácaras, com lagos, 
pista ecológica e portaria 24 
horas. R$ 270.000,00. F. (19)9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Veneza: Terreno 150 
m² R$ 98.000,00. F.(19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Veneza: Terreno 171 
m² R$ 98.000,00. F. 9 81393557 
c/ Marlene.
Terrenos: Oportunidade Úni-
ca!!! Terreno com entrada fa-
cilitada e parcelas á partir de 
R$ 677,00. F: (19) 9-83398183 
c/ Camila.
Vendo área Rodovia do Açu-
car (Salto) 600.000 M²    R$ 
40,00 (19) 9 9887-7771  (19) 9 
9946-7771

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
Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem localizado.  
Contato: Gisele F. (19) 9 
9607 4522
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.
Casas para financiamento 
com ótimos preços, venha 
conferir. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322
Compre sua casa ainda em 
processo de construção! Ex-
celentes valores. F: (19) 3016-
1355/ 99752-2170/ 99294-5541 

Vendo Ka 2011: Única dona, 
pneus novos, trio elétrico, 
l impador e desembaçador 
traseiro, CD player com mp3 e 
ar quente. Ótima oportunidade. 
R$ 18.500,00. F. 19- 99960-
4202 c/ Allyne
Voyage 2011, único dono, 
câmbio auto., dir. hidráulica, 
39.000 kms, R$28.000,00 (19) 
3834-6545/98844-6545 c/ Aldir.

1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por R$ 
200,00 - F. (19) 3835.5918 ou 
992732955
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

Ofereço-me como Cuidadora de 
idosos/ babá para residir no local, 
com referencias. F. (19) 99363-
6011/ 99418-6296 c/ Referências
Ofereço-me como diarista com 
experiências e indicações. F. (19) 
99266-1617/98116-0546 
Ofereço-me como manicure e 
pedicure e GRATIS sobrancelha 
á domicilio. F: (19) 99369-5615/ 
Rec. 3935-0499
Ofereço-me como motorista, cate-
goria B. F: 99195-6822 c/ Marcos
Ofereço-me para cuidar de pes-
soas acamadas à noite. Bianca 
(Técnica em Enfermagem) F. 
(19) 3318-0814
Ofereço-me para trabalhar como 
azuleijista pedreiro. Com mais 
de 30 anos de experiências 
do alicerce ao acabemento. F. 
(19)994151485
Ofereço-me para trabalhar como 
pedreiro, encanador, jardinei-
ro e eletrecista. Passeio com 
cães. F:(19)3801-6828/99130-
7264/99776-6841 c/ Odair

Bebê conforto cinza, Piccolina 
/ Galzerano em ótimo estado, 
possui base de plástico resistente 
com base arredondada para ba-
lançar, tecido removível e lavável, 
cinto de segurança de 03 pontos 
com protetores e capota retrátil 
e removível. Sendo ele indicado 
para crianças de até 13 kg. Foi 
usado por aproximadamente 6 
meses e esta perfeito. Valor R$ 
100,00. Interessados entrar em 
contato por email: elietepmo-
raes@yahoo.com.br ou F: (19) 
99189-1511
Carrinho de bebê Galzerano, na 
cor azul marinho, c/ porta copos, 
cabo reversível, capota retrátil, 
freio nas rodas trazeiras, inclinação 
para sentar e deitar e cesta grande 
para sacolas. C/ o tecido um pouco 
desbotado e alça da capota  com 
furinho. Muito bom e resistente. 
R$ 100,00. Interessados entrar em 
contato por email: elietepmoraes@
yahoo.com.br ou F: (19) 99189-1511
Cozinha industrial, no Jd Pau 
Preto AT: 150 m² AC 90 m². R$ 
1.800,00. F: (19) 98372-0000.
Iphone 4 , 16 giga, travado R$ 
600. F: (19) 98247-4690 tim
Itaici - Passo Ponto Totalmente 
Reformado At / 280m² F. (19) 
9.9887-7771 
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
Oportunidade única- Vende-se 
bazar formado, com aproximada-
mente 3 anos, sem dívidas, na M. 
do Sol. Ótimo ponto R$ 30.000,00. 
Aceito carro de menor valor e 
contra proposta
Quer comprar sua casa, finan-
ciar ou vender e está sem tempo? 
Ligue pra mim. F: (19) 3016-1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 99294-
5541/ 99763-8709 

Van Transit Ford - 2013 (nova)  
- Completa 14 lugares, licencia-
da, IPVA. Negocia ou Troca: 
Maior ou menor valor  F.(19) 
3875-2215 / (19) 99696-8732

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, 
varias 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.
Videiras - chácara de 5000 
m² no R$550.000,00 excelente 
oportunidade. F: (19) 98136-
7331 Creci 74092

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
Cond. Esplendor - Alto Padrão 
- Terreno 300m² - Plano..R$ 
360.000,00. F: (19) 3834-8948
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 
m². F: (19) 99887-7771
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-0000
J a r d i m  D o s  L a r a n j a i s 
9.000m²R$ 580.000,00 F. (19) 
9.9946-7771
Jardim Esplanada II, c/ 300 m² 
por apenas R$ 210.000,00, falar 
c/ Gisele F. (19) 9 9359-8982 
Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² e 420m². 
R$1.100,00. F: (19) 9.9887-
7771
Jd Bela Vista - Terreno misto, 
plano, excelente localização. R$ 
170.000,00. F: (19) 98372-0000
Jd do Imperio - tr00711- Ter-
reno 150m², quadra 13, lote 54 
condomínio. 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 
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$95.000,00 aceita financia-
mento. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Ótimo terreno c/ 500 m² c/ planta 
aprovada para construção de 08 
Apto.s, à 05 minutos do ae-
roporto de Viracopos, por R$ 
500.000,00, falar c/ Gisele F. 
(19) 9 9359-8982 
Recreio Campestre Jóia - Ter-
reno industrial c/ 2000 m² por R$ 
1.100.000,00 
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba,Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de frente 
com a rodovia. F: (19) 99294-
5541/ 99752-2170/ 3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 m². R$ 
230.000,00. F: (19) 99946-7771
Terreno  Centro: Terreno 
no centro de Indaiatuba com 
150 m ², com casa antiga. R$ 
238.500,00. F. (19) 9 9779-
3589 c/ Caio.

Oportunidade: Venha traba-
lhar na imobiliária Chido Ven-
de. Rua :7 de setembro,644. 
Centro F:(19) 3875-2215
Precisa-se de Corretores 
-Ent rar  em Conta to  com 
Márcio F: (19) 7808-3727  
89*22754
Precisa-se de motorista, tra-
zer currículo com referências. 
Mais informações na Imobilia-
ria Chido Vende
Precisa-se:   mensal is ta, 
pa ra   se rv i ços  domés t i -
cos,  que saiba cozinhar o 
trivial, com  referencia. Tratar  
F: (19)3834-5622



CLASSIFICADOS
31BMais Expressão



31BMais Expressão



32B Mais Expressão


