
Boletim já pode ser 
visto pela internet 

Certidão pode ser 
requerida por usuários

Empréstimos no 
Ecobike caem 65%

Gaadin realiza Festa 
Julina amanhã, dia 26

América e Mastiga Samba 
decidem a 2ª Divisão

Setembro em Dança está 
com inscrições abertas

Jovens capotam 
veículo roubado

Vítima de acidente 
segue internada

Primavera antecipa 
venda de ingressos 

Idosa cai em golpe e 
perde R$ 9 mil
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Desde o dia 15 de julho o 
desempenho dos alunos pode 
ser acompanhado pelos pais 
ou responsáveis pela inter-
net. Isso porque a Prefeitura 
de Indaiatuba por meio da 
Secretaria de Educação ino-
vou o sistema de emissão do 
Boletim Escolar. 

A população local conta, 
desde março, com um benefício 
na hora de buscar o atendimen-
to no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Agora, os pacientes 
que não forem atendidos, 
poderão pedir um documento 
em que o hospital descreva os 
motivos pela recusa. 

O projeto Ecobike comemo-
rou seu segundo ano de ativi-
dade com queda tanto no ca-
dastro de usuários, quanto nos 
empréstimos das bicicletas. Em 
seu primeiro ano de funciona-
mento, foram registrados 10.299 
cadastros de usuários e 25.527 
empréstimos de bicicletas.

O Grupo de Ajuda dos 
Amigos Deficientes de In-
daiatuba (Gaadin) realiza 
amanhã, dia 26, a 1º Festa 
Julina. O evento acontece das 
16h às 22 horas, na Rua Hel-
ena Tomasi, 53, no Jardim 
Rêmulo Zoppi. A entrada é 
aberta ao público. 

Após dois meses de disputa, o Campeonato Amador da 
Segunda Divisão, organizado pela Liga Regional Desportiva 
Indaiatuba (Lidi), chega a sua decisão. Em campo, na busca 
pela taça, estão América x Mastiga Samba. 

A Secretaria Municipal de 
Cultura está com inscrições 
abertas para o 18º Setembro em 
Dança. Podem participar solos, 
duplas e conjuntos de Indaiatu-
ba. As apresentações acontecem 
na sala Acrísio de Camargo no 
Centro de Apoio a Educação de 
Indaiatuba (Ciaei). 

A Guarda Civil prendeu 
na madrugada de ontem, 
dia 24, dois adolescentes 
de 17 anos, acusados de 
assaltarem uma residência 
no Jardim Recreio Camp-
estre Jóia. Os jovens foram 
presos depois de capotarem 
um veículo Corolla, rouba-
do das vítimas.

O motoboy Reinaldo 
Nicolossi, de 31 anos, quase 
teve o pé amputado após 
sofrer um acidente de moto 
na tarde do último domin-
go, dia 20. A ocorrência 
foi registrada na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé,  a marginal  do 
Parque Ecológico. 

O Primavera espera casa 
cheia na partida de domin-
go, dia 27, no confronto 
contra a Portuguesa Santis-
ta. E para isso, o Tricolor 
antecipou a venda dos in-
gressos. A partir de hoje, 
dia 26, a entrada para o 
primeiro confronto em casa 
do Fantasma custará R$ 5.

Uma idosa, de 78 anos, foi 
coagida por dois vendedores a 
fazer um empréstimo no val-
or de R$ 9 mil, na manhã de 
sexta-feira, dia 18. O valor 
era para comprar um colchão, 
oferecido pelos vendedores, mas 
o empréstimo não foi realizado, 
pois a funcionária da agência 
bancária desconfiou da ação.
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Número de acidentes fatais 
ainda é menor comparado a 2013

JME

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI ROGÉRIO BARBOSA

O número de acidentes fatais registrados em Indaiatuba, na período de janeiro a julho deste ano, foi menor que o comparado ao mesmo período do 
ano passado. O balanço é da Polícia Militar, que apontou uma redução de 4%. Em 2013 os acidentes fatais de trânsito tiraram a vida de 17 pesso-
as, enquanto que no mesmo período deste ano foram 13 mortes. 
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Uma faca de dois gumes O que você acha 
da atual gestão do 
Governo Federal?

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

Radares dia 26/07 a 01/08

Editorial EnqueteArtigos

O Boletim Online, sistema divulgado pela Se-
cretaria Municipal de Educação, e que permite que 
os pais possam acompanhar as notas dos filhos, 
pode ser considerado uma faca de dois gumes. 
Para alguns, um benefício, para outros, um male-
fício no acompanhamento dos filhos nas escolas. 

Sabe-se que atualmente a internet está mais do 
que presente nos colégios dos municípios. Em 
Indaiatuba, por exemplo, ela é uma realidade. Se-
gundo um levantamento, 99% das escolas públicas 
e 98% das particulares tem acesso à internet.

Para os pais que ressaltam não ter tempo para 
acompanhar de perto o estudo do filho e até mes-
mo ir numa reunião, ver o desempenho do filho 
pela internet será a salvação da lavoura. 

Mas por outro lado, apesar de ser uma ex-
celente ferramenta, o Boletim Online deve ser 
utilizado como um auxílio no acompanhamento 
do filho na escola. É imprescindível que os pais 
compareçam, periodicamente, nas reuniões de 
pais e mestres. É fundamental que os pais conver-
sem com os professos, sobre qualquer dificuldade 
e, até mesmo, sentar ao lado do filho e ajudar nas 
lições de casa. 

Enfim, a presença da internet é cada vez mais 
presente na vida das pessoas e na escola deve ser 
utilizada como ferramenta de auxílio no aprendi-
zado e não como forma de mudança na relação 
entre alunos, escolas e pais.  

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

Barbara Rocho, 66 anos, 
professora aposentada. “O 
governo Dilma é péssimo. 
Não fez nada que fizesse o País 
evoluir e melhorar como na 
educação. Escolas depredadas, 
professores com salários bai-
xos. O governo deveria olhar 
para a educação com outros 
olhos e investir tanto nos pro-
fessores quanto nos alunos”.

Daniela Cristina Soares, 
33 anos, faxineira. “Eu acre-
dito que o atual governo está 
deixando muito a desejar. A 
Dilma deveria ter olhado mais 
para a nossa segurança, nossa 
saúde e nossa educação que 
está precária. Infelizmente não 
moramos em um País onde 
podemos nos orgulhar”.

José Pallluico, 73 anos, 
aposentado. “Eu quero dis-
tância da Dilma. Quero que 
ela saia do governo. Durante 
seu mandato ela não fez nada e 
não investiu o quanto deveria e 
precisa. Foram quatro anos que 
o Brasil não evoluiu”.

Sérgio Homero Machado, 
37 anos, auxiliar de produ-
ção. “Eu acho que o governo 
Dilma está sendo bom e que o 
Brasil evoluiu durante o seu 
mandato. Faltou investimento 
em alguns setores, principal-
mente na saúde, mesmo assim 
estou gostando da Dilma como 
presidente”.

Márcia Cristina de Olivei-
ra Neto, 44 anos, ajudante de 
pedreiro. “Para mim, o governo 
atual melhorou a vida das pesso-
as que são assalariadas. Houve 
aumento no salário mínimo entre 
outros benefícios que o Governo 
proporciona para nós. Ela falhou 
sim em algumas questões, mas 
mesmo assim eu acho que a 
Dilma fez muito pelo País”. 

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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.) 

THE "OLD" BLACK BLOC
- Filho, eu descobri essas coisas no seu armário… - Qual é o problema de ter uma máscara do anônimos 

e um taco de beisebol? - Você usa isso?
- Não… quer dizer, às vezes… - É que que estou precisando. Será que você me empresta? - Precisando? 

Pra quê? - É que eu li as coisas que você andou escrevendo na internet…- Você andou lendo o meu face? - 
Qual é o problema? Não é público? - É…mas… - Pois é, eu li o que você escreveu e …

- Pai, eu sei que você não gostou do que eu escrevi lá , mas… eu não vou discutir, são as minhas ideias. 
Eu  tenho 27 anos ,sou anarquista e…

- Não. Eu achei legal. Você me convenceu. - Convenci? De quê? - Tá tudo errado mesmo… Voce faz 
bem em nunca ter trabalhado ,  eu li o que você escreveu e concordo. Agora eu sou anarquista também, que 
nem você… - Você o quê? Pai… que história é essa? Voce tá maluco? - É, você fez a minha cabeça. tem que 
quebrar tudo mesmo! Agora eu sou Old Black Bloc! - Pai, você não pode… você é diretor de uma empresa 
enorme e… - Não sou mais não. Larguei o meu emprego. Mandei o meu chefepara o inferno .... Mandei todo 
mundo lá. - Pai, você não pode largar o seu emprego. Você está há 30 anos lá… Isso é absurdo... - Posso sim! 
Aliás tô juntando uma galera pra ir lá quebrar tudo. - Quebrar tudo onde? - No meu trabalho! Vamos quebrar 
tudo ! Abaixo a opressão! Abaixo tudo! Sou contra tudo ! - Você não pode fazer isso, pai… - Posso sim! É 
só você me emprestar a máscara e o taco de beisebol. E aí, você vem comigo? - Não… acho melhor não… 
- É melhor você vir junto porque agora que eu larguei tudo, a gente vai ter sair deste apartamento… - Sair 
daqui? E a gente vai morar aonde? - Sei lá! Vamos acampar em frente a uma empresa capitalista qualquer 
e exigir o fim do capitalismo! - Pai, você não pode fazer isso ! Não pode abandonar tudo! - Tô indo!  Fui! - 
Peraí, pai! Pai!  E minha mesada ? E o meu carro ? E onde eu vou morar? E as minhas férias em Floripa ? 
E minhas compras em Miami ? E meu computador ? E meu tablet ? E minha internet de fibra ótica?  Volta 
aqui! Volta aqui, pai!!! Voooltaaaaa...!!!Como dizia Margareth Teacther: "O Socialismo é muito bom! Mas 
enquanto durar o Dinheiro.... dos Outros" 

E Mais: "O Socialismo é o evangelho da Inveja e da Mentira, o Credo da Ignorân-
cia e da Insensatez, e Filosofia do Fracasso e da Violência"! Autor desconhecido - José 
Trevisan - psicólogo

Motoboys terão direito ao adicional de periculosidade de 
30% sobre o salário

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

Foi aprovado recentemente pelo Senado Federal projeto de lei que altera a Consolidação das Leis 
Trabalhistas para incluir os profissionais que utilizam motocicletas no rol de atividades perigosas 
para percepção do respectivo adicional correspondente a 30% sobre o salário.

Grande vitória da classe, tendo em vista que expõem diariamente suas vidas ao risco de acidentes 
que geralmente causam a morte, se não alguma lesão grave que diminua sua capacidade laborativa.

O projeto inicial aprovado pelo Senado em 2011 teve como motivador um relatório do Corpo 
de Bombeiros de São Paulo que explanou a quantidade de acidentes envolvendo estes profissionais 
com vítimas fatais ou sérias lesões.

Atualmente são consideradas atividades perigosas “aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: infla-
máveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial”.

O texto agora passa para a sanção presidencial que nada mais é a sanção da presidenta Dilma 
para passar a vigorar o direito ao adicional.

Lembrando que o adicional de periculosidade repercute em outras verbas, como 13º salário, aviso 
prévio, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.

Cumpre esclarecer que não é somente os Motoboys que farão jus ao benefício, os motofretes, 
mototaxistas, vigias de rua que utilizam da moto para ronda ou qualquer atividade exercida com o 
uso de motocicleta.

Pontua o autor do projeto, Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) que com o 
adicional de 30% poderá o profissional da área investir com botas, casacos de 
couro, manutenção periódica da moto, tudo visando melhorar as condições de 
trabalho.

TOMATE
O TOMATE é um ingrediente indispensável em saladas, sanduíches, pratos quentes e, claro, no tradi-

cional molho de tomate. Esse fruto, além de saboroso, é também um alimento funcional, ou seja, tem até 
certificado científico garantindo que suas propriedades são eficazes na prevenção de doenças. E um alimento 
muito inportante para nossa saude , voces nem imaginam.

O Tomate faz muito bem, ele:
Oferece boas quantidades de vitamina A, C e do complexo B;
É fonte de minerais como sódio, magnésio e potássio, fundamentais no equilíbrio do metabolismo;
É rico em fibras, auxiliando no bom funcionamento do intestino;
É fonte de licopeno e protege o corpo de doenças cancerígenas.
O licopeno é mais facilmente absorvido no molho de tomate comparado com o tomate in natura. Por 

isso, sempre faça uso do molho natural, preparado com tomates frescos, a fim de garantir os benefícios das 
vitaminas e minerais neles presentes", 

Composto por potentes antioxidantes que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento, 
o tomate também conta com outras vantagens que podem garantir o bom funcionamento do organismo. "O 
magnésio e o potássio desempenham um importante papel no processo de contração e relaxamento mus-
cular. O potássio ainda é responsável pelo balanço da água no organismo e o folato é cuida da produção e 
manutenção das células – já que está relacionado à síntese de DNA", 

O consumo da semente do tomate não apresenta nenhum tipo de dano à saúde, ao contrário do que se 
pensa muitas vezes. A única restrição é para indivíduos que sofrem de diverticulite, pois os grãozinhos podem 
acabar se acumulando nas dobras do intestino. 

Quanto ao Licopeno esse nutriente já é bastante conhecido, e toda a fama não é em vão. Isso se deve, 
principalmente, ao grande poder do nutriente em proteger o coração e todo o organismo de doenças car-
diovasculares, assim como das doenças degenerativas e do envelhecimento precoce. Para que possamos 
usufruir dos benefícios do licopeno, esse poderoso nutriente antioxidante, devemos consumir o tomate em 
torno de duas vezes na semana e, principalmente, cozido ou na forma de molho, como eu ja disse , porque 
muitas pessoas nao sabem disso .

Molho pronto, extrato de tomate, ketchup: ainda que esses ingredientes sejam industrializados, eles 
apresentam boas doses de licopeno, substância responsável pela cor vermelha do tomate e que traz muitos 
benefícios para a nossa saúde — da proteção contra o câncer à redução dos males cardiovasculares. Confira 

as vantagens de cada um e qual dos três é considerado o mais saudável:
Molho pronto: em 3 colheres de sopa, há 15 mg de licopeno. Sua receita leva o 

tomate, cebola, sal, açúcar, amido, óleo vegetal, condimentos e aromatizantes. Alguns 
molhos são mais adocicados. Daí, cuidado para não abusar do sal de cozinha., e muito 
fácil.
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99% das escolas públicas de 
Indaiatuba tem acesso à internet
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Colégio abre turmas de revisão para vestibulandos

Campanha de doação de sangue acontece amanhã 

O Colégio Rodin, de In-
daiatuba, abrirá turma para 
o “Super-revisão Rosin”, 
curso destinado para quem 
quer revisar ou aprofundar os 
conteúdos de maior incidência 
nos principais vestibulares do 
País e no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Com 
segmentado por matérias, o 
curso oferecerá os compo-
nentes: Matemática, Física, 
Química, Biologia e Geopo-
lítica e Atualidades. As aulas 
terão início no próximo dia 11 
e serão ministradas no período 
noturno. As inscrições estarão 
abertas a partir desta segunda-
-feira, 28, no Colégio Rodin. 

Reconhecido pelo alto 
índice de aprovações nos 
vestibulares das melhores 
instituições de ensino brasi-
leiras, o Colégio Rodin, neste 

ano de 2014 apresenta um 
quadro de destaque nos ves-
tibulares.  Vários estudantes 
foram aprovados nas uni-
versidades mais concorridas 
do país. Entre eles, a aluna 
Vanessa de Carvalho Rocha 
aprovada pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), no 
curso de Ciências Biológicas. 
As irmãs Paula e Renata Bar-
ros de Lins e Silva também 
aprovadas pela Universidade 
Estadual (Unesp), no curso 
de Educação Física. A aluna 
Thais Mitie Nakahira aprova-
da pelo Sisu na Universidade 
Federal do ABC (UFABC), 
no curso de Ciência e Tec-
nologia, aprovada na Unesp, 
no curso de Engenharia Am-
biental e na Universidade 
de São Paulo (USP), para 
ingressar no curso de Admi-

nistração. Além dela, o aluno 
Luís Fernando Beloto Cabral 
foi aprovado na Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp), no curso de História da 
Arte. A aluna Beatriz Quei-
roz dos Santos, foi aprovada 
na Universidade do Estadual 
de Londrina (UEL) e na 
Unesp, no curso de Medicina 
Veterinária. 

A aluna Ingrid Pacheco foi 
aprovada na Unifesp, na USP 
e Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), para 
cursar o bacharelado em En-
fermagem. João Filipe Pava-
rina Kasahara foi aprovado na 
Unesp, no curso de Ciências 
da Computação e aprovado na 
USP, no curso de Engenharia 
de Minas e na Unicamp, apro-
vado para cursar Engenharia 
Física. 

O aluno Giovane Gonçal-
ves Penasso foi aprovado na 
Unesp e na USP, no curso de 
Zootecnia. Já a aluna Beatriz 
Epiphaneo Galvão, foi apro-
vada na Unesp, no curso de 
Ecologia e na Unicamp, no 
curso de Tecnologia em Con-
trole Ambiental. Laís Megumi 
Yamamoto foi aprovada na 
USP, no curso de Química. 
Luís Fernando Beloto Cabral 
foi aprovado na USP e na Uni-
camp no curso de História e o 
aluno Vitor Almeida Favarin 
foi aprovado na Unicamp para 
ingressar no curso de Educa-
ção Física.

O Colégio Rodin está loca-
lizado na Rua Padre Anchieta, 
484, em Indaiatuba. Mais 
informações sobre o curso po-
dem ser obtidas pelo telefone: 
(19) 3392-6008.

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realiza amanhã, dia 26, das 9h 
às 12 horas, a campanha de 
doação de sangue em parceria 
com o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia da Unicamp 
(Hemocentro).

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de do-
cumento oficial com foto. Ter 
entre 16 (dos 16 até 18anos 

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

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazendo 
algum tipo de tratamento, 
usando medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado a vaci-

na contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não tiver 
parceiro (a) fixo (a), pesar 
menos de 50 quilos, tiver 
feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior, fumar horas 
antes, etc.

A Fiec mantém parce-

ria com a empresa Corpus e 
faculdade Max Planck que 
contribuem com os lanches e 
sucos oferecidos aos doadores, 
o desjejum ou após a doação.

Haverá também o cadas-
tramento de candidatos para 
doação de medula óssea. As 
próximas datas de coletas 
serão: 30 de agosto, 27 de se-
tembro, 25 de outubro, 29 de 
novembro e 20 de dezembro.

Os professores e alunos 
estão cada vez mais 
utilizando a internet 

nas atividades realizadas em 
sala de aula. Em Indaiatu-
ba 99% das escolas públicas 
e 98% das particulares tem 
acesso a internet, de acordo 
com a pesquisa divulgada pela 
Tecnologia de Informação e 
Convergência Educação 2013 
(TIC), realizada pelo Comitê 
Gestor da Internet no Brasil 
(CGI.br) por meio do Centro 
Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Socie-
dade da Informação (CETIC.
br), do Núcleo de Informação 
e Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br). 

Mas, segundo a secretá-
ria municipal de Educação, 
Rita de Cássia Trasferetti, 
atualmente 100% das escolas 
municipais possuem banda 
larga. “Essa diferença de 1% 
apresentado na pesquisa é 
referente às escolas que foram 
inauguradas recentemente, mas 
que atualmente já oferecem aos 
alunos acesso a rede”, explica.

Ainda de acordo com a se-
cretaria a utilização da internet 
por parte dos professores como 
forma de agregar as aulas é 
importante e traz benefícios aos 
alunos. “A busca pela informa-
ção, a frequência de acesso às 
redes sociais, os desafios impos-
tos frente aos jogos faz com que 
a postura dos sistemas educacio-
nais se adequem à realidade. A 
importância da internet em sala 
de aula está alocada aos vários 

Escolas públicas
Cosmópolis  .................. (100%)
Itatiba  ........................... (100%)
Santa Barbara d´Oeste  .. (100%)
Indaiatuba  ....................... (99%)
Americana  ...................... (97%)
Hortolândia  .................... (96%)
Nova Odessa  .................. (96%)
Pedreira  .......................... (96%)
Sumaré  ........................... (96%)
Valinhos  ......................... (95%)
Monte Mor  ..................... (92%)
Jaguariúna  ...................... (89%)
Artur Nogueira  ............... (88%)
Paulínia  .......................... (83%)
Campinas  ........................ (72%)
Santo Antônio da Posse  . (69%)
Holambra  ........................ (58%)
Engenheiro Coelho  ......... (57%)
Vinhedo  .......................... (57%)

segmentos educacionais, que 
através dos recursos digitais 
promovem benefícios, que co-
nectados a currículos propiciam 
o desenvolvimento de habilida-
des”, disse.

Segundo Rita a preparação 
para o uso da internet na sala 
de aula, bem como os recursos 
passaram a fazer parte dos 
cursos de capacitação destina-
dos aos professores. “Nestes 
cursos os professores estão 
aprendendo diversas formas de 
inserir os conteúdos e explorá-
-los nas rotinas pedagógicas 
escolares. Se por um lado 
professores aprendem, para os 
alunos as aulas tornam-se mais 
atrativas onde criatividade e 
colaboração estão promovidas. 
Em processo de inovação, as 
Unidades Escolares estão sen-
do reestruturadas e recebendo 
lousas digitais, ou seja, os 
quadros negros e verdes estão 
sendo substituídos por um qua-
dro branco interativo, onde luz, 
som e imagem abrem um leque 
de possibilidades sem sair da 
sala de aula”, explica.

Estudo 
Segundo ainda a pesquisa, o 

número de professores que uti-
lizam a internet dentro da sala 
de aula subiu de 22% para 46% 
em dois anos. O estudo foi feito 
entre setembro e dezembro de 
2013 com 939 diretores, 890 
coordenadores pedagógicos, 
1987 professores e 9657 alu-
nos de 994 escolas públicas e 
particulares de todo o Brasil.

Entre os recursos educa-
cionais mais usados pelos 
professores, estão imagens, 

figuras, ilustrações ou fotos 
(84%), textos (83%), questões 
de prova (73%), vídeos (74%), 
jogos (42%), apresentações 
prontas (41%), e programas e 
softwares educacionais (39%).

Atualmente, o acesso à 
internet no âmbito educacional 
vem de encontro às inúmeras 
possibilidades de conexão por 
parte dos alunos e é um desafio 
constante. “Distante somente 
da ideia de adquirir e entregar 
novos equipamentos, o desafio 
se faz constante na utilização 
efetiva da internet e meios 
multimídia fundamentados e 
promovidos pedagogicamen-
te”, relata. 

A pesquisa revela uma 
crescente tendência de mobi-
lidade nas escolas. Em 2012, 

Escolas particulares
Artur Nogueira  ............. (100%)
Cosmópolis  .................. (100%)
Engenheiro Coelho  ....... (100%)
Hortolândia  .................. (100%)
Itatiba  ........................... (100%)
Jaguariúna  .................... (100%)
Monte Mor  ................... (100%)
Nova Odessa  ................ (100%)
Pedreira  ........................ (100%)
Santo Antônio da Posse  (100%)
Valinhos  ....................... (100%)
Vinhedo  ........................ (100%)
Indaiatuba  ....................... (98%)
Americana  ...................... (96%)
Campinas  ........................ (93%)
Santa Barbara d´Oeste ..... (92%)
Sumaré  ........................... (91%)
Paulínia  .......................... (90%)
Holambra  ........................ (80%)

Ranking RMC – Escolas com acesso a internet

57% das escolas públicas do 
País possuíam acesso à internet 
sem fio (wi-fi). Em 2013, subiu 
para 71% o que apresenta um 
aumento de 14 pontos percen-
tuais em relação a 2012. 

Outro resultado foi o au-
mento de 10% entre os anos 
de 2012 e 2013 na utilização 
da internet para a realização 
de alguma atividade dentro da 
sala de aula.

De acordo com a secre-
tária, a internet está presente 
em todas as escolas públicas 
de Indaiatuba. “A banda larga 
faz parte desta arquitetura ino-
vadora e está disponível em 
todas as Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, 
integradas por fibra ótica, com 
92 km de extensão”, conta. Internet está presente na maioria das escolas em Indaiatuba
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Matrícula para Ensino Fundamental é antecipada 

Empresários reconhecem qualidade 
do Prêmio Frutos de Indaiá

No dia 25 de outubro, o 
Grupo Mais Expres-
são realiza, no salão 

social do Clube 9, a edição 
2014 do prêmio Frutos de 
Indaiá. O evento contemplará 
as melhores empresas de 2014, 
em diversos segmentos, e é 
reconhecido pelos empresários 
por sua qualidade e tradição. 

De acordo com o represen-
tante da Visão Imóveis, Nilton 
da Silva Souza, o Frutos de 
Indaiá é o reconhecimento da 
história da empresa. “É a maior 
premiação da cidade, contribui 
para a manutenção da nossa 
ótima reputação como empresa 
séria e é comprometido em 
sempre prestar o melhor de si 
para os clientes”, diz. “A ex-
pectativa é a melhor possível, 
o premio é o maior reconhe-
cimento que uma empresa de 
Indaiatuba pode desejar. Como 
o próprio nome diz, é o fruto de 
um trabalho plantado há anos 
e colhido com mérito”. 

Quem também se diz or-
gulhoso com a premiação é o 
proprietário da GB Cartuchos, 
Gilberto Brida da Silva. “Es-
tou muito feliz por ter sido 
votado pelo público e estar 
recebendo esse prêmio. O 
Frutos é sinônimo de tradição 
e de reconhecimento do nosso 
trabalho”, afirma. 

As 120 marcas foram elei-
tas pela organização do Troféu 
Frutos de Indaiá através de 
uma pesquisa com a popu-
lação e os leitores do Jornal 
Mais Expressão. Nos meses 
de novembro e dezembro de 
2013 e janeiro deste 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 
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 campanha 
publicitária e recebem o Tro-
féu Frutos de Indaiá, têm um 
grande sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas por seus 
clientes e pela população, 
como as melhores em seu seg-

mento”, ressalta o presidente 
do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa

Frutos
A empresa que contrata a 

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

Durante o evento, será ofe-
recido um jantar de gala para 
os empresários e convidados, 
com serviço a francesa. 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 

Desde o dia 15 de ju-
lho o desempenho 
dos alunos pode ser 

acompanhado pelos pais ou 
responsáveis pela internet. 
Isso porque a Prefeitura de 
Indaiatuba por meio da Se-
cretaria de Educação inovou 
o sistema de emissão do Bo-
letim Escolar. No momento 
somente dados dos alunos 
do 1º ao 5º ano da Rede 
Municipal de Ensino estão 
disponíveis. 

Com a nova ferramenta, 
os pais têm um acesso rápi-
do e fácil aos rendimentos 
escolar dos seus fi lhos. 
Segundo a diretora de área 
de Tecnologia Educacional 
e Administrativa, Tânia 
Castanho, com este acesso 
pais, alunos, professores e 
gestores podem acompanhar 
os resultados obtidos pelos 
alunos de maneira rápida e 
simples. “O sistema cria o 
boletim eletrônico com as 
notas, frequências e grá-
ficos das notas do aluno e 
das médias da classe que ele 
está inserido, facilitando as 
análises de todos os envol-
vidos”, explica.

Para a Secretária da Edu-
cação, Rita de Cássia Tras-
feretti, as novas práticas 
aliadas a novos recursos 
permitem a integração da 

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. 

Rede Municipal de Ensino. 
“Esses novos procedimen-
tos promovem a informa-
ção, potencializam o tempo 
e oportunizam acesso a 
todos que integram a rede 
de ensino”, disse. 

Além disso, os pais po-
dem acompanhar pedagogi-
camente a vida escolar de 
seus filhos. “Os pais deve-
rão utilizar o sistema para 
acompanhar a evolução e os 
resultados obtidos pelo seu 
filho ao longo do período e 
vida escolar do aluno. De 
maneira simples e visual os 
pais poderão analisar e com-
parar as notas dos filhos, 
e incentivá-los a estudar 
sempre para obter melhores 
resultados”, detalha Rita.

Para o administrador de 
empresas Lucas Ferreira 
dos Santos, de 32 anos, a 
nova ferramenta veio para 
facilitar o acompanhamento 
escolar do seu filho. “Achei 
a iniciativa boa, pois possi-
bilita que eu acompanhe a 
evolução do meu filho pela 
internet, pois às vezes por 
questão de trabalho não pos-
so comparecer as reuniões 
escolares. Acredito que o 
acesso ao Boletim Escolar 
Online veio para ajudar”, 
disse.

Sistema  
Para acessar o Boletim 

Escolar os pais devem ter 

Sandra Aparecida de Oliveira - Visão Imóveis

Pais e responsáveis podem acompanhar a nota dos alunos pela internet  

Bruna e Mariana da GB Cartuchos

os dados do aluno como o 
Registro Acadêmico (RA) 
e a data de nascimento. Se 
mesmo com as informações 
repassadas,  os pais  não 
conseguirem acessar o de-
sempenho do filho online, 
a Secretaria de Educação 
orienta a procurar a Unidade 
Escolar onde a criança es-
tuda, ou buscar informação 
com a Equipe do Departa-
mento de Tecnologia Edu-
cacional/ Administrativo 
que está à disposição para 
esclarecer e auxiliar a todos 
interessados na resolução 
de possíveis problemas. 
Para falar no Departamento 
de Tecnologia Educacional 
basta telefonar para 3801-

9191 e solicitar atendimento 
pelo setor.

Consulta
O acesso ao Bolet im 

Escolar 2014 deve ser feito 
através do site da prefeitura 
www.indaiatuba.sp.gov.br. 
Para acessar o conteúdo é 
preciso clicar em Secreta-
rias e Órgãos, e depois cli-
car em Educação. Na página 
que for aberta, basta clicar 
no botão Acompanhamento 
Escolar e inserir os dados 
do aluno. Se os pais não 
tiverem os dados de acesso 
como RA, basta dirigir-se 
a secretaria Escolar onde o 
aluno estuda e solicitar estes 
dados.

A Secretaria de Educação 
de Indaiatuba informa que o 
cadastramento para matrícula 
dos alunos que não são da 
Rede Municipal de Ensino e 
que cursarão em 2015 o 1º 
ano do Ensino Fundamental, 
foram antecipada e termina 
no próximo dia 15 de agosto.

As matrículas podem ser 
feitas em todas as escolas 
municipais. As crianças que já 
estudam na etapa 2 da Educa-
ção Infantil da Rede Municipal 
de Ensino têm vaga garantida 
para início no 1º ano do Fun-

damental em 2015. Os pais 
receberão da Escola um comu-
nicado com a informação de 
qual unidade escolar a criança 
deverá efetuar a matrícula. 

Os alunos da rede particu-
lar que efetuarem o cadastro 
receberão a partir de outubro 
um comunicado da Escola 
para efetivação da matrícula.

As crianças, jovens e adul-
tos que se encontram fora da 
Escola Pública, com idade a 
partir de 6 anos completos, 
tem o período de 7 de outubro 
a 7 de novembro para efetivar 

a matrícula. Para as pessoas 
que perderam os prazos de-
finidos na Resolução SE-27 
devem procurar alguma Uni-
dade Escolar a partir do dia 2 
de dezembro.

As crianças que frequen-
tarão a Etapa II da Educa-
ção Infantil (nascidos entre 
01/04/2009 a 31/03/2010) a 
matrícula será de 08 a 10 de 
setembro de 2014 na Escola 
Municipal que atende a Pré-
-Escola mais próxima da 
residência do aluno das 8h às 
12 horas e das 13h às 17 horas.

Para as crianças que fre-
quentarão a Etapa 1 da Edu-
cação Infantil (nascidos entre 
01/04/2010 a 31/03/2011) a 
matrícula deverá ser realiza-
da na Unidade Escolar mais 
próxima da residência que 
atende Pré-Escola de 15 a 17 
de setembro de 2014 das 8h às 
12 horas e das 13h às 17 horas.

Os documentos necessá-
rios são: Cópia da Certidão 
de Nascimento; Cópia do 
Comprovante de Endereço 
(IPTU ou conta de água ou de 
energia elétrica).

Mais Expressão
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Painéis são instalados no 
Parque Ecológico
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queda de 65% nos empréstimos
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O projeto Ecobike co-
memorou seu segun-
do ano de atividade 

com queda tanto no cadastro 
de usuários, quanto nos em-
préstimos das bicicletas. Em 
seu primeiro ano de funcio-
namento, foram registrados 
10.299 cadastros de usuários 
e 25.527 empréstimos de bi-
cicletas. Já no segundo ano, o 
número caiu para 3.641 cadas-
tros, já que os interessados já 
haviam se cadastrados em seu 
primeiro ano, e 16.589 em-
préstimos, o que revela uma 
queda de 35% nos cadastros 
e 65% nos empréstimos.

Neste ano a cidade ganhou 
mais uma estação. A quarta 
unidade está em funciona-
mento desde o mês de abril, 
localizada na Praça Renato 
Villanova (Praça do Cato). 
Duas das outras três estações 
de Ecobike estão localizadas 
no Parque Ecológico, sendo 
uma frente à Prefeitura, e a 
outra em frente à sede da Guar-
da Municipal. A terceira se 
encontra na Praça Dom Pedro 
II, no Centro.

Para o secretário de Urba-
nismo, José Carlos Selone, já 
no primeiro ano de funciona-
mento os números mostraram 
que o projeto foi muito bem 
aceito pela população, por 
isso a criação de uma nova 
estação. “Estamos estudando 
expandir ainda mais o projeto 
Ecobike, tanto construindo no-
vas estações como ampliação 
as ciclovias e ciclo faixas na 

cidade. Indaiatuba conta hoje 
com cerca de 13 quilômetros 
de ciclovia e mais de 12 qui-
lômetros de ciclo faixas”, diz.

As bicicletas são utilizadas 
para vários fins para passear, 
trabalhar, ir ao banco, ir ao 
médico, fazer exames entre 
outros.  O publicitário Jú-
lio Oliveira Rodrigues, 26 
anos, achou a iniciativa da 
Prefeitura “boa” e usufrui do 
projeto. “Uso a bicicleta para 
me exercitar, isso me traz uma 
vida mais saudável. Ando pela 
ciclovia do parque três vezes 
por semana”, conta.

Ainda de acordo com Selo-
ne, o objetivo é oferecer mais 
segurança aos ciclistas que 
transitam pelas vias da cidade, 
além de incentivar o uso da 
bicicleta como um transporte 
alternativo. 

O líder de manutenção, 
Marcelo Aparecido Pereira, 
42 anos, conta que utiliza a bi-

cicleta para várias atividades. 
“Fiz o cadastro com a intenção 
de passear com meu filho pelo 
parque aos finais de semana e 
também para ir à academia”, 
disse. “Gosto muito do projeto 
Ecobike, pois me proporciona 
lazer e também nos faz exer-
citar”, completa.

O serviço é gratuito e o 
horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12 horas e das 13h às 17 
horas. Nos finais de semana e 
feriados, funcionam apenas as 
estações do Parque Ecológico, 
das 8h às 12 horas e das 14h às 
18 horas. O Ecobike não fun-
ciona nos feriados religiosos. 

Projeto
Desde que foi criado em 

2012 o projeto Ecobike dis-
ponibiliza gratuitamente para 
a população o empréstimo de 
200 bicicletas ecológicas que 
utilizam quadro fabricado com 

garrafas Pet, além de dez bici-
cletas com cadeirinha acoplada 
para o transporte de crianças e 
cinco duplas para os passeios 
em família ou com amigos. 

Os usuários do Projeto 
Ecobike devem ser pessoas 
maiores de 18 anos ou me-
nores acompanhados por um 
responsável maior de idade. 
Para utilizar as bicicletas os 
interessados podem fazer o 
cadastro pelo link disponível 
no site da Prefeitura, no www.
indaiatuba.sp.gov.br, ou di-
retamente nas estações, onde 
também deve ser validado o 
cadastro mediante apresen-
tação de CPF, comprovante 
de endereço atualizado e um 
documento com foto. Cada 
CPF dá direito a retirada de 
outras duas bicicletas extras 
para menores. O tempo per-
mitido para uso é de quatro 
horas contínuas, que pode 
ser renovado, e as bicicletas 

podem ser devolvidas em 
qualquer estação.

Caso o usuário não renove 
ou devolva a bicicleta após 
quatro horas de uso, o mesmo 
será bloqueado por cinco dias.

De acordo com Selone, o 
projeto foi criado para o uso 
geral da população do muni-
cípio como forma de incenti-
var o uso da bicicleta como 
locomoção e lazer. “Nosso 
objetivo é incentivar o uso 
seja para o lazer, para a prática 
esportiva e até mesmo como 

um meio de transporte alter-
nativo. Acredito que estamos 
no caminho certo, tanto que o 
projeto tem sido modelo para 
outros municípios”, disse.

Para a implantação do 
projeto a Prefeitura contou 
com a parceria da Fundação 
Toyota, da Corpus Saneamen-
to e Obras Ltda., da Compar-
tibike e da Muzzicycles. A 
Prefeitura é responsável pela 
manutenção das bicicletas e 
também pela administração 
do projeto.

A Secretaria Municipal de 
Urbanismo e do Meio Ambiente 
concluiu a instalação dos painéis 
com mapa e medida do percurso 
da pista de caminhada do Parque 
Ecológico. Os painéis concluem 
o trabalho de demarcação da 
metragem da pista utilizando co-
res diferenciadas no trecho que 
compreende o início do Parque 
até a Prefeitura. A medida be-
neficiará pessoas que costumam 
se exercitar com caminhadas e 
corridas no Parque Ecológico, 
que poderão controlar a distância 
percorrida sem a necessidade de 
equipamentos. 

Inicialmente, a demarcação 
foi feita em três trechos do 
Parque, sendo o primeiro do 
estacionamento até o semáforo 
do colégio Objetivo na cor azul; 
o segundo, do Colégio até o se-
máforo da Pista de Skate na cor 

verde; e, o terceiro trecho, vai 
da Pista de Skate até a alça de 
acesso à Prefeitura, identificado 
pela cor amarela. Quem quiser 
fazer o percurso total do Parque 
Ecológico será guiado pela cor 
vermelha.

Os painéis com o mapa e as 
cores do percurso foram instala-
dos no início e no meio de cada 
um desses trechos para orientar 
os usuários da pista que, até a 
Prefeitura, tem 5,5 mil metros 
lineares. O trecho azul conta 
com 2,2 mil metros, o verde tem 
1,8 mil metros e, o amarelo, mais 
1,6 mil metros lineares.

O trabalho foi realizado em 
parceria com a Secretaria de 
Obras e Vias Públicas, e a pro-
posta é atender toda a parte 
urbanizada do Parque, com 
demarcações de 100 em 100 
metros.

Projeto Ecobike 
comemora dois 
anos com quatro 
estações espalha-
das pela cidade
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O número de aciden-
tes fatais registrados 
em Indaiatuba, entre 

janeiro e julho deste ano, foi 
menor que o comparado ao 
mesmo período do ano pas-
sado. O balanço é da Polícia 
Militar, que apontou uma 
redução de 4%. Em 2013 os 
acidentes fatais de trânsito 
tiraram a vida de 17 pesso-
as, enquanto que no mesmo 
período deste ano foram 13 
mortes. Os números corres-
pondem às vítimas que en-
traram em óbito no local ou a 
caminho do hospital.

O levantamento apontou 
ainda que em 2013 foram 16 
acidentes fatais, seis envol-
viam pedestres, cinco pos-
suíam carros como veículo 
principal e cinco ocorrências 
envolviam motos. Já em 2014, 
foram registrados 12 aciden-
tes fatais, oito ocorrências en-
volviam motos e quatro casos 
envolviam pedestres. 

De acordo com o coman-
dante da Polícia Militar, o 
capitão Jesus André Alves, 
a falta de atenção e os exces-
sos estão entre as principais 
causas dos acidentes, princi-
palmente os que envolveram 
vítimas fatais. “A maior causa 
de acidentes é a falta e atenção 
por parte dos condutores, que 
às vezes dividem a atenção no 
trânsito com outras situações. 
Além dos excessos com bebi-
da, que impossibilita a pessoa 
de dirigir normalmente”, diz. 
“A educação no trânsito é 
importante para que os con-

dutores respeitem o próximo, 
seja ele outro veículo ou um 
pedestre”.

O comandante também 
ressaltou que a diminuição é 
uma boa notícia, mas que as 
ações por um trânsito ainda 
mais seguro, são realizados 
constantemente. “Temos três 
importantes campanhas, a 
Ação Direção Segura consiste 
em um trabalho semanal de 
conscientização dos condu-
tores, principalmente próximo 
a estabelecimentos comercias 
com vendas de bebidas al-
cóolicas. Já a Ação Atenção 
Constante, abordamos veícu-
los suspeitos e fiscalizamos a 
documentação do veículo e do 
condutor”, explica. “Também 
realizamos a Campanha de 
Prevenção de Acidentes, onde 
a Prefeitura tem ajudado com 
outdoor e folhetos que servem 
de grande ajuda para a cons-
cientização da população de 
Indaiatuba.”

Segundo a Secretária de 
Comunicação Social da Pre-
feitura, a prefeitura tem reali-
zado intervenções no trânsito 
da cidade. A Secretaria In-
formou ainda que campanhas 
educativas são realizadas jun-
to aos alunos, visando formar 
adultos conscientes.

 
Casos 

Nos primeiros meses de 
2014, Rodovia João Ceccon, 
que liga Indaiatuba à Elias 
Fausto, é uma das estradas que 
mais registraram acidentes. 
Só este ano, cinco pessoas já 
morreram no local. 

Entre as ocorrências mais 
graves está o da auxiliar ad-

ministrativa Debora Mari Na-
gase, de 22 anos. A jovem, 
que transitava de moto pela 
rodovia, foi atingida por uma 
caminhonete e faleceu na hora. 

Meses antes, a mesma 
rodovia já havia sido local da 
morte de dois irmãos. Darlan 

de Jesus Matos, 19 anos, e 
Tailan de Jesus Matos, 21 
anos, dirigiam-se sentido à 
Elias Fausto para trabalhar, 
quando em uma tentativa de 
ultrapassagem, colidiram na 
lateral de um veículo que 
vinha na direção contrária. O 

condutor Tailan perdeu o con-
trole e bateu em outro carro. 

Mas os casos não ficam só 
na parte afastada da cidade. Na 
madrugada do último dia 12, 
um grave acidente aconteceu 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, marginal 

A Rodovia Santos Dumont 
(SP-75) registrou a maior que-
da no número de acidentes 
fatais, com relação às outras 
estradas administradas pela 
concessionárias Colinas. Entre 
janeiro e junho de 2013 a via 
registrou 20 acidentes com um 
total de 20 mortos. No mesmo 
período de 2014 este número 
caiu pela metade, com 10 aci-

dentes e 10 mortos.
Segundo o gerente de ope-

rações da Rodovias das Coli-
nas, José Eduardo Cardoso de 
Almeida, os números são re-
sultado da soma de diversos as-
pectos que envolvem o trânsito 
rodoviário. “É o investimento 
em infraestrutura, como as 
duplicações e recapeamentos 
realizados pela concessionária, 

juntamente com as atividades 
de conscientização junto aos 
usuários e também de uma me-
lhor compreensão do usuário 
quanto à sua responsabilidade 
em uma rodovia. Estes fatores, 
juntos, contribuíram para este 
índice satisfatório”, conta.

A Colinas reconhece que, 
apesar dos números apresen-
tados, o objetivo principal é 

continuar a diminuir estes da-
dos, aproximando-os do zero. 
Para isso, a concessionária 
continuará intensificando seus 
trabalhos por meio das obras, 
deixando as rodovias com ain-
da mais qualidade e seguras e 
incentivando a conscientização 
de seus usuários com as ativi-
dades do Plano de Redução de 
Acidentes (PRA). 

Rodovia João Ceccon, que liga Indaiatuba à Elias Fausto, foi local da maioria das mortes por acidente do trânsito

SP-75 registra maior queda no número de acidentes fatais

do Parque Ecológico. Um 
veículo Megane capotou e 
bateu contra um muro, duran-
te a prática de um “racha”. O 
acidente tirou a vida do jovem 
Álvaro de Freitas Martins, de 
21 anos. A Polícia Civil ainda 
investiga o caso.
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Desperdício de água impacta mais de 14 mil
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Usuário do SUS tem direito

a certidão de não atendimento
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DIVULGAÇÃO 

A população  loca l 
conta, desde março, 
com um benefício 

na hora de buscar o aten-
dimento no Sistema Único 
de Saúde (SUS). Agora, os 
pacientes que não forem 
atendidos, poderão pedir um 
documento em que o hos-
pital descreva os motivos 
pela recusa. A emissão do 
documento pela unidade de 
saúde é obrigatória. 

A chamada “certidão de 
não atendimento” precisa 
ser solicitada pelo paciente 
e deve constar nome com-
pleto, a unidade de saúde 
procurada, a data, hora e o 
motivo da recusa do aten-
dimento. Um dos objetivos 
dessa medida é dar à pessoa 
prejudicada mais recursos 
para entrar com uma ação 
judicial contra o SUS.

Caso a unidade se negue 
a fornecer o documento, 
o paciente deve reclamar 
diretamente na Secretária 
de Saúde ou no Ministério 
Público.

A certidão foi implantada 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF) há seis meses 
para as 20 cidades da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), e Indaiatuba foi o 
primeira município a aderir 
à medida. 

De acordo com a Secre-
tária de Comunicação Social 
da Prefeitura, as certidões 
foram enviadas, em março 
deste ano, para todas as 
Unidades de Saúde que 
realizam atendimento do 
SUS. No entanto, segundo 
a Secretaria, até o momento 
nenhum paciente solicitou 
o preenchimento do docu-
mento.

Mesmo com seis meses 
em vigor, a população ainda 
desconhece a certidão do 
não atendimento. “Eu não 
sabia que existia esse bene-
ficio, mas fico feliz por que 
é uma forma de pressionar-
mos o atendimento. Nunca 
deixei de ser atendida pelo 
SUS, mas todas as vezes que 
precisei fiquei mais de uma 
hora na espera”, disse a pro-
fessora Lucia da Silveira, de 
31 anos. 

Há também quem não 
coloque fé na eficiência da 
“novidade”. “Eu gostei, mas 
não acho que será de grande 
eficiência”, diz o soldador 
Luciano da Fonseca Junior, 
de 25 anos.  

SUS 
Atualmente, segundo a 

Secretaria, cerca de 65 % 
(144 mil) da população de 
Indaiatuba utiliza o atendi-
mento do SUS. Por mês, o 
Município tem uma média 
de 350 mil atendimentos 

No início do mês de mar-
ço, alunos e professores do 
curso de Gestão Ambiental 
(GA) da Faculdade Max 
Planck lançaram o Desafio 
Desperdício Zero + Água + 
Vida, visando disseminar o 
conhecimento e prática do 
uso racional da água, frente 
ao cenário dos reservatórios 
que abastecem a região. No 
total, as ações pertencen-
tes ao Desafio impactaram 
14.867 pessoas.

Além da conscientiza-
ção destes estudantes, o 
maior ganho do projeto foi 
o impacto social alcançado. 
Segundo especialistas os 

ambulatoriais ,  somando 
todas as Unidades de Saúde.

Segundo o Secretário de 
Saúde de Indaiatuba, José 
Roberto Stefani, o colegia-
do das cidades da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC) tem discutido 
melhorias no SUS. "O aco-
lhimento, a orientação ao 
usuário SUS e o próprio 
agendamento da consulta, 
após avaliação, já é conside-
rado atendimento, portanto 
é muito difícil dizermos 

cálculos consideram pessoas 
diretamente envolvidas e 
aquelas acessadas por elas, 
consideradas como público 
indireto. 

Durante três meses, além 
de orientar os grupos partici-
pantes, os alunos do curso de 
GA realizaram ações de cons-
cientização, como exposição 
com status dos mananciais 
nas áreas de circulação da 
faculdade, no Dia Mundial 
da Água, de modo a ampliar o 
número de pessoas impacta-
das pela ação, e participação 
ativa no Indaiatuba ECO, 
evento promovido pela Pre-
feitura de Indaiatuba.

Indaiatuba foi a primeira cidade a ter o benefício no atendimento do SUS

De acordo com a coor-
denadora do curso de GA, 
a professora Mylene Dias 
Rezende, após a apuração 
do terceiro mês do Desafio, 
obteve-se uma redução de 
18,1% no consumo de água 
na turma dos alunos do 
primeiro semestre do curso 
de Nutrição. Em segundo 
lugar ficou o 3º semestre 
do curso de RH com uma 
redução de 18% e o primeiro 
do mesmo curso com 12,4% 
de redução. "Como em todas 
as ações que envolvem um 
número significativo de pes-
soas, um percentual desiste 
no caminho, mas, mesmo 

assim, os resultados foram 
muito significativos, o que 
nos incentiva a continuar 
e reforça a certeza de que 
temos alunos com atitudes 
ambientalistas conscientes", 
salienta Mylene.

Participaram diretamente 
do projeto 631 alunos de 
nove cursos da faculdade 
que, após receberem o trei-
namento sobre formas de 
economia de água e redução 
de desperdício, aplicaram 
e multiplicaram o conhe-
cimento adquirido em suas 
residências. Esses alunos 
tiveram suas contas monito-
radas por três meses. 

que houve recusa”, explica. 
“Isso só acontece se houver 
mesmo a negativa ao atendi-
mento e isso não é a  rotina 
do SUS de Indaiatuba. De-
vemos olhar isto com bons 
olhos e divulgar que fomos 
os primeiros, pois o acolhi-
mento faz parte da nossa 
rotina". Stefani ressaltou 
ainda que Indaiatuba tam-
bém conta com a Ouvidoria 
SUS, onde o paciente pode 
relatar qualquer tipo de re-
clamação do atendimento. 

Mais Expressão
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Saae realiza desassoreamento 
no Córrego Barnabé 
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GIULIANO MIRANDA DIVULGAÇÃO

O primeiro lago do 
Parque Ecológico 
foi totalmente seco 

pelo Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
para facilitar a limpeza e o 
desassoreamento que serão 
realizados para manutenção 
do Córrego do Barnabé. A 
secagem foi feita de forma 
natural, abrindo um cami-

nho para a água escorrer 
para outras lagoas. 

Na ação é previsto a re-
tirada de 12 a 15 mil m³ de 
lama no primeiro lago. “A 
profundidade normal é de 
dois metros, mas devido o 
córrego atravessar o perí-
metro urbano recebe água 
e sujeira das ruas que vem 
através das galerias pluviais, 
fazendo com que o lago 
esteja hoje com meio metro 
de profundidade. Com o 

desassoreamento ele voltará 
a ter dois metros”, explica 
o superintendente do Saae, 
Nilson Alcides Gaspar.

No total serão seis me-
ses para limpar e desasso-
rear todo o trecho que irá 
do primeiro lago ao lago 
próximo ao chafariz, com-
preendendo também o lago 
da Bela Vista.

Ainda de acordo com 
Gaspar o trabalho no pri-
meiro lago deverá ser ini-

ciado na próxima semana 
e previsão de ser conclu-
ído é entre 30 e 60 dias. 
“A limpeza desses lagos 
é muito importante, pois 
o córrego é utilizado para 
abastecimento público”, 
explica Gaspar. “O Córrego 
Barnabé é responsável por 
7,5% do abastecimento da 
cidade”, completa.

Esse primeiro lago já foi 
desassoreado outras vezes. 
“A última ocorreu há 4 ou 5 
anos atrás, quando o normal 
da limpeza é que seja feita 
a cada 8 a 10 anos, mas 
como o córrego passa pelo 
perímetro urbano, ele é as-
soreado constantemente”, 
disse Gaspar.

O superintendente ainda 
orienta a população que 
colabore não deixando sa-
cos de lixo e material de 
construção nas calçadas. 
“Orientamos que lixos se-
jam colocados na calçada 
somente nos dias que há co-
leta, pois em dias de chuva, 
a água leva esses materiais, 
através das galerias, asso-
reando e sujando os lagos”. 

Segundo Gaspar outros 
lagos também estão na pro-
gramação para desassorear 
ainda este ano. Serão os 
lagos do Parque das Frutas, 
Chácaras Alvoradas e Boa 
Vista também fazem parte 
da programação

Objetivo reafirma a 
liderança em aprovações 

nos vestibulares

DESTAQUE 

Com a divulgação da lis-
ta da primeira chamada do 
vestibular de inverno da Uni-
versidade Estadual Paulista 
(Unesp) na última semana, o 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
reafirmou a liderança em 
aprovações nos vestibulares 
no Município. Até o mo-
mento, o Colégio comemora 
351 aprovações, sendo 194 
em universidades públicas. 
A cada ano, esse número au-
menta e o Objetivo Indaiatuba 
bate o recorde atingido no ano 
anterior.

A psicóloga e responsável 
pelo Núcleo de Apoio ao Ves-
tibulando da escola, Débora 
Razori, ressalta o bom desem-
penho de alunos dos 3º ano 
do Ensino Médio vestibular 
de inverno da Unesp. “Acre-
ditamos que nos vestibulares 
de 2015 teremos aprovações 
ainda melhores que nos anos 
anteriores. Nossos alunos es-
tão indo muito bem e têm se 
dedicado bastante aos estudos. 
Os primeiros resultados com-
provam isso”, afirma.  “Eu não 
esperava ser aprovado, fiquei 
surpreso! Mas esse resultado 
me deu mais confiança para 
os vestibulares do fim do ano, 
porque eu sei que vou estar 
mais preparado”, comenta o 
aluno do 3º ano do Ensino 
Médio, Tiago Yukio Jujii, 
aprovado em Engenharia Elé-
trica na Unesp.

As aprovações em medici-
na também são motivo de co-
memoração. Mais duas alunas 
conseguiram vaga para o curso 
de medicina: Laís Cristina 
Agostinho Xavier e Marcela 
Miniolli da Costa. Até o fe-
chamento dessa reportagem 
foram nove aprovações em 
2014. Isso despertou a con-
fiança e a procura pelo Curso 

Pré-Vestibular do Objetivo de 
candidatos interessados em se 
preparar para essa carreira tão 
concorrida. Renato Carbonari 
de Oliveira Brito é um desses 
alunos. 

Depois de ter frequentado 
alguns cursinhos conceituados 
em nossa região, iniciou o pré-
-vestibular no Objetivo este 
ano e garante que está muito 
satisfeito. “No início eu não 
pensava em estudar aqui no 
Objetivo, achava que não seria 
tão bom como os concorrentes 
de Campinas. E eu me surpre-
endi positivamente com os 
professores e com o material, 
gostei bastante. Inclusive, 
nesses vestibulares de inver-
no minhas colocações foram 
muito melhores que nos anos 
anteriores e foi o Objetivo 
que me ajudou em relação ao 
conteúdo. Acredito que estou 
muito próximo de conseguir 
o que quero”, declara Renato.

“Notamos que a confiança 
em nosso trabalho cresce a 
cada ano que passa. Os can-
didatos aos vestibulares não 
precisam mais procurar gran-
des centros ou cursinhos fora 
de Indaiatuba para obter um 
preparo de alto nível. Aqui no 
Objetivo eles encontram ex-
celentes professores, material 
didático atualizado, simulados 
semanais, além do suporte do 
Núcleo de Apoio ao Vestibu-
lando. Eles saem ganhando 
tanto no que se refere ao in-
vestimento financeiro, quanto 
em qualidade de vida, uma 
vez que não perdem tempo no 
trânsito, ao contrário, ganham 
tempo se dedicando a estudar. 
E como prêmio, conquistam a 
vaga na tão sonhada universi-
dade”, ressalta a mantenedora 
do Colégio Objetivo Indaiatu-
ba, Loide Rosa.

Segundo o Saae, o desassoreamento deve iniciar na próxima semana 

Colégio comemora 351 aprovações, em 194 universidades
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Lar realiza campanha para 
comprar veículo adaptado 
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O Lar de Velhos e Es-
paço Dia Emmanuel 
realiza, desde maio, 

a campanha “Cofrinho do 
Bem”, que tem como obje-
tivo arrecadar fundos para 
a compra de um veículo 
adaptado para o transporte 
dos idosos. A campanha, que 
já espalhou pelos comércios 
da cidade mais de mil cofres, 
segue até o fim de novembro.

A campanha “Cofrinho 
do Bem” consiste em dis-
tribuir cofres personaliza-
dos, para que a população 
deposite moedas, dinheiro 
em espécie ou cheques, e 
contribua com o Lar. De 
acordo com a presidente 
do Lar Emmanuel, Isildi-
nha Cardoso Lopes, tanto 
os comerciantes quanto a 
população em geral podem 
aderir à campanha. “Não 
importa quanto as pessoas 
possam depositar, qualquer 
moedinha já irá colaborar 
com a nossa meta”, explica. 

Isildinha conta que a 
campanha surgiu no Hospi-
tal do Câncer de Barretos e 
que a realização dela no Lar 
de Velhos, foi uma ideia do 
Dr. Fabricio Colin Badino. 
“Somos muitos agradecidos 
a ele, que trouxe essa ideia 
pra cá e tem nos ajudado de 
maneira incondicional”, diz.

A presidente explicou que 
atualmente o Lar conta com 
um veículo modelo Kombi, 
já sem condições de uso. 
Além disso, o carro não pos-
sui condições de transportar 
com conforto os idosos, nem 
é adaptado para colocar ca-
deiras de rodas. “O carro que 
nós temos é muito velho e 
com frequência precisa ser 
levado para a oficina. Quando 
precisamos levar algum idoso, 
temos que amarrar a cadeira 
de rodas com cordas, para 
que ela não caia”, lamenta 
Isildinha. 

Segundo a presidente do 
Lar, por dia são feitas de 15 a 
20 “viagens” com os idosos, 

que precisam ser levados 
até consultas com dentistas, 
oculistas, entre outros com-
promissos. “O carro é mais 
que uma necessidade é uma 
urgência. De acordo com al-
gumas pesquisas, não existe 
o veículo pronto, ele terá que 
ser adaptado e isso custará 
cerca de R$ 60 mil”, explica. 
A presidente informou que 
até o momento, a campanha 
já arrecadou quase R$ 3 mil. 

O proprietário da Auto 
Mecânica Xavier, Lucas Xa-
vier, é um dos comerciantes 
que aderiu a campanha. “De-
cidi colocar por que a situação 
que eles são transportados é 
precária, ainda mais por serem 

tão frágeis. Acho que não 
custa nada ajudar, se cada um 
colaborar com um pouquinho, 
o Lar conseguirá comprar o 
carro”, diz. 

Isildinha informou ain-
da que a campanha, que 
começou há pouco mais de 
dois meses, tem sido bem 
acolhida pela população. 
“Estamos muito felizes, pois 
tantos os empresários quanto 
a população tem aderido aos 
cofrinhos e colaborado com 
nossa campanha. Atual-
mente mais de mil já estão 
espalhados pela cidade e a 
cada dia mais pessoas vêm 
buscá-los. Tenho fé que 
vamos conseguir arrecadar 
o dinheiro necessário para 
comprar o carro adaptado” 
diz. “Alguns comércios já le-
varam cofrinhos e voltaram 
para deixar aqueles que estão 
cheios e retiraram novos. Re-
almente tem sido uma grande 
corrente do bem, mas ainda 
precisamos de mais apoio”. 

Quem quiser aderir à 
campanha, basta ir até o Lar 
de Velhos e retirar o cofre. 
“As pessoas podem pegar e 
entregar o cofre quando qui-
serem, não importa a quantia 
que depositaram”, diz Isildi-
nha. A presidente ainda pede 
que os comércios que pos-
suem os cofres, comuniquem 
ao Lar de Velhos, para que 
os locais sejam divulgados 
na página no Facebook. 

Cadeira de rodas precisa ser amarrada com cordas, devido à pouca estrutura

O Grupo de Ajuda dos 
Amigos Deficientes de 
Indaiatuba (Gaadin) re-
aliza amanhã, dia 26, a 
1º Festa Julina. O evento 
acontece das 16h às 22 
horas,  na Rua Helena 
Tomasi, 53, no Jardim 
Rêmulo Zoppi. A entrada 
é aberta ao público. 

O objetivo da festa é 
de angariar fundos para 
a manutenção de cadeiras 
de rodas dos atendidos 
pelo grupo. Foram con-
vidadas para participar 
desta festa as entidades 
Grupo de Atuação Brasi-
leiro para Realização de 
Transplantes (Gabriel), 
Rotaract Club de Indaia-
tuba,  Associação dos 
Deficientes Visuais de 
Indaiatuba (ADVI) e da 
Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI). O 
Gaadin conta com a pre-
sença de os todos nossos 
amigos e parceiros para 
esta festa. Haverá sorteio 
de brindes e animação 
com músicas típicas.  A 
Festa terá o apoio do Par-
ceiro Chopp do Alemão.

Fundado em maio de 
2004, o Gaadin surgiu 
da união de seis amigos 
cadeirantes, para estimu-
lar a prática de esportes, 
eventos sociais, culturais 
e educacionais a pessoas 
com necessidades espe-

GAADIN

Festa Julina 
acontece amanhã 

ciais e seus familiares. 
Est ima-se que hoje o 
número de cadeirantes 
na cidade Indaiatuba ul-
trapasse o número de mil 
pessoas. 

O Gaadin é uma en-
tidade social sem fins 
lucrativos que conta com 
a colaboração financeira 
de seus membros, empre-
sas, amigos, parceiros e 
da Prefeitura para que 
suas atividades tenham 
continuidade. 

A Associação propor-
ciona um acompanha-
mento de seus associados 
e familiares, possuindo 
uma equipe de volun-
tários e parceiros que 
auxiliam na execução 
dos respectivos projetos, 
a lém de t ransmit irem 
informações de cuidados 
pessoais para aquele com 
deficiência e para os cui-
dadores, proporcionando 
um apoio permanente.

A  Assoc iação  t em 
como objetivo a inclusão 
não só da pessoa com de-
ficiência, mas das famí-
lias, promovendo ações 
de prevenção, habilitação 
e reabilitação de pessoas 
com deficiência.

Mais informações so-
bre a festa podem ser 
obtidas na página do Gaa-
din no Facebook, ou pelo 
telefone (19) 3329-0018.

JME
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A rotina de ir até a pa-
daria pela manhã ou 
no meio do dia já faz 

parte da rotina das pessoas. 
Seja para comprar pães, ler o 
jornal ou se reunir com ami-
gos e familiares, o local está 
sempre entre os preferidos 
das pessoas. 

E nesse ramo, a padaria A 
Real se destaca entre as mais 
procuradas e tradicionais da 
cidade. O reconhecimento 
não é surpresa, se levarmos 
em conta a história da marca. 
A Padaria A Real foi fundada 
dia 6 de outubro de 1991, 
pelos empresários Raquel e 
Luiz Carlos Leopoldino. O 
nome é uma homenagem ao 
bairro onde está instalada 
e também de onde vieram 
seus primeiros clientes: a 
Vila Areal. “Eles já possuí-
am outra padaria há alguns 
anos, então já possuíam uma 
experiência”, conta a filha 
e uma das proprietárias da 
padaria, Camila Scachetti 
Leopoldino. 

Camila conta que desde 
muito pequena, ela e os ir-
mãos costumavam ficar na 
padaria o que despertou o 
interesse pelo ramo. “Cres-
cemos com a padaria, acom-
panhamos cada mudança 
e com isso pegamos gosto 

pela empresa. A padaria é 
uma empresa familiar e isso 
reflete no nosso atendimento 
e produtos”, conta. 

Na padaria A Real, o 
cliente conta com uma va-
riedade de produtos como 
os tradicionais pães, bolos, 
doces, salgados, sucos e mui-
to mais. “Sempre frisamos 
para os nossos clientes que 
90% dos nossos produtos 

são caseiros. Além disso, 
buscamos utilizar produtos 
naturais, frescos e de ótima 
qualidade, o que resulta em 
produtos mais saborosos e 
saudáveis”, explica Camila. 

A empresária conta ainda 
que, visando oferecer mais 
comodidade ao público, em 
2013 a padaria passou por 
uma completa reforma e agora 
conta com mais 100m2 de área 

de vendas incluindo o novo 
espaço delicatessen, para que 
os clientes possam usufruir 
suas refeições com maior 
conforto e comodidade. 

Além disso, o novo espa-
ço possibilitou a inserção de 
novos produtos e serviços. 
“Agora, além dos produtos 
servimos também café da 
manhã, almoço e chá da tar-
de. O que é um diferencial, 

pois a maioria das padarias 
servem só o almoço e café 
da manhã”, ressalta. Camila 
explica ainda que a mudança 
foi a pedido dos clientes. “O 
café da tarde começou pe-
queno e foi crescendo, pois 
os clientes adoraram a ideia”, 
diz. “Os nossos horários são 
super flexíveis visando aten-
der o cliente, o almoço, por 
exemplo, é servido até cerca 

de 15 horas, ou até o último 
cliente estar aqui e aos sába-
dos ficamos até mais tarde”.  

A padaria A Real também 
se destaca por seus produtos 
destinados para festas e even-
tos. No cardápio estão os mini 
salgadinhos, fritos e assados, 
mini pães, docinhos, lanches, 
bolos e muito mais. E todo o 
pedido é entregue no local, 
com apenas uma pequena taxa 
de entrega. “Recebemos mui-
tas encomendas para grandes 
e pequenos eventos, devido a 
qualidade dos nossos produ-
tos. Basta entrar em contato 
conosco e fazer a encomen-
da”, ressalta Camila.

Equipe 
Para atender a fiel clien-

tela, a padaria A Real conta 
com uma equipe de 52 fun-
cionários, que incluem cozi-
nheiras, atendentes, garçone-
tes, gastrônoma, confeiteiros, 
entregadores, entre outros. 

Para conferir de perto to-
dos os produtos e serviços da 
Padaria A Real, é só ir até a 
unidade que fica na Rua Can-
delária, 1.828, na Vila Areal. 
O telefone para contato e 
para o serviço de entregas é 
o 3875 – 6331 

Mais informações sobre 
os produtos e serviços da 
padaria A Real podem ser 
encontrados no site www.
padariaareal.com.br

A padaria A Real fica 
localizada na Rua 
Candelária, 1.828, 
na Vila Areal
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Idosa de 78 anos é coagida a fazer empréstimo 

Aposentado é alvo de discriminação em Capivari  

Adolescentes são detidos 
após capotarem veículo roubado
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A Guarda Civil prendeu 
na madrugada de on-
tem, dia 24, dois ado-

lescentes de 17 anos, acusados 
de assaltarem uma residência 
no Jardim Recreio Campestre 
Jóia. Os jovens foram presos 
depois de capotarem um ve-
ículo Corolla, roubado das 
vítimas.

Um terceiro suspeito tam-
bém foi detido na noite de 
ontem, dia 24, pela Polícia Ci-
vil. O desempregado Raphael 
Inácio Bicalho, de 19 anos, foi 
detido no bairro Jardim São 
Gabriel, em Salto. Um veículo 
Gol, utilizado no assalto à resi-
dência, também foi localizado 
pela PC. 

Os GCMs informaram que 
encontravam-se próximo do 
cruzamento da Avenida Ber-
nadino Bonavita com a Ave-
nida Conceição, quando foram 
abordados por um condutor 
que informou sobre o capota-
mento de um veículo próximo 
dali e que dois homens saíram 
correndo do carro. Uma segun-
da testemunha também contou 
que os indivíduos correram 
em direção à Rua Ademar de 
Barros. 

De posse das características 
físicas e das roupas dos indi-
víduos, os guardas iniciaram 
a busca pelas ruas do bairro. 
Ao mesmo tempo, foram in-

formados via Centro de Opera-
ções, Atendimento e Despacho 
(Coade) sobre o roubo de um 
Corolla prata, praticado por 
quatro indivíduos.

Já na rua informada pelas 
testemunhas, os GC avistaram 
dois indivíduos correndo de 
modo suspeito. Além disso, a 
dupla atendia às características 
físicas e as roubas usadas pelos 
indivíduos que abandonaram o 
veículo. Os jovens foram abor-
dados e revistados e em poder 
deles foram localizados R$ 85. 

Questionados pelos guar-
das, os adolescentes negaram 
ser os responsáveis pelo capo-
tamento e roubo do veículo. 
Mesmo assim, os jovens foram 
conduzidos para a Delegacia 
de Polícia, onde as vítimas os 
reconheceram como autor do 
roubo à residência. As vitimas 
informaram ainda que outros 
três homens armados também 
participaram do assalto. Além 
do carro, o grupo roubou um 
talão de cheques, um celular 
e R$ 443. 

Com o reconhecimento 
das vítimas, os adolescentes 
foram autuados e encaminha-
dos ao Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adoles-
cente Casa Rio Amazonas. 
O veículo foi encaminhado 
para o pátio, por não possuir 
condições de se locomover.  

Armas 
Já na tarde de ontem, dia 

24, a Polícia Militar conseguiu 
localizar duas armas utilizadas 
pelo grupo, no assalto à resi-

O departamento de Fisca-
lização da Prefeitura, com o 
apoio da Guarda Civil, apreen-
deu na terça-feira, dia 22, o 
veículo Fiat Strada que comer-
cializava produtos de limpeza 

ilegalmente. O condutor não 
possuía licença do município 
para a atividade de ambulante. 
O condutor foi multado no valor 
de R$ 1.514,32 e o material será 
descartado em local adequado.

Uma idosa, de 78 anos, foi 
coagida por dois vendedores a 
fazer um empréstimo no valor 
de R$ 9 mil, na manhã de 
sexta-feira, dia 18. O valor era 
para comprar um colchão, ofe-
recido pelos vendedores, mas o 
empréstimo não foi realizado, 
pois a funcionária da agência 
bancária desconfiou da ação 
e comunicou os familiares da 
vítima. 

A funcionária explicou 

que a idosa chegou à agência 
bancária acompanhada de um 
casal desconhecido, e solicitou 
a realização de um empréstimo 
no valor de R$ 9 mil junto ao 
Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS). A funcionária 
estranhou a solicitação e o 
destino da alta quantia e resol-
veu entrar em contato com a 
filha da vítima, que acionou a 
Polícia Militar.

Encaminhados para a De-

legacia de Polícia, o casal de 
vendedores contou que esti-
veram na casa da idosa para a 
demonstração de um colchão. 
A idosa teria mostrado interes-
se pelo produto, porém afirmou 
não ter o valor disponível. O 
casal então sugeriu que a ido-
sa realizasse um empréstimo 
consignado e em seguida con-
duziram a vítima até a agência 
bancária. 

Na DP, as autoridades tam-

bém checaram a origem do 
veículo que estava com o casal, 
porém o mesmo estava em 
situação regular. Eles também 
não possuíam passagem pela 
polícia e a empresa de colchões 
estava regularmente cadastrada 
junto à Receita Federal. 

De acordo com a Autori-
dade Policial, diante dos fatos 
apresentados, a ocorrência não 
pode ser qualificada como es-
telionato e o casal foi liberado. 

Um aposentado, de 87 anos, 
foi vítima de preconceito na tarde 
de sexta-feira, dia 18, na Rodo-
viária de Capivari. O idoso se 
preparava para embarcar em um 
ônibus da empresa VB Trans-
portes e Turismo Ltda, quando 
o motorista do veículo começou 
a gritar com a vítima, por ter 

sujado o assoalho do ônibus. 
De acordo com a filha do 

aposentado, a atendente Apare-
cida Roberta Leite, de 40 anos, 
ambos compraram passagens da 
cidade de Capivari para Indaiatu-
ba. No momento do embarque, 
Aparecida explica que não per-
cebeu que o pai havia sujado o 

calçado com fezes de cachorro, e 
quando o aposentado embarcou 
no ônibus, sujou o assoalho do 
veículo. 

A atendente relatou que ao 
ver a sujeira, o motorista co-
meçou a gritar com ela e com 
seu pai, dizendo que deveriam 
limpar o assoalho, pois não era 

obrigado a seguir viagem sentin-
do o mau cheiro. 

Aparecida afirmou que o 
motorista ainda deferiu mais 
ofensas contra eles, afirmando 
que o idoso deveria olhar por 
onde anda. A atendente afirmou 
que comunicaria a empresa VB 
Turismo sobre o ocorrido, mas o 

motorista desdenhou da vítima. 
Ainda de acordo com Apare-

cida, o aposentado além de estar 
em idade avançada possui alguns 
problemas de saúde e precisa de 
seus cuidados. A atendente con-
tou que entrou em contato com 
a VB Turismo, mas a mesma 
se recusou a fornecer o nome 

do motorista e ressaltou que a 
reclamação deveria ser feita pela 
internet.

A reportagem do Mais Ex-
pressão entrou em contato com 
a assessoria de imprensa da 
empresa VB Turismo, mas até 
o fechamento da matéria não 
obteve retorno. 

dência. De acordo com o subte-
nente da PM, Josildo Machado, 
as armas foram localizadas na 
Rua Ademar de Barros. “Rece-
bemos uma informação que um 
objeto estranho se localizava 
jogado no jardim de uma resi-

dência. No local, constatamos 
se tratar de duas armas de fogo 
e as suspeitas é que elas tenham 
sido usadas nesse roubo à re-
sidência, pois os adolescentes 
foram localizados na mesma 
rua”, informou.

O veículo usado no roubo à residência

Armas também foram apreendidas

A Polícia Civil prendeu o terceiro suspeito do roubo no Recreio Campestre Jóia

Mais Expressão



14A Mais Expressão

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

ESTELIONATO

EMBRIAGADO    AÇÃO   

Homem cai em golpe do ‘falso sequestro’

Homem bate carro contra poste Polícia Militar recupera 
moto furtada 

Guarda Civil prende dupla por 
assalto a loja de celulares 
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A Guarda Civil pren-
deu, na tarde de se-
gunda-feira, dia 21, 

o desempregado Valdecir 
Alves Santa Rosa, de 34 anos, 
e um adolescente, de 16 anos, 
acusados de assaltarem uma 
loja de celulares no Centro. O 
adolescente, que portava uma 
arma de brinquedo, realizou 
o assalto enquanto Rosa dava 
cobertura do lado de fora. 
O desempregado, Douglas 
Gasparetto, de 19 anos, que 

também participou do crime, 
está foragido.

Em depoimento, o ado-
lescente contou que entrou 
na loja com a réplica de uma 
arma e anunciou o assalto. 
Do lado de fora, Rosa e Gas-
paretto davam cobertura ao 
companheiro. Sob ameaças 
de atirar nas vítimas, o adoles-
cente subtraiu da loja quatro 
celulares e R$ 30.

Após a fuga dos indiví-

duos, as vítimas acionaram 
a Guarda Civil, via Centro 
de Operações, Atendimento 
e Despacho (Coade). Com 
as caraterísticas em mãos, os 
guardas iniciaram o patrulha-
mento. No caminho encontra-
ram o adolescente e com ele 
dois dos celulares roubados 
e R$ 29. Indagado, o jovem 
confessou que assaltou a loja 
e indicou a residência dos 
comparsas. 

Primeiro os guardas, 
acompanhados do adolescen-
te, foram até a casa de Rosa. 
No local, a mãe do indivíduo 
autorizou a entrada dos guar-
das, mas nada foi localizado. 

Na residência de Gaspa-
retto, os guardas localizaram 
três aparelhos celulares que 
possuíam etiquetas da marca 
Vivo, que estavam escondidos 
embaixo de uma gaveta. A 
entrada também foi autorizada 

pela mãe do suspeito.
Por fim, a busca foi reali-

zada na casa de um terceiro 
suspeito, responsável por 
guardar a réplica da arma 
usada no crime. Os guardas 
civis foram recebidos por ele 
e pela companheira, o qual 
prontamente mostrou onde 
a arma estava escondida, 
afirmando que não participou 
do assalto, apenas que havia 
guardado a arma. 

Prisão 
Os dois indivíduos e o adoles-

cente foram encaminhados para a 
Delegacia de Polícia, junto com 
os aparelhos roubados e a arma 
localizada. Na DP, os policiais 
tiveram acesso as imagens que 
mostravam Rosa, Gasparetto e 
o adolescente fugindo de bici-
cleta após o roubo. O adolescente 
foi reconhecido também pelas 
vítimas como autor do assalto, 
assim como a réplica da arma e 
os objetos roubados. 

Diante dos fatos, a autori-
dade policial deu voz de prisão 
para Rosa e de apreensão para 
o adolescente. Já o indivíduo 
encarregado de guardar a arma 
foi liberado. O jovem Gaspa-
retto, que não foi localizado, foi 
indiciado de maneira indireta 
e encontra-se na condição de 
foragido. 

O adolescente foi encami-
nhado ao Centro de Atendi-
mento Socioeducativo ao Ado-
lescente Rio Amazonas – Casa 
Rio Amazonas. Já Rosa, foi 
encaminhado à Cadeia Pública 
de Campinas.

Douglas Gasparetto, de 19 

anos, segue foragido

Valdecir Alves Santa Rosa foi quem deu cobertura para o adolescente Objetos e réplica da arma foram encontrados nas casas dos indivíduos  

Na tarde da última terça-
-feira, dia 22, mais um aci-
dente, sem vítimas, foi re-
gistrado no Jardim Paulista. 
Um veículo modelo Escort 
se chocou contra um poste. 
De acordo com testemunhas, 
o condutor estava com sinais 
de embriaguez e fugiu do 

local antes da chegada da 
Polícia Militar. 

Segundo o empresário 
Ciel Brandão, de 25 anos, 
o veículo descia a Rua Bu-
tantã, quando o condutor 
perdeu o controle do carro 
e veio a colidir com o poste. 
“Eu tenho um lava-jato ao 

lado do local do acidente. 
Quando ouvimos o barulho 
da batida, fomos até o local 
verificar se o homem estava 
bem”, contou. “Assim que 
ele desceu do carro, percebi 
que estava embriagado”.

De acordo com o empre-
sário, o homem apresentava 

um corte na mão e um na 
cabeça, em decorrência da 
batida. “Ele estava bêbado, 
mas aparentava estar bem, 
apenas com ferimentos le-
ves. Acionamos a Polícia 
Militar, pois ele queria tirar 
o carro do local e nós fi-
camos com medo do poste 
cair sem a sustentação do 
veículo”, contou. 

Brandão informou que 
quando os policiais chega-
ram o homem já havia se 
evadido do local do aciden-
te. “Segundo os policiais, o 
carro estava com documento 
irregular desde 2008 e foi 
recolhido. Graças a Deus 
foi só um susto e não houve 
nenhuma vítima, mas cerca 
de cinco minutos antes do 
acidente, minha esposa com 
meu filho de nove meses pas-
saram pelo local. Ainda bem 
que foi só um susto”, disse.

A Polícia Militar recupe-
rou, na tarde de sábado, dia 
19, no Jardim Morada do Sol, 
uma moto que havia sido fur-
tada no dia anterior. Um indi-
víduo foi qualificado, porém, 
mesmo confessando o crime, 
acabou sendo liberado.

De acordo com a PM, a 
ação foi possível depois que  
a moto passou em uma das 
câmeras de monitoramento 
da Avenida Francisco de 
Paula Leite. Um alerta foi 
emitido e os policiais, ini-
ciaram a procura pelo indi-
viduo que pilotava a moto. 

Chegando ao Jardim Mo-
rada do Sol, mais precisa-
mente na Rua João Peron, 
os policias localizaram o in-
dividuo. “Nós o indagamos 
sobre a origem da moto e o 
mesmo afirmou que havia 

comprado a motocicleta no 
valor de R$ 300”, informou 
o cabo da Policia Militar, 
Rogério Santos da Silva. 
“Com o aval do padrasto do 
individuo, entramos na re-
sidência, onde localizamos 
um capacete.”

O proprietário da moto 
reconheceu o veículo e o 
capacete. Diante disso, o 
indivíduo confessou o furto. 
“Ele confirmou que havia 
furtado a motocicleta na 
sexta-feira, dia 19, do esta-
cionamento de uma empresa 
no Distrito Industrial. Com a 
confissão, o encaminhamos 
para a delegacia”. 

O individuo foi quali-
ficado, porém de acordo 
com a lei, foi liberado. A 
motocicleta foi entregue ao 
proprietário. 

Veículo modelo Escort 
chocou-se contra o poste na 
tarde de terça-feira 

Um comprador, de 36 anos, 
caiu no golpe do “falso sequestro” 
na manhã do último sábado, dia 
19. A vítima recebeu um tele-
fonema restrito, de homens que 
diziam ter sequestrado sua mulher 

e sua filha e exigiam dinheiro para 
libertá-las. O comprador então 
depositou R$ 1.950 na conta dos 
bandidos, mas quando chegou 
em casa descobriu que tudo não 
passava de um golpe.

Em depoimento, a vítima 
contou que seguia para o trabalho 
quando recebeu o telefonema. Os 
bandidos afirmavam que haviam 
sequestrado a mulher e a filha 
da vitima, e que as mataria caso 

o comprador não depositasse a 
quantia de R$ 10 mil.

De acordo com a vítima, os in-
divíduos faziam ameaça a todo o 
momento e sob pressão, se dirigiu 
à agência bancária. No entanto, só 

conseguiu sacar R$ 1.950, valor 
que depositou em uma conta ban-
cária fornecida pelos bandidos. 
O comprador informou também 
que os indivíduos afirmaram que 
o estavam seguindo e, com medo, 

acabou rasgando o comprovante 
do depósito.  No entanto, ao che-
gar em casa, a vítima descobriu 
que tudo não passava de um 
golpe, já que a esposa e a filha se 
encontravam em segurança. 
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Motoboy quase perde o pé em grave acidente 
POLÍCIAVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
expressão@maisexpressao.com.br

JME

JME

DIVULGAÇÃO

JME

O motoboy Reinaldo 
Nicolossi ,  de 31 
anos, quase teve o 

pé amputado após sofrer um 
acidente de moto na tarde do 
último domingo, dia 20. A 
ocorrência foi registrada na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, a margi-
nal do Parque Ecológico. 
A vítima teve ferimentos 
graves no pé esquerdo e 
precisou ser conduzido pelo 
Águia até a Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp). 

O acidente também fe-
riu a esposa de Nicolossi, 
a estudante Talita Ariane 
Gonçalves, de 29 anos, e o 
condutor da outra motoci-
cleta, o operador de máqui-
nas Christiano Inácio Costa, 
de 28 anos. 

De acordo com o primo 
de Nicolossi, o motorista 
Alessandro Silvestre da 
Cunha, de 29 anos, a vítima 
não estava em alta veloci-
dade. “A Talita disse que 
eles saíram do ‘barco’ e o 
Reinaldo dirigia em baixa 
velocidade, ele passou para 
a faixa do meio e de repen-
te foi atingido na lateral 

esquerda pela outra moto”, 
contou. “A Talita disse que 
não chegou nem a ver a ou-
tra moto, só ouviu o barulho 
do motor e da batida”. 

A ocorrência foi atendi-
da pela Polícia Militar, que 
precisou solicitar o apoio 
do helicóptero Águia para 
resgatar Nicolossi. “Com o 
impacto da batida, o tendão 
e os ligamentos do pé es-
querdo dele se romperam. 
Para se ter uma noção da 
gravidade, o pé ficou preso à 
perna por cerca de um dedo 
de pele só. Além disso, ele 
sofreu uma fratura exposta 
no braço esquerdo”, expli-
cou Cunha.  

De acordo ainda com o 
primo da vítima, Nicolossi 
já passou por uma cirurgia 
e aguarda um novo procedi-

mento. “Na cirurgia coloca-
ram quatro fixadores, para 
‘colar’ os ossos, além de 
religar as veias e os tendões 
para retomar a circulação”, 
explicou. “Agora ele está 
aguardando uma nova ci-
rurgia, que ainda não tem 
data para acontecer, pois 
os médicos precisam ver se 
ele terá alguma reação aos 
religamentos dos tendões 
e veias”. 

Mesmo com o socorro 
imediato e com a cirurgia 
já realizada, Cunha diz que 
o motoboy ainda tem 25% 
de chances de perder o pé. 
Tudo depende da reação que 
o paciente terá à cirurgia 
já realizada. Já quanto à 
fratura no braço, Nicolossi 
aguarda para fazer uma 
cirurgia. 

Essa não é a primeira 
vez que Nicolossi  sofre 
um acidente de moto, de 
acordo com Cunha. O mo-
toboy já possui sequelas de 
outras ocorrências. “Ele já 
sofreu outros ferimentos, 
mas nenhum tão grave. Já 
teve fratura exposta no pé 
direito e precisou passar por 
cirurgias no local”, conta. 

Nicolossi segue interna-
do na Unicamp em observa-

Dois homens foram pre-
sos pela Guarda Civil, na 
noite desta quarta-feira, dia 
23, no Jardim Leonor, após 
terem assaltado uma opera-
dora de caixa. Os desempre-
gados Hernandes Henrique 
Inocêncio de Souza, de 19 
anos, e José Antônio Alves 
da Silva, de 26 anos, utiliza-
ram uma faca e uma pistola 
de cola quente para ameaçar 
a vítima. 

Os guardas civis infor-
maram que realizavam pa-
trulhamento pelo Jardim 
Leonor, quando foram acio-
nados por um motociclista 
para atenderem uma mulher 
que havia sido assaltada por 
dois indivíduos. A guar-
nição se dirigiu ao local 
informado e avistou dois 
homens, que empreende-
ram fuga com a chegada da 
viatura. 

Os  GCMs sa í r am no 
encalço dos dois suspeitos, 
que foram detidos poucos 
metros adiante. Souza es-

tava em poder de uma alça 
de bolsa feminina e próximo 
dele, no chão, os guardas 
localizaram uma faca de 
cozinha. Souza confessou 
que a faca era sua e que ha-
via descartado quando viu 
a viatura. 

Já com Silva, os guardas 
encontraram com uma bolsa 
sem alça, com as mesmas 
características da peça en-
contrada com Souza. Além 
disso, Silva também estava 
com uma sacola e em seu 
interior havia uma pistola 
de cola quente. 

Os dois indivíduos con-
fessaram que haviam assal-
tado a operadora de caixa, 
utilizando a faca e a pistola 
para intimidar a vítima. Na 
Delegacia de Polícia, os 
dois assaltantes foram re-
conhecidos pela operadora, 
bem como a bolsa subtraída. 

Souza e Silva foram au-
tuados pelo crime de roubo 
e encaminhados à Cadeia 
Púbica de Campinas. Acusados ameaçaram a vítima com uma pistola de cola quente

Motocicleta envolvida no acidente ficou parcialmente danificada 

Bota utilizada por Talita Ariane Gonçalves ficou destruída 

ção e a espera dos resultados 
da cirurgia. 

Já a esposa dele, Talita, 
foi levada para o Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc), onde passou 
por uma cirurgia no pé, mas 
já foi liberada. A estudante 
passará por uma segunda 
cirurgia e uma avaliação na 
Unicamp. “Os ferimentos 
dela foram mais leves e ela 
já está em casa”, diz Cunha. 

Versão 
A reportagem do Mais 

Expressão também entrou 
em contato com irmão de 
Christiano, que conduzia a 
outra motocicleta. Segundo 
o líder de pintura Aregonez 
Inácio Costa, de 32 anos, seu 
irmão sofreu ferimentos gra-
ves, mas ainda não precisou 
passar por nenhum procedi-
mento cirúrgico. “Ele ficou 
bastante machucado, pois foi 
jogado ao solo com a batida. 
Já está em casa, porém seus 
ferimentos são graves”, disse. 
“Ele tem dificuldades para 
dormir devido às fortes dores 
que sente. Além da preocupa-
ção material com a moto, que 
ele comprou há pouco mais 
de três meses”.

Além disso, segundo Cos-
ta o acidente não ocorreu 
conforme relatada pelo primo 
de Nicolossi. “Segundo o 
Christiano, ele seguia pela 
marginal do Parque Eco-
lógico pela faixa do meio, 
quando a moto conduzida por 
Nicolossi atravessou em sua 
frente. Ele não teve como pa-
rar, perdeu a direção e acabou 
batendo na lateral da moto”, 
conta. Segundo Costa, o ir-
mão já recebeu alta médica 
no mesmo dia do acidente e 
já descansa em casa. 

A Polícia Militar prendeu, 
na manhã de quarta-feira, dia 
23, o pintor Vanildo Rodri-
gues da Silva, de 32 anos, 
acusado de ter assaltado uma 
joalheria no Centro. Com o 
indivíduo, os policiais loca-
lizaram um “soco inglês” e o 
relógio roubado, avaliado no 
valor de R$ 2,1 mil. 

De acordo com o 
cabo da Policia Militar, 
Rogério Santos da Silva, 
o acusado foi detido 
minutos depois de rea-
lizar o assalto. “Nós o 
avistamos correndo pela 
rua, sendo perseguido 
por outras pessoas, e o 
abordamos. Uma tes-
temunha reconheceu o 
acusado e afirmou que 
ele havia acabado de 
assaltar uma joalheria 
do bairro”, contou. “Nós 
fomos até a loja informa-
da e a vítima confirmou 
que o indivíduo entrou 
no local e mediante forte 

ameaça subtraiu um relógio no 
valor de R$ 2,1 mil”. 

Reconhecido pela vítima 
e pela testemunha, Silva foi 
encaminhado para a Delegacia 
onde confessou o crime e foi 
autuado em flagrante. O indi-
viduo foi encaminhado ao 2º 
Distrito Policial de Campinas. 

Mais Expressão
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Primavera antecipa venda 
de ingressos para atrair público

ASSESSORIA EC PRIMAVERA

AIFA

CLUBE 9 CAMPEÃO 

Oitos confrontos ocorrem no domingo

O Primavera espera 
casa cheia na parti-
da de domingo, dia 

27, no confronto contra a 
Portuguesa Santista. E para 
isso, o Tricolor antecipou a 
venda dos ingressos. A par-
tir de hoje, dia 25, a entrada 
para o primeiro confronto 
em casa do Fantasma custará 
R$ 5. Já no dia da partida, o 
ingresso será de R$10 inteira 
e R$ 5 para estudantes, apo-
sentados e para quem estiver 
vestido com a camiseta do 
Primavera. 

O ingresso promocional 
pode ser comprado antecipa-
do na secretaria do clube até 
sábado, dia 26. “A ideia é au-

mentar o público e consequen-
temente a renda para ajudar 
nos custos mensais do clube”, 
ressalta o presidente Tricolor 
Sérgio Trinca. Nos confrontos 
realizados no Gigante da Vila, 
na primeira fase, o público nas 
arquibancadas chegou a 400 
torcedores. 

E para a partida de domin-
go o torcedor primaverino 
tem motivos de sobra para 
comparecer ao Gigante da 
Vila. Após terminar a primei-
ra fase na primeira colocação 
do Grupo 4, com seis vitórias, 
um empate e uma derrota, 
além de 19 pontos marcados, 
o time estreou na segunda 
fase com vitória fora de casa.

No último domingo, dia 
20, após 40 dias sem jogar 
por conta da paralisação da 

Copa do Mundo, o Fantasma 
da Ituana foi a cidade de As-
sis e venceu o Vocem pelo 
placar de 2 a 1. Os gols do 
Tricolor de Indaiatuba foram 
marcados por Cris, num chu-
te de fora da área; e Felipe 
fez de cabeça o segundo do 
Fantasma. Num pênalti du-
vidoso, David Tiziu marcou 
o único gol do Vocem.

Para Trinca, o time teve 
um bom desempenho em 
campo. “Começamos bem 
até os 25 minutos do pri-
meiro tempo. Depois caímos 
de produção e eles (Vocem) 
tomaram conta. Mas reequili-
bramos e, após a expulsão de 
um deles, o jogo ficou mais 
fácil para nós”, analisa. 

Com a vitória, na reestreia 
do técnico Jenildo Cavalcanti 

no comando do Tricolor, 
o Primavera assumiu a li-
derança da Chave 11, com 
três pontos. No domingo, o 
Gigante da Vila será “palco” 
do confronto dos líderes, já 
que a Portuguesa Santista 
também somou três pontos, 
após vitória de 1 a 0 sobre 
o Pirassununguense, na par-
tida realizada em Santos. 
A diferença do líder para o 
vice-líder é de apenas um gol.

Rodada 
Além do confronto en-

tre Primavera e Portuguesa 
Santista, outra partida acon-
tece pela segunda rodada no 
Grupo 11. Amanhã, dia 26, às 
15 horas, o Pirassununguese 
recebe em casa a equipe do 
Vocem.

Primavera 
busca manter 
regularidade 
após vitória 
fora de casa 
contra o 
Vocem

Oito partidas estão marca-
das para domingo, dia 27, pela 
segunda rodada do returno do 
Campeonato de Minicampo 
“Dirceu Aparecido do Santos”, 
competição organizada pelo 
Clube 9 de Julho. A rodada 
será complementada ainda na 
quarta-feira, dia 30, com outros 
dois jogos. 

Pela categoria Máster, às 8 
horas no campo 1, o Tecnose-
millas joga contra o DD Max. 
Na mesma categoria e campo, 
às 9h15, o Marquinhos Tintas 
busca três pontos contra o PCB 
Informática. 

Apenas uma partida acontece 

pela categoria Adulto. A partir 
das 10h30, no campo 1, o Cato 
Supermercados duela contra a 
Madeireira Madelasca.

Dois jogos acontecem pelo 
Super Máster. No campo 2, às 8 
horas, jogam LG Vacker x Pai 
& Filhos Materiais para Cons-
truções; e às 9h15, o confronto 
será entre Fisioterapia Esportiva 
Calonga x Panificadora Nova 
Geração.

Três confrontos, pelo Ve-
terano, encerram a rodada de 
domingo. No campo 3, às 9h15, 
o Vizzent Calçados joga diante 
da Nova Opção Turismo. Às 
10h30, no campo 2, o Rodocar 

Mecânica Multimarcas enfrenta 
a equipe da Embalimp. No 
mesmo horário, mas no campo 
3, jogam SSA Brasil x Pantheon 
Incorporadora.

Já na quarta-feira, duas par-
tidas acontecem no campo 3. 
Às 19 horas jogam Casa das 
Embalagens x Ópticas Ipanema 
Morada do Sol e, às 20h15, o 
confronto será entre Marquinhos 
Tintas x DD Max.

 
Resultados 

Nove partidas marcaram a 
rodada do último domingo, dia 
20. Os resultados foram: Avlis 
Lativ Corretora de Seguros 4 x 

9 Dominium Empreendimentos 
(Adulto),

Faculdade Max Planck 5 
x 2 Hidráulica Diclace (Adul-
to), Atlântico Soluções 2 x 2 
Nova Opção Turismo (Adul-
to), Cachorrão Auto Center 1 
x 1 Escritório Contábil Indaiá 
(Veterano), Embalimp Descar-
táveis e Limpeza 2 x 2 Lubeka 
(Veterano), Jornal Exemplo 2 
x 1 Ópticas Ipanema Morada 
do Sol (Máster),Balilla 0 x 0 
Casa das Embalagens (Más-
ter), Marmoraria Uchôa 5 x 2 
ICE Bears Engenharia (Super 
Máster) e 2G Bebidas 3 x 3 
DeCorFlex (Super Máster).

A Faac, de Salto, conquistou o título do Campeonato 
Amigos Cinquentões Máster 50, organizado pela Associação 
Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa). Na grande final, 
realizada no domingo, dia 20, a equipe da cidade vizinha 
venceu o Ferroviário, de Itaici, pelo placar de 1 a 0.

Mais Expressão
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Campeão Olímpico visita o Indaiatuba Clube 

América e Mastiga Samba decidem a 2ª Divisão
DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

VOLÊI

DESTAQUE 

ROGÉRIO BABOSA

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Após dois meses de 
disputa, o Campeo-
nato Amador da Se-

gunda Divisão, organizado 
pela Liga Regional Despor-
tiva Indaiatuba (Lidi), chega 
a sua decisão. Em campo, 
na busca pela taça, estão 
América x Mastiga Samba. A 
decisão do certame acontece 
no domingo, dia 26, às 14 
horas, no Estádio Ítalo Mário 
Limongi, a casa do Primave-
ra. Na grande final, por ter 
a melhor campanha durante 
todo o campeonato, o empate 
dá o título ao América. 

No jogo entre as duas 
equipes, ainda na segunda 
rodada do campeonato, o 
América venceu o Mastiga 
Samba por 2 a 1. 

O América chega a final 
com uma campanha incon-
testável. Em 12 jogos, foram 
dez vitórias e duas derrotas. 
O último resultado positivo 
aconteceu no domingo, dia 
20, quando também no Gi-
gante da Vila o time venceu 
o Paulistinha por 2 a 0, no 
confronto válido pela semifi-
nal. Fabrício e Gre marcaram 
logo no início da partida e 
garantiram o time na decisão 
da segundona.  

A equipe do América tem 
ainda o quarto melhor ataque 

da competição e já marcou 
31 gols; além de contar com 
a segunda defesa menos va-
zada do certame, com apenas 
dez gols sofridos. Na fase de 
classificação, o time terminou 
na primeira colocação. 

Segundo colocado na fase 
de grupo, o Mastiga Samba 
é dona de uma campanha 
similar ao seu adversário da 
final. Em 12 confrontos, o 
Mastiga venceu nove duelos, 
empatou duas e perdeu outra. 

O time aposta no seu ataque, 
o segundo mais positivo do 
certame, com 34 gols, para 
conquistar o título da Se-
gundona.  

A defesa do Mastiga também 
não fica atrás e é outra “arma” do 

time. Nos 12 jogos disputados 
pela equipe, os adversários 
balançaram sua rede apenas em 
quatro oportunidades. 

No último confronto, pelas 
semifinais, o time garantiu sua 
vaga na decisão ao vencer o 
Atlético por 2 a 0. Os dois gols 
foram marcados pelo goleador 
Eron, que está na artilharia da 
competição com 14 gols.

Expectativa 
Em entrevista ao jornal 

Mais Expressão o técnico 
do América, José Marcelo de 
Oliveira, ressaltou o espírito 
de união do grupo, o que será 

primordial para chegar ao 
título. “O América é mais do 
que um time, é uma família. 
São quatro anos juntos e é o 
mesmo time que joga todo 
sábado, no Mirim, por isso o 
entrosamento e a união fazem 
diferença”, salienta. “Con-
sidero nosso time favorito, 
mesmo o time deles (Mastiga 
Samba) sendo a base do Ope-
rário na Primeira Divisão no 
Amador.”

O Mais Expressão tentou 
contato com algum represen-
tante do Mastiga Samba, mas 
até o fechamento da matéria 
não obteve retorno.

A equipe do Jardim Brasil 
conquistou o título da Copa 
Diamante, campeonato or-
ganizado também pela Liga 
Regional Desportiva Indaia-
tubana (Lidi). Na grande 
final, realizada domingo, dia 
20, no estádio do Primavera, 
o time venceu o LBC pelo 
placar de 3 a 1.

Na decisão, o primeiro gol 
do Jardim Brasil só saiu nos 
minutos finais, com Cadinho, 
aos 45 minutos. Na segunda 
etapa, o time ampliou com 
gols de Betinho, aos 6 e aos 
11 minutos, tornando-se o 
artilheiro da competição, com 
12 gols marcados . Willian 
descontou para o LBC. 

O Jardim Brasil ficou ain-
da com o troféu de defesa me-
nos vazada, com o goleiro Le-
onardo sofrendo apenas oito 

gols. Os Mineiros ficaram 
com o título de equipe mais 
disciplinada do campeonato. 

Na grande final, o Jar-
dim Brasil entrou em campo 
com Léo, Renan, Ivan, Lelo, 
Isaias, Museu, Fernandinho, 
Dica, Roni, Betinho, Cadi-
nho, Carlinhos, Abrahão, 
Felipe, Douglas, Thiaguinho, 
Bill, caio, Dinei e Thiago. 

Base
Ainda no futebol da Lidi, 

aconteceram as finais do 
Campeonato de Base. Na ca-
tegoria Sub-11, o Corinthians 
de Salto sagrou-se campeão 
ao vencer o Primavera por 2 a 
1. Pelo Sub-13, no confronto 
contra o Cruzeiro, a equipe 
Alvinegra ficou com o título 
do certame após vitória de 
3 a 2.

Após derrota na fase de classificação, Mastiga Samba (à dir.) busca vitória e título contra o América

Jardim Brasil conquista 
a Copa Diamante 

Para marcar a primeira edi-
ção do evento esportivo Indaiá 
em Ação, o Indaiatuba Clube 
recebe no domingo, dia 27, a 
presença do jogador de vôlei 
e campeão olímpico Maurício 
Camargo Lima. Ele estará no 
clube a partir das 10h30. O 
evento é destinado apenas aos 
associados.

Maurício vem ao Indaiatuba 
Clube por intermédio do proje-
to Embaixador do Esporte do 
Banco do Brasil, ação realizada 
em parceria com a Prefeitura 
por intermédio da Secretaria 
Municipal de Esportes. Eleito 
o melhor levantador do mundo 
nos anos de 1992 e 1993, Mau-
rício ficou marcado na história 
do esporte brasileiro ao ser um 
dos atletas titulares da Seleção 
Brasileira que conquistou pela 
primeira vez na história o título 
olímpico nas Olimpíadas de 
Barcelona, na Espanha, em 
1992, ao vencer a seleção da 
Holanda por 3 sets a 0 (15/11, 
15/9 e 15/4).

acontecem no domingo. O 
primeiro jogo será às 8h15, 
no duelo entre All Rental x 
Administradora Sorrento. 
Logo em seguida, às 9h30, o 
Fevale joga contra o J Ferres. 
Na última partida, marcada 
para às 10h45, jogam Verona 
x Limpa Mais.

Na última rodada, os re-
sultados foram: Casagrande 
Turismo 0 x 2 Atlanta, Ovos 
Massanari 7 x 1 Indaiart e 
Colégio Renovação 0  x 1 
Congesa.

palco de jogos de vôlei e de 
basquete que irão se revezar 
durante o dia.

Os jogos de squash serão 
realizados nas duas quadras 
oficiais que o Clube possui 
e que ficam no espaço onde 
também se encontram a sala 
de artes marciais e as mesas 
de tênis de mesa.

 
Futebol 

Pela Copa Congesa, com-
petição também organizada 
pelo Clube 9, três partidas 

Durante o Indaiá em Ação, 
quase todas as modalidades 
esportivas oferecidas pelo 
Clube vão acontecer ao mes-
mo tempo no complexo es-
portivo. 

Desde às 8 horas, quando 
começam a ser disputados 
os jogos do XI Campeonato 
de Futebol Society “Copa 
Congesa”, serão realizadas 
diversas atividades.

Um dos destaques da pro-
gramação irá acontecer no Sa-
lão Social onde os professores 
vão oferecer desde às 8h30 
uma série de aulas fitness com 
Step, Pump, Jump, Pilates, 
Treinamento Funcional e o 
grande encerramento com 
uma demonstração especial 
de Zumba.

As quadras de tênis vão 
receber os tenistas do IC para 
a realização de vários jogos, 
mesma situação das quadras 
de areia onde serão disputadas 
partidas de vôlei e futevôlei. 
A quadra poliesportiva será 

Campeão olímpico 
Maurício Camargo 
Lima estará domingo 
no Indaiatuba Clube 

Cinco atletas que jogam no futsal de Indaiatuba conquis-
taram medalha de bronze nos Jogos Regionais de Itatiba, que 
aconteceram de 2 a 12 de julho, pela equipe de Americana. Na 
ocasião, atuaram pelo time o goleiro Junior, o ala Paulinho, o 
pivô Kiko e o fixo Leandrinho. O time teve ainda o comando 
de André Paronetti, técnico local com passagens em diversos 
times de Indaiatuba. Diante das melhores equipes do estado, a 
equipe venceu Pinhal por 3 a 1 ma disputa pelo terceiro lugar, 
e garantiu o bronze.
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Inscrições para oficinas culturais estão abertas

Fundação Pró-Memória 
inaugura exposição 
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ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI

A Secretaria Muni-
cipal  de  Cul tura 
está com inscrições 

abertas para o 18º Setembro 
em Dança. Podem participar 
solos, duplas e conjuntos de 
Indaiatuba. As apresenta-
ções acontecem na sala Acrí-
sio de Camargo no Centro de 
Apoio a Educação de Indaia-
tuba (Ciaei). Os interessados 
devem comparecer na sede 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, de segunda a sexta, 
das 8h às 16 horas, até o dia 
31 de julho.

Na inscrição, os can-
didatos devem apresentar 
ficha de inscrição digitada 
com dados completos do 
coreógrafo e componen-
tes, além de cópia do RG e 
comprovante de residência 
somente do responsável pela 
inscrição, além da doação de 
um lata de leite em pó por in-
tegrante inscrito, a qual será 
revertida para as entidades 
atendidas pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Indaia-
tuba (Funssol). Menores de 
idade deverão ainda anexar 
ficha de autorização assinada 
pelos pais. 

Todos os formulários ne-
cessários e o regulamento 
completo do festival podem ser 
acessados no site http://www.

indaiatuba.sp.gov.br/perfil/
servicos-cultura/. Para mais 
informações (19) 3894-1867.

Festival
O Festival Setembro em 

Dança é um tradicional festi-
val que visa incentivar a arte 
da dança, estimular o inte-
resse da população, promo-
ver um intercâmbio artístico 
e cultural, bem como revelar 
novos talentos. O evento não 
é um projeto competitivo, 
e sim uma mostra dos tra-
balhos dos grupos inscritos 
interessados em receber uma 
avaliação técnica do desem-
penho feita por profissionais. 

Com programação ao lon-

go de todo o mês, o evento 
inclui mostras comentadas 
abertas ao público em geral 
e oficinas para os profissio-
nais. As mostras estão pro-
gramadas para ocorrer entre 
6 ou 7 e 28 de setembro, com 
avaliação por escrito para as 
categorias Infantil, Juvenil e 
Adulto.

As apresentações devem 
ter duração de 3 minutos 
para solo, 4 minutos para 
duos e 6 minutos para con-
juntos. Todos os trabalhos 
serão avaliados por profes-
sores das oficinas de dança 
da Secretaria Municipal de 
Cultura. 

Em 2013, o Setembro em 

Dança contou com a parti-
cipação de 20 grupos e 450 
bailarinos, que executaram 
80 coreografias.

De acordo com a Se-
cretária da Cultura, Erika 
HayashiKikuti, o festival é 
uma grande oportunidade 
para bailarinos e grupos 
do município serem ava-
liados por profissionais. "É 
com grande satisfação que 
chegamos à 18ª edição do 
evento, iniciativa que visa 
promover um intercâmbio 
cultural entre os artistas e, 
ao mesmo tempo, possibi-
lita que o público conheça 
novos talentos. A mostra 
comentada é também uma 

Festival Setembro em Dança será realizado no Centro de Apoio a Educação de Indaiatuba (Ciaei)

grande oportunidade que 
bailarinos e grupos têm de 
ter o seu trabalho avaliado 
por profissionais reconheci-
dos no meio artístico e, com 
base nos valiosos retornos 
recebidos, trabalhar para se 
aperfeiçoar cada vez mais. 
Como em todas as iniciativas 
da Secretaria de Cultura, 
é um evento que também 
contribui para a formação e 
desenvolvimento dos partici-
pantes, o que a longo prazo 
amplia o cenário cultural no 
município e na região" disse.

Programação
Mostra Comentada Infantil 
de 7 a 10 anos (por escrito): 
13 de setembro 
Mostra Comentada Juvenil 
de 11 a 14 anos (por escrito): 
14 de setembro 
Mostra Comentada Adulto a 
partir de 15 anos (por escri-
to): 21 de setembro
Mostra convidados: 6 ou 7 e 
20 de setembro
Mostra Parque Ecológico: 28 
de setembro 
Fonte: Secretaria Municipal 
de Cultura

A Fundação Pró-Memória 
abre na próxima segunda-feira, dia 
28, a exposição “Um caminho de 
peregrinação: A Romaria de In-
daiatuba à Pirapora”, por ocasião 
da realização da 72ª edição da 
Romaria de Indaiatuba à Pirapora 
do Bom Jesus, organizada pela 
Associação dos Romeiros de 
Indaiatuba.

A exposição estará aberta ao 
público até o inicio do mês de 
setembro e o horário de funcio-
namento é das 9h às 17 horas, no 
Museu Casarão Pau Preto.

A exposição será composta 

por fotos da Romaria realizada no 
ano de 1979, retratando diferentes 
momentos do trajeto de peregri-
nação entre Indaiatuba e Pirapora 
do Bom Jesus, sob o olhar do fo-
tógrafo Antônio da Cunha Penna. 

Na ocasião, também estarão 
expostas algumas flâmulas da Ro-
maria pertencentes ao acervo do 
Arquivo Público “Nilson Cardoso 
de Carvalho”.

O Museu Casarão Pau Preto 
fica na Rua Pedro Gonçalves, 
477, no Jardim Pau Preto. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3834-6633.

Estão abertas as inscri-
ções para oficinais culturais 
gratuitas permanentes nos 
polos do Centro Cultural 
Wanderley Peres e do Novo 
Centro Cultural Morada do 
Sol. Podem se inscrever 
crianças, jovens e adultos e 
as adesões deve ser realiza-
da no local de escolha, de 
segunda a sexta- feira, das 
8h às 17 horas.

As vagas são limitadas 
e serão preenchidas por 
ordem de inscrições. Os 
interessados devem apre-
sentar uma foto 3x4, cópia 
de comprovante de endereço 
em Indaiatuba, cópia do RG 
ou certidão de nascimento 
e doar um pacote de fralda 
geriátrica, que será reverti-
do para entidades atendidas 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Indaiatuba 
(Funssol).

Oficinas com vagas 
disponíveis no Centro 

Cultural Wanderley Peres

- Pintura contemporânea (perí-
odo da noite/ acima de 18 anos)
- Desenho e criatividade (perío-
do da tarde/14 a 17 anos)
- Desenho artístico (período da 
tarde/14 a 17 anos)
- Jazz Infantil (períodos da ma-
nhã e tarde/ 08 a 11 anos)
- Jazz Juvenil (período da ma-
nhã/ 12 a 16 anos) 
- Ballet Infantil (períodos da 
manhã e tarde/ 07 a 11 anos) 
- Ballet Juvenil ( períodos da 
manhã e tarde/ 12 a 16 anos) 
- Viola Caipira (períodos da 

manhã e tarde/acima de 10 anos) 
Oficinas com vagas disponíveis 
no Novo Centro Cultural Mora-
da do Sol 
- Violão iniciante (períodos da 
manhã e tarde/acima de 10 anos)
- Jazz Juvenil (período da tar-
de/12 a 16 anos)
- Pintura em Tecido (períodos 
da manhã e tarde/ acima de 15 
anos)
- Coral Infantil (manhã de sába-
do/ 07 a 10 anos) 
- Viola Caipira (períodos da 
manhã e tarde/acima de 10 anos) 
- Pintura em Tela (períodos da 
manhã e tarde/acima de 10 anos) 
Fonte: Secretaria Municipal de 
Cultura

O Centro Cultural Wan-
derley Peres fica na Praça 
Dom Pedro II, s/n – Centro. 
E o Novo Centro Cultu-
ral Jardim Morada do Sol 
está localizado na Avenida 

Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na marginal do 
Parque Ecológico, 5.924, no 
Jardim Morada do Sol. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3894-1867.

Mais Expressão
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Passeio a Cavalo abre 
oficialmente a Faici 2014

CULTURA & LAZER

EM JULHO ATRAÇÃO

PROJETO

Kika Baldasseirine 
encerra Menu Musical 

Viber sedia Mega Expo Regional – noivas e debutantes 

Tardes do Rock acontece domingo na Concha Acústica

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Abrindo oficialmente 
a feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial 

de Indaiatuba 2014 (Faici), no 
próximo dia 3 de agosto será 
realizado o Passeio a Cava-
lo. Neste dia, charreteiros 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, 
entre elas a dupla Gilberto 
& Gilmar. Atualmente, a 
dupla viaja pelo Brasil com 
a banda Capa de Revista e 
em seus shows traz sucessos 
como ‘Música da Saudade’, 
‘Só Mais Uma Vez’, ‘Maria 
Tchá Tchá Tchá’, ‘Nóis Não 
Vive sem Muié’, ‘Quebrando 
Tudo’, e muito mais.

Este ano, uma das novi-
dades será a Queima do Alho 

que contará com a participa-
ção da Comitiva Saudade do 
Corredô, de Novo Horizonte/
SP, comandada por Bacuri. 
A equipe foi à terceira colo-
cada em concurso realizado 
em Barretos no ano passado. 
Seguindo as tradições, a Quei-
ma do Alho é um concurso 
culinário em que o vencedor 
é o cozinheiro que prepara a 
melhor refeição à moda dos 
tropeiros, no menor espaço 
de tempo. O prato é compos-
to de arroz carreteiro, feijão 
tropeiro, couve e churrasco, e 
é feito em fogão improvisado, 
bem próximo ao chão. 

 
Faici

A Faici acontece de 7 
a 17 de agosto e é uma re-
alização da Cia. Azul em 
parceria com o Clube do 
Boi, e que conta com apoio 
da Prefeitura e da Unepxmil 
48 Horas. A Cerveja oficial 
do evento é a Brahma.

Durante os oito dias de fes-
ta, o público poderá conferir 

shows com grandes nomes 
da música sertaneja, como 
Gustavo Lima, Jads & Jadson, 
Eduardo Costa, Jorge & Ma-
theus, Luan Santana, Edson & 
Hudson, Fernando e Sorocaba 
e Hugo & Tiago.

Assim como nos últimos 
anos, a Faici estará de portas 
abertas aos sábados e domin-
gos, sempre das 10h às 17 
horas para receber as famílias. 
A Praça de Alimentação total-
mente coberta está de volta, 
assim como o Pavilhão de Ex-
posições e a Fazendinha, com 
exposição de pequenos ani-
mais 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. “Fai-
ci 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. Bacuri comanda a Comitiva Saudade do Corredô durante evento em Divinópolis/MG

Banda Darksmile é uma das atrações desta edição do Tardes do Rock 

O Shopp ing  J a r aguá 
encerra o Menu Musical 
deste mês com a cantora 
Kika Baldasseirine. Ela se 
apresenta no domingo, dia 
27, a partir das 12h30, na 
praça de alimentação do 
shopping.

Com dez anos de carrei-
ra, Kika promete emocio-
nar o público com o melhor 
da música popular brasilei-
ra com uma apresentação 
única e envolvente.

As apresentações são 
gratuitas e fazem parte do 
projeto cultural Menu Mu-
sical, o qual acontece todos 
os domingos para promo-
ver os artistas da região. 

E m  u m  a m b i e n t e  d e 
descontração é possível 
aproveitar o almoço com 
amigos e família, além de 
apreciar a vasta varieda-
de de opções na praça de 
alimentação do Shopping 
Jaraguá.

Amanhã e domingo, dias 
26 e 27, das 14h às 22 horas, 
o Pavilhão da Viber recebe a 
3ª edição da Mega Expo Re-
gional – noivas e debutantes. 
Este ano o evento conta com 
o apoio do Fundo Social de 
Solidariedade (Funssol) e da 
Prefeitura. O valor da entrada 
será R$ 3, quantia que será 
100% revertida para a Funssol.

O espaço concentrará inú-
meros produtos e serviços 
e visa oferecer aos clientes 
comodidade e praticidade reu-

Mais uma edição do pro-
jeto Tardes do Rock será 
realizada neste domingo, dia 
27, a partir das 18 horas, na 
Concha Acústica do Parque 
Ecológico, com entrada gra-
tuita. Nesta edição, o público 
poderá conferir os trabalhos 
das bandas Darksmile, Doctor 
Mars e Krustty. 

As Tardes do Rock foi 
criada pela Prefeitura com 
a iniciativa de valorizar os 
grupos de rock da cidade e re-
gião, oferecendo assim, mais 
uma opção gratuita de lazer à 
população.

As apresentações são fei-
tas todo último domingo de 
cada mês e as bandas que 
quiserem participar podem 

enviar um e-mail para a Secre-
taria de Cultura, no endereço 
cultura@indaiatuba.sp.gov.
br, com nome, estilo, nome 

do responsável, endereço, te-
lefone e e-mail dos integrantes 
e histórico. Mais informações 
no (19) 3894-1867.

Programação
Amanhã, dia 26
Tea Music – 16h às 17 horas
DJ Red Ligth – 17h às 18 
horas
Domingo, dia 27
Bruna Zufelato – 15h às 15h30
Priscila Drag – 15h30 às 16 
horas
Coral KMS – 16h às 16h30

Tea Music – 16h30 às 17 
horas
Banda Emotion – 17h às 18 
horas
A Nova Loja – 18h às 19 horas
Banda Fórmula 2 – 19h às 20 
horas
DJ Red Ligth – 20h às 20h30
Bateria Classe A – 20h30 às 
21 horas

nindo todos os fornecedores 
em um só lugar. 

A novidade desta edição 
são as palestras de vários 
profissionais que irão orientar 
sobre as tendências, novidades 
e importância de uma boa or-
ganização para que a data tão 
sonhada seja realizada como 
prevista.

O evento reunirá 20 stands 
com diversos segmentos, tais 
como banda, cerimonial, coral, 
buffet, decoração, convites, 
lembranças, salão de festa, 

salão de beleza, cabine de 
foto, fotógrafo, vídeo, vestido 
de noivas, bartender, caixa de 
presentes, locação de veículos, 

doces, entre outros. Todos os 
produtos serão divulgados em 
forma de desfiles, degustações 
e apresentações.

Mais Expressão
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nutos. Classificação 12 anos. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - 3D DUBLA-
DO Quinta (24), Sexta (25) 
e de Segunda (28) a Quarta 
(30): 18h25 Sábado (26) e 
Domingo (27): 14h10 / 18h25. 
Animação / Aventura. 97 
minutos. Classificação Livre. 

O ariano sente que um certo peso negativo que sentia 
já a algum tempo (quase seis últimos meses) em sua 
vida começa a diminuir essa influência e sua vida fica 
mais leve. Seus relacionamentos que estavam sempre 
sob tensão parece ficar também mais leve. Um novo 
ciclo de vida começa. 

O taurino precisa tomar cuidado apenas com a forma e 
a intensidade de como coloca as palavras. Financeira-
mente o momento é bem oportuno, permitindo novas 
possibilidades, mas nunca vindo de forma gratuita, 
sem esforço. Trabalhe e as oportunidades aparecerão.

O geminiano vive uma fase ótima para melhorar 
ou ampliar seus rendimentos. Afetivamente suas 
paixões diminuem um pouco por motivos óbvios, 
o nativo está mergulhado no seu desenvolvimento 
pessoal e financeiro, deixando os assuntos afetivos 
em segundo plano.

Financeiramente o canceriano começa sentir que 
pode respirar mais aliviado. Existe indícios de um 
novo ciclo material. Provavelmente as finanças irão 
se estabelecer com mais facilidade. Poderá realizar 
novas compras. Espiritualmente algumas atitudes 
podem ocorrer, podendo procurar ajuda de algum 
oráculo ou terapeuta.

O leonino pode perceber que aqueles problemas de 
comunicação, certas dificuldades com acordos e nego-
ciações, já não existem como antes e agora as possibili-
dades de relacionamentos novos ficam mais intensos. As 
pessoas não vão querer que o leonino fique fechado em 
um casulo por estas semanas. Será bastante solicitado.

Muitas mudanças em seu relacionamento podem 
ocorrer nestas semanas. Financeiramente não é uma 
boa fase, pois pode haver gastos dentro de casa que 
não esperava ou risco de acidentes. Busque manter 
a calma e tente livertar-se das pressões. Saúde frágil, 
tenha calma e cuidado.

Neste momento o libriando pode estar enfrentando 
alguns problemas de saúde com sua coluna (cuidado 
com sua lombar). Por outro lado, estará muito popular 
e terá maior visibilidade social. Pode começar a sentir 
um desejo de realizar uma viagem para longe. Uma 
pessoa de longe pode mexer com seus sentimentos.

O escorpiano sentirá seu sucesso e o reconhecimen-
to de seus esforços pessoais no trabalho chegando 
e ficando em sua vida por pelo menos durante 01 
(um) ano. Agora é hora de seu sucesso profissional. 
Aproveite, não fique parado, se mexa, priorize o 
que precisa ser focado e obtenha o que merece. As 
oportunidades serão várias.

Algumas decepções com certas amizades podem 
ocorrer, sua religiosidade e espiritualidade ficam mais 
intensas e o nativo poderá sentir desejos de perdoar 
antigas mágoas e rancores. Poderá encontrar com 
pessoas que vem de longe ou estrangeiros e isso trará 
certos benefícios.Possibilidades de viagens para longe.

O nativo de capricórnio começa a encontrar mais 
uma vez seu equilíbrio interior, mas suas atividades 
estarão deixando-o muito cansado. Pode sentir mui-
tos medos e atribuir isso a certas situações, quando 
na verdade deveria apenas descansar um pouco 
sua cabeça que está sob pressão de pensamentos 
e raciocínios.

O aquariano terá, nesse momento um tempo para se 
organizar e organizar sua vida e as coisas que pelo 
qual deseja lutar, com garra e eficiência. Os relacio-
namentos profissionais ficam facilitados, bem como 
seus relacionamentos com amigos e pessoais. Sua 
vida social pode ficar bem intensa.

O pisciano precisa cuidar de algum projeto onde pode 
precisar do acompanhamento de algum advogado. 
Também estará focando sua energia para os estudos e 
viagens, e estas podem trazer contatos com estrangeiros 
ou de muito longe. Rotina de trabalho bem agitada. Sua 
força pessoal e sua força corporal estará aumentando.
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Cinema Horóscopo de 25 a 31/07

Eventos e Exposições

por Alex Costa Guimarães

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO - 
CONVENCIONAL LEGEN-
DADO:  Quinta (24) a Quarta 
(30): 16h10 / 18h50 / 21h30. 
Lançamento - Ação / Ficção. 
131 minutos. Classificação 
14 anos. 

O GRANDE HOTEL BU-
DAPESTE -  Legendado: 
Quinta (24) a Quarta (30): 
17h20 / 19h45. Estréia - Co-
média / Drama. 100 minutos. 
Classificação 14 anos.

AMAZÔNIA - 3D -  Nacio-
nal: Quinta (24) a Quarta (30): 
15h40 / 18h10. Estréia - Aven-
tura. 86 minutos. Classificação 
livre.

PLANETA DOS MACA-
COS: O CONFRONTO - 3D 
DUBLADO Quinta (24) a 
Quarta (30): 15h30 / 18h40 
/ 21h30 3D LEGENDADO 
Quinta (24) a Quarta (30): 
21h00 CONVENCIONAL 
DUBLADO Quinta (24) a 
Quarta (30): 16h50 CON-
VENCIONAL LEGENDA-
DO Somente Sexta (25) e 
Sábado (26): 22h10. Lança-
mento - Ação / Ficção. 131 
minutos. Classificação 14 
anos. 

CAUSA E EFEITO -  Nacio-
nal:  Quinta (24) a Domingo 
(27): 14h40 / 19h30 Segunda 
(28) a Quarta (30): 14h40 / 
20h00. Estréia - Drama. 105 
minutos. Classificação 14 anos.

AVIÕES 2 - HERÓIS DO 
FOGO AO RESGATE -    3D 
DUBLADO - ATENÇÃO ES-
PECIAL AOS HORÁRIOS 
DETE FILME Quinta (24) a 
Domingo (27): 16h25 Segun-

INDAIATUBA

Pepis Pizza Bar – Hoje, dia 25, tem a banda pop rock 
SupraSumo a partir das 21 horas. Amanhã, dia 26, tem 
Banda Rock Express também às 21 horas na casa. Avenida 
Itororó, 945. Informações (19) 3875-3470. 

Botequim do Presidente – Hoje, dia 25, tem lançamento 
oficial do camarote SuperBull by Botequim do Presidente 
Faici 2014, com a dupla Renan & Jordão. Amanhã, dia 
26, tem a animação Waltinh Silva. Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 363. Informações (19) 3392-
4309.

CAMPINAS 

Teatro Amil – Amanhã, dia 26, tem espetáculo “Cada um 
tem o anjo que merece”, às 21 horas. No domingo, dia 
27, a apresentação será às 19 horas. Avenida Guilherme 
Campos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. 

Teatro Brasil Kirin – Apresenta amanhã, dia 26, o mu-
sical em comemoração aos 70 anos de Chico Buarque 
“Palavra de Mulher” às 21 horas. No domingo, dia 27, a 
apresentação será às 19 horas. Avenida Guilherme Cam-
pos, 500, no bairro Santa Genebra, em Campinas. Avenida 
Iguatemi, 777 – Vila Brandina

7 CAIXAS -  Legendado: 
Sessão do Cineclube In-
daiatuba com debate após 
a exibição.  Somente na 
Terça (29): 20h00. Sessão 
especial - Suspense / Ação. 
105 minutos. Classificação 
14 anos.

da (28) a Quarta (30): 15h00. 
Animação / Aventura. 83 
minutos. Classificação livre.

JUNTOS E MISTURA-
DOS - DUBLADO Quinta 
(24) a Quarta (30): 16h00 
/  21h50  LEGENDADO 
Quinta (24) a Quarta (30): 
19h05. Comédia. 117 minu-

tos. Classificação 10 anos.

TRANSFORMERS 4 - A 
ERA DA EXTINÇÃO - 3D 
DUBLADO Quinta (24), 
Sexta (25) e de Segunda (28) 
a Quarta (30): 17h15 / 20h30 
Sábado (26) e Domingo (27): 
13h50 / 17h15 / 20h30. Ação 
/ Aventura / Ficção. 165 mi-

AVIÕES 2 - HERÓIS DO 
FOGO AO RESGATE -    
CONVENCIONAL DUBLA-
DO Quinta (24) a Domingo 
(27): 14h50 Segunda (28) a 
Quarta (30): 15h20. Anima-
ção / Aventura. 83 minutos. 
Classificação livre.

TRANSFORMERS 4 - A ERA 
DA EXTINÇÃO - 3D LEGEN-
DADO Quinta (24) a Segunda 
(28) e Quarta (30): 20h30 Ex-
cepcionalmente a versão 3D 
não será exibido na terça, dia 29 
CONVENCIONAL DUBLA-
DO Quinta (24) a Domingo (27): 
16h45 / 20h05 Segunda (28) 
a Quarta (30): 20h05. Ação / 
Aventura / Ficção. 165 minutos. 
Classificação 12 anos. 

COMO TREINAR SEU 
DRAGÃO 2 - CONVENCIO-
NAL DUBLADO Quinta (24) a 
Domingo (27): 15h15 Este filme 
não será exibido de segunda a 
quarta. Animação / Aventura. 
97 minutos. Classificação Livre. 

A CULPA É DAS ESTRELAS 
- Legendado: Somente Segunda 
(28), Terça (29) e Quarta (30): 
17h40. Romance/Drama. 126 
minutos. Classificação 12 anos.
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Banda Chapéu da Máfia comandou o evento de 
aniversário do IC

17ª Fenui celebrou a cultura gaúcha, de 18 a 20 de julho, 
no Pavilhão da Viber

Cinco anos do Blog Alouca

Feijoada dos Amigos Boldrini chega à 3ª edição no dia 3 
de agosto

Jazz & 
Blues no 
Kaliper's

Coleções masculinas serão apresentadas no “Moda 
Homem 2014”

Bodas de Rick Blé e Evelyn

Com o Salão Social lotado, o Indaiatuba Clu-
be realizou no último sábado, dia 19 de julho, a 
Festa de Aniversário do IC, evento que integra o 
mês de comemorações dos 57 anos de fundação 
do Clube. Festa onde a entrada dos associados foi 
gratuita, a comemoração foi aberta por uma bela 
apresentação performática realizada pelos canto-

res e dançarinas da Banda que levaram ao IC um trecho do tradicional e mundialmente conhecido 
show do “O Fantasma da Ópera”, que foi realizado em uma versão que misturou o erudito com o 
rock. Logo na sequência, a banda passou a apresentar músicas dançantes que animaram o público 
e fizeram com que a pista de dança do Salão Social ficasse lotada. Ao mesmo momento em que 
a Festa aconteceu no Salão, no Espaço Órion o DJ residente Ronaldo Ambiel e o DJ convidado 
Júlio Basset se apresentaram com os maiores sucessos da atualidade da música eletrônica. Durante 
a Festa, o diretor social do ICm, Marcel Del Hoyo, agradeceu a presença de todos os associados e 
convidados que ajudam a fazer com que a história de sucesso do Clube continue sendo mantida.

Casamento mais que maravilhoso dos mais que queridos Ricardo Deberaldini (Rick Blé) 
e Evelyn Helen Garcia, no último sábado, dia 19, com cerimônia na matriz Nossa Senhora da 
Candelária e festa no Tênis Clube, tudo em Indaiatuba.

A 17ª Festa da Nações Unidas de Indaiatuba (Fenui) celebrou entre sexta-feira e sábado, entre 
os dias 18 e 20 de julho, a mais uma linda festa das nações, com homenagem a etnia alemã. O 
evento contou com muitas comidas típicas, danças de várias etnias, tudo com alegria e diversão, 
que agradam os presentes.

Um evento totalmente 
voltado para as tendências 
de moda masculina acon-
tecerá na Sala Palma de 
Ouro no próximo dia 2 de 
agosto, às 20h30. Trata-
-se da 2ª edição do Moda 
Homem 2014, promovido 
pela agência de modelos 
Fetiche Models.

Anna Paula 
Barqueta recebeu 
amigas, bloguei-
ras e a impren-
sa, na primeira 
c o m e m o r a ç ã o 
dos 5 anos de seu 
Blog Alouca, que 
aconteceu na Es-
malteria Delica-
re, comemoração 
esta que se es-
tendeu por mais 
quadro dias.

A terceira edição da Feijoada dos Amigos Bol-
drini – evento que integra o calendário oficial da 
entidade – promete neste ano arrecadação recorde 
ao hospital, referência mundial no tratamento do 
câncer infantil. Com patrocínio da Secutiry Vi-
gilância Patrimonial e outros apoios da iniciativa 
privada da cidade, além do patrocínio “naming 
rights” do Instituto Robert Bosch, a festa será 
realizada no dia 3 de agosto, na Casa de Campo 
do Royal Palm Resort, em Campinas, e promete 
reunir 700 convidados. “Mais do que simplesmente 
apoiar um evento beneficente, queremos incentivar 
a realização dos exames para o melhor tratamento 
do câncer e das doenças hematológicas”, afirma 
Renata De Luca, gerente de Recursos Humanos 
da Security Vigilância Patrimonial. Toda a verba 

arrecadada com o evento será utilizada para a compra de um aparelho específico para pacientes 
com Anemia Falciforme em uso de drogas de alto custo. O D-10™ II HemoglobinTesting System, 
nome científico do aparelho, será utilizado na rotina de Diagnóstico de Hemoglobinopatia. Por ser 
um equipamento com metodologia de automação (HPCL), o D10 melhora a qualidade e rapidez nos 
exames. O cantor Leandro Lehart será a principal atração do evento.

Minha que-
rida amiga Ká-
tia Brooks cur-
tindo com os 
amigos a deli-
ciosa noite de 
Jazz & Blues, 
no Kaliper's 
Rock Bar
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Tiago Tarran e Itta Vitiello, foram abraçar seu amigo Rogério Ferrari por ocasião de seu 
aniversário no Vila do Pescador, sábado, dia 18

Samara Nascimento, comemora a nova decoração da sua 
Esmalteria Nacional

Rodrigo Palamedi e Fernanda Oliveira comemoraram o aniversário do 
Indaiatuba Clube, sábado, dia 18

O casal Rogério Ferrari e Juliana 
Siqueira com a herdeira Isabelle, 
comemorando o aniversário do 
papai no seu Vila do Pescador, 
sábado, dia 18

Delano Cavalcante, da Cavalcante Fiori Store e Cássia Proença, da 
Ideale Estética comemoram o início de uma parceria

Camila Wachholz e Carlos Borriero, no aniversário do Indaiatuba Clube, 
sábado, dia 18

As competentes, Bianca Binsfeld e Adriana Pagano, cabeleireira e  
micropigmentadora da Nishi Hair, posam para o click da coluna

Aldrey Fais e Humberto Panzetti no evento que comemorou o aniversá-
rio do Indaiatuba Clube, sábado, dia 18
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Paulo  no Restaurante Açafrão

Odirlei em almoço por quilo no Restaurante Rincão Gaúcho Júnior, pizzaiolo da Joy Pizzaria

Viviane, João Pedro e Mariana na Pizzaria Skinão

Murilo e Rafael no Restaurante Dom Apollo Lucas, Natália, Yuri, Bruno Rodrigues, Daniel e Cristian na Pizzaria Skinão

Vanessa e Júnior no Boteco do BacalhauJulio e Gabriel em almoço por quilo no Restaurante Rincão Gaúcho

Flávia Santos, Erica Zanini e Juliana Gomide no Restaurante Casa da 
Moqueca

Afrodite, Rogério Bueno, Carlos Souza e Evania na Pizzaria Babbo 
Giovanni

Adriana e Rodrigo com seus amigos Adriano e Viviane na Pizzaria Babbo 
Giovanni
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INFANTILVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

BOTA FORA DE FÉRIAS DO INDAIATUBA CLUBE

Yago Alves

Luiz Fernando e Gustavo MarangoniLeticia Martins e Giulia Giatti

Isabela MelloHelena Sousa

Giulia Brugni e Marina Vicente Gonçales

Gabriel Fornazieri e João Gameiro

Enzo Di Domenico

Cauê da Cruz e Lucas Gameiro

Camila de Almeida e Amanda Castro

Mais Expressão
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NOVIDADESSônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

Acontecerá dia 27 na Viber às 
18h, Feira de Noivas com desfile 
exclusivo da A Nova Loja, com as 
últimas tendências de vestidos 

de noiva e festa. Imperdível!

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

Promoção Olimaq: máquinas reta Eletrônica Zoje ou Bruce de R$ 
2.800,00 por R$ 2.200,00 em ate 6x s/ juros e Interloque Eletrônico 
de R$ 5.400,00 por R$ 4.200,00 em ate 6x s/ juros. Essa não dá para 
perder. Corra!

Casamento de Bruno de Sousa e Aline Caroline. É a A Nova loja homena-
geando seus clientes!

Jeane, proprietária da A Nova Loja, acaba de chegar de Miami, com 
as últimas tendências em vestidos de noiva e festas. A coleção está 
arrasando, com muitos modelos e padronagens diferenciados nos ves-
tidos de noiva e maravilhosos vestidos de festa com tecidos e cores de 
arrepiar. Você tem ainda a opção de comprar ou alugar com pagamento 
em várias parcelas. Vale lembrar que para o Dia dos Pais a A Nova Loja é 
uma excelente opção para presentear: Ternos, calças, camisas, camise-
tas, polos, jaquetas e blusas de lã. Dê um pulinho na loja e confira as 
últimas novidades. Você vai adorar!

A A NOVA LOJA ARRASA 
COM NOVA COLEÇÃO DESFILE DA 

A NOVA LOJA

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

Adelaide 
Decorações 
oferece ma-
ravilhosas 
cortinas, 
persianas, 
almofadas, 
papel de 
parede, 
colchas e 
pisos lami-
nados. Tudo 
da nova 
coleção. 
Novidades 
mil, vá 
espiar!!!

Dia dos Pais
Excelente 
presente para  
o seu pai. Vá 
conferir!

Combo Saara

Arroz Árabe, kafta no espeto, porção de homus, acompanha vinagrete. 
É bom demais, vá experimentar na Casa da Esfiha!
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

O querido cliente da Alicia Hair José Silvino, mudando o visual na loja

Pierlugi, Luciana, Áurea, Antonella e Giorgia no 1º Equus Day da Equus 
Brasil Bittencout

O casal Rodrigo e Clariana Gatti na Festa de Aniversário do 
Indaiatuba Clube

Nossa cliente Jussara amando as 
headband na Alícia Hair

Marcelo+Dai | Fotográfia a dois fizeram o pré-ensaio de casamento em 
Campos do Jordão de Luana e Ronie

Vinicius, Daiane, Henrique e Ynara curtindo o show do Sambô no 
Clube 9 de Julho

Débora e Michel no show do Sambô no Clube 9 de Julho

Gisele Barbo-
sa, designer 
de interiores 

da Francesco 
Estofados em 

breve estará 
atendendo 

no novo 
endereço, Av. 

Visconde de 
Indaiatuba, 

1441, em 
ambiente 
decorado 

com estilo, 
sofisticação 

e a qualidade

Bruno da Adler Modelismo sempre com muitas novidades para você se 
divertir ainda mais

As alunas da Educação Infantil do Objetivo Luiza Albino, Clara Castilho 
e Maria Clara Gomes

A aluna do Colégio Meta Livia Ravazzi, do 2º ano, comemorou seu niver 
ao lado das amigas 

Ana Rita Bittencourt e Ana Raquel Guizo Barnabé vencedora da Catego-
ria Potência 2 no 1º Equus Day da Equus Brasil Bittencout

Alunos do Objetivo classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira 
de Informática

A aluna do Colégio Rodin Thaís Mitie 
participou nos meses de junho e julho 
em diferentes mídias da cidade da cam-
panha “1º lugar em” que contou com a 
participação especial dos alunos, que 
relataram como a escola identificou 
as características únicas e especiais 
de cada um deles para que se tornem 
cidadãos completos e realizados

A simpática Josiane sempre muito eficiente no atendimento da 
Bono Pneus
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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$ 900.000,00 OU R$ 3.000,00 + COND. IN-
CLUSO IPTU

CA08875 JD.STA.RITA - AT.153m² AC.135m² - 3 DORM.
AMPLOS / SALA / COZ.AMPLA / WC / AS / CHUR. / PISO 
GRANITO / PORTÃO ELET. / GAR.3 VAGAS. R$ 360.000,00

*AP02316 ED.JATOBA - AU.67m² - 2 DORM. / SALA 2 AMB. / 
COZ. / WC / AS / ED. COM CHUR.E SALÃO.  R$ 180.000,00

CA09210 VISTA VERDE - AT.175m² AC.105m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / WC / AS / CHUR. / 
GAR.2 VAGAS. R$ 520.000,00

AP01985 
PAU 
PRETO - 
AU.188m² 
- 4 DORM.
(2 SUITES) 
/ SALA 
3 AMB. 
/ COZ. / 
2WC / AS 
/ SACADA 
GOURMET / 
DEPOSITO 
NA GAR. 
/ GAR.3 
VAGAS / 
ED.COM 
LAZER 
COMPLE-
TO. R$ 
900.000,00

*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

CA09228 JD.PARADISO - 3 SUITES / SALA 3 AMB. / LAVABO 
/ COZ.PLANEJ. / AS / CHUR. / PISCINA / PAISAGISMO / 
GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.700.000,00

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 DEFICIENTE) 
/ 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 HURRASQUEIRAS / PLAY-
GROUND / SALÃO FESTAS / ESPAÇO GOURMET / ESPAÇO FITNESS / 
PERGOLADOS / SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CONSULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PARTIR DE 150m² / AMPLO LAZER / 
AREA VERDE DE 115.000m² / SEGURANÇA 24hr / EXCLUSIVA AREA COMER-
CIAL / 3 min. DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA
*TE00920 JD.M.DO SOL - TERRENO COMERCIAL PLANO DE ESQUINA COM 
283m² PODE SER DESMENBRADO. R$ 300.000,00 OU R$ 150.000,00 ½ LOTE

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 550,00 À R$ 1.900,00 – 26 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 750,00 À R$ 5.000,00 – 104 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 12.000,00 – 154 IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.400,00 À R$ 15.000,00 – 37 IMÓVEIS

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

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

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

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

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

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.600,00 – 5 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 550,00 À R$ 2.600,00 – 57 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 850,00 Á R$ 6.000,00 – 93 IMÓVEIS
APTOS DE 4 DORM. – R$ 2.400,00 Á R$ 5.000,00 – 2 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 – 30 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. / CHURRASQUEIRA / PISCINA / GARAGEM 4 VAGAS. R$ 10.000,00 
+ COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 450,00 Á R$ 6.500,00 – 126 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 40.000,00 – 139 IMÓVEIS

SL01133 AVENIDA KENNEDY EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - SALÃO COM 
AT.360m² E AC.250m² MAIS 2WC E COPA. R$ 5.500,00 + IPTU

SL01297 CENTRO - AT.460M² AC.1.130M² - TERREO: SALAO COM 360M² 
E 2WC - 1º E 2º PAVIMENTOS COM ESCRITÓTIOS DE 300 M² - FEITO UM 
RETROFIT OU REFORMA ATUALIZADA - ELEVADOR PARA TODOS OS 
PAVIMENTOS - 12 GAR.SUB-SOLO. R$ 40.000,00 + IPTU

SL01001 CENTRO - SALÃO COM 150m² MAIS WC / COZ. / DEPOSITO. 
R$ 5.000,00 + IPTU

SL01134 JD.PARAISO - SALÃO COM 135m² / COZ. / 2WC / AR COND. / 
PERSIANAS / GAR.8 VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

GALPÃO

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

GL00132 CAMPESTRE JOIA - AT.1.000m2 AC.800m2 - RECEPÇÃO / 3 SALAS 
/ COZ. / WC COM CHUVEIRO. R$ 7.500,00 + IPTU

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

GL00147 CALDEIRA - AT.5.955m2 AC.4.046m2 - RECEPÇÃO / ESCRITÓRIOS 
/ REFEITÓRIO / AMBULATÓRIO / VESTIARIOS / RECUO / PÉ 12m. R$ 
18,00 / m2 + IPTU

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

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 25.000,00 – 33 IMÓVEIS

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

LOCAÇÃOVENDA

CA01116- Montreal Residence: Sobrado novo 
com acabamento em porcelanato  03 suítes, 
salas jantar e estar, cozinha, área de serviço, 
despensa, lavanderia e quintal. Área de lazer 
com piscina e churrasqueira. Garagem para 01 
carro. R$ 620.000,00. Aceita Financiamento!!!

CA01132- Jardim Bela Vista: Casa Nova com 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala, escritório, cozinha americana, 
área de serviço, edícula, lavanderia, quintal e churrasqueira. 
Garagem para 05 carros. R$ 490.000,00.

CA00027- Jardim Itamaracá: Casa com 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, área de serviço, edícula. 
Garagem para 02 carros. R$ 1.350,00.

CA00517 - Cond. Vista Verde: Casa em con-
domínio fechado com portaria 24 horas, com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, cozinha 
planejada, área de serviço e churrasqueira. Gara-
gem para 03 carros. R$ 2.000,00.

VENDAS: CASA LOCAÇÃO:
CA01048- Jardim Monte Verde: Casa com 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala de estar e tv, cozinha 
americana e lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 
278.000,00.
CA01139- Jardim Itamaracá: Casa com 03 dormitó-
rios, sala, cozinha, despensa, lavanderia e churrasquei-
ra. Garagem para 06 carros. R$ 318.000,00.
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 sa-
lão de festas. Garagem para 02 carros. R$ 340.000,00.
CA01122- Casa Bella: Casa com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet, sala, cozinha planejada, 
área de serviço, portaria 24 horas. Área de lazer com 
piscina, sauna e salão de festas. R$ 600.000,00. Aceita 
Permuta!!

CA00738- Jardim América: Casa com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 350.000,00.
CA01145- Vila Areal: Casa nova com acabamento 
em porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala jantar e estar, varanda, cozinha, lavanderia e 
churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 430.000,00. 
Aceita Financiamento!!!
CA01146- Vila Areal: Casa nova em fase de acaba-
mento, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar 
e estar, cozinha, lavanderia. Garagem coberta para 02 
carros. R$ 450.000,00.
CA01124- Dom Bosco: Casa com móveis plane-
jados 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e 
estar, escritório, cozinha, despensa, área de serviço, 
quintal , e churrasqueira. Garagem para 04 carros. 
R$ 680.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:

AP00460- Monte Verde: Apartamento com 02 
dormitórios, sala, cozinha americana planejada, 
lavanderia e portaria 24 horas. Garagem para 01 
carro. R$ 222.000,00.
AP00431- Edifício Sirmione: Apartamento com 01 
dormitório, sala, cozinha. Possui móveis planejados, 
geladeira, tv, sofá, micro-ondas, aquecedor a gás, 
tudo novo sem uso. Vende com tudo. R$ 238.000,00.
AP00395- Edifício Parma: Apartamento com 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, varanda, 
cozinha, área de serviço, churrasqueira e portaria 
24 horas. Garagem para 02 carros. R$ 310.000,00. 

AP00429- Residencial Ravena: Apartamento novo 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, 
cozinha americana, área de serviço. R$ 300.000,00.
AP00305- Spazio Illuminare: Apartamento duplex, 
todo mobiliado e decorado com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala jantar e tv, lavabo, cozinha, área de 
serviço. Área de lazer completa. Garagem para 01 
carro. R$ 340.000,00.
AP00384- Cond. Residencial Maroc: Apartamento 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e tv, 
varanda, cozinha, área de serviço, portaria 24 horas. 
Área de lazer completa. R$ 410.000,00.

TERRENOS VENDA:

TE00339- Terreno Cond. Altos de Itaici: Terreno 
com 313 m² em condomínio fechado. R$ 190.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 
1.000 m² em condomínio fechado e portaria 24 ho-
ras, poço artesiano, lago de pesca e pista ecológica. 
R$ 310.000,00. Aceita Financiamento!!

TE00477- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno 
com 255 m², aceita permuta. Ótima oportunidade. 
R$ 191.000,00.
TE00473- Terreno Terra Magna: Terreno em con-
domínio com 360 m². Condomínio com portaria 24 
horas. R$ 235.000,00.

CHÁCARAS VENDA:
CH00130 - Videira de Itaici: Chácara com 02 
suítes, lavabo, sala de jantar, estar e tv, cozinha, 
copa, forno para pizza, edícula, lavanderia. Área 
de lazer com piscina, churrasqueira, salão de jogos 
e campo. Garagem para 05 carros. R$ 660.000,00. 
Aceita Financiamento.
CH00091- Vale das Laranjeiras: Chácara em 
condomínio, com 04 dormitórios, sala jantar e 
estar, varanda, cozinha planejada, edícula, área 

de serviço. Área de lazer com  piscina, churras-
queira e campo. Garagem para 04 carros. R$ 
690.000,00.
CH00137- Itaici: Chácara em condomínio com por-
taria 24 horas com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala jantar, estar e tv, cozinha planejada, despensa, 
lavanderia, área de serviço. Área de lazer com pis-
cina e churrasqueira, quintal, aquecedor central, ar 
condicionado e portão eletrônico. R$ 742.000,00.

CA01072- Jardim Dom Bosco: Casa 
com 01 dormitório e banheiro. 35 m². 
Garagem para moto. R$ 830,00.
CA00657- Parque São Lourenço: 
Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha, 
área de serviço. Garagem para 02 car-
ros. R$ 1.200,00.
CA00992- Cond. Vila Romana: Casa 
nova com ótimo acabamento em por-
celanato, com 03 suítes, sala jantar, 
estar e tv, cozinha, copa, edícula e 
lavanderia. Área de lazer com piscina, 
churrasqueira e salão de festas. R$ 
4.500,00.

CA01123- Bom Princípio: Casa nova 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. R$ 1.300,00
CA01000- Parque das Nações: Casa 
com 03 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia. Garagem coberta para 02 
carros. R$ 1.600,00.
CA00800- Cond. Guarantãs: Sobrado 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, área de serviço, lavan-
deria e portaria 24 horas. Área de lazer 
com piscina, churrasqueira e salão de 
festas. R$ 1.800,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:

AP00107- Jardim América: Apartamen-
to com 02 dormitórios, sala jantar e tv, 
cozinha planejada, lavanderia. Garagem 
para 01 carro. R$ 900,00.
AP00336-Edifício Phatenor: : Aparta-
mento com 02 dormitórios, sala, sacada, 
cozinha, área de serviço. Garagem para 
01 carro. R$ 1.000,00.
AP00340- Centro Resid. Roccaporena: 
Apartamento com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, área de serviço. Garagem para 
01 carro. R$ 1.300,00.

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: Apar-
tamento com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala janta e estar, cozinha, área de 
serviço. Área de lazer com piscina, chur-
rasqueira, quadra de Squash. Garagem 
para 02 carros. R$ 1.200,00.

SALAS LOCAÇÃO:
SA00073- Jardim Alice: Sala comercial com 97 m² em ótima localização. R$ 800,00.

SALÃO LOCAÇÃO:

SL00109- Jardim Pedroso: Salão Co-
mercial com 85 m² em ótima localização. 
R$ 1.600,00.
SL00037- Jardim América: Salão 
Comercial com 115 m² com escritório, 

próximo a AV: Visconde de Indaiatuba. 
R$ 2.500,00.
SL00038- Avenida Visconde de Indaia-
tuba: Salão comercial com 85 m² em 
excelente localização. R$ 3.000,00.
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AP0535 - 165,56 – ED. TORRE VIENA
04 DORM., SENDO 02 STS. C/ ARM., SALA 03 AMB., 02 
BHºS SOCIAIS, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 02 VG. 
R$ 630.000,00

SO0401 - 150 M² - JD. PAU PRETO
03 DORM., SENDO 01 ST. C/ CLOSET E SACADA, BHº SOCIAL, 
SALA 02 AMB., LAVABO, COZ., ÁREA DE SERV., JD. INTERNO, 
QUINTAL, CHURRASQ., 02 VG. R$ 490.000,00

CH0104 - 1000 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
CASA AVARANDADA - 03 SUÍTES C/ ARM., SALA 02 
AMB., LAVABO, COZ. PLANEJ., DESP., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL, CHURRASQ., DORM. E BHº EXT., PISC. DECK, 
CANIL, POMAR, 03 VG. R$ 860.000,00

CA0412 - 363 M² - JD. REGENTE - 03 DORM. PLANEJ., 
SENDO 01 ST. C/ CLOSET, SALA 03 AMB., BHº SOCIAL, JD. 
DE INVERNO, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., QUINTAL 
AMPLO, BHº EXT., CHURRASQ., 03 VG. R$ 790.000,00

CA0467 - 250 M² - JD. BELA VISTA
03 DORM., SENDO 01 ST., BHº SOCIAL, SALA 02 AMB., LAVABO, 
COZ., ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHURRASQ., BHº EXT., 04 
VG. R$ 520.000,00

SO0402 - 250 M² - JD. REGENTE
03 DORM., SENDO 01 ST. C/ SACADA, SALA 02 AMB., 
LAVABO, COZ. PLANEJ., DESP., ÁREA DE SERV., DORM. 
EXT., QUINTAL, CHURRASQ., VARANDA, 04 VG. ACC 
PERMUTA. R$ 560.000,00

APARTAMENTOS

SOBRADOS

CASAS

CHÁCARA

CASAS

CA0224 - 175 m² - COND. VISTA VERDE
03 DORM., SENDO 01 ST. C/ ARMÁRIO, BHº SO-
CIAL, SALA 02 AMB., VARANDA, COZ. PLANEJ., 
ÁREA DE SERV., CHURRASQ., QUINTAL, 02 VG. 
R$ 2.300,00 + COND. + IPTU 

CA0412 - 363 m² - JD. REGENTE
03 DORM. PLANEJ., SENDO 01 ST. C/ CLOSET., 
SALA 03 AMB., BHº SOCIAL, JD. INVERNO, COZ. 
PLANEJ., ÁREA DE SERV., QUINTAL AMPLO, 
BHº EXT., CHURRASQ., 03 VG. R$ 3.000,00 + 
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 EXT., ESPAÇO GOURMET C/ CHURRASQ. 
E FOGÃO A LENHA, PISC., QUINTAL, DIVER-
SAS VG. R$ 2.800,00 + IPTU

SOBRADO 

SO0218 - 360 m² - JD. ESPLENDOR 
03 DORM. (C/ AR COND.), SENDO 01 ST. 
MASTER C/ HIDRO E SACADA, BHº SOCIAL, 
MEZANINO, SALA 02 AMB., LAVABO, COZ. 
PLANEJ. C/ COOKTOP, DESP., ÁREA DE 
SERV., CHURRASQ., BHº EXT., QUINTAL 
GRAMADO E PAISAG., 04 VG. R$ 5.000,00 + 
COND. + IPTU

APARTAMENTOS

AP0467 - 154,33 m² - COND. FERNANDA 
03 DORM., SENDO 01 ST., BHº SOCIAL, 
SALA 02 AMB., SACADA, COZ., ÁREA DE 
SERV., BHº SERV., 02 VG. PLANEJADOS: 
DORM., ST., BHºS, COZ., ÁREA DE SERV. 
R$ 2.000,00 + COND. + IPTU

AP0364 - 77 m² - COND. VILLAGIO 
D’AMORE
03 DORM., SENDO 01 ST., BHº SOCIAL, 
SALA 02 AMB., SACADA, 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, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA 
DE SERV., 01 VG. R$ 1.000,00 INCLUSO água 
e gás, COND. e IPTU

SALA

SA0011 - 25 m² - CENTRO
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO – SALA CO-
MERCIAL AMPLA C/ BHº SOCIAL, 01 VG. R$ 
1.200,00 + IPTU

SALÃO

SL0036 - 100 m² - JD. MORADA DO SOL 
 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, SALÃO AMPLO C/ BHº 
SOCIAL (ACESSO PARA D.F). R$ 1.500,00 + 
IPTU
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Spazio Illuminare – cober-
tura (Duplex), 03 dorm., R$ 
320.000,00 
Place View – 02 dorm., sala 
2 ambientes, coz., lavanderia, 
WC social, sacada gourmet, 
02 vagas garagem, área de 
lazer, piscina, churr., salão 
de festa. – de R$ 415.000,00 
Village  Azalleia – Terreo -03 
dorm, sala, coz, WC, área de 
serv, 01 vaga garag. Coberta 
– R$ 230.000,00
Village  Azalleia – 1° andar 
– 03 dorm, sala, coz c/ gabi-
netes e armários embutidos, 
WC com blindex gabinete e 
armarios, área de serv., 01 
vaga garag. Coberta – R$ 
230.000,00.
Villagio DÁmore – 92,26m² - 
03 dorm. (01 suite), sala dois 
ambientes, cozinha ameri-
cana com armários, lavan-
deria com armários, WC c/
gabinetes e BOX, garagem 
coberta – R$ 375.000,00

CASAS:

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

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

CASAS EM CONDO

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

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

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

CHACARAS:

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

04B

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

ACESSE NOSSO SITE: WWW.IMPACTOIMOBILIARIA.COM

PLANTÃO DE LOCAÇÃO  
019 7832-5952

SENHORES PROPRIETARIOS 
CADASTRE SEU IMOVEL COM 

GARANTIA DE ALUGUEL
TRABALHAMOS COM UM SISTEMA 

DIFERENCIADO. ACEITAMOS : 
FIADOR, CAUÇÃO, SEGURO FIANÇA, 

TITULO DE CAPTALIZAÇÃO, 
POUPANÇA LOCATICIA

CASAS RESIDENCIAS 

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

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

APARTAMENTOS 

SENHORES CLIENTES  
POSSUIMOS IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

NOS SEGUINTES EDFICIOS:

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

TORRES DA LIBERDADE
VITORIA

CASAS EM CONDOMINIO

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

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

APARTAMENTOS CASAS

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS
CASAS EM CONDOMÍNIO

SALÃO E SALA COMERCIAL

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

AREAS:

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

ÁREAS

TERRENOS

CHÁCARA

Mais Expressão
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REF.  402.568 TERRAS DE ITAICI: R$ 950.000,00 - 
LINDA CHACARA COM 3 SUITES; SALA 3 AMB C/ 
PÉ DIREITO DUPLO, ESCRITORIO; LAVABO; AVA-
RANDADA COPA/COZ PLAN; PISCINA ADULTO E 
INFANTIL. AT 1500 m² AC 360 m ² REF.  402.960. LINDA CHACARA, VENDA MOBILIA-

DA, SL 2 AMB, LAV, 4D/2S C/CLOSET , HIDRO E 
SALA INT; ESPAÇO GOURMET; COPA/COZ PLAN; 
PISCINA COM HIDRO; LAGO ARTIFICIAL. ACEITA 
IMOVEL DE MENOR VALOR.  AT 1300m²/ AU 600m². 
R$ 1.300.000,00

REF. 402448 - VILLAGE TERRAS DE INDAIA  
R$ 8.500,00 / mês R$ 1.800.000,00; MOBILIADA 
COMPLETA 4 DORMITÓRIOS / 2 SUÍTES; SALA 
2 AMB.; ESCRITORIO; LAVABO; SOTÃO; COPA/
COZ PLAN; AMPLA AREA DE LAZER.

REF.  402477  EDIFICIO JATOBÁ  12º ANDAR  R$ 
680.000,00; 2 GARAGENS
3D/1S; SALA 2 AMB COM VARANDA E  LAVABO; 
CONDOMINIO COM LAZER COMPLETO.

REF. 403387 ALUGA HELVÉTIA PARK  LOCA-
ÇÃO SOBRADO 4D/3 SUÍTES  COM ARMÁRIOS 
E SACADA  SALA 3 AMB, ÁREA DE SERV, COZ 
PLANEJADA - COOK TOP E EXAUSTOR. QUINTAL  
COM PISC E CHUR.AU: 280M² VALOR R$ 5.800,00

REF. 401895 – JD. RENATA, CASA TÉRREA, COM 
03 DORM., (SENDO 01 SUÍTE), SALA, WC, COZ. 
PLANEJADA, A.S, 02 VAGAS COB., CHURRAS-
QUEIRA E PORTÃO ELETRÔNICO. AT. 153 M² AC. 
119 M² R$ 350.000,00

REF. 402984 – LINDÍSSIMO SOBRADO NO JD. 
ESPLANADA COM 05 SUÍTES AMPLAS, SALA P/ 
02 AMBIENTES INTEGRADA A ÁREA GOURMET 
E PISCINA COM HIDRO. AT. 300 M² AC. 265 M² 
R$ 850.000,00

REF. 403391 ALUGA PÁTIO ANDALUZ - LOCA-
ÇÃO, 3D/1S, COZ, ÁREA DE SERV. E BANH.  C/ 
PLANEJADOS, 2 VAGAS COBERTAS. IMÓVEL 
NOVO! ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, COND. C/ LAZER 
COMPLETO! AU: 84M² VALOR R$ 2.000,00

REF. 398093 – SOBRADO EM CONDOMÍNIO CARI-
BE VILLAGE, 03 DORM., (SENDO 01 SUÍTE), WC, 
SALA 02 AMB., LAV., COZ. PLANEJADA, A.S, ACEI-
TA PERMUTA. AT. 171 M² AC. 106 R$ 515.000,00

REF. 401855 – IMÓVEL NOVO PARA VENDA, ACEITA 
FINANCIAMENTO, POSSUI 03 DORM., (SENDO 01 
SUÍTE), WC, COZ., SALA, A.S E 02 VAGAS DE GARA-
GEM COBERTAS. AT. 125M² AC. 74 M² R$ 300.000,00

REF. 401974 – SOBRADO EM ÓTIMA LOCALI-
ZAÇÃO NO JARDIM REGINA COM 04 SUÍTES, 
BELÍSSIMA ÁREA DE LAZER COM CHURRAS-
QUEIRA, FORNO E PISCINA. AT. 265 M² AC. 200 
M² R$ 570.000,00

402609 : PORTAL DAS FLORES: 3 D, SALA C/VA-
RANDA COZ E WC. 1 VAGA; 64m².  APARTAMENTO 
LOCADO POR R$ 1.100,00 ( INQUILINO SAI).CONDO-
MINIO COM LAZER COMPLETO. R$ 280.000,00

REF. 401730- LINDA CASA COND. FECHA-
DO, EXCELENTE ILUMINAÇÃO NATURAL, 3 
SUITES, SALA 3 AMB.,  LAV., COZ, A/S, ESP. 
GOURMET, PISCINA, MEZANINO, 4 VAGAS. AT 
300M², AC 250M². R$ 780.000,00

VENDAS
TEMOS ÁREAS PARA PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS NA REGIÃO

ALUGA



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!!!

06B Mais Expressão

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 REGENTE – TR00721
TERRENO DE 490M² EM CONDOMÍNIO FECHADO.
R$ 465.000,00

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

TERRENO JD. COLIBRIS – TR00720
TERRENO EM LOTEAMENTO FECHADO. 
AT:150M²
R$ 132.000,00

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

TERRENO JD VALENÇA – TR00719
TERRENO 135M²
R$ 140.000,00

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 POR-
TARIA 24 h
GÁS E AGUA NO CONDOMINIO.
VALOR DO CONDOMINIO R$220,00
R$150MIL

JD. POMPEIA – AP00616
03 DORM (01 SUITE),SALA 02 AMB, TERRAÇO 
GOURMET, COZ, A.S, KIT COZ, 02 VAGAS DE 
GARAGEM E AREA DE LAZER COMPLETA.
R$ 450.000,00 

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA - CENTRO
Bazar e Papelaria no centro,vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. R$50.000,00  aluguel R$1.650,00

VILA BRIZOLA – AP00603
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 COMERCIAL  JD. POMPEIA – SL00272
SALA DE 40M²  COM 01  WC E  01  VAGA 
DESCOBERTA
R$2.400,00

SALA COMERCIAL JD POMPEIA – SL00271
SALA DE 46M² COM 01 WC E 01 VAGA DE 
GARAGEM.
R$ 2.800,00

SALA V ILA   DE  TODOS OS SANTOS – 
SL00243
RECEPÇÃO C/SALA ESPERA,02  SALAS, 
COPA C/ PIA, WC
50M².
R$1.700,00

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 (AN-
DAR 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 C/ 02 WC.
R$ 1.000 + 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$ 900,00 + IPTU 

CENTRO – CA02615
01DORM, SALA, COZ, WC E GARAGEM P/ 03 
AUTOS
R$1.200,00+IPTU

2 DORMITÓRIOS  ALUGA

JD CALIFORNIA CA02571
CASA TÉRREA, 02 DORM, COZ, WC.
 RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 950,00+ IPTU 

JD CALIFORNIA CA02601
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 950,00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02596
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA CO-
BERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 850,00 + 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)

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

JD SANTA CRUZ – CA02607
CASA TERREA,02 DORM, SALA, COZ, A.S E 
GARAGEM P/ AUTO.
R$ 800,00+ 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$ 2.000,00 + IPTU 

JD. BELO HORIZONTE – CA02611
02 DORM, SALA,COZ, WC, LAVABO E VAGA P/ 03 
AUTOS DESCOBERTO.
R$1.400,00

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 EDÍ-
CULA 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 AMERICANA, 
LAVAN, WC, 02 VAGAS COBERTAS, PORTÃO 
ELETRÔNICO.
R$ 1.500,00 + IPTU

3 DORMITÓRIOS  ALUGA

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

JD. REGENTE – CA02556
CASA TERREA NOVA.03 DORM(1SUÍTE),SA-
LA,COZ AMERICANA,A.S,GARAGEM COBERTA 
P/02AUTOS
R$ 1.200,00 + 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 GARA-
GEM 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

VILA SUIÇA – CA02613
SOBRADO PISO SUPERIOR: 04 SUITES (01 
CLOSET E 01 CONVERTIDO EM SALA DE TV). 
PISO INFERIOR: SALA 02 AMB. COZ, LAVABO, 
CHURRAS, PISCINA, QUARTO DE EMPREGADA 
C/ WC E VAGA P/ 04 AUTOS (02 COBERTOS).
AT:430M²  AC:385M²
R$5.500,00+COND+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 SUPERIOR: SALA TV, WC, VARANDA, 
CHURRAS, E 01 VAGA PARA AUTO.
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

VILA AURORA – AP00611
01DORM C/ ARMARIO, SALA, COZ, WC, LAVAN 
E 01 VAGA
R$ 1.300,00 + COND+ IPTU
 
JD. POMPEIA – AP00618
02 DORM (01 SUITE), COZ PLANEJADA, 01 WC, 
SALA E 01 VAGA DESCOBERTA.
R$ 2.100,00+ 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

JD CALIFORNIA – AP00617
APTO EM OTIMA LOCALIDADE PROXIMO DE 
SUPERMECADOS E DA AVENIDA FRANCISCO DE 
PAULA LEITE ( FOTOS NO SITE WWW.CHIDOVEN-
DE.COM.BR  COD AP00617 ).
03 DORM(01 SUITE), AMPLA SALA, WC, COZ, A.S 
E UMA VAGA.
R$1.000,00+ IPTU

CENTRO-AP0297
KITNET SEM GARAGEM
R$500,00+COND+IPTU

CENTRO – AP00615
KITNET COM GARAGEM
R$550+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

CASAS PARA VENDAS

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

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

JD FLORIDA CA02375
02 DORM, SALA, COZ, WC,LAVAN,CHURRAS  E 
GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOSa.t 125m² a.c 
95m² R$ 270mil

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

JD VALENÇA – CA02610
03 DORM (01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN 
E 02 VAGAS.
AT:135M²/ AC:118M²
R$ 380.000,00

JD. NOVA EUROPA – CA02608
CASA TERREA COM AMPLO QUINTAL, 02 DOM, 
SALA, WC, COZ, A.S E GARAGEM.
R$360.000,00

 CHACARA AREAL- CA02605
SOBRADO PISO INFERIOR: HOME TEACHER, LA-
VABO, SALA(02 AMB), COZ AMERICANA, DESPEN, 
LAVAN, ESPAÇO GOURMET C/ COZ, CHURRAS, 
PISCINA E WC. PISO SUPERIOR:04 SUITES C/ 
CLOSET (01MASTER C/ HIDRO),TODOS C/ VARAN.
A Q U E C E D O R  S O L A R  V A G A  P / 0 6 
AUTO(03COBERTOS)
AT: 450M² AC: 351M²
R$1.950.000,00

JD.JULIANA – CA02612
SOBRADO COM 03 DORM SENDO 02 DELES MO-
BILIADOS (01 SUITE), SALA 02 AMB, WC, LAVABO, 
COZ PLANEJADA, CHURRAS, AQUECIMENTO 
SOLAR E GARAGEM P/ 02 AUTOS.
AT:150M² AC:165M² R$ 530.000,00

JARDIM ESPLANADA  II – CA02614
SOBRADO 04 DORM (02 SUITE), SALA 02 AMB, 
01WC, COZ PLANEJADA, EDICULA COM 01 
DORM E 01 WC, A.S, CHURRAS E VAGA P/ 
04 AUTOS.
AT: 300 AC:277
R$780.000,00

V. PIRES DA CUNHA  - CA02609
02 DORM(01 SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN 
E 03 VAGAS.
AT:140M²/ AC:70M²
R$300.000,00 ( ACEITA PERMUTA)

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

CHACARA AREAL –CA02606
SOBRADO PISO INFERIOR: HOME TEACHER 
C/ LAVABO, SALA (02AMB), COZ AMERICANA, 
DESPENSA, LAVAN, ESPAÇO GOURMET C/ 
COZ, CHURRAS E WC.
PISO SUPERIOR: 03 SUITES C/ CLOSET (01 
MASTER C/ HIDRO)
AQUECEDOR SOLAR VAGA P/06 AUTOS (03 
COBERTOS)
AT :450M²  AC: 400M²
R$ 1.950.000,00

CIDADE JARDIM – CA02488
02 DORM., SALA, COZ PLAN (02 AMB.), WC, 
ÁREA DE LUZ, QUINTAL NOS FUNDOS, 02 VA-
GAS 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, COZ 
PLAN, QUINTAL, FUNDOS COM ÁREA GOUR-
MET, 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 SUITE), 
SALA (02 AMB.), COZ,WC, LAVAN, GARAGEM P/ 
01 AUTO COBERTO MAIS 03 VAGAS, QUINTAL, 
PORTÃO ELETRÔNICO, CERCA ELÉTRICA. AT: 
250m² / AC: 120m²
R$ 418.000,00

JD.BELA VISTA CA02587
PARTE SUPERIOR, 3 DORM( SUÍTE C/CLOSET) 
SALEIRA
PARTE INFERIOR SALA DE ESTAR,SALA DE 
JANTAR,
ESCRITÓRIO,LAVABO,COZ E GARAGEM P/ 
3 AUTOS
COBERTA E 2 DESCOBERTAS
SUBSOLO  A.S, SALA DE JOGOS.
R$ 690.000,00

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

 ALPES SUIÇOS CA02364
03 DORM (01 SUÍTE) C/CLOSET, SALA DE 
VISITA 03 AMB, 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, varan-
da, 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, GA-
RAGEM.
AT: 1.228M² AC: 120 M²
R$ 360.000,00

VILA SUÍÇA CA02478
SOBRADO: PARTE SUPERIOR - 04 DOR-
Ms. (01 SUITE MASTER, 01 SUITE -  TO-
DOS COM ARMÁRIO), WC E SALA INTIMA. 
PARTE INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, SALA JANTAR, COZ COM ARM, 
A .S ,  CHURRAS,  P ISCINA,  WC,  SALA E 
VAGA PARA 04 AUTOS (02 COBERTOS). 
AQUECEDOR SOLAR, BOILER E PORTÃO AU-
TOMÁTICO. AT: 300m² / AC: 325,95m²
R$ 800.000,00

JD SEVILHA CA02453
S A L A  0 3  A M B , 0 3  D O R M  ( 0 1  S U Í T E 
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

TERRENO JD. MORADA DO SOL (TR00698)
TERRENO DE 184m²
R$ 105.000,00

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

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

TERRENO ALUGA

TERRENO – TR00718
TERRENO PLANO EM RUA MOVIMENTADA 
PROXIMO DA RUA DOS INDAIA.
R$550,00

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



07BMais Expressão

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

SL00024 – Vila Brizola – Frente p/ Rua dos Indaiás – 60m² - c/ 2 banheiros 
R$ 1.000,00 + Iptu
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

CA00624 – Jd. Morada do Sol – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 900,00 + iptu
CA00857 – Jd. Itamaracá – Excelente Casa – Reformada – AT: 250m² 
- 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, quintal, garagem 1 carro R$ 
1.350,00 + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 carro 
R$ 1.350,00
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
CA00930 – Cidade Jardim – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala, coz, lavand, edídula Assobradada, wc externo, área p/ churrasq R$ 
1.700,00 + 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 
CA01009 – Cond. Fechado – Alto Padrão - AT: 430m² - AC: 385m² - 4suites 
c/ armários(sendo 2 c/ closet e 1 c/ hidro), lavabo, sala 2 amb, escritório c/ ar-
mários, coz planej, piscina, churrasq, dorm de empregada, wc externo, garagem 
R$ 5.500,00 + Cond. + Iptu

APARTAMENTO

AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala, coz c/ armários, wc, lavand, 
garagem R$ 950,00 + 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 - es-
quina c/ salão, casa c/ 3 comodos alugada p/ salão e cabeleireira e mais uma 
casa c/ sala, quarto, coz, banheiro e garagem R$ 424.000,00

TERRENOS

TR00498 – Jardim dos Colibris – AT: 150m² - excelente topografia R$ 
115.000,00
TR00499 – Jd. Regina – AT: 250m² - R$ 190.000,00
OPORTUNIDADE - TR00483 – Jardim Bela Vista – AT: 250m² - plano (ex-
celente localização) R$ 160.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização - 
frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ armários, sala 
c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, garagem R$ 330.000,00
CA00991 – Vilagio de Itaici – Área de Lazer e port. 24hs - 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz americana planej, lavand c/ armário, wc social c/ 
box e gabinete, 2 vagas de garagem R$ 445.000,00

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

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.



08B Mais Expressão

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, LICENCIA-
DA. IPVA. NEGOCIA. TROCA: MAIOR 

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

VENHA TRABALHAR NA IMOBILIÁRIA 
CHIDO VENDE. A PRIMEIRA IMOBILIÁ-

RIA DE INDAIATUBA HÁ 42 ANOS.

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

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

TERRENO JD REGENTE – TR00721
TERRENO DE 490M² EM CONDOMÍNIO 
FECHADO.
R$ 465.000,00

TERRENO JD. COLIBRIS – TR00720
TERRENO EM LOTEAMENTO FECHADO. 
AT:150M²
R$132.000,00

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

TERRENO JD VALENÇA – TR00719
TERRENO DE 135M²
R$ 140.000,00

PASSO O PONTO BAZER E PAPELARIA 
- CENTRO
Bazar e Papelaria no centro, vendo e pas-
so o ponto com tudo dentro. R$50.000,00  
aluguel R$1.650,00

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

SALA COMERCIAL – SL 00272
SALA DE 40M² COM 01 WC E 01 VAGA 
DE GARAGEM.
R$ 2.400,00

SALA COMERCIAL – SL00271
SALA DE 46M² COM 01 WC E 01 VAGA 
DE GARAGEM.
R$ 2.800,00

SALA VILA DE TODOS OS SANTOS 
– SL00243
RECEPÇÃO C/SALA ESPERA,02 SA-
LAS, COPA C/ PIA, WC
50M².
R$1.700,00

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

SALÃO V. FURLAN – SL00235
SALÃO COMERCIAL DE 80m² C/ 02 WC.
R$ 1.000 + IPTU

CASA ALUGA

JD CALIFORNIA CA02570
CASA TÉRREA, 01 DORM, SALA, COZ, 
WC, 1VAGA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871. 
R$ 900,00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02571
CASA TÉRREA, 02 DORM, COZ, WC, 
1VAGA, AREA DE SERVIÇO.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 950,00 + IPTU 

JD CALIFORNIA CA02596
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA 
COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 850,00 + IPTU

JD CALIFORNIA CA02601
02 DORM, COZ, WC, LAVAN, 01 VAGA 
COBERTA.
RUA DOMACIR STOCCO JR, 871.
R$ 950,00 + IPTU 

CENTRO – CA02615
01DORM, SALA, COZ, WC E GARAGEM 
P/ 03 AUTOS
R$1.200,00+IPTU

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

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

JD. BELO HORIZONTE – CA02611
02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVABO E 
VAGA P/03 AUTOS DESCOBERTO.
R$ 1.400,00

AQUI SE VIVE CA02584
PARTE SUPERIOR: 01 SUITE ( CLO-
SET 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$ 2.000,00 + IPTU

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

JD SANTA CRUZ – CA02607
CASA TERREA, 02 DORM, SALA, COZ, 
A.S E GARAGEM P/ AUTO.
R$ 800,00+ 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 – CA02613
SOBRADO PISO SUPERIOR: 04 SUITES 
(01 CLOSET E 01 CONVERTIDO EM SALA 
DE TV). PISO INFERIOR: SALA 02 AMB. 
COZ, LAVABO, CHURRAS, PISCINA, 
QUARTO DE EMPREGADA C/ WC E 
VAGA P/ 04 AUTOS (02 COBERTOS).
AT:430M²  AC:385M²
R$5.500,00+COND+IPTU

VILA SUIÇA – CA02567
CASA TERREA, 03 DORM (01SUÍTE C 
HIDRO), AMPLA SALA, COPA, COZ, A.S. 
FUNDO (02DORM, WC) C/ CHURRAS, 
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 MÓVEIS PLA-
NEJADOS.
R$ 1.300,00 + COND.

APARTAMENTOPARA 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

JD. POMPEIA – AP00616
03 DORM (01 SUITE),SALA 02 AMB, 
TERRAÇO GOURMET, COZ, A.S, KIT 
COZ, 02 VAGAS DE GARAGEM E 
AREA DE LAZER COMPLETA.
R$ 450.000,00 

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

JD OLINDA AP 00525
03 DORM (01SUÍTE), SALA 02 AM-
B,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,COZ,LA-
VAN,WC 02 VAGAS. DOC OK.  90M²
360 MIL

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

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

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656
136 M² 
R$ 140 MIL

TERRENO QUINTAS DE TERRACOTA
TR00704 
1 .200  M²   EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO
250 MIL

JD. POMPÉIA – AP00576
EMPREENDIMENTO NOVO - PREVI-
SÃO ENTREGA 03/2015
AU: 85,91m²
03 DORMITÓRIOS (SENDO 01 SUI-
TE), SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 
WC,  ÁREA SERVIÇO,  TERRAÇO 
GOURMET E 02 VAGAS PARA AUTO.
R$ 488.000,00

TERRENO ALUGA 

TERRENO – TR00718
TERRENO PLANO EM RUA MOVI-
MENTADA PROXIMO DA RUA DOS 
INDAIA.
R$550,00

TEMOS MAIS IMÓVEIS 
CADASTRADOS, 

VISITE NOSSO SITE:
WWW.CHIDOVENDE.COM.BR 

CENTRO-AP0297
KITNET SEM GARAGEM
R$500,00+COND+IPTU

JD. POMPEIA – AP00618
02 DORM (01 SUITE), COZ PLANEJADA, 
01 WC, SALA, 01 VAGA DESCOBERTA.
R$ 2.100,00+COND+IPTU 

CENTRO – AP00615
KITNET COM GARAGEM
R$550+COND+IPTU
 
JD. MARINA – AP00612
02 DORM, SALA, COZ, WC, LAVAN E 
VAGA P/01 AUTO
R$ 1.000,00+COND+IPTU

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

APARTAMENTO 
03 DORMITÓRIOS ALUGA

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

JD CALIFORNIA – AP00617
APTO EM OTIMA LOCALIDADE PROXIMO 
DE SUPERMECADOS E DA AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA LEITE ( FOTOS 
NO SITE WWW.CHIDOVENDE.COM.BR  
COD AP00617).
03 DORM(01 SUITE), AMPLA SALA, WC, 
COZ, A.S E UMA VAGA.
R$1.000,00+ IPTU

CECAP – AP00614
03 DORM(01 SUITE),WC, SALA,COZ,LA-
VAN E 01 VAGA P/ AUTO 
R$ 1.300,00+COND+ IPTU

JD NOVA INDAIA – AP00613
03 DORM, SALA,WC, LAVAN E 01 VAGA 
P/ AUTO 
R$ 1.300,00+COND+IPTU

CASA VENDA

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

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

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

CHACARA AREAL- CA02605
SOBRADO PISO INFERIOR: HOME 
TEACHER, LAVABO, SALA(02 AMB), 
COZ AMERICANA,  DESPEN,  LA-
VAN, ESPAÇO GOURMET C/ COZ, 
CHURRAS, PISCINA E WC. PISO 
SUPERIOR:04 SUITES C/ CLOSET 
(01MASTER C/ HIDRO),TODOS C/ 
VARAN.
AQUECEDOR SOLAR VAGA P/06 
AUTO(03COBERTOS)
AT: 450M² AC: 351M²
R$1.950.000,00

CHACARA AREAL –CA02606
SOBRADO PISO INFERIOR: HOME 
TEACHER C/ LAVABO, SALA (02AMB), 
COZ AMERICANA, DESPENSA, LA-
VAN, ESPAÇO GOURMET C/ COZ, 
CHURRAS E WC.
P ISO SUPERIOR:  03  SUITES C/ 
CLOSET (01 MASTER C/ HIDRO)
AQUECEDOR SOLAR VAGA P/06 
AUTOS (03 COBERTOS)
AT :450M²  AC: 400M²
R$ 1.950.000,00

JARDIM ESPLANADA  II – CA02614
SOBRADO 04 DORM (02 SUITE), SALA 
02 AMB, 01WC, COZ PLANEJADA, 
EDICULA COM 01 DORM E 01 WC, 
A.S, CHURRAS E VAGA P/ 04 AUTOS.
AT:300 AC:277
R$780.000,00

JD. NOVA EUROPA – CA02608
CASA TERREA COM AMPLO QUIN-
TAL, 02 DOM, SALA, WC, COZ, A.S 
E GARAGEM.
R$360.000,00

JD.JULIANA – CA02612
SOBRADO COM 03 DORM SENDO 
02 DELES MOBILIADOS (01 SUITE), 
SALA 02 AMB, WC, LAVABO, COZ 
PLANEJADA, CHURRAS, AQUECI-
MENTO SOLAR E GARAGEM P/ 02 
AUTOS.
AT:150M² AC:165M²
R$ 530.000,00

JD VALENÇA – CA02610
03 DORM(01 SUITE), SALA, COZ,WC, 
LAVAN E 02 VAGAS.
AT: 135M²/ AC:118M²
R$ 380.000,00

V. PIRES DA CUNHA – CA02609
02 DORM(01 SUITE),SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 03 VAGAS.
AT:140M²/AC:70M²
R$ 300.000,00( ACEITA PERMUTA)

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 ESTAR, 
SALA DE JANTAR, ESCRITÓRIO,
LAVABO ,COZ E GARAGEM P/ 3 AU-
TOS COBERTA E 2 DESCOBERTAS.
SUBSOLO A.S,SALA DE JOGOS.AREA 
GOURMET

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
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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 ESPLA-
NADA 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, Churrasqueira, 
4 vagas de garagem, cerca elétrica e sis-
tema de monitoramento 185,00 m² const. 
| 250,00 m² terreno.
CA00175 R$440.000,00 VISTA VERDE 
2 Dormitóios | 1 suite | sala ; cozinha ; 
caragem 
CA00176 R$270.000,00 JARDIM LDORA-
DO 2 Dormitóios, sala, cozinha planejada , 
banheiro 

AP00122 R$ 300.000.00 Edifício  Barce-
lona 2 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 
56,00 m² const.
AP00104 R$ 370.000,00 Cond. Itaici 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 
m² útil

TERRENO

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
AP00104 R$1.600,00 Cond. Itaici 3 
dorms | 1 suíte | 2 vagas | 2 salas 85,00 
m² útil
Aluga-se Apto 2 dorms , 1 vaga CENTRO 
Ed. La Spezzia R$ 1.500.00 + Cond + IPTU

APARTAMENTOS

AP00045 R$ 400.000,00 COND. PATIO AN-
DALUZ  3 dorms | 1 suíte | 2 vagas | 1 sala 
84,47 m² útil   ACEITAMOS PARCELAMENTO 
E PERMUTA EM CARRO.
AP00107 R$ 720.000,00  Central Park  2 dor-
ms | 2 vagas | 3 salas 110,00 m² const. ACEI-
TAMOS PERMUTA EM CASAS DE MENOR 
VALOR EM CONDOMÍNIOS (TERRA MAGNA/
BEIRA DA MATA)
AP00093  R$ 270.000,00 RES. GRANDVILLE 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas | 1 banheiro 
63,00 m² útil
AP00116 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelona 
3 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const. 
AP00117 R$ 300.000,00 Edifício  Barcelona  
2 dorms | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const
AP00120 R$ 290.000.00 Ed.  Barcelona 2ds | 
1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.
AP00121 R$ 3000.000.00 Edifício  Barcelona 2 
dorms | 1 suíte | 1 vaga | 2 salas 56,00 m² const.

TERRENOS 

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

CASAS 

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
Casa Jd. Morada do Sol – 4 cômodos com mais 2 cômodos separados – R$170.000,00

LOCAÇÃO  
 
Chácara para locação – Com piscina, campo de futebol, churrasqueira e salão de festas 
- R$350,00 a diária.

SÍTIOS e FAZENDAS

Chácara próx. ao Vale do Sol – com casa, 3 dormitórios – 1000m² - R$270.000,00 – faz 
permuta com casa.
Chácara 1000m² em Salto – próximo ao Pesqueiro Micai – ótima topografia – 
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 regi-
ões - 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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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,varanda,churrasquei
ra,piscina,portão eletrônico,garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta.SOBRADO
COD.322 – PQ.DAS NAÇÕES – R$340 MIL – 3dorms(1st),sala
,coz,wc,lavanderia,portão eleronico,garagem.
COD.329 - JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 3dorms(1st),sala de 
star e jantar,coz,lavabo,wc social,escritório,edícula,churrasqueir
a,garagem para 4 carros. 
COD.345 – JD.MONTE VERDE – R$340 MIL – 3 dorms(1st),sa
la,coz,wc,as,garagem para 2 carros.
COD.350 – JD.PAU-PRETO – R$490 MIL – 3dorms(1st com cl
oset),sala,copa,coz,varanda,lavanderia,wc social,edícula,churra
squeira,portão eletrônico,garagem
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms (1st),sala, coz,wc, 
garagem para 2 carros.
COD.408 – JD.ESPLANADA II – R$780 MIL – 4dorms(2st),sala 
de estar,jantar,TV,coz. Planejada,as,ropeiro,edícula com 
wc,garagem para 4 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com 
banheira),sala de estar,coz,wc social,lavanderia,lavabo,churras
queira,quintal,garagem para 1 carro.
COD.348 – PORTAL DAS ACACIA – R$530MIL – 3dorms (1st com 
closet),sala de estar e jantar,coz. Planejada,lavabo,lavanderia,wc 
social,piscina,garagem.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 
3dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,wc,as,garagem para 2 
carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS – 
Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.502 – VL.NS.CANDELARIA – R$290 MIL – 2dorms,sala,coz,wc 
social,lavabo,as,1 vaga de garagem coberta.
AP.515 – JD.PAU-PRETO – R$255 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
AP.521 –  ANDA LUZ - R$430 MIL – 3dorms(1st),sala,coz. 
Planejada,wc social,lavanderia,churrasqueira,2 vagas de gara-
gem coberta.

TERRENOS

LOTES JARDINS DOS SABIÁS DE 150M² 
APARTIR DE R$90 MIL  COM R$10 MIL DE ENTRADA

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$2.000.000,00 – terreno 
com 11.000m².
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL - Terreno com 1000m².
TE.48 – VALE DAS LARANJEIRAS – R$380 MIL – Terreno 
com 3840m².
TE.50 – JD.MORADA DO SOL – R$245 MIL – Terreno com 299m²

CHACARAS

COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms,sala de 
estar  e  jantar ,coz,wc soc ia l , lavander ia ,depos i to  de 
bagunça,churrasqueira,portão eletrônico,aquecedor solar,poço. 
AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00  – 
6 dorms(2sts máster) ,sala de jantar ,estar  e TV,coz. 
Planejada,lavabo,wc social,lavanderia, piscina, campo de 
futebol, churrasqueira.
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st),sala,coz,wc 
social,varanda,as,edícula,churrasqueira,piscina,campo,poço 
artesiano,casa de maquinas,garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,v
aranda,edícula,piscina,churrasqueira.

SITIO

SI.906 – VIDEIRA – R$53,00 m² - água corrente,10 mil pés de 
uva,casa,galpão.

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.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st),wc social,coz,sala 
de estar e jantar,jardim interno,fundos com 1dorm,coz,wc,salão 
com 80m²,garagem para 3 carros. COMERCIAL.
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.
JD.ITAMARACÁ – R$2.000,00 – CASA MOBILIADA – 2 dorms(1st 
com closet),sala,coz,wc,as,garagem.
VL FURLAN – R$1.800,00 – 3dorms(1st),sala,copa,coz,wc so
cial,lavabo,escritório,lavanderia,edicula com wc,garagem – 
SOBRADO
CENTRO – R$1.700,00 – 2dorms(1st),sala,coz,wc,garagem co-
berta. OBS:2 salas com encanamento para consultório dentário. 
COMERCIAL.
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms(1st),sala,coz c/ 
a/e,wc,garagem para 2 carros,portão eletrônico.
PQ.BOA ESPERANÇA – R$1.600,00 – 3 dorms (1st), sala,coz,wc, 
garagem para 2 carros.
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.
VL.FURLAN – R$1.000,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem 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.
VL.GRANADA – R$1.080,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem. NOVO
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 plane-
jada,2 wc social,dispensa,2 vagas de garagem

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 – salão com 80m² com wc
JD.FLORIDA – R$1.100,00 – salão com 80m²,wc e lavanderia.
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.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m²,wc,pia com gabinete.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – salão com 100m²,2 
wc,piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – salão com 90m²,wc.

SALAS

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

GALPÃO

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

TERRENO

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

 

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

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, 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/ varan-
da, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano AT 10.000m² 
AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 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 – 3 suites, sala 2 ambs, escritório, 
sala p/Tv, coz. americana c/móveis, lav., 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 planejada, 
lavanderia com AE, piscina, churrasqueira com WC, despensa 
(casa totalmente mobiliada) AT/ 430m² .AC/ 380m² R$ 850.000,00
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 
02 ambs., cozinha americana, piscina AT/178m² AC/ 160m² R$ 
685.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lava-
bo, cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.

ÁREA – VENDE

AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para rodovia.
AR0002 - Parque da Grama – 11 alqueires à R$ 15,00m² 
 

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha e 
WC R$ 440.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (MOBILIADO) 02 DOR-
MS(01 ST), SALA, COZINHA, LAVANDERIA , CHURRASQUEI-
RA NA VARANDA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PISCINA AQUEC 
. CHURRASQUEIRA .R$ 450.000,00.

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 
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
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00

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 
ambientes, cozinha, lavanderia, churrasqueira e dependên-
cia 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, co-
zinha, lavanderia e garagem .R$ 2.200,00.
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozinha, 
WC e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 2.000,00

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 
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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

21B
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Restaurante Restaurante Segurança PatrimonialSegurança Patrimonial

Telefonia Digital e Internet Tintas VeterináriaUniformes

Veterinária Vidraçaria

22B
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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 DE COBRANÇA 
(6000): Formação superior com-
pleta ou cursando. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE INFORMÁTICA 
(5997): Formação superior com-
pleta 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, 
Ciências Contábeis ou áreas 
afins. Experiência na área finan-
ceira. Conhecimento no sistema 
Microsiga. 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.  
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 
(7247): Formação superior com-
pleta ou cursando em Adminis-
tração, Logística ou áreas afins. 
Experiência na função. 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 MANUTENÇÃO 
(7561): Ensino Fundamental 
completo. Conhecimento em ma-
nutenção elétrica, mecânica e/ou 
hidráulica. Residir em Indaiatuba. 
CAMAREIRA (7135): Ensino 
Fundamental completo. Experi-
ência na função e/ou na área de 
limpeza. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 
(7581): Cursando Ensino Médio 
ou Ensino Superior. Residir em 
Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
(3567/7372): Formação superior 
completa. Experiência na área de 
vendas externas. Possuir CNH B. 
Disponibilidade para viagens. Re-
sidir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
(7103): Cursando superior em 
Engenharia de Produção ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba 
ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂ-
NICA (7097): Formação técnica 
completa ou em curso em Mecâ-
nica ou áreas afins. Residir em 
Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 
EXECUTIVO (5748): Cursan-
do superior em Administração, 

Secretariado Executivo, Letras 
ou áreas afins. Desejável inglês 
avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ESTÁGIO EM TI (7099): Cursan-
do superior em Ciências da Com-
putação ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO (7446): Ensi-
no Médio completo. Experiência 
em desenvolvimento e ajuste de 
ferramentas. Residir em Indaiatu-
ba 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 MONTADOR/MA-
NUNTEÇÃO (7567): Ensino Mé-
dio completo. Possuir cursos 
voltados para a área mecânica. 
Experiência em montagem e 
manutenção de máquinas do 
segmento plástico. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
(7347): Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
CNH C. Possuir disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA (6901): Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. 
OPERADOR DE INJETORA 
(6687): Ensino Médio completo. 
Experiência em operação de 
máquinas, preferencialmente 
injetora. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
OPERADOR DE RETROES-
CAVADEIRA: Experiência em 
operação de retroescavadeira, 
escadeira ou afins. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
POLIDOR (7568): Ensino Médio 
completo. Experiência em rebar-
bação, lixamento ou acabamento 
de peças. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
SERRALHEIRO (6951): Ensino 
Fundamental completo. Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
(7560): Formação Técnica em 
Mecânica ou áreas afins. Experi-
ência em manutenção preventiva 
e corretiva elétrica, hidráulica ou 
mecânica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO (5304): Formação Técnica 
em Eletrônica, Eletromecânica 
ou áreas afins. Experiência em 
manutenção eletroeletrônica. 
Residir em Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) Com experiência na fun-
ção. Para trabalhar em limpeza 
de indústria. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA Pos-
suir experiência na função, residir 
em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
COZINHEIRA – Para trabalhar 
em Restaurante Industrial. Re-
sidir em Indaiatuba. Experiência 
na função. 
AUXILIAR DE CRÉDITO E CO-
BRANÇA – Experiência na fun-
ção. Ensino médio completo e 
bons conhecimentos em infor-
mática. Para trabalhar em Horário 
comercial.
CREDIARISTA – Ensino médio 
completo e bons conhecimentos 
em Informática. Para trabalhar 
em horário comercial. Possuir 
experiência na função.
NUTRICIONISTA – Residir em 
Indaiatuba ou região. Disponibi-
lidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUCAO – 
Possuir experiência com serralhe-
ria e polimento de metais. Residir 
em Indaiatuba, disponibilidade 
de horários.
ADESIVADOR – Possuir ex-
periência com instalação de 
adesivos, ensino médio completo, 
residir em Indaiatuba ou Salto, 
disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MAQUINA 
CONVENCIONAL  – Possuir 
curso técnico na área mecânica 
ou Metrologia e Leitura, inter-
pretação de desenho, residir em 
Indaiatuba, com ou sem expe-
riência.
OPERADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM – Possuir experiên-
cia em preparação, ajustagem 
de máquina de usinagem CNC, 
ajuste de ferramentas. Ensino 
médio completo. Disponibilidade 
de horários.
OPERADOR DE FORNO – Pos-
suir experiência em fornos para 
curvação de vidro. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
POLIDOR – Possuir experiência 
em polimento de aço. Conheci-
mentos em serralheria ou ferra-
mentaria e solda elétrica e MIG. 
Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade para trabalhar em turnos.
PROGRAMADOR / OPERADOR 
DE MÁQUINA DE CORTE A 
LASER – Residir em Indaiatuba. 
Conhecimento em Auto Cad. 
Experiência em Programação de 
maquinas CNC.
PROGRAMADOR DE CNC – Ex-
periência em preparação e pro-
gramação de torno CNC e Centro 
de Usinagem. Possuir Curso de 
Software Cad/Cam. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de 
horários.
RECEPCIONISTA – Para tra-
balhar em Hospital e Posto de 
saúde. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário. Expe-
riência na função e conhecimen-
tos em informática.

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. 

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

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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CAMAREIRA: Não necessita experiência, 
para trabalhar em Hotel na arrumação 
dos quartos, a empresa dará treinamen-
to. Disponibilidade para escala 6x1.Com 
folgas semanais.
AUXILIAR DE COZINHA: Atuará no corte 
e pré-preparo de alimentos, limpeza e or-
ganização da cozinha, bem como auxiliar 
o cozinheiro no preparo das refeições, e 
demais atividades. 
AUXILIAR DE CONFEITEIRO: Com ex-
periência na função, preparo de massas, 
cremes e doces. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE DEPÓSITO: Com Ensino 
Médio, experiência com estoque. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA:Total disponibi-
lidade de horário, para atuar na organi-
zação e limpeza.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA: Pos-
suir Experiência em Liderança e Opera-
cional, ter conhecimento como Operador 
de Empilhadeira.
OPERADOR DE FORNO: Experiência 
na função, desejável algum curso técni-
co, disponibilidade para revezamento de 
turnos.
MEDICO DO TRABALHO: Responsável 
pelos exames: admissionais, demissio-
nais, periódicos e pelo PCMSO. Elaborar 
relatórios e laudos sobre acidentes de 
trabalho, condições insalubres e ates-
tados médicos do convênio, efetuando 
consultas e atendimento clínico aos fun-
cionários.
MOTORISTA:Possuir curso de direção 
defensiva CNH C para trabalhar para uma 
Metalurgica fazendo entregas e coletas 
na região
PROGRAMADOR  DE MÁQUINAS: Com 
conhecimento em AUTOCAD e maquinas 
de CORTE A LASER ou CNC.
PROJETISTA MECÂNICO: Experiência 
em Projetos de Máquinas e dispositivos 
industriais, Elaboração de Lista de Mate-
riais e detalhamento para fabricação das 
peças. Possuir Nível Técnico em Mecâni-
ca ou Mecatrônica ou Curso de projetista.
VENDEDOR INTERNO: 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  – Ensi-
no fundamental completo, irá trabalhar 
com carregamento e descarregamento 
de caixas, não precisa ter experiência 
podendo ser o primeiro emprego.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino 
médio, possuir curso de Usinagem, 
mecânica ou similar.
ANALISTA DE PROCESSO JR - Cur-
sando Ensino Superior de Engenharia 
ou Mecânica, conhecimento em pro-
cessos de usinagem, estamparia, 
montagem e solda, possuir curso de 
Auto Cad, Solid Works e Software 
Cad Cam.
ANALISTA PCP - Superior completo 
ou cursando, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
do ramo de fundição ou metalúrgica.
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTE-
RIOR - Cursando Faculdade de Co-
mercio Exterior ou Logistica, possuir 
inglês intermediário ( com boa escrita).
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino 
fundamental completo, experiência 
na função, desejável ter trabalhado 
em empresa, desejável possuir con-
dução própria.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- 
Alfabetizado, irá trabalhar em serviços 
de jardinagem, roçadeira e serviços 
gerais.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
Ensino médio completo, experiência 
com digitação 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 fis-
cal, auditoria e planilhas Excel, possuir 
disponibilidade de horário.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – 
Ensino médio, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico e com conhecimento 
no sistema SAP, possuir disponibilida-
de de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL PÓS 
VENDAS - Ensino médio completo, 
experiência com pós vendas desejável 
ter trabalhado em empresa metalúrgica 
ou auto peças.
ASSISTENTE COMÉRCIO EXTE-
RIOR JR - Superior completo em 
Comercio Exterior, experiência na 
função, possuir Inglês e Espanhol 
fluente, disponibilidade para viagens.
ASSISTENTE COMEX - Superior 
completo ou cursando, conhecimento 
em processos e documentos que 
envolvem os tramites de fretes aéreos 
e marítimos, sistema de comercio ex-
terior Siscomex, Remex, acompanha-
mento 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 MARKETING - Cur-
sando Ensino Superior em Marketing, 
conhecimento com Corel Draw, Pho-
toshop e Adobe Illustrator.
ASSISTENTE DE MARKETING JR 
- Superior completo em Marketing, 
experiência na função, possuir curso 
de Photoshop, Corell Drawn, desejável 
ter trabalhado em empresa ramo de 
auto peças.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO 
- Ensino médio, experiência com rece-
bimento fiscal, desejável conhecimento 
com o sistema SAP.
ASSISTENTE DE REDES - Ensino 
técnico informática, experiência com 
manutenção de redes, impressoras e 
pacote office.

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 
fundamental, experiência na função, 
possuir condução própria e disponi-
bilidade 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 com-
pleto, experiência na função, desejável 
experiência 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 
equipamentos, 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 - Cur-
sando 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, 
experiência com limpeza de chão de 
fabrica, banheiros, refeitórios, pátios, 
distribuição de café, desejável ter 
trabalhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, possuir cursos de metrologia, 
ISO 9001 , leitura e interpretação, 
experiência na função,desejável ter tra-
balhado em empresa ramo auto peças.
JARDINEIRO - Ensino fundamental, 
experiência na função, vaga para 
empresa ramo metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO – En-
sino 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, ex-
periência com serviços administrativos 
de armazém, sistema WMS (qualquer 
sistema) e possuir curso de operador 
de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino 
médio completo, experiência com 
operação de maquinas,leitura e inter-
pretação de desenho e instrumentos 
de medição, possuir disponibilidade 
de horário.
PORTEIRO - Ensino fundamental, 
experiência na função, possuir dispo-
nibilidade de horário.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino fun-
damental completo, com carteira de re-
servista, residir em Salto ou Indaiatuba.
SOLDADOR - Ensino fundamental, 
experiência 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

AFIADOR DE FERRAMENTAS – Ensino Mé-
dio Completo. Com experiência em máquinas/
sistemas Walter, ANCA. 
ANALISTA DE CUSTOS – Superior Completo 
em Ciências Contábeis ou Administração. 
Excel Avançado. Experiência em metalúrgica, 
com conciliação de estoque, contabilização 
no processo de importação, análise de 
variação de custo, apuração de resultados 
da empresa, propor melhorias, conferencia 
de lançamentos, realizar o input de dados e 
demais rotinas da área. INGLÊS OU JAPONÊS 
INTERMEDIÁRIO. 
ANALISTA DE MARKETING – Superior em 
Publicidade e Propaganda, Marketing ou Admi-
nistração com ênfase em Marketing. Experiên-
cia de 2 anos em planejamento, organização, 
coordenação de contratos planejamento de 
mídia, participação em feiras, congressos. 
Desejável conhecimento em CorelDraw, 
Photoshop, Ilustrator, Indesing, 3D StudioMax, 
DreamWeaver. Inglês intermediário. 
ANALISTA DE PROCESSOS – Superior Com-
pleto em Engenharia de Produção. Experiência 
em metalúrgica com pesquisas na área produ-
tiva, melhorias em processos, métodos, equi-
pamentos e dispositivos, controle de produção 
e acompanhamento. Analise de indicadores, 
programação de produção, implantação de 
projetos. JAPONÊS INTERMEDIÁRIO. 
ANALISTA DE TI – Superior Completo em 
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, 
Engenharia da Computação. Conhecimento 
com Windows Server, Exchange, Admi-
nistração de rede e infraestrutura de rede, 
domínio geral na área de TI e noções de 
VPN. Experiência em administração de toda 
a rotina de infraestrutura de TI, e suportes aos 
usuários, manutenção de máquinas. JAPONÊS 
INTERMEDIÁRIO. 
ASSISTENTE CONTÁBIL – Superior em 
Ciências Contábeis Cursando ou Completo. 
Com experiência em lançamentos, fechamento 
e análise de balanço, entrega de declarações 
federais, atendimento ao cliente. Sistema 
Cuca Fresca, conhecimento com contabilidade 
Holding/Empreendimentos/Incorporadoras. 
ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO - Superior 
completo em Comercio Exterior. Conheci-
mento 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, acompa-
nhamento da logística dos equipamentos e 
peças vendidas, documentação de despacho 
aduaneiro, atendimento ao cliente, tradução de 
manuais e cobrança de clientes. Inglês Fluente, 
desejável Espanhol. 
ASSISTENTE DE MARKETING – Superior 
Completo em Marketing. Experiência de 1 
a 2 anos no comercial. Domínio com Corel-
Draw. Conhecimento em desenvolvimento e 
implementação de marketing. Disponibilidade 
para viagens. 
ASSISTENTE DE VENDAS – Técnico em Ele-
trônica ou Mecatrônica Completo ou Cursando 
Superior. Experiência com atendimento ao 
cliente, atuação na área de venda, elaboração 
de propostas técnicas e comerciais. Negocia-
ção com cliente e follow-up. Disponibilidade 
para viagens. Inglês, Espanhol. 
ASSISTENTE FINANCEIRO – Superior 
Cursando ou Completo em Ciências Con-
tábeis ou Administração. Com experiência 
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 expe-
riência em lançamentos, fechamento e análise 
de balanço, entrega de declarações federais, 
atendimento ao cliente. Sistema Cuca Fresca, 
conhecimento com contabilidade Holding/
Empreendimentos/Incorporadoras. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Ensino Mé-
dio Completo ou Cursando. Não é necessário 
experiência. CNH A/B 
AUXILIAR DE COZINHA – Alfabetizada. Com 
experiência em cozinha industrial.  
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Funda-
mental completo. Com experiência. Empresa 
Multinacional com benefícios. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Fun-
damental. Com ou sem experiência. Com 
disponibilidade de horário. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Médio 
Completo. Experiência em produção, para 
atura em diversos setores. Disponibilidade 
de horário. 
ENGENHEIRO CIVIL – Superior Completo. 
Com CREA Ativo. Experiência com obras de 
infraestrutura Urbana.  Realizar o acompa-
nhamento e gerenciamento de empreiteiras e 
execução da obra, análise de projetos. Pacote 
Office, Leitura e Interpretação de projetos e 
AUTOCAD. 

ENGENHEIRO CIVIL – Superior Completo. 
Com experiência em edifícios verticais. 
ESTÁGIO DE FOTOGRAFIA – Cursando 
Fotografia. Com ou sem experiência. Desejável 
conhecimento com Photoshop
EXTRUSOR – Ensino Médio Completo. Com 
experiência em extrusora balão e com mistura 
de matéria prima para extrusão. 03 anos na 
função. Disponibilidade total de horário. 
GESTOR DE RELACIONAMENTOS – Supe-
rior Completo em Economia, Administração 
de Empresas, Contabilidade. Desejável Pós-
-Graduação em Gestão Financeira/Controla-
doria. Excel Avançado e Powerpoint, Inglês 
Fluente. Experiência com elaboração, análise 
e controle do fluxo de caixa, cálculos de juros 
e despesas financeiras, relacionamento com 
bancos, elaboração de relatórios gerenciais, 
prestação de contas, BackOffice dos contratos 
e report diário. 
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino Médio 
Completo. Curso Técnico no SENAI. Com 
experiência em operação de produção em 
máquinas de retíficas, processo de inspeção 
em produtos. Informática. 
OPERADOR DE PROGRAMADOR CNC – 
Ensino Médio ou Técnico SENAI completo. 
Experiência mínima de 02 anos na função. 
POLIDOR DE METAIS – Ensino Médio 
Completo. Experiência mínima de 6 meses 
com lixadeira, para trabalhar com polimento 
em alumínio.
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
(PNE) - Ensino Fundamental Completo. Para 
trabalhar em produção. Com laudo do INSS. 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
(PNE) - Ensino Fundamental ou Médio Com-
pleto. Empresa multinacional, para trabalhar 
em produção. Com laudo INSS ou médico. 
PREPARADOR DE FERRAMENTAS – Ensino 
Médio Completo. Para trabalhar no almoxarifa-
do com experiência em separação e preparo 
de ferramentas para operadores. Cursos no 
SENAI, Informática. 
PROCESSISTA/PROJETISTA JR – Ensino 
Médio Completo. Experiência 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. 
RETIFICADOR PLANO – Ensino Médio ou 
Técnico SENAI completo. Experiência mínima 
de 02 anos na função. 
SERVENTE – Ensino Fundamental Completo. 
Com ou sem experiência em canteiro de obras. 
SUPERVISOR DA QUALIDADE – Superior 
Completo ou Cursando Pós-Graduação (De-
sejável). Experiência na área de usinagem e 
metalúrgica. Supervisionar e implantar ações 
em qualidade, fazer acompanhamento em 
produção, fornecedores, liberação de produtos, 
elaboração de propostas, desenvolvimento e 
implantação de melhorias, pesquisa de satis-
fação, participação de reuniões. 
SUPERVISOR DE VENDAS – Superior 
Completo em Administração, Economia, 
Marketing ou Engenharia. Experiência de 4 
anos na função. Domínio com vendas, análise 
de pedidos, entregas e acompanhamento do 
material. Noções de mecânica, Disponibilidade 
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 – Ensino Médio 
Completo. Com experiência mínima de 1 ano 
com instalações de equipamentos de seguran-
ça eletrônica, câmera de monitoramento, cerca 
elétrica e automatização de acesso. 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
– Superior Completo e Técnico de Segurança 
do Trabalho. Com registro ativo. Experiência 
em construção civil. Supervisionar atividades 
da área de Segurança do Trabalho, promover 
inspeção ao locar de trabalho, preparar pro-
gramas de treinamentos, pesquisa e análise 
do ambiente. Disponibilidade para viagens. 
TÉCNICO ELETRÔNICO PLENO – Técnico 
em Eletrônica Completo ou Cursando Enge-
nharia Elétrica, Eletrônica ou Produção. Com 
experiência de 3 anos em Indústria Eletrônica, 
Automotiva ou Telecomunicações, desenvolvi-
mento em placas eletrônicas. 
TÉCNICO ELETRÔNICO EXTERNO – Técnico 
em Eletrônica Completo. Com experiência 
em assistências técnicas e pós-vendas, 
atendimento em campo, reparos em sistemas 
elétricos automotivos e equipamentos ele-
trônicos, instalação de equipamentos. Inglês 
Técnico Básico. Disponibilidade para viagens 
interestaduais. 
VENDEDOR EXTERNO – Técnico em Farmá-
cia. Com conhecimento em química ou farmá-
cia. 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 Indaiatuba ou Salto.
AJUDANTE GERAL Com Ensino Funda-
mental Completo, experiência na área de 
produção e disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE Cursando Ensino Médio, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS Com Gradua-
ção Superior Completa, inglês fluente, excel 
avançado, com experiência em rotinas ad-
ministrativas e técnica de compras. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS Com Graduação 
em Administração ou Ciências Contábeis, 
domínio em informática excel avançado, 
com experiência em toda rotina da área 
de custos industriais, em empresas do 
segmento metalúrgico. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE PROCESSOS Graduação 
em Engenharia de Produção, possuir 
experiência no segmento metalúrgico, em 
processos de melhoria contínua, acom-
panhamento de processos de produção e 
análise de indicadores. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE TI Graduação em Análise 
de Sistemas, Ciências da Computação ou 
Engenharia da Computação, com experiên-
cia na função, conhecimentos em Windows 
Server, Exchange, administração de rede e 
infraestrutura de rede. Residir em Capivari, 
Indaiatuba, Itu ou Salto. 
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
Com Graduação Completa, inglês avan-
çado, 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 Campinas, 
Indaiatuba, Itu, Salto ou Sorocaba.
ASSISTENTE TÉCNICO EXTERNO 
Candidato com Ensino Médio Completo, 
com curso de elétrica e mecânica, possui 
habilitação “B”, para atuar na área de assis-
tência técnica, possuir disponibilidade para 
viagens. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA Com Ensino 
Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Com Ensino 
Médio Completo, desejável experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
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.
ELETRICISTA MONTADOR DE PAINÉIS 
Com formação Técnica em Eletroeletrônica, 
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, ex-
pedição, almoxarifado e movimentação de 
materiais. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA Com 
Graduação Completa em Logística, domí-
nio 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 Mecânica 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 ADMINISTRA-
ÇÃO Cursando a partir do 4º semestre, 
domínio em informática excel e access, 
desejável experiência em rotina adminis-
trativa. 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.
FISCAL DE SEGURANÇA Com Ensino 
Médio Completo, desejável experiência 
na função, possuir disponibilidade para 
trabalhar em horário de escala. Residir 
em Indaiatuba.
LÍDER DE LOGÍSTICA Com Ensino Médio 
Completo, curso de Operador de Empilha-
deira, 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 manutenção de 
máquinas pesadas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO Com 
curso Técnico m Refrigeração, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
MÉDICO DO TRABALHO Com especiali-
zação completa em Medicina 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 Eletrônica, com 
experiência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL 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 Cur-
sando Ensino Médio, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA DE ENTREGA Com Ensino 
Médio Completo, com CNH “D”, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE CAIXA PARA SHOP-
PING Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em horário 
de escala. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE DESCARGA Com Ensino 
Médio Completo, e disponibilidade para 
trablhar em escala 12x36. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS 
Com Ensino Médio Completo com experiên-
cia na função e empilhadeira a gás.  Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO Com Ensino Mé-
dio Completo, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA Com 
Ensino Fundamental Completo, desejável 
experiência na área de produção. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
REPOSITOR Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
TECNÓLOGO DE PROCESSOS Com 
Graduação  Tecnólogo em Automação 
Industrial ou Engenharia de Produção ou 
Mecatrônica, inglês intermediário, com ex-
periência em desenvolvimento de projetos 
de máquinas, equipamentos e dispositivos, 
com conhecimentos em PRO-ENGINEER 
(CREO) e Auto Cad. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
TÉCNICA ENFERMAGEM DO TRABA-
LHO Com formação técnica completa e 
especialização em enfermagem do trabalho, 
com experiência em indústria, possuir 
disponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO ELETRÔNICO EXTERNO Com 
formação Técnica em Eletrônica, para atuar 
em serviços de assistência de técnica,  pos-
suir veículo próprio e disponibilidade para 
viagens. Residir em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO ELETRÔNICO PLENO Com 
formação Técnica em Eletrônica, com 
inglês nível intermediário, possuir ex-
periência em montagem, instalação de 
equipamentos eletrônicos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABA-
LHO Com formação Técnica Completa, 
com experiência em indústria metalúrgica. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING Com 
Ensino Médio Completo, com disponibili-
dade para trabalhar em horário de escala. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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CLASSIFICADOS

Cond. Green Village - sobrado, 
1 suíte + 2 D., armário closet, 
quartos e coz. R$ 415.000,00. 
Aceita permut. F.: (19) 7828-0418/ 
ID 114*97307
“Casa dos Sonhos” - em Carmo 
de Minas MG. 4 dorm, sendo 02 St, 
varanda, escritório, 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 
blindex R$ 295.000,00. F.: (19) 
98372-0000
Casa no Cond. Villagio de Itai-
ci - 2 D., quintal c/ churrasq. R$ 
400.000,00. F.: (19) 98372-0000
Cecap – casa c/ 02 dorm, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, garagem 
p/ 02 carros, edícula c/ 03 cômodos 
e wc nos fundos, r$390.000, 00.tro-
ca com chácara em indaiatuba. F.: 
(19)-3017-2608/99762-7997
Cond. Fechado Casa Bella - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 3dorm c/ 
armários(Sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garagem..R$ 
500.000,00. F.: (19) 3834-8948
Cond. Villaggio di Itaici: Casa 
nova em porcelanato, com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala 
de jantar e estar, cozinha, terraço 
e lavanderia. Área de lazer com 
piscina, churrasqueira e salão de 
festas. R$ 485.000,00. Aceita Fi-
nanciamento!!! F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Condomínio Montreal C/  3 D. 
(1st),Sala,Coz,Wc Social, Lavan-
deria,1 Vaga De Garagem Coberta. 
R$389.000 F.: (19) 98136-7331
Elias Fausto: 1.100m², casa c/ 02 
dorm, wc, lavanderia e um salão de 
festas com + ou- 80m² e 02 wcs 
apenas: R$ 150.000,00. Aceita 
carro. Documentação: Contrato. 
F.: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Jardim Paulistano Com 3 D. 
(1st),Sala, Coz, Wc Social, La-
vanderia, Garagem Para 2 Carros 
R$ 280.0000 F.: (19) 98136-7331

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 Financiamento!!! F. (19)9 
81393557 c/ Marlene.
Jardim Panorama: Casa com 02 
D.  sendo 01 suíte, sala, cozinha 
americana, área de serviço e 
lavanderia. Garagem para 03 
carros. R$ 280.000,00. F.(19) 9 
9779-3589 c/ Caio.
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. Califórnia - CA0236 - 125 
m² - 02 D., bhº social, sala, coz., 
AS, quintal, 02 vagas garag. R$ 
210.000,00 F. 3392-0333
Jd. Eldorado CA00176 2 D., sala 
, cozinha planejada , banheiro, 
R$270.000,00  F.:(19) 98144- 9224
Jd. Esplanada II - CA0211 - 300 
m² - 03 suites, sala., lavabo, coz., 
AS., área lazer c/ churrasq. e quin-
tal, 04 vagas garag. R$ 400.000,00 
F. (19) 3392-0333
Jd. Morada Do Sol - 2D., Sala, 
Copa, Coz, Wc, As,Varanda, Quin-
tal, 2 Salas Comerciais, Wc, Gara-
gem Para 2 autos. R$ 370.000,00 
F.: (19) 98136-7331
Jd. Morada do Sol  – 4 cô-
modos com mais 2 cômodos 
separados – R$170.000,00 F.: 
(19) 99752-2170/3935-1372/3016-
1355/99205-4322/ ID: 94*2168
Jd. Santiago - CA0248 - 250 
m² - 04 D. sendo 01 st. c/ hidro., 
bhº social, lavabo, sala 02 amb., 
escrit., sacada, copa, coz. planej., 
AS, bhº ext., D. ext., quintal, 
edícula, churrasq. c/ pia de gra-
nito, pisc., 04 vagas garag. R$ 
600.000,00 F. 3392-0333
M. Sol Rua 80 - 02 dorm, sala, 
coz,  wc lava,  gar.  apenas: 
R$145.000,00. F.: (19) 3017-2608 
/ 99762-7997. Corra!
M. Sol Rua 84 - 02 dorm, sala, coz, 
wc, lava, gar. aceita financiamento. 
Apenas: R$230.000,00. F.: (19) 
3017-2608 / 99762-7997.

Vila Suiça - 3 suítes com closet, 
AT 300m2, AC 252, mais 1 suíte 
no térreo e 1 suíte para empre-
gados, fino acabamento, demais 
dependências de alto padrão. R$ 
850.000,00  F.: (19) 3875 0469 / 
(19) 9 9751 9921 CRECI 65362.
Vista Verde CA00175  2 D., 1 
suíte,  sala,  cozinha, garagem 
R$440.000,00  F.: (19) 98144-9224 
Vl. Castelo Branco - CA0415 - 
140 m² - 03 D. sendo 01 st., sala 
02 amb., bhº social, arm. planej. 
nos dorm. e coz., AS., quintal, 
churrasq., 02 vagas garag. R$ 
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
Bom Princípio: Casa nova com 03 
D. sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia e churrasqueira. Gara-
gem para 02 carros. R$ 1.500,00 
F. (19) 99960-4202 c/ Allyne
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$ 2.000,00 + 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$ 3.000,00 F: (19) 
98372-0000
Cidade Nova - casa comercial, 
3 dorm, 1 wc, 4 vagas, 6 salas 
AC: 240 M² - R$ 4.000,00 F: (19) 
98372-0000
Cidade Nova I - CA0444 - 360 m² - 
03 D., sendo 01 st., bhº social, sala 
02 amb. c/ mesa, varanda, coz. c/ 
coifa, desp., AS., espaço gourmet 
c/ churrasq., quintal, 04 vagas ga-
rag. Armário planej.: D., st., bhºs, 
coz., sala, AS., desp. R$ 3.400,00 
+ IPTU F.: (19) 3392-0333

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$175.000,00. Documentada. 
Aceita financiamento com entrada 
de R$ 25.000,00. F.: (19) 3017-
2608 / 99762-7997 imperdível!
M. Sol. Rua 77- sobrado com 
03 cômodos, wc e lavanderia 
no pavimento superior e .04 
cômodos 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$120.000,00 quitado. 
F.: (19) 3017-2608 / 99762-7997
PARQUE DAS BANDEIRAS - R$ 
220.000,00    1.000,00 M² TOTAL 
F.: (19) 7808-3727  89*22754
Quer comprar sua casa, f i-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim (19) 
3016-1355/99752-2170/99205-
4322/99763-8709 
Residencial Delega: Casa em 
Salto com 02 D., sala, cozinha 
americana, área de serviço, 
lavanderia. Garagem para 02 
carros. R$ 200.000,00. F. (19) 9 
9779-3589 c/ Caio.
Salto SP. Edícula c/02 cômodos 
e wc em lote de 180m² apenas 
R$90.000,00+ 70 x R$650,00 
F.: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Solar de Itamaracá –  270m², R$ 
680.000,00 F.: (19) 9 8385.8501
Terra Magna - 3 dorms,,2 sa-
las, piscina, 180,00 m² const. 
360,00 m² útil, R$ 670.000,00 
aceita  permuta em apartamento 
na cidade  F.: (19) 7808-3727  
89*22754 Cond + IPTU.  3 dorms, 
1 suíte,  2 salas 70,00 m² útil
Vila Suiça - 3 suíte (1 máster 
com closet),  AT 500m2, AC 
269m2, mais 1 suíte no térreo 
e 1 suíte para empregados, ar 
condicionado, aquecimento, 
toda equipada com armários, 
acabamento de primeiríssima, 
capelinha ou casa de bonecas, 
torre de vigilância, varanda, 
jardins e muito mais, garagem 
para 4 carros, portões eletrônicos 
e  e n t r a d a  p r i v a t i v a .  R $ 
1.050.000,00  F.: (19) 3875 0469 
/ 9 9751 9921 CRECI  65362

Cond. Fechado Casa Bella - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 3dorm(-
Sendo 1 suite c/ armários), 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 porta-
ria 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. 
Garag. 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$ 
900,00 + IPTU F. (19) 38752215 / 
99696-8732
Jd California - ca02571 - Casa tér-
rea, 2 D., coz, wc, 1 vaga,a.s.Rua 
Domacir Stocco Jr. N° 871. R$ 
950,00 + IPTU F. (19) 38752215 
/ 99696-8732
Jd. California- ca02595 - 02 como-
dos, 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$ 
950,00 + IPTU F. (19) 38752215/ 
99696-8732
Jd. Esplanada - CA0319 - 300 
m² - 03 D., sendo 01 st., bhº social, 
lavabo, sala amb. c/ varanda, coz. 
planej., AS., bhº ext., depósito, 
edícula c/ churrasq., quintal, 04 
vagas garag. R$ 2.900,00 + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Jd. Olinda – CA0418 - 250 m² - 03 
D., sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS., bhº ext., quintal, 02 
vagas garag. R$ 2.000,00 + IPTU 
F. (19) 3392-0333
Jd. 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
Parque das Nações: Casa com 
03 D., sala, cozinha, lavanderia. 
Garagem coberta para 02 carros. 
R$ 1.600,00. F.: (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Pq. Das Nações - ca1575 - 02 D., 
coz, wc, lavan, 01 vaga coberta. R$ 
1.300,00 + IPTU F. (19) 38752215/ 
99696-8732

Portal das Acácias - SO0360 - 
133,30 m² - 03 D., sendo 01 st. 
c/ sacada, bhº social, lavabo, sala 
02 amb. c/ varanda, coz., desp., 
AS., espaço gourmet c/ churrasq., 
quintal, 02 vagas garag. Armário 
planej.: coz., bhºs, churrasq., AS. 
R$ 2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
(19) 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 396,00 
m² - 04 D., sendo 01 suíte máster, 
sala 02 amb., lavabo, coz. planej., 
despensa, AS, dep. empregada, 
churrasq., piscina, quintal, 04 
vagas garag. R$ 5.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Bougainville - SO0118 - 
1000 m² - Pavimento sup.: 03 
suítes sendo 01 st. c/ closet, 
pavimento inf.: lavabo (todos os 
bhºs. c/ armário planej.), sala 02 
amb. c/ pé direito duplo, home 
theater, escrit., 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., despensa, 
AS, quintal, churrasq., 02 vagas 
de garag. R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU F. (19) 3392-0333
Res. Villa Romana - SO0255 
- 300 m² - 03 suítes sendo 01 
com closet e varanda / 01 com 
varanda (todos os dorm. e bhºs. 
com 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, quin-
tal, 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$850,00 +IPTU 
F. (19) 38752215 / 99696-8732
Vila Suíça - ca02567 - Casa térrea, 
03 D., (01suíte c hidro), ampla sala, 
copa, coz, a.s fundos com edícula 
(02 quartinhos e wc) c/ churrasq., 
quintal e garag. p/ 4 autos 2 co-
bertas. R$ 2200,00 + IPTU F. (19) 
3875 2215 / 99696-8732
Villagio D`Amore - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz, 
lavand, garagem..R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu. F: (19) 3834-8948
Villagio de Itaici, 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com ar condic., 
cozinha planejada, 2 wcs, chur-
rasqueira, área de luz. Condomínio 
com infraestrutura completa. R$ 
2.500,00. F: (19) 98372-0000

Jd. Umuarama - 2 dorm.1 vaga - 
R$ 190.000,00. F: (19) 3329 7253 
Jd Morumbi - 2 dormitórios R$ 
115.000,00 aceita carro como parte 
do pagamento. F: (19) 98372-0000
Apartamento: Com entrada a par-
tir de R$ 10.500,00 e parc. á partir 
de R$ 750,00. F: (19) 9-83398183 
c/ Camila.

Apartamento – Praia Grande 
- Em excelente loc. (próximo ao 
quiosque 43), a um quarteirão da 
praia, 9º A., com área útil 81,7m2, 
uma vaga cob., dois elevadores, 
vista lateral para o mar, com 2 D. 
(sendo uma suíte), sala ampla, 
cozinha completa, lavanderia, 
WC social, sacada, mobiliado 
com 2 TVs, sofás, camas, frigobar, 
geladeira, máquina de lavar, som, 
poltronas, etc. R$250.000,00. 
Discute proposta e aceita terreno 
em Indaiatuba. F.: (19) 3875.0469 
/ 9.9751.9921.
CDHU- R$ 14.000,00 quitado, ou 
R$ 120.000,00 + parce. R$ 190,00 
F.: 9.9931-0825/ 99443-6003- 
Aceito propostas. 
Ed. Pátio Andaluz, c/ 02 D. (sen-
do 01 suíte), c/ piso porcelanato, 
gabinete e espelho nos WCs, por 
apenas R$ 340.000,00 c/ escritu-
ra, aceito financiamento, falar c/ 
Gisele F. (19) 9 9359-8982 
Edifício  Barcelona  AP00116 3 
D. | 1 suíte | 1 vaga 65,00 m² const.  
R$ 300.000,00  F: (19) 7808-3727  
89*22754.
Gran Ville - R$ 270.000,00, 3 
dormitórios, todos com suíte; 
sala de estar, 63m; garagem 
para um  auto. F: (19) 7808-3727  
89*22754.
Guarujá – enseada 02 dorms(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, cozi-
nha. Garagem para 01 carro. R$ 
210.000,00. F. (19) 9 81393557 
c/ Marlene.
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CLASSIFICADOS
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 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
Torres da Liberdade: Aparta-
mento todo mobiliado com 03 D., 
sendo 01 suíte, sala jantar e estar, 
cozinha, área de serviço. Área de 
lazer completa. Garagem coberta 
para 02 carros. R$ 2.500,00. F.: 
(19) 9-9233-3124 c/ Jessica
Vila Brizola – ap0060 - Kitnet, 
ótima localização na Rua dos 
Indaiá, em frente ao terminal de 
ônibus. (sem garagem) R$ 550,00 
F. (19)38752215 / 996968732

Bairro de ITAICI, passo ponto 
totalmente reformado At / 280m² 
(19) 9 9887-7771 
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, excelente 
localização, 3 dorm, 2 wcs, , 2 va-
gas , 2 salas - AT 479 m² AC 222 m² 
- R$ 3.000,00 F: (19) 98372-0000
Centro: Salão comercial com 
cozinha industrial 100 m². R$ 
360.000,00. F. (19) 9 9779-3589 
c/ Caio.
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 di-
visórias, podendo ser transformado 
em um único salão, 2 bhºs sociais, 
cozinha, AS, 02 vaga garag. R$ 
5.000,00 + IPTU F. (19) 3392-0333
Distrito João Narezzi  -  1424 
R$ 21.000,00 F.: (19) 99816.7890

Jardim São Paulo: apartamento 
com 01 domitório, sala, cozinha 
planejada, área de serviço e ga-
ragem. Próximo a Automec. R$ 
180.000,000. F. (19) 98139-3557 
c/ Marlene.
Jd. Eldorado C/ 2 D., Sala, Coz, 
Wc, As, 1 Vaga De Garagem  
R$149.000 F.: (19) 98136-7331
Portal das Flores - 03 D. R$ 
280.000,00 F.: (19) 99732.4713
Portal das Flores-  planejado - R$ 
307.400,00 F.: 9 8385.8501
Prédio Coml – Indaiatuba - Se 
você é Investidor vale a pena 
conferir, trata-se de um negócio 
oportuno no centro que, com 
pouco investimento, pode ser rea-
lizado. Fale comigo, Lyco, F.: (19) 
9.9751.9921 creci 65362.
Residencial Soho- 3 D. (1 st) Ex-
celente condições de pagamentos. 
Direto com o Proprietário. F.; (19) 
9. 9444-9415
Vendo Apartamento - Floria-
nópolis (Itapema) Mobiliado -03 
D.(01 St), Sala, Coz., Lav., Chur-
rasqueira na varanda - 130m² R$ 
400.000,00. F.: (19) 9.9887-7771.

Ed. Azaleia - área de lazer, port. 
24hs - 3 D., sala, coz. c/ armários, 
wc, garag. R$ 900,00 + Cond. + 
IPTU. F: (19) 99244-8398
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, 3 D., todos 
com suíte , sala de estar , 63m; 
garagem para um carro F.:  (19) 
7808-3727  89*22754
Centro - ap00584 - 02 dorm. (01 
suite), sala, wc, coz, lavan e 01 
vaga. Com móveis planejados. R$ 
1.400,00 + cond. F. (19)38752215 
/ 996968732
Cond Pátio Andaluz: Apartamen-
to em porcelanato com 02 dormitó-
rios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
planejada, área de serviço. Área de 
lazer com piscina, churrasqueira, 
salão de festas, quadra e sala 
de ginástica. R$ 1.500,00 F. (19) 
99960-4202 c/ Allyne
Ed. Ceccioca - AP0409 - 74 m² - 3 
D. sendo 01 st., bhº social, sala 02 
amb., coz., AS. (todos c/ arm. pla-
nej.), 02 vagas garag. R$ 1.800,00 
+ IPTU F. 3392-0333

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 la-
zer, 01 vaga de garag. R$ 1.400,00 
+ Cond. + IPTU F. (19) 3392-0333
Edifício Roccaporena: Apartamen-
to com 02 D., sala, cozinha, lavan-
deria, possui no apartamento. Gara-
gem para 01 carro. R$ 1.300,00. F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne
Edifício Tuiuti - 02 D. (01 St), 
Sala, Coz., Wc E Lavanderia, 01 
Vaga De Garagem - R$ 2.000,00 
F.: (19) 9.9279-1177  
Jardim Monte Verde: Aparta-
mento com 02 dormitórios, sala, 
cozinha. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.000,00. (19) 9-9233-3124 
c/ Jessica
Jardim Tropical - ap00578 - 03 
dorm (01 c/ ármarios) 01wc, sala, 
coz, sala com sacada, lavan, 01 
vaga, área de lazer e portaria 24hrs, 
R$ 1400,00 + cond R$ 270,00 F. 
(19)38752215 / 996968732
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 garag. Armário 
planej.: st., bhºs, coz., AS. R$ 
3.500,00 + Cond. + IPTU F. (19) 
3392-0333
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

Jd. do Sol - salão de esquina 
340mil. F: (19) 3318-4325
Jd. Pau Preto - cozinha indus-
trial, no AT: 150 m² AC 90 m² - R$ 
1.800,00 F: (19) 98372-0000
Salão comercial - na Av. pres. 
Kennedy , 150 m² - salão, 2 sa-
las, 2 banheiros e copa R$ 6.000 
F: (19) 98372-0000
Temos galpões para locação no 
Distrito Industrial ótima localida-
de. 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/ escri-
tório. R$ 3.500,00 + IPTU F. 
3392-0333

22 alqueires  em Indaiatuba 
–  ó t imo para  lo teamento  – 
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 Indaiatuba 
- área de 10 alqueires R$106,00 
o m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947 Creci 74092
Beira da rodovia em Indaiatuba 
- sitio de 4 alqueires R$60,00 o 
m². F: (19) 99118-7850 / (19) 
99672-7947 CRECI 74092
Beira da rodovia em Indaiatuba 
- 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
Jd.  Mir im  -  3  a lquei res no 
R$2.800.000,00. F: (19) 9118-
7850 / (19) 99672-7947 Creci 
74092    

Chácara próx.  ao Vale do 
Sol – com casa, 3 D. – 1000m² 
- R$270.000,00 – faz permuta 
com casa. F.: (19) 99752-2170/ 
3935-1372/ 3016-1355/ 99205-
4322/ ID: 94*2168)
Chácara Viracopos – CH0070 
– 1000 m² - 02 D., sendo 01 
suíte, bhº social, sala 02 amb. c/ 
varanda, coz., AS, bhº externo, 
espaço gourmet c/ churrasq. e 
fogão a lenha, pisc., quintal, di-
versas vagas garag. R$ 2.800,00 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara com 04 suítes sendo 
01 suíte com closet, sala, copa, 
cozinha, portaria 24 horas, pis-
cina. Garagem para 05 carros. 
R$ 850.000,00. F. 7829-6350 
c/ Marlene.
Cond. Vale das Laranjeiras: 
Chácara em condomínio 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 
churrasqueira. R$ 680.000,00. 
F.(19) 9 9779-3589 c/ Caio.
Elias Fausto SP. Chácara com 
3.600m² casa de 04 cômodos, 
luz, poço. Troca por casa em 
Indaiatuba. F: (19) 3017-2608 / 
99762-7997
Excelente Chácara Alto Padrão 
-  4 suítes , sala 3 amb., estúdio 
de música, campo de futebol 
gramado, quadra de areia, casa 
de caseiro, piscina, vestiário. Ne-
gocia-se troca 100% em imóveis 
em Indaiatuba R$ 2.000.000,00. 
F: (19) 98372-0000
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, varanda, 
churrasq., fogão à lenha, pomar, 
dorm. c/ bhº, diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00 F. (19) 
3392-0333
Terras de Itaici - 01 dorm., sala 
02 ambs, cozinha, varanda e 
churrasqueira, toda murada. 
AT/ 1.000m². AC/ 160m². R$ 
440.000,00. F: (19) 9.9946-7771. 

Rib. Grande SP. 04 alqueires - 
02 casas simples de 04 cômodos 
cada, pasto, lavoura, bosque,02 
tanques com peixes, abastecidos 
com água em forma de bica, luz, 
água de mina, a 06 km do centro 
de Rib, grande SP. Apenas: 
R$220.000,00. Aceita troca com 
casa em Indaiatuba. F: (19) 
3017-2608 / 99762-7997
Sítio Estrada Indaiatuba/Itupe-
va) – 20 alqueires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F.: (19) 
9.9887-7771
Videiras -  chácara de 5000 
m² no R$550.000,00 excelente 
oportunidade. F: (19) 98136-
7331 Creci 74092

Cond. Esplendor - Alto Padrão 
- Terreno 300m² - Plano..R$ 
360.000,00. F: (19) 3834-8948
Cardeal – Oportunidade! Terreno 
misto em novo loteamento, liberado 
p/ construir - 200 m² - Entrada R$ 
45.000 + 58 parcelas de R$ 970 – 
F: (19) 98372-0000
Centro, 1.400 m²  R$ 4.200.000,00 
F.: (19) 99816.7890
Industrial - 5.200 m². R$ 500,00 
m². F: (19) 99887-7771

Cond. Beira da Mata - 380 m² R$ 
265.000,00. Ótima localização, 
aceita permuta. F: (19) 7828-0418/ 
ID:114*97307
Jardim Avaí -   Residencial 
c/360m2 na Rua Colibri, escritura-
do e livre de ônus R$330.000,00.  
F.: (19) 997519921 /38750469 
CRECI 65362
Jardim das Maritacas - R$ 
95.000,00. F: (19) 98372-0000
Jardim Dos Laranjais 9.000m²R$ 
580.000,00 F. (19) 9.9946-7771
Jardim Paradiso - 03 lotes jun-
tos – 708m², 550m² e 420m². 
R$1.100,00. F: (19) 9.9887-7771
Jd.Maringa , 300 m. R$ 210.000,00 
F.: (19) 99816.7890
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Jd Bela Vista - Terreno misto, 
plano, excelente localização. R$ 
170.000,00. F: (19) 98372-0000
Jd do Imperio - tr00711- Terreno 
150m², quadra 13, lote 54 con-
domínio. R$ 115.000,00 F. (19) 
3875-2215/ 99696-8732
Nair Maria - Salto SP -180m² 
R$95.000,00 aceita financiamento. 
F: (19) 3017-2608 / 99762-7997
Jd. Califórnia - tr00707 - Terreno 
250m² com casa nos fundos (02 
dorm., sala, coz, wc). F. (19) 3875-
2215/ 9.9696-8732
Jd. Morada do Sol – ótima lo-
calização – R$110.000,00. F: 
(19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372 
Terra em Indaiatuba R$ 60.00 
o mt²- ótima topografia de frente 
com a rodovia. F: (19) 99294-5541/ 
99752-2170/ 3935-1372

Temos áreas para loteamentos 
em Indaiatuba,Campinas, Porto Fe-
liz, Itu, Salto e demais localidades. 
F: (19) 99294-5541/ 99752-2170/ 
3935-1372
Terras de Itaici - 1.000 m². R$ 
230.000,00. F: (19) 99946-7771
Terras de Itaici, 1.660 m²  R$ 
300.000,00 F.: (19)  99732.4713
Terreno   Jardim Maringá - 300m² 
R$ 210.000,00  F.: (19) 9.9279-
1177
Terreno :Terrenos R$ 90.000,00 
com R$ 10.000,00 de entrada em 2 
x  + saldo parcelado. F. 9 81393557 
c/ Marlene.
Terreno Colibris: Terreno 150 
m² R$105.000,00 vista. F. (19) 9 
81393557 c/ Marlene.
Terreno Com 11.000m². No Dis-
trito Industrial R$2.000.000,00 F.: 
(19) 98136-7331

Terreno de 150 m², com fundação 
para sobrado. R$ 125.000,00. F: 
(19) 98372-0000
Terreno Jardim Esplanada: Ter-
reno com 300 m². R$220.000,00. 
F. 9 81393557 c/ Marlene.
Terreno Rosário: Terreno Elias 
Fausto com 1.400 m² terrapla-
nado, pronto para construir. R$ 
180.000,00. F. (19) 9 9779-3589 
c/ Caio.
Terreno Veneza: Terreno 150 m² 
R$ 98.000,00. F.(19) 9 81393557 
c/ Marlene.
Terreno Vilagio do Conde: Ter-
reno com 180m² em Salto. R$ 
73.000,00. F. (19) 9 93147121 c/ 
Vanderlei.
Terreno: Terreno com 150 m² 
com entrada de R$ 15.000,00 
parcelado em 3X. F: 9-83398183 
c/ Camila.

Terrenos: Oportunidade Única!!! 
Terreno com entrada facilitada e 
parcelas á partir de R$ 677,00. F: 
(19) 9-83398183 c/ Camila.
Terreno Veneza: Terreno 171 
m² R$ 98.000,00. F. 9 81393557 
c/ Marlene.
Vendo área Rodovia do Açucar 
(Salto) 600.000 M²    R$ 40,00 (19) 
9 9887-7771  (19) 9 9946-7771

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

2 balcão expositor, 1 frio , 1 quen-
te, 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: ven-
do e passo o ponto com tudo den-
tro. R$70.000, aluguel R$1650,00 
F:3875-2215 / 99696-8732.
Bicicleta: Cinza, quadro médio – 
R$: 100,00 F.: (19) 3835-4491 / 
99388-1795 C/ Lucas
Casas para financiamento com 
ótimos preços, venha conferir. F: (19) 
3016-1355/ 99752-2170/ 99205-4322
Cozinha industrial, no Jd Pau 
Preto AT: 150 m² AC 90 m². R$ 
1.800,00. F: (19) 98372-0000.

Centro: Ponto Comercial com 
mobiliário completo, localizado no 
centro da cidade com 480 m². R$ 
180.000,00.
Compre sua casa ainda em pro-
cesso de construção! Excelentes 
valores. F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99294-5541
Geladeira: Branca, duplex, 110 
volts,430 l. – R$ 700,00 reais F.: 
(19) 3835-4491 / 99388-1795 
C/ Lucas
Iphone 4 , 16 giga, travado R$ 600. 
F: (19) 98247-4690 tim
Itaici - Passo Ponto Totalmente 
Reformado At / 280m² F. (19) 
9.9887-7771 
Quer comprar sua casa, financiar 
ou vender e está sem tempo? Ligue 
pra mim. F: (19) 3016-1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99294-5541/ 
99763-8709 

Van Transit Ford - 2013 (nova)  - 
Completa 14 lugares, licenciada, 
IPVA. Negocia ou Troca: Maior ou 
menor valor  F.(19) 3875-2215 / 
(19) 99696-8732
C o r s a  S e d a n -  N o v í s s i m o 
2008/2008, 1.4, econoflex, com alar-
me, trio elétrico e CD, com alarme. 
Prata F.: (19) 99119-1817 c/ Adão
Vendo Ka 2011: Única dona, 
pneus novos, trio elétrico, limpador 
e desembaçador traseiro, CD 
player com mp3 e ar quente. Ótima 
oportunidade. R$ 18.500,00. F. 
(19) 99960-4202 c/ Allyne

Escort XR3 – ano 90 – 1.8 – me-
cânica impecável – ótimo estado. 
Valor a combinar F. 3834-1535
Voyage 2011, único dono, câm-
bio auto., dir. hidráulica, 39.000 
kms, R$28.000,00 (19) 3834-
6545/98844-6545 c/ Aldir.

YBR – 2012 – novíssima, chave 
manual de reserva R$4.000 F. 
3834-1535

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 lança-
mentos R$ 1.100,00. F:(19)98247-
4690 tim
1 PS2 + 1 controle + memory card 
+ 10 jogos por R$ 200,00 - F. (19) 
3835.5918 ou 992732955

Precisa-se de motorista, trazer 
currículo com referências. Mais 
informações na Imobiliaria Chido 
Vende

Oportunidade: Venha trabalhar 
na imobiliária Chido Vende. Rua 
:7 de setembro,644. Centro F:(19) 
3875-2215
Precisa-se:  mensalista, para  ser-
viços domésticos,  que saiba co-
zinhar o trivial, com  referencia. 
Tratar  F: (19)3834-5622
Ofereço-me como motorista, 
categoria B. F: (19) 99195-6822 
c/ Marcos
Ofereço-me como Cuidadora de 
idosos/ babá para residir no local, 
com referencias. F. (19) 99363-
6011/ 99418-6296 c/ Referências
Precisa-se de Corretores -Entrar 
em Contato com Márcio F: (19) 
7808-3727  89*22754
Ofereço-me como manicure e 
pedicure e GRATIS sobrancelha 
á domicilio. F: (19) 99369-5615/ 
Rec. 3935-0499- Com Brinde 
de uma 
Ofereço-me para trabalhar como 
azuleijista pedreiro. Com mais 
de 30 anos de experiências 
do alicerce ao acabemento. F. 
(19)994151485
Ofereço-me como diarista com 
experiências e indicações. F. (19) 
99266-1617/98116-0546 
Ofereço-me para cuidar de pes-
soas acamadas à noite. Bianca 
(Técnica em Enfermagem) F. (19) 
3318-0814
Ofereço-me para serviços gerais 
F.: 99987-8102
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora DIURNO. C/ ref. F.: (19) 
3885-1231/9.9937-8315
R. R. Serviços de Pintura re-
sidenciais/ comerciais F.: (19) 
3017-6626 / 99408-3491
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